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Het houdt de gemoederen bezig: 
de pennenstreek. We hebben al heel 
wat ‘mooie’ exemplaren voorbij zien 
komen. Dikke, dunne, korte, lange, 
kromme, rechte, blauwe, zwarte, 
rode, groene en zelfs kleurloze! 
Ja, de pen van de postkantoor-
houder is natuurlijk weleens leeg.
Natuurlijk, je kunt alles verzamelen. 
De pennenstreek zal echter vrijwel 
zeker niet in de filatelistische an-
nalen worden opgenomen. Maar, 
zeg nu zelf: bijzonder is het wel. 
Het is toch wel heel bijzonder dat 
PostNL zijn (filatelistische) klanten 
met deze vernietiging zo in de kou 
laat staan. Ja, letterlijk vernietiging, 
want een postzegel met een pen-
nenstreek is rijp voor de prullenbak.
Maar wat doe je als je een col-
lectie modern wilt tentoonstellen? 

De zegels van januari wordt een 
lastige om die met een poststempel 
te bemachtigen. Uiteraard willen we 
niet zo’n verzoekstempel als van de 
Collect Club hebben. Maar wat dan? 
De pennenstreek toch opnemen 
in de collectie? Benieuwd hoe de 
juryleden hier tegenover staan. 
Op de Filateliebeurs in Hilversum 
ben ik maar eens langs de stand 
van de Bondskeuringsdienst ge-
gaan. Wat als ik zo’n mooie – maar 
vooral ook officiële – pennenstreek 
van PostNL wil laten keuren? Ik 
kreeg een formulier mee waarmee 
ik mijn pennenstreek kan insturen 
ter keuring.
Je vraagt je eigenlijk wel af waarom 
een postkantoorhouder niet iets in-
ventiever is. Het bekrassen met de 
pen gaat zeker niet sneller dan een 

stempel zetten. Het roept echter 
wel ergernis op.
Men zou voor de verandering eens 
om kunnen kijken en ‘een stukje’ 
terug in de geschiedenis gaan. Er zijn 
diverse landen die in een grijs verle-
den blinde kurkstempels gebruikten 
op de post vanuit de buitengebieden. 
Zoals Finland. De afgebeelde 

briefkaart uit 1879 is voorzien van 
een prachtig kurkstempel van Åbo 
(Turku). Ook gewoon strepen, zoals 
onze hedendaagse pennenstreek. 
Zou dit geen mooi alternatief zijn 
voor PostNL? Gewoon strepen dus, 
maar wel met een mooi en verza-
melwaardig stempel!

René Hillesum

Een mooie 
pennenstreek

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 rekening-

nummer 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  onderwerp 
‘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

Automaatzegels op de Filateliebeurs
In Filatelie van januari (pag.51) heeft 
u kunnen lezen over de automaat-
zegels die op 30 januari uitkwamen. 
Ook heeft u daar gelezen dat deze 
automaat reeds op de Filateliebeurs in 
Hilversum (op 28 en 29 januari) werd 
geïntroduceerd.
Het ‘legertje’ belangstellenden viel 

wat tegen. Dat hebben we bij de 
introductie van de vroegere auto-
maatstroken wel anders meegemaakt. 
Zelfs dat het apparaat een tijdje 
buiten bedrijf was door een techni-
sche storing veroorzaakte geen extra 
lange wachtrij. PostNL zal ongetwijfeld 
met plezier hebben gezien dat er toch 

voor duizenden euro’s zegels uit de 
automaat werd gehaald.
Zegels die niet uit de automaat komen 
zijn er ook. Op 30 januari werd de 
proef hiermee gestart op twee loca-
ties: Bruna, Emiclaer hof 2, 3823 EM  
Amersfoort en CIGO, Noordewier-
weg 157, 3812 DE  Amersfoort.

Noordhinder
De ‘Stichting Lichtschip 
Noordhinder’ heeft ook dit 
jaar weer een persoonlijke 
postzegel uitgegeven. De 
prijs voor een velletje met 
10 zegels is € 10,50 (+ver-
zendkosten). Bestellen via 
www.noordhinder.nl

Bepaald geen lange rij op de eerste dag van de Filateliebeurs in 
 Hilversum. Links op de foto de – broodnodige – monteur van de 
Britse leverancier van de machine

Een echte 
eerste dag 
van de 
Bruna uit 
Amersfoort
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Zelden zo’n hectische maand meegemaakt. Er is dan natuur-
lijk ook wel iets aan de hand in postzegelland.
Inmiddels zal het bij een ieder wel doorgedrongen zijn dat 

de stempels aan de balie verleden tijd zijn en dat PostNL nu de 
pennenstreek aan het assortiment heeft toegevoegd.
Toegevoegd hoor ik u zeggen? Nou, eigenlijk niet dus, want wie 
denkt om een ‘officiële pennenstreek’ van PostNL bij de  Collect 
Club te kunnen bemachtigen, die heeft het mis.

Heel veel lezers hebben afgelopen maand gereageerd op – met 
name – de pennenstreek. Men wist het niet en kwam er vaak 
pas achter toen ‘de man van de Bruna’ vol enthousiasme zijn 
ballpoint over de net aangeschafte en op de aangetekende 
zending geplakte postzegels liet glijden. Vol ongeloof stamelde 
de klant ‘wat doet u nou’. De medewerker aan de balie kon heel 
kort antwoorden: voorschrift!

Ja, voorschrift, van hogerhand opgelegd en ondoordacht over 
de gevolgen hiervan. De reagerende lezers wisten echt van 
niets. Het was dan ook uit de lucht komen vallen. U heeft daar 
alles over kunnen lezen in het februarinummer van Filatelie. 
Wie de website www.filatelie.nu dus niet bekeken had, werd er 
letterlijk door verrast.

Ook de ‘partners’ van PostNL als KNBF en de NVPH werden 
 verrast hierdoor en hebben het ook ‘uit de krant’ moeten halen 
wat voor vreselijks er sedert 1 januari van dit jaar gebeurt. 
Nou ja, krant, daar heeft het dus ook niet ingestaan. PostNL 
heeft dit heimelijk ingevoerd, terwijl het waarschijnlijk al bij 
het bekend worden van het einde van de dagtekenstempels – 
begin  november of eerder – bekend was.

Heel merkwaardig, want alles gebeurt namelijk in het kader 
van procesvereenvoudiging. Laat dat nu net iets zijn dat je niet 
zomaar op een achternamiddag bedenkt en de volgende dag ten 
uitvoer laat brengen. Heel merkwaardig dus.

Er is natuurlijk altijd een kleine hoop dat op het moment 
van lezen – een goede maand nadat het werd toevertrouwd 
aan het papier – dat dit achterhaald is. Dat PostNL het luide 
protest van Maandblad, verzamelaars en handelaren ter harte 
heeft  genomen en dat – met de figuurlijke pennenstreek – het 
 krassen van tafel is. Ja, dan is het zonde van het papier geweest 
en kunnen wij weer gewoon ademhalen en is – op zijn minst – 
de pennen streek van tafel. Helaas durf ik de uitdaging wel aan 
dat dit editorial geen papierverkwisting is…

Het is toch waarlijk een heel bijzonder en zelfs bizarre consta-
tering: PostNL is waarschijnlijk het enige bedrijf ‘ter wereld’ 
dat eerst zijn postzegels weet te verkopen aan de de verzame-
laar en deze vervolgens – ongevraagd en vaak in het bijzijn 
van de koper – de zegels ‘persoonlijk’ vernietigt. Het is echt 
ongekend.

De voorverkoop heeft zijn intrede gedaan in Nederland. In Bel-
gië een bekend verschijnsel, maar in Nederland nieuw. Althans, 
de officiële voorverkoop.
In het verleden waren er wel retailers die ‘gewoon’ bij binnen-
komst de zegels in de lade stopten of in het rek hingen en direct 
verkochten. Nu echter is PostNL zelf actief met de voorverkoop 
begonnen. U heeft er al iets over kunnen lezen in Filatelie. Be-
gonnen werd met de kippen en eind januari met de automaat-
zegels. Het was de bedoeling om uitsluitend op de Filateliebeurs 
met de voorverkoop te beginnen, maar ook in de CollectClub 
winkel in Bussum werden de zegels al op 28 januari verkocht.

René Hillesum

E D I T O R I A L

Spectaculaire misdruk
Na ruim twintig jaar duikt er ineens 
een spectaculaire misdruk op van de 
‘Mauritius’-zegel van Julius Vermeulen 
(NVPH 1631). Het zegelbeeld van de 
Mauritius zegel is sterk verschoven. 
Frans van Haaren vraagt zich af of er 
meerdere exemplaren bekend zijn. 
De verschuiving was niet bekend bij 
PostNL noch bij het Museum voor 
Communicatie. Frans wilde ook 
graag weten hoe deze verschuiving is 
ontstaan. De drukker, Joh. Enschedé 
in Haarlem, geeft antwoord: ‘De reden 
van de verschuiving is een pasverschil 
tussen het plaatdrukbeeld (Blauwe 
Mauritius) en het offset beeld.

Voorheen werd eerst het offset beeld 
gedrukt en daarna het plaatdruk beeld 
en deze zegel zal uit een instelvel ge-
komen zijn. Dit had tijdens de controle 
geconstateerd moeten worden maar 
dit is dus helaas niet gebeurt.’
Reacties graag aan de redactie.

MUSCOM verleden tijd
Nee, niet schrikken. Het bekende 
museum aan de Zeestraat in Den 
Haag blijft niet permanent gesloten. 
Midden vierde kwartaal van dit jaar 
zullen de deuren weer open gaan, 
maar onder de nieuwe naam: COM! 
Wie de afkorting van museum MUS 
mist, die heeft gelijk. Toch zal er een 
museum openen, maar wel meer dan 
dat alleen. Uit het persbericht viel niet 

op te maken of de filatelie ook een 
plekje in het museum zal krijgen. Op 
de vraag: Is het de bedoeling dat in 
het nieuwe museum Com! postzegels 
en postgeschiedenis tentoongesteld 
gaan worden? Geeft het museum 
antwoord: ‘Jazeker, zowel de geschie-
denis van post als telecom komen aan 
de orde. Ook postzegels krijgen een 
plaats op de museumvloeren.’

Eigen stempeling
De redactie van Filatelie heeft maar 
een eigen stempel laten maken om de 
aangetekende post en de pakket-
ten die – uiteraard gefrankeerd met 
postzegels – worden verzonden mee 
te stempelen. 
De gedachte is eenvoudig: PostNL wil 
procesvereenvoudiging doorvoeren. 
Wat is er nu eenvoudiger dan dat 
de klant zelf stempelt. Dat scheelt 
natuurlijk werk, maar bovenal hoeft er 
geen pennenstreek meer op de zegels 
geplaatst te worden. Iedereen blij (zou 

je dus denken). Nee dus. Hoewel ie-
dere postzegel gestempeld was op een 
groot pakket en iedere zegel door het 
het stempel ook met de ondergrond 
was verbonden (ten bewijze dat de ze-
gels niet eerder werden gebruikt) vond 
Tante het toch nodig de  pennenstreek 
te hanteren. Befehl ist Befehl!
Het eigen stempel is overigens wel 
 gewoon toegestaan. PostNL laat 
 weten: ‘Er bestaat geen voorwaarde 
dat alleen en exclusief PostNL post-
zegels ongeldig mag maken.’

http://www.filatelie.nu/
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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

Ohmweg 31

2952 BD Alblasserdam

078 691 28 99

info@verloop.nl

www.verloop.nl

Expert in
verenigings-
bladen en
magazines.

Weten hoe?
Bekijk de film 
op verloop.nl

Verloop Adv Filatelie.indd   1 31-01-17   12:23
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Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam - Postbus 2859 - 3000 CW Rotterdam
T: 010-2130986 F: 010-2131730 E: rynmond@xs4all.nl W: rynmond.com

Onze 76ste veiling was een enorm succes met zeer hoge en soms  
verassende opbrengsten.  Hieronder enkele resultaten en cijfers.

Inzet 400 toeslag 660
 Collectie Vaticaan inzet 400 toeslag 1200

China collectie prentbriefkaarten ongefrankeerd , 
inzet 160 toeslag 520

Collectie grootrond inzet 4000 toeslag 5400

Inzet 280 toeslag 760

In totaal deden aan de 76ste veiling 568 bieders , 354 kopers en 158 inzenders mee. 
Gemiddeld was de toeslag 210 % hoger dan de inzet. Het verkooppercentage was 92,5. 

U kunt inleveren voor de volgende veiling tot en met zaterdag 8 april. 
De 77ste veiling wordt gehouden 26 en 27 mei.

Onze firma nu al 30 jaar onder dezelfde directie. 
Een betrouwbare partner om zaken mee te doen.
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Graag willen mensen die columns schrijven actueel zijn. Dat lukt dus 
niet in een medium zoals het Maandblad Filatelie. Onder normale om-
standigheden lever ik mijn column ongeveer twee maanden(!) tevoren 
in. Als ik wil schrijven over wat er met PostNL aan de hand is als ze voor-
schrijven dat die postzegels moeten worden ontwaard door er ballpoint-
strepen doorheen te krassen… ben ik met de column veel te laat.
Ik hoop zo dat dat stomme voorschrift op het moment dat u dit leest de 
wereld uit is en er een andere oplossing is gevonden om gefrankeerde 
aangetekende stukken en pakketten te ontwaarden. Dat wil dus zeggen: 
gewoon af te stempelen. Aan de inzet van de KNBF kan het niet hebben 
gelegen: we hebben direct luid protest aangetekend en zijn direct in 
de eerste week van januari op het hoogst mogelijke niveau in overleg 
met PostNL gegaan, hebben een open brief geschreven en zijn blijven 
rappelleren. 
Dit ernstige ‘voorval’ geeft aan dat de filatelie snel en sterk aan het 
veranderen is. Moderne filatelie heeft, zeker in Nederland en overig 
West-Europa, telkens minder de betekenis van postzegels verzamelen. 
Gefrankeerde brieven of ansichtkaarten worden nauwelijks verstuurd. 
Er gaan mailtjes en appjes rond. Pakketten worden veelal verzonden 
met machinestroken. Processen bij PostNL worden efficiënt geautoma-
tiseerd, uitzonderingen worden eigenlijk niet getolereerd. Zo is ook de 
pennenstreek bedacht. Voor maatwerk van PostNL moeten we vanuit de 
filatelie hard vechten.
Somberheid troef? Nee, voor postzegels blijft echt belangstelling. Hoe is 
anders te verklaren dat het de Lions is gelukt vele, vele duizenden velle-
tjes met 10 ‘persoonlijke’ zegels aan de man te brengen ter gelegenheid 
van hun 100-jaar-jubileum? Daar is dus belangstelling voor! Hier alle lof 
voor al die mensen die zich voor die Lionzegels hebben ingezet. Zo komt 
het postzegel verzamelen weer in brede kring onder de aandacht.
Somberheid troef? Nee, het mag zo zijn dat in het verzamelen van mooi 
gestempelde moderne postzegels feitelijk zo’n beetje afgelopen lijkt, 
maar er zijn nog prachtige nieuwe uitgiften zoals de recente vogelze-
gels. En er blijft heel veel te verzamelen en uit te zoeken over speciale, 
al dan niet oudere, emissies, over de posthistorie en over thematische 
onderwerpen. 
De postzegels van de laatste eeuw zijn stuk voor stuk representanten 
van de cultuur van een land. Het is zo mooi je daarin te verdiepen, ken-
nis op te bouwen en kennis te delen. Het is zo mooi daar een verzame-
ling van op te bouwen. En geeft zo veel geluksmomenten als je weer een 
aanvulling op je verzameling vindt. 
Laat je niet ontmoedigen door de technische vooruitgang, de drang tot 
efficiency, het verdienmodel van PostNL. Voor sommigen liggen daar 
nieuwe verzamelmogelijkheden zoals het specialiseren in het verza-
melen van uitingen van postmechanisatie. Anderen gaan gewoon door 
met het uitbouwen en genieten, van het uitzoeken en opzetten van hun 
verzamelgebied. Laat je niet ontmoedigen, ga door! Laat het plezier dat 
jij hebt zien aan anderen en moedig die aan zelf te gaan verzamelen!

Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

Column (20): Er is meer 
dan een pennenstreek

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

Jazeker, de KNBF komt graag 
bij u langs. En helemaal als dat 
is om iemand die zich jaren-

lang heeft ingezet voor de filatelie 
binnen de vereniging, maar ook 
daarbuiten onze hobby promoot, in 
het zonnetje te zetten.
Op 6 januari jl. toog de penning-
meester van de KNBF, Harrie Jans, 
naar de vereniging “Noviopost” in 
Nijmegen onder het mom van een 
werkbezoekje aan deze vereniging.
Tijdens de daar gehouden jaarver-
gadering trad de heer Adri Thijssen 
af als bestuurslid. Gedurende meer 
dan 25 jaar was hij actief binnen de 
vereniging, eerst als administra-
teur van het rondzendverkeer, als 
sectiehoofd, maar ook ruim 15 jaar 
als penningmeester. 
Als bestuurslid was hij gedurende al 
die jaren een actief ledenwerver.
Ook buiten de vereniging droeg 
hij onze hobby breed uit, o.a. 
door het zoeken en aangaan van 
partnerschappen met bedrijven in 
de omgeving om door middel van 
postzegels deze bedrijven, maar 
ook de vereniging Noviopost breed 

te promoten onder het motto: 
“Noviopost samen met…..”.
Met zijn accountantsachtergrond 
was hij voor velen een degelijke 
en betrouwbare partner voor het 
zoeken naar een goede bestemming 
voor nalatenschappen, voor zowel 
nabestaanden van leden van de 
vereniging, maar ook daarbuiten.
Het is altijd spijtig als een bestuurs-
lid aftreedt, zeker als hij zo actief is 
als Thijssen.
Op verzoek van Noviopost reikte 
Harrie Jans aan de heer Thijssen, 
als blijk van waardering voor zijn 
jarenlange inzet voor de filatelie, de 
Bondsspeld uit.

Verrassing 
in Nijmegen

Filakids in Hamont

Op zaterdag 13 en zondag 
14 mei 2017 vindt in Hamont 
vlak over de grens in België 

het evenement Filakids 2017 plaats.
Zoals de naam al zegt is dit postze-
gel evenement vooral gericht op de 
jeugd. Met een uitnodiging aan veel 
scholen in en rond Hamont, ja zelfs 
Nederlandse, werd de vraag gesteld 
om mee te doen met een ontwerp-
wedstrijd. Hieraan hebben veel, 
ja heel veel kinderen (ruim 1700) 
gehoor gegeven.
Tijdens dit evenement zijn er 
dag vullende activiteiten en een 
tentoonstelling. Voor iedere verza-
melaar tot en met 18 jaar is er wat 
te doen. Als onderdeel van Filakids 
vindt op zaterdag 13 mei de dag 
van de jeugdfilate-
lie plaats met als 
thema: “Het Verre 
Oosten”.
Volwassen filate-
listen zijn ook van 
harte uitgenodigd 

dit postzegelfeest bij te wonen. Er 
zijn flink wat handelaren aanwezig 
en bpost zal er zijn met een stand 
waar je je eigen persoonlijke postze-
gels kan laten maken. Omwille van 
de aanwezigheid van bpost is de 
toegang gratis!
Filakids wordt georganiseerd door 
JFVL (Jeugd Filatelistische Vrienden 
Limburg) met medewerking van de 
K.L.B.P., KNBF, bpost, PostNL en 
anderen.
Openingstijden: zaterdag 13 mei 
van 10.00 tot 17.00 uur, zondag 
14 mei van 10.00 tot 16.00.
Adres: De Posthoorn, Groenstraat 6, 
3930  Hamont, België
Voor meer informatie:  
www.filakids.jouwweb.nl

Voor vragen kunt u 
terecht bij: 
Giel van Hulten 
+31 (0)495-533492 
of Jean-Paul Groenen 
+32 (0)11-448531
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KNBF-Bondsbureau
Zeelantlaan 11, 
3526 AK Utrecht
(Correspondentieadres:  
Postbus 4034, 3502 HA Utrecht)
Tel. 030-2894290 
www.knbf.nl
knbf@knbf.nl

Voorzitter
Jan Cees van Duin

Secretaris, coördinator 
verenigingszaken
Hans Kraaibeek

Penningmeester
Harrie Jans

Evenementen
vacant

Juryzaken
John Dehé

Communicatie en PR
Reinder Luinge

Jeugdzaken en Filatelistische 
Vorming, vice-voorzitter
Corné van Zandwijk

Alle bestuursleden zijn 
bereikbaar via het Bondsbureau

Audiovisueel Centrum (AVC)
Adviseurs
J.J.M. Pieters, Th.A.E. Kniese
Uitleningen en informatie  
via het Bondsbureau

Bondsbibliotheek
Bibliothecaris
C.H.R.T. Weevers
Tel. 023-5353634 
Hoofdstraat 1, 3741 AC Baarn
Tel. 06-336 876 75
bibliotheek@knbf.nl
Openingstijden: elke
woensdag van 10 – 17 uur
Zaterdag: 4 maart 2017
Zaterdag: 6 mei 2017
Zaterdag: 9 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

KNBF Jo Toussainttoernooi
Het “Jo Toussainttoernooi” 

wordt gehouden op zondag 
5 maart 2017 in het Wijkcen-

trum “Titus Brandsma”, Tweede 
Oude Heselaan 386, 6542 VJ Nijme-
gen. Inmiddels is het programma 
bekend en nodigen wij u uit dit 
toernooi, dat deel uitmaakt van het 
Postzegel totaal evenement van de 
vereniging “Noviopost” te bezoeken.
Vanaf 9.30 uur is de ontvangst van 
de gasten en om 10.00 uur volgt 
de opening. De eerste lezing van 
het onderdeel Algemene Filatelie 
start om 10.15 uur. De volgorde van 
de deelnemers wordt ter plaatse 
bepaald door loting. Er zullen de vol-
gende lezingen gehouden worden:

• De heer J. Mulder: 
 Stadspost in Polen gedurende de 

Eerste Wereldoorlog

• De heer H. van Werkhoven:
 Iets over het gebruik van de 1 cent 

Van Krimpen

• De heer F. Simons: 
 Bontkraag in vreemd gezelschap

• De heer R. Buschhaus: 
 Portobriefe aus den Niederlanden 

in die  Schweiz vom 1-1-1852 bis 
31-8-1868”.

Het gedeelte Algemene Filatelie 
sluit af om ca 12.10 uur en de 
prijsuitreiking vindt rond ca 12.30 
uur plaats.
Om 13.30 uur start de lezingenreeks 
van het onderdeel Thematische 
Filatelie. Ook hier wordt de volgorde 
van de deelnemers door loting be-
paald. De volgende lezingen staan 
op het programma:

• De heer N. Helling: 
 Naar het werk met de motorfiets

• De heer G. TSchroots: 
 De fiets, zoals hij zich presenteert 

in de diverse takken van sport

• De heer J. Gerbens: 
 Drieluikjes

• De heer J. Heijs: 
 Postoorlog, de tandjes van de 

macht bijten ook in de postzegels

Het gedeelte Thematische Filatelie 
eindigt om ca 15.20 uur, waarna 
om ca 15.40 uur de prijsuitreiking 
plaatsvindt.
De afsluiting van het toernooi vindt 
om 16.00 uur plaats.

Meer informatie:
Piet Grutters, T: 024-3556644 
p.grutters@upcmail.nl

DE KNBF IS ER VOOR JOU! 
 

 

 

 Postzegels verzamelen kun je doen 
 wanneer je wilt. In je eigen tijd en 
 lekker thuis, of samen met vrienden. 
 Een filatelist is niet alleen een verzamelaar, 
 je bent ook jager en op zoek naar zegels 
 of poststukken die nog ontbreken. 
 Daarvoor ga je naar beurzen 
 en veilingen of naar clubbijeenkomsten. 
 Je weet nooit 
 wat je nu weer zult ontdekken! 

 

 

 Een postzegelvereniging kan je 
 gemakkelijk op weg helpen bij jouw 
 zoektocht. De KNBF helpt om deze 
 vereniging voor jou te vinden! 

 

 

 Maar de KNBF doet meer
 Gratis lezingen op je 
 verenigingsavond 
 Voordelige verzekeringen
 Gratis Bondsbibliotheek 
 Bondskeuringsdienst 
 Filatelistische stempels 
 Organiseren tentoonstellingen 
 Kader uitleen 
 Literatuursubsidie 
 Sponsoring via GSE 
 Filatelistische vorming 
 Hulp bij bestuurlijke problemen 
 Etc. 

 

 

 

Wil je meer weten over wat de KNBF voor jou kan betekenen, of wil je op zoek naar een 
postzegelvereniging? Wij helpen je graag! 

Je kunt ons bereiken via:  
Email: info@knbf.nl 
Website: www.knbf.nl 
Telefoon: 030-2894290 
 
Adres: 
Postbus 4034 
3502 HA  UTRECHT 

PRAGA 2018

Van 15 tot 18 augustus 2018 zal 
in het Clarion Congress Hotel 
te Praag de FIP-tentoonstel-

ling PRAGA 2018 worden gehouden.
Deze tentoonstelling vindt plaats in 
het kader van de festiviteiten rond 
het 100-jarig bestaan van de op-
richting van de Republiek Tsjecho-
slowakije, de uitgifte van de eerste 
Tsjechische postzegel en het einde 
van de eerste Wereldoorlog.
De FEPA verleent aan deze 
tentoonstelling haar patronage. 
De organisatie heeft een facebook-
pagina geopend: PRAGA 2018. 
www.praga2018.cz
Een uitgelezen kans om uw verza-
meling in de categorie Traditionele 
Filatelie, Posthistorie of Eenkader 
aan een groot publiek te laten zien! 
Tevens kan literatuur ingezonden 
worden. 
Uitsluitend bij voldoende inschrij-
vingen vanuit Nederland zal de 
KNBF een landscommissaris 
afvaardigen naar deze tentoonstel-
ling. Wilt u meedoen, dan kunt u 
zich tot 20 maart 2017 inschrijven.

Opgave kan op de gebruikelijke 
wijze via het Bondsbureau van 
de KNBF of via de commissaris 
evenementen: info@knbf.nl
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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Kippenrassen
Op 2 januari 2017 verscheen een 
blok met 10 [=2x5] verschillende ze-
gels van ‘1’ [=78c] met kippenrassen 
uit o.a. Barneveld. Ontwerp Birza 
Design. Gedrukt bij Joh. Enschedé 
Security Printing in Haarlem in 
offset op de velinleg pers Heidelberg 
Speedmaster XL Het zegelfor-
maat G = 36x25mm; kamtanding 
13.333:12.800 24/16 tanden 
horizontaal/verticaal. De tanding 
loopt naar links en rechts door. 
Naar  boven en beneden niet.
Vijf kleuren offset (cyaan,  magenta, 
geel, zwart en fosfor) met een 
 raster van 120 onder rasterhoeken 
per kleur verschillend: 
cyaanblauw 75, magenta 15, 
geel 0 en zwart 45  graden. 
Papierrichting | (verticaal). Papier 
zonder witmakers van Tullis Russell.
Artikelnummers: 370161 en 
product-barcode + 110763.
De zegels werden tijdens de Einde-
jaarsbeurs in Barneveld op 28 de-
cember 2016 feestelijk aangeboden 
aan burgemeester Asje van Dijk van 
Barneveld en tijdens de beurs al aan 
verzamelaars verkocht.

 

Koning Willem-
Alexander 
met ‘2016’
Hoewel verkrijgbaar gesteld bij de Collect Club 
zijn de 3 verschillende hangblokken niet of nau-
welijks aangetroffen bij de verkooopkunten van 
PostNL in den lande. Zelf vond ik pas in november 
de ‘1 Internationaal’ in een kiosk. De beide andere 
hangblokken met het portret van de koning en 
‘2016’ heb ik nog niet gevonden.
Ook dit jaar weer met de verschillen tussen de 
bovenste 2 zegels zonder zwartgrijs naast de 
‘priority’ en de onderste 3 met zwartgrijs naast 
‘priority’.

Vogels
Ook op 2 januari verscheen een blok van 
10 verschillende zelfklevende zegels – uit een 
serie van 4 blokken – in formaat 30x40mm en 
kamtanding: horizontaal/verticaal 20/26 tanden 

= 13.333: 13.000. Verkrijgbaar tegen nominaal: 
7.80 per blok.
De zegels zijn gedrukt in 5-kleuren offset met 
vel inleg bij Cartor, La Loupe, Frankrijk. Raster-
maat 150. De kleuren en hun rasterhoeken: cyaan-
blauw (75), magenta (15), geel (0) en zwart (45). 

Daarbovenop de L-vormige fosforbalk.
De drukvellen zijn 4 horizontale rijen van 3 blok-
ken naast elkaar groot. Elke rij heeft 3 blokken 
van een bepaald type.
De vogels die op 2 januari verschenen hebben 
product-barcode +11197 en artikelnummer 
370162. Papierrichting | (verticaal).
Begin januari 2013 werd een begin gemaakt 
met blokken zelfklevende zegels die bovendien 
ook nog eens een keer van kamtanding werden 
voorzien. Met andere woorden, je moet ze uit het 
blok scheuren en daarna nog eens het drager-
papier zien te verwijderen. Bij de vóór 2015 door 
JESP gedrukte zegels was er aan de achterzijde 
een verticale golfvormige slit aangebracht; 
je moest het losse zegel 
wat buigen zodat de slit 
open ging en daarna 
kon je het drager-papier 
verwijderen. Bij deze 
Cartor-druk loopt die 
slit horizontaal en 
recht. 
De vogels zijn gewoon 
op de gebruikelijke 
verkooppunten van 
PostNL verkrijgbaar 
wat ook blijkt uit de 
gehanteerde barcode 
en artikel nummer.
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samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl
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I
n de badplaats Sestri Levante bij Genua 
werd van 17 t/m 19 februari de landen-
competitie gehouden onder de Europese 
maximafilie verenigingen. Op de inlever-

datum van de kopij had die nog niet plaatsgevon-
den, zodat de uitslag eerst in de volgende Filatelie 
vermeld kan worden. De Italianen hadden de eer 
de wedstrijd te organiseren, nadat ze in 2014 in 
Poitiers de landencompetitie hadden gewonnen 
met het hoogste aantal punten van de drie beste 
inzendingen. Zie het verslag in Filatelie van juni 
2014. Naast de competitie zijn er nog inzendingen 
vanuit de hele wereld, waaronder China waar 
maximafilie zeer in de belangstelling staat. 
De tentoonstelling is genoemd naar Luigi Morera, 
de eerste voorzitter van de Italiaanse Maxima-
filie vereniging, wiens personalia (afb. 1) vaak 
vermeld staan op Italiaanse maximumkaarten 
uit de 70-er en de 80-er jaren. Hij was lid van 
de eerste FIP-subcommissie voor Maximafilie 
(afb. 2), ontstaan na de erkenning in 1978 door 

de FIP van de maximafilie als aparte filatelis-
tische tentoonstellingsklasse. De erkenning 
vond plaats na de vaststelling van de uniforme 
beoordelingsregels tussen de West- en Oost-
Europese verenigingen op de Euromax van 1974 
in Boekarest. Dit gebeurde onder leiding van de 
Roemeense voorzitter dr. Valeriu Néaga. U ziet 
Luigi te midden van de andere leden met links 
dr. Néaga. De Roemeense vereniging heeft van 
hem in 2016 de maximumkaart (afb. 3) gemaakt 
in samenwerking met de Moldavische Post, waar 
zijn geboorteplaats gelegen is. 
De drie Nederlandse inzendingen zijn sterk, zo-
dat we hoopvol gestemd zijn op een hoge score. 
De beste inzending betreft klassieke maximum-
kaarten, de inzending ‘De ontwikkeling van de 
maximafilie in Europa eind 19e/begin 20e eeuw’ 
op meestal verzonden kaarten met aankomst-
stempel. Uiteraard zit hierin de oudst bekende 
Nederlandse Maximumkaart (afb. 4) uit 1898 
van koningin Wilhelmina. afb. 5 is een gelijksoor-

tige kaart uit Roemenië met Koning Carol I uit 
1900. In die tijd domineerden de koningshuizen 
en rijkswapens de eerste Europese postzegels. 
Een ouder exemplaar komt uit Zweden, 1897 
(afb. 6), met goede beeldovereenkomst tussen 
de postzegel en het afgebeelde hoofd van koning 
Oscar II op de briefkaart. Een nog ouder exem-
plaar (afb. 7) komt uit Italië, 1879. Deze kaarten 
zijn altijd voer voor discussies tussen landen 
wanneer maximafilie nu echt gestart is; met een 
uitgebreidere grafische weergave zoals op de 
briefkaarten, of eerst bij ’echte’ prentbriefkaar-
ten met een fotografische weergave. 
De tweede inzending gaat over het ‘Werelderf-
goed op de Unescolijst’, hieruit de ‘Pont du Gard’ 
(afb. 8), een zeldzame maximumkaart. De derde 
inzending betreft ‘De opkomst, de bloei en de 
neergang van het communisme’ Hieruit (afb. 9) 
een fraaie maximumkaart van Mao. Niet echt 
oud, maar relatief zeldzaam en zeer gezocht in 
China. Wordt vervolgd.
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Euromax 2017, competitie Luigi Morera
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Jan Toorop: zijn tijdgenoten, 
stijlen en stromingen [1]

James Ensor, Théo Van Rysselberghe, William 
Finch en Fernand Khnopff. 
Toorop, August Rodin en Paul Signac waren 
de enige niet-Belgische leden van deze club. 
Hij was vernieuwend en mede door zijn vele 
buitenlandse contacten een invloedrijk kun-
stenaar. Toorop werd door veel kunstenaars 
beïnvloed. Anderzijds inspireerde hij met zijn 
werk veel tijdgenoten.
Gedurende heel zijn carrière nam hij veelvul-
dig deel aan tentoonstellingen, georganiseerd 
door verschillende kunstenaarsgenootschap-
pen zoals Les XX, de opvolger daarvan La 
Libre Esthétique, Arti et Amicitiae, de Wiener 
Secession, Amsterdamse schildersvereniging 
St. Lucas en dergelijke. Deze tentoonstel-
lingen vonden in verschillende steden in 
voornamelijk Nederland, Duitsland, Oostenrijk 
en Frankrijk plaats. Ook heeft hij zelf enkele 
keren een tentoonstelling (mede)georgani-
seerd. Dankzij de waardering voor zijn werk 
en zijn goede contacten in de kunstwereld 
kon steeds een beroep worden gedaan op 
particuliere eigenaren en kunsthandelaren 
om ook reeds verkochte werken van hem in 
tentoonstellingen op te nemen. Het werk van 
Toorop werd zo zeer gewaardeerd dat hem bij 
diverse tentoonstellingen een eigen zaal werd 
toegewezen.
Toorops werk werd, net als bijvoorbeeld dat 
van Van Gogh, in zijn tijd niet door iedereen 
bewonderd, er waren genoeg criticasters. 
Maar een verschil met Van Gogh was wel 
dat Toorop bij leven veel werk verkocht en 
daarmee in zijn onderhoud kon voorzien. Van 
Vincent van Gogh werd tijdens zijn leven naar 
alle waarschijnlijkheid slechts één schilderij 
verkocht: De rode wijngaard (nu in het bezit 
van het Poesjkinmuseum in Moskou).

Toorop is vooral bekend als Jugendstil en 
symbolistisch schilder en tekenaar. In wer-
kelijkheid was hij buitengewoon veelzijdig en 
wisselde vaak van kunststroming en schiep 
werk in zeer uiteenlopende stijlen. Naast 
beeldend kunstenaar was hij ook actief als 
ontwerper en uitvoerder in de toegepaste 
kunst (kunstnijveraar). Aan de hand van filate-
listisch materiaal kan een aanzienlijk deel van 
deze veelzijdigheid worden getoond.

Impressionisme
Toorop ontwikkelde zich als kunstenaar in de 
tijd waarin het impressionisme hoogtij vierde. 
In deze trant schilderde hij in 1885 de jonge 
vrouw Annie Hall, met wie hij zoals eerder 
gezegd in 1886 trouwde. Op de postzegel 
(afb. 5) heet dit werk ‘Annie Hall’; in de ten-
toonstellingscatalogus ‘Symphonie en blanc 
(Dame in het wit) aquarel en gouache’.
 
Dat de leden van de kunstenaarsgroep Les XX 
elkaar sterk beïnvloedden blijkt wel als we 
het schilderij van James Ensor (afb. 6) uit 
1881 ‘De dame in blauw’ (afb. 7) leggen naast 
Toorops ‘La dame en Blanc’ (afb. 8) uit 1885. 
Deze dame in het wit stelt weder om Annie 
Hall voor.

e naam van de tentoonstelling werd 
ontleend aan het symbolistische 
werk in de Art Nouveau-stijl uit 1893, 
waarvan de voorstelling doorloopt op 

de lijst (afb. 3). 
Redenen genoeg om vanuit filatelistisch 
oogpunt aandacht aan diverse aspecten van 
het werk van deze beroemdheid te schenken, 
met hier en daar een zijweggetje naar andere 
kunstenaars. Verderop in dit verhaal wordt 
enkele keren naar de catalogus van deze 
tentoonstelling verwezen.

Korte biografie
Jan Toorop werd op 20 december 1858 gebo-
ren in het plaatsje Poerworedjo in Nederlands-
Indië. Zijn vader was griffier bij een landraad 
en later administrateur bij een tinmijn. Zijn 
moeder was van gemengde afkomst met 
oosterse roots. In 1869 reisde de piepjonge 
Toorop zonder zijn ouders naar Nederland om 
daar zijn scholing te ondergaan. Hij volgde de 
HBS in Winterswijk en van 1876 tot 1879 stu-

Op 22 februari 2016 gaf de Franse post een postzegel uit met daarop een 
schilderij van Jan Toorop (afb. 1). Min of meer gelijktijdig opende in het, 
door de met Toorop bevriende architect Berlage ontworpen, Gemeente
museum Den Haag (afb. 2) de tentoonstelling ‘Jan Toorop, zang der tijden’, 
een grootse overzichtstentoonstelling van deze belangrijke schilder. 
door Jan Vogel

D
deerde hij aan de Polytechnische school (een 
voorloper van de Technische Universiteit) 
in Delft. Maar zijn interesse in de beeldende 
kunst voerde hem uiteindelijk naar de Acade-
mie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam 
en later in Brussel. In 1886 trouwde hij met de 
Engelse en katholieke Annie Hall, welk huwelijk 
goede en slechte tijden kende. In 1891 werd 
hun dochter Charley geboren, die net als 
haar vader een beroemd kunstschilder werd. 
Toorop maakte in 1905 de overstap naar de 
katholieke kerk.
Op 3 maart 1928 overleed hij in Den Haag en 
ligt daar samen met zijn vrouw begraven op 
de R.K. Begraafplaats St. Petrus Banden in de 
Archipelbuurt.

Het belang van Toorop
Toorop was internationaal een vooraanstaand 
kunstenaar. Al op 24-jarige leeftijd werd hij lid 
van de avant-gardistische kunstenaarsgroep 
Les XX (of Les Vingt) (afb. 4), een select gezel-
schap van Belgische kunstenaars, onder wie 

1

2
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Neo-impressionisme, pointillisme 
(1886~1900)
Bij pointillisme (spottend: procedé der stip-
pelaars) vormen stipjes ongemengde kleuren 
de kleur en vorm van een object.
Toorop was met zijn schilderij ‘Les deux 
saules’ of ‘Novemberzon’ (ook bekend onder 
de onjuiste titel ‘Bloembollenvelden bij 
Oegstgeest’) uit 1886 de eerste Nederlandse 
pointillist. Een ander doek uit dezelfde periode 
is ‘Le marronnier’ of ‘Middagzon’ (afb 9). Op 
de postzegel (afb. 10) is dat dubbel afgebeeld 
onder weer een andere naam, ‘Landschap 
met vaart’, weergegeven. De naamgeving door 
Toorop was kennelijk niet altijd even duidelijk.

Toorop werd voor zijn pointillistisch werk 
vooral beïnvloed door de Franse kunstschil-
der George Seurat (1859-1891) (afb. 11) de 
‘uitvinder’ van het pointillisme (afb. 12) en een 
genodigde bij Les XX. Maar ook de leden van 
Les XX zoals de Fransman Paul Signac (1863-
1935) (afb. 13), naast Seurat de belangrijkste 
vertegenwoordiger van het pointillisme, en 

de Belg William Finch (1854-1930) (afb. 14) 
pasten deze techniek veelvuldig toe. 
Eind 19e eeuw stopte Toorop met het pointil-
listisch schilderen. Er waren inmiddels zoveel 
kunstenaars die, net als hij, Seurat navolgden 
dat de lol er voor hem af was. Hij stapte over 
naar de sterk verwante stijl, het divisionisme.

Post-impressionisme, divisionisme 
(1900~1908)
In het eerste decennium van de 20e eeuw 
produceerde Toorop veel divisionistisch werk. 
Vooral in de periode waarin hij in het Zeeuwse 
dorp Domburg verbleef.
Het divisionisme is nauw verwant aan het 
pointillisme maar bestaat vooral uit kleine 
dicht naast elkaar geplaatste streepjes onge-
mengde verf in plaats van stipjes.
Veel lezers zullen het schilderij ‘Landschap’ 
van Jan Sluijters (1881-1957) (afb. 15), uit 
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dezelfde postzegeluitgifte als die met ‘Le mar-
ronnier’ van Toorop, herkennen. En wellicht 
zullen zij dit als een divisionistisch werk beti-
telen. Maar bij nauwkeurige beschouwing van 
een detail blijkt echter duidelijk dat hier ook 
gemengde kleuren worden gebruikt (afb. 16). 
Het is dus niet zuiver divisionistisch.
Van Toorop is geen divisionistisch werk op 
postzegels uitgegeven. Wel van zijn vriend 
en clubgenoot van Les XX, Théo van Ryssel-
berghe (1862-1926) (afb. 17). Deze was weer 
bevriend met de Belgische schrijver Emile 
Verhaeren (afb. 18) en schilderde in 1903 het 
werk ‘De lezing door Emile Verhaeren’ in olie-
verf op doek, 241x181 cm groot, (afb. 19). Op 
het detail van dit schilderij (afb. 20) is te zien 
dat het hier om een divisionistisch werk gaat. 
De man in het rood aan tafel is Verhaeren, te 

herkennen aan zijn enorme snor.
Toorop had Verhaeren in 1885 tijdens een reis 
naar Engeland leren kennen en zo werden ook 
zij bevriend. Zo gezegd, ons kent ons.

Mondriaan
Ook Piet Mondriaan (afb. 21, met het profiel 
van P.M.), een goede vriend en regelmatige 
gesprekspartner van Toorop, werkte onder 
invloed van Toorop in het begin van de 20e 
eeuw korte tijd in een divisionistische stijl. Zijn 
schilderij ‘Avond; De rode boom’ uit 1908-
1910 (afb. 22) is daarvan een voorbeeld. Dit 
werk is een aanloop naar het latere abstracte 
werk van Mondriaan. Iedere(?) Nederlander 
kent Mondriaan echter vanwege het wereld-
beroemde en in 1997 voor 37 miljoen euro, 
door de Staat aangekochte werk ‘Victory 
Boogie Woogie’ (1942-1944), in bruikleen van 
het Gemeentemuseum Den Haag. Dit werk is 
verwant aan de tijdens de Eerste Wereldoor-
log ontstane stroming ‘De Stijl’ (afb. 23+24) 
waarvan Mondriaan een prominent vertegen-
woordiger was. In 2017 is het 100 jaar geleden 
dat De Stijl werd opgericht. Diverse musea in 
Nederland vieren dit onder het motto ‘Mondri-
aan tot Dutch Design. 100 jaar De Stijl’. Zo ook 

het Gemeentemuseum, in het bezit van de 
grootste collectie van Mondriaan.

Symbolisme (1891~1900)
De hiervoor beschreven en door Toorop 
toegepaste stijlen doen vermoeden dat dit in 
sterk afgebakende perioden gebeurde. Dat is 
echter niet het geval en geldt zeker niet voor 
zijn symbolistisch werk.
Het Symbolisme is een kunststroming waarbij, 
in dit geval bij de schilderkunst, een bepaalde 
afbeelding ook een daaraan verbonden 
betekenis heeft. Deze stroming vindt zijn 
oorsprong in Frankrijk en werd sterk beïnvloed 
door de Preraphaëlieten, een groep Engelse 
kunstenaars die op hun beurt weer werden 
beïnvloed door het werk van William Blake 
(1757-1827) (afb. 25), dichter, schilder en 
kopergraveur. De slingerlijn in veel van zijn 
schilderijen, zoals bijvoorbeeld ‘De moord op 
Abel’ (afb. 26), is een nalatenschap aan het 
symbolisme en aan de art nouveau. 
Ook het schilderij ‘Dante’s dream at the time 
of the death of Beatrice’ van de preraphaëliet 
Gabriel Rossetti (1828-1882) is hiervan een 
voorbeeld (afb.27+28, de adreszijde van deze 
Chinese loterijkaart). 
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Toorop geldt als een van de grootste en 
productiefste Nederlandse symbolistische 
kunstenaars. Aan deze kunststroming kleeft 
het nadeel dat zij voor niet in de symboliek 
ingewijden moeilijk te interpreteren is en veel 
aandacht vergt om een volledig beeld van 
dergelijke werken te krijgen.
‘O Grave, where is thy Victory?’ (afb. 29) uit 
1892 en ‘Zang der tijden’ uit 1893 (afb. 3) 
zijn daar voorbeelden van. Toorop heeft veel 
symbolistisch werk zeer minutieus uitgevoerd 
in krijt en potlood op papier of karton zoals de 
twee hier genoemde. Sommige recensenten 
die zijn complexe symbolistische werken 
niet goed konden duiden hadden negatief 
commentaar en legden verband met Toorops 
Javaanse afkomst, anderen herkenden bij-
voorbeeld wel de invloed van William Blake.
Johan Thorn Prikker (1868-1932) was een an-
dere Nederlandse symbolistische kunstenaar 
wiens werk regelmatig op dezelfde tentoon-
stellingen verscheen als dat van Toorop. Hij 
was bovendien een bewonderaar van Toorop. 
Ook zijn werk werd soms negatief beoordeeld; 
als een oefening in het trekken van golvende 
lijnen zoals bij ‘De bruid’ uit 1893 (afb. 30). Op 
de postzegel (afb. 31) is daarvan een detail 
weergegeven.
Nog een voorbeeld van een symbolisch werk is 
te zien op de Hongaarse postzegel (afb. 32), in 

2001 uitgegeven ter gelegenheid van het feit 
dat de kunstenaarskolonie Gödöllő (Honga-
rije) 100 jaar eerder werd opgericht. Het is 
‘Allegorie van de kunst’ van Aladár Körösföi-
Kriesch (1863-1920), een van de initiatief-
nemers voor deze kolonie. Körösföi-Kriesch 
werd eveneens beïnvloed door de Prerap-
haëlieten. Dit prachtig Jugendstilwerk doet 
voorts denken aan werk van Jan Toorop.

Art Nouveau, Jugendstil (1894~1903)
De Art Nouveau of Jugendstil manifesteerde 
zich in de zelfde periode als het symbolisme, 
de twee decennia rond 1900, bekend als 
de Belle Epoque. Deze stroming komen we 
voornamelijk tegen in de toegepaste kunst 
(of kunstnijverheid) en in de architectuur. 
Maar ook in de schilderkunst zijn er prach-
tige voorbeelden van Jugendstilwerken.
Toorop was op alle drie de gebieden actief. 
Vooral veel van zijn symbolistisch werk, 
maar ook dat van andere kunstenaars, (zie 
afb. 3, 29, 31 en 32) kan eveneens tot de 
Art Nouveau of Jugendstil worden gerekend. 
Een van de belangrijkste kenmerken van 
deze stroming is de slingerlijn die in het 
symbolistische werk veelvuldig terug komt. 
In Nederland wordt de Art Nouveau ook 
wel, min of meer spottend, de slaoliestijl 
genoemd. Die bijnaam is ontleend aan 

27 28

Toorops affiche de ‘Delftsche slaolie’ voor de 
‘Nederlandsche Naamlooze Vennootschap 
Fransch-Hollandsche Oliefabrieken Calvé 
Delft’ (N.O.F.) uit 1894 (afb. 33). Wie kent dit 
affiche niet! 
Dit bedrijf heeft ongeveer een halve eeuw 
de perfin N.O.F., (afb. 34a+34b), waarvan 
de scan van de achterzijde ten behoeve van 
de leesbaarheid is gespiegeld, gevoerd. De 
T.I.B.O.-kaart van Oliefabrieken Calvé-Delft 
(afb. 35), is van dezelfde firma, zij het met een 
gewijzigde naam. Het etiket op de slaoliefles 
vertoont nog enkele Art Nouveau-kenmerken.

(wordt vervolgd)
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Finland en Sint-Petersburg: ’n niet 
helemaal onlogische combinatie

land gereden. Veel te snel, maar 
het ‘probleem’ was dat de wegen uit-
stekend bleven: tot aan de Noorse 
grens. En, op die grens, veranderden 
de mooie Finse wegen in wegen 
die wij van Noorwegen kenden. Een 
illusie armer: het had dus niets met 
de weersgesteldheid te maken…

Finland
De hele familie vond het uiterst 
jammer dat we binnen een week 
Finland ‘gezien’ hadden. We hadden 
daar heel goede herinneringen aan 
en het waren bijzonder aardige en 
behulpzame mensen die toen (anno 
1971) amper Engels spraken.
Het volgende jaar ging ik alleen 
op vakantie en direct terug naar 
Finland. Het had iets mystieks en ik 
was inmiddels al begonnen met het 
verzamelen van Finse postzegels: 
dat deed niemand! Dat vond ik best 
een uitdaging. Ik kocht meteen 
een Finse speciaal-catalogus. 
Leuk, maar de Finse taal was een 
handicap. Daar liet ik mij niet door 
weerhouden. Ik liep boekwinkels 
binnen en wonderbaarlijk kon je 
daar regelmatig verstofte filate-
listische publicaties vinden. Ik zal 
nooit vergeten dat ik mijn eerste 
echte boek over Finse postzegels 
in de stad Oulu (in Lapland) kocht. 
Het was een boek uit 1955! en in de 

de verzamelingen van rené hillesum

erzamelaar ben ik al vanaf 
de kleuterschool. Niet met 
de paplepel ingegeven, 
want mijn ouders noch an-

dere familie verzamelde postzegels.
Een buurvrouw heeft mij in de we-
reld van de postzegels gebracht. Ik 
vond dat wel leuk en kwam al vroeg 
bij de jeugdclub in Hilversum.
Ik was in mijn jonge jaren een hele 
simpele verzamelaar. Voordrukal-
bums van Nederland, België, Italië 
en Israël. Ik was wel heel actief 
binnen de jeugdclub, en was steeds 
zoekende. Tijdens de middelbare 
schooltijd stonden de postzegels 
duidelijk op een lager pitje, maar ze 
zijn nooit weggeweest. Ik merkte 
echter dat het vakjesvullen me hoe 
langer hoe meer ging tegenstaan.

Vakanties
Met de familie hebben we veel 
vakanties in Scandinavië door-
gebracht. Denemarken, Zweden, 
Noorwegen. Tijdens de – wat later 
zou blijken – laatste reis die ik met 
het gezin naar Scandinavië maakte, 
deden we Finland voor de eerste 
keer aan. Of eigenlijk, we begonnen 
in Finland. Het is dan 1971. 
Achteraf bleek dat een ‘grote fout’ 
te zijn dat we in Finland de vakantie 
begonnen waren. We hadden de 
veerboot genomen van Travemünde 

V
in het noorden van Duitsland, direct 
naar de Finse hoofdstad Helsinki. 
De lange bootreis was al een vakan-
tie op zich natuurlijk.
Mijn ouders stippelden de hele reis 
altijd van tevoren uit. Na een kleine 
vier weken moesten we weer thuis 
zijn, nadat we Finland hadden door-
getrokken, de Noordkaap hadden 
gezien en terug door Noorwegen 
en Denemarken. Behoorlijk wat 
kilometers. Het was dan ook een vrij 
strak schema.

Noorwegen
Aangezien we al diverse keren in 
Noorwegen geweest waren, waarbij 
ook Noors Lapland, kenden we de 
wegen daar. Daar werd je niet vrolijk 
van. Grote kuilen in de rijkswegen, 
dus opschieten was er niet bij.
Dat namen we natuurlijk voor lief. 
Dat hoorde bij het land en de win-
ters waren van dien aard dat goed 
wegenonderhoud waarschijnlijk niet 
mogelijk was.
Met die wetenschap werd er ook 
naar Finland gekeken. Ook daar 
zal het in het noorden wel slecht 
gesteld zijn met de wegen. Internet 
om ervaringen op te zoeken was er 
toen uiteraard nog niet.
Om een lang verhaal kort te maken: 
we waren in recordtijd van Helsinki 
naar de Noorse grens in Fins Lap-

Heel wat verzamelaars verzamelen fanatiek een land, gebied of thema dat niet voor 
de hand ligt gelet op de nationaliteit van de verzamelaar, de afkomst, woonomgeving, 
beroepsbezigheden of iets anders. Vaak zit hier dan een verhaal achter. Zo krijg ik zelf 
regelmatig de vraag hoe ik aan mijn (enige) verzamelgebieden ben gekomen: Finland en 
het Oude SintPetersburg. Heeft u ook een aardig verhaal? We zien het graag komen!

Duitse taal geschreven. ‘Die Eisen-
bahnmarken Finnlands’ (afb. 1). Wel 
geschreven door een Fin en (naar ik 
later begreep) een beroemdheid in 
de Finse filatelie: E.A. Hellman.

Verkocht
Ik reisde meteen ieder jaar, meestal 
meerdere keren per jaar (zomer en 
winter) naar Finland. Ik was hele-
maal verkocht (en verknocht) aan 
het land. Sinds mijn eerste bezoek 
aan Finland heb ik ook geen andere 
postzegel meer aangeraakt.
Het ging heel snel. Ik kocht alle lite-
ratuur die ik te pakken kon krijgen. 
Ik reisde met Interrail, dus dat was 
gemakkelijk en goedkoop. Na iedere 
reis was mijn rugzak propvol met 
boeken.
Ik maakte ook contact met beroem-
de filatelisten. Daar was gemakkelijk 
een afspraak mee te maken en ik 

1. Het geheel Duitstalige boek: Die Eisen-
bahnmarken Finnlands, met slechts het – 
uitvoerige – voorwoord ook in het Fins

2. Briefkaart met 
drie verschillende 
stempeltypen: Ewois 
(eenringstempel), 
Ilomants en Willman-
strand (twee ring-
stempels), Tavaste-
hus en  Tohmajärvi 
 (Finland stempels 
– twee typen -)

3. Prentbriefkaart naar 
Nederlands-Indië, 
1905. Correct gefran-
keerd met links 2k met 
ringen en rechts 2k 
zonder ringen

?
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kwam daar op bezoek. Zo was ik een 
paar jaar later ook bij E.A. Hellman 
in Iittala, nabij de stad Hämeen-
linna. Ben daar verschillende keren 
geweest. Heel bijzonder. De man 
had een apart huis voor zijn post-
zegels, tegenover zijn woonhuis. 
Beveiliging? De sleutel lag gewoon 
onder de deurmat.

Poststukken
De postzegels had ik al heel snel 
vaarwel gezegd. De poststukken 
boeiden mij. De verhouding in mijn 
rugzak werd rap anders: de boeken 
liet ik per post opsturen (dat was 
toen nog heel betaalbaar) en mijn 
rugzak werd gevuld met poststuk-
ken. Op zich meestal heel eenvou-
dig materiaal, maar het meeste zag 
je in Nederland nooit of zelden. 
Met de aangeschafte (stempel)boe-
ken ging ik een en ander uitzoeken 
en al snel werd mijn verzamelgebied 
gevormd: stempels op poststuk. 
Finland heeft een enorm arsenaal 
aan stempels. Zowel soorten als het 
aantal stempels per soort (afb. 2). 
Het ontwikkelde zich snel en na een 
paar bezoeken bij bekende verzame-
laars kwam daar een onderwerp bij.

Postzegels in Roebels
Finland was – tussen 1809 en de 
onafhankelijkheid in 1917 – een 
auto noom groothertogdom binnen 
het Russische keizerrijk. De Fin-
nen waren hier niet allemaal even 
enthousiast over en probeerden 
steeds meer te laten zien dat ze Fin-
land waren. Ook in de poststempels. 
De zogenoemde Finland stempels 
(afb. 2) kwamen er en dat was niet 
naar de zin van de Russen. Langza-
merhand werden de teugels steeds 
meer aangetrokken en ontstond er 
een Russificering.
Dat uitte zich in 1891 postaal door 
de uitgifte van de zogenoemde ring-
zegels (afb. 3): het dan koerseren-
de Russische zegeltype (met dub-
bele adelaar) en waarde-aanduiding 
in roebels (in plaats van in Finse 
mark). Speciaal voor Finland werd 
deze emissie aangemaakt – het be-
treft geen opdruk – die zich slechts 
door kleine ringetjes onderscheidde 
van de Russische zegels. Eerst werd 
verplicht dat op post naar Rus-
land toe uitsluitend postzegels in 
kopeken gebruikt mochten worden 
(met- of zonder ringen) en later 
zou dat voor het gehele buitenland 
gaan gelden. Ik vond dat direct een 
aardig verzamelgebied: Russische 
zegels gebruikt in Finland (afb. 4).

Spoorwegen
Ineens kwam ik een nummerstempel 
met een groot cijfer 7 tegen op een 
Fins zegel. Ik kon dit stempel (noch 
het stempeltype) terugvinden in een 
van de – inmiddels vele – boeken 
die ik had. Navraag in Finland leerde 
dat dit een nummerstempel was 
van een stadspostkantoortje dat 
gevestigd was in het Finse station 
in Sint-Petersburg (afb. 5). Dat was 
interessant, helemaal toen ik mij in 
die spoorlijn ging verdiepen. Dat was 
namelijk geheel een Finse exploitatie, 
tot en met het station in Sint-Peters-
burg. De trein- en stationsstempels 
waren een verzamelgied geworden. 
Ineens kwam Rusland (verzamel-
technisch) wel heel dichtbij. Ik zocht 
immers naar Finse stempels op Rus-
sische zegels (en postwaardestuk-
ken) en zocht alles van de spoorlijn 
Helsinki–Sint-Petersburg (afb. 6).

Russische bakken
Op beurzen moest ik dus ook de 
bakken met Russische poststuk-
ken doorzoeken om daar iets voor 
mijn Finland verzameling te vinden. 
Rusland is bij handelaren op beurzen 
aanmerkelijk populairder dan Finland 
en er is dan ook groot aanbod. Niet 
zelden kreeg ik een doos van een 
meter lang aangereikt, vol met 
poststukken van tsaristisch Rusland. 
Natuurlijk een el dorado voor de Rus-
land verzamelaar maar deprimerend 
voor iemand die alleen Finse stem-
pels zocht op Russische zegels. Die 
kwamen zeer spaarzaam voor. Het 
heeft niet lang geduurd tot ik dacht 
dat dit wel heel veel tijd kostte voor 
een zeer beperkt resultaat. Want wat 
je vond, had ik inmiddels al wel al.

Sint-Petersburg
Door het bekijken van al die bakken 
met Russisch materiaal had ik wel 
een beetje kijk erop wat je gemid-
deld zoal aantreft in die bakken. 
Dat was vooral heel veel post uit 
Sint-Petersburg. Wat ook opviel was 
dat er zo enorm veel verschillende 
stempels waren van Sint-Petersburg.
In 1977 tikte ik een boekje op de 
kop: ‘Die Poststempelformen von 
Sankt Petersburg’ dat een jaar er-
voor was verschenen. Ik werd direct 
gegrepen door het enorme aantal 
stempels dat reeds in deze – eer-
ste – publicatie over stempels van 
Sint-Petersburg was opgenomen. 
Vanaf die tijd verzamel ik dan ook de 
poststempels van Sint-Petersburg 
en, net als bij Finland, uitsluitend op 
poststuk (afb. 7).

6. Briefkaart verzonden vanuit Sint-Petersburg en met de trein meegegeven. Ook het 
spoorwegpostkantoor op de lijn Helsinki-Sint-Petersburg was een Finse aangelegenheid. 
Een Fins stempel dus. Het blauwe stempel zegt: naar Finland

4. Binnenlandse postwissel (in roebels). Verplicht te frankeren met zegels in 
roebelwaarden. Hier werden echter (linksonder) ook vier zegels van 2p (2p = 1k, 
zie zegel rechtsboven) geplakt, hetgeen tegen de voorschriften was

5. Prent-
briefkaart 
(ca. 1910) 
van het 
Finse 
station in 
Sint-
Peters burg. 
Het  station 
bestaat 
nog steeds, 
maar dit 
gebouw 
niet meer

7. Prent-
briefkaart 
met drie 
verschil-
lende Sint-
Petersburg 
stempels 
– waarbij 
in ellips 
een port-
stempel – 
in drie 
kleuren
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e afgelopen 50 jaar verscheen in het 
maandblad Filatelie (destijds nog 
‘Philatelie’) een viertal studies over – 
zoals wij die nu kennen – de emissie 

1867 Koning Willem III. De eerste artikelreeks 
was van de hand van aartsfilatelist drs. A.M.A. 
van der Willigen en verscheen in het meinum-
mer 1967 onder de titel ‘De bestemmingen van 
en de afstempelingen op de Nederlandse post-
zegels van de uitgifte 1867’ 1. Deze artikelreeks 
behandelde het gebruik van en de afstempe-
lingen op zegels van de emissie 1867 aan de 
hand van de voorschriften. Van der Willigen 
beeldde een visitekaart envelopje af, als brief 
gefrankeerd en voorzien van het voor drukwerk 
bestemde halfrondfranco-stempel ‘Rozendaal’ 
met schreefloze letters (afb. 1).
Precies 10 jaar later, in Philatelie van april 
19782, startte drs. H. Buitenkamp een artikel-
reeks waarin hij de moederblokreconstructies 
beschreef van 5 cent type I en II, evenals van 
10 cent type I en II. Hij behandelde daarnaast 
mengfrankeringen met en afstempelingen op 
zegels van emissie 1867. In 1981 voegde hij aan 
deze reeks nog 4 delen toe3. Hierin beschreef 
hij aanvullingen en correcties op zijn artikelen 
in 1978 en 1979.
In 1986 volgden 3 artikelen, eveneens van 
drs. H. Buitenkamp onder de titel ‘Stempels 
ter vernietiging van de frankeerwaarden 
emissie 1867’4. Hij toonde in dit artikel vele 
voorbeelden van afstempelingen op losse 
zegels en besloot met een tabel met waarde-
ringen. De afb. 2-10 tonen enkele voorbeelden. 
Het rond dagtekenstempel ‘Amsterdam’ met 
schreefloze letters op 25 cent (afb. 10) was 
destijds onbekend.
De laatste belangrijke artikelreeks die aan 
de uitgifte 1867 werd besteed verscheen in 
19875 van de hand van G.J.J.M. van Hussen. 

Op 1 oktober dit jaar is het precies 150 jaar geleden dat ‘emissie 1867’ 
het levenslicht zag. Een onzorgvuldigheid bij de productie van een van 
de drukplaten leidde tot de afdruk van ‘krassen’ tussen de zegelbeelden 
bij het 10 cent zegel type II, zodanig zelfs dat één van deze zegels 
promoveerde tot plaatfout! 
door Marc Snoeren

D

Emissie 1867: de lasnaad nader bezien

Dit was een wetenschappelijke studie naar de 
samenstelling van de drukplaten van de zegels 
15 cent, 20 cent en 25 cent type I. Daarna is 
het bijna 30 jaar stil rondom emissie 1867.

Eeuwfeest
Precies 100 jaar geleden, in Het Philatelistisch 
Maandblad, 6e jaargang nummer 66 van 
15 juni 1917, publiceerde de heer H.Y. Gatsoni-
des een artikel onder de titel ‘Eenige afwij-
kende ‘zegels’ en retouches op de drukplaten 
der frankeerzegels Nederland 1867/72’. In 
dit artikel behandelde hij allerlei retouches 
en afwijkingen van de buitenkaderlijnen van 
de zegels. De kaderlijnen van deze emissie 
bestaan uit een groot aantal fijne aansluitende 
lijnen (=krassen), die op deze wijze een brede 
solide kaderlijn moeten vormen bij de druk.
Bij de tweede afbeelding (in het artikel 
aangeduid als ‘Fig. 2’) werd bij ‘5.’ de bovenste 
helft van een zegel getoond met een tweetal 
forse krassen boven het zegelbeeld (afb. 11). 
Dit is de oudste in de filatelistische literatuur 
teruggevonden afbeelding van een zegel met 
de kenmerkende krassen van de lasnaad. Ter 
vergelijking is de bovenste helft van een verge-
lijkbaar zegel in deze afbeelding geplaatst.
Gatsonides vermeldde: ‘een zegel (fig. 2 : 5) 
dat wijziging in het ‘zegel’ van den bovenrand 
aantoont. Dit zegel moet, mede in verband 
met de groote breedte van den bovenrand, 
als bovenrandzegel worden beschouwd’. Deze 
stelling is niet juist. In het vervolg van dit 
artikel wordt duidelijk waarom.

Persoonlijke geschiedenis
Eind jaren tachtig van de vorige eeuw kwam ik 
in contact met een verzamelaar van speci-
fiek emissie 1867. Tijdens een interessante 
discussie met hem deed hij de uitspraak: “de 

lasnaadreconstructie van de heer Buitenkamp 
is aantoonbaar onjuist”. Hij was bezig met een 
studie, maar hij leverde mij op dat moment 
niet het bewijs. Zijn uitspraak intrigeerde mij 
en hield mij sinds die tijd bezig. In de jaren die 
volgden verzamelde ik de zegels van 10 cent 
type II met kenmerken van de lasnaad.
Eind jaren negentig van vorige eeuw kwam zijn 
verzameling op de markt en kreeg ik de gele-
genheid zijn studieverzameling 5 cent type II 
en 10 cent type I en II te verwerven. Hierin zat 
een aantal exemplaren met kenmerken van de 
lasnaad, keurig gepositioneerd. Maar daarmee 
was de samenstelling van de lasnaad nog niet 
bewezen! Het bewijs voor de reconstructie 
van de lasnaad bleek overigens niet uit zijn 
studieverzameling. Om het bewijs te leveren 
moeten we eerst terug naar de geschiedenis 
van de productie en de samenstelling van de 
drukplaten.

Emissie 1867
In het staatsblad van 4 september 1867 werd: 
Artikel 1 ‘(…) een nieuw model van Postzegels 
voor de frankering van brieven van bin-
nenlandschen oorsprong en bestemming, 
alsmede van die voor de Kolonien en het 
buitenland (…)’ aangekondigd. Artikel 2 sprak 
over postzegels in 6 verschillende waarden. 
Artikel 3 vermeldde de kleuren: ‘blaauw’ voor 
5 cent, ‘rood’ voor 10 cent, ‘oker’ voor 15 cent, 
‘groen’ voor 20 cent, ‘violet’ voor 25 cent en 
‘goudkleur’ voor 50 cent.
Het zegel draagt de beeltenis van koning 
Willem III naar ontwerp van H. Nusser te 
 Düsseldorf. De randen zijn ontworpen door 
J. Vürtheim te Rotterdam. De heer H. Nusser 
heeft de kopergravure gemaakt. Hiervan zijn 
de drukplaten geproduceerd, te weten tot 
circa 1870 door J.W. van Kempen te Voor-
schoten en vanaf 1871 door Joh. Enschedé en 
Zonen, die ook de druk verzorgde.
Eind 1895 ontdekten H.W.F. Becking te Utrecht 
en M.J. Mijer te Makassar, Nederlands Indië, 
nagenoeg gelijktijdig dat er twee verschillende 
typen bestaan, herkenbaar aan de waardecij-
fers. De heer Becking publiceerde zijn ontdek-
king in het Nederlands Tijdschrift voor Postze-
gelkunde in januari 1896 op pagina 108-109. In 

1. Drukwerk envelopje 5 cent met halfrondfranco Rozendaal (PEP 5360-14)

2. 20 cent met 
FRANCO in omlijs-
ting in rode inkt

3. 5 cent met 
FRANCO-stempel 
zonder omlijsting

4. 15 cent met 
francotakje 
 ROTTERDAM  
(PEP 10510-35)
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Drukplaat en lasnaad
De lasnaad, zich manifesterend in promi-
nente krassen tussen de zegelbeelden, waar 
in dit artikel op gedoeld wordt, komt voor 
bij het 10 cent zegel type II. Op 28 februari 
1868 leverde J.W. van Kempen te Voorschoten 
een zestal drukplaten met zegelbeelden van 
10 cent type II.
De drukplaat van dit zegel, 10 cent type II, 
blijkt te zijn samengesteld uit 8 blokken 
van 25 zegelbeelden (5 horizontale rijen 
van 5 zegelbeelden). De heer Buitenkamp 
beschreef dit aan de hand van de verzameling 
van Warren, opgenomen in de collectie van het 
Museum voor Communicatie. Warren leverde 
aan de hand van elkaar overlappende blokken 
en strippen hiervoor het bewijs.
Wat houdt dat in: dat de drukplaat is samen-
gesteld uit 8 blokken van 25 zegels? Eerst 
heeft men 25 kopieën gemaakt van het ori-
ginele zegelbeeld, de patrijs (in negatief) van 
Nusser, op de wijze als hiervoor beschreven. 
Deze 25 zegelbeelden zijn samengevoegd tot 
een blok van 5 horizontale rijen van 5 zegel-
beelden. Dit blok van 25 zegels noemen we 
‘moederblok’. Dit moederblok van 25 zegel-
beelden is vervolgens 3 keer gekopieerd, en 
samengevoegd tot een blok van 100 zegel-
beelden (twee rijen van twee blokken van 
25 zegelbeelden naast elkaar). Het blok van 
100 zegelbeelden is vervolgens gekopieerd en 
aldus ontstonden twee platen van 100 zegel-
beelden. De heer Van Hussen leverde hiervoor 
het bewijs6.
Deze twee platen van elk 100 zegelbeelden 
werden vervolgens aan elkaar gesoldeerd tot 
een drukplaat van 200 zegelbeelden. Hierbij 
was de ruimte tussen de bovenste plaat van 
100 zegelbeelden en de onderste plaat breder 
dan de normale 1,5 mm, en bedroeg soms wel 
1,9 mm. Dit was de oorzaak van de vergissing 
die Gatsonides een eeuw geleden maakte.
De drukplaat werd daarna verstaald, omdat 
deze anders te snel zou slijten. Na te zijn ver-
staald, was de plaat gereed om zegels van te 
drukken. In totaal zijn op deze wijze 6 drukpla-
ten van 200 zegels gemaakt.
Bij de vervaardiging van één drukplaat 
ontstonden tussen de zegelrijen 10 en 11 onef-
fenheden die met een burijn zijn weggehaald. 
Met dit werk waren kleine groeven ontstaan, 
waarin tijdens het inkten en afslaan van de 
plaat, drukinkt is achtergebleven. Bij het 

afdrukken ontstonden de prominente krassen 
tussen de zegelbeelden.
Nadat de vellen waren gedrukt en gegomd, 
zijn deze geperforeerd. Hierbij werden de 
vellen handmatig doorgevoerd onder de per-
forator. Vanwege dit handwerk is de tanding 
niet steeds precies midden op de witte ruimte 
(met daar de prominente krassen) tussen 
de zegelbeelden. Zodoende komen deze ken-
merken van de lasnaad voor zowel onder de 
onderkaderlijn van de zegels op posities 91-
100 als boven de bovenkaderlijn van de zegels 
op posities 101-110. De afb. 12 (posities 96-
106), 13 (posities 97-107) en 14 (posities 99-
109) geven hiervan enkele voorbeelden.

Primaire varianten
De vraag die nu voorligt is: wat is de volgorde 
van de zegels met de prominente krassen om 
op die wijze te komen tot de reconstructie van 
de lasnaad? Daarvoor moeten deze zegels 
gepositioneerd worden. 

maart 1896 publiceerde hetzelfde Tijdschrift 
(pag. 162-164) de brief van de heer Mijer van 
26 december 1895 over zijn ontdekking van 
de verschillende typen. In de navolgende jaren 
ontstond een bijzonder interessante polemiek 
tussen Becking, Mijer, Goossen, Van Kinschot, 
Bohlmeijer en Robert over de ontdekte tandin-
gen van de diverse typen en waarden en welk 
type het oudste zou zijn.

Drukplaten
De vervaardiging van de drukplaten werd door 
de heer G.J.J.M. van Hussen in Philatelie juni 
1987 op pagina 415 zeer helder beschreven.
Ik citeer: ‘Voor het maken van de drukplaten 
van de emissie 1867 werd -voor ’t eerst bij het 
vervaardigen van postzegels- gebruik gemaakt 
van de galvanoplastische techniek. De goed-
gekeurde gravure van H. Nusser was van één 
zegel op ware grootte. Deze patrijs (verdiepte 
lijnen = negatief) werd in een bak met een ko-
peroplossing gehangen en verbonden met een 
stroomdraad. Er tegenover in de bak hing een 
stuk koper, ook verbonden met een stroom-
draad. Wanneer men vervolgens elektrische 
stroom liet gaan van het stuk koper (positieve 
pool = anode) naar de gravure (negatieve 
pool = kathode) ontstond een stroom van 
fijne deeltjes koper naar de gravure, die zich 
daarop vastzetten en een koperen plaatje 
deed ontstaan met daarop de voorstelling 
van het zegel in verhoogde lijnen: een matrijs 
(=positief). Van deze matrijs werd op dezelfde 
wijze weer een patrijs ‘getrokken’, waardoor 
men -inclusief de originele gravure- dus twee 
beelden van het zegel had in negatief. Zo 
vermenigvuldigde men verder -met de reeds 
verkregen plaatjes willekeurig door elkaar- 
(…). Deze manier van kopiëren ging gepaard 
met de vorming van kleine onregelmatighe-
den, die -via deze stempels- later op de zegels 
zichtbaar bleven. Gelukkig maar, zullen de 
‘platers’ onder ons zeggen (…).’.
De drukplaten van emissie 1867 bestonden 
uit 200 zegelbeelden, te weten 20 horizon-
tale rijen van 10 zegelbeelden. Het hiervoor 
beschreven vermenigvuldigingsprocedé is 
echter niet 200 keer uitgevoerd met één enkel 
zegelbeeld om te komen tot een volledige 
drukplaat. Dit zou een veel te tijdrovende en 
arbeidsintensieve bezigheid zijn. Daarnaast 
was men in staat meerdere zegelbeelden in 
een keer te kopiëren.

5. 5 cent met 
halfrondfranco 
 DORDRECHT 
(PEP 10120-21)

8. 10 cent met 
haltestempel 
AMSTERDAM 
in omlijsting

6. 5 cent met 
langstempel 
OOSTER-
WOLDE  
(PEP 1213-01) 
in rood

9. 15 cent met 
rondstempel 
AMSTERDAM 
schreefloze 
letters  
(PEP 6020-94)

7. 5 cent 
met EDE in 
 omlijsting  
(PEP 2180-02v)

10. 25 cent met 
rondstempel 
AMSTERDAM 
schreefloze 
letters  
(PEP 6020-94)

11. Figuur 2 bij artikel van Gatsonides in 
Het Philatelistisch Maandblad 15 juni 1917

12. Kenmerken 
onder en boven 
het zegelbeeld, 
posities 96-106

13. Kenmerken 
onder en boven 
het zegelbeeld, 
posities 97-107

14. Kenmerken 
onder en boven 
het zegelbeeld, 
posities 99-109



152 FILATELIE  MAART 2017

Elk individueel zegelbeeld van de 25 heeft 
door het kopiëren zijn eigen kenmerken, 
primaire varianten, gekregen. Deze primaire 
varianten zijn vervolgens door het kopiëren 
van het moederblok steeds aanwezig in de 
van dat moederblok getrokken kopieën. 
Het gevolg is dat – bij het zegel van 10 cent 
type II – de kenmerken van zegel 1 dezelfde 
zijn als die van zegel 6, zegel 51, zegel 56, 
zegel 101, zegel 106, zegel 151 en zegel 156. 
Voor zegel 2 geldt dat deze primaire varian-
ten hetzelfde zijn als die van zegel 7, zegel 52, 
zegel 57, zegel 102, zegel 107, zegel 152 
en zegel 157 et cetera.
Voor het positioneren van de zegels maken 
we gebruik van afbeelding 34 uit het artikel 
van Buitenkamp, Philatelie mei 1979, pagi-
na 392. Als voorbeeld neem ik positie 1 uit 
het moederblok. Dit zegel heeft als primaire 
variant een wit vlekje in de linkerbovenhoek in 
de kaderlijn. Dit zegel kan dus zowel op posi-
tie 1 als positie 6 zijn plaats hebben (afb. 15).
Positie 4 uit het moederblok heeft eveneens 
een kenmerkende kras in de rechter bovenka-
derlijn, alsmede een wit vlekje in de rechter-
kaderlijn. Dit zegel kan dus zowel op positie 
4 als positie 9 zijn plaats hebben (afb. 16).
Maar waar horen beide zegels nu echt thuis, 
positie 1 of 6, positie 4 of 9?

Een beetje geluk
Buitenkamp tekende in Philatelie november 
1979, afbeelding 100 (afb. 17) de recon-
structie van de lasnaad. Maar daarvan werd 
al gezegd dat deze niet juist is. Het bewijs is 
alleen te leveren met overlappende paren en 
strippen met kenmerken van de lasnaad.
We zeggen wel eens: zonder geluk vaart 
niemand wel. En dat is ook zo. Een aantal jaar 
geleden kwam ik in bezit van een strip van 7 (!) 
met aan de bovenzijde de kenmerken van de 
lasnaad (afb. 18). In de maanden daarna kocht 
ik een strip van 3 (afb. 19) en een paartje 
(afb. 20) dat bewijst dat de strip van 3 en de 
strip van 7 aan elkaar horen (afb. 21). Hiermee 
is het bewijs geleverd hoe de lasnaad werkelijk 
geweest is en wat de kenmerken zijn (afb. 22).
Zoals gezegd, in Philatelie november 1979 te-
kende Buitenkamp de reconstructie van de 
lasnaad. De druktechnieken van die jaren 
waren niet zodanig goed dat een duidelijke 
afbeelding ontstaat. Toch leert bestudering 
van zijn afbeelding het volgende:
• positie 101 moet zijn positie 106;
• positie 102 moet zijn positie 107;
• positie 103 moet zijn positie 108;
• positie 104 is juist;
• positie 105 is juist;
• positie 106 moet zijn positie 101;

• positie 107 moet zijn positie 102;
• positie 108 moet zijn positie 103;
• positie 109 is juist en
• positie 110 lijkt nauwelijks kenmerken te 

hebben, terwijl Buitenkamp een zegel tekent 
met een forse kleurveeg.

Op de strippen van 3 en 7 zegels zijn slechts 
delen van de lasnaad zichtbaar, maar niet heel 
duidelijk. afb. 23 toont een reconstructie van 
posities 1 tot en met 9 van de lasnaad met 
duidelijke kenmerken. Positie 10 lijkt nauwe-
lijks of geen ‘krassen’ te vertonen.

De tandingen
In mijn bezit zijn 86 exemplaren, verdeeld over 
de tandingen en posities zoals in bijgevoegde 
tabel (tabel 1). Hieruit blijkt dat verreweg de 
meeste zegels (80 stuks) kamtanding 13½ 
kleine gaten (tanding C) hebben. Van zowel 
kamtanding 12¾ : 11¾ (tanding A) als van 
kamtanding 10½ : 10¼ (tanding B) bezit ik elk 
3 exemplaren.
Kamtanding 12¾ : 11¾ is gebruikt in de jaren 
1867/1868 en kamtanding 13½ is gebruikt in 
de daarop volgende jaren 1868/1872. Kamtan-
ding 10½ : 10¼, gebruikt eind 1868 / begin 
1869, kan gezien worden als noodperforatie. 
Mogelijk is deze tijdelijk gebruikt toen de kam 
12¾ : 11¾ onbruikbaar was geworden, terwijl 
de nieuwe machine met kamtanding 13½ 
nog niet geleverd was. De drukplaat met de 
zogenoemde lasnaad zal dus in gebruik zijn 
geweest vanaf eind 1868.
Deze plaat met de krassen van de lasnaad is 
ruim een jaar in gebruikt geweest in de druk-
kerij. Op 30 maart 1870 zond de firma Van der 
Vegte & Van Reede uit Zwolle een brief aan 
De Nederlandsche Credit & Deposito Bank te 
Amsterdam (afb. 24). Zij frankeerden deze 
brief met een zegel van 10 cent (brief van de 
eerste gewichtsklasse over een afstand van 
meer dan 30 km) met boven het zegelbeeld 
kenmerken van de lasnaad. Het zegel is posi-
tie 108 uit het vel.

15. Ken-
merken 
positie 
1 of 6

16. Ken-
merken 
positie 
4 of 9

17. Afbeel-
ding lasnaad-
reconstructie 
Buitenkamp

18. 10 cent strip van 7 21. 10 cent bewijs verbinding 10 cent strip van 3 en 7

19. 10 cent strip van 3

20. 10 cent 
paartje



MAART 2017 FILATELIE 153

 tanding strip blok
pos A B C D E 2 3 4 7 4
91
92
93
94
95   1
96   6
97   6
98   4
99   6
100

101   5    1 1
102   2    1 1
103   7   1 1 1
104   8   1  1 1 1
105   3      1 1
106 1 3 5      1 
107 1  4      1 
108   4      1 
109 1  1      1
110         1

 3 3 62 0 0 2 3 4 7 2
blok/
strip   18    C-tanding
 3 3 80 0 0  

Tabel 1: posities met kenmerken van de lasnaad per tanding
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Overige waarden
De uitgifte 1867 bestaat uit 6 zegels met een 
verschillende waarde, die gedrukt zijn van 
72 platen (van 200 zegelbeelden). Als we 
kijken naar sporen van lasnaden blijken deze, 
behalve op de hiervoor beschreven plaat, nau-
welijks voor te komen. Blijkbaar had men de 
techniek van het ‘aan elkaar verbinden’ van de 
drukplaten toch goed onder de knie. Waarom 
de ene drukplaat zo slordig is afgewerkt blijft 
een raadsel.
Sporen van een lasnaad zijn ook vastgesteld 
bij zegels van 15 cent en 20 cent. afb. 25 toont 
een zegel van 15 cent type I met een streep 
onder het zegel, die het gevolg is van een 
onzorgvuldigheid bij het samenvoegen van de 
drukplaten (moederblokken). Ook bij zegels 
van 15 cent type II (afb. 26+27) zijn sporen van 
een lasnaad zichtbaar, zowel onder als boven 
het zegelbeeld. Bij een zegel van 20 cent 
type II (afb. 28) zijn onder het zegelbeeld 
sporen van een lasnaad vastgesteld.
Tot slot afb. 29 van een zegel van 5 cent 
type I. Naast de linker kaderlijn en onder de 
onderkaderlijn zijn duidelijk sporen zichtbaar. 
Dit betreft mijns inziens niet een lasnaad als 
bedoeld in dit artikel, maar de sporen zijn het 
gevolg van een plaatreparatie na ontstane 
schade, bijvoorbeeld als gevolg van stoten of 

laten vallen van de drukplaat. Mogelijk volgt 
in een toekomstige publicatie meer hierover.

Ik dank een collega filatelist hartelijk voor het 
beschikbaar stellen van afb. 1 ten behoeve 
van mijn artikel.

Noten
1. Philatelie 1967 mei (pag. 230-233), 1968 februari 
(pag. 70-71), maart (pag. 128-129), april (pag. 192-
193), mei (pag. 256-257), juni (pag. 320-321), juli 
(pag. 376-377), augustus (pag. 428-429), september 
(pag. 497-499), oktober (pag. 564-565).
2. Philatelie 1978: april (pag. 242-244), mei (pag. 336-
339), 1979: februari (pag. 102-103), maart (pag. 188-
190), april (pag. 267-270), mei (pag. 391-392), 
juni (pag. 484-486), juli/augustus (pag. 562-564), 
 september (pag. 642-645), oktober (pag. 737-739), 
november (pag. 820-821).
3. Philatelie 1981 maart (pag. 214-215), mei (pag. 412-
413), juli/augustus (pag. 592-593), november 
(pag. 909)
4. Philatelie 1986 mei (pag. 350-351), september 
(pag. 577-578), oktober (pag. 670-671).
5. Philatelie 1987 juni (pag. 415-417), juli/augustus 
(pag. 482-484), september (pag. 570-574), oktober 
(pag. 647-649), november (pag. 728-732), december 
(pag. 817-820).
6. Philatelie december 1987, pag. 818.

29. 5 cent 
type I met 
sporen van 
plaat-
reparatie

22. Lasnaad 
strip van 3 en 7

23. Lasnaad-
reconstructie
losse zegels

24. Brief 30 maart 1870 met 10 cent met sporen van de lasnaad

25. 15 cent 
type I met 
lasnaad 
onder het 
zegelbeeld

27. 15 cent 
type II met 
lasnaad 
boven het 
zegelbeeld

26. 15 cent 
type II met 
lasnaad 
onder het 
zegelbeeld

28. 20 cent 
type II met 
lasnaad 
onder het 
zegelbeeld
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Afb. 10. 
Brief omslag 
verzonden 
 vanuit Charlois 
(in blauw, tegen 
de voorschrif-
ten), via 
Rotterdam, naar 
 Hillegersberg.

Boven: Afb. 11. 
Briefomslag 
verzonden 
vanuit 
Beekbergen 
(in groen, 
tegen de voor-
schriften), via 
Apeldoorn, 
naar ’s Gra-
venhage.

Afb. 13. Briefomslag verzonden vanuit Dalen (naamstempel op de voorzijde, 
tegen de voorschriften) naar Coevorden.

Onder: Afb. 14. Briefomslag verzonden vanuit Oudewater, via Amsterdam naar 
Ouder-(kerk aan de) Amstel, aldaar afgestempeld met het naamstempel Ouderkerk.

Rechts: 
Afb. 15. 
Briefomslag 
verzonden 
naar Ouder-
kerk aan de 
Amstel, aldaar 
afgestem-
peld met het 
naamstempel 
Ouderkerk a.d. 
Amstel.

Afb. 16. 
Briefomslag 
verzon-
den van 
Oldeboorn 
(naam-
stempel als 
vertreks-
tempel, 
correct) via 
Heeren-
veen naar 
De Joure 
(naam-
stempel als 
aankomst-
stempel, 
tegen de 
voorschrif-
ten en in 
blauw nog 
wel).

Afb. 12. Achter z ijde van een briefomslag verzonden vanuit Voorschoten 
(in rood, tegen de voorschriften), via de spoorwegen (gebroken cirkel stempel 
Leiden, daarover meer in een volgende aflevering), naar Amsterdam. 
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Afb. 17. Briefomslag verzonden van Strijen (naamstempel als vertrekstempel, correct), via distributiekantoor Maasdam, 
Puttershoek (beide een naamstempel tegen de voorschriften in) en postkantoor Dordrecht, naar Leeuwarden. 

Afb. 18. 
Briefomslag 
verzon-
den van 
postkantoor 
Oostburg 
naar Mid-
delburg. Tegen de voorschriften

Dat de brievengaarders van de hulpkantoren 
het in die tijd lang niet altijd even nauw nemen 
met de voorschriften blijkt wel uit de bewaard 
gebleven poststukken. Zo wordt er in veel 
gevallen niet al te nauwlettend omgegaan met 
het stempelkussen en treffen we naast het 
voorgeschreven zwart de nodige naamstem-
pels aan in blauw (afb. 10), groen (afb. 11) 
of rood (afb. 12). In een enkel geval komt het 
ook voor dat het naamstempel abusievelijk 
op de voorkant in plaats van op de achterkant 
geplaatst wordt, zoals in het geval van Dalen 
(afb. 13). Vanaf 25 januari 1865 werd het voor-
schrift veranderd en moest het naamstempel 
(nog steeds in zwart) op de voorzijde in de 
rechterbovenhoek geplaatst worden. Later 
dat jaar werd in een niet geheel eenduidige 
circulaire het gebruik van rode inkt (inmid-
dels ook in gebruik voor het datumstempel) 
aanbevolen. We bevinden ons dan inmiddels in 
het tijdperk van de tweede emissie, en zover is 
het in Dalen nog niet. 
Zijn de bovengenoemde afwijkingen nog met de 
mantel der liefde te bedekken, serieuzer worden 
de bedenkingen als het naamstempel niet als 
vertrek- maar als aankomststempel wordt 

gebruikt. Verschillende hulpkantoren zoals (De) 
Joure en zeker ook Ouderkerk (het enige mij 
bekende hulpkantoor waarvan stempels met 
twee verschillende schrijfwijzen bekend zijn – 
Ouderkerk en Ouderkerk a.d. Amstel) hebben 
er een handje van om het in het geval van 
Ouderkerk via postkantoor Amsterdam (waar-
onder het hulpkantoor ressorteert) ontvangen 
poststuk (aldaar reeds gedateerd met een 
aankomststempel) nog eens te voorzien van 
een naamstempel (afb. 14, afb. 15). 
Is een dergelijke brief afkomstig vanuit een 
plaats voorzien van een hulpkantoor, dan kan 
het voorkomen dat er zowel een afstempeling 
van een hulpkantoor als vertrek en aankomst 
te vinden is op een brief (afb. 16). 
Nog bonter wordt het in de Hoekse Waard waar 
niet alleen in vertrekplaats Strijen het naam-
stempel wordt geplaatst, maar waar we vervol-
gens ook stempels van Maasdam (in 1856 een 
distributiekantoor volgens de ‘Documentatie 
Postinrichtingen 1850-1906’ dus feitelijk een 
sterk op een naamstempel gelijkend distribu-
tiekantoorstempel) en het naamstempel van 
hulpkantoor Puttershoek tegenkomen alvorens 
de brief via postkantoor Dordrecht naar Leeu-
warden wordt verstuurd (afb. 17).

Na de inleiding en de voorschriften uit de vorige aflevering 
ditmaal een overzicht van gebruik tegen de voorschriften en 
de promotie van hulpkantoor tot postkantoor, en vice versa.   
door Charles Beterams

Naamstempels op brieven en 
postzegels emissie 1852 [2]

Afb. 19. Staatsblad 162 waarin de opheffing van 
het postkantoor Oostburg en de oprichting van 
hulpkantoor Oostburg wordt aangekondigd. 

Afb. 20. Brief-
omslag van 
hulpkantoor 
Oostburg naar 
Sluis onder 
welk post-
kantoor het 
ressorteert.
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Afb. 21. Briefomslag verzonden van hulpkantoor Veghel 
via postkantoor ’s-Hertogenbosch naar Amsterdam. 

Afb. 24. 
Briefom-
slag van 
hulpkantoor 
Hengelo via 
postkantoor 
Zutphen 
naar Am-
sterdam. 

Afb. 23. 
Lokale 
briefomslag 
met een 
afstempe-
ling van 
Veghel-C.

Van hulpkantoor tot postkantoor,  
en vice versa
Vanaf 1850 is het aantal hulpkantoren voortdu-
rend in beweging totdat het er uiteindelijk ruim 
500 zijn, verspreid over geheel Nederland. In de 
jaren dat de eerste emissie over de toonbank 
gaat worden er met regelmaat hulpkantoren 
opgericht. Hoe later opgericht, des te lasti-
ger is het om een poststuk te vinden dat een 
naamstempel bevat. Theoretisch gezien is 
dat mogelijk tot 31 oktober 1879 wanneer de 
postzegels hun geldigheid verliezen. De praktijk 
leert echter dat brieven na intrede van de twee-
de emissie in 1864 uiterst zeldzaam zijn. Een 
opvallend hulpkantoor dat middels Staatsblad 
162 van 16 december 1857 haar intrede doet 
is dat van Oostburg, temeer daar het daarvoor 
een postkantoor is (afb. 18-20). Andersom 
wordt iets eerder dat jaar hulpkantoor Veghel 
gepromoveerd tot postkantoor. (afb. 21-23). 
Het bestuderen van de lijst met hulpkantoren 
levert sowieso de nodige verrassingen op (net 
zoals overigens de lijst postkantoren dat doet 
met Appingedam, Onderdendam, Geertrui-

denberg en Tholen). Als hulpkantoor hebben 
ten tijde van de intrede van de Nederlandse 
postzegels onder andere Emmen en Hengelo 
(afb. 24) dienstgedaan, steden die tegenwoor-
dig ruimschoots tot de vijftig grootste steden 
van Nederland behoren. De indeling naar post- 
en hulpkantoor geeft een interessant beeld van 
het Nederland in geografische en economi-
sche zin in het midden van de 19e eeuw. 
In een volgende aflevering gaan we zoals 
gezegd nader in op het gebruik van naam-
stempels op de postzegels zelf. Ook aandacht 
voor bijzondere hulpkantoren. 

Literatuur
P.C. Korteweg ‘300 jaar postmerken van Nederland 
1570-1870’
F. Reed ‘De halfrondstempels op de emissie 1852 
Nederland’
F.W.B. van Humalda van Eysinga ‘Stempelafdrukken 
op de eerste postzegelemissie 1852-1879’ (in NVPH 
Specialiteiten Catalogus)
G.J.J.M. van Hussen ‘Nederlandse Postgeschiedenis, 
Emissies 1852, 1864 en 1867, De Klassieken’

Afb. 22. Staatsblad 14 waarin de opheffing van het 
hulpkantoor Veghel en de oprichting van postkantoor 
in de Brabantse plaats wordt aangekondigd. 

 

Velletje 95 jaar Filatelie
Het bijzondere velletje van 10 (vijf verschillende zegels) is te 
 bestellen (uitsluitend ongestempeld) door overmaking van € 11 (incl. 
verzend kosten binnen Nederland) op IBAN NL64 INGB 0000 7069 68 
tnv Stg. Ned. Maandblad voor  Philatelie, Leusden.
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LSVerdwijnen dagtekeningstempels

Er is veel over te doen geweest, 
maar de dagtekeningstempels van 
de ‘postkantoren’ zijn nu echt ver-
dwenen. Wanneer een kantoor zijn 
stempel nog niet had ingeleverd, 
kwam er een reminder. De officiële 
laatste dag van gebruik van de 
stempels was 31 december 2016. Ik 
heb zelf nog een poging gedaan om 
bij de Hoogvliet een afdruk te krij-
gen op 1 januari 2017, maar dat is 

niet gelukt. Deze supermarkt was 
namelijk geopend op Nieuwjaars-
dag. Het stempel verdween daar al 
eerder omdat deze defect was en 
ik heb begrepen dat ze geen nieuw 
stempel meer konden bestellen 
omdat de stempels zouden ver-
dwijnen. Daaruit concludeer ik zelf 
dat het al langer bekend was dat 
de dagtekeningstempels zouden 
verdwijnen. 
De kwaliteit van de tuimelstem-
pels verschilde nogal. Sommige 
retailers waren zuinig op hun 
stempel en een afdruk had dan 
ook een mooie kwaliteit (Zoeter-
meer-Meerzicht), andere stem-
pels waren minder van kwaliteit 
(’s-Gravenhage-S. Carmiggelt-
hof). Nu allemaal helaas verleden 
tijd. Niet alle stempels verdwenen 
onmiddellijk per 1 januari. Op de 
website van Filatelie is te lezen 
dat er zelfs op 20 januari nog 
pakketten werden verstuurd die 
zijn gefrankeerd met postzegels 
en werden voorzien van een 
afdruk van een dagtekeningstem-
pel. Zelf heb ik een laatste afdruk 
kunnen verkrijgen op 11 januari 
2017. Dit was op mijn eigen post-
buslocatie (’s-Gravenhage-Linge). 
De week erna was, ook daar, het 
stempel verdwenen. (afb. 1-3)
Van een bevriende verzamelaar 
kreeg ik een aangetekende brief 
die werd verstuurd op de laatste 
officiële dag dat de stempels 
in gebruik waren. Dat was op 
31 december en het stuk werd 
verstuurd vanuit de Appelstraat 
in Den Haag. Helaas was de inkt 

opgedroogd, maar het is toch wel 
een collectorsitem. Vooral leuk 
omdat de brief is gefrankeerd 
met alle 11 decemberpostzegels. 
Het is wat lastig te zien, maar op 
de locatie BUBA-LOIRE stempel-
de men er nog eens overheen met 
de datum 2 JAN 2017. (afb. 4)
Het nadeel van laten stempelen 
van brieven bij het postkantoor 
was natuurlijk het opnieuw 
stempelen van de post in het 
postproces. Had je een mooi 
gefrankeerde brief, ging er een 
machinestempelafdruk doorheen. 
Reint Huizinga heeft daar een cre-
atieve oplossing voor. Gewoon een 
geel memoblaadje over de zegel 
en stempel plakken, zodat er niet 
nog een keer wordt gestempeld. 
Na verwijderen van de gele blaad-
jes, blijft er een mooi gestempelde 
zegel over. (afb. 5+6)

samenstelling Kees Verhulst, kees.verhulst@gmail.com

Toch nog stempelvlaggen in gebruik
Wie denkt dat alle oude (met de 
machine aangebrachte) stempel-
vlaggen verdwenen zijn, heeft het 
mis. In de kerst- en nieuwjaarspe-
riode waren er kennelijk nog oude 
sorteermachines in gebruik met 
de oude stempelvlag ‘schrijven 
zegt meer’. Ik toon hier een voor-
beeld uit Rotterdam. 

 Tegenwoordig wordt er veel 
geprint in plaats van gestem-
peld. Er ligt een kans voor 
PostNL om gebruik te maken 
van reclame-uitingen op de 
plaats van de stempelvlag. We 
zien tegenwoordig alleen nog 
maar golfjes op de plaats van de 
stempelvlag. 

Nieuwe bijzondere poststempels
Er zijn deze maand ook twee bijzondere 
poststempels te melden. Aerophilatelis-
tische Vereniging De Vliegende Hollander 
heeft een bijzonder poststempel aange-
vraagd voor de poststukken die met de 
eerste vlucht zijn meegaan naar Londen. 
Op 6 februari was er een eerste KLM-
vlucht van Amsterdam naar Londen-City 
(KL0981) met een KLM-Cityhopper.

Verder kan ik alvast het bijzondere 
poststempel tonen dat in gebruik is 
tijdens Filamanifestatie in Diemen op 
22 en 23 april. Het thema ‘Noord-Hol-
land in een kader’ komt mooi tot uiting 
in het stempel. We zien immers de kaart 
van Noord-Holland in het centrum van 
het stempel. 
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riese spelling uiteraard, want het zijn 
de Friezen die dit land, soms tegen 
beter weten in, proberen te bewonen. 
Maakt men dan ook nog gewag van 

de moord op ene Bonifatius en de vondst 
van twee lijken in de tuin van het voormalige 
eindstationnetje, tevens postkantoor, van het 
Dokkumer Lokoaltsje te Eanjum (afb. 1), waar 
de beheerster twee gasten met een bijl het 
hoofd kliefde… dan is de toon gezet!

Slot
Is dit dan wel een waardig slot van mijn 
10-delige serie over de opkomst en teloorgang 
van Nederlandse postkantoren? Wat ik me 
bij nader inzien afvraag: was er daar in het 
noorden, achter dat krantenpapier überhaupt 
ooit sprake van opkomst? Daar deed ik onder-

F
zoek naar, zo langs de lijn van het Dokkumer 
Lokoaltsje, vanuit Dokkum naar het noorden 
dat voor goed eindigde in mijn geboorteplaats 
Eanjum (twee dagen voor mijn geboorte), op 
15 mei 1935. U kunt er echter zeker van zijn 
dat de post met het blijde nieuws van mijn 
verschijning op de 17e toen nog wel per goede-
rentrein richting Dokkum en Leeuwarden, naar 
familieleden is verzonden, hoewel de trein 
naast post toen voornamelijk suikerbieten en 
aardappelen voor de boeren zou vervoeren, en 
ook zout en steenkool. Deze laatste aflevering 
brengt mij dus terug naar het begin van mijn 
bestaan en tevens naar het einde van deze 
serie. Naar het dorp waar mijn vader onder-
wijzer was en mijn moeder die baan op moest 
zeggen wegens haar huwelijk. Zo ging dat 
toen. Tweeverdieners verboden. Stelt u zich 

overigens maar niets voor van de postkantoor-
tjes in die contreien. Tijdens mijn onderzoek 
kwam ik tot teleurstellende bevindingen. 
Pas in Dokkum zijn vindplaatsen van enige 
betekenis voorhanden die het aanzien waard 
zijn. Maar ook daar heerst tot vandaag de dag 
de geringschattende sfeer ten aanzien van 
‘het noorden’, zoals in 1981, in de openingstoe-
spraak bij een nieuw voorsorteercentrum door 
burgemeester Sybesma al verwoord werd. De 
krant schrijft: ‘Burgemeester Sybesma maakte 
van de gelegenheid gebruik om z’n grief ten 
aanzien van de PTT-mensen in het westen des 
lands te uiten. ‘Het valt me altijd weer tegen,’ 
aldus Dokkums burgemeester, ‘dat mensen van 
de PTT zich zo negatief uitlaten over het noor-
den; dat er zelfs bij overplaatsing gesproken 
wordt over deportatie naar het noorden.’ 

Zwanenzang
Zo, laat ik daar dan maar eens beginnen met 
deze zwanenzang, in Dokkum. 
Zoals overal in het land begon de organisatie 
van het postwezen begin 1800 een vorm aan 
te nemen waarbij van overheidswege een 
 directeur werd aangesteld. In zijn woonhuis 
vond in die dagen dan het postbedrijf zijn 
plaats. Veel van die woonhuizen-annex post-
kantoren zijn allang afgebroken. De geschiede-
nis van Dokkum vermeldt vanaf 1812 verschil-
lende van die ‘thuis-postkantoren’. Pas rond 
1860 is er sprake van een min of meer vast 
adres, waar de directeur inwoonde bij het 
kantoor in plaats van andersom, namelijk aan 
de Legeweg 22. Als pikante bijzonderheid trof 
mij de ontdekking, dat er naast een postkan-
toor in deze straat, (die in archieven ook wel 
Lageweg heet), ook ooit de laatste van de tien 
Dokkumse Bierbrouwerijen en een geheel-
onthoudershuis waren gevestigd. De ‘lege weg’ 
was dus allerminst leeg of het moesten de 
glazen van de afkickers zijn. Vervolgens vond ik 
adressen van opvolgende postmeesters aan de 
Oranjewal 30, en Aalzumerpoort  8 (afb. 2-4), 

Dokkum
Mijn moeder zei het al: “Eise jongen, achter Dokkum is de wereld dicht
geplakt met oude kranten!” Ik neem deze visie maar voor wat het is, 
maar onwetenden slaat toch de vrees om het hart bij het vernemen van 
plaatsnamen als Mitselwier, Ljusens, Peazens, Eanjum en Moddergat… 
door Eise Eisma

opkomst en teloorgang van 
nederlandse postkantoren 10

1 Eisma: post 
uit Anjum

2 Aalsumerpoort 1877 (Dokkum) 3 Aalsumerpoort nu: huizenwinkel Funda. (Dokkum)
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waar Telegraaf (tot dan toe doorgaans in 
particuliere handen) en Post voor het eerst 
samen gaan in een gebouw. Bij die Aalzumer-
poort betrad ik bij mijn locatieonderzoek de 
stad vanaf het busstation vanwaar vroeger, in 
mijn jeugdtijd van voor de oorlog, de rokende 
NOF-autobussen vertrokken van hun vettige 
staanplaatsen. Daar vlak in de buurt was ook 
het nu verdwenen station van het Dokkumer 
Lokoaltsje. Een goede plek voor een postkan-
toor dus. Wat daar stand heeft gehouden is 
het prachtige pand waarin uit de beginperiode 
van de post een herberg/wisselplaats voor 
paarden was gevestigd. Thans een Chinees 
Wokrestaurant waar ik me een mooie nasi 
goreng speciaal liet voorzetten. De Chinese 
eigenares wist van de herkomst van het pand 
en zou graag de buitenmuur van een mooie 
steenrode (Chinese aard)kleur voorzien, maar 
daar deden de autoriteiten erg moeilijk over, 
want het is een monument. 

Gerucht
Directeur Cornelis Sombeek had zich rond 
1860 al jaren sterk gemaakt voor samenvoe-
ging van post en telegraaf. Dat lukte dus voor 
het eerst in het pand aan de Aalzumerpoort, 
waarin nu Funda zijn huizenvoorraad te koop 
aanbiedt. Daarna kocht het rijk, toen de 
ruimte te krap werd, voor beide diensten in 
1876 het pand Nauwstraat/Koningsstraat. 
Het gerucht (thans ‘uitlekken’ genoemd) van 

kort. Dagjesmensen stappen vervolgens wat 
achteruit naar de overkant van de straat, kij-
ken keurend naar de gevel en mompelen: ‘Hier 
gebeurde het dus; in dit gebouw.’ Toen ik daar 
zelf stond, 29 december 2016, vond ik echter 
geen bordje naast de deur van de daar thans 
gevestigde winkel van Xenos. En ook binnen 
vond ik niemand die ook maar iets wist van de 
vroegere betekenis van het pand. Jonge snelle 
meiden aan de kassa’s. IJverige vakkenvullers, 
misschien wel uit Afrika, maar ‘Postkantoor? 
Bunkerachtige kelders hier onder? Geen idee 
meneer!’ Ja, de wereld is veranderd. Ik kon het 
weten.

Kaal en wijds land
Denkend aan Afkes Tiental, dacht ik toen met-
een maar even aan mijn eigen tiental, waarvan 
dit de laatste is. Ook dacht ik toen: het is 
genoeg geweest. Men moet zijn tijd van komen 
en gaan weten. En waar kan ik beter ‘gaan’ dan 
op de plek waar ik zo dicht mogelijk bij mijn 
roots kan komen. Nee, de kastelen van Peters 
en Knuttel, Crouwel of Bremer tref ik hier in 
het noorden van Friesland, achter het kranten-
papier, niet aan. Het land is er kaal en wijds. 
Alles verdwijnt er in de wind evenals deze 
serie. Slechts vergeten, eenvoudige optrekjes 
voor de post liggen nog hier en daar langs het 
opgeheven spoorlijntje dat ook de levenslijn 
van de post was. Tot ik voor alle zekerheid nog 
even overstak naar Schiermonnikoog! 

Schiermonnikoog
En ja, daar staat toch nog een kasteel. In het 
centrum staat namelijk het witgeschilderde 
hotel ‘Van der Werff’ (afb. 7). Oorspronkelijke 
bestemming: ’Raad en Rechtshuis, voormalig 
Posthuis, in en afstapplaats der Rijks Veerdienst-
wagen, Telephoon Intercommunaal no.3. Dag 
en nacht bereikbaar’. Een maquette in de hal 
bij de ingang herinnert nog aan die glorierijke 
dagen totdat Sake van der Werff, een onderne-
mende politieagent, besloot het wegkwijnende 
gebouw te kopen om er met succes een hotel 
te beginnen, want boeven vangen loonde niet 
op Schiermonnikoog. De overdracht vond in 
1913 plaats ten overstaan van notaris Aleva te 
Anjum. En veel meer ben ik van Anjum niet te 

deze nieuwe aankoop verschijnt in 1874 al als 
hoopvol gestemd artikel in de Leeuwarder 
Courant, vooral omdat genoemde locatie 
centraal in de stad ligt. Pas in 1878 bleek het 
gerucht een waarheid geworden. Maar zoals 
altijd gaan groeistuipen met pijn gepaard. Al 
vlug wordt ook dat pand te klein en begint 
het lobbyen opnieuw. Al een jaar later komt 
er een bijzonder aanbod, en wel dat van een 
dominee. Het is dominee M.W.Scheltema die 
zijn pastorie/annex kostschool aan de Kleine 
Breedstraat (afb. 5+6) te koop aanbiedt. 
Dominee Scheltema had in zijn min of meer 
particuliere kostschool leerlingen uit de ge-
goede stand. Een ervan, Sjoukje Bokma, doch-
ter van dominee Bokma uit Nes, is beroemd 
geworden. Dominee Scheltema moedigde zijn 
intelligente leerlinge namelijk aan om te gaan 
schrijven, want hij zag een talent. En zo wordt 
Sjoukje het bewijs dat een gebouw niet alleen 
door zijn architectuur, maar ook door haar 
bewoners glans krijgt, want zij werd inderdaad 
een beroemdheid in haar tijd. Zij schreef 
onder pseudoniem Nienke van Hichtum onder 
andere haar boek ‘Afkes Tiental’, en verleende 
daardoor glans aan de pastorie in de Kleine 
Breedstraat. En die glans werd nog groter toen 
zij trouwde met ene Pieter Jelles Troelstra, 
een fanatieke socialist van het zuiverste Friese 
water. Dankzij zulke feiten krijgt een dergelijk 
gebouw in latere jaren vaak een bordje naast 
de deur met daarop die geschiedenis in het 

5 Kl.Breedstraat na 1ste verbouwingen (met lage nieuwbouw), gezicht op de Waag. (Dokkum) 6 Kl.Breedstraat na 1ste verbouwingen (met lage nieuwbouw) interieur. (Dokkum)

4 Brief 1865
van Dokkum 
naar Ternaard
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weten gekomen en aan mijn ouders kan ik het 
niet meer vragen. Ja, Sinterklaas was de enige 
postman die op 5 december onze pakjes, via de 
schoorsteen bezorgde, zoals we toen nog stellig 
geloofden. Ja, die postbode herinner ik me 
nog deksels goed. Jammer dat hij maar eens 
per jaar langskwam, en niet via het Dokkumer 
Lokoaltsje, maar heel ouderwets per paard. 
Middeleeuwse toestanden in Anjum. Overigens 
ontdekte ik ook dat in die tijd, zo rond 1895, 
tot na de oorlog 1940-1945 zelfs, het eiland 
Schiermonnikoog meer Duits dan Nederlands 
was. Daarvan is nog een bewijs want tegenover 
Van der Werff staat een al even chique hotel, 
Bernsdorff geheten, de naam van de Duitse 
graaf die praktisch het hele eiland in particulier 
bezit had. Pas na de oorlog werd Duits bezit op 
het eiland onteigend. Na Van der Werff’s paleis 
daalde de post weer op aarde, want er kwam 
een postkantoor aan de Torenstreek. Later 
kocht de gemeente het pand Langestreek 35 
om het te verbouwen tot een postkantoor in 
de eenvoudige stijl die meer past bij het land 
boven Dokkum. Ik ontdekte een tweede voor-
beeld van noordelijke eenvoud: de Leeuwarder 
Courant berichtte in 1986 de in gebruik neming 
van een ‘eigen telegraafcentrale’ op Schiermon-
nikoog. De bijgevoegde foto liet een doorsnee 
elektriciteitshuisje zien dat in een willekeurige, 

naoorlogse woonwijk kon staan. 
In 1989 kwam het kantoor aan de Langestreek 
in het nieuws. De kluis met zegels wilde niet 
meer open. Maar volgens directeur Durk 
Postma (goeie naam voor een postdirecteur) 
is er geen nood aan de man, want: ‘Wy hawwe 
noch in klús en der sit it jild yn. Wy hawwe dit 
noch noait hearder hán, mar it kin barre mei 
safolle apparatuer.’ Opmerkelijk is dat direc-
teur Postma later, in 1993, op staande voet 
ontslagen werd vanwege frauduleus handelen! 
Hij was onder andere bestuurslid van de poli-
tieke partij Christelijke Groepering, maar dat 
weerhield hem er niet van om de kluis van de 
post te openen en zijn eigen slag te slaan. Een 
kwalijk geval van de kat en het spek. 

Metslawier
Tegenover het geweldige Van der Werff ge-
bouw, waarmee Schier boven zijn stand leefde, 
staat het nieuwe postkantoor in Metslawier 
(afb. 8). Daar werd rond 1980 een ware strijd 
gevoerd tussen de bevolking en de PTT voor 
een nieuw zelfstandig postkantoor met meer 
status dan het agentschap in een winkel, zoals 
in Anjum bijvoorbeeld. Toen het eindelijk zover 
was sprak de loco burgemeester J. Walda de 
volgende woorden: “Wij zijn erg verheugd met 
het nieuwe postkantoor, dat een plaatsje heeft 
gekregen middenin het dorp. Het is planolo-
gisch en architectonisch bijzonder mooi. Het 
geeft een levendige en bedrijvige aanblik in dit 
typisch Friese dorp,” En kantoorhouder T. v.d. 
Wal voegde daar mede namens zijn zes bestel-
lers aan toe: “Klein, maar erg mooi. Wij zijn er 
zeer mee ingenomen.” Toen ik de bijbehorende 
foto van het kantoor zag kon ik een glimlach 
niet onderdrukken. Het betrof een eenvou-
dig huis zonder verdieping met een schuin 
dak dat in iedere straat gestaan kon hebben 
zonder op te vallen. Onwillekeurig dacht ik 
aan het spreekwoord van de kinderhand die 
in Metslawier wel erg snel gevuld was. Vijf jaar 
had het geduurd voordat dit eenvoudige huis, 
want meer is het niet, er kwam. Het Friesch 
Dagblad laat in 1980 uit de mond van een 
gebelgde medewerker optekenen: “Er is zonder 
overleg met ons, de vakbonden en de eigen 
dienstcommissies maar beslist. Maar als er PTT 
functionarissen naar het noorden overgeplaatst 
moeten worden, gaan de vrouwen de straat 
op…” aldus W. Wiersma. De postdirecteur 
H. v.d. Veen stelde daar glashard tegenover: 

“Aan overleg heeft het hier nooit ontbroken. 
Onlangs nog heeft dat geleid tot het instellen 
van een tweede autodienst voor de bestel-
ling. De omstandigheden, een groot open en 
winderig bestelgebied maakte dat noodzakelijk. 
Met name de vele ontberingen die de bestellers 
hier de vorige winter hebben moeten doorstaan 
hebben bij het besluit tot de bouw van dit post-
kantoor de doorslag gegeven.” Ja, ja.

Rijksbouwmeester
Thans keren wij met het walmende Dokkumer 
lokoaltje terug naar Dokkum rond 1880, waar 
wij de PTT achterlieten in het pand pastorie/
kostschool van dominee Scheltema, nadat 
het pand hoek Nauwstraat/Koningsweg te 
klein (te ‘nauw’) was geworden. Thans is daar 
hotel ’t Raedhûs in gevestigd, wat een goede 
overnachtingsplek had kunnen zijn tijdens 
mijn twee dagen durende locatie onderzoek. 
Ik koos echter voor het prachtig aan de 
Diepswal gelegen, sinds 2000 door Sabine 
en Femmechien Reitsma gedreven hotel ‘De 
Posthoorn’, dat evenals het wok-restaurant bij 
de Aalzumerpoort, al sinds heuglijke tijden 
verwijst naar een paardenwisselplaats voor 
post- en personenkoetsen. 

Terug naar de Kleine Breedstraat, de voorma-
lige pastorie van dominee Scheltema. Al spoe-
dig kwam achterstallig onderhoud aan het licht 
met in de pas daarmee ernstig ruimtegebrek. 
Dat is het moment dat de dienstdoende Rijks-
bouwmeester betrokken wordt bij de toekomst 
van het pand: afbraak, of renovatie. Het werd 
een mix van beide. Twee naastgelegen panden 
werden aangekocht en afgebroken, waarna de 
nieuwbouw op die plek in overeenstemming 
moest zijn met de architectuur van de voor-
malige pastorie. Vandaar dat Rijksbouwheer 
Peters niet het pronkstuk ter plekke kon rea-
liseren waarmee hij elders in het land zo zijn 
stempel zette tijdens de jaren van zijn regime 
(1876 -1916). Geldgebrek voorkwam dat ook 
de voormalige pastorie afgebroken werd. Was 
dit niet het geval geweest dan had Dokkum 
ongetwijfeld nu met een monumentaal gotisch 
pand op die plek kunnen pronken. Het niet tot 
stand komen daarvan past echter geheel in het 
beeld van de wereld ten noorden van Dokkum, 
die van achter het krantenpapier. 
In december 1894 werd het vernieuwde com-
plex in gebruik genomen. Dat neemt niet weg 

7 Het door Sake v.d.Werff gekochte postkantoor op Schiermonnikoog 8 Metslawier: nieuw postkantoor 1980

9 Ruilvoorstel Boorsma. (Dokkum)
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dat Dokkum onveranderd aan de onderkant 
van de nationale besluitvorming van de PTT 
bleef hangen. De archieven vermelden dat rond 
1900, op het allerhoogste niveau, de Directeur 
Generaal de Rijksbouwmeester (!) machtigde 
tot het maken van een bergplaats voor hand-
wagens. De kosten hiervan werden geraamd 
op fl. 155. In maart 1908 werd een krediet 
verleend van 15 gulden voor het herstellen en 
witten van pleisterwerken in de keuken van de 
ambtswoning. Op 1 mei 1909 werd 19 gulden 
beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van 
een ijzeren pomp. En het ‘smijten met geld’ 
gaat zo nog jaren door. Ondertussen werd 
het gebouw opnieuw te oud en te klein. In 
1917 zag een zekere heer Boorsma (afb. 9) 
met enig genoegen dat de post eigenlijk een 
hopeloze zaak beheerde. Hij zag wel handel 
en stelde voor de hele boel + 20.000 gulden 
te ruilen voor twee percelen in zijn bezit, aan 
diezelfde Kleine Breedstraat. Hij maakte van 
zijn aanbod zelfs een prachtige ansichtkaart-
achtige tekening. Die vlieger ging natuurlijk 
niet op omdat de inspecteur de locatie niet 
goed vond. Boorsma’s aanbieding lag immers 
aan het smalste deel van de Kleine Breedstraat 
en de nauwe Oosterstraat. Alleen Boorsma 
zou daar beter van worden. Men wilde juist 
weg van die Kleine Breedstraat die zijn naam 
zo langzamerhand wel erg veel eer aan deed. 
Het gaat allemaal niet lukken. Nieuwbouwplan-
nen blijven plannen. De PTT blijkt niet meer 
uit de Kleine Breedstraat weg te branden te 
zijn. In 1918 keurde de minister een compleet 

nieuwbouwplan ter plekke af. Met het oog op 
de moeilijke tijden (einde Eerste Wereldoorlog) 
en hoge kosten besloot men om opnieuw tot 
verbouwing over te gaan. Tot 1937 volgden 
talloze kleine verbeteringen elkaar op zonder 
echt solaas te bieden. De Rijksgebouwendienst 
deelde in de jaren daarna (afb. 10) mede dat 
het zoeken naar een andere locatie, waar dan 
eindelijk een nieuw kantoor gebouwd zou 
kunnen worden, op moeilijkheden stuitte. Door 
de dichte bebouwing van het centrum zouden 
heel wat oude panden opgekocht moeten wor-
den, wat al een aanzienlijke kostenpost zou be-
tekenen. Dat kwam er dus niet van. Men dacht 
vervolgens aan het pand van het voormalige 
Kantongerechtsgebouw. U raadt het al: ook dat 
kwam er allemaal niet van. Wat wel kwam was 
de Tweede Wereldoorlog. Opnieuw een slechte 
tijd om aan moderne nieuwbouw te denken.
Pas in 1950 deed de slopershamer wat de 
Duitsers tijdens de oorlog hadden nagelaten: 
de bestaande bebouwing plat gooien en 
nieuwbouw op dezelfde plek, waarbij de archi-
tectuur opnieuw moest lijken op wat eens de 
oude pastorie was.

Noodpostkantoor
De tijd van Rijksbouwmeester Peters was toen 
allang voorbij. Na hem kwamen Gustav Cornelis 
Bremer en de van oorsprong Haarlemse stads-
architect Gijsbert Friedhoff (afb. 11), die van 
1946 tot 1958 de baas was in het hoofdkwar-
tier. Zij behoorden beiden tot de zogenoemde 
Delftse School en ontwierpen ook interieurs, 

meubelen en lampen. Belangrijkste creatie van 
Friedhoff is het stadhuis in Enschedé dat doet 
denken aan de architectuur van het stadhuis 
in Stockholm, wat niet toevallig was. Beiden 
waren voorstanders van eenvoudige architec-
tuur, zonder de overdaad van verfraaiende 
elementen à la Peters bijvoorbeeld, die toch 
maar voor rekening van de belastingbetaler 
kwamen. Het nieuwe gebouw in Dokkum, dat 
onder leiding van Friedhoff verschijnt op de 
plek waar ooit dominee Scheltema Nynke van 
Hichtum ontdekte, voldoet volmaakt aan die 
filosofie zou ik denken. Tijdens de bouw werd 
een tijdelijk houten noodpostkantoor aan de 
Kleine Oosterstraat betrokken. (Dokkumers 
houden er blijkbaar van om in hun straatnamen 
vooral de afmetingen te vermelden. Lang, 
breed, klein, laag, hoog, nauw en dergelijke, 
maar dit terzijde). Peter Danz merkte in de 
goed gedocumenteerde vertelling, die hij hield 
ter gelegenheid van Open Monumentendag 
2009 op, dat het nogal (letterlijk) wat voeten in 
de aarde had om het nieuwe gebouw een stevig 
fundament te geven: zelfs na dertig meter diep 
boren was er nog steeds geen vaste zandlaag 
te vinden. Alsmaar veen en zeeklei kwamen 
met de boor naar boven. Je vraagt je af hoe 
het mogelijk was dat het oude gebouw het nog 
zolang uitgehouden had zonder noemenswaar-
dig te verzakken. De nieuwbouw kwam dan ook 
te rusten op dikke betonnen platen, drie meter 
beneden het maaiveld. Het gevolg was een 
doolhof van dertien niet bedoelde betonnen 
kelders. Men maakte van die nood een deugd 
door in één ervan een archief te huisvesten, 
één voor opslag van kolen, één voor de centrale 
verwarming en één voor diverse opslag. De rest 
bleef onbereikbaar, slechts van elkaar geschei-
den door vierkante mangaten in de tussenmu-
ren. Later, toen de post het pand opgegeven 
had, gebruikte de Bescherming Bevolking het 

bunkerachtige 
stelsel nog een 
tijdlang voor 
alarmoefeningen. 
Lang nadat ook zij 
vertrokken waren 
werden de laatste 
zandzakken naar 
boven gehaald. 
Ik heb een paar 
fraaie interieurfo-
to’s gevonden van 

10 Kaart 
van 
Dokkum 
1939 naar 
Dordrecht

11 Bouw-
heer 
Gijsbert 
Friedhoff

12a Kl.Breedstraat volledige nieuwbouw 1950. (Dokkum)
13 Kl.Breedstraat volledige nieuwbouw 1950: 
interieur met open ramen en open brandkast!12 Kl.Breedstraat na verbouwingen (met lage nieuwbouw), rechts op de foto.
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14a Kl.Breedstraat volledige nieuwbouw 1950 interieur. (Dokkum) 15 Kl.Breedstraat nu met Xenos. (Dokkum)14 Interieur Kl. Breedstraat oude postkantoor

dit rond 1950 (afb. 12-15) geheel vernieuwde 
kantoor, waarbij mij opviel hoe vredig Dokkum 
toen nog was, immers: de beide dubbele ramen 
naar de straat staan wijd open, evenals de deur 
van de brandkast. De chef zit aan zijn bureau, 
verdiept in zijn papieren. Verder niemand. Als 
Holleeder dat geweten had...

Voorsorteercentrum
Het kantoor heeft tot 2009 standgehouden. 
De Post nam overal in het land noodgedwon-
gen afscheid van zijn prachtige bouwwerken, 
want onbetaalbaar en door de enorme groei 
en automatisering inefficiënt. Terwijl het kan-
toor aan de Kleine Breedstraat (afb. 16) een 
langzame dood stierf werd aan de Hogedijken 
in 1981 door burgemeester Sijbesma inmid-
dels een nieuw bestel en voorsorteercentrum 
geopend van het bekende platte dozen recept, 
waarover ten aanzien van architectuur niets 
te zeggen valt. De sleutel werd hem door een 
bode te paard en een echte postiljon over-
handigd, samen met het boek ‘Van Postiljon 
tot pleisterplaats’ dat toen net verschenen 
was van de hand van Herman Pieter de Boer 
en Karel Jonckheere met als ondertitel ‘Met 
de postkoets van Groningen naar Brussel’, 
wat natuurlijk nergens op sloeg, want je wilt 
als burgemeester van Dokkum natuurlijk 
niet zo nadrukkelijk over de concurrentie 
geïnformeerd worden, ook al is het dan lang 
geleden. Ondertussen nam Xenos zijn intrek in 
de vergane glorie aan de Kleine Breedstraat, 
waardoor in ieder geval het gebouw gered is. 
En dat is dan einde verhaal.

Sigarenrook
O, ja, nog dit: Samuel Topwash sloot met een 
zucht van voldoening het kasboek en legde 
zijn pen op het bakje. Het uur was daar. Hij 
stond op en trok een bruin, luster jasje aan dat 
aan een haak binnen zijn bereik hing. Uit de 
binnenkant van zijn hoed trok hij voorzichtig 
een tenger sigaartje tevoorschijn. Mijnheer 
Topwash rookte er maar één per dag. Thuis 
wilde Coba het niet hebben en op de Poste-
rijen luidde punt 4 van het reglement: alle 
ambtenaren, die, hetzij met een sigaret, hetzij 
met een sigaar, hetzij met een pijp, hetzij met 
enig ander rookwerktuig (waaruit dit laatste 
bestond kon niemand zeggen) worden aange-
troffen, zijn gehouden hiervan aan de directeur 
verantwoording af te leggen. Mijnheer Topwash 
was geen directeur. Hij was hoofdcommies 
2e klasse, belast met het innen der postwissels 
en de verzending der aangetekende stukken. 
Daarom wachtte hij elke dag tot de collega’s 
naar huis waren gegaan en stak dan in diepe 
eenzaamheid zijn sigaar op. Het had juist vijf 
uur geslagen en de laatste post was gesor-
teerd. 
Zo beginnen ‘De avonturen van Bill Clifford’ 
in het door Godfried Bomans zo meesterlijk 
geschreven boek. En met de sigarenrook en de 
knusse geur van inkt aan de wieg van de roem-
rijke kantoren van de post nog in de neusgaten 
eindig ik bij de plaatselijke Primera te Gouda, 
waar ik aan het eind van de toonbank met 

rookwaren, tijdschriften en prullaria een 
juffrouw aantref die, tussen het werk door, 
nog wel een pakketje voor mij wil verzenden. 
(verboden te roken)
Tot mijn lezers zeg ik: het ga u goed. Ik steek 
in aangename eenzaamheid mijn figuurlijke 
sigaartje op om met enige weemoed te mij-
meren over wat de post ooit eens was en, zeg 
nou zelf, lang niet slecht, want als u ooit nog 
eens in Dokkum komt, daar waar de wereld 
met krantenpapier heet dichtgeplakt te zijn, 
bedenk dan dat in de Keppelstraat de voorou-
ders van Irene Wüst, onze snelle allrounder, 
een grossierderij in klompen dreven; dat 
Fedde Sonnema er begon met de fabricage 
van zijn wereldberoemde Berenburg; dat 
het verhaal van die recht door zee bonkende 
Bonifatius (afb. 17) in het museum annex 
VVV heel beeldend te zien is, en dat bij de 
eerstvolgende Elfstedentocht het keerpunt 
opnieuw in Dokkum ligt, alwaar de schaatsers 
die vermaledijde kranten onder hun kleding 
stoppen om er weer tegen kunnen voor het 
laatste stuk naar de Bonkevaart. 
Het is maar dat u het weet!

Bronnen
Museum voor Communicatie, Den Haag
Streekarchief Noordoost Fryslân, Jack Boersma
Eigen (locatie) onderzoek
Poststukken Dokkum: www.willempasterkamp.nl

16 Viskaart, Dokkum 1977. 

17 Dokkum 
Bonifatius-
stad 754-1954
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We zijn nu twee maanden 
bezig stap voor stap een 

thematische  verzameling 
met schoenen op te bouwen 
en als je volgt hoe we dat 
doen kun je zoiets ook heel 
goed met een ander thema 
doen. De enige voorwaarden 
zijn dat je tussen 8 en 88 jaar 
oud bent en kunt lezen en 
schrijven.
Het materiaal wat we tot 
nu toe hebben gevonden 

gaat vooral over het gebruik 
van schoenen en ook bij de 
nieuwjaarswensen van 2017 
zat nog iets bruikbaars! We 
zagen eerder al zegels en 
stempels van schoenen voor 
ballet, voetbal en schaatsen, 
trouwschoenen en wan-
delschoenen. Als we deze 
verschillende soorten gebruik 
nu eens op een rijtje zetten 
dan krijgen we een beter 
overzicht. We kunnen nieuwe 

aanwinsten direct een plaats 
geven en ook zien waar we 
nog naar moeten zoeken om 
het verhaal ‘rond te krijgen’. 
De trouwschoenen zouden we 
kunnen onderbrengen in een 
groep ‘gelegenheidsschoenen’ 
en daar passen ook andere 
schoenen in. Eéntje (dans-
schoenen) staat hier al afge-
beeld, dankzij een tip van een 
Duitsland verzamelaar, die 
onmiddellijk dacht aan het 
sprookje Assepoester. (Zoiets 
kan er dus gebeuren als je de 
vraag in de groep gooit!) Er 
zijn, zoals we al zagen, nog 
meer soorten schoenen ons 
rijtje zou er voorlopig als volgt 
uit kunnen zien: 
1. Werkschoenen; 
2. Vrijetijdsschoenen; 

3. Gewone schoenen; 
4. Schoenen voor  speciale 
gelegenheden; 
5. Sportschoenen. 
Zo gaan we ons materiaal 
ordenen en de verzameling 
indelen. Dit wordt ons plan 
van aanpak.
Maar, is het eigenlijk wel een 
logische volgorde? En zijn 
we volledig? Is het geen een-
tonige, saaie opsomming? 
Vragen die we allemaal de 
komende tijd zullen proberen 
te beantwoorden. Daar 
kunnen we een maand over 
nadenken (en ondertussen 
blijven zoeken).

Sjoerd Bangma 

Reageren of vragen? 
Mail: sbangma@xs4all.nl
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Verzamelen met plezier!Verzamelen met plezier!  Ordenen en indelen

E lke maand stellen we de vraag: 
is dit een top in je verzameling of 

een flop? 
Deze maand laten we je een blokje zien 
van Indonesië. De vraag is mag je dit 
blokje gebruiken in een verzameling 
over vulkanen om de angst van mensen 
te laten zien bij een vulkaanuitbar-
sting?

A. Nee, want de 
mensen staan niet 
afgebeeld op de 
postzegel.
B. Nee, want de postzegels van Indone-
sië mogen niet opgenomen worden in 
een tentoonstellingsverzameling.
C. Ja, want alles wat er op een blokje is 
afgebeeld mag gebruikt worden.

D. Ja, want deze vulkaan uitbarsting 
heeft echt in Indonesië plaatsgevon-
den.
Het antwoord staat op de  volgende 
bladzijde.?Top 

of 
Flop

De Gentse Floraliën
De Gentse Floraliën, een bloemententoon-

stelling in Gent (België), is in 200 jaar 
uitgegroeid tot een evenement van wereld-
klasse. Honderdduizenden bezoekers uit de 
gehele wereld komen naar deze vijfjaarlijkse 
expo om te genieten van boeiende en bloei-
ende inspiratietuinen en indrukwekkende 
bloemencreaties. Internationale topfloristen, 
siertelers, tuinarchitecten en kunstenaars 

laten hun mooiste creaties beleven. En de 
filatelist ziet een link met zijn postzegels 
met bloemen. Daar zijn er vele duizenden 
van, in alle soorten en kleuren om een 
mooi boeket van te maken in je album of 
voor een tentoonstelling. En het bijzon-
dere van die postzegels: de bloemen 
verwelken nooit!

Toon Oomens

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

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Hebben jullie weleens nagedacht 
wat je kunt doen met al die 
zegels in je postzegelalbum? 
We proberen in de Posthoorn 
ideeën daarvoor te geven. Laat 
ons eens weten of het je geholpen 
heeft om een mooie verzameling 
op te bouwen. We zijn benieuwd.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Boeddhisme 
In mei vieren we de 
Dag van de Jeugdfi-
latelie en het thema 
is: Het verre oosten. 
In die landen zijn veel 
mensen boeddhist. 
Boeddhisme is een 
levenswijze, niet zozeer 
een geloof. Wil je daar 
wat meer over weten? 
Lees verder!

Wat is boeddhisme?
Je zou kunnen zeggen dat 
boeddhisme een manier 
van leven is om een goed 
mens te worden. Boed-
dhisten kennen goden, 
net zoals bijvoorbeeld 

het hindoeïsme. Een boeddhist gelooft dat als je 
goed leeft en mediteert dat je dan verlicht wordt. 
Daarmee wordt bedoeld dat je geen ontevreden-
heid kent en een gelukkig mens bent.

Wie was Boeddha? 
Degene die het bedacht heeft heette Siddharta 
Gautama; hij was een prins in India. Zijn ouders 
wilden dat hij een heel beschermd leven zou lei-
den, maar op een dag wilde hij toch wat anders. 
Hij wilde ontdekken hoe hij gelukkig kon worden. 
Dat werd een hele zoektocht en hij ontmoette 

veel mensen die allemaal bezig waren om naar 
dat geluksgevoel te zoeken. Tenslotte kwam hij 
erachter hoe hij zijn leven wilde leven. Hij werd 
als het ware wakker. Vanaf die tijd heette hij de 
Boeddha. Nu ging Boeddha het land door om alle 
mensen die dat wilden te leren hoe ze gelukkig 
konden worden.

Nirvana 
Dit is 
een be-
langrijk 
thema 
in het 
boed-
dhisme, 
en het 
betekent 
dat je 
het hoogste hebt bereikt: je wordt heilig. Toen 

Wist je dat…
…deze vis, die er wel erg eng uit-
ziet, Koraalduivel heet? Deze soort 
komt voor in vrijwel alle tropische 
oceanen. Met zijn speciale uitge-
stoken vinnen maakt hij zich groot 
om kleine visjes en garnalen angst 
aan te jagen en ze in een hoekje 
van stenen of koralen te drijven. En 

dan is het hap. Daar komt nog bij 
dat zijn indrukwekkende stekels 
ook giftig zijn, dus ontsnappen 

is haast onmogelijk. Verder gaat 
hij alleen op jacht als het nacht 
is, lekker makkelijk om slaperige 
vissen dan te vangen. Overdag zit 
hij verscholen onder rotsen en in 
koraalformaties.
Deze engerd heeft maar één posi-
tief punt: hij is zo ontzettend mooi!

Toon Oomens

Het juiste antwoord is: C. 
Alles wat op een postze-

gelblokje als dit is afgebeeld 
mag je gebruiken om het 
verhaal in je verzameling 
te vertellen. Je moet er wel 
opletten dat het niet om een 
heel klein detail gaat, maar 
dat geldt voor een postzegel 
ook. Antwoord D is niet echt 
fout. Bij het opnemen van 
filatelistische elementen 
moet je altijd proberen om 

materiaal te vinden dat echt 
bij het land hoort. Je hebt 
tegenwoordig veel landen die 
zegels uitgegeven met on-
derwerpen die niet veel met 
die landen te maken hebben. 
Die zegels worden alleen 
maar gemaakt en verkocht 
voor de verzamelaar. Een 
voorbeeld is de postzegel 
van Gambia met een afbeel-
ding van een schilderij van 
Rembrandt. Er is niet echt 

een link te bedenken tussen 
Gambia en de beroemde 
Nederlandse schilder. Het 
is daarom beter om voor 
een Nederlandse zegel te 
kiezen. Eentje van een land 
waar een afgebeeld schilderij 
van Rembrandt in een van 
de musea te vinden is, zoals 
Rusland, is ook goed.
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Boeddha klaar was met leven ging hij dood. Bij 
de boeddhisten heet dat dan dat hij het Nirvana 
binnenging: eeuwige rust.

Bekend beeld
Bij heel veel tuincentra kun je Boeddhabeelden 
kopen. Dat is niet zo vreemd, want Boeddha heeft 
tijdens zijn leven hele wijze dingen gezegd. Als je 
dan een Boeddhabeeld ziet, denk je misschien 

wat vaker 
aan die wijze 
uitspraken. In 
Boeddhisti-
sche landen 
zie je ook heel 
veel beelden 
van Boeddha: 
staand, of 
zittend, of zelfs 
liggend.

De houdingen
Het is belangrijk dat je hier even op let. De 
handgebaren van Boeddha zijn namelijk interes-
sant. Wat je hier op deze postzegel ziet is met 
zijn rechterhand het gebaar van geruststelling en 
zijn linkerhand ligt open op zijn knie. Het gebaar 
op de Franse postzegel betekent  vrijgevigheid. 
Vind je dit niet interes-
sant? Probeer je 
handen ook maar eens 
zo te houden.

De stoepa’s
Deze bouwwerken zie 
je overal in boed-
dhistische landen en 
ze bevatten overblijf-
selen (de botjes) van 
een boeddhistische 
heilige. Soms zijn ze 

heel gewoon van steen en soms helemaal met 
goud overdekt. 

Boeddhisme en filatelie
Boeddha vertelde in zijn 
leven heel veel wijze dingen, 
bijvoorbeeld dat het geen 
zin heeft om verdriet te 
hebben over je kapotte 
fiets. En zei hij ook iets over 
filatelie? Welnee! Maar hij zei wel iets waar we 
wat aan hebben. Hoe vind je deze: 
Het is beter om te reizen dan om aan te komen
Dus: het is leuker om te zoeken in je verzameling 
naar mooie nieuwe zegels dan dat je alles kant en 
klaar koopt. Ga daar maar eens over nadenken.

Succes er mee!

Een studiegroep [2 ]
Je kunt natuurlijk postzegels 

verzamelen op de gewone 
manier, je verzamelt een land, of 
een thema. Maar het kan ook nòg 
anders: je bestudeert een bepaald 
onderdeel van postzegels. Als je 
dat met een groepje filatelisten 
samendoet, noem je het een 
studiegroep.
Heb je weleens van die cijfers 
zien staan op de rand van een 

aanhangsel van een postzegel? 
Die rand heet een velrand en die 
nummers zijn plaatnummers of 
etsingnummers. Maar dan bedoel 
ik niet de nummers 1 t/m 10 of 
1 t/m 20 die op de linker en rech-
ter velrand staan, dat zijn telnum-
mers voor de loketbediende zodat 
hij makkelijk kon zien hoeveel 
zegels er verkocht of nog over 
waren. Als een postzegel geëtst 

wordt, dan zetten ze het nummer 
van de etsplaat op de velrand.
En omdat die nummers en ook 
nog de drukkerstekens, knippen 
en ponsen steeds per oplage ver-
anderen, kun je dat verzamelen! 
Het is maar goed dat daar een 
studiegroep van bestaat, want ik 
denk dat dit een lastige materie is. 
Op zo’n studiemiddag helpen ze je 
met wat je wilt weten. Interessant, 
toch? Het adres van de website is 
www.etsingnummers.nl.

Willeke ten Noever Bakker

http://www.etsingnummers.nl
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Vier vogelkaarten
Verzamelaars van postwaardestukken 
ontdekten eind 2016 per toeval dat er vier 
nieuwe voorgefrankeerde prentbriefkaar-
ten verschenen waren. De kaarten bleken 
aanvankelijk niet te koop, maar werden door 
de Collect Club als aardigheidje verstrekt 
bij de jaarcollectie Nederlandse postzegels. 
Inmiddels moet de set van vier kaarten ook 
‘los’ verkrijgbaar zijn.

Slechts één van de kaarten is een uitgifte 
van PostNL, de andere drie zijn producten 
van respectievelijk C-Post (Curaçao), PSS 
(Postal Services St-Maarten) en FXDC Post 
van Caribisch Nederland. Verschillende 
postorganisaties binnen het Koninkrijk der 
Nederlanden hebben dus samengewerkt. Van 
elke kaart zijn 60.000 exemplaren gedrukt 
door Refaka Special Products in Venlo.
De Nederlandse kaart (afb. 1) heeft de Rosse 
Grutto (Limosa lapponica) als onderwerp. 
Voor het zegelbeeld is gebruik gemaakt van 
een van de postzegels uit het velletje ‘Griend: 
vogels van het wad’ uit april 2016. Waarde-
aanduiding ‘1’.

POST
W

A
ARDESTUK

K
E

N

Op de kaart voor Curaçao (afb. 2) ziet men 
de Fregatvogel (Fregata magnificens). Het 
zegelbeeld met waardeaanduiding 225 c is 
ontleend aan een postzegel uit het Cura-
çaose velletje ‘Zeevogels’ van maart 2012.
Sint-Maarten (afb. 3) heeft gekozen voor 
de Bruine Pelikaan (Pelecanus occidentalis) 
en greep voor het zegelbeeld terug op de 
vogelpostzegel uit oktober 2011.
De kaart van Bonaire (Caribisch Nederland, 
afb. 4) laat de Rode Flamingo (Phoenicop-
terus ruber) zien. Voor dit zegelbeeld is 
blijkbaar een nieuw ontwerp gemaakt, want 
het komt niet overeen met de flamingo-zegel 
uit het velletje ‘Vogels op Bonaire’ van vorig 
jaar.
Op de adreszijde van elke kaart staat een 
vogel in silhouet plus een verwijzing naar de 
website van de betrokken postadministratie. 

Update: briefkaart en verhuiskaart
Op het gebied van de reguliere Nederlandse 
postwaardestukken gebeurt niet veel. Na de 
afschaffing van het luchtpostblad kennen 
we er nog maar twee: de briefkaart en de 
verhuiskaart. Beide zijn weinig veranderd 
sinds hun introductie in 2010, maar voor de 
liefhebbers geven we de kenmerken van de 
nieuwste versies. 
De kaarten worden nog steeds in setjes 
van 10 verkocht, maar het logo van TNT 
Post op de hangkaart is vervangen door dat 
van PostNL (afb. 5). De zegelbeelden zijn 
ongewijzigd: voor de briefkaart: zegelbeeld ‘1’ 
(ontwerp Peter Bilak) en op de verhuiskaart 
zegelbeeld ‘1’ (ontwerp Hansje van Halem), 
maar op beide is nu geen rechte fosforbalk 
aangebracht, maar een L-vormige. 
De prijs van de setjes is ongemerkt aardig 
opgelopen: betaalde men in 2010 nog € 4,40, 
sinds 1 januari 2017 is dat € 7,80.

Eindexamenpost
Een vrijwel verwaarloosd type postwaarde-
stuk, dat niettemin een aantal interessante 
aspecten kent, is het voorgefrankeerde 
adres etiket voor eindexamenpost. Dit etiket 
werd in 2014 door PostNL geïntroduceerd 
voor het versturen van examenpost tussen 

samenstelling: Jacques Spijkerman. jacspijkerman@msn.com 

€

1

2

3

4
5
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scholen (afb. 6). Ingevulde eindexamenfor-
mulieren worden namelijk niet alleen door 
de eigen docenten beoordeeld, maar ook 
door collega’s op andere scholen. Om te 
voorkomen dat ze in het postverkeer tussen 
de scholen verloren gaan, worden dergelijke 
zendingen aangetekend verzonden.
Het adresetiket maakt onderdeel uit van een 
formulier P 2281 met verzendinstructies 
(afb. 7). Omdat er sprake is van vooruitbe-
taling en van de mogelijkheid om adres-
gegevens in te vullen, kan het losse etiket 
beschouwd worden als een postwaardestuk. 
Het etiket uit 2014 wijkt licht af van die uit 
2015 en later: het eerste had een gelinieerd 
adresvak met grijze achtergrond, maar bij 
de latere zijn de lijnen weggelaten en is de 
achtergrond wit. Op de site van PostNL, waar 
vermeld wordt dat de zegels uit de jaren vóór 
2015 niet meer gebruikt mogen worden, vindt 
men als verkoopprijs € 8,15. Op een veiling 
eind 2016 werd een gebruikt etiket ingezet 
voor 25 euro. Het bracht uiteindelijk 66 euro 
op. De moraal: ook moderne postwaarde-
stukken zijn het verzamelen waard. 

6

7

tel dat je als verzamelaar in 1935 in 
het bezit bent van een keerdruk of 
tête-bêche met tussenstrook van 
de 7½ cent Bontkraag. Stel dat je 

die echt gebruikt volgens juist tarief op stuk 
wilt bezitten. De tête-bêches zijn slechts in 
zeer beperkte mate gebruikt, meestal door 
postzegelhandelaren in 1924 (zie Handboek 
Postwaarden Nederland bladzijde A9 p. 211-
213). Het gebruik in die periode was echter 
altijd onderdeel van een hogere frankering en 
enkelfrankeringen met deze tête-bêches zijn 
mij niet bekend. Het is dus niet zo vreemd dat 
een filatelist zo’n enkelfrankering graag wilde 
bezitten. Die frankering moest dan wel gebeu-
ren voor 1 januari 1936, want vanaf die datum 
waren de Bontkraagzegels niet langer geldig. 
Bovendien was het niet zo eenvoudig om een 
tarief te vinden dat precies overeenkwam met 
15 cent. Het tarief voor interlokale brieven be-
droeg vanaf 1 november 1929 namelijk 6 cent, 
zodat het moeilijk was om tot een tarief van 
15 cent te komen, aangezien expressebrieven 
6 + 10 = 16 cent kostten en aangetekende 
brieven 6 + 15 = 21 cent. Alleen brieven tussen 
de 40 en 250 gram kostten 15 cent, maar dat 
bracht dus het gebruik van grote enveloppen 
met zich mee en dat was niet de bedoeling. 
De oplossing was het lokaaltarief, dat 5 cent 
bedroeg, zodat het tarief voor een lokale 
expressebrief 15 cent was. Mogelijk was dat 
de reden dat een filatelist in Rotterdam deze 
lokale brief aan A. Schoufour zond. Schoufour 
was een voor de oorlog belangrijke filatelist 
aldaar. Waarschijnlijk liep de filatelist hiermee 

op 13 december 1935, dus enkele weken voor 
het einde van de geldigheid, naar het loket 
van het hoofdkantoor in Rotterdam. Hij vroeg 
toen om de brief per expresse te verzenden, 
waarna de ambtenaar niet alleen het gewone 
Rotterdam-stempel, maar ook het expresse-
stempel gebruikte om een deel van de tête-
bêche te vernietigen en aan te geven dat het 
een expressestuk betrof. De brief werd dus 
onmiddellijk besteld op de Schermlaan 41a 
waar de heer Schoufour woonachtig was. 
Deze snelle bestelling is ook zichtbaar door de 
Rotterdam-63 stempel op de achterzijde van 
de brief, dat hetzelfde tijdstip (16 uur ’s mid-
dags) vertegenwoordigde als de Rotterdam-69 
stempel op de voorzijde. Het is mogelijk dat de 
heer Schoufour zelf de brief verzorgde, maar 
aangezien de brief na ontvangst geopend 
werd, lijkt dat niet waarschijnlijk. Interessant is 
dat de bekende keurmeester, Henk Vleeming, 
deze expresse-stempel als een privé-stempel 
beschouwt, en geen stempel van de Poste-
rijen. Hier is Arie Zonjee, de bekende filatelist 
op het gebied van expresse-stukken, het niet 
mee eens. Ondergetekende is het met Zonjee 
eens. Volgens ons is het stuk weliswaar maak-
werk, maar wel degelijk echt, ook gezien de 
twee verschillende echte kortebalk-stempels 
Rotterdam 63 en 69. De expresse-stempel is 
waarschijnlijk op het postkantoor, mogelijk op 
verzoek van de afzender, op de keerdruk aan-
gebracht, aangezien het woord  ‘EXPRESSE’ 
duidelijk is aangegeven en het stuk wel dege-
lijk als expressestuk is gefrankeerd.

Gert Holstege

S
Terug naar 1935
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olitiek: St. Pierre et Miquelon (SPM) 
was op geopolitiek gebied belang-
rijker dan normaal, mede door de 
nog steeds aanslepende Frans-

Britse rivaliteit. Geografisch: SPM beschikte 
over een goed uitgebouwde haven en ook de 
bescherming van een Franse militaire vloot. 
Economisch: hoe meer de Fransen werden 
gedwarsboomd op de French Shore (afb. 1) 
des te groter werd het belang van thuis- en 
bevoorradingshaven St. Pierre.

Wat geschiedenis
De Britten waren thuis op Newfoundland en 
stelden hun havens ook open voor Span-
jaarden en Portugezen. De Fransen mochten 
slechts zes maanden per jaar voet aan wal 

De ‘Franse’ kust van Newfoundland nog sterk onderling 
verbonden op politiek, geografisch en economisch gebied. 
door Henk Slabbinck

P

St. Pierre et Miquelon [1]

zetten op een beperkt deel van de kuststrook. 
De 2e French shore (afb. 2) maakte de verbin-
ding naar Frankrijk, Guadeloupe en Afrika nog 
langer. Op zeker moment was SPM nog de enige 
bevoorradingsplek voor de Franse vissersvloot.
Er bestond een rivaliteit en er waren ruzies 
tussen de Fransen en de Engelsen. De Franse 
aanwezigheid in Noord-Amerika was be-
langrijk Québec, Louisiana, Illinois, SPM etc. 
Frankrijk verkocht Louisiana en verliest Illinois 
en wordt verdreven uit Acadië. 
De Fransen ondersteunden de Amerikaanse re-
bellen en exporteren hun republikeinse ideeën. 
Het resultaat hiervan: diverse Frans-Britse 
conflicten (1745-1748, 1756-11764, 1793-1815).
De lokale gevolgen voor Noord-Amerika waren:
– Twee French Shore situaties, namelijk van 
1713-1783 (volgens het verdrag van Utrecht, 
1713) en van 1783-1904 (volgens het verdrag 
van Versailles, 1783
– Britse bezetting van SPM: 1778-1783 en 
1793-1815
– Franse aanwezigheid op SPM: 1650-1778, 
1783-1793 en 1815-heden
Brieven uit de 18e eeuw zijn zeer bijzonder 
(afb. 3+4).

Britse concurrentie
De aan de Fransen verleende mogelijkhe-
den om activiteiten te ontwikkelen op de 
French Shore waren beperkt tot de kust-
stroken die minder gunstig waren hiervoor. 

De betere kusten, alsmede de natuurlijke 
haven van St. John, bleven steeds puur Brits 
gebied (afb. 5).
Wel dient onderstreept te worden dat vanaf 
het midden van de 19e eeuw Portugese sche-
pen steeds welkom waren op St. Pierre, zowel 
voor bevoorrading als voor kleine reparaties.

5. Brief 
verstuurd 
vanuit Saint 
Lawrence, een 
vissersdorp 
gelegen recht 
tegenover SPM. 
Hiervandaan 
mochten vooral 
de Portugese 
concurrenten 
opereren, met 
een sterke 
operationele 
ondersteuning 
van de Britten. 
Gedateerd 
27 september 
1820 en met 
bestemming 
een belangrijke 
vishandelaar 
in Porto

3. De tot op heden op een na oudste brief die bekend is vanuit de 
French Shore. Gedateerd  26 februari 1737 vanuit Saint-Julien 
naar Marseille ‘par le Marquis de Guines Q.D.C.’

1

2

4. De tot op heden op twee na oudste brief die bekend is SPM. 
Gedateerd  10 augustus 1785 vanuit St. Pierre naar Saint Malo  
‘St. Jean de Luz, Terre Neuve’

6.  Brief van 22 augustus 1828 uit de ‘Havre du Croc’ naar Nantes
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om de brief af te geven aan het postkantoor in 
de haven waar het schip was binnengelopen. 
Op deze manier kon ook het juiste port be-
taald worden. Tot 1849 werd op deze brieven 
het stempel ‘outre mer’ aangebracht alsmede 
de naam van de plaats waar de brief ter post 
werd bezorgd (afb. 9+10).

Voorkeurstarief
In 1848 werd door de Franse post besloten om 
een voorkeurstarief toe te passen voor post 
welke uit de Franse overzeese gebieden kwam. 
Om dat onderscheid te maken en dus een 
gunstiger tarief te kunnen berekenen, werd er 
naast het reeds bestaande ‘outre-mer’ stem-
pel een nieuwe stempel ‘colonies’ ingevoerd 
vanaf 1849, tevens met vermelding van de 
plaats van aankomst in Frankrijk (afb. 11+12).

Op 1 maart 1854 werd de officiële post van 
Saint-Pierre opgericht. Er werden diverse 
typen stempels gebruikt. Eerst zonder datum 
en later met datum (afb. 13-19).
Officieel werd er in maart 1854 ook een 
postkantoor geopend in St. Pierre, maar tot op 
heden zijn er geen poststukken uit 1854 be-
kend (afb. 20+21).

De eerste postzegels
In 1858 arriveerden de eerste postzegels op 
SPM. De ‘Aigle’ postzegels waren de eerste 
postzegels die in alle Franse overzeese gebie-
den konden worden gebruikt. De 10c en de 40c 
werden geleverd eind 1858, de 1c en de 5c eind 
1861 en de 20c en 80c in de loop van 1864.
In deze periode werden drie stempels 
 gebracht.

Brieven uit Frankrijk
Allereerst de ‘toevertrouwde brief’ (‘met 
vriend’). Deze brieven werden meegenomen 
door een vertrouwenspersoon en persoonlijk 
aan de geadresseerde overhandigd, zonder 
tussenkomst van een postdienst. De oor-
sprong en de datum van verzending is dus 
slechts uit de tekst te halen (afb. 6).
Een andere mogelijkheid voor het verzenden 
van brieven naar Frankrijk was om deze pas 
in de regio van aankomst van het schip via de 
post te verzenden. Er werd dan evenwel niet 
vermeld dat de brief afkomstig was uit Noord-
Amerika. Op die manier werd het zeeport niet 
betaald en ontbrak uiteraard het stempel 
‘outre-mer’ of ‘colonies’ (afb. 7+8). 
Wat eigenlijk de enige correcte manier van 
verzenden was bij aankomst in Frankrijk, was 

8

7. Brief van 15 augustus 1828 van SPM naar Saint Malo, 
inhoudende een vrachtbrief (afb. 8)

9. Brief gepost 
op 24-7-1840 in 
La Rochelle. Enig 
bekende brief 
vanuit ‘Petit Port’

10. Brief gepost op 10-9-1842 in Brest. Werd daar hoogstwaarschijn-
lijk binnengebracht aan boord van een van de oorlogsbodems die de 
Franse marine elk jaar naar Newfoundland stuurde om er de Franse 
vissers te beschermen. Gedateerd: 13-8 van ‘Cap Rouge’, de plaats 
waar de Franse militairen hun steunpunt hadden op de French Shore

11. Brief van ‘La Crémaillère’ die aankwam in Marseille. De postbediende 
 kende wellicht niet veel van de French Shore want hij heeft blijkbaar getwij-
feld of het nu een Frans gebied dan wel een vreemd land betrof. Voor alle ze-
kerheid heeft hij dan maar de twee stempels ‘outre-mer’ en ‘colonies’ geslagen

12. Dit is een uitzonder-
lijke brief omdat maar 
zeer weinig brieven 
uit de French Shore het 
ommetje via SPM hebben 
gemaakt. Het stuk is 
gedateerd 3 juli 1858  
verzonden uit‘Les Petites 
Oies’, transit op 14 juli in 
St. Pierre en kwam aan 
in St. Nazaire. Maar…
wellicht werd de ‘col. fra.’ 
daar maar zeer zelden 
gebruikt want de datum 
toont 15.7 wat onmoge-
lijk was. De overtocht 
uit SPM duurde immers 
minstens 10 dagen
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Allereerst het blinde stempel met grote pun-
ten (afb. 15) op de 1c en meer bepaald op een 
van de weinige bekende blokken van 4. Deze 
blokken komen overeen met het toenmalig 
tarief van 4 c voor drukwerk per Frans schip, 
rechtstreeks naar Frankrijk. Er zijn slechts een 
viertal losse blokjes bekend en niet een op 
brief (afb. 22). Het kleine ruitvormige stempel 
met ‘SPM’ hier op losse paren van elke waarde 
(afb. 23-27). Zowel de 1c als de 5c zijn niet 
bekend op document.
Het ronde ‘St. Pierre’ stempel komt uitzonder-
lijk voor op de 1c Zegel (afb. 28).

Post van SPM naar Frankrijk
a. Via Groot-Brittannië
Vanaf 1 januari 1857 was het mogelijk om 
brieven vanuit SPM naar Frankrijk te sturen 

via Groot-Brittannië in een gesloten postzak. 
Deze post maakte de trans-Atlantische over-
steek per schip vanuit Halifax (Nova Scotia) of 
St. John (Newfoundland) naar de UK. Vandaar 
werden de postzakken doorgestuurd naar 
Parijs waar ze geopend werden en de brieven 
doorgestuurd naar hun bestemming. Het ba-
sistarief daarvoor bedroeg 50c tussen 1857 en 
december 1863 (afb. 29+30). Per 1 januari 
1864 werd het port voor een enkelvoudige 
brief via de UK aanzienlijk verhoogd tot 80c.

b. Rechtstreeks met Frans schip
De normale, meest gebruikte en goedkoopste 
manier om post naar Frankrijk te sturen was 
per Frans schip dat naar Frankrijk terugkeerde 
en daar de brieven aan de post zou overdra-
gen. Dit werd de ‘handelsroute’ genoemd 

(Voie du Commerce). Het tarief daarvoor bleef 
onveranderd 30c, van november 1858 tot 
januari 1872. 

Het gebeurde dat post gefrankeerd met 30c 
een Franse boot miste of dat er in die periode 
geen naderend vertrek naar Frankrijk gepland 
was. Dan werden, om verder geen tijd te 
verliezen, de brieven toch via de Britse route 
verstuurd. Het port hiervoor was hoger maar 
van een bijkomend strafport was geen sprake. 
Enkel het ontbrekende normale port werd op 
de geadresseerde verhaald (afb. 33).
Het stempel ‘affranchissement/insuffisant’ 
werd ook gebruikt voor onvoldoende gefran-
keerde brieven (afb. 34).

(wordt vervolgd)

13. Administratief stempel 
gekroonde arend (1855)

14. Administratief stempel 
lauriertakken (1855-1857)

15. Ruitvormig 
stempel met 49 grote 
punten (1860-1864)

16. Ruitvormig 
stempel met S P M 
(1864-1875)

17. Groot datum-
stempel (25 mm), 
versiering met 8 tak-
ken (1857-1864)

18. Datumstempel 
(23,5 mm) St PIERRE 
ET MIQUELON, St 
PIERRE (1865-1887)

19. Datumstempel 
(23 mm) St PIERRE-
MIQUELON 
(1873-1898)

20. Het eerste stempel gebruikt in SPM is in feite een administratieve stempel (13) met 
vermelding ‘service des postes’. Dit stempel werd enkel in 1855 gebruikt. Momenteel ken-
nen we twee brieven, waaronder deze van 22 april 1855 verstuurd in ‘sac clos’ (verzegelde 
postzak) via de haven van St. John en van daaruit met het schip “ASIA” van de Cunard Line.  
Het Franse stempel ‘colonies fra  V  angl’ werd geslagen in Parijs bij openen van de postzak

21. Het tweede stempel gebruikt in SPM is ook nog een administratieve 
stempel (14) gebruikt in meerdere jaren. Alle administratieve vermeldingen 
zijn eruit weg gevijld. Hier op een brief van 29 juli 1855 uit St. Pierre.

22

23

24

25 26 27 28
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29. Brief van 23 juli 1960 uit St. Pierre, met een gewicht van 12g. Daarom dubbel 
port van 1Fr door middel van 2 zegels elk van 10c en 40c

30. Brief uit 
St. Pierre op 
6 februari 
1864, met laat 
gebruik van 
het blinde 
stempel

31. Brief van 
december 1864 
met een strip 
van 3 van de 
10c zegel

32. Brief van 
september 
1870 met een 
exemplaar 
van de 10c en 
de (minder ge-
bruikte) 20c

33. Hier een eerste voorbeeld, een brief van juli 1870, gefrankeerd 
voor de handelsroute, dus met slechts 30c. Hij kreeg, naast het in 
SPM uiterst zeldzame ‘affranchissement/insuffisant’ stempel, ook 
het stempel ‘6’ om aan te duiden dat nog 6 décime moest worden 
ontvangen: 1 décime omdat het port niet (volledig) vooraf betaald 
was + 5 décime ontbrekend (80c normale port min de reeds 
betaalde 30c), totaal dus 6 décime

34. Onvoldoende 
gefrankeerde brief 1868 
naar Granville. Het door 
de ontvanger te betalen 
port bedraagt 5Fr90. 
Het port is als volgt 
opgebouwd: De brief 
werd als ongefrankeerd 
beschouwd. Tarief  voor 
niet gefrankeerde brieven 
via de Britse route: 90 c 
per 10 gr. De brief weegt 
109 gr = 11 x port à 90 c 
zijnde 9 Fr 90 c. Vooraf 
werd betaald  (10 x40 c) 
= 4 Fr, dus nog te betalen 
5 Fr 90. (dit is de enig 
bekende brief van SPM 
met een strip van 7 van de 
10c en tevens de hoogst 
bekende beporting)
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BINNENLANDSE BLADEN

Meer dan Europa
Grenzenloos is het Bulletin van de 
vereniging van Verzamelaars van 
Verenigd Europa en Verenigde 
Naties, mooi in kleur en rijk geïl-
lustreerd. In het winternummer van 
2016 wordt aandacht geschonken 
aan de feestelijke uitreiking van een 
vel persoonlijke postzegels gewijd 
aan H. Brugmans (1906-1997). 
Deze had in 1951 de prestigieuze 
Karel de Grote Prijs ontvangen en 
de vereniging vond dat daar alsnog 
een velletje persoonlijke postze-
gels aan gewijd mocht worden. De 
weduwe nam dat in ontvangst, Hedy 
d’ Ancona mocht het uitreiken. De 
verdiensten van de heer Brugmans 
lagen vooral, dat zal duidelijk zijn, 
op zijn inzet voor de Europese zaak. 
Hij ontving onder meer het erebur-
gerschap van de stad Brugge.
Verder in deze aflevering een stuk 
van Hans Snellenberg over de 
Sepac-zegels, uitgiften van kleine 
Europese postorganisaties (Small 
European Postal Administration 
Cooperations) (afbeelding).
Van dezelfde auteur een stuk 
onder de titel ‘Denk groen’- over de 
Europazegels van 2016. Een aantal 
landen kwam met een gemeen-
schappelijk ontwerp van Doxia 
Sergidou (Cyprus), maar er waren 
er ook heel wat die met een eigen 
uitgifte bij dit thema kwamen. Die 
worden in dit artikel besproken.
Marcel van Graven schrijft over de 
organisatiestructuur van de NAVO, 
Kees de Graaf laat zien dat de 
belangstelling van de vereniging de 
Europese grenzen ver overschrijdt: 
hij behandelt de landen aan de 
Guyanakusten. www.vn-ve.eu

Kleurrijke kaarten
Een feestelijke afsluiting van het 
jaar bij de Vereniging voor Kinder-
postzegels en Maximafilie (VKM). 
In het decembernummer van het 
Bulletin komen zowel de maximum-
kaarten als de kinderpostzegels 

aan bod. De kinderpostzegels met 
afbeeldingen van Fiep Westendorp 
krijgen alle ruimte: de zegels, het 
prachtige velletje, het bijzondere 
stempel en uiteraard de maximum-
kaarten met de helden uit de jeugd 
van velen: Pluk, Jip en Janneke, 
Pim en Pom, Floddertje, Takkie de 
teckel. 
In een artikel van Kees Verhulst 
komen twee andere (jeugd)helden 
langs: Tom Poes en Heer Bommel, 
75 jaar jong, kort geleden vastge-
legd op een velletje van PostNL.
De VKM had veel succes op de 
Parijse Herfstsalon, waar men 
kon exposeren in de eregalerij en 
waar onder meer kaarten getoond 
werden die als thema het steden-
schoon van Amsterdam hadden. 
Ook werd kunst uit het Rijksmu-
seum (op kaarten) geëxposeerd. 
De vereniging scoorde hoog met 
de beste maximumkaart van 2015, 
naar een schilderij van Vincent van 
Gogh. Van Gogh is populairder in 
Frankrijk dan Rembrandt, omdat hij 
daar lange tijd gewoond en gewerkt 
heeft en de stijl van de Franse im-
pressionisten heeft overgenomen. 
‘De Fransen hebben hem niet alleen 
geadopteerd, maar beschouwen 
hem zelfs meer een Franse schilder 
dan een Nederlandse. Ze hebben 
hem bij wijze van spreken gekaapt.’ 
www.kindmax.nl

Christmas seals
Het novembernummer van 
USCA-Post, lijfblad van de USA 
en Canada-verzamelaars, bevat 
onder meer een interview met een 

van de leden, Job van Keulen. Het 
eindigt met een passage die ik even 
aan mijn vrouw heb voorgelezen, 
als indicatie dat niet alleen bij ons 
thuis de postzegels een belangrijke 
claim op de ruimte leggen. Over de 
postzegelkamer van Job: ‘Dat is niet 
zomaar een kamer maar een grote 
ruimte met lange boekenplanken, 
twee kasten vol met albums en 
stockboeken, een zitje, een bureau 
en uiteraard overal zegels en brie-
ven. Zoals het hoort in een echte 
stamp-room.’ 

Het voortreffelijke artikel van Theo 
van der Caaij over melk en rare 
ideeën heeft een vervolg gekregen. 
Hij laat een grote hoeveelheid aan 
Amerikaanse tbc-zegels gerela-
teerde producten zien: tafelstan-
daards, menukaarten, enveloppen, 
etiketten, kerstkaarten, foto’s van 
leuke meisjes, allemaal gebruikt om 
de verkoop van tbc-kerstzegels te 
promoten. Vooral die meisjes bren-
gen Theo tot de verzuchting: ‘Wat 

W
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is het toch fijn om kerstzegeltjes te 
verzamelen.’ Ook meer traditionele 
facetten van de filatelie krijgen in 
zijn artikel aandacht: kleurproeven, 
fouten, tandingen, boekjes, velrand-
bijzonderheden, drukkerskenmer-
ken, enz. 
Er zijn mensen die het verzamelen 
van tbc-zegeltjes een wat ‘droeve 
tak van sport vinden’. Maar deze 
‘vreemde eendjes in de bekende 
bijt’ hebben er wel (mede) voor 
gezorgd dat miljoenen mensen 
genezen zijn van een dodelijke 
ziekte, ‘door de uitvinding van een 
Deense postmeester die in 1904 
zegeltjes begon uit te geven aan 
zijn postloketten en daarmee iets 
moois deed voor de medemens die 
het in die crisistijd en aangrenzende 
oorlogsjaren heel moeilijk had.‘ Het 
complete artikel verscheen ook in 
de Filakrant 2017. www. usca.nl

Ten slotte
Te veel (filatelistische) bezigheden 
hebben mij doen besluiten wat 
taken en verplichtingen af te stoten. 
Stoppen met WLVU is de eerste 
stap. Als ik mijn spreadsheet mag 
geloven ben ik in maart 2011 met 
deze rubriek begonnen en nu de 
zoektocht naar een opvolger ge-
slaagd is, zet ik er een punt achter. 
Ruim 78.000 woorden in zes jaar, 
het lijkt me een mooie oogst. 
De laatste woorden zullen gewijd 
worden aan twee bladen waar ik zelf 
bij betrokken ben: de Hoornblazer, 
het blad van de Zaanse Posthoorn 
en het nog steeds naamloze blad 
van de PPRC, de Purmerender 
Postzegel Ruilclub. Voorbeeldige 
bladen, in de letterlijke betekenis 
van het woord. Ze beginnen ook 
een beetje op elkaar te lijken, al was 
het alleen maar door de omslagen: 
in kleur en steeds actueel. Iedere 

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

http://www.kindmax.nl/
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maand weer een huzarenstukje van 
redacteur Hans Vaags. 
www.pprc.nl
www.deposthoornkrommenie.nl

BUITENLANDSE BLADEN

Nieuws uit Noorwegen
Het Norsk Filatelistisk Tidsskrift 
(NFT) wijdde vorig jaar augustus 
een bijdrage aan Amerikaanse pre-
sidenten op postzegels. De eersten 
die deze eer te beurt viel waren 
George Washington en Benjamin 
Franklin, die op de eerste twee post-
zegels van de USA uit 1847 werden 
afgebeeld. Daarna hebben de VS de 
nodige presidentenseries uitgege-
ven, echter altijd met alleen reeds 
overleden personen. Voor nog le-
vende Amerikaanse staatshoofden 
moeten we dan ook terecht in het 
buitenland, met name het Afrikaan-
se Liberia heeft er in de loop ter tijd 
al de nodige afgebeeld. Ook andere 
landen deden hun best met onder 
andere Jimmy Carter op een zegel 
van Guyana, Bush senior bij de 
Marshall Eilanden, Bush junior bij 
de Filippijnen, Clinton op een zegel 
uit Antigua en Barbuda en Obama 

op een zegel uit St. Kitts. Donald 
Trump verscheen al voor zijn ver-
kiezing op zegels van de  Republiek 
Tsjaad en daarna (samen met zijn 
echtgenote) op een blokje uit S. 
Tomé e Principe. Het NFT belicht 
in dit nummer verder de Noorse 
aanwezigheid op het eiland South 
Georgia in de jaren 1909-1920, toen 
daar een onderzoekspost rond de 
walvisvaart was gestationeerd, 
waarvan nog de nodige postale 
herinneringen zijn terug te vinden. 
Een bijdrage over Noorse luchtpost 
in de Tweede Wereldoorlog en over 
baarfrankeringen op Noorse pak-
ketkaarten geven tenslotte aan waar 
het hoofdthema van dit nationale 
Noorse tijdschrift ligt.
nft@filatelist.no

Bibliotheekzaken
Sinds 1950 verschijnt de American 
Philatelic Literature Review, 
het tijdschrift van de American 
Philatelic Research Library (APRL). 
Aanvankelijk was dat een biblio-
theek die openstond voor alle 
Amerikaanse verzamelaars, sinds 
1968 is het een onderdeel van de 
American Philatelic Society, de 
Amerikaanse bond. Het is inmiddels 
de grootse filatelistische biblio-
theek in Amerika met een bezit van 
meer dan 20.000 boektitels en vele 
tijdschriftjaargangen. Het accent 
van de collectie ligt op publicaties 
uit de 20e eeuw, vooral boeken uit 
en over de Amerikaanse filatelie 
zijn er goed vertegenwoordigd. 
Alles bij elkaar genoeg om bijna vijf 
kilometer plankruimte te vullen. 
Het tijdschrift signaleert kort nieuw 
verschenen publicaties en brengt 
verder ook serieuze recensies van 
wereldwijd uitgegeven nieuwe boe-
ken. De bibliotheek is gevestigd in 
het plaatsje Bellefonte in Pennsyl-
vania, niet heel ver verwijderd 
(voor Amerikaanse begrippen) van 
Pittsburgh. De bibliotheek leent 
moderne werken binnen Amerika 
uit per post, voor oudere publicaties 
moet men echter ter plekke zijn. 
Sinds een aantal jaren is dat in een 
voormalige luciferfabriek, waar nu 
na jaren van plannen, geld inzame-
len en verbouwen in oktober het 
geheel vernieuwde bibliotheekge-
bouw kon worden heropend. Omdat 
de bibliotheek inmiddels ook heel 
wat documentatiesystemen heeft 
opgebouwd, meestal verkregen 
uit nalatenschappen, komt er toch 
het nodige publiek naar Bellefonte. 
Ere-redenaar bij de feestelijke 

 

opening was de Engelsman David 
Beech, jarenlang conservator van 
de postzegelverzamelingen van 
de British Library in Londen, waar 
ook een grote collectie filatelisti-
sche literatuur te vinden is. Een 
belangrijk deel daarvan is inmiddels 
gedigitaliseerd, wat volgens Beech 
de weg is die we moeten inslaan 
om informatie vast te leggen en te 
verspreiden. Alleen in internationale 
samenwerking kan dat concept 
levensvatbaar worden, waartoe al 
de nodige stappen zijn gezet. Dat 
alles zal nog zijn voorbijgegaan 
aan de jonge bezoeker die werd 
gefotografeerd bij de jeugdafdeling 
van de bibliotheek, een boekenkar-
retje op wielen. Zijn voorkeur lijkt 
al uit te gaan naar boeken met 
postzegelplaatjes, meer dan naar 
het pluchen speelgoedbeest op de 
onderste plank. 
plrarticle@stamps.org

Nieuws uit Duitsland
Een inmiddels iconische postze-
gelserie vormen de 16 West-Duitse 
posthoornzegels uitgegeven tussen 
1950 en 1952. Over de serie bestaat 
uitvoerige literatuur, waaraan de 
Deutsche Briefmarken-Revue van 
december nog enkele aardige de-
tails toevoegt. Aanleiding is het op 
de markt komen in augustus 2016 
van een kwalitatief zeer mooie ver-
zameling van deze serie. Het hierbij 
afgebeelde paartje zegels van de 6 
Pfennig heeft in de onderrand be-
halve de telcijfers ‘5’ en ‘6’ ook nog 
de oplage-aanduiding ‘16209.50 
1’. Op zichzelf niet opzienbarend of 
zeldzaam, maar vrijwel alle bekende 
paartjes met dit Hausauftragnum-
mer (HAN) laten ook altijd nog twee 
lelijke gaatjes in de onderrand zien. 
Oorzaak daarvan was het feit dat 

alle vellen voor de postkantoren in 
stapeltjes van 20 aan elkaar weren 
geniet om ontvreemding tijdens het 
transport te bemoeilijken. Alleen 
verzamelaars die hun zegels betrok-
ken bij de Duitse filatelistische 
dienst kregen zegels uit vellen die 
niet met nietjes bedorven waren. 
Dat was echter toen nog maar een 
zeer kleine groep.

Het blad bericht verder over een op 
het laatste moment aangepast ont-
werp voor de Duitse kerstzegel van 
2 november 2016. Die uitgiftedatum 
moest worden verschoven naar 
30 november, na bekendmaking van 
het beeld van de zegel bleek dat er 
lelijke spelfouten waren gemaakt. 
Het Nederlandse ‘kerstfeest’ was 
geschreven als ‘Kerstfest’, het 
Deense ‘jul’ als ‘Jul’ en ook in de 
Poolse tekst was een fout begaan.
De vroege aankondiging heeft 
hier dus een blunder voorkomen, 
er lijken geen exemplaren met de 
verkeerde tekst op de markt te zijn 
gekomen.

De Revue, die graag bovenop de 
actualiteit zit, bericht tot slot over 
de grote problemen die er binnen 
het bestuur van de Duitse bond zijn 
gerezen, nu de vicevoorzitter en de 
penningmeester daaruit (boos) zijn 
opgestapt. Opvulling van hun func-
ties kan alleen door een raad van 
toezicht, waarvan de meerderheid 
echter tegen de nog overgebleven 
voorzitter lijkt te zijn. Die verwijt de 
opgestapte bestuurders van zijn 
kant gebrekkige kennis van zaken en 
spreekt over een vertrouwensbreuk. 
In Nederland behoeven we niet 
bang te zijn voor dergelijke tafere-
len, daar gebeurt alles 50 jaar later, 
zoals Heinrich Heine al schreef.
www.deutsche-briefmarken-revue.de

http://www.pprc.nl/
http://www.deposthoornkrommenie.nl/
mailto:nft@filatelist.no
mailto:plrarticle@stamps.org
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‘Bij ons moet iedere veiling
 een filatelistisch feestje zijn!’

de zittingen altijd een lunch- of een dinerbuf-
fet. Het persoonlijke contact met onze klanten 
en een goed gevulde veilingzaal vinden wij 
zeer belangrijk. 
We constateren dat het live bieden via internet 
in opkomst is, maar stellen ons vooralsnog te-
rughoudend op. Een grote groep klanten wil de 
komende aankopen, zeker de grotere kavels, 
met eigen ogen bekijken. Bovendien verlies je 
een groot deel van de sfeer en spanning  in de 
veilingzaal als de meeste bieders thuis achter 
een beeldscherm zitten. Momenteel reiken 
we per veiling ongeveer 300 biednummers 
uit en zijn er ruim 300 schriftelijke bieders bij 
betrokken. Bovendien zijn er diverse com-
missionairs actief. Kortom; voor onze klanten 
voldoende mogelijkheden om hun biedingen 
uit te voeren.”  

Records
In de loop van het bestaan kreeg de NPV vele 
importante collecties en grote winkelvoor-
raden onder de hamer. Tijdens de voorjaars-
veiling van 2014 werd, mede dankzij een 
enorme handelsvoorraad uit de Verenigde 
Staten, een recordopbrengst van € 3,2 miljoen 
gerealiseerd.  
De collectie van Aat de Peijper is een ander 
hoogtepunt uit het recente verleden. “We 
kregen een ongekende belangstelling van de 
media,” vertelt René Dresken. “De filmploegen 
van diverse televisiezenders vielen bijna over 
elkaar heen. We haalden het NOS journaal 
en kwamen zelfs in De Wereld Draait Door 
aan bod. De duurste zegel, een postfrisse 
100 pond van Kenia, bracht inclusief opgeld 
€ 208.000,– op, een record dat we zonder een 
Blauwe Mauritius niet snel zullen verbeteren.”    

Toekomst
Bulterman en Dresken zien zowel de toekomst 
van de filatelie als die van hun veilingbedrijf 
vol vertrouwen tegemoet. “Er is een aantal lan-
den, waar de filatelie sterk in de lift zit,” stelt 
René Dresken, “ik noem bijvoorbeeld China 
en India. Daarnaast is er mondiaal sprake van 
een groeiende belangstelling voor schaars 
en zeldzaam materiaal in goede kwaliteit. Als 
ik zie hoeveel internationale klanten wij voor 
postfris Nederland hebben! Onlangs bracht 
een postfrisse nummer 11 van Nederland 
€ 102.000,– op.”    
Martijn Bulterman beaamt dit en geeft zijn ei-
gen visie. “De mensen worden steeds ouder en 
zullen vooral op latere leeftijd, als ze meer tijd 
krijgen, op zoek gaan naar leuke hobby’s. Als 
ze eens wisten welke uitdagingen de  filatelie 
allemaal biedt, zouden er veel meer verzame-
laars komen. Aan ons de schone taak om deze 
boodschap te blijven uitdragen!”  

in gesprek 
met martijn 
bulterman en 
rené dresken, 
directie van de 
jubilerende npv 

ver de beginjaren van het veiling-
huis is weinig bekend en bewaard 
gebleven. In 1979 kwam de NPV in 
andere handen. Paul Bulterman was 

van jongs af aan filatelist, evenals Cees Muis, 
die twee postzegelzaken had. Het bevriende 
tweetal wilde een postzegelhandel in Amerika 
beginnen, maar de vergevorderde plannen 
moesten worden afgeblazen, omdat onze 
woningmarkt in een pittige recessie verkeerde. 
Uiteindelijk werd niet Amerika maar het Rokin 
in Amsterdam hun basis.
Mede dankzij de netwerken van de nieuwe 
directie groeide de omzet van het veilinghuis, 
tegen de ontwikkelingen op de markt in, ge-
staag. In 1991 nam Bas Bulterman de scepter 
van vader Paul over en in 2002 vond Cees 
Muis in René Dresken zijn opvolger. De NPV 
was inmiddels uit zijn jasje gegroeid en naar 
Weesp verhuisd. Op de nieuwe locatie groeide 
het veilinghuis definitief uit tot het grootste 
van Nederland. De laatste directiewisseling 
stamt uit 2014 toen Martijn Bulterman het 
stokje van zijn broer Bas overnam.  

Weesp 2017
Op een koude januarimaandag zijn veel 
 landgenoten op zoek naar bevroren water 
waar ze zonder gevaar de dunne ijzers 
kunnen onderbinden. Martijn Bulterman en 
René Dresken hebben geen tijd voor ijspret. 
Zij  leggen, samen met de andere leden 
van het NPV-team, de laatste hand aan het 

Amsterdam 1942. Ons land is bezet, maar gedurende de oorlog 
gaat het leven gewoon door. Veel mensen, die bezittingen 
willen verkopen, zoeken een betrouwbaar adres, ook voor 
hun postzegels. Vandaar dat Hubert Bok in dat jaar besluit om 
De Nederlandsche Postzegelveiling, kortweg NPV, op te richten. 
door Ben Veulkaap

O
 verkavelen van de ontvangen inzendingen 
voor de  komende Jubileumveiling. 
Ook de teksten van de catalogus en het 
fotograferen van de duurdere zegels, brieven 
en collecties vragen de nodige aandacht. Zodra 
de hele inhoud af is gaat die naar de drukker. 
Begin maart worden ongeveer 1000 exem-
plaren van de veilingcatalogus naar verzame-
laars en handelaren in binnen- en buitenland 
verzonden. Het wordt een lijvige, rond de kilo 
wegende uitnodiging voor het komende feestje 
van het veilinghuis, dat dit jaar 75 jaar bestaat. 
“Maar een jubileum of niet, bij ons moet 
iedere postzegelveiling een filatelistisch 
feestje zijn, dat is ons belangrijkste uitgangs-
punt,” zegt Martijn Bulterman. “Een eerste 
vereiste hiervoor is een keur aan bijzonder 
en avontuurlijk materiaal, zodat er voor elke 
verzamelaar of handelaar iets van zijn of haar 
gading bij is. Het is iedere keer opnieuw een 
uitdaging, maar dankzij onze vele contacten, 
ook internationaal, zijn we hier nog steeds 
in geslaagd. De ene veiling is wat groter dan 
de andere, maar het gemiddelde ligt rond de 
2 miljoen euro.”      

Ambiance
“Naast een goed aanbod willen we ook een 
plezierige ambiance creëren”, vult René Dres-
ken aan. “Tijdens de kijk- en veilingdagen is 
onze koffiekamer een ontmoetingsplaats van 
verzamelaars en handelaren uit vele landen. 
Daarnaast organiseren we voorafgaande aan 

Terwijl veilingmeester René Dresken zich focust op de zaalbieders beheert Martijn Bulterman de schriftelijke biedingen.
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samenstelling Jan Borluut, borluut.jan@gmail.com
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U
it de beschrijving 
van de diverse 
graveerstadia in 
het boek over de 

‘Meester Graveur Jean de 
Bast’ van J. Stes mogen we 
concluderen dat bij de Koning 
Albert met kepi zegels uitge-
gaan is van de laatste ‘staat’ 
om daarna de waarde-aandui-
dingen aan te brengen. Met 
andere woorden dat ook de 
landsaanduidingen ‘Belgique 
en België’ met alle arcering 
eromheen voor alle waarden 
hetzelfde is. (afb. 1) 
Wie de zegels wat beter 
aanschouwt zal zien dat dit 
niet opgaat voor de 2,50 Fr. 
Alle waarden verschenen 
op 15.06.1931 en alleen de 
2,50 Fr. waarde verscheen op 
01.06.1932.
Let goed op de arcering rond-
om de landsaanduidingen en 
op de pijltjes naar beneden 
vlak boven de vierkanten 
met de waarde-aanduiding. 
(afb. 2-7)

Koning Albert met kepi, 1931
2

1 7

6

5

4
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Catalogus van de Belgische Afstempelingen 
1849–1914 (Catalogue des Oblitérations Belges)
Een lijvig stempelboek ligt voor als 
vervanger van de in 1999 versche-
nen uitgave. Deze editie werd ook 
aanzienlijk uitgebreid door nu ook de 
periode 1910-1914 op te nemen. Niet 
alle stempels werden in deze cata-
logus opgenomen, want het betreft 
uitsluitend de handstempels. Om 
geen ellenlange lijsten in het boek op 
te nemen, bieden de samenstellers 
aan dat zij lijsten beschikbaar heb-
ben met laatst bekende data van de 

stempeltypen tussen 1909 en 1914. 
Handige uitgebreide kaarten-
collectie: Atlas van de postkan toren 
per provincie. 
De verschillende lijsten (stempelty-
pen) hebben ieder hun eigen waarde-
ringssysteem (punten), ook met een 
opslag voor stempels op stuk. Het 
vereist wel enige studie om de catalo-
gus goed te kunnen gebruiken, maar 
het thans aanzienlijk grotere formaat 
maakt het wel gemakkelijker.

Uitgave: COBA, 2016
Geschreven door Michel Emmers 
en Alexis van den Hove.
187 pag., gebonden, 21,5 x 30,8 cm.
ISBN: 978-90-82603-70-5
€ 48 (+ verzendkosten) 
collectorclub@hotmail.com
120 Frankrijklei, 
2000 Antwerpen, België

mailto:collectorclub@hotmail.com
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ver een paar 
weken weer de 
bekende beurs 
met propaganda 

postzegeltentoonstelling.
Het thema van de 
tentoonstelling is dit 
jaar ‘Glas-in-loodramen 
en gebrandschilderde 
ramen’, onder andere 
van de Bossche St. Jans 
kathedraal.

Naast de tentoongestelde 
postzegelverzamelingen 
is er een verrassende 
expositie van kunst met 
postzegels, zoals die 
nog nooit vertoond is. 
Daarnaast zal er een oude 
DAF 33 brandweerauto 
worden tentoongesteld 
die gecombineerd wordt 
met postzegelverzame-

ling met het thema 
brandweerhelmen.

De postzegelbeurs en ten-
toonstelling vinden plaats 
in de Maaspoort Sports & 
Events, Marathonloop 1 te 
’s-Hertogenbosch.

De kwalitatief hoog-
staande beurs biedt de 
verzamelaar, spaarder en 

filatelist alle gelegenheid 
om nieuwe aanwinsten te 
vinden en informatie met 
elkaar uit te wisselen. 

Ook enkele gespeciali-
seerde verenigingen zullen 
aanwezig zijn en een paar 
algemene postzegelver-
enigingen zijn aanwezig 
met hun promotiestand 
zoals de stand van de 
Bossche postzegelvereni-
ging uit ’s-Hertogenbosch 
 (Hertogpost). 

Openingstijden: 
vrijdag 17 maart 10:00-
17:00 uur en zaterdag 
18 maart 10.00-16:00 uur
Entree: € 5,00 p.p per 
dag, gratis parkeren. 
T: 073–6567680 
info@filafair.nl 

O

Filafair 2017: postzegels 
verzamelen is cultuurhistorie! 

6174628-2

7e FILAFAIR... s-Hertogenbosch, 17 & 18 maart 2017
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Catalogus van de perfins van Nederland en OR
Alweer de derde editie van deze catalogus. 
Anders dan tussen de edities een (1991) en 
twee (2007) heeft de catalogus een meta-
morfose ondergaan. Weinig doet denken aan 
de eerste twee edities, en dat ten goede. 
De catalogus geeft niet uitsluitend afbeeldin-
gen van de bekende perfins weer (en nu werd 
een tweede perfin afbeelding toegevoegd), 
maar ook talloze poststukken met perfins, en 
allemaal in kleurendruk. De catalogus is veel 
overzichtelijker geworden en geeft veel meer 
informatie.
Het belangrijkste wat nieuw is zal voor de 
gebruiker ongetwijfeld zijn dat thans per 
zegel een prijs(categorie) is neergezet. Zo 
kan eenzelfde perfin gemakkelijk zich bewe-
gen tussen de € 1 en € 500, waarbij in het 
verleden slechts een algemene aanduiding 

van niet zeldzaam werd gebruikt voor deze 
perfin.
De auteurs – Jan L. Verhoeven werd bij deze 
editie bijgestaan door co-auteur Nico van 
der Lee – zijn er in geslaagd om in dit woud 
van – voor veel perfins – zeer vele prijsno-
teringen overzichtelijke orde te schapen. De 
prijsstaffel is in kleuren ingedeeld, zodat in 
een oogopslag te zien is in welke categorie 
de bewuste zegel met perfin valt. Bladerend 
in het boek moet geconstateerd worden dat 
verreweg de meeste perfins voorkomen in de 
categorie van minder dan een euro tot € 10.

Uitgave: Perfin Club Nederland, 2016. 
360 pagina’s, ingenaaid, 18,2x25,7cm. 
ISBN: 978-90-75931-00-6 € 34 (franco, 
 Nederland) penningmeester@perfinclub.nl 

Suomen postitaksat 1875-2001 (Finnish postage rates)

Vademecum Emissie 1864
Voor wie de emissie 1864 verzamelt en daar iets 
meer over wil weten (de zegels zelf, inclusief ‘het 
plaatwerk’) maar ook over de achtergrond van 
deze emissie, heeft nu een prachtig uitgevoerd 
boek tot zijn beschikking. Maar ook voor iedere 
andere Nederland verzamelaar die iets meer wil 
weten over onze postzegels heeft hier een mooi 
kijk- en bladerboek aan. Niet alleen droge kost, 
maar ook veel met een kwinkslag. En heeft u de 
eindstreep gehaald, dan wacht zelfs koffie met 
gebak. De basis voor het plaatwerk ligt bij de nala-
tenschap van Dr. A. Louis. In het boek komen vele 
onderwerpen aan bod die met de productie van 
emissie 1864 te maken hebben, zoals het maken 
van het papier, de gom, de ontwerper maar ook de 
beknopte historie van Joh. Enschedé.

De emissie wordt helemaal uitgekauwd, met proe-
ven, stempels, postgeschiedenis en afwijkingen. 
Het is jammer dat er hier en daar wat speels met 
de afbeeldingen van postzegels en poststukken 
wordt omgegaan. 
Als bijlage een DVD met daarop alle plaatrecon-
structies en een pdf met heel veel documenten / 
historisch materiaal.

Uitgave: Stichting Koning Willem III Emissie 1864, 2016.
Frits van Beekum en Wim Warburg.
ISBN: 978-90-902962-22-7 159 pag., gebonden, 
21,8 x 33 cm. Met DVD. € 85 (+verzendkosten). 
Stichting-koningwillemIII- emissie1864@hotmail.com

Maar liefst vijf auteurs hebben zich erover 
gebogen (en stukgebeten) om het ultieme 
Finse posttarievenboek samen te stellen. Ze 
hadden maar een doel voor ogen: het moet 
niet te verbeteren zijn. 
Dat is uiteraard een zeer hoge lat en zal voor 
het geheel zeker opgaan. Dat wil natuurlijk 
niet zeggen dat er niet ooit eens iets nieuws 
boven water zal komen. De auteurs hebben 
stad en land afgereisd en zijn diep in de ar-
chieven gedoken. Het boek is echter – bewust 
– niet helemaal compleet. Niet opgenomen 
werden de internationale pakkettarieven 
en de tarieven naar niet-UPU landen. Met 
het opnemen hiervan zou het boek veel te 
omvangrijk zijn geworden.
Met een tumultueuze bestaansgeschiedenis 
(Rusland, Eerste Wereldoorlog, Burgeroorlog, 
Winteroorlog en Tweede Wereldoorlog) geen 
eenvoudige klus om alles bijeen te krijgen.
Er werd voor gekozen om alle tarieven op te ne-

men die met postzegels gekweten konden wor-
den. Zo komen we heel wat – voor ons – bijzon-
dere tarieven tegen, zoals het vooruit betalen 
van de kosten van thuisbezorgen van pakketten 
naar Rusland, lakkosten, opslag voor moeilijk 
hanteerbare pakketten, vermakelijkheidsbelas-
ting en binnenlandse luchtposttarieven.
Iedere tariefgroep wordt uitvoerig ingeleid. 
Er is veel nuttige achtergrondinformatie, 
zoals wisselkoersen (Finse munt / Russi-
sche munt), (oude) gewichten. Het boek is 
een voorbeeld (van duidelijkheid) voor hen 
die overwegen een tarievenboek samen te 
stellen.

Uitgave: Postimuseo, 2016.
Auteurs: Harri Ala-Honkala, Hannu Kauppi, 
Juhani Kerppola, Ari Muhonen, Esko Seitsonen. 
400  pagina’s, gebonden, 17 x 25cm. Geheel twee-
talig: Fins/Engels. ISBN: 978-952-5249-32-3.  
€ 35 (+ verzendkosten) https://goo.gl/8dYxIO

mailto:penningmeester@perfinclub.nl
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Opgaven voor deze rubriek 
in het meinummer 2017 
(verschijnt 4 mei) moeten 
uiterlijk op 3 april in het bezit 
zijn van de redactie van 
‘Filatelie’, Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
hillesum@filatelist.com 
Per email heeft de voorkeur!

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

Voor opname onder het kopje 
‘Ruildagen’ moet u de vol
gende gegevens vermelden: 
datum, plaats, locatie, adres 
locatie, openingstijden en 
telefoonnummer en/of email 
adres van de organisator. 
Onvolledige opgaven van eve
nementen kunnen helaas niet 
verwerkt worden.

Hoewel deze agenda met veel 
zorg wordt samengesteld, kan 
de redactie niet garanderen 
dat de genoemde evenementen 
ook op de opgegeven data en 
tijdstippen doorgang  vinden. 
De redactie aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor even
tuele fouten in de evenement 
gegevens. Niet alle evenemen
ten zijn gratis toegankelijk. 
Verder is het mogelijk dat 
postzegels een onderdeel 
vormen van het materiaal 
dat op de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangeboden. 
Wij adviseren u met klem 
om – en dat geldt dan vooral 
bij het bezoeken van ver van 
uw woonplaats gelegen eve
nementen – eerst even met de 
organisatoren te bellen.

Zoals u in Filatelie al heeft 
kunnen lezen, worden de 
prentbriefkaarten bij de 
KNBF een volwaardige 
tentoonstellingsklasse en 
zullen daarmee nadruk
kelijk de filatelistische 
wereld binnen treden. In 
deze rubriek zal er dan ook 
plaats gemaakt worden 
voor het vermelden van 
evenementen en beurzen 
op het gebied van prent
briefkaarten. Deze zullen 
dan wel aangemeld moeten 
worden. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

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.
Eerbeek. Tjark Rikscentrum Dericx-
kamp 2a, 10.00-16.00 uur. T: 0575-
522040. a.langenhof@upcmail.nl 
Hendrik-Ido-Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146, 12.00–16.00 
uur. T: 078–6814441.
Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.00-14.45 uur. T: 06-27317747. 
a.vansluijs@quicknet.nl
Meppel. Kerkelijk Centrum Trias, 
Groenmarkt 6, 9.00-12:30 uur. 
T: 0529-432746. 
Nieuwegein. Zalencentrum ‘De 
Bron’, Buizerdlaan 1, 13.00-17.00 uur. 
T. 06-3582688. info@postkoets.nl
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5,  
13.15-16.00 uur. T: 0341-256163. 
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 
Rotterdam. Oranjehof Immanuel 
Kantstraat 2, 10.00-16.00 uur. 
Benmonshouwer@hetnet.nl
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 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 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 Hesel-
aan 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, Schimmelpen-
ninckstraat 14, 19.00-22.00 uur 
T: 0113-228562. ecm@zeelandnet.nl 

11 maart:
Alkmaar. Afas AZ Stadion, Stadion-
weg 1, 10.00-16.00 uur. T: 050-
5033926. 
Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, 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
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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

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

mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
mailto:Benmonshouwer@hetnet.nl
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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.
’s-Hertogenbosch. Cultureel 
centrum De Helftheuvel, Helftheu-
velpassage 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.
Ommen. Hervormd Centrum, 
Pr.Julianastraat 8, 10.00-15.00 uur. 
T: 0548-858220.
Steenwijk. De Meenthe, Stations-
plein 1, 10.00-15.00 uur. T: 0521-
515835. www.filatelistenvereniging-
ijsselham.nl
Winschoten. S.V. Bovenburen, 
Tromplaan 86, 9.30-15.00 uur. 
T: 0597-421497. rendering@ziggo.nl 
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 maart:
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, Fila-
telie Café, 14.00 uur. Bestemming 
Insulinde. Gerard van Welie. T: 070-
3307567. aanmelden@muscom.nl
Echt. Clubgebouw St. Joris, Cypres-
straat 58, 9.30-13.00 uur. T: 06-
27066971. robvossen@gmail.com
Hout-Blerick. Aktiviteiten Centrum 
“Zalzershaof”, Zalzerskampweg 64, 
10.00-13.00 uur. T: 06-51669561.
Obdam: Ver. Gebouw De Brink, 
Dorpsstraat 153-155, 9.00-12.00 
uur. T: 0226-452047.
Wijchen. Brede school ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 10.00-
13.00 uur. T:024-6450041.

14 maart:
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 19.00-22.00 uur. 
T: 020-6942002

16 maart:
Welberg. Gemeenschapshuis De 
Vaert, Kap. Kockstr. 54, 19.00-22.00 
uur. T: 0167-563568, 06-11301128.
 
18 maart:
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerbera straat 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
Appingedam. ASWA-Gebouw, Burg. 
Klauckelaan 16, 10.00-15..00 uur. 
T: 0596-624394.
De Bilt, LACA, Cultureelcentrum 
H. F. Witte, Henri Dunantplein 4, 
12.00-17.00 uur. T: 010-4802961. 
pweda@live.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
Markelo. Socuruimte De Haver-
kamp, Stationsstraat 30, 10.00-
15.00 uur. T: 0548-858220. 
Nieuwleusen. Gebouw “de Bombar-
don”, Burgemeester Bacxlaan 181, 
10.00-16.00 uur. T: 0529-431528.

19 maart:
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, 9.00-11.00. 
T: 0224-298416.

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

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

25 maart:
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-54741761.
Brielle. “Zalencentrum”, Lange-
straat 76, 13.00-16.00 uur. T: 0181-
322211. gvdlind@xs4all.nl
De Meern. De Schalm, Oranjelaan 
10, 9.00-12.00 uur. T:06-30690519. 
secretariaat.postfris68@gmail.com
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 10.00-16.00 uur. 
www.deventerpostzegelvereniging.nl 
Dordrecht. Wijkcentrum “de Gra-
vin”, Gravensingel 19, 10.00-14.00 
uur. T: 06-19224614.
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 maart:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur. 
T: 0227-542286.
Alkmaar. Stichting de Rekere 2.0, 
Drechterwaard 16, 10.00–16.00 uur. 
T: 072-5124689. 
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 
Reuver. De Schakel, Broeklaan 2, 10-
13.00 uur. hermgeerlings@home.nl
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 9.00-
12.30 uur. T: 040-2557650. post-
zegelbeursveldhoven@upcmail.nl
Weert. Scholengemeenschap 
Philips van Horne, Wertastraat 1, 
9.30-15.30 uur. T: 0495–541666. 

27 maart:
Nijmegen.Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Hesel-
aan 386, 19.00-22.00 uur. T:024-
3561969. secretaris@noviopost.nl
Wijchen. Brede school ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 19.00-
22.00 uur. T:024-6450041.

1 april:
Almere. Buurtcentrum De Inloop, 
’s-Hertogenboschplein 8, 10.00-
15.00 uur. T: 0610060208. 
secretaris@vpva.nl
De Weere. Theresiahuis, Vekenweg 
2, 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544.

Drachten. Fries Congrescentrum, 
Oprijlaan 3, 9.30-15.00 uur. T: 050-
5033926. 
Hendrik-Ido-Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146, 12.00–16.00 
uur. T: 078–6814441.
Hoofddorp: Gebouw “De Jeugd van 
Gisteren”, Beemsterstraat 4, 10.00-
16.00 uur. T: 06-54741761.
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 
Rotterdam. Oranjehof Immanuel 
Kantstraat 2, 10.00-16.00 uur. 
Benmonshouwer@hetnet.nl
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 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.
Wierden. Het Anker, Wilhelmina-
straat 28, T: 0546-571164.
Zoetermeer. Buurtvereniging Buyten-
rode, C. Franckrode 60, 13.00-16.00 
uur. T: 070-3867303. www.zhpv.nl

2 april:
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
Rotterdam. Regardz Airport Hotel, 
Vliegveldweg 59-61, 10.00-16.00 
uur. T: 050-5033926. 
Valkenswaard. Buurthuis D’n 
Turfberg, van der Clusenstraat 4A, 
9.30-12.30 uur. T: 040-2019309. 
m.panhuijzen@upcmail.nl

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

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

Daarbij dient u duidelijk uw naam en adres dan wel telefoonnummer te 
vermelden. Verder dient u vooraf het verschuldigde bedrag over te  maken 
op bank  rekening NL64 INGB 0000 7069 68 tnv Stg. Ned. Maandblad voor 
 Philatelie. De annonce en de betaling dienen minimaal vijf weken voor de 
eerste dag van de maand, waarin u uw annonce in Filatelie geplaatst wilt 
hebben, te zijn ontvangen. Anders wordt de annonce niet geplaatst. Kleine 
annonces kunnen uitsluitend geplaatst worden door niet handelende 
particuliere abonnees en kleine verenigingen (zonder winstoogmerk).

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

 Aangeboden 
 Gevraagd 
 Diversen

€ 10,00

€ 13,50

€ 17,00

€ 20,50

€ 24,00

€ 27,50

€ 31,00
   (max.)

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

voor het opgeven van 
een kleine annonce

BON 

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

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

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

Telefoon:  ....................................................................  Abonneenr.  .............................................................................

Let op! Hierboven de naam/adresgegevens opnemen die u in de advertentie opgenomen wilt hebben.

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

Postzegelhandel Zeist  

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

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

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

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

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

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

Bachlaan 76  3706BD  te Zeist.      Tel 0346-351705       Mobiel  06-54624422
Of bezoek ons kantoor/winkel, op vrijdagen van 10 uur tot 17 uur:
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had het als lezer niet in de gaten 
maar voorgaande zin is al politiek 
 beladen want de Vietnamezen 
noemen de Zuid-Chinese Zee de 

‘Oostzee’.
Al jaren wordt er geruzied over deze groep 
van mini eilandjes in dit gebied. Ze liggen 
aan een belangrijke scheepsroute, er zit olie 
en gas in de bodem en er zijn belangrijke 
visgronden. 

Claims
Vele postzegels met claims zijn al uitge-
bracht. Af en toe zijn er gewapende conflic-
ten of bijna militaire botsingen. Nu alleen 
even de actuele stand van zaken.
De Filipijnen hebben een rechtszaak 
aangespannen bij het Internationale Hof 
van Justitie tegen de Volksrepubliek China 
omdat die een haven bouwde bij een van die 
eilanden. In Juli van dit jaar bepaalde dit Hof 
dat de eilanden gedeeld moeten worden. 
China trok zich hier niets van aan en zei dat 
de uitspraak politiek ingegeven was.

Postzegels
In oktober 2016 liet de Volksrepubliek China 
op postzegels zien dat zij de eilanden als van 
hen beschouwen. Een serie van vijf postze-
gels met vuurtorens op de Spratly-eilanden 
werd uit gegeven.
In volgorde van links naar rechts op het blok 
vuurtorens op de volgende eilanden (bena-
ming volgens China):
1.20 Huayang
1.20 Chigua
1.20 Zhubi
1.50 Yougshu
1.50 Meiji

Vietnamese verzamelaars protesteerden 
op 4 november 2016 tegen deze uitgave. 
Het land zelf heeft bij de Wereldpostunie tot 
op heden (eind december 2016) nog niet 
geprotesteerd, wat wel gebruikelijk was bij 
eerdere zegels.

En zo zijn vuurtorens politieke propaganda 
geworden. Als ze op post naar Vietnam door 
de posterijen aldaar geweigerd worden meld 
ik me. Dat zou een nieuwe postoorlog zijn. 

U

De Spratlyeilanden liggen in de 
ZuidChinese Zee tussen China, de 
Filipijnen, Vietnam en Maleisië in.  
Al deze landen claimen deze 
eilanden dan wel een deel ervan. 
door Jan Heijs

Spratly-eilanden worden door 
China geannexeerd met vuurtorens

Bron: Wikicommons/
Voice of America



184 FILATELIE  MAART 2017

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

AUSTRALIË
Liefdesboekje
Het zijn wat afgezaagde symbolen: 
een hart en een rode roos. Was het 
niet al in de dertiende eeuw dat een 
Franse dichter met de uitgebreide 
Roman de la Rose op de proppen 
kwam? 
De post kwam op 7 februari met 
een tweetal liefdeszegels van elk $1. 
Met een hart en een rode roos dus. 
Lekker makkelijk als je wat moeilijk 
uit je woorden komt tegenover je 
geliefde. De beide zegels zijn ook elk 
in een boekje van tien stuks te koop. 

En voor wie er niet genoeg van kan 
krijgen: beide zijn ook beschikbaar 
in chequebooks van twintig gewone 
boekjes.

Pieren
Talloze steigers en pieren mar-
keren de Australische kustlijn. Ze 
waren oorspronkelijk bedoeld als 
aanlegplaatsen voor vaartuigen. 
Een aantal is intussen verdwenen of 
in onbruik geraakt. Andere worden 
voor recreatie gebruikt: duiken, 
snorkelen, vissen en andere toeris-
tische activiteiten.
Op 21 februari verscheen een viertal 
zegels met voorbeelden ervan. Twee 
van de zegels, beide van $1, zijn per 
vijf in een boekje verkrijgbaar. Het 
gaat om de Busselton Pier (West 
Australië, houten pier, langste ter 
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S • wereld) en de pier in de Tumby Baai 
(Zuid-Australië, 1874).

CANADA
Jaar van de Haan
Jaarlijks viert de post van Canada 
het Chinese nieuwjaar met een aan-
tal uitgiften. Daarbij – op 9 januari – 
ook een tweetal boekjes. De geheel 
rode zegels bevatten een afbeelding 
van een gestileerde haan. Het eer-
ste boekje bevat tien zegels met de 
aanduiding P voor standaardpost 
binnen Canada (85c), het tweede 
zes zegels van $ 2.50 voor post 
naar de Verenigde Staten.

Werelderfgoed
Opnieuw komt de post met vijf 
zegels die aandacht vragen voor 
een aantal door Unesco tot werel-

derfgoed uitgeroepen plaatsen. Drie 
ervan zijn nieuw: Mistaken Point 
(natuurgebied in Newfoundland), 
de historische wijk van Oud-Quebec 
en L’Anse aux Meadows, een Viking-
nederzetting in het noordelijkste 
puntje van Newfoundland. Opnieuw 
in de serie zijn het Dinosaur 
Provincial Park in Alberta en het 
Red Bay Basque Whaling Station in 
Newfoundland. 
De vijf zegels, elk met de aandui-
ding P, zijn verkrijgbaar in boekjes 
van tien en dertig stuks. De prijzen 
ervan zijn $ 8.50 en $ 25.50.

CHRISTMAS ISLAND (AUSTRALIË)
Jaar van de Haan
Het tot de Gemenebest van 
Australië behorende Christmas 
Island (waar ongeveer 1400 mensen 
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wonen, voornamelijk Chinezen) 
kwam op 10 januari met een tweetal 
postzegels ter gelegenheid van het 
Jaar van de Haan. Bovendien nog 
een prestigeboekje van $20.95.

FRANKRIJK
Club
Wij kennen de Collect Club. 
Frankrijk heeft z’n Club Phil@poste 
met als verduidelijking Club au 
coeur de votre passion. Klinkt wel 
wat poëtischer, nietwaar? Op een 
op 15 februari verschenen boekje 
met permanente, groene Marianne 
zegels (lettre verte, 73c) wordt de 
verzamelaar opgeroepen zich erbij 
aan te sluiten (afb. 1).

Dieren op de boerderij
De veehouderij fokt heel wat dieren: 
een twaalftal ervan poseert op de 
zegels in een op 25 februari ver-
schenen postzegelboekje: schaap, 
varken, konijn, ezel, nog een ezel, 
eend, merino schaap, kalkoen, gans, 
aubrac koe, blonde d’Aquitaine rund 
en kip.
De zegels in het boekje hebben de 
vermelding lettre verte (momen-
teel 73c, voor groene, langzame 
post). Er zijn vier miljoen boekjes 
vervaardigd.

GROOT-BRITTANNIË
Windsor Castle
Windsor Castle bij het gelijknamige 
plaatsje is ’s werelds oudste en 
grootste nog bewoonde kasteel. Het 
werd meer dan duizend jaar geleden 
gebouwd door Willem de Veroveraar 
als een verdedigingsburcht. 
Op 15 februari verschenen zes 
postzegels die het kasteel doen 
schitteren: op drie eersteklas zegels 
(64p) staan beelden van de impo-
sante buitenkant, de drie andere (elk 
van £ 1.52) tonen fraai ingerichte 
zalen. Daarnaast is er ook nog een 
mini-velletje waarvan de zegels 
(twee maal 1p en twee maal £ 1.33) 
St. Georges’s Chapel verheerlijken.
Dit alles levert twee boekjes op. Een 
prestigeboekje met vier velletjes, 
waarin alles is terug te vinden, ook 
het mini-velletje. Daarnaast nog 
een achttal Machin-zegels. Alles 
bijeen voor een nominale waarde 
van £ 13.63. De verkoopprijs van het 
boekje zal wel wat hoger liggen.
Als tweede een Retail Stamp Book, 
zoals we die al tientallen gehad 
hebben. Dit bevat zes eersteklas 
zegels: viermaal type Machin en 
twee St. Georges’ Chapel. De prijs 
van dit boekje is £ 3.84.

in 1917 in Trondheim plaats. Van 
4 tot 12 februari was het weer in 
deze stad te doen. En op 6 februari 
verscheen het 130 kronen kostende 
boekje, met postzegels natuurlijk, 
maar ook vele foto’s en informatie 
over de geschiedenis van dit van 
oorsprong nomadische volk.

OOSTENRIJK
Heraldiek
Het werd weer tijd voor een nieuwe 
permanente serie, vond de Oosten-
rijkse post. De architectuurzegels 
zijn van tafel en sinds 1 januari 
prijken de wapens van de negen 
deelstaten op de permanente zegels. 
Althans een grafische weergave 
ervan of van een detail. Het gaat om 
Wenen, Tirol, Burgenland, Karinthië, 
Neder-Oostenrijk, Opper-Oostenrijk, 
Vorarlberg, Salzburg en Stiermarken. 
De zegels zijn verkrijgbaar in sets 
van 4, 6, 25 en 50 stuks. En in rollen.
Voor ons zijn de sets van vier, zes 
en tien zegels van belang. Het gaat 
om de Briefmarkensets van Tirol 
(tien maal 68c en vier maal € 1.75), 
Burgenland (vier maal 68c en vier 
maal € 1.70), Stiermarken (vier maal 
€ 2.10), Neder-Oostenrijk (vier maal 
80c), Salzburg (vier maal € 1.25), 
Stiermarken zes maal 68c), Karinthië 
(zes maal 80c), Opper-Oostenrijk 
(vier maal € 1.25), Wenen (zes maal 
€ 2.50) en Vorarlberg (viermaal 
€2.50 en vier maal € 4.00). De uit-
voering is nogal veranderd: set zoals 
eerder (inhoud 10 zegels), hangblok-
jes van 4 zegels en blokjes van zes.

Carnaval
Al op 3 januari dit jaar verscheen het 
eerste setje met gelegenheidszegels. 
Deze Sondermarkenset (afb. 4) 
bevat vier zegels van 80 cent met 
een afbeelding van een kind getooid 
een masker en een narrenmuts met 
belletjes. Waar hier de boerenkiel met 
rode zakdoek favoriet is, zijn het deze 
attributen in het Oostenrijkse Villach. 
Het carnaval, compleet met optocht 
en verkleedpartijen, bestaat hier al 
150 jaar. En dat is dan ook de aanlei-
ding tot de uitgifte van deze zegel.

VIETNAM
60 Jaar burgerluchtvaart
De burgerluchtvaart vond in (Zuid) 
Vietnam zijn begin in 1956. De eerste 
binnenlandse vlucht vond plaats in 
september 1956. Op 10 januari vorig 
jaar verscheen een postzegel van 
3000d, die dit zestigjarige jubileum 
vierde. De zegel was ook per tien in 
een boekje (afb. 5) verkrijgbaar.

IERLAND
De geschiedenis van Ierland in 
100 voorwerpen
Voorwerpen vertellen ons verha-
len. Maar hoe hun tijdgenoten dat 
beleefden kan anders zijn dan hoe 
wij het zien. Musea helpen ons het 
verleden beter te begrijpen.
Op 12 januari startte de Ierse post 
met een nieuwe serie perma-
nente zegels (de negende) waarin 
honderd voorwerpen in een periode 
van vijf of zes jaar aan de beurt 
komen. Wie er meer van wil weten, 
raadplege www.100objects.ie.
Twee ervan zijn per tien in boekjes 
te koop: een gouden schaal 
(2200 tot 2000 voor Christus) en 
een gouden ringkraag (800 tot 
700 voor Christus). De eerste 
heeft de N-aanduiding (nationaal, 
€ 0.72), de tweede een W (buiten-
land, € 1.10). 

Liefde en huwelijk
Jaarlijkse komt de Ierse post ook 
met speciale zegels voor gelief-
den. Dit keer één zegel met twee 
lovebirds en een hart (zie Australië) 
met de aanduiding N (€ 0.72). Het 
boekje met tien van deze zegels 
verscheen op 2 februari, ruim op 
tijd voor de Valentijnspost. 

MAROKKO
Twee nieuwe boekjes
Het lijken oude ‘nieuwtjes’. Beide 
met 27.11.15 in de marge, maar toch 
pas onlangs opgedoken. Het ene 
bevat tien zegels van 3,75 dh met 
een afbeelding van koning Moham-
med VI (afb. 2). Eerder zagen we 
deze koning in traditionele kleding 
al in boekjes in 2013 10x 8.40 dh en 
10x 3.50 dh.
Een tweede boekje (afb. 3) is ook 
niet nieuw. We zagen ze al eerder 
als losse zegels, vervaardigd door 
de Franse drukker ITVF. De nieuwe 
zijn gedrukt door Cartor. Het thema 
is het leven in de zee en er worden 
tien vissen afgebeeld, waaronder 
enkele soorten brasems, een 
kortvinmakreelhaai en een inktvis. 
Ook een slak trouwens. De zegels 
hebben een waarde van elk 9.00 dh. 

NOORWEGEN
Tråante 2017
Een prestigeboekje Tråante 
2017 markeert de viering van het 
eeuwfeest van het eerste Samen 
congres. Samen of Sami zijn be-
woners van het noorden (Lapland) 
van Noorwegen, Zweden, Finland en 
Rusland. Dat eerste congres vond 

Shakespeare
De 400e sterfdag van William 
Shakespeare werd ook in Vietnam 
herdacht. Op 23 april vorig jaar met 
een postzegel van 3000d. Hierop 
is zijn portret afgebeeld en worden 
zijn belangrijkste stukken genoemd: 
Macbeth, Hamlet en Othello. Ook 
hiervan werd een boekje (afb. 6) 
met tien zegels vervaardigd.

Vietnam – Thailand
Op 5 augustus gaven Thailand en 
Vietnam samen een tweetal zegels 
uit om de al veertig jaar bestaande 
goede betrekkingen tussen beide 
landen te vieren. Op de zegels (van 
3000d en 10.500d) staan poppetjes 
afgebeeld die refereren aan bekende 
volksverhalen. Vier van beide zegels 
zijn ook in een boekje verkrijgbaar.

Kleinklauwotter
De Aonyx cinerea, oftewel kleinklauw-
otter, is de kleinste otttersoort. Het 
diertje wordt met uitsterven bedreigd 
en staat op de rode lijst van de IUCN, 
een internationale organisatie die 
zich bezighoudt met natuurbescher-
ming. De post kwam op 6 augustus 
met een viertal zegels (twee van 
3000d, en één van 4500d en 8500d) 
met afbeeldingen van deze dieren. 
De vier zegels zijn ook in een boekje 
(afb. 7) ondergebracht, van elk twee. 

Beach Games
Vorig najaar werden in Vietnam de 
vijfde Aziatische Strandspelen ge-
houden. Een serieuze sport kennelijk 
met 14 disciplines, 22 onderdelen en 
165 setjes medailles. Niet niks dus. 
Een fraai velletje met viermaal twee 
zegels (beachvolley 300d, roeien 
6500d) kwam uit op 24 september. 
Ook in een boekje (afb. 8).

Jack London
Op 22 november kwam de post met 
een serie postzegels ter gelegen-
heid van de 100e sterfdag van de 
Amerikaanse schrijver van romans 
en korte verhalen Jack London 
(1876-1916). Een der zegels (3000d) 
is ook in een boekje (afb. 9) van tien 
stuks aan de loketten geweest.

Jaar van de haan
Op de beide zegels ter gelegenheid 
van het Jaar van de Haan (3000d 
en 10.500d) staat traditioneel 
kinderspeelgoed in de vorm van een 
haan afgebeeld. De zegels versche-
nen op 26 december. Vier van beide 
zegels vormen de inhoud van een 
boekje (afb. 10 )

http://www.100objects.ie
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an de emissies ontworpen door Gerrit 
Noordzij, die in het Handboek Postwaar-
den Nederland zullen worden behan-
deld, maken ook de Zomerzegels 1975 

deel uit. Bij iedere emissie wordt altijd duidelijk 
gemaakt voor welke soorten post (bijvoorbeeld 
drukwerk, briefkaarten en brieven) de verschillen-
de zegels zijn uitgegeven, waarvan een voorbeeld 
wordt getoond. 
Bij de 40-centwaarde van de Zomerzegels lopen 
we tegen een probleem op. Hiervan is ons geen 
enkel voorbeeld bekend. De enige mogelijkheid 
is het tarief voor een buitenlandse briefkaart dat 
van 1 september 1974 tot 
12 januari 1976 40 cent 
bedroeg. Echter een bui-
tenlandse briefkaart of 
een ander poststuk juist 
gefrankeerd met een 40-
cent Zomerzegel 1975 is 
ons niet bekend. Om die 
reden vragen wij de lezers 
van het maandblad om, 
indien uzelf een dergelijk 
poststuk bezit of dat u ie-
mand kent in het bezit van een dergelijk poststuk, 
dit aan ons door te geven via onze website: 
www.postwaarden.nl.
Alvast hartelijk dank!

Gert Holstege

O P R O E P E N  H A N D B O E K  P O S T W A A R D E N

V

n afleveringen 56 en 57 van het Hand-
boek Postwaarden Nederland komen 
onder meer vijf emissies postzegels, 
ontworpen door Gerrit Noordzij, aan 

de orde. Hierbij horen ook de Kinderzegels 1965, 
waarop kindertekeningen worden weergegeven. 
De tekeningen van de volgende kinderen waren 
daarvoor gekozen:
8 cent: Marja Verhagen uit Steenwijk;
10 cent: Jan Winter uit de Krim;
18 cent: Mientje van der Beucken uit Neeritter;
20 cent: Marianne Maas uit Rijsbergen;
40 cent: Anton van der Wekken uit Nieuwerkerk 
(inmiddels overleden).
Afbeeldingen van deze kinderen zijn opgeno-

men in het damesblad Libelle van 12 november 
1965 (zie het artikel van Bate Hylkema in het 
Postzegelblog, 15 december 2013). Wat we in het 
Handboek graag willen laten zien zijn niet alleen 
de foto’s van deze kinderen van toen (1965) 
maar ook van heden, 52 jaar later. Het probleem 
is echter hoe wij er achter kunnen komen waar 
deze 50-plussers zich nu bevinden. Mijn vraag 
is of de lezers van het maandblad Filatelie mis-
schien enig idee hebben waar de kinderen van 
1965 zich nu  bevinden. 
Weet u iets, dan dat graag door geven naar de 
redactie via de website: www.postwaarden.nl.
Alvast hartelijk dank!

Gert Holstege

I

POSTZEGELVEILING POSTBUS 176
7440 AD NIJVERDAL
KANTOORADRES:
RIJSSENSESTRAAT 203B
7441 AD NIJVERDAL
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Nu
 o

ok
 o

p 
in

te
rn

et
: w

w
w

.L
eo

pa
rd

i.n
l

‘LEOPARDI’
VEILING 208
Zaterdag 18 maart 2017
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal.

•	KIJKDAGEN: maandag	13	maart	t/m	vrijdag	17	maart	van	
10.00	tot	16.00	uur.	Zaterdag	18	maart	van	08.30	tot	12.30	uur.

•	VEILING:	zaterdag	18	maart	vanaf	11.00	tot	12.30	uur	de	zgn.
	 ‘kleine	kavels‘	en	vanaf	13.30	uur	de	verzamelingen,		

partijen	en	dozen.
•	Vraag	de	GRATIS CATALOGUS!
•	Veiling	209	wordt	gehouden	op	zaterdag	13	mei	2017.

Tevens	renteloze	voorschotten	op	grotere	kollekties.

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



MAART 2017 FILATELIE 187

 

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
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•
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IEU W E •

EUROPA

ÅLAND
14-3-’17. Nieuwe huisstijl.
Världen. Vrachtwagen met 
nieuw beeldmerk.
14-3-’17. Culturele diversi-
teit in Åland.
Världen. Bomen: Pinus syl-
vestris, Salvadora Oleoides 
(Pakistan) en Arabische 
tekst.

ALDERNEY
1-2-’17. Landkaarten.
43, 57, 58, 64, 70, 78 p.; 
blok £ 3.-. Resp. vijfmaal 
deelkaarten van eiland, 
eilandkaart; gebied rond 
St. Anne. 

ANDORRA (SPAANS).
24-2-‘17. Diversiteit in 
Andorra.
€ 1.25. Argentijnse ge-
meenschap: zon, matékom. 

ARMENIË
15-12-’16. Historische 
hoofdsteden.
230, 330 d. Resp. Bagaran 
(tweede eeuw v.Chr.): ar-
cheologische opgraving, 
Vagharshapat (tweede 
eeuw n.Chr.): kerk van St. 
Hripsime en landkaart.

15-12-’16. Historische 
landkaarten. 
300, 330 d. Resp. Portret 
Griekse geograaf Claudius 
Ptolemaeus (100-168) 
met kaart van groot 
Armenië (tweede eeuw), 
Babylonische wereldkaart 
op kleitablet (vierde eeuw) 
met dat Babylon. 

21-12-’16. Gemenebest 
van Onafhankelijke Staten 
25 jaar.
380 d. Beeldmerk, landkaart.
22-12-’16. FC Boca Juniors 
winnaar Intercontinental 
Cup in 1977, 2000, 2003.
Blok 500 d. Argentijns 
Voetbalteam en bokaal.
29-12-’16. Roofvogels.
230, 280 d. Resp. Neophron 
percnopterus,Falco tin-
nunculus. 

29-12-’16. Flora.
230, 330 d. Tulipa syl-
vestris, Orchis tridentata.
30-12-’16. Anna Hedvig 
Büll 1887-1981).
280 d. Estse missionaris 
die kinderen redde tijdens 
Armeense volkerenmoord.

AZERBEIDZJAN
11-11-’16. 25 jaar onafhan-
kelijkheid.
0.10 m. (ook ongetand). 
Landkaart, staatswapen, 
vlag.

 

22-11-’16. Museum 
Trapezitsa in Veliko Tarnovo 
(Bulgarije). Gezamenlijke 
uitgifte met Bulgarije.
Blok 1.50 m. (ook onge-
tand). Stadsmuur en kerk.
6-12-’16. Eerste telefoon 
in Azerbeidzjan 135 jaar 
geleden.
0.10 m. (ook ongetand). 
Eerste telefoon.
20-12-’16. Bezoek paus 
Franciscus I (1936), 
Blok 1.50 m. (ook onge-
tand). Paus, stad Bakoe.
22-12-’16. RCC*, nationale 
gerechten.
Velletje met 0.50, 0.50 m. 
(ook ongetand). Piti-soep, 
gevulde bladeren Dolma. 

BELGIË
30-1-’17. Frankeerzegel, 
vogel.
Aangetekend. (Rallus 
aquaticus). 

6-3-’17. Brandpreventie.
Velletje met vijfmaal 2. 
Brandsproeier, rookmelder, 
brandblusser, noodhamer, 
brandkraan.
6-3-’17. Verstoord klimaat.
1, 1. Wereldbol met 
klimaatvergelijking tussen 
1950 en 2017, verlaging 
CO2-uitstoot met hart.
6-3-’17. Hyacinten in 
Hallerbos.
Velletje met vijfmaal 2. 
Verschillende afbeeldingen 
van blauwe boshyacint. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
15-12-’16. Molen.
2.70 KM. Watermolen bij 
Jajce. 

15-12-’16. Moskee.
1.70 KM. Suleymaniya-
moskee in Travnik.

DENEMARKEN
2-1-’17. Schaal- en schelp-
dieren.
Vijfmaal 8.- Kr. Noordzee-
krab (Cancer pagurus), 
Noorse kreeft (Nephrops 
norvegicus), Noorzeegar-
naal (Crangon crangon), 
mossel (Mytilus edulis), 
oester (Ostrea edulis). 

2-1-’17. Europa, kastelen. 
Velletje met 25.-, 25.- kr. 
Slot Frederiksborg: detail 
van tuin, kasteel in Hillerød.

DUITSLAND
1-3-’17. Jonge dieren.
€ 0.85, 0.85. Bunzing 
(Mustela putorius), wild 
zwijn (Sus scrofa). 

1-3-’17. Gemeente Neun-
burg vorm Wald 1000 jaar.
€ 0.45. Stadsgezicht met 
St. Josef-kerk. 
1-3-’17. Duitsland voorzit-
ter G20.
€ 0.70. Lussen voor platte 
knoop in linten met Duitse 
nationale kleuren.
1-3-’17. ‘Ottifant’, figuur 
van komiek Otto Waalkes 
(1948).
€ 0.70. Olifant met verf-
kwast en regenboog. 

ESTLAND
18-1-’17. Frankeerzegels.
€ 0.10, 0.65, 1.40. 
Posthoorn op verschillende 
achtergrondkleuren.
28-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
€ 1.50. Haan.

FAERÖER
27-2-’17. Planten met 
natuurlijke kleurstoffen.
Velletje zesmaal 9.50 kr. 
Trifolium repens, Erica 
cinerea, Ochrolechia tar-
tarea, Parmelia saxatilis, 
Narthecium ossifragum, 
Filipendula ulmaria. 
27-2-’17. Watervogels.
18.-, 27.- kr. Tweemaal 
Somateria mollissima 
faeroensis. 

 27-2-’17. Zomerhuis Skorá.
9.50 kr. Huis en waterval.
27-2-’17. Meer. 
17.-, 19.- kr. Leitisvatn/
Sørvágsvatn. 

FINLAND
20-1-’17. 100 jaar Lions 
Club International.
Velletje met tweemaal 
 (Nationaal 20 gr.). Beeld-
merk met herinnerings-
speldjes van verschillende 
congressen. 

 20-1-’17. Valentijnsdag.
Velletje met vijfmaal (Nati-
onaal 20 gr.). Verschillende 
blauwe harten.
20-1-’17. 100 jaar zelfstan-
digheid.
(Nationaal 20 gr.).Vlag.
congressen.
20-1-’17. Europa, kastelen.
(Nationaal 20 gr.) Sneeuw-
kasteel. 

FRANKRIJK
10-2-’17. Anticonceptiewet 
van Neuwirth 50 jaar.
€ 0.85. Portret Lucien 
Neuwirth (1924-2013), 
vrouwen. 

27-2-’17. Internationale 
Landbouwbeurs 2017 in 
Parijs.
Twaalfmaal Lettre Verte (in 
boekje). Schaap, konijn, 
big, ezelsveulen, ezelin, 
kalkoen, eend, schaap, 
gans, kalf, koe, kip. 
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13-3-’17. Dag van de 
Postzegel, dans.
€ 0.73; blokje € 1.45. 
Resp. wals met danspaar, 
balletdanseres op schilderij 
‘De Ster’ van Edgar Degas 
(1831-1917).

GEORGIË
20-12-’16. Ivane Dzhavak-
hishvili (1876-1940).
Blok 2.50 L. Portret 
historicus en oprichter 
staatsuniversiteit.
20-12-’16. Architectuur.
Velletje met 2.-, 2.- L. Resp. 
Svetitskhoveli-kathedraal 
in Mtskheta, muurschilde-
ring in Alaverdi-klooster 
met Madonna en Kind. 

 
GROENLAND
23-1-’17. Groenland tijdens 
Tweede Wereldoorlog.
36.60 kr. Vrachtschip ‘Hans 
Egede’, aanvoer van kryoliet 
in haven.

23-1-’17. Muziek.
1.-, 24.50, 27.- kr. Resp. 
zangers met trommel, 
koorzang, Louis Andreas-
sen met accordeon
23-1-’17. Sport, II.
16.-, 19.50, 22.- kr. Resp. 
hondensleerace, Kang-Nu 
cross countrywedstrijd, 
estafetteloop. Ook velletje 
met de zegels. 

GROOT-BRITTANNIË
6-2-’17. Koningin Eliza-
beth II 65 jaar op troon.
£ 5.- (groot formaat). 
Portret type Machin. 

15-2-’17. Kasteel Windsor.
Driemaal 1st, driemaal 
£ 1.52 (per waarde 
samenhangend); velletje 
met 1st, 1st, £ 1.33, 1.33. 
Resp. kasteel, toren, 
(Europa) Norman-poort, 
St. George-hal, Waterloo-
kamer, koninklijke balzaal; 
gewelfsleutel met initialen 
van Sir Reginald Bray, 
palmgewelf, kousenband 
banieren, gewelfsleutel met 
kruis van St. George. 

14-3-’17. David Bowie 
(1947-2016).
Driemaal 1st; driemaal 
£ 1.52; velletje met twee-
maal 1st, tweemaal £ 1.52. 
Resp. zesmaal platenhoe-
zen: Hunky Dory, Aladdin 
Sane, Heroes; Let’s Dance, 
Earthling, Star; viermaal 
afbeeldingen Bowie tijdens 
optredens: The Ziggy Star-
dust Tour (1972), The Stage 
Tour (1978), The Serious 
Moonlight Tour (1983), 
A Reality Tour (2004).

IERLAND
12-1-’17. Frankeerzegels, 
historie van Ierland.
N, N, N, W, achtmaal € 0.72. 
Resp. gouden schijf (2200-
2000 v.Chr.), bronzen ketel 
uit Castlederg (700-600 v.
Chr.), armring van 
veenlijk ‘Old Croghan Man’ 
(362-175 v.Chr.), gouden 
ringkraag uit Gleninsheen 
(800-700 v.Chr.), armring 
van veenlijk ‘Old Croghan 
Man’ (362-175 v.Chr.), 
vissenval uit Clowanstown 
(5000 v.Chr.), neolithische 
kom (3500 v.Chr.), 

versierde vuursteen uit 
Knowth (3300-2800 v.
Chr.), urnen uit bronzen 
eeuw (1900-1300 v.Chr.), 
gouden Tara-nekringen 
(1200 v.Chr.), gouden 
miniatuur zeilboot (ca. 100 
v.Chr.), ceremoniële bijlkop 
(3600 v.Chr.), gouden 
schat van Coggalberg met 
munten en nekring (2300-
2000 v.Chr.). 

2-2-’17. Trouwzegel.
N. Hart met duiven.
9-2-’17. Invloed van Japans 
Noh-theater op werk van 
toneelschrijver W.B. Yeats 
(1865-1939).
W. Vrouwenfiguur met 
masker en vleugels. 

23-2-’17. St. Patrick’s Day.
W. Gevlochten Keltisch 
lijnmotief.
16-3-’17. Emoji.
N, N. Ideogrammen met 
tekst: Be Happy - Bí 
Sona, Don’t Worry - Ná Bí 
Buartha. 

ITALIË
27-1-’17. Luigi Tenco (1938-
1967)
€ 0.95. Portret zanger en 
acteur. 

JERSEY
3-2-’17. Frankeerzegels.
48, 60, 66, 76, 88 p., £ 1.-. 
Wapenschild met leeuwen 
in verschillende kleuren.
2-3-’17. Kastelen.
74 (Europa), 76 p., £ 1.-, 
1.29 (Europa). Resp. 
Grosnez-kasteel, Elizabeth-
kasteel, fort St. Aubin’s, 
Orgeuil-kasteel. Ook vel-
letje met 74 p. en £ 1.29. 

KOSOVO
23-8-’16. Dervish Rozhaja.
€ 1.30. Portret bioloog 
en eerste rector van 
universiteit.
12-11-’16. Poppentheater. 
€ 0.80, 0.90. Resp. meisje 
en huisje, mannen op 
paarden. 

9-12-’16. Toerisme.
€ 0.60, 0.80, 0.90. Verschil-
lende afbeeldingen van 
wintersportplaats Boga.
28-12-’16. Ismail Kadare 
tachtig jaar.
€ 1.- Portret schrijver, 
schrijfveer.

KROATIË
23-1-’17. WWF*, vale gier.
Viermaal 4.60 kn. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Gyps fulvus.
3-2-’17. Valentijnsdag.
3.10 kn. (hartvormig). 
Wolken, wasknijper als 
kussende figuren. 

LETLAND
13-1-’17. Frankeerzegels, 
provinciale wapenschilden.
€ 0.50, 0.57, 1.39. Resp. 
Olaines: bloeddruppels 
en bessen, Māpils: vissen, 
Rojas: kruizen. 

13-1-’17. Frankeerzegels, 
bloemen.
€ 0.01, 0.04, 0.07, 0.10. 
Resp. madeliefjes, lever-
bloempjes, afrikaantjes, 
sneeuwklokjes.

LITOUWEN
7-1-’17. Reformatie 500 
jaargeleden.
€ 0.39. Marten Luther 
(1483-1546), slotkerk in 
Wittenberg. 

7-1-’17. 25 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Israël.
€ 0.79. Davidster in 
gekleurde driehoeken.
14-1-’17. Frankeerzegels.
€ 0.03, 0.10, 0.39, 0.42, 
0.94, 1.-. Verschillende 
afbeeldingen van Ridder 
Vytis met zwaard op paard.

MALTA
12-1-’17. Voorzitterschap 
Europese Unie
Blok € 3.59. Ster. Vlaggen 
EU-landen op rand. 

MAN
19-1-’17. Steden en dorpen.
1st (Europa), EU (Europa), 
95 p., £ 1.24, 1.27, 2.33. 
Resp. Peel: haven met 
zeilschip en vuurtoren 
en kasteel, Castletown: 
vissersbootje en kasteel, 
Onchan: park met vijver 
en bootjes, Ramsey: draai-
brug, Port St. Mary: haven 
met bootjes, Port Erin: 
Collinsons Café. 

MOLDAVIË
5-1-’17. Wintermaanden.
5.75, 5.75, 5.75 L. Januari: 
mensen in sneeuw, fe-
bruari: paard met kar en 
hondenhok, maart: vrouw 
met wandelstok. 

MONACO
9-2-’17. Tennistoernooi 
Rolex Masters.
€ 1.70. Centre Court. 
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27-2-’17. Internationale 
hondententoonstelling.
€ 0.71. Duitse dog.
27-2-’17. 100e geboor-
tedag Anthony Burgess 
(1917-1993).
€ 1.30. Portret Britse 
schrijver, musicus en 
taalkundige.
27-2-’17. 100e geboortedag 
Aimé Barelli (1917-1995).
€ 1.42. Dirigent en compo-
nist met trompet. 

NOORWEGEN
6-2-’16. Roofvogels.
20.-, 20.- kr. Falco colum-
barius, Falco subbuteo. 

OEKRAÏNE
31-12-’16. Frankeerzegels, 
bomen.
V, F, 0.20, 2.- Hr. Resp. 
kornoelje, kardinaalsmuts, 
acacia, eik. 
20-1-’17.Paleolithicum, 
oude steentijd.
Velletje met 7.50, 7.50 Hr. 
Jacht op mammoet, neder-
zetting met bewoners.
27-1-’17. Schilder Arkhyp 
Ivanovych Kuinzhi (1842-
1910).
4.40 Hr. Schilderij ‘Na de 
donderstorm’. 

OOSTENRIJK
8-2-’17. Oostenrijkse 
fotokunst.
€ 0.80. Hochtannberg 
van Margherita Spiluttini 
(1947).
19-2-’17. 60e geboortedag 
Falco (1957-1998).
€ 0.80. Portret zanger.
22-2-’17. Muziekinstru-
ment. 
€ 2.10. Harp. 

22-2-’17. Oostenrijkse 
uitvinding.
€ 2.80. Portret Peter Mit-
terhofer (1822-1893) met 
schrijfmachine. 

POLEN
2-1-’17. 100e geboortedag 
Erwin Axer (1917-2012).
2.50 ZŁ. Portret theaterdi-
recteur en schrijver.
6-1-’17. Driekoningen.
B (2.50 ZŁ.). Schilderij van 
Santo di Tito (1536-1603) 
“Aanbidding door de 
Wijzen’. 
30-1-’17. Jaar van de 
Vistula-rivier.
6.- ZŁ. Waterstroom, stads-
silhouet, landkaart met 
rivierloop. 

31-1-’17. 150e geboortedag 
Mariusz Zaruski (1867-
1941).
B. Brigadier-generaal en 
fotograaf aan roer van 
zeiljacht.

PORTUGAL
4-1-’17. António Guterres 
(1949), secretaris-generaal 
VN*.
€ 0.80; blok € 2.-. Resp. 
op bezoek in Afrika, VN-
gebouw in New York met 
vergaderzaal. 
7-1-’17. Lissabon hoofdstad 
van Iber-Amerikaanse 
cultuur.
€ 0.47, 0.65, 0.80, 0.80; 
blok € 2.-. Resp. ruïnes van 
incastad Machu Picchu 
(Peru) en keramische vaas, 
muziekinstrument ‘berim-
bau’ met Pelourinhoplein 
en Franciscuskerk in Bahia 
de Salvador (Brazilië), aan-
komst van groep migranten 
op plein voor Nationaal 
Congrespaleis in Buenos 
Aires (Argentinië), 

Sport City in Oaxaca 
(Mexico); plein Praça do 
Comércio bij Taag in Lis-
sabon (Portugal).
7-1-‘17. 500 jaar betrekkin-
gen met India. Gezamen-
lijke uitgifte met India.
€ 0.47, 0.80. Traditionele 
dansen resp. ‘Pauliteiros 
de Miranda’ (Portugal), 
‘Dandiya’ (India). Ook vel-
letje met de zegels. 

9-1-’17. Dominicaner orde 
800 Jaar.
€ 1.-; blok € 2.-. Resp. 
stichter Dominicus 
Guzmán (ca.1170-1221); 
goedkeuring door paus 
Honorius III en document.

ROEMENIË
10-1-’17. Architectuur, 
Paleis van Cultuur in Iasi.
2.20, 2.50, 8.-, 15.-. Resp. 
gevel, Voivode-hal,Henri 
Coanda-zaal, park en 
gebouw met verschillende 
musea. Ook velletje met de 
zegels.
25-1-’17. Wilde orchideeën.
2.20, 4.50, 8.-, 15 .- L. 
(ruitvormig). Resp. 
Epipactis atrorubens, Cep-
halanthera damasonium, 
Orchis purpurea, Epipactis 
helleborine. 

27-1-’17. Tien jaar lid van 
Europese Unie.
8.- L. Beeldmerk met ster-
renring.

RUSLAND
16-1-’17. 100e geboortedag 
Yevgeny Zababakhin (1917-
1984).
19.- r. Portret kernfysicus.
24-1-’17. RCC*, nationaal 
handwerk.
29.- r. Schoenen van 
gevlochten berkenschors 
en hout. 

SERVIË
9-12-’16. 150e geboor-
tedag Vojislav M. Subotić 
(1866-1966).
23 din. Portret forensisch 
psychiater, gebouw van 
medische vereniging.
27-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
23, 74 din. Chinese 
dierenriem met resp. haan, 
hanenkop. 

SLOVENIË
27-1-’17. Groetzegel.
€ 0.45 (hartvormig te 
maken). Kistje. 

27-1-’17. 150e geboortedag 
Fran Milčinski (1867-1932).
€ 1.15. Portret schrijver en 
rechter.
27-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
€ 1.12. Haan.
27-1-’17. Sloveense 
architectuur.
Blok € 1.40. Stadhuis 
van Ljubljana van Carlo 
Martinuzzi (1673-1726). 

SLOWAKIJE
10-2-’17. Internationale 
Natuurkunde Olympiade.
€ 1.45. Abstracte figuren. 

SPANJE
1-2-’17.Frankeerzegel.
€ 0.05. Portret koning 
Felipe VI (1968).
1-2-’17. Provincie Cádiz. 
A. Provincieletters CA 
met waaier en roofvogel 
en gerecht en strand, 
paardenrace.
3-2-’17. 150e geboortedag 
schrijver en politicus 
Vicente Blasco Ibáñez 
(1867-1928).
€ 1.-. Pen en huizen. 

10-2-’17. Heropening Ko-
ninklijk theater in Madrid.
Blok € 3.15. Gebouw en 
standbeeld van koning 
Filips IV op paard.
23-2-’17. Weg van Milaan 
naar Brussel ‘El Camino 
Español’ 450 jaar.
€ 2.- Landkaart,routepijlen, 
adelaar met kroon, profiel 
van koning Filips II (1527-
1598). 

28-2-’17. 400e geboorte-
dag schilder Bartolomé Es-
teban Murillo ( 1617-1682).
€ 1.-. Schilderij ‘Maria met 
Kind’. 

TSJECHIË
15-2-’17. Historische 
voertuigen.
16.-, 16.- Kč. Postwagon, 
postbus. 

ZWEDEN
12-1-’17. Retro.
Vijfmaal Brev. Kleding, 
keukengerei, koffieservies, 
bureau accessoires, 
meubilair.
12-1-’17. Opbergrek.
19.50 kr. (rolzegel). Rekje 
met boeken, radio, paardje, 
vazen. 

BUITEN EUROPA

AITUTAKI
10-8-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
$ 4.50; velletje met $ 2.30, 
4.50. Hanen.
6-12-’16. WWF*, chatham-
albatros.
$ 1.-, 1.70, 2.-, 2.40. Panda-
beeldmerk met verschil-
lende afbeeldingen van 
Thalassarche eremita. 

19-12-’16. Kerst.
50, 50 c., $ 1.-, 1.-. Resp. 
aanbidding door de Wijzen 
uit het Oosten,Maria met 
Jezus en engelen, Heilige 
familie, Heilige Familie met 
ezel en os.

ALGERIJE
17-1-’17. Justitie.
25.- Dh. Wereldbol, 
weegschaal, vergrootglas, 
digitale cijferreeksen. 
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ANGOLA
11-11-’15. 40 jaar onafhan-
kelijkheid.
Viermaal 100 Kz.; blok 
140 Kz. Beeldmerk met 
verschillende portretten 
van vrijheidsstrijders en 
politici. 

ARGENTINIË
27-1-’17. Vlinders.
$ 11, 55. Resp. Strymon 
eurytulus, Morpho epis-
trophus argentinus. 

BANGLADESH
18-5-’16. Dag van 
Wereldcommunicatie en 
Informatiemaatschappij.
10.- t. Portret premier 
Sheikh Hasina (1947), 
beeldmerk ITU*, zendmast 
en landkaart.
10-8-’16. Fauna.
Velletje met viermaal 10.- t. 
(ook ongetand). Aziatische 
goudkat (Catopuma 
temminckii), nevelpanter 
(Neofelis nebulosa), 
paardhert (Rusa unicolor), 
Indische civetkat (Viverra 
zibetha). 

19-11-’16. Universiteit van 
Chittagong 50 jaar.
10.- t. Beeldmerk.

16-12-’16. 45e Nationale 
Overwinnings Dag.
16.- t.; velletje met 3.-, 7.-, 
10.-, 12.- t. (ook ongetand). 
Resp. oud-premier Mujibur 
Rahman (1920-1975) en 
vlag; viermaal verschil-
lende verzetsscènes tegen 
Pakistaanse leger.

BARBADOS
8-12-’16. Honderdjarigen.
Twintigmaal 65 c.; velletje 
met zevenmaal 65 c. Resp. 
Elaine Ometa Walkes 
(1914), Iona Viola Griffith 
(1914), Edith Vimetta St. 
Clair Wilkinson (1914), 
Christopher McDonald 
Smith (1914), Alicia Waithe 
(1916), Francis Medford 
Clarke (1916), Vera 
Elaine Gibbs (1915), Alima 
Geraldine Rae (1911-2014), 
Doris Elese Greaves (1915), 
Olive Augusta Licorish 
(1914-2015), Vivian Ur-
sula Blenman (1912-2014), 
Rupert Sydney Springer 
(1916), Constance L. Inniss 
(1915), Winston Cameron 
Catline (1915-2015), 
Beatrice Gertrude Carring-
ton (1912-2012), Carlotta 
Elise Strickland (1915), 
Aldora Odessa Yearwood 
(1915-2015), Rose Adeline 
Wiltshire (1914-2015), 
rev. C. Vincent S. Belle 
(1915-2016), Helen Lizetta 
Hutchinson (1915); Mil-
licent Albertha Yearwood 
(1907), Emily Clarke (1902-
2013), James Emmanuel 
Sisnett (1900-2013), Sylvia 
Maughan (1910), Marie 
Millicent Trotman (1905-
2013), Melville Williams 
(1910), Eleise Hortense 
Rock (1911). 

BENIN
17-12-’15. Ecowas* 40 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte van 
15 West-Afrikaanse landen.
300 F. Beeldmerk met 
landkaart.

BHUTAN
Dec.’16. Druk Wangyel-
festival.
Velletje met achtmaal 
20 nu.; blok 40 nu. 
Verschillende festivaldeel-
nemers. 

17-12-’16. Tashigomang, 
‘Deuren van voorspoed’. 
Velletje met 9, 13, 21, 
37 nu.; blok 50 nu. Verschil-
lende heilige objecten met 
gedecoreerde deuren.

BOLIVIA
14-9-’16. Sociale 
onderwijsorganisatie ‘Fe y 
Alegria’ 50 jaar. 
100.- Bs. Kinderen.
15-10-’16. Hotel-restaurant 
school 40 jaar, traditionele 
gerechten.
3.-, 4.-, 5.-, 7.50, 10.- Bs. 
Beeldmerk met resp. Guiso 
de cumanda, Majao, Chairo, 
Sillp’ancho, landkaart. 
2-12-’16. Folklore, Fiesta 
del Gran Poder.
2.- Bs. Deelnemer in 
feestkleding.
17-12-’16. ‘Vrienden van de 
Stad’ 100 jaar.
50.- Bs. Beeldmerk, histo-
risch gebouw in La Paz. 
23-12- ’16. Kerst.
2.-, 15.- Bs. Resp. Land-
kaart en sterren, ballen en 
sterren. 

BOTSWANA
1-12-’16. Democratie door 
dialoog.
0.50, 4.-, 5.90, 10.- P. 
Openbare bijeenkomsten: 
traditionele rechtspraak, 
informatieverspreiding, 
kroning van een plaatse-
lijke chef, oogstfeest. 

BURKINA FASO
4-10-‘16. Spil van Afrikaan-
se Filatelie. Gezamenlijke 
uitgifte met Marokko, Mau-
ritanië, Senegal, Centraal 
Afrikaanse Republiek, Dem. 
Rep. Congo, Ivoorkust en 
Mali.
690 F. Landkaart Afrika.

CAMBODJA
11-11-’16. Khmercultuur, 
beelden.
500, 2.000, 2.500, 3.000, 
3.500 R.; blok 6.000 
R. Resp. Tevi, Boeddha, 
Harihara, Vishnu, Vishnu; 
Shiva. 

CANADA
9-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
P; blok $ 2.50; velletje met 
$ 2.50, 2.50. Resp. haan; 
hanenkop; apenmasker, 
hanenkop.
16-1-’17. Unesco* wereld-
erfgoed.
Vijfmaal P. Dinosaur 
Provincial Park (Alberta): 
rotsformaties, Mistaken 
Point (Newfoundland): 
kustlandschap, historisch 
district van Oud Quebec 
(Quebec): stadsmuur 
met poort, Nationaal Park 
L’Anse aux Meadows (New-
foundland): Vikingneder-
zetting, walvisstation Red 
Bay Basque (Newfound-
land): vissersdorp. Ook 
velletje met de zegels. 

CHILI
7-12-’16. Radio Bio Bio 
50 jaar.
$ 1.000. Tweemaal beeld-
merk met landkaart.
29-12-’16. Inheems volk 
Selk’nam.
$ 10, 20, 30, 50, 100, 1.000. 
Landkaart met personen in 
ceremoniële kleding resp. 
Tanu, Halaháches, Matan, 
Shoort Jóichik, Kulan, Ulen.
30-12-’16. Festival Pam-
pilla de Coquimbo.
$ 600. Dansers, vlag, Kruis 
van het Derde Millennium. 

CHINA 
 VOLKSREPUBLIEK
5-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
1.20, 1.20 y. Haan, haan en 
kuikens.
10-1-’17. Groetzegel, 
Nieuwjaar.
1.20 y. Kinderen. 

CHRISTMASEILAND
10-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan. 
Aanvulling melding jan. jl.
Velletje met 20, 20, 20, 20, 
30, 30, 30, 30, 50, 50, 50, 
50 c., $ 1.-, 3.-. Resp. twaalf 
tekens van de dierenriem, 
haan, Chinees letterteken 
voor haan. 

COLOMBIA
23-1-’17. Upaep*, medail-
lewinnaars Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
Viermaal $ 2.000. Picto-
grammen met namen van 
winnende sporters resp. 
goud: tweemaal atletiek en 
gewichtheffen en wielren-
nen, zilver: vijfmaal zwem-
men en boksen en judo, 
brons: viermaal wielrennen 
en boksen en gewichthef-
fen, brons: vijfmaal atletiek 
en tweemaal zwemmen. 
Ook velletje met de zegels. 

COSTA RICA
1-12-’16. Kinderstad.
Viermaal 65 Cs. (doorlo-
pend beeld). Ananas, water-
meloen, banaan, papaja. 

CUBA
1-8-’16. Ministerie van 
Transport.
3.- P. Vliegtuig, auto, bus, 
trein. 

13-8-’16. Nationaal Park 
Pico Turquino.
40, 65, 75, 85 c. Resp. 
vlinder (Anetia briarea nu-
mida), orchidee (Lepanthes 
turquinensis), westelijke 
spindalis (Spindalis zena), 
slak (Cysticopsis).
21-8-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
10, 20, 30, 65, 75, 85 c.; 
Blok 1.- P. Resp. boksen, 
kanovaren, volleybal, 
worstelen, judo, karate; 
atletiek. 
10-9-‘16. Theater Mella 
55 jaar.
1.05 P. Danseres. 
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5-1-’17. 350e geboortedag 
tiende goeroe van sikhs 
Gobind Singh (1666-1708).
10.- R.; blok 10.- R. Gebeds-
huis van Sikhs bij Patna 
Sahib; idem. 
7-1-’17. 500 jaar betrek-
kingen met Portugal. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Portugal.
5.-, 25.- R. Traditionele dan-
sen resp. ‘Dandiya’, ‘Paulitei-
ros de Miranda’(Portugal). 
Ook velletje met de zegels.
17-1-’17. 100e geboortedag 
Dr. M.G. Ramachandran 
(1917-1987).
15.- R. Portret politicus
18-1-’17. Koffie.
Blok 100.- R. Koffiebonen, 
kop koffie. 

25-1-’17. Dag van de Repu-
bliek, natuur in India. 
Zesmaal 5.- R. Pauw, oli-
fanten, ooievaars, tijger en 
pauw, herten en waterval, 
vlinder. Ook velletje met de 
zegels. 

INDONESIË
21-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
Driemaal 3.000 Rp.; blok 
10.000 Rp. Haan kip, haan 
en kip met kuikens; haan. 

ISRAËL
7-2-’17. Unesco* wereld-
erfgoed.
NIS 2.40, 5.-, 10.-. Resp. 
grotten van Meárot, necro-
polis van Beit She’arim, 
grotten van Maresha en 
Beit Guvrin. 
7-2-’17. Amerikaanse zi-
onistenorganisatie 120 jaar.
NIS 8.30. Vrijheidsbeeld 
in New York, zevenarmige 
Joodse kandelaar menora. 

 

15-9-’16. Nationaal 
eerbetoon balletdanseres 
Alicia Alonso(1921) 60 jaar 
geleden.
90 c. Balletdanseres.
24-9-’16. Theaterfestival 
Caricatos. 
65, 90 c. Beeldmerk met 
acteurs resp. Enrique 
Almirante (1930-2007), 
Raúl Pomares (1934
18-10-’16. Culturele 
organisatie Hermanos Saíz 
30 jaar. 
75 c. Handgranaat met 
vuist als lamp. 
28-10-’16. Balletfestival 
Alicia Alonso in Havana.
25, 25, 25, 25, 75, 85 c.; 
blok 1.- P. Verschillende 
afbeeldingen van ballet-
scènes.
16-11-’16. Brandweer 
130 jaar.
5, 10, 15, 40, 65, 85 c.; blok 
1.- P. Beeldmerken met 
resp. brandweerwagen 
met paarden, histori-
sche motorwagens en 
bemanningen, werken met 
schuimblussers, blussen 
van brand, reddingswerk, 
brandweerman met hond; 
eerste brandweervrouw in 
Latijns-Amerika Enriqueta 
Reyes ‘La Coronela’ (1920-
2008).
20-11-’16. Nationale 
Verkeersveiligheids Dag.
10, 15, 45, 75, 85 c. 
Resp. wegaanleg, bus, 
mobiel autokeuringstation, 
motorrijder met helm, 
ambulance. 
2-12-’16. Landing Fidel 
Castro en revolutionairen 
60 jaar geleden.
65, 75 c. Resp. schip 
‘Granma’ en landkaart, 
revolutionair met geweren 
en vlaggen. 

COOKEILANDEN
10-8-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
$ 4.50; velletje met $ 2.30, 
4.50. Hanen.

19-12-’16. Kerst.
50, 50 c., $ 1.-, 1.-. Resp. 
Heilige Familie, glas-in-
loodraam met Jezus en 
Jozef en Maria, Heilige 
Familie met os en ezel, 
Madonna met Kind.

CURAÇAO
8-8-’16. Baaien van 
Curaçao.
66, 121, 179, 308, 440, 
684 c. Landkaarten van 
resp. Piscadera Baai, Sint 
Joris Baai, Santa Martha 
Baai, Spaanse Water, Jan 
Kok Baai, San Juan Baai. 

17-11-’16. Kerst.
66, 121, 179, 308, 440, 
684 c. (ruitvormig). Resp. 
kerstboom, zuurstokken, 
klokken, ballen, hulst, 
sterren.

ECUADOR
22-12-’16. Unasur*.
$ 3.-. Hoofdkwartier in 
Quito, beeldmerk.
29-12-’16. Organisatie Pro 
Ecuador.
Vijfmaal $ 1.-. Beeld-
merk met stuwmeer en 
stuwdam, beeldmerk pro-
motieorganisatie Ecuador 
Love Live, panamahoeden, 
cacaovruchten, bananen. 

30-12-’16. Kennisinsti-
tuten.
Viermaal $ 3.-. Universi-
dad Regional Amazónica 
(Ikiam): kikker, Universidad 
Yachay: wetenschappelijk 
symbool, Universidad Naci-
onal de Educación (UNAE): 
boek en schrijfveer, 
Universidad de los Andes: 
handen.

EL SALVADOR
31-10-’16. 100e sterfdag 
Enrique Drews.
$ 5.- Portret componist 
volkslied. 

ETHIOPIË
28-1-’16. Nationaal Archief 
en Bibliotheek 70 jaar.
0.10, 0.15, 0.25, 1.-, 2.-, 
3.- B. Resp. kalender, medi-
cijnboek, brief van koning 
Téwodros aan koningin 
Victoria van Groot-Brittan-
nië, vier gezangen van de 
vier apostelen, gebouw en 
beeldmerk.
28-9-’16. Ministerie van 
Stedelijke Ontwikkeling en 
Woningbouw.
0.50, 1.-, 2.-, 3.- B. Resp. 
pand in aanbouw, viermaal 
woningbouw, hoofdkantoor, 
beeldmerk.
27-10-’16. Slangen.
0.50, 1.-, 2.-, 3.- B. Resp. 
Lamprophis erlangeri, 
Lamprophis abyssinicus, 
Rhinotyphlops somalicus, 
Bitis parviocula. 

FILIPPIJNEN
26-12-’16. Hoofdpostkan-
toor in Manilla.
18.- P. Gebouw.
15-1-’17. Gemeente Bustos 
100 jaar.
12.- P. Beeldmerk.
15-1-’17. Voorzitterschap 
Asean* 50.
12,- P. Vlag, beeldmerk. 

18-1-’17. Stad Rosa Laguna 
225 jaar.
12.- P. Gebouwen, stads-
wapen, leeuwenkop.

24-1-’17. Miss Universe-
verkiezing 2017 in Manilla.
12.-, 17.-, 55.- P. (samen-
hangend); blok 100.- P. 
Zegel-op-zegel resp. 8.- P. 
(1994) Gloria Diaz win-
nares 1969, 8.- P. (1994) 
Margie Moran winnares 
1973, 15.- P. (2016) Pia 
Alonso Wurtzbach win-
nares 2015; drie hiervoor 
genoemde zegels.

GAMBIA
17-12-’15. Ecowas* 40 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte van 
15 West-Afrikaanse landen.
25 D. Beeldmerk met 
landkaart.
14-11-’16. WWF*, 
 Temmincks rode colobus-
aap.
Viermaal 85 D. Panda-
beeldmerk en verschillende 
afbeeldingen van Piliocolo-
bus badius temminckii. 

GHANA
17-12-’15. Ecowas* 40 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte van 
15 West-Afrikaanse landen.
2.- Ghc. Beeldmerk met 
landkaart.

GRENADA
3-11-’16. WWF*, rifkoraal.
Viermaal $ 5.50. Panda-
beeldmerk en verschillende 
afbeeldingen van Acropora 
palmata. 

GUINEE
17-12-’15. Ecowas* 40 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte van 
15 West-Afrikaanse landen.
11.000 F. Beeldmerk met 
landkaart.

GUINEE-BISSAU
17-12-’15. Ecowas* 40 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte van 
15 West-Afrikaanse landen.
150 F. Beeldmerk met 
landkaart.

INDIA
29-12-’16. 100e geboorte-
dag Deenpayal Upadhyaya 
(1916-1968).
10.- R. Portret filosoof.
30-12-’16. Bekende 
zangers.
Tienmaal 10.- R. Bhupen 
Hazarika (1926-2011), Man-
na Dey (1919-2013), KIs-
hore Kumar (1929-1987), 
Geeta Dutt (1930-1972), 
Talat Mahmood (1924-
1998), T.M. Soundararajan 
(1922-2013), Mukesh 
(1923-1976), Hemat Kumar 
(1920-1989), Shamshad 
Begum (1919-2013), Mo-
hammed Rafi (1924-1980). 
Ook velletje met de zegels.
1-1-’17. Pronkstukken van 
India.
Vel met twaalfmaal 
25.- R.; twaalf blokken van 
25.- R. Ganesh Pol: poort 
in Amber-fort, Sarota: 
notenkraker, traditioneel 
aardewerk uit Jaipur: 
blauwe vazen, Pashmina: 
fijne Kasjmierwol, 
Pauwenpoort in paleis in 
Jaipur, glas-in-loodraam in 
paleis van Udaipur, Chhau-
masker: wordt gebruikt 
tijdens traditionele dansen, 
Chaitya-hal: gebedshal in 
boeddhistisch heiligdom, 
Pietra dura: inlegwerk van 
steen, Bodhiboom: reliëf, 
Thanjavur-schilderij, Zar-
dozi; borduurwerk; Ganesh 
Pol: poort in Amber-fort; 
gelijke afbeeldingen als 
zegels in vel met maand-

kalender op rand. 
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7-2-’17. Zelfverdedigings-
port Krav Maga.
NIS 11.70. Sporters. 

7-2-’17.Historische 
militaire organisatie Brit 
Hayyale Ha’Etsel.
NIS 2.40. Militairen, 
beeldmerk.
7-2-’17. Aromatische 
planten.
NIS 4.10, 4.10, 4.10. Wie-
rook, mirre, balsem. 

JAPAN
24-2-’17. Groetzegels, 
lente.
Viermaal 52 yen; viermaal 
82 yen. Resp. kersenbloe-
sem, paardenbloem en 
klaver, mand met voor-
jaarsgroenten, bamboe-
scheuten; kersenbloesem, 
aardbei en brievenbus, 
koolzaadbloemen, bloe-
menkrans. 

3-3-’17. Chinese dieren-
riem, sterrenbeelden.
Vel met twaalfmaal 82 yen. 
Ram, Vissen, Maagd, 
Steenbok, Boogschutter, 
Kreeft, Weegschaal, Water-
man, Leeuw, Schorpioen, 
Tweelingen, Stier.

17-3-’17. Mooi Japan.
Drie velletjes met elk 500, 
500 yen. Resp. lelies en 
Chinese groenling (Chloris 
sinica) op boomtak, 
bloesem en Oosterse 
tortel (Streptopelia 
orientalis) met waterval; 
Japanse paradijsmonarch 
(Terpsiphone atrocau-
data) en bloesem, boom en 
wisteriabloesem; irissen en 
kleine zilverreiger (Egretta 
garzetta), irissen en 
wisteriabloesem. 

JORDANIË
29-9-’16. Wereldkampi-
oenschap voetbal vrouwen 
onder 17 in Amman.
40, 50, 60, 70 Pt. Vlag, 
speelsters.
20-10-’16. Kastelen en 
forten.
30, 30, 30, 40, 40, 40 Pt. 
Resp. Ajlun, Umayyad, 
Al-azraq, Karak, Shobak, 
Aqaba. 

Nov.’16. Parlements-
museum.
20, 20, 40, 50, 60 Pt. Resp. 
beeldmerk, gebouw met 
vlaggen, ontvangstzaal, 
parlementszaal met 
vlaggen, portret koning 
Abdoellah II (1962).

KAAPVERDIË
16-11-’16. Cesária Évora 
(1941-2011).
60.- e.; blok 150.- e. Zange-
res met microfoon. 

15-11-’16. WWF*, grote 
blauwe haai.
Viermaal 60.- e. Panda-
beeldmerk met verschil-
lende afbeeldingen van 
Prionace glauca.
2016. Nationale communi-
catie dienst tien jaar.
60.- e. Beeldmerk, picto-
grammen.

KAZACHSTAN
27-12-’16. Dag van de 
Kinderbescherming.
150 t. Circusgebouw, acro-
baten, clown met hond. 

27-12-’16. Architectuur.
100 t. Stadsmuren van 
Sauran.
30-12-’16. 125e geboorte-
dag Fayzulla Galimzhanov 
(1891-1942).
100 t. Portret politicus, 
vlag.
30-12-’16. Nieuwjaar.
Blok C (218 t.). Kerstboom, 
ballen.
30-12-’16. Medaillewin-
naars Paralympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
200, 200 t. Zulfiya Gabidul-
lina (goud, zwemmen), 
Raushan Koishybayeva 
(zilver, gewichtheffen).

KIRGIZIË
11-11-’16. 125e geboor-
tedag schilder Vladimir 
Obraztsov (1891-1934)
Velletje met 20, 22, 31, 
39, 117 S. (ook ongetand). 
Verschillende schilderijen.
26-11-’16. Immaterieel 
cultureel erfgoed.
22.-, 117.- S. (ook onge-
tand). Beeldmerk Unesco* 
met resp. yurt voor gasten, 
yurts met bewoners en 
paard. 

10-12-’16. Wapenfeit van 
28 helden van Panfilov 75 
jaar geleden.
83.- S. (ook ongetand). 
Portret generaal Panfilov 
(1892-1941), gevechts-
scène.
Dec.’16. Kerst en Nieuw-
jaar.
50.-, 100.- S. Resp. kerst-
boom en arrenslee, haan.

KOEWEIT
Jan. ’15. Eerste postkan-
toor 100 jaar geleden. 
25, 50, 100, 150, 350 f. 
Resp. hoofdpostkantoor 
(1959), kantoor in Safat 
(1958), kantoor in Booth 
Sheikh Mubarak Al-Sabah 
(1942-1953), kantoor in 
Umm Mohammad Al-Sabah 
(1929-1941), kantoor van 
British Political Agents 
House (1915-1929). Ook 
velletje met de zegels.
25-2-’16. 55e Nationale 
Dag.
Velletje met tienmaal 55 f. 
Verschillende afbeeldingen.
26-2-’16. Martelaren.
Vier vellen met elk 25 
maal 25 f. Portretten van 
martelaren. 

LIBANON
15-12-’16. Zaki Nassif 
(1918-2004).
L£ 2.000. Portret com-
ponist.
29-12-’16. Nieuwjaar.
L£ 5.000. Kersttakken en 
jaartal 2017. 

LIBERIA
17-12-’15. Ecowas* 40 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte van 
15 West-Afrikaanse landen.
$ 50. Beeldmerk met 
landkaart.
3-11-’16. WWF*, dwergnijl-
paard.
Viermaal $ 180. Panda-
beeldmerk en verschil-
lende afbeeldingen van 
Choeropsis liberiensis.

LIBIË
20-11-’16. Internationale 
Dag van het Kind.
500, 500, 500 Dh. Wande-
lende kinderen, kinderen 
met tekeningen, kind met 
boek. 

24-12-’16. 55 jaar onaf-
hankelijkheid.
1.000 Dh. Landkaart, vlag.

MACAU
5-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
2.-, 2.-, 3.-, 3.-, 5.-, 5- ptcs.; 
blok 12.- ptcs. Verschil-
lende hanen. 

MADAGASCAR
26-11-’16. 16e topcon-
ferentie Franssprekende 
landen.
500 Ar. Beeldmerk. 

MALEISIË
10-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
85, 95 sen, RM 1.05; twee-
maal blok RM 3.-.Hanen.
24-1-’17. Food Festival, 
Chinese keuken.
85, 95 sen, RM 1.05; blok 
RM 5.-. Resp. loempia’s 
en lotuswortelsoep met 
garnalen en abalone, 
Poon Choi en wraps met 
salade, kleverige rijst en 
mandarijnen; schaal met 
verschillende koekjes en 
jam. 

10-2-’17. Middel-
bare school Chung Lung 
in  George Town (Penang) 
100 jaar.
85, 95 sen, RM 1.05; 
blok RM 5.-. Beeldmerk 
met resp. hoofdgebouw, 
hoofdgebouw privéschool, 
hoofdgebouw vestiging in 
Butterworth; ontwerp van 
schoolgebouw.

MALI
17-12-’15. Ecowas* 40 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte van 
15 West-Afrikaanse landen.
400 F. Beeldmerk met 
landkaart. 

MAURETANIË
4-10-‘16. Spil van 
Afrikaanse Filatelie. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Marokko, Burkina Faso, Se-
negal, Centraal Afrikaanse 
Republiek, Dem. Rep. 
Congo, Ivoorkust en Mali.
370 um. Landkaart Afrika.

MEXICO
22-12-’16. Federale 
consumentenorganisatie 
40 jaar.
$ 7.-. Vergrootglas en 
pictogrammen. 

MONGOLIË
8-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
650, 650 T. Hanen en 
kuikens. 

MYANMAR
4-1-’17. Onafhankelijk-
heidsdag.
100 k. Landschap met 
pagodes. 



MAART 2017 FILATELIE 193

 

NEPAL
2016 Kevers.
20.-, 20.- R. Therates 
nepalensis, Odontolabis 
(Calcodes) cuvera, 
Mylabris phalerata, Dorcus 
nepalensis.
2016. Rododendron. 
Viermaal 20.- R. 
Rhododendron fulgens, 
Rhododendron ciliatum, 
Rhododendron dalhousiae, 
Rhododendron glaucophyl-
lum. 
2016. Bergen.
35.-, 100.- R. Resp. 
Manaslu (8163 m.), Lhotse 
(8516 m.). 

2016. Hindoetempels.
1.-, 2.-, 5.-, 5.-, 10.-, 10.- R. 
Resp. Aadilinga Kushesh-
wor Mahadev (Sindhuli), 
Bringareshwor Mahadev 
(Lalitpur), Shree Parroha 
Parmeshwor Shiva Jyotir-
linga (Rupandehi), Chan-
danbharateshwor Mahadev 
(Kathmandu), Siddhakali 
(Bhojur), Matsyanarayan 
(Kathmandu).
2016. Federatie van Ka-
mers van Koophandel voor 
Handel en Industrie 50 jaar.
10.- R. Beeldmerk met 
tandwiel.
2016. Bekende personen.
Vijfmaal 10.- R. Sociaal her-
vormer Yog Maya Neupane 
(1867-1941), politicus Bal 
Bahadur Rai (1921-2010), 
revolutionair en martelaar 
Singh Thapamagar (1834-
1877), politicus Mahendra 
Narayan Nidhi (1922-1999), 
social hervormer Dev 
Shamsher Rana (1862-
1914). 
2016. Vogel.
25.- R. Francolinus 
francolinus. 

2016. 100 jaar betrekkin-
gen met Groot-Brittannië.
10.- R. Vlaggen.
2016. Grondwet.
10.- R. Boek.
2016. Filatelistische 
vereniging 50 jaar.
10.- R. Jubileumbeeldmerk 
met postzegels. 

2016. Eerste editie van 
dagblad Gorkhapatra.
10.- R. Titelpagina uit 1901.

NIEUW-ZEELAND
8-2-’17. Zuiderlicht.
$ 1.-, 1.80, 2.-, 2.20, 2.70, 
3.30. Verschillende afbeel-
dingen van aurora australis. 
Ook velletje met de zegels. 

NIGER
17-12-’15. Ecowas* 40 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte van 
15 West-Afrikaanse landen.
175 F. Beeldmerk met 
landkaart.

NIGERIA
17-12-’15. Ecowas* 40 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte van 
15 West-Afrikaanse landen.
50 N. Beeldmerk met 
landkaart.

NORFOLKEILAND
17-1-’17. Watervallen.
$ 1.-, 2.-. Resp. Cockpit, 
Cascade Creek. Ook velletje 
met de zegels. 

OEZBEKISTAN
30-12-’16. Dierentuin van 
Tashkent.
1.700, 1.900, 2.100 (S); 
blok 2.500 (S). Resp. nevel-
panter (Neofelis nebulosa), 
zeearend (Haliaeetus albi-
cilla), groefsnaveltoekan 
(Ramphastos vitellinus), 
rode lori (Eos bornea). 
30-12-’16. Historische 
klederdrachten.
Velletje met 1.900, 2.100, 
2.500, 2.500 (S). Resp. 
bruidegom, bruidsmeisje, 
jongen in kleding voor 
besnijdenis, vrouw. 

OMAN
30-4-’16. Postdienst 
50 jaar.
Zesmaal 250 b. Sorteer-
centrale, historische 
brievenbus, zegels-op-zegel 
uit 1966, 1971 en 1971, post-
vervoer, zegel-op-zegel uit 
1966, moderne brievenbus.
23-10-’16. Dadelfestival.
100 b. Dadels. 

18-11-’16. 46e Nationale 
Dag.
300 b. Sultan Qaboos 
(1940).
2-11-’16. Achtste Muscat 
Internationaal Oncologisch 
Congres.
100 b. Linten.

PAKISTAN
30-12-’16. Nationale Postze-
geltentoonstelling Pakistan 
2016, kindertekeningen.
Velletje met Achtmaal 8.- R. 
Bomen en olifant, boom en 
bloemen, trein, moskee, 
toren en bloemen, fazant, 
patrijs, kinderen. 

1-1-’17. Jaar van Duurzame 
Ontwikkeling Toerisme, 
bergen.
Viermaal 10.- R. (samen-
hangend). Beeldmerk 
Unwto* met resp. 
Gasherbrum-1 (8080 M.), 
Broad Peak (8051 m.), 
Nangaparbat (8126 m.), K2 
(8611 m.). 

PANAMA
1-12-’15. Opdruk 100 jaar 
Panamakanaal (1914-
2014).
1.- B. op 0.40 B. Zegel uit 
1999 85 jaar Panamaka-
naal.
1-12-’15. Opdruk 100 jaar 
padvinderij in Panama 
(1904-1914).
1.- B op 0.40 B. Zegel uit 
1999 85 jaar Panamaka-
naal.
1-12-’15. Opdruk medicus, 
politicus en militair José 
Domingo Espinar (1791-
1862).
2.- B. op 0.40 B. Zegel uit 
1999 85 jaar Panamaka-
naal.
1-12-’15. Opdruk politicus 
Victor de la Guardia y Ayala 
(1777-1823).
1.- B. op 0.30 B. Zegel uit 
2003 met boom en vrucht 
van Sterculia apetala.
1-12-’15. Opdruk acteur 
Pablo Crespille de Ovalle 
(1595-1660).
1.- B. op 0.30 B. Zegel 
uit 2003 met orchidee 
Peristeria elata. 

1-12-’15. Opdruk mis-
sionaris en bisschop 
Rafael Lasso de la Vega 
(1764-1831).
2.- B. op 0.40 B. Zegel uit 
1999 85 jaar Panama-
kanaal.

1-12-’15. Opdruk politicus 
José Antequera de Castro 
(1689-1731).
4.- Bs. op 0.30 B. Zegel uit 
2003 met boom en vrucht 
van Sterculia apetala. 
1-12-’15. Opdruk archivaris 
Manuel Joseph Ayala (1728-
1805).
4.- Bs. op 0.30 B. Zegel 
uit 2003 met orchidee 
Peristeria elata.
1-12-’15. Opdruk medicus 
en botanicus Sebastián 
Lopez Ruiz (1741-1832).
5.- Bs. op 0.10 Bs. 
Zegel uit 2001 met koraal 
 (Montastraea annularis)
1-12-’15. Schilder 
Hernando de Rivera (1591-
1646).
5.- Bs. op 0.10 Bs. Zegel uit 
2001 met koraal (Pavona 
chiriquiensis).

PENRHYN
10-8-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
$ 2.30; blok $ 2.30, 4.50. 
Hanen.
19-12-’16. Kerst.
50, 50 c., $ 1.-, 1.-. Viermaal 
Madonna met Kind.
28-12-’16. Aankomst eer-
ste ontdekkingsreizigers 
200 jaar geleden.
Velletje met $ 1.-, 2.-, 3.-, 
4.-. Resp. eiland, portret 
ontdekkingsreiziger Otto 
von Kotzebue (1787-1846), 
landkaart, zeilbrik ’Rurick’. 

PERU
17-11-’16. 45 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
China.
4.-, 4.- S. (samenhangend). 
Vlaggen met Incastad 
Machu Picchu (Peru), 
Hemelse Tempel (China). 
17-11-’16. 30 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Maleisië.
9.-, 9.- S. (samenhangend 
met doorlopend beeld). 
Vlaggen en handen met 
berg Kinabalu (Maleisië), 
Incastad Macchu Pichu. 

17-11-’16. Kerst.
6.50 S. Onze-Lieve-Vrouw 
van Smarten.
17-11-’16. Bijeenkomst eco-
nomisch samenwerkings-
verband APEC* in Lima.
10.- S. Beeldmerk.
19-12-’16. 200e geboor-
tedag Francisco Bolognesi 
Cervantes (1816-1880).
8.- S. Portret kolonel.
21-12-’16. Stad Cajamarca 
30 jaar nationaal erfgoed.
3.-, 3.- S. (samenhangend). 
Heuvel Santa Apolonia met 
kerk, kathedraal van Santa 
Catalina.
22-12-’16. Bank La Nación 
50 jaar.
10.- S. Beeldmerk, gebouw.
23-12-’16. Nationaal 
biologisch instituut van 
universiteit 50 jaar.
10.- S. Portret oprichter 
medicus Carlos Monge 
Medrano (1884-1970).
26-12-’16. Openbaar 
ministerie van Financiën 
35 jaar.
10.- S. Medaille met 
weegschaal. 
28-12-’16. Dag van Autis-
mevoorlichting.
10.- S. Blauw lint.
2-1-’17. Onderkoningen.
Viermaal 5.- S. Gabriel 
de Avilés y del Fierro 
(1735-1810), José Fernando 
de Abascal y Sousa (1743-
1821), Joaquín de la 
Pezuela (1761-1830), José 
de la Serna e Hinojosa 
(1770-1832). 
4-1-’17. Historische 
muziekinstrumenten.
6.50, 6.50 s. Blaasinstru-
ment van schelp Huayl-
laquepa de Punkurí, fluit 
van riet Antara de Caña 
de Caral. 
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6-1-’17. Dominicaner orde 
800 Jaar.
10.- S. Heilige Dominicus 
Guzmán (1170-1221) en 
vrouw met kinderen.
6-1-’17. Flora.
Viermaal 4.- S. Puya 
raimondii, Rhizophora 
mangle, Cinchona pubes-
cens, Azorella compacta. 
9-1-’17. Bedreigde dieren.
Viermaal 5.- S. Andes-
condor (Vultur gryphus), 
vetvogel (Steatornis 
caripensis), Peruviaanse 
huemul (Hippocamelus an-
tisensis), terekayschildpad 
(Podocnemis unifilis). 

10-1-’17. Prehistorisch dier.
10.- S. Pelagornis.
12-1-’17. Schilderijen van 
Cusco-school.
Viermaal 6.50 S. Verschil-
lende schilderijen met 
religieuze afbeeldingen.
16-1-’17. Munten.
10.-, 10.-. Voor- en ach-
terkant van munt van 20 
centavos (1879/1880).
 17-1-’17. Nationaal Insti-
tuut Gezondheid 120 jaar.
10.- S. Beeldmerk met 
microscoop, gebouw.
19-1-’17. Schaken. 
4.-, 4.- S. (samenhangend, 
doorlopend beeld). Scha-
kers met loper, pion. 
23-1-’17. Upaep*, strijd 
tegen mensenhandel.
9.-, 9.- S. Handen met 
ketting en landkaart, blauw 
hart.
26-1-’17. Cocktail Pisco 
sour 100 jaar geleden geïn-
troduceerd.
9.-, 9.-S. (samenhangend, 
doorlopend beeld). Fles en 
glas met drank, druiven en 
glas met cocktail. 

27-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Geit.
6.50, 6.50 S. (samenhan-
gend) Chinees letterteken, 
geit.
27-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Aap.
6.50, 6.50 S. (samen-
hangend). Apen, Chinees 
letterteken. 
1-2-’17. Vissen.
Viermaal 6.50 S. 
Anisotremus interruptus, 
Lebiasina bimaculata, 
Piaractus brachypomus, 
Panaque schaeferi.
6-2-’17. Kikkers.
8.-, 8.-, 8.-, 8.- S. Ranito-
meya fantastica, Ameerega 
pangoensis, Ameerega 
parvula, Excidobates 
mysteriosus. 
8-2-’17. Gastronomie, 
Chinese gerechten.
3.-, 3.-, 3.-, 3.- S. Vlaggen 
met Arroz Chaufa: gebak-
ken rijst, Sopa Wantán: 
soep met deegwaar en 
kip, Tallarín saltado taypa: 
schotel met vlees, garnalen 
en groenten, Chi Hau Cuy: 
cavia op Chinese wijze. 
10-2-’17. Onafhankelijkheid 
200 jaar.
3.-, 3.-, 3.- S. (samenhan-
gend). Portretten van onaf-
hankelijkheidsstrijder Juan 
José Crespo (1747-1812), 
leider eerste gewapende 
opstand Francisco de Zela 
(1768-1821), leider opstand 
in Cuzco en nationale 
held Mateo Pumacahua 
(1740-1815). 
13-2-’17. Indiaan volk 
Awajún.
5.- S. Inheemse vrouw.

PITCAIRNEILAND
7-12-’16. ‘Taal van Pitcairn’. 
Velletje met 20, 20 c., $ 1.-, 
1.-, 1.-, 2.-, 2.-2.-. Resp. 
fetuwe (zee-egel), ghot 
(geiten), hua (weven), ito 
(zaad), loada (laadwagen), 
mullun (meloen), nawei 
(zwemmen), oren (sinaas-
appelen). Ook velletje met 
alle zegels. 

QATAR
6-8-’16. Wereldkampioen-
schap wielrennen.
Velletje met 4.50, 4.50 R. 
Tweemaal wielrenners.
25-9-’16. Arabische Dag 
van de Post.
4.50, 4.50 R. (samenhan-
gend). Tweemaal wereldbol, 
beeldmerk, brieven.
18-9-’16. Onderwijs om 
Qatar op te bouwen.
Velletje met viermaal 
3.50 R. Arabisch schrift, 
laboratoriumflesjes, 
tekening met gebouwen en 
vlag, boek. 

10-10-’16. Debatteren.
Velletje met 3.50, 4.50, 
5.-, 5.- R. Resp. tweemaal 
debat, tweemaal mannen 
en vrouw.
4-1-’17. Haven van Hamad.
Velletje met 4.50, 8.50 
R. Tweemaal schip en 
haveninstallaties.

SAMOA
10-8-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
$ 5.50; velletje met $ 5.50, 
7.-. Hanen.
21-12-’16. Kerst. 
Viermaal $ 2.10. Strand 
met kerstboom en pakjes, 
schelpen en kerstballen, 
schelpen en pakjes, strand-
stoelen en kerstmutsen.
27-12-’16. WWF*, karet-
schildpad.
50 s., $ 2.-, 2.70, 5.-. Pan-
dabeeldmerk met verschil-
lende afbeeldingen van 
Eretmochelys imbricata. 

SÃO TOMÉ ET 
 PRINCIPE
5-5-’14. Acht eeuwen 
Portugese taal. 
22.000 Db. Vlaggenband, 
hand met pen.
27-4-’15. Aicep* 25 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Portugal, Brazilië, Angola, 
Oost-Timor, Mozambique 
en Macao.
30.000 Db. Beeldmerk. 

SAUDI ARABIË
2016. Nationale Dag.
2 R. Koning Salman bin 
Abdoel Aziz al-Saoed 
(1935) kust vlag. 

2016. Visie 2030.
Velletje met 2, 2 R.; blok 
5 R. Resp. beeldmerk, 
koning en prinsen Moham-
med bin Nayef (1959) en 
Mohammad bin Salman 
(1945); koning en prinsen.
2016. Bedevaart naar 
Mekka.
Velletje met viermaal 2 R. 
Verschillende afbeeldingen 
van gebedshuis Ka’aba.

SENEGAL
30-6-’15. Visserij.
100, 200, 250, 450, 500 F. 
(samenhangend). Resp. 
vissers in bootje, vissers 
met vis, vissers in bootje, 
visser met net, visserij-
schip met visser en vis. 

4-10-‘16. Spil van Afri-
kaanse Filatelie. Gezamen-
lijke uitgifte met Marokko, 
Mauritanië, Burkina Faso, 
Centraal Afrikaanse Re-
publiek, Dem. Rep. Congo, 
Ivoorkust en Mali.
200, 1.000 F. Landkaart 
Afrika.

SINGAPORE
6-1’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
1st Local, 70 c., $ 1.30. 
Verschillende hanen. 

SRI LANKA
5-1-1’17. Nationale radio 
50 jaar.
10.- R. Omroepster, 
satelliet. 

12-1-’17. Internationaal 
Jaar van de Daklozen.
10.- R. Beeldmerk, wereld-
bol, huizen.
16-1-’17. Meisjesschool 
Visakha Vidyalaya 100 jaar.
10.- R. Gebouw in Colombo.

ST. MAARTEN
20-1-’17. Vogels.
25, 100, 125, 200, 250, 
300, 350 C. Resp. Mergus 
octosetaceus, Phaetusa 
simplex, Phimosus infisca-
tus, Podiceps major, Puf-
finus puffinus, Rynchops 
niger, Sarcoramphus papa, 
Syterna maxima, Theris-
ticus caudatus, Vanellus 
chilensis. 

SURINAME
11-1-’17. Polynesische 
kunst, schilderijen van Aloi 
Pilioko.
SR$ 3.-, 4.-, 5.-, 7.-, 8.- 9.-. 
Resp. kat, drie katten, ge-
liefden op markt, persoon 
met kat, twee meisjes, 
verstrengeld paar. 

TADZJIKISTAN 
12-12-’16. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Peking, roofvogel.
Blok 10-.- (S) op 1.- (S). 
Falco peregrinus. 

TAIWAN
23-2-’17. Bergmeren, II.
NT$ 5.-, 5.-, 10.-, 12.-. Resp. 
Wanli, Baishi, Jialuo, Dagui. 

28-3-’17. Tainan City.
Velletje met NT$ 5.-, 9.-, 
12.-, 12.-. Resp. zoutwin-
ning bij Jingzaijiao, tempel 
van Confucius, in 1653 door 
Nederland gestichte Fort 
Provintia, dakdecoratie met 
leeuwenkop en zwaarden. 

THAILAND
1-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
3.- B. Haan. 
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14-1-’17. Nationale Dag van 
het Kind.
3.- B. Kinderen met bal, 
mobile telefoon, tablet.
7-2-’17. Symbool van liefde.
5.- B. Roos.

TOGO
17-12-’15. Ecowas* 40 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte van 
15 West-Afrikaanse landen.
500 F. Beeldmerk met 
landkaart.

TONGA 
2-3-’16. Zeeleven.
90 c. $ 1.-, 1.10, 1.20, 2.-, 
2.25, 2.70, 4.20, 5.-, 6.70, 
9.20, 11.20. Resp. koraal 
(Pocillopora), witkapnoddy 
(Anous minutus), bruine 
gent (Sula leucogaster), Bry-
dewalvis (Balaenoptera bry-
dei), geelvinbarbeel (Mul-
loidichthys vanicolensis), 
gewone dolfijn (Delphinus 
delphis), witte stern (Gygis 
alba), walvishaai (Rhincodon 
typus), blauwpootgent (Sula 
nebouxii), slanke koraalklim-
mer (Paracirrhites forsteri), 
langsnuitdolfijn (Stenella 
longirostris), tijgerhaai 
(Galeocerdo cuvier).
10-8-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
$ 5.-, velletje $ 15.-, 16.90. 
Hanen.

2-12-’16. Koningin-moeder 
90 jaar.
Velletje met $ 2.25, 2.25, 
2.25, 2.25. Portret Halaevalu 
mata’aho met resp. opvoe-
ding: kinderen in kring, 
emancipatie van vrouwen: 
werkende vrouwen, eman-
cipatie van mannen: visser, 
onderwijs: schoolkinderen.
19-12-’16. Kerst, kerken.
$ 2.-, 2.-, 2.70, 2.70. Resp. 
Saione Kerk, Kerk van 
Jezus Christus van de 
Heiligen der Laatste Dagen, 
Vrije Kerk, Neiafu Kerk. 

TONGA NIUAFO’OU 
10-8-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
Velletje met $ 5.-, 5.50. 
Hanen.
19-12-’16. Kerst, kerken.
$ 2.-, 2.-, 2.70, 2.70. Resp. 
Neiafu-kerk, Mormonen-
kerk, Kerk van Jezus Chris-
tus van de Heiligen der 
Laatste Dagen, kerkdeur.

TRISTAN DA CUNHA
27-1-’17. Bezoek prins Phi-
lip (1921) 60 jaar geleden.
Zesmaal 50 p. Driemaal 
prins en bewoners, sloepen 
met bezoekers, landschap, 
sloepen op kust. Ook vel-
letje met de zegels. 

URUGUAY
23-12-’16. Ida Vitale 
(1923).
$ 20. Portret dichteres.
22-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
$ 20. Haan.

VERENIGDE NATIES
3-2-’17. Vlaggen.
Achtmaal US$ 1.15. Resp. 
Albanië, Benin, Bulgarije, 
Comoren; Congo, Ethiopië, 
Georgië, Irak. 

30-3-’17. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Melbourne.
Velletje met US$ 1.15, 
Zw.Fr. 2.-, € 1.70. Resp. 
koala (Phascolarctos 
cinereus), kangoeroe, emoe 
(Dromaius novaehollan-
diae). Op rand landkaart en 
Ayers Rock.

VERENIGDE STATEN
22-1-’17. Priority Mail en 
Express Mail.
$ 6.65, 23.75. Resp. Lili’uo-
kalani Gardens (Hawaï), 
Gateway Arch (St. Louis). 

10-2-’17. Patriotic.
Nonprofit Org. USA met 
ster.

16-2-’17. Oscar de la Renta 
(1932-2014).
Velletje met elfmaal Fore-
ver. Portret modeontwerper 
en tienmaal verschillende 
stoffen en patronen. 
18-2-’17. Uncle Sam Hats.
Additional ounce. Hoeden.
24-2-’17. Frankeerzegel.
5 c. Druiven.
1-3-’17. Nebraska 150 jaar 
staat.
Forever. Ondergaande zon, 
Canadese kraanvogels 
(Grus canadensis).
7-3-’17. WPA*-posters.
Tienmaal Forever. 
Landkaart met arbei-
ders, tennisspeelster en 
sporters. Plant en palmen, 
vliegtuigen, bergen, vogels, 
arbeider, steenbokken, 
wandelaar, schepen. 

23-3-’17. Frankeerzegel.
10 c. Peren. 
31-3-’17. Mississippi 200 
jaar staat.
Forever. Gitaar en hand. 

VIETNAM
26-12-’16. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
3.000, 10.500 d. Hanen.
In Filatelie van februari jl. is 
abusievelijk de uitgifte van 
1993 opgenomen. 

WALLIS EN FUTUNA
20-12-’16. Eindejaars-
wensen.
100 F. Kind op strand, vis-
sersschip, bloemen, vlinder. 

31-1-’17. Marianne van 
Wallis en Futuna.
95 F. Vrouw met sjerp in 
nationale kleuren.
22-2-’17. Bezoek Franse 
president Hollande.
290 F. Landkaart, staats-
wapen.

ZUID-AFRIKA
2-1-’17. Krugerrand 50 jaar.
International Small Letter 
(rond zegel). Gouden munt 
met springbok. 

Afkortingen:
Aicep: Samenwerkingsver-
band Portugees sprekende 
landen
APEC: Asian-Pacific Econo-
mic Cooperation
Asean: Association of 
South-East Asian Nations
Ecowas: Economisch 
samenwerkingsverband 
West-Afrikaanse landen
ITU: International Telecom-
munication Union
RCC: Regional Com-
monwealth in the field of 
Communications
Unasur: Samenwerkings-
verband van twaalf Zuid-
Amerikaanse landen
UNMSN: Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos
Unesco: United Nations 
Educational Scientific and 
Cultural Organization
Unwto: United Nations 
World Trade Organization
Upaep: Unión Postal de 
las Américas y España y 
Portugal 
VN: Verenigde Naties 
WPA: Work Project 
Administration, werkgele-
genheids- en promotieor-
ganisatie
WWF: World Wildlife Fund

** Chinees Nieuwjaar: 
Jaar van de Haan 28-1-’17 
t/m 15-2-’18; Jaar van de 
Aap 6-2-’16 t/m 27-1-’17; 
Jaar van de Geit 19-2-’15 
t/m 8-2-’16.

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 CDrom’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 
CDrom (’s) moet  worden gezonden. De toezending kan enige 

tijd in beslag nemen. Op beurzen waar wij staan kunt u de 
CDroms voor € 12,50 kopen.

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

11/03  ALKMAAR  Afas Stadion AZ  10-16u

01/04  DRACHTEN   Fr. Congrescentrum  9.30-15u 

02/04  ROTTERDAM  Regardz Airport Hotel 10-16u

Info  050-5033926 of info@wbevenementen.eu

WWW.WBEVENEMENTEN.EU
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ls er een vliegramp plaatsvindt, dan is 
dat meteen voorpaginanieuws, omdat 
er vaak meerdere slachtoffers zijn. Toch 
is vliegen redelijk veilig en verreweg het 

meeste vliegverkeer gaat zonder problemen. Dat 
komt door de internationale afspraken, standaar-
den en regels die de ICAO vaststelt. Er circuleren 
verschillende jaartallen van oprichting van de 
ICAO en ook van de IATA. Hoe zit dat dan precies?

Voorlopers van de ICAO
Reeds bij het begin van de luchtvaart werd de be-
hoefte gevoeld om veiligheid in de lucht te bevor-
deren. In 1919 werd de International Commission 
for Air Navigation (ICAN) opgericht. In 1928 was 
er een conferentie in Washington (USA) waar een 
bijzonder stempel in groen werd gebruikt. Uiter-
aard komt dat het beste uit op de bijbehorende 
rode zegel (afb 1) en niet op de blauwe zegel. 
De tekst op zegel en stempel is: ‘International 
Civil Aeronautics Conference’ (internationale 
conferentie van burgerluchtvaart). Er namen 
beroemdheden aan deel zoals Orville Wright en 
Igor Sikorsky. President Coolidge (afb 2) wees in 
zijn openingstoespraak op de eerste vlucht van de 
gebroeders Wright (afb 3), precies 25 jaar eerder. 
Er werden nog geen bindende afspraken gemaakt. 
Op 7 december 1944 werd op de Conventie 
van Chicago (USA) het Verdrag inzake de 
internationale burgerluchtvaart (Convention 
on International Civil Aviation) ondertekend. Er 
namen 54 landen deel aan de conventie, waarvan 
52 het verdrag ondertekenden. Met het verdrag 
werd de Provisional International Civil Aviation 
Organization (PICAO) (afb 4+5) opgericht, die op 
6 juni 1945 operationeel van start ging. Op 7 april 
1947 werd de PICAO vervangen door de ICAO. In 
oktober 1947 werd de ICAO een gespecialiseerd 
agentschap van de Verenigde Naties (afb 6). De 
ICAN werd in 1945 weer opgeheven.

ICAO
De ICAO (International Civil Aviation Organiza-
tion) heeft regionale kantoren in alle werelddelen 
behalve Antarctica: Bangkok, Cairo, Dakar, Lima, 
Mexico (afb 7), Nairobi en Parijs (afb 8). Het 
hoofdkantoor is gevestigd in Montreal, Canada 
(afb 9). De ICAO heeft als voornaamste taak: 
standaardisering, efficiency, economische duur-
zaamheid en milieubewustzijn met als doel een 
veilig en betrouwbaar luchtverkeer. Er worden 
dagelijks meer dan 100.000 vluchten uitgevoerd 
in een wereldwijd netwerk. Dan zijn standaarden 
en afspraken onmisbaar.
De ICAO is opgericht in 1947 en bestaat dit jaar 
dus 70 jaar. Maar vaker worden 1944 (afb 10) 
of 1945 (afb 11) genoemd als jaar van oprich-
ting. Dan werd de Conventie van Chicago of de 
voorloper PICAO meegeteld. Het embleem van 
de ICAO werd enkele malen gewijzigd. In 1959 en 
1969 werd er een vreemde wereldkaart afgebeeld 

(afb 8+9), hoewel in 1956 op een zegel van de 
Dominicaanse Republiek (afb 12) al de juiste 
wereldkaart toonde, volgens het embleem van 
de VN maar dan met vleugels links en rechts. Er 
zijn steeds meer afkortingen in andere talen bij 
gekomen, zoals de Roemeense zegel uit 2010 laat 
zien (afb 13). Er zijn nu zes officiële talen van de 
ICAO: Engels, Frans, Spaans, Russisch, Chinees 
en Arabisch. 191 landen zijn er lid van en daarmee 
behoort de ICAO tot de grootste VN organisaties.

Luchtvaartcongressen
Enkele malen werd een internationaal luchtvaart-
congres in Den Haag gehouden: in 1927 afge-
beeld op een zegel van de Sovjet-Unie (afb 14), 
en in 1930 (afb 15). In 1933 was er in Egypte 
een congres (afb 16). Er zijn nog meer confe-
renties en congressen geweest, maar de ruimte 
ontbreekt om die hier te laten zien.

IATA
De IATA (International Air Transport Association) 
werd opgericht in 1945 in Havana, Cuba. Maar 
meestal wordt 1919 als startdatum genoemd 
(afb 17). Toen werd de voorloper van de IATA, ook 
met de naam IATA (International Air Traffic As-
sociation) opgericht in Den Haag. De IATA is dus 
net zo oud als de oudste nog bestaande lucht-
vaartmaatschappij, onze eigen KLM. 1919 was 
ook het begin van de eerste lijndiensten. De 
eerste twintig jaar waren uitsluitend Europese 
luchtvaartmaatschappijen aangesloten, totdat 
Pan American in 1939 lid werd.
De IATA is geen onderdeel van de Verenigde 
Naties. Het is een samenwerkingsverband van 
luchtvaartmaatschappijen, dat net als de ICAO 
in Montreal gevestigd is. De IATA bepaalt de 
tweelettercodes voor maatschappijen en de 
drielettercodes voor vliegvelden. Naast veiligheid 
en betrouwbaarheid gaat het ook om het ver-
zorgen van trainingen, economische voordelen 
en het onderling vaststellen van tarieven. Er zijn 
265 luchtvaartmaatschappijen aangesloten bij 
de IATA maar de meeste prijsvechters horen er 
niet bij. De IATA heeft kantoren in 53 landen (afb 
17) en er worden geregeld jaarvergaderingen en 
congressen gehouden (afb 18+19). In 1949 be-
stond de IATA 30 jaar en werd het congres in het 
Vredespaleis gehouden (afb 20).

Luchtverkeersleiding
Regionaal zijn er nog meer luchtvaartorganisa-
ties, zoals EUROCONTROL (European Organisati-
on for the Safety of Air Navigation), waar het gaat 
om luchtverkeersleiding. Het hoofdkantoor is 
gevestigd in België nabij de luchthaven Zaventem 
(afb 21). Er is IFATCA (International Federation 
of Air Traffic Controllers’ Associations) waar zo’n 
40.000 luchtverkeersleiders bij zijn aangesloten 
(afb 22). Er zijn nog vele andere luchtvaartorgani-
saties, te veel om hier op te noemen.

Malaysia Airlines
Als er kort na elkaar tweemaal een vliegtuig 
van een bepaalde maatschappij bij een ramp 
betrokken is, dan schaadt dat de naam van 
die maatschappij. Vaak wordt de naam dan 
gewijzigd, maar Malaysia Airlines (afb 23) 
bestaat nog onder die naam. Wel heeft men de 
betreffende vluchtnummers afgevoerd van het 
vluchtschema. 
Het eerste incident was nogal bizar. Op 8 maart 
2014 vertrok vlucht MH370 van Kuala Lumpur 
naar Peking, maar onderweg werd de koers 
veranderd en werden communicatiesystemen 
uitgezet. Het toestel vloog uren door op de 
automatische piloot in zuidelijke richting, 
totdat de brandstof op was en het vliegtuig 
neerstortte boven de Indische Oceaan. Ondanks 
intensief speuren op de zeebodem werd het 
vliegtuig nooit gevonden. Wel spoelde op 29 juli 
2015 een flaperon aan op het eiland Réunion 
die zeer waarschijnlijk afkomstig was van het 
toestel. Door later onderzoek werd dat inder-
daad bevestigd. Op 29 januari 2015 verklaarde 
de Maleisische regering alle 239 inzittenden 
officieel overleden. Omdat de zwarte dozen niet 
gevonden zijn, is het niet te achterhalen wat er 
precies gebeurde.
Wat er met vlucht MH17 gebeurde is wel uit-
voerig gedocumenteerd. Op 17 juli 2014 vertrok 
MH17 van Schiphol naar Kuala Lumpur. Boven 
Oekraïens opstandelingengebied werd het toe-
stel neergeschoten door een Boek raket. Er was 
op dat moment een pro-Russische opstand aan 
de gang. Alle 298 mensen aan boord kwamen 
daarbij om het leven. Nederland kreeg de taak 
het onderzoek naar de ramp te leiden, omdat het 
grootste aantal passagiers (193) de Nederlandse 
nationaliteit had. Rusland probeerde het onder-
zoek te dwarsbomen door vervalste en gemani-
puleerde informatie te leveren. Pas na de ramp 
werd het Oekraïense luchtruim voor gesloten 
verklaard boven rebellengebied. De Russische 
regering stelde voor om de ICAO een onderzoek 
te laten doen naar de ramp. Maar toen in de 
Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een 
voorstel ingediend werd voor een onafhankelijk 
internationaal tribunaal, werd dit door een 
Russisch veto geblokkeerd. Dit doe je alleen als 
je zelf schuldig bent. Het veto is daarom te be-
schouwen als een Russische schuldbekentenis.
Malaysia Airlines valt niets te verwijten, en dat 
is waarschijnlijk de reden dat ze hun naam niet 
veranderd hebben. Wat hieruit ook blijkt: de ICAO 
kan nog zo veel veiligheidsmaatregelen treffen en 
regels en procedures opstellen, er zijn altijd wel 
situaties mogelijk die daarmee niet afgevangen 
worden, hoewel het gelukkig zeer zelden voor 
komt. Zowel MH370 als MH17 was een Boeing 
777-200, hier op een postzegel van Singapore 
(afb 24), in de kleuren van Singapore Airlines.

A
ICAO en IATA

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

Goed gev. coll. Israël PF+gebr. 
Cat. € 5700 flg Michel PF in DAVO. 
Ser. Bod JL.Knoppen 0104045466.

Gevraagd

Jamaica-SR. Bustamente  
Nr.681B10689B 090c. En 100cum-
ber belangrijk opdruk 1993 PFR. 
Tel.0314-624177.

Diversen

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

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 

K
LEIN E

A N N O N
C

E
S

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

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

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

Nunspeet. Zat. 6 mei grote postz/
verzamelbeurs 10.00-16.00u. 
Sporthal De Brake, Oosteinder-
weg 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.

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

en dienstbriefkaart, en toch met 
10 cent beport. Wat deed de afzender, 
een resident nota bene, verkeerd?
Allereerst een stukje Indische post-

geschiedenis. Al vanaf 1809 was het mogelijk, 
brieven in het binnenlands verkeer portvrij te 
verzenden. Portvrijdom was voorbehouden aan 
‘hoogere en lagere autoriteiten, ambtenaren, 
collegiën, commissiën en personen, aan welke 
vrijstelling van briefport toegestaan wordt.’ De 
postambtenaar moest dan wel kunnen contro-
leren dat deze brieven ‘in officio’ waren geschre-
ven. Op de voorzijde van de brief diende de 
schrijver kenbaar te maken dat het stuk portvrij 
mocht worden verzonden, bijvoorbeeld met 
‘Dienst, v.v.p.’.
In navolging van de gewone briefkaart, die op 
1 april 1874 werd uitgegeven, verscheen ook de 
dienstbriefkaart. De geboorteakte daarvan is 
Staatsblad nr. 165 van 5 juli 1880. De omschrij-
ving luidt: ‘Voor ambtelijke mededeelingen 
tusschen ambtenaren en autoriteiten, die voor 
hunne onderlinge briefwisseling portvrijdom 
genieten, maar uitsluitend tusschen dezen, 
kan worden gebruik gemaakt van open kaarten 
geheel of gedeeltelijk geschreven of gedrukt.’ 
De afzender was tevens verplicht dit op de kaart 
te waarmerken. Dat ziet u op de afgebeelde 
dienstbriefkaart gedrukt als ‘(Staatsblad 1880 
No. 165)’.
Een resident stond aan het hoofd van zijn gewest 
(= residentie, vergelijkbaar met provincie), en 
rapporteerde rechtstreeks aan de gouverneur-
generaal, de hoogste gezagsdrager van Neder-
lands-Indië. De afgebeelde dienstbriefkaart is 
speciaal gedrukt voor de residentie Probolingo, 
met als hoofdplaats het gelijknamige Probolingo 
(gelegen aan Java’s noordkust ten oosten van 
Soerabaja).

Een van de vele verantwoordelijkheden van de 
resident was het (laten) controleren en nauw-
gezet bijhouden van de stand van zaken met 
betrekking tot de cultuurgewassen in zijn gewest, 
zoals koffie. Cultuurgewassen werden niet zelden 
geteisterd door plagen van insecten, oerets 
(= keverlarven), parasieten, virussen, et cetera. 
En nu gaan we naar de dienstbriefkaart. Resi-
dent F.L. Wattendorff geeft zijn djoeroe toelis 
(schrijver-klerk) opdracht drie exemplaren van 
de in 1885 verschenen brochure ‘De oeret-plaag 
in de koffietuinen op Java’ door H.J. Prins te be-
stellen bij de befaamde boekhandel en drukkerij 
Van Dorp & Co. te Semarang. Gedienstig gebruikt 

de schrijver-klerk daarvoor een dienstbriefkaart, 
die met paarse inkt wordt ondertekend door de 
resident. Maar de postambtenaren zijn onverbid-
delijk: hier is geen sprake van een dienstmede-
deling tussen ambtenaren, dus zal de geadres-
seerde in Semarang op 23 maart 1885 worden 
getrakteerd op 10 cent te betalen port, twee keer 
het tarief voor een gewone briefkaart.
Zou Van Dorp & Co. deze 10 cent op de factuur 
hebben gezet, of nam men dit bedrag maar voor 
eigen rekening? Immers, een resident. Wat zou u 
in 1885 hebben gedaan?

Peter Storm van Leeuwen
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Binnenlandse en buitenlandse posttarieven van Neder-
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