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PostNL begon half februari blijkbaar 
– eindelijk – in te zien dat krassen 
echt niet kan. Een baliemedewer-
ker in Wageningen had – geheel 
volgens de geldende instructie – 
een met postzegels gefrankeerd 
aangetekend stuk met een viltstift 
vernietigd. Postzegels rijp voor de 
prullenbak dus.
Blijkbaar was niet iedereen binnen 
de postorganisatie op de hoogte 
van het ‘verzamelaar pesten’ en 
vond men dat hier iets niet goed 
gegaan was. Immers: wie wil er nu 
ontevreden klanten hebben?
De medewerker die – waarschijnlijk 
in een sorteercentrum – dit post-

stuk tegenkwam vond dit niet kun-
nen en verpakte het stuk in plastic 
en deed daar een spijtbetuiging bij 

dat PostNL de zending beschadigd 
had! Overigens was er verder geen 
beschadiging te zien aan het stuk, 

dus het briefje kon echt alleen 
betrekking hebben op het krassen.
Met dank aan Peter Oomes

Het schaamrood 
van PostNL

 

verenigingsbladprijzen
Ook in 2017 wordt weer gestreden om de Filatelie 
Verenigingsbladprijzen, met de hoofdprijs van 
€ 250. Dit jaar voor de bladen van de ‘algemene’ 
postzegelverenigingen. Volgend jaar komen de 
publicaties van ‘gespecialiseerde’ verenigingen 
voor deze prijzen weer in aanmerking. Tevens 
kunnen er weer artikelen ingezonden worden 
(ook artikelen die zijn geplaatst in bladen – zoals 
van gespecialiseerde verenigingen – die niet 
meedingennaar de Verenigingsbladprijs!) die in 

aanmerking willen komen voor de sponsorprijs 
(€ 100) voor de ‘beste auteur’.
Verenigingen en auteurs die aan de wedstrijd wil-
len deelnemen, kunnen een formulier aanvragen 
bij de secretaris. 
Verenigingsbladprijzen 2017
De heer L.F.C. Elzinga, Schalmei 5, 4876 VC 
Etten-Leur of per e-mail leo.elzinga@telfort.nl
Het formulier moet uiterlijk 15 juli 2017 samen 
met drie complete sets bladen (of 3 bladen van 

het nummer als het een artikel betreft) aan de 
secretaris per post worden teruggezonden. Het 
gaat om de nummers van de laatste, complete 
jaargang van vóór 1 juli 2017. Dat kan dus een 
jaargang zijn die geheel in 2016 is verschenen, 
maar ook een jaargang die van 1 juli 2016 tot 
en met 30 juni 2017 loopt. Formulieren die na 
15 juli worden ontvangen kunnen helaas niet in 
behandeling worden genomen. De redactie wenst 
u alvast veel succes met uw inzending!

FILATELIE

Het Finse postbedrijf Posti heeft een 
opmerkelijke deal gesloten met de 
stad Vantaa, even ten noorden van 
Helsinki, waar ook de internationale 
luchthaven is gevestigd. De stad 
heeft Posti namelijk een stuk grond 
verkocht van maar liefst 17.000 m2 
voor de prijs van € 1. Nee, niet per 
meter, maar € 1 voor het geheel.
Voordat u nu ook naar Vantaa vliegt 
om te zien of er wellicht nog een 
lapje grond verkrijgbaar is voor 
zo’n zacht prijsje, moet u toch even 
verder lezen.
De lap grond wordt toegevoegd 
aan een ander stuk dat eerder door 
Posti werd aangeschaft, en op het 
geheel verrijst een geheel nieuw 

sorteercentrum van 26.000 m2. Het 
is een strategisch zeer interessante 
plek, weg van de drukte van de 
Finse hoofdstad maar direct aan de 
snelwegen en dichtbij het vliegveld. 

Er werd in maart met de bouw 
begonnen en het moet in de zomer 
van 2018 gereed zijn. Bouwkosten 
29 miljoen euro. Er komen 300 
mensen te werken.

Part of the deal met de gemeente 
Vantaa is dat het vervuilde terrein 
eerst wordt gesaneerd. De kosten 
daarvan worden geschat op tussen 
de 1,4 en 1,9 miljoen euro.

Opmerkelijk

Artist impression 
www.posti.fi
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In het maartnummer schreef ik: ‘Zelden zo’n hectische 
maand meegemaakt’. Nou, daar kon in de afgelopen maand 
nog wel een schepje bovenop gedaan worden. Maar gelukkig 

is het einde van het leed in stempelland aanstaande.

Elders leest u hier uitvoerig over. Voor het nageslacht is de 
geschiedenis van deze unieke periode op schrift gesteld. Voor 
het eerst sinds wij postzegels hebben werden postzegels op 
aangetekenden en pakketten niet meer van een stempel voor-
zien. Reden: er waren geen stempels. Zover bekend, is dit ook 
nergens anders in de wereld gebeurd: een stempelloze periode.

Zelfs in tijden van nood – u voelt hem al aankomen –  konden 
wij beschikken over noodstempels. Nooit meer dan een 
paar dagen werd er dan niet gestempeld. Zo kennen we in 
 Nederland de rubberen noodstempels uit 1945.
Absoluut verzamelwaardig en een aparte stempelgroep met 
een eigen karakter. Heel aantrekkelijk, zeker op echt gelopen 
stukken.

Of ditzelfde verschijnsel zich zal voordoen naar aanleiding 
van de huidige stempelproblemen zal de toekomst uit moeten 
wijzen, maar mijn inschatting is van niet. Er is namelijk nogal 
wat af te dingen op het verzamelwaardig zijn van moderne 
pennenstreken op losse postzegels. Zo zal het niet zijn na 
te gaan of de bekrassing plaats vond in de bewuste periode 
– waarvan we nu nog niet weten hoe lang die gaat duren, maar 
ben niet bang om te zeggen dat ik niet denk dat het voor 1 juni 
opgelost zal zijn – of dat de strepen van recentere datum zijn. 
Maar toch, iemand die een verzameling aanlegt van moderne 
postgeschiedenis, zal er niet omheen kunnen om het aan te 
stippen. Het zal bij slot van rekening toch gaan om pakweg een 
halfjaar. Te lang om het een ‘incidentje’ te noemen. Slechts op 
een poststuk met sorteercodes of anderszins is aan te tonen 
dat het stuk echt gelopen heeft. Benieuwd hoe de verzamelaars 
hiermee om zullen gaan.
Gelukkig heeft deze stempelellende ook iets positiefs: die 
lelijke grote tuimelstempels zijn daarna definitief verleden tijd. 
Dat is winst! 

Dit nummer is het jaarlijkse Brievenbeurs themanummer. 
In verband met de late Pasen een maand later dan gebruikelijk. 
Het is weer verheugend te zien dat zoveel auteurs de moeite 
hebben genomen om iets te schrijven wat aansluit bij het 
thema van dit jaar: De Antieke Wereld. 

Na vele jaren hebben wij verleden maand afscheid genomen 
van John Dehé als redacteur van de rubriek Wij lazen voor u 
Nederland. Charles Beterams – redacteur van De Postzegel-
markt – neemt ingaande dit nummer het stokje van hem over.
We beginnen ook met een nieuwe rubriek Stempelen van de 
hand van Frans van de Rivière. Frans heeft natuurlijk ‘het 
geluk’ dat hij met zijn neus in de stempelboter valt. Hij vliegt 
er dan ook vol in.

Bruna wankelt. PostNL en ING hebben een flinke kapitaalin-
jectie moeten geven om de boek- en postzegelverkoper over-
heid te houden. Bij het omvallen ontstaat er een probleem bij 
de levering van bijzondere postzegels aan verzamelaars.
Eind 2016 had Sandd een overeenkomst gesloten met Bruna 
om daar – samen met DHL – postbalies in te richten. Geheel 
tegen het zere been van PostNL uiteraard. Begin maart werd 
deze overeenkomst echter door Bruna opgezegd. Is er een 
verband met de geldinjectie van PostNL? Het ziet er naar uit 
dat de rechter en/of de ACM zich ermee gaat bemoeien.

René Hillesum

E D I T O R I A L

Versleten stempels?
Of het stempel niet (goed) meer 
werkte is onbekend, maar curieus is 
het wel. 
De heer Struijs liet bijgaande afbeel-
ding zien van een stempel Rotterdam 
Nieuwe Binnenweg 460 (tabakswinkel 

Techador) gebruikt op een aange-
tekende zending. Stempeldatum: 
17  januari 2017. Ernaast een machine-
strook met barcode voor een aange-
tekende zending. De datum hierop is 
echter 1 maart. 

Update automaatstroken
In het januarinummer 
van Filatelie kon u op 
pagina 51 lezen over de 
dit jaar geïntroduceerde 
automaatstroken. 
Er waren een paar 
vragen die toen nog niet 
beantwoord konden 
worden, alsmede zijn er 
correcties te maken.
De rolgrootte voor aan 

de balie is niet 250 maar 
200. Dit werd op het 
laatste moment aange-

past. Het papier betreft 
wit, houtvrij tweezijdig 
gecoat thermisch papier. 
De eerste ‘drukdoor-
gang’ betreft print en de 
fosforlaag werd met een 
tweede drukdoorgang 
in diepdruk aange-
bracht. De opdruk in 
de zelfbedieningszuil is 
thermisch. 

 

Redacteur gezocht
Wij zijn op zoek naar een rubriekredac-
teur voor prentbriefkaarten. Iemand 
die de wereld van de prentbriefkaart 
kent (en liefst ook de filatelistische 
wereld) en daar regelmatig op onregel-
matige tijdstippen (een keer of vijf per 
jaar) over kan schrijven. Zoals bekend 

kunnen prentbriefkaarten tegenwoor-
dig ook op een filatelistische tentoon-
stelling geëxposeerd worden in een 
nieuwe klasse: prentbriefkaarten.
Nadere informatie en aanmeldingen 
bij de hoofdredacteur: René Hillesum, 
078-6101520. hillesum@filatelist.com

mailto:hillesum@filatelist.com
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Ieder mens is uniek. Verzamelaars zijn unieke mensen. Een stuk 
in een verzameling is wellicht niet uniek, maar elke verzameling 
op zich is wel uniek. Er zijn zegels en stukken die door meer 
verzamelaars worden begeerd. Zo kan een luchtpostbrief met 
een bijzondere afstempeling goed te plaatsen zijn verschillende 
luchtpostverzamelingen, of thematische verzamelingen of post-
historische verzamelingen. Jouw verzameling is jouw verzame-
ling, niemand anders heeft dat zo op die manier!
Ieder mens kent het gevoel van trots zijn. Verzamelaars zijn trots 
op wat ze bijeen hebben gebracht. Ze genieten van hun verzame-
ling. Of dat nu schilderijen van een bepaalde kunstenaar zijn, 
of beeldjes van olifanten, Pokémons of postzegels. Als je een 
nieuwe aanvulling voor je verzameling hebt weten te ‘scoren’, 
liefst nog tegen een schappelijke prijs, maakt dat je vreselijk blij. 
En oh, wat ben jij, nu inclusief die uitbreiding, supertrots op jouw 
prachtige verzameling.
Ieder mens heeft behoefte aan gezelschap. Nou ja, een kluize-
naar misschien niet, maar overigens toch wel . De één heeft die 
behoefte meer, de ander minder, maar toch. Helemaal alleen, to-
tale eenzaamheid, dat wil niemand. Een verzamelaar is eigenlijk 
meestal echter , samen met zijn verzameling, helemaal alleen… 
Ieder mens heeft behoefte aan erkenning en waardering. 
Verzamelaars hebben ook behoefte aan waardering. Maar de 
mensen in je directe omgeving zijn ten aanzien van jouw verza-
meling lang niet zo enthousiast als dat je zelf bent. Die mensen 
komen niet veel verder dan te zeggen dat ze je verzameling 
wel leuk vinden. Vooral de mensen die op je gesteld zijn willen 
je verzameling wel leuk vinden, omdat jij er zo leuk mee bezig 
bent… Ze hebben geen èchte belangstelling. Dus ook geen èchte 
waardering… 
Goed dat er verenigingen zijn, daar kan je terecht als verzame-
laar, daar zitten gelijkgestemden, daar is zeker wèl belangstel-
ling voor wat je verzamelt. Goed ook dat er een KNBF is die zich 
inzet voor die verenigingen. Samen, de verenigingen en de Bond, 
kunnen we er voor zorgen dat er een goede basis blijft voor het 
verzamelen van die zegels en stukken die jouw belangstelling 
hebben. Dankzij de belangstellende leden binnen de verenigin-
gen hoef jij, als een verzamelaar, dus helemaal niet alleen te 
zijn of te blijven. Binnen de vereniging wordt er serieus met je 
meegedacht, krijg je waardevolle adviezen, krijg je ook materiaal 
en krijg je volop waardering , ècht gemeend!
Ga dus vooral door met verzamelen. Laat je niet afleiden door 
omstandigheden die misschien (nog) minder worden. Het 
verzamelen is zo boeiend, ...al weten vele anderen dat nog niet. 
De èchte belangstelling voor het verzamelen en voor jouw eigen 
collectie zit in jezelf. Geniet, straal dat uit, vertel het. 
Oh, wat een mooie collectie…!

Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

Column (21): Oh, wat 
een mooie collectie

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

Van 17 t/m 19 februari 2017 werd 
het Europees kampioenschap 
Maximafilie gehouden in het 

luxueuze hotel Grande Albergo in 
het Italiaanse Sestri Levante. Acht 
landen hadden in totaal 21 deelne-
mers afgevaardigd. Nederland werd 
vertegenwoordigd door drie leden van 
de Vereniging voor Kinderpostzegels 
en Maximafilie. Dat bleef niet zonder 
resultaat. De internationaal gelouterde 
jury bestaande uit voorzitter Nicos 
Rangos (Cyprus) en de leden Anny 
Boyard (Frankrijk) en Gianfranco Poggi 
(Italië) jureerde volgens de FIP richt-
lijnen en was onder de indruk van de 
Nederlandse collecties. Unaniem werd 
Nederland dan ook uitgeroepen tot 
winnaar van deze Europese competi-
tie! Vic Henken uit Amersfoort behaal-
de 75 punten en daarmee Groot Zilver 
met zijn collectie van 5 kaders over 
het ontstaan en de ontwikkeling van 
het Communisme. Goud en daarmee 
de tweede plaats met een totaal van 
92 punten was er voor Edward Froon 

die zijn collectie (6 kaders) toonde 
getiteld “World Heritage, Unesco and 
the Convention of World Heritage”. 
Winnaar en daarmee individueel 
kampioen van Europa werd Ronald 
van der Leeden uit Den Haag. Hij zag 
zijn collectie van 6 kaders met de titel 
“Early development of Maximaphily 
1872-1935: A European tour” bekroond 
worden met 95 punten en daarmee 
Groot Goud. Deze collectie werd door 
de jury en collega-verzamelaars vooral 
gewaardeerd door de aanwezigheid 
van een groot aantal maximumkaarten 
die aan het begin van de 20-ste eeuw 
écht via de post waren verzonden. 
Naast het vertrekstempel op de post-
zegel aan de beeldzijde van de kaart 
was het overgrote deel van de kaarten 
voorzien van een aankomststempel 
waarmee tevens de authenticiteit van 
de kaart kon worden aangetoond. Een 
stukje Europese Maximafiliegeschie-
denis werd hiermee middels een goed 
plan aan de vele geïnteresseerden 
getoond. 

Nederlands 
succes op 
Euromax

Resultaten Jo Toussainttoernooi 

V lak voor het sluiten van de 
inzending van de kopij voor 
dit maandblad ontvingen wij 

de resultaten van het op 5 maart jl. 
gehouden “Jo Toussainttoernooi”. 
De organisatie kijkt tevreden terug 
op een mooie dag. Ook de jury was 
erg tevreden over het niveau van de 
gehouden lezingen.
De winnaars in de categorie 
 Algemene Filatelie zijn:
1. De heer F. Simons: “Bontkraag in 
vreemd gezelschap”.
2.  De heer H. van Werkhoven: “Iets over 
het gebruik van de 1 cent Van Krimpen”.
3. De heer R. Buschhaus: “Portobriefe 

aus den Niederlanden in die Schweiz 
vom 1-1-1852 bis 31-8-1868” ex aequo 
met de heer J. Mulder: “Stadspost in 
Polen gedurende de Eerste Wereld-
oorlog”.
De resultaten bij het onderdeel 
 Thematische Filatelie:
1. De heer N. Helling: “Naar het werk 
met de motorfiets”.
2. De heer J. Heijs: “Postoorlog, 
de tandjes van de macht bijten ook 
in de postzegels”.
3. De heer G. TSchroots: “De fiets, 
 zoals hij zich presenteert in de 
diverse takken van sport”. 
4. De heer J. Gerbens: “Drieluikjes”. 

(l-r): Ronald van der Leeden, vertenwoordiger Italiaanse post, Edward Froon, 
Gianfranco Poggi, Anny Boyard 
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Postzegelvereniging Appingedam 1956-2016

Op donderdag 2 februari jl. 
hield de Postzegelvereniging 
Appingedam haar jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering in 
het ASWA-gebouw in Appingedam. 
Deze bijeenkomst had een heel 
speciaal tintje want het was de 
60e Algemene Ledenvergadering. 
De voorzitter, de heer Havermans, 
opende de vergadering met een 
woord van welkom en een terugblik 
op de afgelopen 60 jaar van de 
vereniging.
De aanwezige leden werden 

onthaald op koffie en voor deze ge-
legenheid speciaal gemaakt gebak 
met het logo van de vereniging.
Onder toeziend oog van de aanwe-
zigen, waaronder de voorzitter en 
secretaris van Regio 1 van de KNBF, 
de heren Jan Gerritsen en Gert Eb-
binge, werden de diverse jubilaris-
sen gehuldigd.

Secretaris Hans Kraaibeek van de 
KNBF maakte van dat moment ge-
bruik om het woord te vragen en de 
vereniging van harte te feliciteren 
met het 60-jarig jubileum, welke 
felicitaties zoals gebruikelijk verge-
zeld gingen van een oorkonde.
Wie jarig is trakteert en naast het 
heerlijke gebak had het bestuur nog 
een verrassing in petto: Aan alle 
leden werd een velletje persoonlijke 
postzegels overhandigd met daarop 
de voor Appingedam zo kenmer-
kende en beroemde “hangende 
keukens” boven het Damsterdiep.

Na het officiële programma maak-
ten de aanwezigen graag gebruik 

van de geboden gelegenheid om 
terug te blikken op de geschiedenis 
van de vereniging en het onderhou-
den van de contacten.
Het bestuur kijkt terug op een heel 
geslaagde jubileumavond.

Stamps4Friends: voor de jeugd
en de beginnend verzamelaar

Op 1 januari jl. is in stilte een 
einde gekomen aan het 
bestaan van JeugdFilatelie Ne-

derland. JFN werd is in 1954 opge-
richt met als doel het ondersteunen 
van jeugdleiders en bevorderen van 
de filatelie onder de jeugd. Vele de-
cennia heeft JFN dit werk succesvol 
gedaan. Helaas hebben we steeds 
meer te maken met het gegeven 
dat er minder jeugd enthousiast te 
krijgen is voor de filatelie.
Hoewel het motiveren van de jeugd 
tegenwoordig een flinke uitdaging 
is, is het zeker niet zo dat helemaal 
niemand meer te porren is om post-
zegels te gaan verzamelen. De hoog-
tijdagen mogen dan voorbij zijn, de 
filatelie is nog springlevend! Er zijn 
nog altijd kinderen en jongeren die 
het verzamelen van postzegels een 
fantastische hobby vinden en daar 
hebben ze natuurlijk helemaal gelijk 
in, het ís een fantastische hobby!
Om deze jongeren nog beter te 
kunnen begeleiden én tegelijkertijd 

meer aandacht te besteden aan 
de beginnende verzamelaars en 
verzamelaars die hun kennis willen 
verdiepen, hebben JFN en de KNBF 
de handen ineengeslagen en de 
krachten gebundeld. JFN beschikte 
over een uitgebreid netwerk van 
filatelisten met zeer veel kennis. Die 
kennis moeten we beter benutten.
Ik schreef hierboven dat JFN in stilte 
is gestopt. In stilte, omdat de meeste 
taken van JFN per 1 januari gewoon 
overgenomen zijn door een nieuwe 
werkgroep binnen de KNBF: Stamps-
4Friends. Datgene waar JFN goed in 
was, namelijk het ondersteunen en 
opleiden, zal door deze werkgroep 
verder uitgebouwd  worden. Daar-
naast zullen de elementen die goed 
lopen behouden blijven, zoals de 
bijdragen in het katern De Posthoorn 
(elders in dit Maandblad), de Dag 
van de Jeugd filatelie en Stampkids. 
Van sommige onderdelen, zoals 
het postzegelhoekje, hebben we 
geconstateerd dat het beter is als 

die zelfstandig verder gaan.
Het doel van deze koerswijziging is 
niet om afscheid te nemen van de 
jeugd. Nog steeds blijft overeind dat 
de jeugd onze toekomst is! Naast 
het begeleiden van de jeugd zal 
Stamps4Friends het accent leggen 
op de begeleiding van de begin-
nende verzamelaar en de uitbrei-
ding van kennis van de gevestigde 
verzamelaar die verder wil met 
zijn verzameling. Hiervoor zullen 
cursussen opgezet worden. Ook 
zullen we ons gaan richten op het 
online verwerven van kennis over de 
filatelie door het opzetten van een 
website met filatelistische kennis, 
maar daarover later meer. Mocht u 
of jij meer informatie willen hebben 
over de overgang van JFN naar de 
werkgroep Stamps4Friends, neem 
dan gerust contact met mij op!

Corné van Zandwijk, Commissaris 
Jeugd en Filatelistische Vorming 
chvanzandwijk@knbf.nl

De voorzitter, de heer Havermans

Gebak met het logo van de vereniging

mailto:chvanzandwijk@knbf.nl
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Kastelen
Op 20 februari 2017 verscheen een blok met 
10 [=2x5] zegels van ‘1 Internationaal’ [=133c] 
met twee verschillende kastelen in Nederland. 
Ontwerp Bart de Haas.
Gedrukt bij Joh. Enschedé Security Printing in 
Haarlem in offset op de velinleg pers Heidel-
berg Speedmaster XL. Het zegelformaat is 
G = 36x25mm; kamtanding 13.333:12.800 
24/16 tanden horizontaal/verticaal. De tanding 
loopt naar links en rechts door in de velrand. 
Naar boven en beneden niet.
Vijf kleuren offset (cyaan, magenta, geel, zwart 
en fosfor) met een raster van 120 onder raster-
hoeken per kleur verschillend: cyaanblauw 75, 
magenta 15, geel 0 en zwart 45 graden. 
De drukvellen zijn 4 horizontale rijen van 4 blok-
ken naast elkaar groot. Accordering van het 
modelvel op 25 november 2016.
Papierrichting | (verticaal). Papier zonder 
witmakers van Tullis Russell. Artikelnummers: 
370461 en productbarcode +110862.

1

2

4

5

6

7

3

Definitie van een postzegel
• éénmalig te gebruiken betaalmiddel voor een 
door een postadministratie te verrichten dienst 
ten behoeve van de gebruiker
• plaats en tijd van de te verrichten dienst wordt 
door de gebruiker gekozen binnen het kader 
van de door een postadministratie vastgestelde 
beperkingen van soort dienst, plaats en tijd
• het betaalmiddel is fysiek tastbaar en niet 
virtueel/digitaal

Enkele bijwerkingen
• Hoe een postzegel er uit ziet, hoe deze is 
vormgegeven en geproduceerd is aan de 
postadministratie
• Het betaalmiddel zelf vergezelt de dienstver-
richting en de gebruiker doet afstand van dit 
betaalmiddel
• De ontvanger van de verrichte dienst heeft 
geen recht op het betaalmiddel zelf
• Om opnieuw gebruik te verhinderen zal de 
postadministratie het betaalmiddel onbruikbaar 
maken voor hergebruik en de manier waarop is 
aan de postadministratie
• Of het betaalmiddel daadwerkelijk wordt 
gebruikt is aan de gebruiker en de gebruiker 
heeft geen recht van teruggave

Nieuwe automaatpostzegels en rolzegels
Tijdens de Filateliebeurs in 
Hilversum op 28 en 29 janu-
ari 2017 werd het nieuwe type 
postzegelautomaat van PostNL 
(Engels fabricaat van iAr) in 
gebruik genomen. Daarvoor 
werden twee nieuwe postzegels 
naar ontwerp van Janneke 
Brinkman-Salentijn uitgegeven. 
Beide zegels in rollen gedrukt 
bij Walsall Security Printing 
in Wolverhampton als digi-
tal print – volgens nog niet 
bevestigde informatie – voor 
wat betreft de afbeeldingen. 
Alle overige elementen zoals 
landsaanduiding, ‘1 Nederland’ 
en ‘1 Nederland Internationaal’ 
alsmede de  sorteerhaken 
worden als ‘printing on demand’ 
in de automaat aangebracht. 
Het zou gaan om thermische 
printers in de automaat wat 
de verzamelaar wantrouwend 
dient te maken aangaande de 
houdbaarheidsdatum...
Wat bij nauwkeurige beschou-
wing zonder meer blijkt is dat 
over de afbeelding – geheel 
opgebouwd uit stippen in cyaan, 
magenta, geel en zwart – een 
grauwsluier is aangebracht. Op 
sommige willekeurige plekken 
lijkt die grauwsluier te zijn weg-
gekrast/gewreven waarbij de 
heldere kleuren te voorschijn ko-
men. Ook zitten er op de zwarte 
‘print’ slierten ‘stopverf’ en ook 
aan de onderkant van het zwart 
vaak een licht opgestuwde witte 
stopverf. Niet iets wat direct met 
thermisch papier of print wordt 
geassocieerd (afb. 1-3).
Er zijn door PostNL 4 automa-
ten in gebruik genomen met elk 
hun eigen aanduiding die we 
ook op de zegels terugvinden:
• NL00 - staat in Wolverhampton 
en wordt gebruikt voor de rolze-
gels [waarover verder meer] 
• NL01 - stond op de beurs in 
Hilversum
• NL02 - staat in de Collect Club 
winkel in Bussum, Vlietlaan
• NL03 - staat in de PostNL 
Concept Store in Den Haag, 
Kerkplein

In de lange code aangebracht 
op elk zegel zitten een aantal 
gegevens:
• letteraanduiding voor welke 
rol in de automaat
• cijfer/letter voor de maand: 
123456789OND
• landsaanduiding NL
• jaar (zonder ‘20’) dus nu ‘17’
• automaataanduiding  
(b.v. NL02)
• sessie-aanduiding [winkel-
mandje] – staat ook op de 
rekening
• individueel zegel nummer
Op de achterzijde van het 
dragerpapier staan 4-tallige 
rugnummers die oplopen in de 
richting tegengesteld aan die 
van de individuele nummers 
aan de voorzijde (afb. 4).
In Hilversum, op de Filateliebeurs, 
konden de zegels uit de automaat 
worden gekocht mits er geen 
storingen waren. Strippen van 1, 

2 of 5 (afb. 5+6). ‘0251’ was hier 
het sessienummer. 
Bij de rolzegels, die dezelfde 
afbeeldingen hebben als de 
automaatpostzegels, is er een 
verschil in het dragerpapier. 
Ten behoeve van het los kunnen 
verkopen van zegels uit de rol 
is een rillijn aangebracht waar-
langs kan worden afgescheurd 
(afb. 7). De lange code is bij de 
rolzegels voor elk zegel gelijk 
(afb. 8+9).
B1NL17 NL00-0001-001 (1 Ne-
derland maar ook 1 Nederland 
Internationaal). De eerste ‘1’ 
wijst op de aanmaak in januari.
Onder de UV-lamp lichten de 
postzegels ‘wit’ op en na. Met 
andere woorden: ze zijn fosfores-
cerent. Het hele zegeloppervlak 
reageert hetgeen er op wijst dat 
er geen fosforbalken zijn gebruikt 
en dat mogelijk de fosforescentie 
in de ‘grauwsluier’ zit. 

8 9
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oed bericht voor de Nederlandse 
 Filatelie: Nederland is Europees 
kampioen maximafilie geworden op de 
Euromax 2017 waar de afgelopen keer 

al over bericht werd. Ronald van der Leeden be-
haalde groot goud met zijn collectie vroege maxi-
mumkaarten, waarvan de meeste echt verzonden 
tussen 1890 en 1920. Hieruit een Engelse kaart 
uit 1897 met koningin Victoria (afb. 1), versche-
nen ter gelegenheid van haar 60-jarig regerings-
jubileum, en in dat jaar verstuurd naar Frankfurt. 
Naast haar ‘portret op leeftijd’, ook afbeeldingen 
van de jonge prins Albert en Victoria in de tijd 
van haar troonsbestijging. Een latere kaart is de 
Hermes (afb. 2) uit Griekenland, weliswaar niet 
gelopen, maar wel zeldzaam. 
Uw rubriekredacteur eindigde als tweede 
(92 punten/goud) met de collectie over het 
werelderfgoed, dankzij de vele maximumkaarten 

uit de ‘klassieke’ periode. Voor maximafilie is dit 
gestempeld voor 1944, het jaar van oprichting 
van de eerste maximafilie vereniging in Frankrijk. 
Nogmaals een Pont du Gard (afb. 3), nu met 
een zogenoemd flammes-stempel met hetzelfde 
beeld van de Romeinse brug als op de zegel en 
de postkaart. Met deze twee hoge scores was 
de voorsprong groot genoeg op de traditionele 
grootmachten in de maximafilie. Frankrijk, 
Spanje en Roemenië werden twee, drie en vier. 

Er was meer uit de klassieke wereld te zien, zoals 
de kariatiden (afb. 4) van het Erechtheion op de 
Akropolis van Athene. Vitruvius verklaarde hun 
naam uit de straf die de bewoners van Karyae 
kregen voor hun steun aan de Perzen in de oorlog 
met Griekenland. Na de Griekse overwinning wer-
den de mannen gedood en de vrouwen tot slaaf 
gemaakt. Ze moesten voor straf een ‘eeuwige’ 

last dragen. De wagenrennen werden gehouden 
in het Hippodroom van Constantijn (met obelisk, 
afb. 5) in Constantinopel. Merk op hoe klein de 
figuren zijn bij de meer dan manshoge voet van 
de obelisk, stempeling Stamboul 1918. Na de 
Romeinse overwinning op de Carthagers werd 
Noord-Afrika bij hun rijk gevoegd. Het grootste 
monument dat daar nog van bestaat is het am-
fitheater van El Djem (afb. 6) uit de derde eeuw, 
dat tot wel 35.000 toeschouwers aan kon. 

Veel monumenten zijn nog te vinden in het 
Midden Oosten. De Tempel van Venus (afb. 7) 
in Baalbeck, Libanon heeft de tand des tijds 
overleefd door in de Christelijke tijd te transfor-
meren tot de basilica van St. Barbara. Zo ook de 
triomfboog uit de 1e/2e eeuw na Chr. in de woes-
tijnstad Palmyra in Syrië. Op de maximumkaart 
uit 1938 (afb. 8) staat die fier overeind compleet 
met de grote colonnade erachter. Maar helaas, 
gedurende de bezetting door de Islamitische 
Staat werd die in oktober 2015 opgeblazen. 

De Klassieke Wereld
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Waarover gaat dit artikel?
In dit artikel wordt ingegaan op twee aspecten 
van de spoorlijn:
• belastingzegels uitgegeven om fondsen te 
verwerven voor aanleg en onderhoud van de 
spoorlijn
• post- en telegraafvoorzieningen aan de 
spoorlijn en in de trein
Per aspect wordt de Ottomaanse periode voor 
1918 en die na 1918 behandeld. 

Belastingen voor aanleg en onderhoud 
voor en na 1918
Ottomaanse belasting ten behoeve van 
de spoorweg voor 1918
In 1903 werd per wet een speciale belasting 
ingevoerd voor aanleg en onderhoud van de 
Hedjaz-spoorlijn. Voor dit doel zijn in het tijd-
vak 1904 tot 1918 door de Ottomaanse over-
heid zo’n 19 series aan Hedjaz-belastingzegels 
(zie ook [9]) uitgebracht. (afb 2+3)
Het gebruik van deze zegels was in de Otto-
maanse wet nauwkeurig omschreven. Zo 
spreekt de wet van vaste belastingbedragen 
maar ook van proportionele belastingen naar 
de geldelijke omvang van transacties. (afb 4+5)

Hedjaz-belasting na 1918
Syrië
Voor de duidelijkheid moeten we hier onder-
scheiden ([6], [7]):

door  Folkert Bruining

e Hedjaz-lijn lag in de vilajets – dit zijn 
grote provincies – Syrië en Hedjaz. De 
vilajet Syrië besloeg een gebied van 
Ba’albek in het noorden tot Meda’in 

Salih in het zuiden en voorts het gebied weste-
lijk van de Dode Zee tot aan de kust. De vilajet 
Hedjaz besloeg het westelijke kustgebied van 
het Arabische schiereiland. Grote delen van het 
baanvak van de Hedjaz-spoorlijn ten zuiden van 
Meda’in Salih lagen in een gebied dat in feite 
niet werd gecontroleerd door de Ottomanen en 
waar plaatselijke bedoeïenenstammen redelijk 
vrij spel hadden. Zij, maar ook de sherif van 
Mekka, hebben de aanleg van de spoorlijn te-
gengewerkt. Al was het maar omdat de spoor-
lijn hen zou beroven van het profijtelijk vervoer 
(en bij tijd en wijle beroving) van pelgrims door 
de woestijn richting Mekka.

Waarom een spoorlijn?
Het idee voor de aanleg van een spoorlijn van 
Damascus naar Mekka was afkomstig van de 
Ottomaanse sultan Abdoel Hamid II (regeer-
periode 1876-1909). Als geestelijk leider van 
alle moslims (kalief) was hij beschermer 
van de heilige plaatsen Mekka en Medina. 
Een spoorlijn zou het pelgrims makkelijker 
maken de heilige plaatsen Mekka en Medina 
te bereiken. Maar dat niet alleen. Het zou 
ook makkelijker worden om militairen sneller 
naar het roerige zuidwesten van het Arabisch 
schiereiland – eertijds Ottomaans gebied – te 
kunnen brengen.
De kosten van de aanleg konden geheel uit 
‘eigen’ bronnen worden gefinancierd, dat wil 
zeggen zonder leningen van westerse landen. 
Daartoe zijn door de Ottomanen onder meer 
speciale belastingen ingevoerd waaronder een 
zegelrecht op allerlei documenten. 
Het oorspronkelijke idee dat de spoorweg 

D
louter op eigen kracht zou worden gebouwd, 
moest al spoedig verlaten worden. In feite 
waren alle tot dan toe opererende spoorwegen 
in het Ottomaanse rijk aangelegd met bui-
tenlands kapitaal van westerse ondernemers, 
en veelal werden zij ook door buitenlandse 
technici gerund. Uiteindelijk zou de aanleg 
van de Hedjaz-spoorlijn, tot Al ‘Ula, een Duits 
project worden onder leiding van hoofdingeni-
eur Meissner.
In 1898 werden de plannen voor aanleg 
opgesteld en besproken. In dat jaar werd een 
telegraaflijn aangelegd (tot Medina) die in 
zekere zin diende als een test voor de aanleg 
van een spoorlijn. Op 2 mei 1900 kondigde de 
sultan aan dat de spoorweg zou worden ge-
bouwd, en op 1 september, de 25e verjaardag 
van Abdoel Hamids troonsbestijging, begon 
in Der’a de bouw. Op 1 september 1908 werd 
Medina bereikt. De spoorlijn tussen Damascus 
en Medina was gerealiseerd evenals de verbin-
ding tussen Haifa en Der’a (1905).

De Eerste Wereldoorlog
Tijdens de Eerste Wereldoorlog bezetten 
Franse en Britse troepen delen van de eerder 
genoemde Ottomaanse vilajets. Het bezette 
gebied werd in het Engels aangeduid met 
Occupied Enemy Territory (O.E.T.), de Fransen 
spraken van Territoires Ennemis Occupés 
(T.E.O.). Na 1918 kwam de spoorlijn groten-
deels in de mandaatgebieden van Frankrijk en 
Engeland te liggen en deels in het in 1916 ge-
vormde koninkrijk Hedjaz.
Uit de bezette gebieden ontstonden vier 
nieuwe landen. Herstel en exploitatie van 
de Hedjaz-spoorlijn werd nu een zaak van 
Palestina, Syrië, Jordanië en Saoedi-Arabië. In 
al deze landen werd de fondsvorming, die in 
de Ottomaanse tijd al bestond, weer ingesteld, 
mede op basis van de oude Ottomaanse 
wetgeving.
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Per stoomtrein naar Medina

De Hedjaz-spoorlijn is aangelegd in het begin van de 20e eeuw in het 
Ottomaanse rijk. De spoorlijn bestond uit een enkelspoors verbinding 
tussen Damascus en Medina en, aansluitend daarop, de korte spoorlijn 
tussen Bosra en Der’a en een lijn van Haifa naar Der’a. Bij Afula, gelegen 
aan de laatste lijn, sloot de spoorlijn uit Nabloes hierop aan (zie kaartje).   

Afb. 1: De Hedjaz-spoorlijn in 1914. Niet alle stations 
tussen Damascus en Medina zijn aangegeven. 
Getekend door Ot Louw.

Afb. 2 en 3: Links de derde 
uitgifte van Hedjaz-belas-
tingzegels uit 1910. Rechts 
een detail uit deze zegel. 
Duidelijk is te zien een kaart 
van het westelijk gedeelte 
van Arabië, de Rode Zee, de 

Sinai en de 
kust van de 
Middellandse 
Zee. Rechts 
van de Rode 
Zee is de Hed-
jaz-spoorlijn 
ingetekend.

Afb. 4 en 5: Uitgifte van 
1917. De zegel werd ge-
bruikt voor belasting op 
sigarettenpapier. Om de 
zegel geschikt te maken 
voor Hedjaz-belasting 
werd deze van een op-
druk voorzien. Te lezen 
(in Arabisch schrift, 
zie detail) is ‘Hicaz olm 
ve haberi’, vrij vertaald 
‘bewijs van betaling 
van de verschuldigde 
spoorlijnbelasting’ van 
2 piaster.
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• belastingzegels van de Territoires Ennemis 
Occupés
• belastingzegels (1918-1920) van het Ara-
bisch koninkrijk van Damascus
• belastingzegels van de onderscheiden 
gebieden van Syrië als Damascus (Franse 
bezetting), Aleppo, Alexandrette, Alaouites en 
Libanon in de periode van 1920 tot circa 1925
• belastingzegels van het Franse mandaatge-
bied (verenigd) Syrië
In het kader van dit artikel voert het te ver dit 
onderwerp volledig te behandelen. Ik volsta 
met een viertal illustraties. (afb 6-10)

Jordanië en Palestina
De toekomstige grenzen van diverse staten 
in het Midden-Oosten, met name die van 
Syrië en Jordanië, waren begin 1920 nog niet 
vastgelegd. Het zuidelijke gedeelte van de 
OET (OET(A) South) bevond zich conform 

het Sykes-Picot verdrag in de Britse invloeds-
sfeer. Het gebied ten noorden van Damascus 
(inclusief deze stad) tot en met Mosul lag in 
de Franse invloedssfeer.
Op basis van afspraken tussen de Britten en 
Hoessein, sherif van Mekka, is in 1918 het Ara-
bisch koninkrijk van Damascus gevestigd in 
het gebied in de Franse invloedssfeer, en met 
de zoon van Hoessein als koning. Uiteraard 
was dit de Fransen een doorn in het oog. In 
juli 1920 versloegen zij Feisal bij Maysalun en 
bezetten Damascus. Feisal werd later koning 
van Irak.
De Britten, beducht voor een Franse claim op 
de gehele voormalige vilajet Syrië, besloten 
in 1921 tot ‘creatie’ van een gebied Pales-
tina, dat ook Jordanië omvatte. Abdoelah, 
eveneens een zoon van Hoessein, werd ‘emir’ 
(1 april 1921). De Britten ‘beperkten’ de facto 
zijn macht – tegen zijn zin overigens – tot 

enkel het gebied ten oosten van de Jordaan 
(Transjordanië). 
In 1923 werd Jordanië een separaat Brits 
mandaatgebied. Het onder Brits civiel bestuur 
staande gebied ten westen van de Jordaan 
werd in 1927 het Brits mandaatgebied 
 Palestina.
In 1918 besloten de Britten voor de gebieden 
in hun invloedssfeer de Hedjaz-belasting weer 
in te voeren voor herstel en onderhoud van 
dat gedeelte van de Hedjaz-spoorlijn dat in 
Jordanië lag (Hejaz Jordan Zone). Hiermee 
zetten zij het Ottomaanse beleid voort.

Palestina
Het Hedjaz-spoortraject in Palestina liep van 
Haifa tot de grens bij Semakh. Vandaar volgt 
het spoor de grens tussen Jordanië en Syrië 
– maar bevindt zich nog net in Syrisch gebied 
– naar Der’a. In Der‘a sloot dit traject aan 
op de lijn Damascus - Ma’an, restant van de 
spoorlijn die voor 1918 doorliep tot Medina.
Voor de ‘Hejaz Jordan Zone (H.J.Z.)’ werd 
zowel in Palestina als in Jordanië belasting 
geheven voor herstel en onderhoud.
Hiertoe zijn in Palestina twee reeksen zegels 
uitgegeven:
• de ‘type set’-uitgiften (1918-1919), een-
voudige zegels met tekst H.J.Z. en E.E.F. 
(afkorting E.E.F. voor Egyptian Expeditionary 
Forces) (afb 11)
• E.E.F.-zegels (SG [12], Palestine, Waterlow 
printing, nummers 75, 79, 81 en 82 in tanding 
14½ x 14) met opdruk H.J.Z. (1920-1927), Bale 
[1] nummers 201-211 (afb 12)

Jordanië
In Jordanië zelf zijn vanaf 1923 vijf series 
belastingzegels uitgegeven. (afb 13-16)

Hedjaz, Hedjaz en Nedjed en 
Saoedi-Arabië
In 1916 verklaarde Hedjaz zich onafhankelijk 
van de Ottomanen. De sherif van Mekka, de 
Hashemitische Hoessein bin Ali, werd koning. 

Afb. 6: Opdruk 
T.E.O. OUEST op 
de Ottomaanse 
Hedjaz-uitgifte van 
1914. Dit gebied 
komt globaal over-
een met Alexand-
rette, Alaouites en 
Libanon.

Afb. 7 en 8: Uitgifte van het Arabisch 
koninkrijk van Damascus (1918-
1920). De basiszegel is de Ottomaanse 
uitgifte van 1914. De opdruk luidt 
 ‘al-hussain malik al-arab’ vertaald 
‘Hoessein ko-
ning van Arabië’ 
(bron afbeelding 
opdruk [7]) .

Afb. 9: Fragment van een 
document. Opdruk in een 
rechthoekig kader op Ot-
tomaanse belastingzegel 
voor sigarettenpapier. In het 
kader op de eerste regel ‘T.A’ 
en de Arabische afkorting 
daarvan. Dit staat voor Ter-
ritoire Alaouites. Daaronder 
in twee regels ‘Hedjaz’ zowel 
in het Arabisch als in ons 
schrift. De laatste twee regels 
tonen de waardeaanduiding, 
in dit geval P.S. 2 (2 piaster).

Afb. 10: Hedjaz-belastingzegel 
(1934) van het (verenigde) Franse 
mandaatgebied Syrië. Bovenin 
de zegel de tekst ‘i’anat lildifa’ ’an 
al-khat al-hadidi al-hidjazi’ dit 
is ‘bijdrage voor het behoud van 
de Hedjaz-spoorlijn’. Links op de 

zegel, omlijst, het telegraafmonument voor het Kanawat-station opge-
richt (1910) ter herinnering aan de totstandkoming van de telegraaf-
verbinding tussen Damascus en Medina (zie ook afb. 28 ansichtkaart).

Afb. 11: Links 
belastingzegel uit 
een van de zes series 
die is uitgegeven 
(1918-1919) voor de 
Hedjaz-spoorlijn in 
Jordanië. H.J.Z. staat 
voor Hejaz Jordan 
Zone. De Hedjaz-
belastingzegels kwamen voor in combinatie met andere belastingzegels, in dit geval 
de O.P.D.A.-belasting (Ottoman Public Debt Administration). De O.P.D.A. was -voor 
1914- bedoeld om de Ottomaanse schulden bij buitenlandse schuleisers af te lossen. 
Na 1918 werd in de door Frankrijk en Engeland bezette gebieden deze belasting weer 
ingevoerd veelal op basis van de oude Ottomaanse wetgeving.

Afb. 12: 
Belasting-
zegel 
uit een 
serie van 
18 waarden 
(1920-
1927). De 

opdruk bestaat in drie typen: 
‘H.J.Z.’ in schreefletters en breedte 
7 en 9½ mm en ‘H.J.Z.’ in schreef-
loze letters, breedte 9½ mm.

Afb. 13 en 14: Belastingzegel 
oorspronkelijk uitgegeven voor 
het Arabisch koninkrijk van Da-
mascus overdrukt in violet (ver-
ticaal, linksboven) met ‘hukumat 
sharqi al-urdun’ (zie uitvergro-
ting), dit staat voor ‘regering van 
het oosten van de Jordaan’. Dit 
zegel be-
hoort tot 
de tweede 
emissie.

Afb. 15: Fragment van een document met links een Hedjaz-
belastingzegel. In de bovenste regel het woord ‘Hidjazi’. Dit zegel 
behoort tot de vierde uitgave en heeft grote overeenkomst met de 
in Palestina uitgegeven zegels (1918-1919) voor de ‘Jordan Zone’.

Afb. 16: Evenals in 
Palestina werden 
in Jordanië ook 
E.E.F.-zegels (SG 
[12], Transjordan, 
Waterlow printing, 
nummers 147, 151, 
153, 154, 156 en 

157 in tanding 14) overdrukt voor fiscale 
doeleinden (1925), Ross/Kaplanian [11], 
nummers 55-60. Dit zegel uit de vijfde 
uitgave heeft in de eerste regel ‘Hidjazi’ 
als opdruk.
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De nieuwe onafhankelijke staat omvatte delen 
van de Ottomaanse vilajets Syrië en Hedjaz.
In het oosten van het Arabische schiereiland, 
in Nedjed, regeerde Abdoelaziz al-Saoed. Van 
1902 tot 1927 voerde hij een veroverings-
oorlog. Het was zijn ambitie om het gehele 
schiereiland tot één koninkrijk onder zijn 
heerschappij te maken. Het koninkrijk Hedjaz 
werd in 1925 veroverd en het koninkrijk van 
Hedjaz en Nedjed gesticht. In 1932 ontstond 
mede hieruit het koninkrijk Saoedi-Arabië.
Het spoortraject in Hedjaz tot Medina werd 
door handelingen in de Eerste Wereldoorlog 
danig beschadigd en was daardoor onbruik-
baar geworden. Het was bedevaartgangers 
dan ook niet langer mogelijk met de trein 
richting Mekka te reizen. Na 1918 is de lijn niet 
hersteld. De geheven belastinggelden ‘ten 
bate van de spoorlijn’ zijn kennelijk anders 
besteed, wellicht voor herstel op andere plaat-
sen dan in Hedjaz zelf. (afb 17-20)

Postale aspecten van de spoorlijn
Postkantoren in de trein en op stations 
voor 1918
Stationspostkantoren
Op de stations van Haifa-haven, Haifa, Der’a, 
Kadem, Qatrana, Ma’an en Meda’in Salih was 
een postkantoor ingericht voor ontvangst 
van brieven of kaarten. Veel meer service 
zal wellicht niet zijn geboden. Hoewel deze 
stations voorkomen op officiële Ottomaanse 
PTT-lijsten [5] wordt in de literatuur gesug-
gereerd [13] dat er een particulier postbedrijf 
van de Hedjaz-spoorweg bestond met eigen 
poststempels (zie afb 21) dat de stations-
postkantoren exploiteerde. De kantoren 
zouden gefungeerd hebben als ontvangstkan-

toren voor nabijgelegen postkantoren van de 
Ottomaanse (staats)post. (afb 21+22)

Ambulante postkantoren
Op de Hedjaz-trajecten waren voor 1918 de 
volgende ambulante postkantoren – T.P.O., 
traveling post office – in bedrijf:
• Damascus - Medina
• Damascus - Ma’an
• Bosra - Der’a
• Haifa - Damascus (via Der’a)
• Haifa – Nabloes (via Afula)
In hoeverre deze ambulante postkantoren ten 
dienste stonden van gewone reizigers - veelal 
pelgrims - is de vraag. Van het ambulante kan-
toor Damascus - Medina merken Catherman/
Mayo [3] op: ‘We assume that this TPO was 
established primarily to serve the needs of 
the railroad employees and military personnel 
assigned to the guardhouses which existed at 
all stations’. De lijn tussen Nabloes en Afula 
was waarschijnlijk slechts bedoeld voor mi-
litair gebruik, evenals de postvoorzieningen. 
(afb 23-25)

Telegraafkantoren
De Hedjaz-spoorlijn was enkelspoors. Omdat 
de lijn ook bedoeld was voor troepenvervoer 
waren er veel stations nodig waar treinen 
elkaar konden passeren. Een van de uitgangs-
punten in het ontwerp was namelijk dat mili-
tair treinverkeer met een frequentie van een 
trein per twee uur van beide kanten mogelijk 
moest zijn. Ook moesten de stoomlocomo-
tieven regelmatig van water worden voorzien. 
Tussen Damascus en Medina, een afstand 
van ruim 1.300 kilometer, waren er circa 
80 stopplaatsen dat wil zeggen gemiddeld om 

de 16 kilometer. Om militaire en bestuurlijke 
redenen waren veel stations voorzien van een 
telegraafkantoor. Een deel hiervan was moge-
lijk ook voor civiel gebruik opengesteld. Van de 
telegraafkantoren van Mililih, Meda’in Salih en 
Bir Jedid zijn stempels bekend. (afb 26)
Voor de volledigheid zij nog opgemerkt dat 
niet alle 80 stopplaatsen officiële haltes waren 
voor het personenverkeer. Tussen Damascus 
en Medina waren er, getuige het spoorboek-
je [4], 35 officiële stations voor passagiers.

Ambulante postkantoren na 1918
De behouden en herstelde delen van de spoor-
lijn werden na 1918 weer in gebruik genomen. 
Ook deden weer ambulante postkantoren 
dienst op diverse trajecten. 
Omdat na de Eerste Wereldoorlog het Ot-
tomaanse rijk ophield te bestaan kwam het 
beheer van de trajecten in Syrië en Jordanië 
in handen van, respectievelijk, de Chemin de 
Fer Hedjaz Syrie (CFH) en de Hedjaz Jordan 
Railway (HJR).
De ambulante postkantoren werden weer in 
gebruik genomen, het betreffen:
- Damascus – Haifa [16]
- Amman - Der’a, vanaf 1922 tot (zeker) 1952
- Amman - Ma’an, vanaf 1922 tot 1961 voor 
civiel gebruik (afb 27-30)

Dank aan
Het onderwerp van dit artikel is zeer breed en veel pos-
tale en fiscale aspecten zijn nog nauwelijks onderzocht. 
Middels illustraties worden slechts enkele voorbeelden 
gegeven van een grote hoeveelheid materiaal – veelal 
zeer schaars – die voorhanden is. Ik heb een beroep 
kunnen doen op velen om aansprekende afbeeldingen 
te kunnen tonen.

Afb. 17 en 18: Postzegel van het koninkrijk Hedjaz met aanvullende 
opdrukken. Links, verticaal, de opdruk ‘khat’ (zie detail afb. 18) hetgeen 
‘spoorlijn’ betekent [14].

Afb. 19 en 
20: Links een 
belastingzegel van 
het koninkrijk 
Hedjaz en Nedjed. 
De gebogen tekst 
bovenin luidt 
‘al-hukuma al-arabiya’, ‘de Arabische regering’. Op de rechter zegel, uitgegeven door Saoedi-Arabië, 
luidt de tekst bovenin ‘al-mamlaka al-arabiya al-sa’udiya’, ‘het koninkrijk Saoedi-Arabië’. De tekst 
direct boven de stoomlocomotief luidt in beide gevallen, vertaald, ‘ten bate van de spoorweg’ ([14]).

Afb. 21: Typisch stempel 
(1907) van een Hedjaz-
stationspostkantoor. In 
het bovensegment is te 
lezen ‘Hamidiya Hicaz 
demiryolu’ (Sultan Ha-
mids Hedjaz-spoorlijn). 
In het ondersegment de 
plaatsnaam, in dit geval 
Ma’an in het huidige 
Jordanië.

Afb. 23, 24 en 25: Links het stempel van het ambulante 
postkantoor op de route tussen Damascus en Medina. In het 
midden het zeer zeldzame stempel van het treinpostkantoor 
tussen Damascus en Ma’an (één poststuk, ooit geveild bij 
Feldman 19 mei 2011, is bekend). Rechts het stempel van het 
ambulante kantoor tussen Bosra en Der’a.

Afb. 26: Telegraaf-
stempel van Bir 
Jedid. De bovenste 
regel luidt ‘telgraf 
hane’ (telegraafkan-
toor), in de onderste 
regel de plaatsnaam. 
Bir Jedid was volgens 
het spoorboekje [4] 
geen halte voor pas-
sagiers. Wellicht was 
dit telegraafkantoor 
dan ook niet bedoeld 
voor civiel gebruik.

Afb. 27: Ottomaans 
stempel voor het ambu-
lante postkantoor op de 
route Damascus - Haifa. 
Dit stempel is tot zeker 
1921 (1925 op basis van 
andere bronnen) in 
gebruik gebleven [5] en 
komt voor op E.E.F.-zegels 
(SG Palestine, nummers 
1-15 [12]) en zegels van 
het Arabisch koninkrijk 
van Damascus [7].

Afb. 29: Stempel van 
het ambulante postkan-
toor tussen Amman 
(Jordanië) en Der’a in 
(het huidige) Syrië. 
Latere stempels heb-
ben ook als inschrift 
Amman-Dir’a [15]
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Afb. 22: Een uniek poststuk, dat in de literatuur niet wordt genoemd, met het enig bekende Hedjaz-stations-
stempel van Der’a. De ansichtkaart is verstuurd op 4 september 1905 vanaf het station van Der’a naar Beiroet. 
Uit de collectie van dr. Atandan Tunaci, Turkije.

Een speciaal woord van dank aan dr. Atadan Tunaci 
voor de zeer belangrijke informatie die hij gaf over de 
Ottomaanse spoorwegen. Afbeelding 22 is met zijn 
goedkeuring afgebeeld. Voorts bijzonder veel dank 
aan dr. Andreas Birken (afb. 21, 23, 24, 25, 26 en 27) 
en Martin Lovegrove (afb. 6, 7, 9, 17, 19 en 20) voor het 
gebruik van hun informatie en illustratiemateriaal. Ook 
The Alexander Museum of Postal History and Philately 
in Tel Aviv Israel heeft met afbeelding 28 een bijzon-
dere bijdrage geleverd. Zonder de boven genoemden 
was het niet mogelijk geweest zeldzame stempels, 
zegels of opdrukken te laten zien. 
Voorts uit ik mijn grote waardering voor Toon Jansen, 
Avo Kaplanian en Peter Leever voor tekstsuggesties en 
illustraties. Tot slot een dankwoord voor Ot Louw voor 
zijn onmisbare ondersteuning op grafisch gebied.
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Afb. 28: De exploitatie van het ambulante kantoor Haifa-Damascus werd begin jaren (19)20, voor het traject 
over Syrisch grondgebied tot Semakh, overgenomen door Syrië getuige het (Syrische) stempel CAIFFA-DAMAS 
op een ansichtkaart naar Parijs (28 december 1926). Mogelijk dat in Der’a (Syrië) op het station post werd uit-
gewisseld met een Jordaanse postagent op de lijn Amman-Der’a. In Palestina werd, vrijwel zeker, de post tussen 
Semakh en Haifa vervoerd in verzegelde zakken. Wellicht bestaan er vier typen stempels voor het (Syrische) tra-
ject [16] voorkomend op Syrische zegels. Toestemming voor gebruik van de afbeelding is verleend door het Eretz 
Israel Museum/The Alexander Museum of Postal History and Philately, Alexander Collection Tel Aviv Israel.

Afb. 28a: Arabische tekst onderin het Syrische T.P.O.-stempel CAIFFA – DIMASHQ.

Afb. 30: Stempel van het ambulante 
kantoor op de verbinding tussen 
Amman en Ma’an, beide in Jordanië.
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sites in kaart brengen en botanische en 
etnologische monsters nemen, waren 
bedoeld om de wetenschappelijke inzichten 
te vergroten. Daar spanden ontdekkingsrei-
zigers als Tinne zich voor in. Zij nam daarbij 
de ontberingen van reizen en klimaat op de 
koop toe, evenals de gevaren die op de loer 
lagen. Het risico om in onbekend terrein te 
reizen was niet gering. Zo ondervond Tinne 
zelf aan den lijve. In 1869 trok zij de Sahara 
in om deze als eerste westerse vrouw te 
doorkruisen. De Toearegs, een Berbers volk, 
vielen de karavaan aan en verwondden haar. 
Haar bloed sijpelde in het zand totdat het 
leven uit haar was gevloeid. 
Alexandrine Tinne was er weliswaar niet in 
geslaagd de bronnen van de Nijl te vinden, 
maar dat haar buitengewone reizen op 
waarde werden geschat door gelijkgestem-
den, blijkt uit de woorden van de beroemde 
ontdekkingsreiziger David Livingstone (die 
overigens ook tevergeefs zocht naar de 
bronnen van de Nijl): “Niemand stijgt hoger 
in mijn achting dan de Nederlandse dame, 
juffrouw Tinne, die […] heldhaftig volhield 
tegen alle moeilijkheden in”.2 [afb. 3] 

en van de twee mannen had een 
Europees uiterlijk. De Engelsman 
pijnigde zijn gedachten. Moet ik nu 
een gesprek beginnen? Ik kan niet 

bedenken waarover dat zou moeten gaan. Ik 
heb geen behoefte om te stoppen en te pra-
ten. Tot zijn opluchting was zijn tegenligger 
eveneens een Engelsman. De beide mannen 
namen hun hoed af en wuifden uit beleefd-
heid. Alsof ze elkaar passeerden in de straten 
van Londen. Geen woord zouden zij hebben 
uitgewisseld als het koppige gedrag van de 
kamelen niet voor een noodgedwongen stop 
had gezorgd.1 

Ontdekkingsreizigers
Dit voorval zegt veel over de aard van Engelse 
gentlemen. Waar het me hier om gaat, is iets 
anders. Blijkbaar was het in de negentiende 
eeuw mogelijk dat Europeanen elkaar tegen 
het lijf liepen in een desolate omgeving als 
de Syrische woestijn. Altijd waren er wel wes-
terlingen in het Midden-Oosten geweest – 
pelgrims, diplomaten en handelaren – maar 
in de negentiende eeuw kwamen er reizigers 
om dit deel van de wereld te ontdekken. Voor 
West-Europeanen was dit een nieuwe wereld 
waar zij hun drang naar wetenschappelijke 
ontdekkingen de vrije loop konden laten. Hun 
belangstelling was over het algemeen breed. 
Zij interesseerden zich voor uiteenlopende 
zaken als geografie, etnologie, botanie, 
geschiedenis en archeologie. Zij wilden de 
wonderen van de oude beschavingen met 
eigen ogen zien. De ruïnes van eeuwenoude 

In 1835 reed een Engelse jongeman in de Syrische woestijn. Zijn enige gezellen 
waren enkele Arabische dienaren en een stel pistolen. Dagen had hij niemand 
gezien totdat gestalten opdoemden in de woestijn. Drie kamelen. Twee berijders. 
door  Leon Mijderwijk

E
bouwwerken waren in het Midden-Oosten 
en het noorden van Afrika nog zichtbaar in 
het landschap. Bouwwerken van inheemse 
culturen, maar ook klassieke uit de Griekse 
en Romeinse tijd. Ongetwijfeld was nog veel 
meer verborgen onder stof en zand van vele 
eeuwen. 
De negentiende-eeuwers zouden veel myste-
ries oplossen en verborgen schatten onthul-
len. De collecties van musea als het British 
Museum, het Louvre en het Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden vulden zich met de 
sporen van de Antieke Wereld. De conserva-
toren nu zijn nog steeds schatplichtig aan de 
ontdekkingsreizigers toen. De reizigers zijn 
veelal even boeiend als de ontdekkingen die 
zij deden. Met twee van hen maken we kennis. 
[afb. 1+2]

Alexandrine Tinne
De Nederlandse Alexandrine Tinne (1835-
1869) was van adel. Ze was vermogend. Maar 
vooral was zij nieuwsgierig naar de wereld 
waarin ze leefde. Ze ging naar Egypte om van 
daaruit te speuren naar de bronnen van de 
Nijl. Dit deed zij wel in stijl, want in het kielzog 
van haar boot waren er drie boten met haar 
bagage. Als zij over land reisden, vormden ze 
een karavaan van meer dan honderd kamelen. 
Het Chinese porseleinen theeservies moest 
immers ook mee. 
Hoewel zij haar levensstandaard die ze in 
Den Haag gewend was, wilde handhaven, 
waren haar reizen zeker geen snoepreisjes. 
De geografie van het land en archeologische 

de antieke wereld

special 
2017 Westerlingen in de woestijn 

herontdekking van de antieke wereld in de 19e eeuw

1-2. In Het logboek van de ontdekkingsreiziger (zie noot 2) zijn logboek(aan)tekeningen van 70 ontdekkingsreizigers samengebracht en aangevuld een minibiografie. 
Hieronder ook aquarellen van Alexandrine Tinne.

3. Alexandrine Tinne (NL 2013; NVPH 3048).
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Heinrich Schliemann
Een man die naar sporen van een legen-
darische stad zocht, liet zelf vele sporen 
na in woord en daad. Heinrich Schliemann 
(1822-1890) was de man die Troje opgroef. 
De Duitser was een selfmade man. Zonder 
universitaire studie maar met een ijzeren 
discipline werkte hij aan zijn ontwikkeling en 
carrière als handelaar. Zijn genialiteit – hij 
maakte zich door zelfstudie meer dan tien ta-
len eigen, waaronder het Nederlands – en zijn 
meedogenloosheid hielpen hem zijn doelen 
te bereiken. Door wereldwijd handel te drijven 
bouwde hij een vermogen op. 
Geld was het middel dat hem in staat stelde 
zijn droom in vervulling te laten gaan. Schlie-
mann wilde Troje opgraven. Een wens die hij 
al vanaf zijn kindertijd koesterde. Althans, zo 
schrijft hij autobiografisch. Gezien zijn rek-
bare gebruik van het begrip ‘waarheid’ is het 
wijs deze herinneringen niet klakkeloos voor 
waar aan te nemen. Troje was in de Griekse 
mythologie het strijdtoneel waar twee legers 
vochten. De ontvoering van de mooie Helena 
was de aanleiding voor de gevechten. De 
Griekse dichter Homeros (8e eeuw voor Chr.) 
schreef over de strijd in zijn heldendichten 
Ilias en Odyssee. Schliemann nam wat Home-
ros schreef als historische werkelijkheid aan. 
Met Homeros’ teksten in de hand trok hij naar 
het huidige Turkije. Dichtbij de kust zou Troje 
liggen. Er waren al eerder pogingen gedaan 
om de legendarische stad te lokaliseren maar 
die waren niet geslaagd. In navolging van de 
Engelse amateurarcheoloog Frank Calvert 
koos Schliemann de heuvel Hissarlik als 
opgravingssite. Dat bleek succesvol.

Homerisch Troje
Even meedogenloos als hij zaken voerde, 
werkte hij zich – nu ja, zijn hulptroepen – 
door de grondlagen heen. In 1870 tijdens een 
proefopgraving, en in de periode 1871-1873 tij-
dens grote opgravingen. En groot was bij 
Schliemann ook echt groot. Hij liet sleuven 
aanleggen met de omvang van loopgraven om 
direct door te stoten naar Homerisch Troje. 
Hierbij had hij geen enkele aandacht voor de 
lagen uit latere Romeinse en klassiek-Griekse 
perioden. Tegen alle archeologische principes 
in verwoestte hij wat niet paste binnen het 
plaatje van zijn Troje. 
Ook de interpretatie van de vondsten was 
onconventioneel. Vondsten die hij deed 

werden zonder de gebruikelijke voorbehouden 
direct in verband gebracht met de teksten van 
Homeros. De meest opzienbarende vondst 
was een schat aan metalen voorwerpen. Deze 
dichtte Schliemann direct toe aan Priamos, de 
laatste koning van Troje. 
‘Met een groot mes sneed ik de schat los, wat 
slechts met de uiterste krachtsinspanning en 
met gevaar voor mijn leven gelukte, want de 
grote verdedigingsmuur, waar ik onder moest 
graven, dreigde elk moment boven mij in 
elkaar te storten. Maar de aanblik van zoveel 
voorwerpen, die ieder op zich van onmetelijk 
belang voor de archeologie waren, maakte dat 
ik doldriest doorging en geen gevaar zag. Het 
zou echter onmogelijk zijn geweest de schat 
daar weg te krijgen, zonder de hulp van mijn 
geliefde echtgenote, die mij steeds terzijde 
stond door de voorwerpen aan te pakken en in 
haar sjaal weg te dragen.’3

Hoewel het natuurlijk een ontroerend relaas is 
dat man en vrouw eendrachtig noeste arbeid 
verrichtten, is er wel een kanttekening bij te 
plaatsen. Waarom Schliemann dit graafwerk 
zelf uitvoerde, zou ermee te maken kunnen 
hebben dat hij deze schat ongezien Turkije uit 
wilde smokkelen. En wat betreft de hulp van 
Sophie; zij was in Athene toen de vondst werd 
gedaan. 

Hartstochtelijke archeologie
Voor de foto tooide hij zijn vrouw Sophie met 
een gouden diadeem, een van de zogenoem-
de ‘Juwelen van Helena’. Nu hij door zijn 
ontdekkingen in aanzien steeg, was hij ook 
te gast bij een andere Sophie (1875). Sophie, 
koningin der Nederlanden, de eerste vrouw 
van Willem III had Schliemann uitgenodigd 
voor een gesprek. Haar belangstelling voor 
cultuur en wetenschap was groot en zij 
ontving en correspondeerde met tal van 
gasten uit de wereld van de wetenschap. 
Hij herkende in haar ‘het heilige vuur van 
de hartstochtelijke archeologie’.4 Hij hield 
contact met de koningin en beloofde haar in 
een brief dat hij haar uit zijn collectie twaalf 
terracotta figuren zou sturen. Hij hield zijn 
woord.

Een dag voor zijn bezoek aan Sophie ging 
hij naar het Rijksmuseum van Oudheden in 
Leiden. Met de hem kenmerkende beschei-
denheid ondertekende hij het gastenboek 
met ‘hij die Troje heeft opgegraven’. In 
datzelfde RMO kom je nu op de afdeling 
‘Klassieke Wereld’ te weten dat een aantal 
van de Griekse terracotta’s die hij de konin-
gin had geschonken niet waren wat hij haar 
had voorgesteld. Een enkele is zelfs een 
vervalsing. Wist hij dat? Was het een gift van 
een klassieke leugenaar of van een amateur-
archeoloog die te snel conclusies trok en de 
vervalsing niet herkende? Ondanks zijn leu-
gens en machinaties en – zeker aanvanke-
lijk – amateuristische aanpak van opgraven 
heeft Schliemann zijn sporen verdiend in de 
archeologie. Mede door de ontdekking van 
Troje vergrootte hij het aanzien van deze 
wetenschap. [afb. 4-8]

Noten
1. Paxman, Jeremy, The English, A portrait of a people 
(eerste druk 1998; Londen 2007) 115-116.
2. Lewis-Jones, Huw en Herbert, Kari, Het logboek 
van de ontdekkingsreiziger (Utrecht 2016) 274-279. 
ISBN 978-94-0190-850-4; voor recensie zie: 
www.historien.nl/logboek-van-de-ontdekkingsreiziger
3. Wood, Michael, De Trojaanse oorlog (eerste druk 
1985; Utrecht 1985) 60. 
4. Hamer, Dianne, Sophie koningin der Nederlanden, 
Biografie van Sophie van Württemberg (1813-1877) op 
basis van brieven en dagboeken (Hilversum 2011) 154.

7. Sophie Schliemann met juwelen van Troje, ca. 1873. 
Bron: wikimedia.commons.org.

4. Heinrich Schliemann 
(DDR 1972; Michel 1734).

5. Heinrich Schliemann (DDR 1990; Michel 3364-3365). Hij 
stelde terecht vast dat aardewerkstijlen van groot belang wa-
ren om de chronologie van vondstcomplexen vast te stellen.

6. Heinrich Schliemann (BRD 1990; Michel 
1480). Gemeenschappelijke uitgifte met 
Griekenland, 1990 (Michel 1772). Op achter-
grond de Leeuwenpoort in Mykene.

8. Turkije 1956, Michel 1514 
(serie van drie met Troje als 
onderwerp).
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Mengfrankeringen 
in Griekenland

leidde in april 1954 tot een nieuwe devaluatie. 
Dit keer niet zo extreem als 10 jaar daarvoor: 
1.000 oude drachmen werden vervangen door 
één nieuwe drachme. In dit artikel wil ik u aan 
de hand van een aantal voorbeelden laten 
zien hoe de overgang van oude naar nieuwe 
drachme postaal vorm krijgt.

Drie periodes
De geschiedenis is op zich niet echt gecompli-
ceerd. Er zijn een drietal periodes te onder-
scheiden.
De eerste periode loopt van april 1954 tot 
21 september 1954. In deze periode zijn op het 
postkantoor alleen zegels in de oude drachme 
aanduiding te verkrijgen. Opvallend is dat 
op 15 mei 1954 nog een serie van drie zegels 
verschijnt in de oude drachme aanduiding. 
Het betreft de emissie ter herdenking van het 
vijf jarig bestaan van de NAVO. De voorberei-
dingen waren dusdanig vergevorderd dat deze 
niet in de nieuwe drachme werd uitgegeven.
De tweede periode loopt van 22 september 

inder bekend is dat Griekenland in 
de recente geschiedenis al twee keer 
een devaluatie van de drachme heeft 
meegemaakt. De eerste devaluatie 

speelde zich eind 1944 af (afb. 1+1a). De Grie-
ken maakte een periode van extreme inflatie 
door. Bijna vergelijkbaar met Duitsland in de 

In economisch opzicht is Griekenland niet de sterkste broeder van de 
Europese familie. Dat zal u niet zijn ontgaan de afgelopen jaren. Wel of 
geen geld lenen aan de Grieken. Vergaderingen in Brussel die tot ver na 
het middernachtelijk uur duurden. Demonstraties in Athene tegen de 
voorwaarden die door de Europese gemeenschap werden opgelegd.
door Marco van de Mortel

M
jaren ’20. De Grieken zelf verwijzen graag naar 
de Duitse bezetting als oorzaak van deze hyper-
inflatie. Andere bronnen zijn daar minder stellig 
in. Bij deze hervorming werd 50 miljoen oude 
drachmen gelijk gesteld aan 1 nieuwe drachme. 
In de jaren die hierop volgden verloor de 
drachme weer langzaam zijn waarde. Dit 

de antieke wereld

special 
2017

afb 1 en afb 1a. Een voorbeeld van de eerste inflatieperiode: een luchtpostbrief van Athene naar Praag. De brief is afgestempeld op 7 september 1944 en gecensureerd door het Duitse leger. 
In totaal 20 zegels van 25.000 drachmen (totaal 500.000 drachmen), vier op de voorzijde, de rest op de achterzijde.

afb 2. Deze brief uit 1954 naar Duitsland is correct gefrankeerd als deze niet zwaarder 
was dan vijf gram. Opvallend is dat dit toch niet ongewone tarief niet voldaan kan 
worden met alleen zegels in de nieuwe drachme aanduiding. De slogan stempel kan 
worden vertaald als ‘vermeld uw adres goed voor de ontvanger’.

afb 3. Op 5 januari 1955 werd deze brief verzonden naar Duitsland. Hierbij onder andere de 
NAVO-herdenkingszegel die in de oude waarde aanduiding is uitgegeven terwijl de nieuwe 
drachme al was ingevoerd. In dit geval is het stempel ‘URGENT’ door de post opgepakt als 
expresse, inclusief het daarbij behorende tarief.
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1954 tot 1 maart 1958. Op 22 september 
1954 verschijnt de eerste serie van vijf zegels 
in de nieuwe drachme. Het betreft de zoge-
noemde inktvlekzegel. Twee dagen later komt 
de zesde zegel in deze serie uit. In de inktvlek 

is een uittreksel uit het debat in het Britse 
Lagerhuis naar aanleiding van het verzoek 
van Cyprus (toen een Engelse kolonie) om 
zich bij Griekenland te mogen voegen. Dit is 
de periode waarin zowel zegels in de oude als 

nieuwe drachme verkocht en gebruikt mogen 
worden (afb. 2-9).
De derde periode. Na 1 maart 1958 zijn de ze-
gels in de oude drachme aanduiding niet meer 
geldig. Eventuele brieven die zijn gefrankeerd 

afb 4. Een brief van de wereldberoemde postzegelhandelaar Drossos aan de organisatie van 
JUFIZ III, een postzegeltentoonstelling in Zagreb van 20 tot 27 mei 1956.

afb 5. De voorraad aan 500 drachmen (groen) zegels begon op te geraken. Vooruit-
lopend op een nieuwe serie is daarom een 50 lepta (paars) met hetzelfde ontwerp 
uitgegeven. Op deze brief verzonden in 1956 vanuit het filatelistisch kantoor in 
Athene naar Nieuw-Zeeland zitten ze gebroederlijk naast elkaar. 

afb 7. Een deel 
van een pakket in 
1956 verzonden 
van Pireus naar 
een onbekende 
bestemming 
(Engeland?). De totale 
frankeerwaarde 
bedraagt 279,80 
nieuwe drachmen. 
Opvallend is dat dit 
stuk een mix bevat 
van de hoogste 
waarde uit zowel 
de oude drachmen 
zegels (de 20.000 dr) 
en de nieuwe 
drachmen (de 10 dr).

afb 6. Ook het kabinet van de koning ontkwam niet aan het opmaken van oude zegels. 
Op deze aangetekende brief uit 1956 naar Den Haag komen twee stempels van het 
postkantoor voor: een in de Griekse en een in de Franse taal. 

afb 8. Een brief op 2 juli 1956 verzonden als drukwerk. Het tarief bestond uit drukwerk 
(tot 50 gram 1,20 drachme) en luchtpost (0,5 drachme per 5 gram). Totaal 1,70 drachmen. 
Hier voldaan door een zegel van 1 drachme en 700 drachme (oud).
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met oude drachme zegels worden beschouwd als niet 
gefrankeerd en worden met port belast.

Postwaardestukken
De postwaardestukken vormen een hoofd stuk apart. In 
april 1954 zijn alleen de briefkaarten van het type ‘Glory’ 
aan het postkantoor te verkrijgen. Twee verschillende van 
200 drachmen (blauw en bruin) en een van 350 drach-
men (rood). Er is geen besluit gevonden waarin deze 
briefkaarten buiten gebruik zijn gesteld. Ze komen ge-
bruikt tot het einde van de jaren zestig voor. Soms werd 
de zegel waarde meegeteld, soms niet  (afb. 10-12).

afb 10.Briefkaart op 27 november 1959 verzonden naar Oostenrijk. Het verschul-
digde tarief (2,50 dr) is voldaan door het bijplakken van 2,30 dr aan zegels.

afb 9. Een aangetekende brief uit 1956 naar New York. 
In Griekenland bleef het heel lang gebruikelijk om de 
achterzijde van een brief vol te plakken met zegels. 

afb 11. Bij deze brief-
kaart naar Zweden 
(18  februari 1960) is 
de zegel waarde van 
de briefkaart niet 
meegeteld.

afb 12. Deze kaart werd 
op 10 juli 1968 naar 

Joegoslavië verstuurd. 
De waarde van de kaart 

is meegeteld bij het 
bepalen van de bij te 
plakken zegels. Voor 

Turkije en Joegoslavië 
gold een bijzonder, 

gereduceerd, tarief.

APR/MEI BEURZEN
29/04  GRONINGEN   Sporthal Hoogkerk 9.30-16u  

06/05  CAPELLE A/D IJSSEL  De Lijster  10-17u

13/05 HOUTEN – FILANUMIS
Expo Houten  9.30-16u 

Info  050-5033926 of info@wbevenementen.eu
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Kilowaar: de moeite waard
Wij konden al melden dat de 
Duitse Kerstzegel 2016 herdrukt 
werd omdat er ernstige spelfouten 
in de buitenlandse woorden zaten. 
Zo was Kerstfest geschreven in 
plaats van kerstfeest. Dat werd op 
tijd (..) ontdekt en de zegel werd 
over gedrukt. De postzegels waren 
al wel gedistribueerd, dus moes-
ten teruggehaald worden.
Met een iets latere verschijnings-
datum werd de postzegels zonder 
fouten uitgegeven. In ons bericht 
van 15 december (website) waren 
we al voorzichtig door niet te 

schrijven dat er van de eerste 
oplage geen exemplaren boven 
water zouden komen. 
Welnu, op 10 februari werd een 
exemplaar (gebruikt) op Ebay 
verkocht voor € 1.187. Er is nog 
een tweede exemplaar bekend. 
Er  waren 71 bieders. Nu is het 
wachten op postfrisse exem-
plaren. Diverse Duitse bladen 
toonden een afbeelding van 
17-1-2017. Het (of een) andere 
exemplaar dateert van 17-12-2016. 
Deze werd in kilowaar in Neder-
land gevonden.
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Postale diensten in Nepal zijn er net als in alle landen wereldwijd in 
talrijke vormen. De voorloper vinden we in Griekenland, waar Hermes 
de boodschapper van de goden werd genoemd. Hij begeleidde zelfs dode 
zielen naar Charon, de veerman van de Hades, die ze over de Styx zette.
door Dick van der Wateren

‘Acknowledgement’ zegt iets als ‘bewijs’ of ‘er-
kenning’ van de onderhavige dienst. Zoals: dat 
het formulier terug moet naar het postkantoor 
zoals vermeld op de voorzijde. Nepal dus.
Dan blijkt het om een aangetekende post te 
gaan welke is ontvangen en verzonden moet 
worden naar een zekere plaats. Bovendien blijkt 
de zending verzekerd te zijn voor ‘Rs. 1200 only’.
Ook hier enige stempels die klaarheid moeten 
geven over de data van verzending en ont-
vangst van het poststuk. Links en rechts op 
de kaart zijn sporen die er op wijzen dat het 
formulier bevestigd is geweest aan een pakket.

ver zulk vervoer gaat het hier uiter-
aard niet. Het hier afgebeelde formu-
lier met opschrift ‘On Postal Service’ 
geeft aan dat er een dienst wordt 

geboden, al is het nog niet duidelijk welke 
(afb. 1). Naam en adres van de afzender en 
het stempel van het betreffende postkantoor 
zijn te zien. Vooral dit laatste is overduidelijk 
Nepal (afb. 2). De beide rondstempels komen 
later aan de orde.
Kijken we eerst naar de keerzijde van het 
formulier (afb 3). Hier wordt klaarheid gege-
van waar het voor bedoeld is/ Het opschrift 

O

Vertrekstempel
Nu een antwoord op de vraag wanneer een en 
ander heeft plaatsgevonden.
Een vertrekstempel met datum van Nepal is 
alleen te vinden op het pakket, maar dat is 
hier niet voorhanden.
Het aankomststempel (afb. 4) laat zien dat 
het pakket op 14 februari 1925 in Hathra 
Manpur is aangekomen. Deze stad ligt in het 
district Indore van de State Madhya Pradesh: 
India dus.
Om de afzender nu zekerheid te geven dat 
het pakket goed is aangekomen, wordt nog 
dezelfde dag het formulier naar Nepal terug-
gezonden (afb. 5). Drie dagen later arriveert 
de kaart weer in Kathmandu en daarvan 
maakt het aankomststempel gewag (afb. 6). 
Het verschil tussen een vertrekstempel en een 
aankomststempel is duidelijk te zien.

Kathmandu
Nu is het rondje Nepal-India-Nepal ten einde 
en rest mij over enkele stempels nog iets 
te vermelden.Om te beginnen het adres op 
de voorzijde. Dat zou Patan kunnen zijn, de 
stad naast Kathmandu, waarvan het alleen 
gescheiden wordt door de heilige rivier de 
Baghmati. 
Het dik gedrukte stempel Nepal in kastje 
(afb. 2) is slechts voor bepaalde kaarten in ge-
bruik om het postkantoor van vertrek te iden-
tificeren. Het ovale stempel met Kathmandu 
dat van 1919 tot 1937 gebruikt is geweest bij 
het uitwisselingskantoor ‘Exchange P.O.’ of wel 
het India Post Office in Kathmandu (afb. 7).
Tenslotte de zwarte krabbels naast het 
aankomststempel van Hathra zijn van de 
ontvanger en vermelden de datum 13-2-25 
(afb. 8). In het Devanagari ziet het cijfer ‘5’ er 
uit als ons cijfer ‘4’.

Noot
Stempelafbeeldingen hier en daar bijgewerkt

1

3

2

4

6

5

7

8

Een geleidekaart Nepal-India
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Nikè van Samothrake

geven met ingedrukt zegelbeeld, zogenoemde 
postwaardestukken (‘entiers’ in het Frans). De 
posterijen moesten de zegels dus apart druk-
ken. Die werden vervolgens op de briefkaarten 
geplakt en zo verkocht. 

Het exclusieve gebruik van deze zegels lag 
in handen van een drietal musea. Ze waren 
verder nergens anders te koop. Het Musée du 
Louvre was het grootste verkooppunt, maar 
de zegels waren ook verkrijgbaar in de musea 
van Versailles en Fontainebleau. Afstempelin-
gen van deze beide laatst genoemde musea 
zijn veel schaarser dan die van het Musée du 
Louvre. Je ziet de speculatie al voor je, maar 
het simpele feit dat er vooraf geen beperking 
was gesteld aan het aantal te verkopen brief-
kaarten en zegels stelde de posterijen gerust 
dat het met deze emissie in dat opzicht niet 
uit de hand zou lopen. 

De totale oplage bedroeg 150.000 paren en 
dat is een fractie van de gebruikelijke oplage 
voor toeslagzegels uit die tijd. De toeslag moet 
voor het publiek dan ook pittig zijn geweest. 
De beperkte verkrijgbaarheid op slechts 
drie verkooppunten heeft natuurlijk ook niet 
bijgedragen aan een ruime verspreiding. 
De zegels zijn uitgegeven van 20 augustus 
1937 tot 16 november van dat jaar toen ze 
werden teruggetrokken. Jean Antonin Delzers 
(1873-1943), lid van het beroemde Franse 
graveursgilde van die tijd, heeft de zegels niet 
alleen gegraveerd, maar ook ontworpen. 

In eerste instantie werden de briefkaarten 
verkocht met de zegels van 30c of van 55c al 
op de kaart geplakt. Per briefkaart moest een 
toeslag van 70c worden betaald ten behoeve 
van de Franse musea. De drie hierboven 
genoemde musea waren dus niet de enige die 
profiteerden van deze emissie. Wie de beide 
zegels wilde hebben, moest twee briefkaar-
ten kopen à raison van 1F (30c + 70c) en 
1F25 (55c + 70c). Losse verkoop van de zegels 
was er niet bij. Het was dus onmogelijk om 
aan postfrisse zegels te komen. En dat in een 
land waar postfris verzamelen in hoog aanzien 
stond en nog altijd staat! Dat leidde natuurlijk 
tot een storm van protest vooral van de kant 

elukkig valt dat inmiddels wel mee, 
maar ze behoren nog altijd tot de 
‘betere’ zegels van Frankrijk. Ze wor-
den tot de ‘bonnes valeurs’ gerekend, 

zoals de Fransen dat zeggen. Nog altijd is 
goed te zien dat in 1937 de filateliewereld er 
bepaald andere ideeën op nahield dan tegen-
woordig het geval is. Regelmatig komen we de 
vooraf gestempelde kaarten van het Musée 
du Louvre tegen of de afgeweekte zegels met 
het Louvre-stempel. Aan echt gelopen stukken 
werd destijds minder waarde gehecht dan 
tegenwoordig het geval is. Die stukken zijn dan 
ook lastig te vinden. Je moet ze echt met een 
kaarslichtje zoeken.

Wie is Nikè?
De gevleugelde Nikè van Samothrake is een 
marmeren beeld dat de Griekse godin van de 
overwinning voorstelt. Haar Romeinse equi-
valent heet Victoria, een naam waarmee we 
over het algemeen wat meer vertrouwd zijn. 
De beeldhouwer is niet met zekerheid bekend 
maar men vermoedt dat het standbeeld werd 
gemaakt door de beeldhouwer Pythokritos. 
Het is een meesterstuk van leven, beweging 
en realisme en straalt allure uit. De figuur 
geeft het ogenblik weer waarop de gevleu-
gelde Nikè neerdaalt op de voorsteven van een 
schip. Door de hevige wind kleeft haar kleding 
aan haar lichaam waardoor haar sierlijke 
vormen en de rondingen van haar lichaam 
zichtbaar worden. Het beeld is vervaardigd 
uit wit marmer, afkomstig van het Griekse 

Verzamelaars van Frankrijk keken in hun jeugd altijd met ontzag naar 
de groene en de rode zegels uit 1937 met de afbeelding van het Griekse 
overwinningsbeeld, de Nikè van Samothrake (Yvert nummers 354 en 355). 
Ze waren duur en voor de meesten van ons destijds onbereikbaar. 
door Edwin Voerman

G
eiland Paros. Inclusief de vleugels is het maar 
liefst 3.28 meter hoog. De Nikè is uitgevoerd 
in de stijl van de School van Rodos en werd 
waarschijnlijk vervaardigd tussen 200 v.Chr. 
en 190 v.Chr. Aanleiding tot de oprichting van 
het beeld is de herdenking van een overwin-
ning ter zee door Eudamos van Rodos rond het 
jaar 200 voor Christus op Antiochus de Grote, 
heerser over wat wij nu ‘Groot Syrië’ zouden 
noemen. In de 3de eeuw voor Christus was 
Rodos een machtige zeenatie in de Egeïsche 
Zee. Het beeld is te zien in het Louvre te Parijs.1 

Waarom deze uitgave?
Om de nationale musea te steunen werden 
van tijd tot tijd toeslagzegels door de Franse 
posterijen uitgegeven. Kom daar tegenwoordig 
nog eens om nu het ‘eigen broek ophouden’ 
hoogtij viert met alle gevolgen van dien. Voor 
de posterijen speelt in het uitgiftebeleid mo-
menteel nog slechts het belang van de eigen 
kas een rol. Dienstbaar zijn aan de publieke 
zaak is reeds lang vervangen door rende-
mentsdenken, ‘shareholders value’ en nauw 
eigenbelang. Destijds lag dat gelukkig nog 
anders. Aanvankelijk was een briefkaarten-
serie voorzien met een ingedrukt zegelbeeld 
van 30c voor briefkaarten binnenland tot en 
met 5 woorden en van 55c voor briefkaarten 
binnenland met meer dan 5 woorden. (Tarief 
van 12 juli 1937 tot 17 november 1938). Ten 
gevolge van een misverstand tussen de Franse 
posterijen en de drukker van de briefkaarten, 
bleek het niet mogelijk om kaarten uit te 
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van de handel. Eind augustus 1937 gingen de 
posterijen overstag en konden de zegels ook 
los worden verkregen mits er een briefkaart 
bij werd gekocht en de toeslag van 70c netjes 
werd voldaan. Postfrisse zegels van deze 
emissie zijn nog altijd schaars en duur, want 
slechts een klein deel van de oplage is postfris 
in handen van het publiek gekomen. 

Voorkomen
Het meest voorkomend zijn losse, gestem-
pelde zegels met de afdruk van het Louvre- 
stempel. (afb. 1+2). Dat stempel is meestal 
iets naar rechts gedraaid, wat op de beide 
zegels goed is te zien. De afgestempelde, 
maar verder ongebruikte kaarten behoren 
ook tot het gemeengoed van deze emissie, 
in  aanmerking genomen de beperkte totale 
oplage (afb. 3). Briefkaarten verzonden vanaf 
een van de drie musea naar een adres binnen 
Frankrijk (afb. 4) zijn al veel schaarser, maar 
het mooist zijn toch de stukken die zoals in 
afbeelding 5, 6 en 7 verzonden zijn van een 
kantoor buiten de musea. Die stammen dus 
uit de periode van na eind augustus 1937 toen 
de zegels los verkrijgbaar waren. afb. 5 laat 
een briefkaart tot en met 5 woorden zien 
verzonden vanuit Parijs naar Grenoble. In 
afb. 6 gaat het om een briefkaart met meer 
dan 5 woorden lokaal verzonden te Vichy. De 
afzender heeft zich nog een geestigheidje 
gepermitteerd door de te schrijven ‘Voici, 
Samotrace, Dont, aux bras il ne reste trace’. 

(‘Hier ziet u Samothrace 
maar van haar armen 
geen spoor’). Helaas 
rijmt dit in het Neder-
lands niet zoals in het 
Frans. De briefkaart ver-
zonden vanuit  Garches, 
departement Seine & 
Oise (afb. 7) is middels 
bijfrankering geschikt 
gemaakt om te dienen 
als briefkaart buitenland 
met meer dan 5 woor-
den. Tussen 1  augustus 
1937 en 1  december 
1938 moest hiervoor 
1F worden betaald. 
Een uiterst curieus stuk betreft de kaart uit de 
tijd van de Spaanse burgeroorlog (afb. 8). Het 
is verzonden van Parijs naar Sevilla en langs 
de militaire censuur geweest. In Sevilla is de 
kaart voorzien van 3 Spaanse zegels met de 
lokaal aangebrachte nationalistische opdruk 
‘Viva Espana Franco Queipo’ op de emissie 
type El Cid van 1937-1940. Op de kaart is een 
retour boodschap geschreven, het oorspron-
kelijke adres is doorgehaald en vervangen 
door het adres van de Chileense ambassade 
in Parijs. Op 10 september 1937 is de kaart in 
Sevilla op de bus gedaan en op 17 september 
terugontvangen in Parijs  (Aankomststempel 
van Paris 115, Rue des Saints-Pères op de 
voorzijde van de kaart). Hoewel de geplakte 

zegel van 55c onvoldoende was voor een 
briefkaart buitenland met meer dan 5 woor-
den, dat tarief bedroeg 1F zoals we hierboven 
al hebben gezien, is het ontbreken van een 
port aanduiding wel begrijpelijk. De kaart was 
immers al voorgefrankeerd bij aanschaf èn 
afgestempeld. Door deze omstandigheid zal 
hij aan de postale controle zijn ontsnapt en 
in het verre Spaanse zuiden had men deze 
zegel vermoedelijk nog nooit gezien. Voor de 
terugweg was er deugdelijk gefrankeerd. Een 
stuk als dit zou je bij deze emissie niet zo snel 
verwachten!

Noot
1. Wikipedia

4 5

6 7

8



222 FILATELIE  APRIL 2017

Troje. Het was de Duitser Heinrich Schliemann, 
een zakenman en avonturier, maar ook één van 
de grondleggers van de klassieke archeolo-
gie en ontdekker van Troje, die Mycene rond 
1875 weer boven de grond bracht. Hier is hij 
afgebeeld met de beroemde Leeuwenpoort, 
op een gezamenlijke uitgifte van Griekenland 
en Duitsland in 1990 (afb. 7a+b). Bij zijn 
opgravingen kwamen schitterende goudschat-
ten naar boven, waaronder dit door Schliemann 
tot ‘masker van Agamemnon’ bestempelde 
dodenmasker (afb. 8).

Olympia, Delphi, Epidauros en Vassès
Na een wat duistere periode in de Griekse 
geschiedenis die loopt van 1050 tot 800 voor 
Christus en die gekenmerkt wordt door grote 
volksverhuizingen ontstaat vanaf 800 voor 
Christus een nieuwe periode van bloei van de 
Griekse cultuur, de zogenoemde Archaïsche 
tijd. Het is in deze tijd dat de Grieken zich ‘Hel-
lenen’ gaan noemen en een nieuw gevoel van 
culturele verbondenheid ontstaat. 
Een plek waar dat ‘wij’-gevoel zichtbaar is, is 
het tempelcomplex van Olympia. Gewijd aan 
de Griekse oppergod Zeus, was Olympia een 
groot heiligdom waar om de vier jaar de Olym-
pische Spelen werden gehouden met deelne-
mende sporters uit alle windstreken (afb. 9). 
Een drie maanden durende heilige wapen-
stilstand zorgde ervoor dat de participanten 
elkaar niet anders dan sportief te lijf gingen. 
Zoals bekend leeft de Olympische traditie 
zelfs in onze tijd voort, nadat ze in 1896 dank-
zij Pierre de Coubertin weer nieuw leven was 
ingeblazen. Het Olympisch vuur wordt sinds 
1936 ook weer tussen de overblijfsels van het 
oude heiligdom ontstoken.
Minstens even belangrijk voor de hele Antieke 
Wereld was het tempelcomplex van Delphi. 
Deze plek is vooral bekend vanwege het Ora-
kel. Een priesteres van Apollo deed, bedwelmd 
door hallucinerende dampen, voorspellin-
gen. Delphi werd vanaf het midden van de 
19e eeuw weer opgegraven. ‘Opgegraven’ is 
misschien niet het juiste woord, want het com-
plex lag grotendeels verstopt onder een stadje 
van recentere datum. Dit hele stadje werd 

et zal u niet verbazen dat op Griekse 
postzegels veel aandacht wordt ge-
schonken aan de klassieke oudheid. 
De eerste postzegels uit 1861 toonden 

al Hermes, de boodschapper van de goden 
(afb. 1). Een lange reeks van beelden, vazen en 
sieraden zou volgen. Maar ook de overblijfselen 
van de monumenten uit het oude Griekenland 
werden niet vergeten. Ik neem u mee op een 
kleine rondreis waarbij we voor de volgorde 
ruwweg de chronologie van de geschiedenis 
van de Griekse Oudheid aan zullen houden tot 
de dood van Alexander de Grote. De beziens-
waardigheden die ik heb uitgekozen staan, op 
een enkele uitzondering na, op de Werelderf-
goedlijst van de UNESCO (afb. 2).

Knossos
Onze tocht begint op het eiland Kreta. Hier 
ontstond in de periode van 2500 tot 1550 voor 
Christus de Minoïsche beschaving, genoemd 
naar de legendarische koning Minos. Deze 
koning liet volgens de legende een paleis 
bouwen dat een labyrint omvatte waar de 
minotaurus, half mens, half stier, huisde en 
dat Knossos heette. Aan het begin van de 20e 
eeuw startte de Brit Arthur Evans met een 
grootschalige opgraving van een paleis, waar-
bij hij al snel aannam dat hij het legendarische 
Knossos gevonden had. Een groot complex 
van kamers en gangen werd blootgelegd, deels 
voorzien van prachtige fresco’s (afb. 3). Maar 
Evans was niet tevreden met de opgraving 
zelf, hij wilde het paleis ook gedeeltelijk weer 
opbouwen zodat voor bezoekers inzichtelijker 
zou worden hoe het er had uitgezien. Latere 
archeologen hadden de nodige kritiek op deze 
reconstructies, maar de honderdduizenden 
toeristen die jaarlijks Knossos bezoeken zijn 
er blij mee (afb. 4).

Het klassieke Hellas wordt gezien als de bakermat van de Europese beschaving. 
Maar wat is er in het huidige Griekenland nog aan restanten uit die oudheid te 
bewon deren. In dit artikel een filatelistische rondreis langs een aantal hoogtepunten. 
door Joost Meijer 

H
Thera/Santorini en Akrotiri
Het eiland Thera, dat ook wel Santorini wordt 
genoemd, wordt door velen gezien als het 
mooiste eiland van Griekenland. Ooit was 
het eiland één grote vulkaan. Deze kwam 
rond 1600 voor Christus tot uitbarsting. De 
klap was zo hevig dat een groot gedeelte van 
de vulkaan onder water verdween en een 
maanvormige ring (met wat kleinere eiland-
jes) overbleef. Het is het vulkaangesteente, 
gecombineerd met de kleuren van de Egeïsche 
Zee, de blauwe luchten en de witte huisjes, 
dat Thera zo schilderachtig maakt (afb. 5). 
De gevolgen van de vulkaanuitbarsting waren 
rond de hele Egeïsche Zee merkbaar. Onder 
andere de paleizen op Kreta hadden er zwaar 
onder te leiden. Maar Thera zelf hield aan 
de klap in ieder geval één heel bijzondere 
archeologische vindplaats over, Akrotiri, ook 
wel het Pompeï van Griekenland genoemd. 
Dit kleine Minoïsche dorpje raakte door de 
vulkaanuitbarsting geheel bedolven onder een 
laag puimsteen. Nu, drie en een half duizend 
jaar later, is het door archeologen weer 
uitgegraven en vormt het een heel bijzonder 
monument uit de Minoïsche tijd. In het lokale 
museum in Thera-stad is een aantal van de 
prachtige fresco’s en voorwerpen te bekijken 
die in Akrotiri zijn gevonden (afb. 6).

Mycene
Onze volgende stop brengt ons op het vaste 
land van Griekenland. Hier ligt Mycene, een van 
de burchten die behoren tot wat de Myceense 
beschaving wordt genoemd (1550-1050 voor 
Christus). Volgens de overlevering (waaronder 
de beroemdste gedichten uit de antieke wereld, 
de Ilias en de Odyssee van Homerus), was 
Mycene de thuishaven van koning Agamemnon, 
de vorst die ten strijde trok tegen het machtige 

de antieke wereld

special 
2017

Op zoek naar het oude Hellas
een rondreis langs archeologische 
vindplaatsen via griekse postzegels

1
2 3 5

4



APRIL 2017 FILATELIE 223

met zijn inwoners verplaatst, zodat het oude 
Delphi kon herrijzen. Ook hier zijn de toeristen 
nu dankbaar, want Delphi vormt onmiskenbaar 
een van de schilderachtigste archeologische 
locaties in Griekenland (afb. 10).
Een van de belangrijkste medische centra van 
de Griekse oudheid was zonder twijfel Epidau-
rus. Hier stond een aan de god van de genees-
kunst, Asklepios, gewijd heiligdom (hij was er 
volgens de legende ook geboren). De plaats 
heeft haar roem tegenwoordig echter vooral 
te danken aan het imposante theater met zijn 
geweldige akoestiek dat ooit plaats bood aan 
12.000 mensen (afb. 11). Ook nu nog worden 
er in de zomer voorstellingen gegeven.
Een minder bekend monument is de tempel 
van Apollon Epikourios in Vassès (afb. 12). 
Hij ligt op een eenzame en afgelegen plek, op 
een hoogte van zo’n 1.100 m, in een volkomen 
verlaten landschap van grijze steenblokken. 
Het bouwwerk werd in de 18e eeuw bij toeval 
herontdekt. Het is één van de best bewaard 
gebleven tempels in Griekenland. Wel werden 
in 1812 de beeldhouwwerken van het heilig-
dom verkocht aan de Engelsen. Die zijn nu in 
het British Museum in Londen te zien.

De drie stadstaten: 
Sparta, Korinthe en Athene
Kenmerkend voor het Griekenland in de Ar-
chaïsche periode (800-500 voor Christus) en 
het tijdvak dat daarop volgt, de eerste fase van 
de ‘Klassieke Tijd’ (500-400 voor Christus), is 

de macht van de polis, de stadstaat. Heel Grie-
kenland was verdeeld in stadstaten, waarvan 
Sparta, Korinthe en Athene de machtigste wa-
ren. Deze stadstaten werden welvarend door 
handel en expansie. Vanuit veel moedersteden 
werden nieuwe polis gesticht, bijvoorbeeld in 
Klein-Azië en op Sicilië. Onderling was er tus-
sen de stadstaten veel strijd en rivaliteit.
Sparta was eigenlijk een samenvoeging van 
enkele kleinere polis. Het had dan ook geen 
echt stadscentrum (of Akropolis) en stads-
muren. Dat betekende dat het kwetsbaar was 
voor vijandelijke aanvallen en vereiste dus een 
permanent goed getraind leger (afb. 13). Iets 
wat zeker heeft bijgedragen aan een ‘Spar-
taanse’ levenswijze. Het gebrek aan monumen-
ten betekent ook dat de huidige bezoeker van 
Sparta niet veel meer te zien krijgt dan grote 
ruïne-velden, ook al is de ligging wel prachtig. 
Van het eens machtige Korinthe, dat onder 
meer Syracuse stichtte als kolonie op Sicilië, is 
voor de hedendaagse toerist ook niet heel veel 
meer te herkennen. Er staan voornamelijk nog 
enkele zuilen van de oude Apollo-tempel over-
eind (afb. 14). Bij Korinthe denkt de moderne 
reiziger wellicht dan ook eerder aan het be-
kende kanaal, dat sinds 1893 de Peloponnesos 
van de rest van Griekenland scheidt. Misschien 
geen monument uit de oudheid, maar wel een 
bezienswaardigheid op zich (afb. 15).
De laatste van de drie grote stadstaten is Athe-
ne. Het zal niemand verbazen dat de Akropolis 
van Athene het antieke monument is dat het 

meest op Griekse en buitenlandse postzegels 
staat afgebeeld (afb. 16). In Griekenland zelf 
gebeurde dat al op de hoogste waarde van de 
eerste ‘speciale uitgifte’ in 1896 ter gelegen-
heid van de Olympische Spelen (afb. 17). Grap-
pig is om daarbij te vermelden dat de tekenaar 
van deze zegels, de Zwitser Emile Gilliéron Sr., 
ook verantwoordelijk was voor een deel van de 
restauraties van het paleis van Knossos. Ar-
cheologie en filatelie gingen aan het eind van 
de 19e, begin van de 20e eeuw in Griekenland 
nog hand in hand. 
Het meest indrukwekkende monument op de 
Akropolis is natuurlijk de grote tempel, het 
Parthenon, ook al ontbreken de friezen die 
zich sinds het begin van de 19e eeuw in het 
British Museum in Londen bevinden (afb. 18). 
Het is een doorn in het oog van de Grieken 
die al vele jaren voor de terugkeer pleiten 
en er zelfs een apart museum voor hebben 
gebouwd (afb. 19).

Delos
We maken een uitstapje naar het middelpunt 
van de Egeïsche Zee. Hier ligt, in de nabijheid 
van Mikonos, het eilandje Delos. Volgens de 
oude Grieken was dit de geboorteplaats van 
de god Apollo en zijn zuster Artemis. Het 
eiland werd daarom een belangrijk godsdiens-
tig centrum. De rij van marmeren leeuwen 
aan de heilige straat weerspiegelt ook nu nog 
iets van die toenmalige grootsheid (afb. 20). 
Daarnaast ontwikkelde Delos zich door zijn 
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gunstige ligging tot een welvarende handels-
plaats. Omdat het eilandje in latere tijden werd 
verlaten is van de oudheden veel in goede 
staat bewaard gebleven. De resten van tem-
pels, markthallen, winkels, opslagplaatsen, 
theaters, en villa’s met mooie mozaïekvloeren 
zijn nog steeds te bezoeken (afb. 21). Daarom 
wordt ook Delos wel vergeleken met Pompeï.

Pella, Vergina en Philippi
We naderen het einde van onze toer en zijn 
in de laatste fase van de ‘Klassieke Tijd’ 
(400-323 voor Christus) aangeland. Deze 
periode wordt gekenmerkt door de opkomst 
van Macedonië als nieuwe machtsbasis voor 
Griekenland en het einde van de macht van de 
polis. Het is de tijd van koning Philippus II en 
zijn beroemde zoon Alexander de Grote.
De hoofdstad van het Macedonische rijk was 
Pella in Noord-Griekenland. Hier lag in de 

oudheid een groot paleis. Wie nu de opgravin-
gen van de antieke stad bezoekt ziet rechte 
straten met grote woningen met mooie mo-
zaïekvloeren. Daarbij valt op dat geen gebruik 
is gemaakt van mozaïeksteentjes uit tegels, 
maar van een soort kiezels, ‘rolsteentjes’  
(afb. 22).
Bij het plaatsje Vergina werd in 1977 een 
ontdekking gedaan die wordt gezien als de 
belangrijkste in Griekenland sinds de opgra-
ving van Mycene. Er werd een graf gevonden 
dat volgens de ontdekkers de tombe zou zijn 
van koning Philippus II. In het graf troffen de 
archeologen een aantal prachtige voorwerpen 
aan die nu te zien zijn in het Archeologisch 
Museum in Thessaloniki (afb. 23).
Een andere Macedonische stad in Noord-
Griekenland is Philippi. Deze plaats is vooral 
bekend uit de Bijbel, omdat de apostel Paulus 
hier voor het eerst voet op Europese bodem 

zette en er ook gevangen werd gezet. Het 
grote opgravingscomplex, met onder andere 
een mooi theater is het meest recente Griek-
se monument dat op de Werelderfgoedlijst is 
gezet (in 2016) (afb. 24). 

Kaap Soenion
Het is tijd om afscheid te nemen. En wat zou 
daarvoor een mooiere plek zijn dan Kaap 
Soenion (afb. 25). Kaap Soenion is een 
70 meter hoge steile rots die op zo’n 65 km 
van Athene oprijst uit de Egeïsche Zee. Op de 
rots staan de resten van de Poseidontempel. 
Zestien Dorische zuilen staan nog overeind. 
In één van die pilaren heeft de Engelse 
dichter, avonturier en Griekse volksheld Lord 
Byron zijn naam gekrast toen hij er in 1810 op 
bezoek was (afb. 26). Ook dichtte hij in Don 
Juan, één van zijn bekendste gedichten: 
‘Place me on Sunium’s marbled steep, where 
nothing, save the waves and I, may hear our 
mutual murmurs sweep’ of in de vertaling van 
Ike Cialona: ‘Geef mij het marmerrijke oord 
van Sounion als rustplaats, want ik hoor de 
zee daar, en zij hoort mijn zwanenzang.’
En met die overpeinzing komt er een 
einde aan onze rondreis langs de Griekse 
 oudheden.

Bronnen
M.A. Wes, H.S. Versnel en E Ch. L. van der Vliet, 
‘De  wereld van de Oudheid’ (Groningen 1978)
Lord Byron, ‘Don Juan’, vertaald door Ike Cialona 
(Amsterdam 2013)
Diverse lemma’s op Wikipedia en de site van de 
UNESCO http://whc.unesco.org/en/statesparties/gr
De verzameling postzegels met afbeeldingen van de 
werelderfgoedlijst: http://breiz.positive. pagesperso-
orange.fr/anglais%20grece.htm
Diverse artikelen uit ‘Hermes’ (periodiek van de 
 Postzegelvereniging Griekenland)
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et Filatelieblad van februari 2017 
bevatte maar liefst drie open brieven 
aan PostNL omdat deze onderneming 
opnieuw een versnellingsstap heeft 

gedaan in het proces dat men kan samenvatten 
in: de filatelie nadert haar einde. Onder het mom 
van efficiency had PostNL een oekaze uitgevaar-
digd welke men alleen maar kan opvatten als 
‘postzegelverzamelaartje pesten’. Want niemand 
gelooft echt dat het met de hand vernietigen van 
postzegels sneller gaat dan met een stempel. 
Met een stempel kan men met een goedgemikte 
handbeweging zelfs in één keer vier zegels ont-
waarden; met de hand moet dat een voor een. 
Nee, het is duidelijk weer een voorbeeld van de 
minachting voor de verzamelaar waar overi-

gens menig postbedrijf tegenwoordig last van 
heeft. De verzamelaar is er om de plaatjes die in 
tien- en honderdtallen worden uitgegeven aan 
te slijten, en hij wordt verondersteld ze in een 
insteekboek of voorbedrukt album te stoppen. 
Want daar verdient PostNL natuurlijk het meeste 
aan. Dat de verzamelaar van ‘gebruikt’ alleen 
maar als lastig wordt gezien is voor de oplet-
tende toeschouwer al jaren duidelijk. 
Maar we hoeven niet naar het verleden te wijzen: 
de huidige uitgiftepolitiek maakte het meer dan 
duidelijk. Een bezoek aan een postagentschap 
(of postzegelverkooppunt), of de website van 
PostNL doet vermoeden dat PostNL twee soorten 
postzegels verkoopt: het standaardassortiment 
(Nederlandse Iconen, Willem Alexander, en 

geboorte-, rouw en liefdeszegels plus de cijferze-
gels) en daarnaast de zogenoemde persoonlijke 
postzegels, waarvan het frame steeds hetzelfde 
is, maar de afbeelding per seizoen verschilt, en 
welke eventueel ook nog door de verzamelaar 
zelf kan worden ingevuld, uiteraard tegen een 
forse meerprijs. 

Met deze zogenoemde persoonlijke postzegels 
is iets vreemds aan de hand. Je kunt ze bij de 
postagentschappen kopen, je kunt ze op de web-
site van PostNL bestellen, maar ze komen niet in 
de Michel-catalogus terecht! Dat mag men met 
recht vreemd noemen, want deze postzegels 
beantwoorden aan alle eisen die Michel stelt om 
te worden opgenomen in hun catalogus (en waar 

Hoe PostNL een geliefde hobby om zeep helpt

L E Z E R S P O S T
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a de geleidelijke afschaf-
fing van de portzegels 
in de periode 1966-1971 
werden deze voor het 

innen van verhoogd port bij te laag 
of ongefrankeerde poststukken ver-
vangen door zogenoemde portkaar-
ten. Voordeel was dat de postbodes 
niet meer bij de geadresseerden 
behoefden aan te bellen, maar de 
ongefrankeerde of onvoldoende ge-
frankeerde brief, voorzien van een 
portkaart, in de brievenbus konden 
doen, wat veel tijdwinst opleverde. 
Op de portkaart werd aangegeven 
hoeveel port de geadresseerde 
moest betalen door middel van het 
aanbrengen van postzegels. Dit 
betrof het ontbrekende port en een 
verhoogd portbedrag. In de periode 
dat het brieftarief 80 cent was 
(1 juli 1991 – 1 juli 2001) was het te 
betalen portbedrag voor onge-
frankeerde brieven van de eerste 
gewichtsklasse ƒ 1,10 bestaande 
uit 80 cent ontbrekend en 30 cent 
verhoogd port, ook wel administra-
tiekosten genoemd. 
In de periode 1996-1998 kwam het 
te betalen verhoogd port van ƒ 1,10 
dus veel voor, zoals ook blijkt uit 
de afgebeelde portkaarten. Een 
postzegel van ƒ 1,10 bestond in deze 
periode nog niet, zodat dit bedrag 
altijd uit meerdere zegels moest 
worden samengesteld. Bij de kaart 
linksboven is dat gelukt, er zijn 
twee zegels van 55 cent gebruikt. 
Bij de kaart rechtsboven is 10 cent 

te weinig aangebracht, maar bij de 
kaarten onder is er voor behoorlijk 
hogere bedragen gefrankeerd, na-
melijk ƒ 1,80 (linksonder) en ƒ 1,60 
(rechtsonder). Over het algemeen 
werden er op portkaarten vaker 
hogere bedragen aangebracht dan 
juiste of te lage bedragen.
Wat niet veel voorkwam was dat 
de afzender, die het bedrag aan 
postzegels op de kaart aanbracht, 
commentaar leverde op deze port-

inning. Heel af en toe gebeurde dat 
wel, zoals op de juist gefrankeerde 
kaart linksboven: ‘Bedankt voor het 
vertrouwen’. Op de ondergefran-
keerde portkaart rechtsboven wordt 
het 10 cent te lage bedrag als volgt 
door de afzender verklaard: ‘Ik heb 
niet meer geld. Postzegel geleend. 
Afzender moet betalen. Brief was 
urgent. Kon niet weigeren (gemeen 
spel).’ Waar dit op sloeg zullen we 
wel nooit meer te weten komen. 

De commentaren op de te hoog 
gefrankeerde portkaarten onder 
waren positief: ‘Ik hoop dat u er 
gelukkig mee bent’ op de 70 cent 
kaart linksonder en ‘Met 70 ct 
voor een ijsje’ op de kaart rechts-
onder. Deze afzender had blijkbaar 
gedacht dat zijn frankering ƒ 1,80 
bedroeg en dus 70 cent “extra” was, 
maar in werkelijkheid was dat maar 
50 cent.

Gert Holstege

N
Terug naar 1996-1998

ze overigens ook weer continu van afwijken: alle 
Franse zegels die alleen bij de centrale ‘Versand-
stelle’ verkrijgbaar zijn – en waren – worden 
gewoon gecatalogiseerd) en toch komen ze niet 
in de Michel terecht! 

Wat wél in de Michel staat zul je echter tever-
geefs zoeken in de winkel of op de website van 
PostNL. Wat dus de ironie ten top is. Je kunt die 
zegels – en dat zijn er zo’n honderd per jaar – al-
leen bij Collectclub bestellen (en als je geluk hebt 
soms bij een Bruna). Dat is een aparte website. 
Als niet-verzamelaar zul je daar zelden tot nooit 
terechtkomen. Want wat lees je onder ‘speciale 
postzegels’ op www.PostNL.nl? Hieronder vat 
PostNL als eerste de persoonlijke postzegels 
(…) samen, vervolgens de geboorte etc. zegels, 
dan de themapostzegels (dit blijken ook weer 
persoonlijke postzegels te zijn), dan de ‘nieuwe 

postzegels’ en daaronder plaatst men alweer de 
geboorte etc. zegels, maar ook die van Willem 
Alexander (inderdaad: er komt elk jaar een ander 
jaartal op). Pas de link ‘bekijk de nieuwe uitgiften’ 
leidt naar de site van Collectclub. 
Het gevolg van deze politiek zie ik wanneer ik 
af en toe de oogst afweek die ik in een periode 
heb verzameld. De laatste oogst van ongeveer 
150  zegels bevatte: decemberzegels (45), de Hol-
landse iconen van drie jaar geleden (45),  Willem 
Alexander uit vier jaargangen (30), port-betaald-
zegels, persoonlijke postzegels (vuurtoren, 
bloem, Van Gogh), enkele kinderzegels en ook 
nog een drietal ‘echte’ speciale postzegels (die 
ook in de Michel terug te vinden zijn), en waarvan 
ik er zelf twee had verstuurd! Opvallend is 
overigens dat er ook maar een paar kinderzegels 
bijzaten: in het verleden kreeg ik er tientallen van 
binnen, maar sinds ik geen schoolkinderen meer 

aan de deur krijg die ze verkopen is het achteruit 
gehold. 
Het moge duidelijk zijn: mijn buitenlandse 
ruilcontacten zitten hier niet op te wachten 
(behalve die paar échte en de kinderzegels). Dat 
niet alleen: ook Hollandse verzamelaars haken 
en masse af van het verzamelen van Nederland 
(en tal van andere landen, overigens), en nieuwe 
aanwas van jonge verzamelaars komt er zeker 
niet meer bij want van alleen maar Hollandse ico-
nen en decemberzegels raakt niemand enthou-
siast. Hoe mogen we intussen het uitgiftebeleid 
van PostNL karakteriseren? Schieten in eigen 
voet? Tenslotte nog een verzoek aan PostNL: 
kan er iemand contact opnemen met de Michel 
met het verzoek dat ze de ‘officiële’ persoonlijke 
postzegels ook gaan catalogiseren? Dan heb ik 
tenminste toch eens iets voor mijn ruilcontacten. 

Jan Botman
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het stempel postaal is weet ik niet. Maar in 
1966 behoorden Jeruzalem en Bethlehem tot 
Jordanië totdat in 1967 Israël de Westelijke 
Jordaanoever van Jordanië bezette. Overigens 
is de naam Westelijke Jordaanoever omstre-
den. Joodse kolonisten noemen het bij hun 
bijbelse naam ‘Judea en Samaria’ om het recht 
op dat land voor Joden te benadrukken. Niet-
temin maakte Jordanië dus reclame om het 
Heilige Land te bezoeken. 

Stadsgezichten Jeruzalem 
Jeruzalem wordt na de bezetting door Israël 
in 1967 meteen tot onderdeel van de staat 
Israël verklaard en dat is nog steeds een open 
zenuw in de wereldpolitiek. In Jeruzalem ligt 
een belangrijke moskee voor de Islamieten 
en de Klaagmuur, belangrijk voor de Joden. 
Beiden zien Jeruzalem als hoofdstad van een 
Arabische Natie in een twee statenoplossing 
voor Joden en Arabieren in Israël. Als Israël 
dan in 1968 postzegels uitgeeft met stads-
gezichten op het oude en nieuwe Jeruzalem 
stuurt de toenmalige communistische Sovjet-
Unie alle post met deze postzegels erop met 

ran is op dit moment een islamitische 
staat met weinig vrijheden. Toch was 
het in de Antieke Wereld koploper op 
het gebied van mensenrechten. 

Het rijk van Kyros (559-530 voor Christus) 
besloeg het huidige Iran en grote gebieden 
daarbuiten. Een voorganger van Kyros had 
rond 586 voor Christus Jeruzalem veroverd en 
de Joden in ballingschap gestuurd. Kyros liet 
de tempel herbouwen, bevrijdde de slaven en 
verklaarde dat alle mensen het recht hebben 
op hun eigen godsdienst en alle rassen gelijk 
zijn. Dat werd in een antieke klei-cilinder 
gegraveerd in Akkadisch spijkerschrift op deze 
postzegel uit Iran (afb. 1). Ze komen in grote 
lijnen overeen met de eerste vier artikelen van 
de ‘Proclamatie van de mensenrechten’ door 
de VN:
• vrijheid en gelijkheid voor alle mensen
• geen onderscheid naar onder andere ras, 

geslacht, religie en politiek
• leven in vrijheid en veiligheid
• geen slavernij of lijfeigenschap
En zo was Kyros zijn tijd ver vooruit.
Opvallend genoeg is ook in Israël deze klei-
cilinder in 2015 op een postzegel afgebeeld 
(afb. 2). Hebben Israël en Iran, ondanks 
diepgaande politieke en religieuze menings-
verschillen, toch een soort van gezamenlijke 
uitgave.

Italië schafte jaartelling  
voor/na Christus af
Onze jaartelling is gebaseerd op het jaar voor 
of na Christus. Dat is niet overal zo maar in 
het kader van dit artikel valt Italië wel heel erg 
op als het de jaartelling voor en na Christus af 

In de Antieke Wereld van onder andere de Romeinen en het Ottomaanse 
Rijk werd er veel oorlog gevoerd en werden volkeren verdreven maar 
was er door een verlichte vorst soms ook aandacht voor mensenrechten. 
In deze jaarlijkse bijdrage met het thema van de Brievenbeurs in Gouda 
‘De Antieke Wereld’ komt dit aan de orde op (post)zegels.
door Jan Heijs

I
schaft. In 1924 behaalde de fascist Musso-
lini een grote verkiezingsoverwinning. Op 
25 december 1926 (Kerstmis!) kondigde Mus-
solini met terugwerkende kracht een nieuwe 
jaartelling af: de ‘Calendro Nationale’ ook ‘Aera 
Fascista’ (E.F.) genoemd. Nieuwjaarsdag van 
deze fascistische jaartelling was 28 oktober 
1922, de dag dat Mussolini met zijn Zwarthem-
den bij de mars op Rome deze stad binnen 
marcheerde. Hij vond deze dag kennelijk 
belangrijker dan Christus geboorte.
Gevolg is dat het jaar I van 28 oktober 1922 tot 
en met 27 oktober 1923 liep. Deze jaartel-
ling is in stand gebleven tot en met jaar XXII, 
oktober 1942 t/m oktober 1943. In september 
1943 capituleerde Italië na het oprukken van 
de geallieerden.
Op brief is deze jaartelling ook te vinden. 
Hier een brief vlak voor de invoering van deze 
jaartelling op 25 december 1926 (afb. 3). Op 
het dagtekenstempel staat nog de gebruike-
lijke datum: 9.XII.1926. Op deze briefkaart d.d. 
27.XI.1932 is de eeuwaanduiding ‘19’ , zoveel 
eeuwen na Christus, weggelaten om ruimte te 
maken voor het jaar in de ‘Aera Fascista’ jaar-
telling ‘XI’, elf jaar na de machtsovername van 
Mussolini (afb. 4). Poststukken met een ‘EF’ 
jaartal zijn gemakkelijk te vinden ook al werd 
de ‘EF’ aanduiding in de jaren 1926-1943 niet 
in iedere poststempel gehanteerd. 

Jordanië roept op Jeruzalem te bezoeken
Op bijgaande brief uit Jordanië van 3 decem-
ber 1966 staat een nevenstempel ‘Visit the 
holy land, Bethlehem Jerusalem, Kingdom of 
Jordan’, ‘Bezoek het Heilige Land, Bethlehem 
Jerusalem, koningrijk Jordanië’ (afb. 5). Of 
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een groot rood stempel ‘retour’ (afb. 6). Het 
rode stempel ‘Non admis – art. 28 par. 1d. con-
vention UPU’ ‘Niet toegestaan – art. 28 par. 1d 
UPU Conventie’ bepaalt dat post met zaken 
‘waarvan de invoer in het land verboden is’ 
geweigerd mag worden. Het hele artikel gaat 
over de inhoud van post, zoals gevaarlijke stof-
fen en welke levende dieren wel of niet in post 
mogen zitten. Het artikel is niet bedoeld voor 
postzegels op brieven maar het kan, met een 
beetje oprekken, wel zo uitgelegd worden. Als 
Trump besluit om de Amerikaanse ambassade 
van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen 
zal deze open zenuw nog steeds blijken te be-
staan en heftige tegenreacties oproepen in de 
Arabische wereld waarin tientallen landen ze-
gels hebben uitgeven voor steun aan de strijd 
van de Arabieren tegen Israël. Soms zelfs 
verplichte toeslagzegels zoals van Bahrein in 
1973 (afb. 7) en Irak uit 1977 (afb. 8).

Armeense Volkerenmoord
De laatste jaren wordt er geruzied over de 
‘Armeense volkerenmoord’ (1894-1915) tus-
sen Armenen en Turken. Volgens de Turken 
een leugen en belediging van de Turkse staat, 
volgens de Armenen niet. 
Oost-Armenië, inclusief de huidige republiek, 
was tot 1828 een deel van Perzië, daarna 
Russisch. West-Armenië was deel van Turkije 
c.q het Ottomaanse Rijk. Vanaf 1850 werden 

Armeense minderheden in het Ottomaanse 
Rijk door gevluchte Armenen uit het buiten-
land aangemoedigd om zelfstandig te worden. 
Volgens de Armenen leidde dit in 1894-96 tot 
het vermoorden van 30.000 Armenen in Oost-
Anatolië en Constantinopel (nu Istanboel). In 
mei 1915 volgde een massadeportatie vanuit 
Oost-Turkije en werden Armenen gedwongen 
om naar Syrië te lopen zodat ze geen steun 
konden geven aan een Russische invasie. 
Vele Armenen overleden tijdens deze mars.
In Libanon is in 1965, 50 jaar na dato, een 
standbeeld opgericht om dit te herdenken. 
Na 100 jaar werd, in 2015, dit standbeeld op 
een postzegel gezet (afb. 9). 
In 2007 wordt er met Turkije onderhandeld 
over toetreding tot de Europese-Unie. Een 
van de voorwaarden is meer democratie, ook 
ten aanzien van minderheden en verruiming 
van de mensenrechten. In Frankrijk levende 
Armenen testten dit door de uitgifte van een 
persoonlijke postzegel met een tab over de 
‘Armeense genocide’ in 1915 (afb. 10).
Ook Armenië geeft in 2015 een postzegel uit 
ter herdenking van de genocide met een tekst 
in het Armeens en het Engels zodat de bood-
schap ook internationaal over komt. (afb 11).
Voor zover bekend hebben deze postzegels op 
post naar Turkije niet geleid tot tegenmaat-
regelen tegen deze zegels. Ook al ligt deze 
kwestie heel gevoelig in Turkije.

Turkije strijdt tegen buitenlandse 
postdiensten
Turkije probeerde al vanaf 1864 de daar geves-
tigde buitenlandse postdiensten op te heffen. 
Het trad in 1875 toe tot de Wereldpostunie en 
meestal werden dan de buitenlandse postkan-
toren, volgens afspraak in de Wereldpostunie, 
opgeheven. 
Toch bleven de Oostenrijkse Levantkantoren 
tot 1923 open. Als reactie daarop gaf Turkije 
drie keer speciale postzegels uit met korting 
om tegen deze kantoren te kunnen concurre-
ren. Gewone zegels kregen de opdruk ‘Beyeiye’ 
(korting). Ook dit was in strijd met de regels 
van de Wereldpostunie maar was een reactie 
op het ‘illegaal’ handhaven van de Oosten-
rijkse kantoren in Turkije. En bij deze briefkaart 
van 29-6-2008 van Turkije naar Oostenrijk 
(afb. 12) heeft het gewerkt. Met Turkse kor-
ting zegels verzonden met de Turkse post in 
plaats van via een Oostenrijks kantoor aldaar.

Macedonië opgesplitst
Een groot deel van het vroegere Joegoslavië, 
waaronder Macedonië, behoorde ook tot 
het Ottomaanse Rijk. Maar ook een deel van 
Griekenland is Macedonisch.
Na het uiteenvallen van Joegoslavië werd het 
Joegoslavisch deel in 1991 de zelfstandige 
staat Macedonië. Maar Griekenland erkent de 
staat niet onder deze naam, bang als ze is dat 
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de Griekse Macedoniers zich daarbij willen 
aansluiten. Daarom heet de staat de ‘Voor-
malige Joegoslavische Republiek Macedonië’. 
In het engels ‘Former Yugoslav Republic of 
Macedonia’ (FYROM). De postzegels van 
Macedonië dragen echter veelal de naam 
‘Macedonië’. Op post van Macedonië naar 
Griekenland stempelt de Griekse post dan ook 
in het Grieks en het Engels ‘Recognized by 
Greece as FYROM’, ‘erkend door Griekenland 
als FYROM’ (afb. 13). Deze machtsstrijd treft 
niet alleen de postzegels. Als je bijvoorbeeld 
per Macedonische auto van Macedonië naar 
Griekenland wilt moet je als landsaanduiding 
de letters ‘FYROM’ achter op je auto hebben.

Sovjet-Unie ageert tegen Griekse coup
Op 6 augustus 1968 gaf de communistische 
Sovjet-Unie een zegel uit met een deel van de 
beroemde marmeren Laocoön beeldengroep 
uit de eerste eeuw voor Christus. De Russische 

tekst op dit zegel luidt: ‘Ter versterking van 
de solidariteit met de Griekse democratie’ 
(afb. 14). Deze zegel was een protest tegen 
de staatsgreep in 1967 van Griekse officieren 
dat vervolgens een schrikbewind voerde 
tegen alles wat links en/of communistisch 
was. Onder druk van Griekenland werd eind 
1968 deze zegel uit de roulatie genomen.

Griekenland en Turkije: 
ruzie over eilanden
Tijdens de eerste Balkanoorlog (1912) 
bezet Griekenland de vlak bij de Turkse kust 
liggende Turkse eilanden Ghios, Lesbos, 
Lemnos, Ikaria en Samos. Sindsdien claimt 
Turkije deze eilanden plus de eilanden 
Rhodos, Dodekanesos en Castellorizon. 
Griekenland zet deze eilanden op een land-
kaart op post zegels (afb. 15) terwijl Turkije 
alleen maar het  ‘vasteland’ afbeeldt zonder 
deze eilanden (afb. 16).

12

15

13

16
14

in memoriam fred kamphuis (1932–2017)

In 1992 ging Fred Kamphuis met de VUT. Bij zijn 
afscheid werd een symposium ‘Filatelie 1992’ ge-
houden, waarbij Does Steiner-Spork, Jan Veraart, 
Jan Vellekoop en ondergetekende een voordracht 
hielden. Aan het eind van dit symposium werd Fred 
Kamphuis de koninklijke onderscheiding Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau overhandigd. Dat 
jaar werd Fred opgevolgd door Charles Boissevain 
als conservator postwaarden en door Monique 
 Erkelens, toen als Museumassistente Postwaar-
den, nu conservator Postwaarden. Fred is na 

1992 nog lange tijd als vrijwilliger op het museum 
belangrijke werkzaamheden blijven verrichten. 
De Nederlandse filatelie heeft veel aan hem te 
danken en wij hopen dat de schitterende col-
lectie Postwaarden nog intact blijft bij de vele 
veranderingen die in het tegenwoordige Museum 
voor Communicatie plaatsvinden.

Gert Holstege

p 16 februari dit jaar is Alfred Robert 
(Fred) Kamphuis overleden. 
In 1960 werd Fred Kamphuis aangesteld 
bij het Nederlands Postmuseum als 

medewerker van de postwaardencollectie. Nadat 
ondergetekende begin zeventiger jaren, als eerste 
filatelist, de archieven van PTT aan de Kortenaer-
kade in Den Haag – nu in het Nationaal Archief – 
bestudeerde in verband met de Jubileumzegels 
1923, kreeg hij ook te maken met de collectie van 
het Postmuseum en dus met Fred Kamphuis, die 
inmiddels conservator was geworden. Die samen-
werking is altijd uitstekend geweest. Een belangrijk 
eerste probleem wat met Fred Kamphuis werd op-
gelost was het wel of niet bestaan van de tanding 
11x11 van de 35-centzegel Jubileum 1923. Bij alle 
filatelistische problemen, zoals de achtergrond van 
de 5-cent oranje Hangend Haar en vele andere, kon 
altijd worden gerekend op volledige steun van het 
Postmuseum en dus vooral van Kamphuis. Ook wat 
betreft de uitbreiding van de museumcollectie 
door aankopen op postzegelveilingen heeft Kamp-
huis een belangrijke rol gespeeld. Bij de samen-
stelling van het Handboek Postwaarden Nederland 
hebben de auteurs nog steeds veel profijt van zijn 
toenmalige werkzaamheden! 

O

In 1992 
gaf het 
Nederlands 
PTT Museum 
dit boekje uit 
met daarin de 
voordrachten 
gehouden 
tijdens het 
symposium 
ter gelegen-
heid van het 
afscheid van 
Fred Kamp-
huis op 
30 september 
1992.

Bij het afscheid van Fred Kamphuis (l) in 1992 werd de 
koninklijke onderscheiding opgespeld door Drs. W.A. van 
Ommeren, voorzitter van het bestuur van het PTT-museum.
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27e Internationale
Postzegelbeurs Essen
Messe Essen
Messehaus Süd
� Meer dan 130 vakhandelaren,

veilinghuizen, producenten
van accessoires, uitgevers,
postadministraties 
& agent schappen uit 
de hele wereld

� 1e Dag emissies

� Speciaal beursstempel & -postwaardestuk

� Centrum Filatelie met 
vakmensen & keurmeesters

� Europese kampioenschappen 
voor thematische filatelie

GRATIS TOEGANG!

Verheug u op de wereld van de postzegels

Openingstijden: 11-12 mei, 10-18 uur · 13 mei, 10-17 uur

Organisator: Jan Billion · Messeagentur · Postfach 10 82 54 · 40863 Ratingen
Telefoon + 49 (0) 2102/5 06 75 · Fax + 49 (0) 2102/89 58 25

info@briefmarkenmesse-essen.de · www.briefmarkenmesse-essen.de

11-13 Mei 2017
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Signeersessie met
olympisch kampioen
Kathrin Boron!

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

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

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

  

  

SERIOUS ABOUT STAMPS

Whatever you collect you’ll
always find something in 

our weekly auctions.

From fine and rare to 
exciting new discoveries. 

Exhibition quality collections 
to estate cartons.

Something Different Every Week

Sandafayre
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door  Ronny Van Pellecom

oen Alexander de Grote in 332 v. 
Chr. Het land binnenviel werd hij 
verwelkomd als bevrijder. De stad 
Alexandrië, die hij in 331 v. Chr. door 

de Griekse architect Dinocrates liet ontwer-
pen, werd bijna voor 1000 jaar de hoofdstad 
van Egypte. Na de dood van Alexander de 
Grote viel zijn rijk uiteen en werd verdeeld 
onder zijn generaals en Ptolemaios kreeg de 
provincie Egypte toegewezen. Door hem ont-
stond de Ptolemeïsche dynastie die duurde 
tot 30 v. Chr. Met als laatste koningin de alom 
bekende Cleopatra (VII) die verslagen werd 
door Rome waardoor Egypte volledig onder 
Romeins gezag kwam. (afb. papyrus)
Dit bleef zo tot de Arabische verovering in 641. 
Alexandrië bleef nog steeds als havenstad en 
handelscentrum een belangrijk, zo niet het 
belangrijkste, middelpunt van Egypte. Ook na 

T
de stichting van Foestat en opvolger Caïro 
die als hoofdstad fungeerden. 
Alexandrië werd bevolkt door Franse, Itali-
aanse en Spaanse handelaren uit voorna-
melijk Venetië, Florence, Marseille, Aigues-
Mortes (afb. 1-3).

de antieke wereld

special 
2017

Het oude Egypte

Wie Egypte zegt denkt dadelijk aan farao’s, piramiden, zon en zee. Egypte 
was inderdaad een van de oudste beschavingen van de wereld met een zeer 
goed gestructureerde organisatie en met de Nijl als centrale levensader. 
In de late periode (712 – 332 v. Chr.) verzwakte het rijk aanzienlijk en het 
land werd bezet door achtereenvolgens Assyriërs en Perzen.

Route om de Kaap
Nadat de Portugezen de zeeroute om Kaap 
de Goede Hoop gevonden hadden verloor 
Alexandrië, en daarmee ook Egypte, al veel 
van de handel en de genadeslag kwam toen 
de Ottomanen in 1517 het land veroverden. 
Caïro verloor haar vooraanstaande functie ten 
gunste van Constantinopel en Alexandrië liep 
bijna leeg. Enkele handelaren (voornamelijk 
Italiaanse) bleven in de havenstad achter en in 

1. Brief van 
Alexandrië 
14-6-1395 met 
een vijfpuntige 
ster naar de 
familie Delfino 
in Venetië, 
geschreven 
door de joodse 
koopman 
Sabatino Russo. 
De vijfpun-
tige ster is een 
handelsmerk, 
gebruikt om 
onder andere 
goederen te 
identificeren 
als eigendom 
van de betref-
fende koopman.

2. Brief van 
Venetië 23-2-
1420 (Donato 
Arimondo) naar 
Delfino in 
Alexandrië 
(10-3-1420) 
Delfino was 
de toenmalige 
Venetiaanse 
consul in 
Alexandrië.

3. Brief van Alexandrië 1508 naar Domino Raffaello de Medici 
in Bugie (nu Bejaïa in Algerije).

1) Mussius Aemilianus, plaatsvervangend prefect, 
(2) aan Deios, prytanis van de Arsinoïten (d.w.z. voorzitter van de 
stadsraad van de stad Arsinoöpolis), gegroet. 
(3) Ofwel moet u zelf [komen?] ofwel zend een ander in plaats van u, opdat 
(4) de zaak betreffende de benoeming - - - 
(5) - - - u voor het exegeetschap1 . Mikkalos alias (?) - - -2

(6) - - -
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de loop der tijd werd de post naar Europa met 
scheepskapiteins meegegeven. Om het risico 
van verlies zoveel mogelijk uit te sluiten, mocht 
het schip, samen met de post, de aanloophaven 
niet bereiken, werd meestal dezelfde brief in 
kopie geschreven en dan met een ander schip 
meegegeven (afb. 4+5).

Buitenlandse kantoren
Het Franse leger, onder leiding van Napoleon 
Bonaparte, bezet Egypte van 1797 tot 1801 en 
maakt een begin met een officiële post die 
openstond voor iedereen (afb. 7).
Met de opening van verschillende scheepvaart-

4. Brief van Alexandrië, 3-8-1689 naar Livorno geschreven: ‘Par le vesseau Capp. N Martichou’.

5. Brief van Alexandrië, 3-8-1689: naar Livorno met dezelfde inhoud over een 
nog niet betaalde rekening van 250 Piastres, nu geschreven: ‘Par le vesseau 
Capp. N Audibert QDC’.

6. Handelsbrief van Caïro 6-11-1732 via Alexandrië naar Venetië. Deze brief werd aan de 
 kapitein van de ‘Petrina’ meegegeven; handgeschreven vermelding: ‘CON CAPT PETRINA C.D.G.’
de vermelding C.D.G. (Che Dio Guardi) is vaak terug te vinden op deze brieven.

7. Brief van Napoleon in Alexandrië naar Generaal Destaing in Rosetta. Geen datum.

8. Brief 
Griekse 
post, aan-
getekend 
van 
ALEXAN-
DRIA 
3-10-
1878 via 
KERKYRA 
7-10-1878 
naar KE-
FALINIA 
7-10-
1878. 
Porto 

50 Lepta (1x 20 + 1x 30 – Atheense druk). UPU-tarief vanaf 19 juni 1875: 30 Lepta voor 
het buitenlands tarief tot 15gr en 20 Lepta aantekenrecht.  Rondstempel met de foutieve 
spelling ΑΛΑΛΣΣΞAΝΔΡΕΙΑΞAΝΔΡΕΙΑ ipv ΑΛEΞAΝΔΡΕΙΑΑΛEΞAΝΔΡΕΙΑ 

9. Brief Franse 
post, van 
ALEXANDRIE 
31 JUL 62, 
vijfvoudig 
port van 
2Fr 50 naar 
Marseille. 
Gebruik van 
het kleine 
nummer-
stempel 3704.
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lijnen en consulaten begin 1800 
worden ook Europese post-
kantoren gevestigd in Alexan-
drië, Caïro, Port Said en Suez 
(afb. 8+9).
In 1805 kan Mohamed Ali zijn 
macht consolideren en voert 
een staatspost in waar in het 
begin uitsluitend officiële post 
toegang toe had. Nadien oog-
luikend ook voor particulieren 
tegen betaling.
Tevens komen er ook initiatie-
ven van Europese handelaren 
om een postdienst te beginnen. 
Meratti was de meest succes-
volle met de oprichting van de 
Posta Europea (afb. 10+10a).

Spoorwegen
Met de bouw van de spoorwegen 
wordt de Posta Europea zo suc-
cesvol dat Muzzi, de toenmalige 
directeur, gevraagd wordt om 
een Egyptische post op te rich-
ten, die voor iedereen toeganke-
lijk moet zijn. Die komt er dan in 
1865. De postzegels verschijnen 
op 1 januari 1866 (afb. 11-13).

Noten
1. Een exegeet was de voorzitter van 
een groep stedelijke magistraten, 
verdere functies zijn niet geheel 
duidelijk.
2. Vertaling door Dr. C. Hoogendijk, 
Universiteit Leiden

10 + 10a. Brief via de Posta Europea van Alexandrië naar Caïro. 
Port 1 Piaster in rood. Blauw rondstempel (Type IV) POSTA 
EUROPEA 24 DBRE ALESSANDRIA

11. Brief van Mansura 2-12-1865 naar Damiette 5-12-1866. 
Geschreven port van 2 piaster in blauw. In het begin zijn er nog geen 
postzegels maar uitsluitend stempels. Het vroegere port dat bij de 
Posta Europea gebruikt werd, blijft nu ook nog van kracht.

12. Brief met gehalveerde 2 Piaster zegel van Alexandrië 21-7-67 
naar Suez 21-7-67.

13. Brief 1 piaster van Alexandrië 4-4-1866 naar Tanta. Port 1 piaster.
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Onze schoenenverzameling krijgt 
langzamerhand al een beetje sa-

menhang. We zijn de vorige keer begon-
nen met het maken van een PLAN door 
de verschillende soorten gebruik van 
schoenen op een rijtje te zetten, maar 
was dat een logische volgorde? Natuur-
lijk niet. Wat dacht je van de volgende? 
1. Gewone schoenen; 2. Werkschoenen; 
3. Schoenen voor sport en vrije tijd; 4. 
Schoenen voor speciale gelegenheden. 
Sport en vrije tijd kunnen eigenlijk best 
samen in één groep (al zijn de schoe-

nen van profsporters misschien wel 
werkschoenen).
Je begint met het algemene en daalt af 
naar bijzondere of speciale vormen van 
gebruik. Zo brengen we er systeem in, 
zou je kunnen zeggen.
Op dit moment kunnen we nog niet zien 
of we volledig zijn, maar het is wel een 
saai lijstje woorden. Daar gaan we even 
over nadenken en ondertussen eens 
kijken naar een postwaardestuk dat ik 
even geleend heb uit een verzameling 
over een reisje in Zwitserland. (De kaart 

is verkleind afgebeeld en op de adres-
kant van de kaart staat een ingedrukte 
frankering, maar vanwege de ruimte 
laat ik die niet zien.) Drie paar schoe-
nen, maar de man op de brancard loopt 
even niet. Zou hij verkeerde schoenen 
hebben gedragen, is hij getroffen door 
een vallend rotsblok of uitgegleden over 
de keuteltjes van de alpenmarmot? We 
zullen het nooit weten, maar hij wordt 
gered door dragers van bergschoenen 
en daar gaat het hier om. Voor het even-
wicht tonen we (verkleind) ook nog een 
(glazen?) damesschoen op het kaft van 
een boekje van het Verenigd Koninkrijk, 
dat ik vond in een rondzending.
We gaan nu met een beetje creativiteit de 
titels van onze hoofdstukken opleuken. 
De inhoud blijft hetzelfde, maar het wordt 
minder eentonig. Wat vind je ervan? 
1. Het dagelijkse loopwerk; 2. De eisen 
van het beroep; 3. Anders bewegen? 
Ander materiaal; 4. De gelegenheid 
maakt de schoen.
Zo, nu staat er niet meer telkens het 
woord ‘schoenen’, maar het kan mis-
schien nog wel beter. Nu nog een titel 
bedenken voor de verzameling.

Sjoerd Bangma 
Reageren of vragen? 
Mail: sbangma@xs4all.nl
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Jaargang 67

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

verzameling of een flop?
Deze maand laten we je een 
postzegel zien van Groot-
Brittannië. De vraag is mag je 
deze zegel gebruiken in een 
verzameling over muggen?

A. Nee, want de postzegel 
gaat over de ontdekking 
van het graf van de farao 
Toetanchamon.
B. Nee, want er is op de 
postzegel helemaal geen 
mug te zien.
C. Ja, want als je goed kijkt 

zie je op de achtergrond 
een klein mugje afgebeeld.
D. Ja, want de man die 
geld gaf om het graf te 
ontdekken, stierf door een 
muggenbeet.
Het antwoord staat op de 
 volgende bladzijde.?Top 

of 
Flop

De Boog van Trajanus
De Romeinen maakten speciale kunstwer-

ken om hun keizers te eren. Op deze post-
zegel zie je zo’n kunstwerk, een triomfboog 
of ereboog. Hij staat nu nog steeds in het 
Italiaanse plaatsje Benevento aan het begin 
van de weg naar Brindisi. Hij is helemaal in 
zijn oorspronkelijke staat bewaard gebleven 
en is een van de best bewaarde Romeinse 
triomfbogen. De boog uit 117 na Christus is 
een eerbetoon aan keizer Trajanus, die van 

98 tot 117 na 
Christus re-
geerde. Het was 
deze keizer die aan een nederzetting aan de 
Rijn, Ulpia Noviomagus Batavorum, stads-
rechten gaf. Deze stad kennen we nu allemaal 
als Nijmegen, die beweert de oudste stad 
van Nederland te zijn. Dat wordt betwist door 
Maastricht en Voorschoten, die beide zeggen 
dat juist zij de oudste stad van het land zijn.

Verzamelen met plezier!Verzamelen met plezier!  Interessante titels

de antieke wereld

special 
2017

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ulpia_Noviomagus_Batavorum
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iReageren? Willeke.tnb@wxs.nlHallo jongens en meisjes!Hallo jongens en meisjes!

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

De Antieke Oudheid is misschien 
niet een onderwerp waar je 
interesse meteen naar uitgaat. 
Maar zoals je hebt gemerkt, zijn 
er mooie verhalen, die je met 
filatelistische elementen kunt 
illustreren. Misschien hebben we 
je op een idee gebracht voor een 
nieuw verzamelgebied.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

De oudheid, heb je daar weleens 
van gehoord? Kijk dan naar deze 
postzegel en volg het rode lijntje. 
Dat wijst naar de Middellandse 
zee. In de landen rondom de 
Middellandse Zee ontwikkelde 
zich duizenden jaren geleden 
een cultuur, die we nu de Antieke 
wereld noemen. 

Toen wij nog in berenvellen 
rondliepen
Vijfduizend jaar geleden ontstond in 
Griekenland een volk dat kon schrij-
ven. Vanaf dat moment verzamel-
den ze kennis over allerlei dingen en 
mensen gingen die informatie met 
elkaar uitwisselen. Dat gebeurde 
voornamelijk op Kreta, een Grieks 
eiland waar je vast wel van gehoord 
hebt.

Tempels en paleizen
Wat je ook rondom de Middellandse 
Zee ziet, dat zijn de tempels voor de 
goden. Op Kreta vind je dit gebouw, 
men denkt dat het een paleis is hoe-
wel er ook beweerd wordt dat het 
een tempel is. Veel Griekse tempels 
zien er zo uit, met van die pilaren en 
een plat dak. 

De oppergod
In de Griekse mythologie (dat 
zijn verhalen over goden en het 

ontstaan van 
de wereld) 
was Zeus de 
belangrijkste 
god. Je spreekt 
zijn naam uit 
als zuis, gaat 
dat lukken? 
Nou is er wat belangrijks wat ik je nu 
ga vertellen. Want de Grieken gingen 
na een heleboel jaren in andere lan-
den wonen rondom de Middellandse 
Zee. Ze kwamen in Rome in Italië 
terecht. Ze vertelden de mensen 
over hun oppergod. Daar namen de 
mensen de oppergod over, maar ze 
noemden hem: Jupiter.
En dat deden ze met alle goden van 
de Grieken. Die kregen allemaal een 
Romeinse naam.

Wist je dat…
…er in de oudheid, zo’n 200 jaar 
vóór Christus, een toeristische 
reisgids was voor de rijke mensen 
van Athene? Daar stonden 7 grootse 
gebouwen in, die we nu de 7 antieke 
wereldwonderen noemen. Het zijn 
de tempel van de oppergod Zeus in 
Olympia, de tempel van de godin 
Artemis te Efese, het mausoleum 
in Halicarnassus, de kolos van 

Rhodos (een beeld van de zonnegod 
Helios), de vuurtoren van Alexandrië 
in  Egypte, de hangende tuinen van 
Babylon in Syrië en de pyramide van 
Cheops in Egypte. Al deze “won-
deren” lagen in een gebied aan de 

oostkant van de Middellandse zee 
dat viel onder het rijk van Alexander 
de Grote. Die gebouwen hebben 
helaas de tijd niet doorstaan. Ze zijn 
allemaal ingestort of leeggeroofd be-
halve die ene: de pyramide in Egypte. 
Deze werd meer dan 2000 jaar vóór 
Christus al gebouwd. En die staat 
er nog steeds. Het blijft de grootste 
trekpleister voor moderne toeristen 
die Egypte bezoeken.

Toon Oomens

Het juiste antwoord is D. Voor zover wij 
kunnen nagaan staat er op de achter-

grond geen mug, dus antwoord C is niet 
goed. En zelfs als er een mug te zien is, 
dan is die zo klein dat je met gemak een 
betere afbeelding van een mug kunt vinden. 
 Antwoord B is ook onjuist, want het is niet zo 
dat er per se een afbeelding van je onder-
werp op een zegel moet staan om hem te 
kunnen gebruiken. Daarom is antwoord A 
ook niet goed en dat heeft te maken met het 
verhaal achter deze zegel. De Britse Lord 

Carnarvon had er veel geld voor over om het 
graf van farao Toetanchamon te ontdekken. 
Hij was dan ook heel erg blij toen in 1923 dat 
graf eindelijk gevonden werd. Toen het graf 
geopend werd, vonden ze niet alleen de 
resten van de farao, maar ook allerlei waar-
devolle voorwerpen. Carnarvon heeft echter 
niet lang van de vondst kunnen nagenieten. 
Zes weken later stierf hij plotseling als 
gevolg van een ontstoken muggenbeet. Er 
wordt wel gezegd dat dit de wraak van Toe-
tanchamon was en men noemt het dan ook 

de Vloek van de Farao. De ontdekking van 
het graf, de muggenbeet en de dood van de 
geldgever zijn daarmee met elkaar verbon-
den. Daarom mag deze postzegel opnemen 
in een verzameling over muggen. Zo zie je 
maar hoe belangrijk het is om alles over je 
onderwerp te weten. Op die manier kan je 
filatelistische elementen in je verzameling 
opnemen, die op het eerste gezicht niets 
met je onderwerp te maken hebben.
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Herakles of Hercules
Het verhaal van Hercules is erg 
interessant. Hij was een god en 
hij moest een aantal opdrachten 
doen voor een koning. Een van de 
opdrachten was het vangen van 
een zwijn dat de buurt onveilig 
maakte. Het lukte Herakles om het 
zwijn te vangen en naar de koning 
te brengen. Maar de koning was 
zò bang voor dat zwijn, dat hij zich 
in een koperen pot verstopte toen 
Herakles met dat zwijn thuiskwam!

Nog een mooi verhaal
Je hebt het zeker wel in de gaten: die 
oudheid zit helemaal vol geweldige 
verhalen. Hier komt er nog eentje.
Ongeveer drieduizend jaar geleden 
werd de stad Rome gesticht. Het 

verhaal gaat, dat de god Mars (de 
oorlogsgod) een tweeling had. Ze 
heetten Romulus en Remus. Maar 
de baby’s mochten niet blijven le-
ven, zo gaat het verhaal. De soldaat 
die ze dood moest maken, wilde dat 
natuurlijk niet. Hij legde de baby’s in 
een mandje in het bos. De tweeling 
werd gevonden door een wolvin die 
ze verzorgde. Na een tijdje werden 
ze gevonden door een herder en 
grootgebracht. Samen stichtten ze 
een stad: Rome.

De zeevaart
Aan de rechterkant van de Middel-
landse Zee liggen een aantal landen 
die we het Midden-Oosten noemen. 
Eéntje daarvan is Israël. Maar er 
waren er veel meer en ze waren 

behoorlijk agressief. Er werden 
ontzettend veel oorlogen gevoerd 
op die mooie zee. 

Egypte, dat weet je wel
In de oudheid was Egypte ook een 
van de vroegste culturen. Dat ligt aan 
de overkant van Italië en Grieken-
land, dus je begrijpt wel dat die cul-
turen elkaar wel kenden. Ze namen 
ook dingen van elkaar over. Maar 
die piramides, die zie je nergens. 
Ze werden vijfduizend jaar geleden 

gebouwd en ze staan er nog steeds. 
Zou jij er binnen willen kijken?

De farao
Dit was de naam van de koning van 
Egypte, elke nieuwe koning heette 
de farao. Ze hadden wel een eigen 
naam, zoals Ramses, Toetmosis of 
Toetanchamon. Op deze postzegel 
zie je ook de hiërogliefen, dat zijn 
plaatjes die een bepaalde klank 
voorstellen. Dus als je die plaatjes 
hardop zegt, hoor je wat er staat. 

We zijn de zee rond! Ga eens kijken 
welke zegels jij hebt van deze mooie 
regio? Succes er mee!

Een studiegroep [3]: Gabriël
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.
Een hele grote studiegroep is 
“Gabriël”. Zij zijn een vereniging 
van verzamelaars van de thema’s 
Geschiedenis, Kunst en Cultuur in 
relatie tot de Bijbel en het Chris-

tendom. Er vallen verschillende 
studiegroepen onder: glasschilder-
kunst, handschriften, bijbelteksten 
en Byzantijnse motieven. Ze geven 
zes keer per jaar een blad uit en er 
zijn ledenbijeenkomsten in het mid-
den van het land. En mocht je nou 
een zegel missen (dat noem je een 
manco) in je collectie, dan is er een 
speciale afdeling (mancodienst) 
die voor je op zoek gaat naar wat 
je nodig hebt. Ze hebben ook een 
website: www.gabrielfila.nl.

Willeke ten Noever Bakker

de antieke wereld

special 
2017

De Jeugdige Grensvrienden
I edere jeugdleider weet hoe 

moeilijk het is om tegenwoordig 
een club draaiende te houden. Het 
lijkt soms wel of jongeren zich niet 
meer voor postzegels interesseren. 
Jean-Paul Groenen neemt dat niet 
zo maar aan en ging naar scholen 
om aandacht voor de hobby op te 
wekken. Zelf zegt hij daarover: “De 
leerkracht heeft allerlei materiaal 
nodig om te knutselen en daar kan 
je ze meestal wel mee helpen. Op 
deze manier ben ik dus ook op-
nieuw in de school binnen geraakt. 
Gewoon de leerkracht materiaal 
bezorgen en vragen om een gastles 
over postzegels te mogen geven. 
Zorg wel dat je voor ieder kind én 
de leerkracht een mooi cadeau 
hebt met leuke, kindvriendelijke 
postzegels! En zo heb ik mijn eerste 
echte jeugdleden samengesprok-
keld! Je moet uiteraard wel een 
beetje geluk hebben met de kinde-
ren en niet ieder jaar is een schot in 

de roos. In bijna iedere gemeente is 
er tegenwoordig eens per jaar een 
soort van dorpsfeest waar je een 
stand kan bemannen. Ook dat doen 
wij bij ons twee maal per jaar. Het 
heeft niet altijd een groot succes, 
maar je leert iedere keer weer bij 
hoe je het volgend jaar beter kan 
doen.
Momenteel hebben wij een aparte 
jeugdclub, de Jeugdige Grensvrien-
den” met zes zeer actieve leden die 
reeds meedoen aan tentoonstel-
lingen. In mei 2017 organiseren wij 
zelfs een groot postzegelweekend: 
Filakids 2017 in Hamont-Achel. 
Voorafgaand aan dit feest doen 
maar liefst 1700 kinderen mee aan 
een ontwerpwedstrijd: “ontwerp je 
eigen persoonlijke postzegel”. Als 
daar geen nieuwe leden uitkomen, 
dan weet ik het ook niet meer!” 
Jean-Paul wil graag iedereen helpen 
die hetzelfde wil uitproberen, zijn 
mailadres is: jepagro@telenet.be

mailto:jepagro@telenet.be
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ie had dat gedacht: van een belasting 
onder druk in een gezamenlijk land 
naar een belasting opdruk in (of van) 
een eigen land.

Gelukkig hebben we hier nog een voorraad 
belastingzegels (aan overgehouden). Dan heb 
je de belastingen zoals je ze gewend bent, 
maar dan voor ons super voordelig!

Ottomaanse Rijk
Deze inmiddels tijdloze ‘commercial’ is inmid-
dels van toepassing op heel wat landen in de 
wereld maar ik beperk mij even tot de landen 
die zijn ontstaan uit het voormalige Ottomaan-
se Rijk. Hoewel het afbrokkelen al enige eeuwen 
gaande was, is het verschijnsel van hergebruik 
van belastingzegels pas na 1875 ontstaan. Het 
onderstaande kaartje (afb. 1) wat ik op internet 
vond laat 4 tijdvakken zien waarin de verzelf-
standigingen plaatsvonden. Voor mij zijn de 
mutaties vanaf 1878 van belang.
Niet alle nieuwe gebieden gebruikten voor 
zover ik weet de oude zegels met enkele aan-
passingen. In Afrika is van Cyrenaica en Egypte 
niets bekend en ook van Cyprus zijn geen Otto-
maanse overgangszegels gebruikt bekend.

W
1. Afsplitsingen en semi 
 onafhankelijkheden in de 19e eeuw
(Oost) Roemelië (1878-1885)
De oudste die ik ken komen uit (Oost) 
Roemelië. Vanwege de korte bestaansperiode 
zijn er niet veel belastingzegels bekend. De 
voorlopers zijn al vrij schaars. Waarden van de 
proportionele belastingen van serie 1875 en 
1879 (afb. 2+3) werden hiervoor gebruikt en 
voorzien van de overdruk ‘ROUMELIE ORIEN-
TALE’. Er is vanaf 1880 nog een eigen serie 
uitgegeven waarvan de lagere waarden af en 
toe op de markt verschijnen.
Daarna werd dit onderdeel van Bulgarije, dat 
zelf in 1878 een autonome status had gekre-
gen. Af en toe worden er stukken aangeboden 
waarvan wordt gezegd dat deze in Bulgarije 
zijn uitgegeven maar je moet een kenner in 
de inmiddels dode taal zijn wil je dat kunnen 
achterhalen.
Het eerstvolgend gebied dat bij zijn eerste, 
semiautonome status (1878-1890) dezelfde 
belastingzegels bleef gebruiken was het eiland 
Kreta. Dit had volgens mij te maken met het 
‘Pact van Chalepa’ waarin een grotere mate 
van zelfbestuur en gebruik van belasting-

de antieke wereld

special 
2017

Een eerste hand 
met tweedehands [1]

Eerste uitgiften van belastingzegels 
van (nieuwe) landen en (tijdelijke) 
gebieden met behulp van belasting-
zegels uit het Ottomaanse Rijk. 
door Oscar van der Vliet

inkomsten meer voor het eiland werden 
besteed. Helaas werd er in toenemende mate 
gefraudeerd met het belastingsysteem waar-
door onder andere uiteindelijk het pact werd 
ontbonden. 
De belastingzegels voor deze periode zijn door 
4 specifieke handstempels te onderscheiden, die 
elk voor een district waren ingesteld (afb. 4-7):
Er bestaan ook andere handstempels maar die 
geven alleen aan dat de belasting verdubbeld 
is en dateren volgens mij van na 1890. De 
versies die op oudere series zijn gevonden heb 
ik nog niet op document teruggezien.
Ik heb hier al eerder iets over geschreven en zal 
het nu beperkt houden tot de gebruikte typen 
en stempels waarop ze zijn teruggevonden:
Proportional Fee serie 1875 t/m 10 Piaster 
(Hanya, Kandiye* en Lasit* gevonden) (afb. 8).
Proportional Fee serie 1879 t/m 10 Piaster 
(alle typen gevonden) (afb. 9).
Proportional Fee serie 1890 : 1 Piaster (alleen 
Kaniye gevonden) (afb. 10).
Proportional Fee serie 1879 voor de provin-
cies t/m 10 Piaster (Resmo, Hanya en Lasit 
gevonden) (afb. 11).
Receipts and Aquittances met blauwe opdruk 
uit 1888 : 10 en 20 para (alleen Hanya 10 para 
bekend) (afb. 12).
Newspaper and Advertising fee series 1875: 
2 para (alleen Kandiye bekend (*).
Newspaper and Advertising fee series 1879: 
2 para (alleen Resmo bekend) (afb. 13).
* = voorbeelden in het boek ‘The revenue stamps of 
Crete by A.C. Papaioannou en R. Feenstra

Bij de bezettingsperiode door de geallieerde 
grootmachten vanaf 1897 zijn echter geen 
Ottomaanse zegels van een opdruk voorzien 
maar hebben zij eigen zegels uitgebracht. 
De getoonde zegels tonen een korte periode 
waarbij Kreta niet vrij was maar wel meer zeg-
genschap kreeg, al was dat maar voor even.
Dan duurt het tot circa 1912 voordat er nieuwe 
grensverschuivingen tot stand kwamen waar-
bij bestaande zegels nog even werden gebruikt 
met een opdruk voor de eigen regio. Een van 
de redenen hiervoor was de Balkan oorlog.

afb. 1: Overzicht van het Ottomaanse Rijk vanaf 1807 naar het ontstaan van Turkije in 1924 
(bron: www.islamicweb.com/history/hist_ottomans.htm) 

afb. 2+3: 20 Piaster serie 1875 en 10 Piaster serie 1879

afb. 4-7: Districtstempels voor het innen van 
belastingen: Resmo / Hanya/ Kandiye/ Laşit. 
(districten van links naar rechts gezien)
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2. Gevolgen van de balkan oorlogen 
in europa
Dodekanesos eilanden (1912-1919)
In de periode 1912–1915 verklaarden Rhodos 
en 12 andere Egeïsche eilanden de onafhanke-
lijkheid en hadden de verwachting aan te kun-
nen sluiten bij het koninkrijk van Griekenland. 
Echter, door de Italiaans-Turkse Oorlog werden 
de eilanden in mei 1912 bezet door de Italia-
nen. Het duurde tot 1920 voordat Griekenland 
het Italiaanse bestuur op de eilanden heeft 
erkend. Hier is uiteindelijk geen sprake van 
een onafhankelijkheidsproces maar een vorm 
van kolonisatie door Italië. Voor de beginjaren 
gebruikten zij de aanwezige belastingzegels 
met diverse typen overdrukken in de oude va-
luta. Vanaf 1916 werden hiervoor ook Italiaanse 
belastingzegels gebruikt. Deze overname had 
voor de Italianen wel een fiscaal staartje! De 
bestaande schulden van het Ottomaanse Rijk 
werden herrekend waarbij voor het veroverde 
deel een restschuld werd aangegeven. Voor 
de Italianen, zelf deels schuldeiser, was het 
daarom van belang het inningssysteem van 
de ‘Ottoman Public Debt Aministration’ ofwel 
voor de Italianen de ‘Debito Publlico Ottoma-
no’ voort te zetten. Later blijkt dat dit ook voor 
andere nieuwe gebieden is gebeurd.
In de catalogus van S. Petradakis uit 2005 
over de belastingzegels van de Dodekanesos 
is te zien dat vanaf 1912 diverse soorten zelf-
klevende belastingzegels van een handstem-
pel zijn voorzien in 3 talen, te weten Italiaans, 
Frans en Grieks: OCCUPAZIONE ITALIANA, 
OCCUPATION ITALIENNE, ITAΛΛIKH KATOXH.
Bij voorgedrukte waarden op documenten 
wordt door middel van een rondstempel duide-
lijk dat de belasting door de Italianen is geïnd.
Een nadere studie in het boek geeft aan dat er 
4 verschillende stempels bekend zijn waarbij 
de lettergrootte enigszins onderling varieert. 
De kleur van het handstempel varieert van 
lichtpaars tot zwart en in enkele gevallen tot 
donkerblauw (afb. 15).
Andere overdrukken kwamen pas in de periode 
1916-1919 in gebruik met uitlopers tot in 1921.
Een voorbeeld wordt op bladzijde 51 van dit 
boek weergegeven voor een Fixed Fee serie 
van 1909 met de opdruk ‘Comando Corpe 
Occupazione dell’Egeo’.
Tevens kwamen toen meerdere typen voor het 
aflossen van de Ottomaanse staatsschuld in 
omloop met de opdruk ‘Debito Pubblico Ot-
tomano’. De meeste opdrukken zijn in de kleur 
zwart maar in enkele gevallen is ook een rode 
opdruk gebruikt (afb. 16+17).
Voor het hele veroverde gebied werden de 

Ottomaanse als algemene zegel gebruikt voor 
het innen van de gelden voor het aflossen van 
de restschuld. Voor de afzonderlijke eilanden 
hadden de Italianen een bestaande post-
zegel van 2 centesimi in de kleur roodbruin 
genomen van serie 1901 (Yvert 65). Naast 
de overdruk met waarden van 2 para t/m 
3 piaster komen naast een blanco versie nog 
de volgende eilandnamen voor:
Ro, Caso, Cos, Karki, Leros, Lipso, Patmos, 
Scarpanto, Simi en een zegel met ‘Stampalia’
Voor het gebied van Rhodos werd de Otto-
maanse valuta op Italiaanse belastingzegels 
nog tot 1928 gebruikt. Het zou tot 1948 duren 
voordat de eerste Griekse belastingzegels op 
Rhodos in gebruik zouden komen.

Albanië (1912-1916)
Het ‘Congres van Berlijn’ uit 1878 legde de basis 
voor de verdeling van het Europese deel van de 
Turkse gebieden onder de vele opeisende nati-
onaliteiten. Dit gold met name voor de Serviërs, 
Montenegrijnen en de Grieken maar de claims 
van de Albanezen werden genegeerd. De Alba-
nezen, waarvan het merendeel moslim was, had 
de overheersing langer geaccepteerd dan de 
omringende gebieden. Tegen de tijd dat de Al-
banezen hun rechten wilden opeisen, beseften 
ze dat hun Europese buren geen vastgestelde 
visie hadden over hun landsgrenzen, laat staan 
een traditie voor diplomatieke betrekkingen. 
In plaats daarvan werden ze bedreigd door 
Serviërs, Montenegrijnen, Bulgaren, Oostenrij-
kers, Italianen en Grieken. Er werden wisselende 
allianties gesmeed om ervoor te zorgen dat de 
buitenlandse legers buiten hun gebied bleven. 
In de periode 1913-1919 was Albanië door meer 
nationaliteiten bezet dan enig ander Europees 
land. Er braken onlusten uit in Centraal Albanie, 
Koritza en in  Epirus. Geallieerde legers van 
Frankrijk, Groot Brittannië en de USA kwamen 
aan land om orde op zaken te brengen en te 
houden. Niet ieder regime gaf hierbij (belas-
ting)zegels uit maar de activiteiten trokken 
de aandacht van verzamelaars en handelaren. 
Otto Bickel heeft Albanië diverse malen bezocht 

en was samen met Freyse sterk betrokken bij 
het promoten van de recente uitgiften. Van 
Forbin, bekend om zijn (enige) catalogus voor 
belastingzegels van de hele wereld in de begin-
jaren van de 20e eeuw, is bekend dat hij Corfu 
en Chimara heeft bezocht met de poging tot 
aankoop van tijdelijke uitgiften. In de catalogus 
van Barefoot uit 2002 zijn een aantal groepen/
tijdvakken aangemaakt waarbij meestal Ot-
tomaanse belastingzegels zijn gebruikt. Ik zal 
alleen die uitgiften behandelen.

Valona provisionals (1913)
Valona heette in de oudheid Aulon, oor-
spronkelijk een Griekse nederzetting aan de 
Illyrische kust.
Na het uitroepen van de onafhankelijkheid 
op 28 november 1912 werd Valona de eerste 
hoofdstad van Albanië. Dit zou zo blijven totdat 
in 1914 de Italianen Albanië bezetten en Durrës 
als hoofdstad kozen totdat de Italianen in 
1920 na een opstand werden verdreven. De 
Albanese geschiedenis in die periode heeft 
nog een Nederlands tintje meegekregen. Op 
verzoek van de grote mogendheden stuurde de 
Nederlandse regering generaal-majoor Willem 
de Veer, majoor Lodewijk Thomson en 15 lagere 
officieren om de gendarmerie aldaar te reorga-
niseren. Ze kwamen echter in een wespennest 
terecht. Verscheidene raakten gewond door 
gevechten met Griekse nationalisten of werden 
door islamitische rebellen krijgsgevangen 
gemaakt. Op 15 juni 1914 sneuvelde Lodewijk 
Thomson bij het beleg van Durrës.
Er zijn enkele uitgiften bekend met een dubbel-
koppige adelaar met de vleugels omlaag onder 
in gebogen tekst in hoofdletters ‘SHQIPERIA’, 
(ALBANIË) verstrekt door de tijdelijke regering 
van Valona. Andere namen hiervoor zijn Vlone 
of Vlorë. Gezien de turbulente periode stelt Ba-
refoot dat het onwaarschijnlijk is dat de zegels 
voor hun oorspronkelijke doel zijn gebruikt. De 
exemplaren die de turbulentie hebben over-
leefd zijn grotendeels via de handel in omloop 
gekomen. De opdruk komt normaal voor in 
de kleur zwart. De gebruikte belastingzegels 

afb. 8-11: Voorbeelden met resp district Hanya, Lasit, Resmo en Kandiye afb. 12-14: Voorbeelden met resp district Kandiye, Hanya en Resmo

afb. 15-17 Vlnr: 3-talige 
opdruk op 2 Piaster Fixed 
Fee serie 1913, 20 para 
opdruk met Debito Pub-
blico Ottomane in zwart 
op een Hejaz 1 piaster ze-
gel serie 1912 en een rode 
opdruk van 5 Piaster op 
een theaterbelastingze-
gel van 20 para van serie 
1906.
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zijn onder andere series uit 1909 (afb. 18) en 
1913 (afb. 19). De laatste serie is te herkennen 
aan een extra achtergrondkleur.
Een tweede type met de vleugels omhoog en 
dikkere veren is ongeveer in dezelfde periode 
op dezelfde zegels gebruikt (afb. 20). Alleen is 
niet bekend welke autoriteit deze opdruk heeft 
uitgegeven. Deze en andere Albanese uitgiften 
worden door diverse handelaren af en toe 
vanaf enkele tientjes per stuk aangeboden.

Griekse bezetting van Zuid-Albanië 
(Noord Epirus) (1913)
Het Griekse aandeel in deze geschiedenis heb 
ik nagevraagd bij iemand** die goed bekend 
is met de zegels uit deze periode. Griekenland 
heeft alleen Zuid-Albanië voor een korte tijd 
bezet gehad. Als eerste werd op eigen initiatief 
van de Griekse majoor Spiros Spiromilios 
met zijn mannen al op 5 november 1912 de 
bergenclave Chimarra bezet. Het oosten van 
Noord-Epirus, rond de stad Korytsa, werd door 

de Griekse troepen op 7 december 1912 bezet. 
De bezetting van de rest van het westelijk deel 
van Noord-Epirus liet echter langer op zich 
wachten. Eind december 1912 landden voor 

het eerst Griekse troepen bij Agii Saranda, 
maar dat betrof slechts een afleidingsma-
noeuvre en na een dag vertrokken de troepen 
weer. Pas na de val van Ioannina op 21 februari 
1913, rukten de Griekse troepen definitief op 
naar het noorden en bezetten begin maart 
1913 het departement Argyrokastron.
De grote mogendheden vonden de Griekse aan-
wezigheid maar niets en dwongen de Grieken in 
december 1913 (Protocollen van Florence) om 
zich uiterlijk 31 maart 1914 uit het gebied terug 
te trekken en het aan Albanië (en Nederlandse 
militairen die daar toezicht uit moesten oefe-
nen) over te geven. Het oostelijk gebied werd 
in maart 1914 aan de Albanezen overgedragen 
(onder verantwoordelijkheid van Nederlandse 
officieren) maar vervolgens in juli 1914 her-
overd door (semi-Griekse) ‘opstandelingen’. 
Het Griekse deel van de lokale bevolking vond 
dat geen goed idee en kwam in opstand. Zo 
werd de zelfstandige republiek Epirus uitge-
roepen, die van eind februari 1914 tot oktober 
1914 zou bestaan (afb. 20a).
Eind oktober 1914, de Eerste Wereldoorlog 
was inmiddels een feit, bezetten Griekse 
troepen opnieuw Noord-Epirus/Zuid-Albanië. 
Deze bezetting zou duren tot ongeveer medio 
1916 toen Italiaanse troepen Noord-Epirus 
bezetten. In oktober 1916, werd Korytsa en 
omgeving door Franse geallieerde troepen 
bezet, waarna al vrij snel de autonome 
provincie Korytsa werd uitgeroepen (onder 
Frans bestuur). Dat zou (in diverse vormen van 
bestuur) zo blijven tot 1920 toen het gebied 
werd overgedragen aan Albanië.
** met dank aan J. Meijer

(wordt vervolgd)

afb. 18+19: Voorbeelden eerste adelaar op een 5 para 
Proportional Fee serie 1909 en een 20 para Proportional 
Fee serie 1913 (niet in Barefoot!)

afb. 20: Tweede adelaar met 
vleugels omhoog op 1 Piaster 
Fixed Fee serie 1913

afb. 21: 10 para Fixed Fee serie 
1913 met beide overdrukken 
(niet in Barefoot!)

afb. 22: 1 Piaster Proportio-
nal Fee serie 1913 Met blauw 
handstempel

afb. 20a: Kaartje met veroverd gebied door Griekenland met de naam (Noord) Epirus

afb. 22a: Cheque uit juni 1913 met 2x20 para Proportional Fee serie 1909 en blauw handstempel
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e twee juryleden stonden me reeds op te 
wachten bij mijn driekader inzending*. 
Vergeleken met alle kaartjes met de tekst 
Goud, die ik zag op mijn weg door de 

tentoonstelling, keek het  kaartje met de woorden 
Verguld Zilver, bevestigd in de linkerbovenhoek 
van een van mijn drie kaders, me meewarig aan. 
Het voorspelde niet veel goeds voor deze eerste, 
aarzelende terreinverkenning in een nieuw gebied. 
Na een enkel vriendelijk woord, ving de slachtpartij 
aan. De logica van de al weer enige tijd geleden 
met zorg door mij uitgedachte proloog ontging de 
heren; of ik dit maar even wilde uitleggen. Dat gold 
ook voor de laatste pagina met een epiloog die 
van weinig filatelistische waarde was, zo klonk het 
fijntjes. Daarop brandde het onweer pas goed los. 
De bliksemflitsen wisselden elkaar af. 
Al had ik mezelf ook nog zo voorgehouden dat dit 
alles constructief was bedoeld en ik het als zo-
danig diende op te vatten, dacht ik terug aan alle 
inspanningen die ik me had getroost en de offers 
die ik had gebracht. En ook dat ik weldegelijk 
mijn licht had opgestoken in de handboeken van 
Vellinga en Korteweg. Ook nu weer klonk dat ik 
onvoldoende aandacht besteed aan de posthis-
torische aspecten en te zeer het verhaal met de 

rode draad had laten prevaleren, alsof dit een 
publicatie was. Ook de onderschriften konden 
verder worden uitgediept. 
Geleidelijk aan begon mijn gevoel van veront-
waardiging en stille woede iets af te nemen. 
Ik begon me af te vragen uit welk vaatje deze 
twee heren hun op- en aanmerkingen haalden, 
of beter uit welk reservoir, uit welke wereld aan 
jarenlang opgebouwde kennis en ervaring en hun 
eigen verzamelingen uiteraard. En ook hoeveel 
inzicht en wijsheid eigenlijk wordt nagestreefd in 
de reglementen en de criteria welke de jury tot 
leidraad dienen. Wanneer je hier bij stilstaat en 
dit doordenkt, laten deze maatstaven niet afdoen 
als een vorm van betutteling. 

Reeds bij eerdere jureringen was het me opgeval-
len, dat juryleden vaak alle mogelijke ramen en 
deuren voor me hadden geopend aan nieuwe 
invalshoeken, me sterkten in de overtuiging 
aan de hand van door mij onderbelichte details 
dat er nog volop braakliggende ruimte is voor 
onderzoek. En ook dat ze mij de juiste bronnen 
adviseerden om nadere kennis uit te kunnen 
opdoen. Geleidelijk aan begon het tot me door te 
dringen met hoeveel liefde voor de filatelie ze dit 

werk wel moesten doen en wat hen hier toe dreef.  
Terwijl ik hen aanhoorde, kreeg al gauw weer de 
overhand het besef van het intense genoegen dat 
ik ervaar, wanneer ik aan mijn verzameling werk, 
nog versterkt door de wetenschap dat wat ik 
vandaag in nog geen tien minuten kon opsteken 
me behulpzaam kan zijn jarenlang in dit nieuwe 
gebied scheppend werkzaam te kunnen zijn. 
Kleine vondsten en ontdekkingen te doen en 
wie weet zo nu en dan er iets over te publiceren. 
Niet alleen te kijken, maar ook te leren zien en 
hoe zeer het gaat om het proces en niet om het 
resultaat.  Kortom, hoe kritischer en to the point 
juryleden zijn, hoe beter en tot wat een goede 
samenwerking zo’n jurygesprek niet kan leiden 
als je je voor hen openstelt.
En dit alles ongeacht of dit nu tot een gouden be-
kroning leidt of tot een toeristisch theelepeltje, 
vergezeld van een chocolaatje in de vorm van een 
Zeeuwse, folkloristische knoop (een verrassend 
leuk aandenken). Het resultaat is bijzaak. 

Otto Koene 

* Befilex 2017. Categorie 3. ‘‘Van ontvanger betaalt naar 
Franco’. (Ondertitel: ‘‘Op weg van het stoomtijdperk naar 
onze moderne informatiemaatschappij’.  

Een kritische jury (en de waarde hiervan)
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DEZE MAAND BINNENGEKOMEN KILOWAAR
AUSTRALIË, DUITSLAND GROOT EN MISSIE, FRANKRIJK, 
JAPAN, OOSTENRIJK, NOORWEGEN MISSIE, ZWEDEN.

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

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

1 kg.  

MISSIE
WERELD  

AFGEWEEKT
NU 42,50

250 gr.  

NOORWEGEN  
GROOT
NU 29,50

1 kg.  

MISSIE  
DUITSLAND

NU 18,50
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samenstelling Jan Borluut, borluut.jan@gmail.com
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I
n België liepen altijd twee verschil-
lende langlopende frankeerzegels 
naast elkaar: een serie voor druk-
werk en een voor briefpost. Deze 

laatste met de koninklijke beeltenis.
De serie Heraldieke Leeuw met Wimpel ver-
scheen in een tijd waarin volop geëxperimen-
teerd werd met papiersoorten. Zowel in het 
kader van de postmechanisatie maar ook in 
het kader van vernieuwingen in de papierfabri-
cage en wel internationaal (afb. 1+2). 
Indertijd zijn door verzamelaars slechts een 
beperkt aantal aspecten onderkend en bij deze 
serie met name de verschillen in gomming.
Vier papierleveranciers waren toen betrokken 
bij de productie van het postzegelpapier:
• Intermills, een Belgisch bedrijf in Malmédy, 
in 1992 failliet
• Novarode, een Belgisch bedrijf in St Gene-
sius Rode, in 1991 failliet
• Henry & Leigh Slater, een Engels bedrijf, 
overgaan in Tullis Russell
• Harrison & Sons, een Engels bedrijf, in 
1997 opgegaan in De La Rue

Het papier van Intermills gebruikt voor deze 
serie was ongecoat, de drie andere leveran-
ciers leverden gecoat papier. Novarode ge-
bruikte voor de gomming droge partikel gom 
dat grijswit, lichtblauw of blauw gekleurd was. 
Harrison&Sons gebruikte gom met blauwe 
vlekken en Slater kleurloze gom.

Heraldieke leeuw 
met wimpel 1977-1986

Zolang je als verzamelaar postfris materiaal 
verzamelt is alles goed uit elkaar te houden. 
Echter, bij gebruikt materiaal valt het houvast 
van de gomkleur weg. En de UV-lamp geeft 
ook voor alles een wit oplichten te zien.

Belgische filatelisten hebben zich de afgelo-
pen 40 jaar nooit serieus gebogen over het 
probleem hoe bij gebruikt materiaal onder-
scheid te maken. Een verschijnsel dat overi-
gens niet beperkt is gebleven tot verzamelaars 
van Belgische zegels maar internationaal 
gezien bijvoorbeeld ook op de specialisten van 
de Engelse Machin-zegels betrekking heeft of 
op de Nederlandse Beatrix verzamelaars.
We moeten het doen met onze ogen (loep) 
en een goede belichting die we schuin op de 
zegels kunnen laten vallen.

Ontwikkelingen in papierfabricage
Rond 1970 werden internationaal gezien 
andere langzeven in gebruik genomen dan 
voorheen. In plaats van de traditionele lin-
nen- en keperbindingen werden er complexe 
meerlagige bindingen in gebruik genomen bij 
het produceren van zeven. Papierdoorzichten 
die voorheen nog redelijk te herkennen waren 
bleken steeds moeilijker vast te stellen laat 
staan dat de zeefstructuur duidelijk gemaakt 
kon worden.
Het ragfijne papier van de Belgische papier-
molens – waarbij zowel voor- als achterkant 

praktisch glad waren en er nauwelijk groeven 
te zien waren afkomstig van grovere, zwaar-
dere vezels die aan de zeefzijde konden zijn 
weggetrokken uit het papier – werd vervangen 
door papier dat op het eerste gezicht veel 
grover gemalen vezels vertoonde en soms 
zelfs met zulke grove groeven waarvan je je 
kon afvragen of er wel zulke grove vezels in de 
papierbrei hadden gezeten.
Vergelijkingen met postzegelpapier in andere 
landen, bijvoorbeeld Zwitserland, uit dezelfde 
periode laat echter geen andere conclusie over 
dat die grovere groeven speciaal zijn aange-
bracht soms aan de gecoate voorzijde soms 
aan de gegomde achterkant en zelfs aan beide 
kanten. Wat was het nut? Een snellere produc-
tie? Waar dan tegenover staat dat de ‘groeven’ 
de druk zelf er niet mooier op maakte.
Hoe dan ook, het is een aspect dat nog ter-
nauwernood is onderzocht door filatelisten.

Bij deze Belgische frankeerserie echter helpt 
het met een loep goed bekijken van de opper-
vlakten van zowel de voor- als de achterzijde 
ons verder. En het grote voordeel van dat de 
gom er niet meer is bij gebruikte zegels – mits 
goed afgeweekt en schoongemaakt – is dat de 
achterkant goed te beoordelen is.
Als schuin opvallend licht niets laat zien 
van een strijklaag (coating) dan hebben we 
Intermills te pakken. Het Intermills papier is 
niet gecoat en vervilt zeer snel zowel aan de 
voorzijde als aan de achterkant. 
Schuin opvallend licht bij gecoat papier geeft 
een weerschijn die heel zwak is (matte glans) 
of zeer sterk (sterk glanzend). De voorzijde bij 
Novarode is zeer glad en glanzend, terwijl het 
Engelse papier altijd nogal mat aandoet.
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Bij sterk glanzende voorzijdes hebben we dus 
de beide Novarode papiersoorten. Wat helpt 
om die twee nog uit elkaar te houden? Het 

Novarode papier laat meestal nog een restant 
van een gomlaag zien die al dan niet nog een 
blauwe kleur vertoont (afb. 3).

De achterkant van het Harrison&Sons papier 
vertoont weinig tot geen groeven en is vaak 
aan het vervilten waarbij vezels los lijken 
te laten en dwars gaan liggen. De voorzijde 
daarentegen is glad en vertoont altijd in de 
papierrichting fijne ondiepe inkepingen achter 
elkaar, die dwars min of meer op een afstand 
van 1 mm van elkaar komen (afb. 4).
Het Slater papier vertoont aan de gomzijde 
altijd een zeer grove groevenstructuur met lan-
gere groeven dicht naast elkaar en achter elkaar. 
Geen inkepingen aan de voorzijde (afb. 5).
Soms vinden we bij het Slater papier ook veel 
minder dicht op elkaar zittende groeven, maar 
maken die wel een diepere, hollere indruk en 
zijn ze breder (afb. 6).
Opvallend is dat de druk van de zegels er 
bij het Harrison (en ook Slater) papier niet 
meer lijkt te voldoen aan de kenmerken voor 
boekdruk maar een veel vlakkere druk te 
zien geeft en je zelfs kunt doen twijfelen aan 
offsetdruk. Terwijl bij een eveneens gecoate 
Novarode-papier die boekdrukkenmerken nog 
steeds goed te zien zijn. Novarode (afb. 7), 
Harrison&Sons (afb. 8).

Noot: de hierboven genoemde technische termen 
betreffende gom, UV en papier zullen binnenkort in een 
apart artikel uitgelegd worden.
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papiersoort Intermills H&S Novarode Slater Novarode
    blauw  grijs
papierrichting <-> <-> <-> <-> <->

0.50 donkerbruin – 171279 080982 – 160986
0.65 roodbordeau – 140480 – – –
1.00 irisviolet 120477 040180 120882 181284 ?0987
1.00 op 5.00 – 030582 – – –
1.50 grijs 280878 140580 070483 – –
2.00 oranje 280878 060280 310383 070285 ?0987
2.50 groen 210981 * – – – –
2.75 groenblauw – 171279 – – –
3.00 violet 280878 300580 240682 281284 –
4.00 bruin 230280 ?1286 060782 160185 161086
4.50 blauw 140277 – – – –
5.00 groen 071082 101284 080986
6.00 karmijnbruin – 260181 – – 120986
7.00 roodroze – 170582 220982 – –
8.00 blauw – ?1286 090583 061284 –
9.00 oranje – 030486 – 110285 –

Intermills, licht gesatineerd, doorzicht III, UV-reactie W, arabische gom
Novarode blauw, glanzend papier, doorzicht IIIa, UV-reactie W, droge partikel gom, blauwachtig
Harrison & Sons, doorzicht IIIa, UV-reactie W, synthetische gom D2a (blauwige vlekken)
Slater, doorzicht IIIp of IIIq, UV-reactie W, synthetische gom C2 (roze vlekken).
Novarode grijs, glanzend papier, doorzicht III?, UV-reactie W, droge partikel gom, grijsachtig
* gedrukt op een restant staaldiepdruk-papier van Intermills, dat minder wit oplicht onder de UV-lamp.

Overzicht met verschijningsdata
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Stamps of the World
Wie op zoek is naar een wereld-
catalogus, heeft diverse keuze-
mogelijkheden. Niet alleen voor wat 
betreft de taal of de valuta waarin 
de prijzen genoteerd zijn, maar de 
indeling kan van belang zijn. De 
meeste wereldcatalogi zijn in delen 
ingedeeld, die men afzonderlijk kan 
kopen indien men slechts interesse 
heeft in een bepaald deel van de 
 wereld. Dat kan op dat moment 
handig en voordelig zijn.
Wie echter de gehele wereld op de 

boekenplank wil hebben staan heeft 
ook de mogelijkheid om een catalo-
gus te nemen waar men niet hoeft 
na te denken waar het betreffende 
land gelegen is. De Stanly Gibbons 
catalogus Stamps of the World is 

puur alfabetisch opgezet van A-Z. 
Zoeken is dan ook niet nodig. Het 
werk verschijnt in 6 kloeke delen. 
Het is een eenvoudige catalogus, 
maar vrijwel alle afbeeldingen 
(op klassiek na) zijn mooi in kleur 
afgedrukt. Het is dan ook een zeer 
praktische catalogus om iets op te 
zoeken. Zeker het grote formaat 
komt het zoekgenot ten goede. 
Wie uitsluitend Engeland ver-
zamelt en op zoek is naar een 
eenvoudige catalogus heeft vol-
doende aan de catalogus Collect 
British Stamps.

Uitgave: Stanley Gibbons
Stamps of the World, 29x23 cm, ca. 
6.000 pagina’s, ingenaaid in zes delen, 
2016. ISBN: 978-0-85259-978-5. € 386.
Collect British stamps, 17x24cm, ca. 
290 pagina’s, ingenaaid, 2016. ISBN:  
978-0-85259-987-7. € 21. Beide verkrijg-
baar bij de postzegelhandel.
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n er is een postkantoor, waar zowel 
de zegels van Zweden als van Noor-
wegen gebruikt kunnen worden, ook 
in gemengde frankering. Zo is het de 

enige plek op aarde waar thans nog de zegels 
van twee landen tegelijk gebruikt kunnen 
worden (afb 1+2).

Vredescongres
Op het noordelijke Vredescongres van Stock-
holm in 1910 werd besloten dat er een vredes-
monument op de grens tussen Noorwegen 
en Zweden moest komen vanwege 100 jaar 
vrede tussen beide landen. In 1914 was het 
monument klaar, naar een ontwerp van Lars 

E

Ergens op de grens tussen Noorwegen en Zweden ligt Morokulien. 
Het is een zes hectaren groot terrein waar niemand woont, maar 
er is een vredesmonument en een informatiecentrum. 
door Dio Glaudemans

Johan Lehming, die daarvoor geen betaling 
verlangde. De oude ansichtkaart toont het 
feestelijke gebeuren bij de oprichting van 
het monument op 16 augustus 1914 (afb 3), 
waarbij 12.000 mensen aanwezig waren. 
De langdurige vrede was een gevolg van het 
Congres van Wenen in 1814.

Morokulien
Waar komt de naam Morokulien vandaan? In 
1959 schreef een radioprogramma (afb 4) 
rondom het vredesmonument een wedstrijd 
uit om een naam te bedenken. De naam is 
een combinatie van het Noorse ‘moro’ en het 
Zweedse ‘kul’ die beide ‘leuk’ betekenen. Voor 

Morokulien die tijd stond het alleen bekend als Freds-
monumentet, vredesmonument. Als gevolg 
van het radioprogramma werd er in 1959 een 
postkantoor geopend. Morokulien is niet een 
land, hoewel het soms wel zo wordt aange-
duid. Iedereen kan een symbolisch paspoort 
kopen, en de grens tussen Noorwegen en 
Zweden loopt midden over het terrein. Er 
komen jaarlijks 100.000 bezoekers. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog was Morokulien de 
enige plek in de wereld waar een Noors-
Zweeds koppel kon trouwen. Noorwegen was 
toen door Duitsland bezet en Zweden was 
neutraal.

In 1964 werd er een bijzonder stempel 
gebruikt (afb 5) omdat het monument er 
50 jaar stond. De brief uit 1964 (afb 2) werd 
in 1977 nogmaals verzonden met Zweedse 
zegels en een stempel Morokulien dat er 
typisch Zweeds uit ziet (afb 6).

Bronnen
Wikipedia
www.fredsmonumentet.com
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en plaatje van een envelop, versierd met 
twee frankeerzegels en twee strookjes. 
Wat maakt dit couvert zo aantrekkelijk? 
Zeker de zegel van 2½ gulden, die we 

maar zelden op een envelop tegenkomen. We zien 
ze wel op speciale luchtpoststukken naar Neder-
land ter voldoening van het luchtrecht. De zegel 
kan ook worden aangetroffen op bewaard geble-
ven adreskaarten van de pakketpostdienst. Het 
is een prachtige zegel in plaatdruk van het type 
‘Wilhelmina met palmbomen’, door Joh. Enschedé 
& Zonen ontworpen en duidelijk geïnspireerd op 
het vroegere ontwerp van dr. Jan Veth. De gravure 
is van de in Salatiga geboren grafisch kunstenaar 
Dirk Herman Michaël Harting (1884-1970). 
Op de envelop zit nog een zegel van 5 cent, zodat 
er dus voor ƒ 2,55 opgeplakt is. Voor die tijd een 
fikse geldsom. In de envelop heeft dan ook een 
astronomisch bedrag gezeten, dat op 30 novem-
ber 1927 verzonden moest worden met een aan -
gegeven waarde van maar liefst ƒ 3.000 (‘tiga 
rieboe roepia’). Afzender Tan Kiem Yan uit Amba-
rawa heeft deze envelop geadresseerd aan de NV 
Oliefabriek Archa te Batavia (producent van onder 
meer klapperolie). Op de achterzijde zitten vijf 
lakzegels en als extra verzekering is door Tan ga-
ren om de envelop geknoopt. Op het postkantoor 
werd de brief gewogen, waarna het gewicht van 
72½ gram met potlood op het aantekenstrookje 
is geschreven. Het roze waardestrookje werd over 
het touwtje geplakt. Nu moest de loketbediende 
nog vaststellen hoeveel Tan voor de verzending 
diende te betalen. Het port is opgebouwd uit drie 
bestanddelen: 1) het briefport voor de gewichts-
klasse 60-80 gram: 35 cent, 2) het aantekenrecht 
van 20 cent en 3) het verzekeringsrecht, dat 
10 cent per 150 gulden bedroeg, dus voor bedra-
gen van ƒ 2.850 t/m ƒ 3.000 precies 2 gulden, 
tezamen ƒ 2,55. En gelukkig plakte de loketamb-
tenaar zo min mogelijk frankeerzegels, zodat de 
karmijnkleurige 2½ gulden de voorkant siert. Af-
stempelingen aan de achterzijde onthullen dat de 
brief via het Spoorwegpostkantoor C (het kantoor 
in een van de wagons van de trein, rijdende van 
Djokjakarta naar Batavia) werd verzonden naar 
Batavia, waar het poststuk op 2 december voor 
aankomst werd afgestempeld.
Hierna kreeg de Oliefabriek Archa van het post-
kantoor Batavia een kennisgeving van aankomst 
van een aangetekend stuk met aangegeven 

waarde. De uitreiking van de envelop vond plaats 
op het postkantoor en wel uitsluitend aan de 
geadresseerde, in dit geval dus aan een vertegen-
woordiger van Archa. Deze moest de kennisge-
ving in aanwezigheid van de postambtenaar, die 
het stuk overhandigde, ondertekenen.
Het verzenden van waardestukken is in het 
binnenlands postverkeer op 1 januari 1905 
ingevoerd (naar het buitenland op 1 maart 1905). 
Evenals het aantekenrecht diende ook het verze-
keringsrecht voor de aangegeven geldswaarde 
vooruitbetaald te worden en met frankeerzegels 
op het poststuk worden geplakt. Het verzeke-
ringsrecht bedroeg als gezegd 10 cent voor 
elke 150 gulden of een gedeelte van 150 gulden 
aangegeven waarde. Dit recht is sedert 1905 tot 
de Japanse bezetting niet meer gewijzigd. Het 
was verboden een hogere geldswaarde aan te 
geven dan de werkelijke waarde van de inhoud: 
‘ingeval van zoodanige valsche aangifte verliest 
de afzender alle recht op schadevergoeding.’ 
De maximale geldswaarde die kon worden 

 aangegeven was 5.000 gulden.
Degene die deze envelop heeft geopend is zorg-
vuldig te werk gegaan. Voorzichtig werden de 
touwtjes doorgeknipt, zodat het waardestrookje 
en de zegel van 5 cent ongedeerd bleven. Wat 
zou in de envelop hebben gezeten? Vermoedelijk 
drie bankbiljetten van 1.000 gulden, met een 
begeleidend schrijven. Waarom heeft Tan voor 
de betaling eigenlijk geen postwissel gebruikt? 
Welnu, dat kon niet, omdat het maximaal te 
storten bedrag 1.000 gulden was. Het postwis-
selrecht voor het overmaken van 1.000 gulden 
bedroeg 5 gulden. Zou u als u Tan was dan voor 
de betaling drie postwissels van elk 1.000 gulden 
hebben gekozen? 

Peter Storm van Leeuwen

Literatuur
Binnenlandse en buitenlandse posttarieven van 
Nederlands-Indië 1864-1949 (1997-2002), ZWP NITAR 101, 
185, 207A, 208-215
Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië, deel I, 
hoofdstuk XV, p.82 , N.V.v.P., 1920
https://ilibrariana.wordpress.com/2012/09/17/dirk-
harting-1884-1970 

Tempo doeloe 1927
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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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Diverse tijdschriften besteden in 
de eerste maanden van dit jaar 
met veel afschuw en ongeloof 
aandacht aan de verdwijning van 
het handstempel. Gelukkig is er 
ook aandacht voor al die zaken die 
het postzegelen wel tot een prettig 
tijdverdrijf maken.

Appel
De nieuwsbrief van februari 
2017 van de Oosterhoutse Ver-
eniging Van Postzegelverzame-
laars staat boordevol met kleinere 
en grote (en deels overgenomen) 
artikelen van uiteenlopend 
pluimage, maar veelal thematisch 
van opzet. Van Günther Grass, 
via zegels van koning Edward VIII 
en ‘tuinman van de koning en de 
koningin’ André Le Nôtre tot aan 
de Frygische muts (een zacht ke-
gelvormig hoofddeksel waarvan de 
top naar voren wijst en weer wat 
naar beneden valt), en ergens hal-
verwege een artikel over de appel. 
Van de wilde appel die behoort tot 
de plantenfamilie van de rozen tot 
aan de ‘wilde’ Karel Appel, bekend 
geworden als lid van de kunstzin-
nige groepering Cobra, samen 
met Corneille en Constant. Terwijl 
ook de appels uit de verhalen van 
Adam en Eva, Sneeuwwitje en 
Wilhelm Tell de revue passeren, en 
zelfs een semantische uitstap ge-
maakt wordt naar het door Steve 
Jobs, Ronald Wayne en Steve Wo-
zniak opgerichte computerbedrijf 
Apple – dat in de Verenigde Staten 
meermaals op een postzegel 
vereeuwigd is – missen we toch 
twee belangrijke varianten: het 
Apple label van The Beatles, en 
het Christen Democratisch Appèl, 
dat in dit verkiezingsjaar niet had 
mogen ontbreken. Wellicht een 
volgend keer. 
www.oosterhouterpost.nl

Pokémon
In het wederom fraai vormgegeven 
magazine van de Nederlandse Ver-
eniging voor Thematische Filatelie 
lezen we in het nummer van februari 
over de Pokémon-rage. Is die (geluk-
kig, zullen sommigen zeggen) hier te 
lande alweer wat over haar hoogte-
punt heen, boeiend is het artikel van 
de hand van Wobbe Vegter des te 
meer, aangezien het hier eigenlijk een 
verzameling in duplo betreft: het ver-
zamelen van een onderwerp wat zelf 
ook verzameld wordt. Is de recente 
digitale hausse de aanleiding en 
inleiding van het verhaal, de auteur 
gaat ook terug naar de bron van het 
verhaal, het computerspel, dat vanaf 
het begin van de jaren zeventig lang-
zaam maar zeker gemeengoed wordt 
met nu als klassiek bekend staande 
spelletjes als Pong (een zeer eenvou-
dig tennisspel), Space Invaders, Pac-
Man en Mario Bros en Super Mario. 
Pokémon zelf werd in 1975 door de 
Japanse spellenfabrikant Nintendo 
ontworpen en mag zich sindsdien in 
een grote populariteit verheugen. De 
auteur stelt zich in het artikel terecht 
de vraag of het verzamelen van Poké-
mons niet per definitie een tijdelijke 
zaak is omdat je die digitale trofeeën 
nu eenmaal niet kunt opbergen in 
een album. En dat maakt verzamelen 
toch wel wat lastig. 
www.nvtf.nl

Republica del Capacua
Natuurlijk, de Republica del Capa-
cua, zult u zeggen. Eens kijken bij de 

landen die besproken worden bij de 
rubriek Nieuwe Uitgiften. Nee, dus. 
Zo gaat Hans Vinkenborg in het ok-
tobernummer van Corre(i)o Latino 
Americano van de Latin American 
Collectors Association op onderzoek 
uit naar de herkomst van een zojuist 
aangeschafte zegel. Hij komt na enig 
speuren uit bij J.B. Moens die in zijn 
blad Le Timbre-Poste voor het eerst 
melding maakt van het land. Moens 
was het wel een beetje beu dat 
andere filatelistische tijdschriften 
zonder bronvermelding artikelen 
overnamen zonder zelf research te 
doen en verzon een list.  
‘In zijn artikel uit 1883 schreef 
Moens dat de Republiek Capacua 
een afsplitsing was van Bolivia met 
als hoofdstad Santa Teresa. Volgens 
Moens bestond de serie uit zegels 
van 1 ct groen, 2 ct rose, 5 ct blauw, 
10 ct bistre en 20 ct violet. Alle 
zegels zijn ongetand. Dit hele artikel 
van Moens was echter een 1 april-
grap en had als bedoeling om uit te 
vinden of er nog steeds publicisten 
waren die erin zouden trappen of die 
het artikel en de zegels zonder bron-
vermelding zouden gaan overnemen. 
Maar deze keer trapte niemand erin. 
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De hele republiek, de zegels, de valse 
brief en de valse stempels waren 
niet meer dan een verzonnen grap,’ 
aldus Vinkenborg. Een vervalsing 
dus, maar wel met een mooi verhaal 
waardoor er toch een plek wordt in-
geruimd bij de afdeling vervalsingen. 
www.laca.nl

Alaaf
Dat men ‘onder de Moerdijk’ naast 
de zomerperiode ook eenmaal per 
jaar in de winter de postzegelboeken 
terzijde legt om carnaval te vieren 
zal niemand verbazen, noch zal 
het de zuiderlingen kwalijk worden 
genomen. In Geleen, de flessenhals 
tussen Midden- en Zuid-Limburg 
weten ze echter een en ander goed 
te combineren. Het clubblad van De 
Philatelist Geleen staat in januari 
geheel in het teken van het katholieke 
feest voorafgaand aan de periode van 
vasten, plaatselijk de vastelaovend 
(‘avond voor het vasten’) genoemd, 
zoals carnaval ook een term is die 
naar het vasten verwijst. Het stamt 
af van het Latijnse carnem levare, 
wat het ‘opheffen/wegnemen van 
het vlees’ betekent. Voorzitter Wim 
Meens van de Geleense vereniging 

samenstelling nederland: Charles Beterams, charlesbeterams@xs4all.nl  buitenland: Jan Vellekoop, wijlazenvooru@gmail.com
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ging de afgelopen twee jaar tijdens 
de drie doldwaze dagen door het 
leven als prins Wim II van het Sjwens-
kesriek van Sjweikese (Sweikhuizen) 
en maakt dus van de nood een deugd. 
In het blad zelf veel aandacht voor 
de viering van en de historische 
achtergronden achter carnaval 
in bijvoorbeeld Spanje, Italië, 
Oostenrijk en Zwitserland. Rijkelijk 
geïllustreerd en voorzien van veel 
inzichten en achtergronden voor 
het feest dat religie en cultuur op 
een mooie wijze verbindt. 
www.dephilatelistgeleen.nl

BUITENLANDSE BLADEN

Duitsland onder de loep
Nederland onder de loep is het 
orgaan van de Arbeitsgemeinschaft 
Niederlande, de Duitse vereniging 
die zich speciaal met de postze-
gels van Nederland en overzeese 
gebiedsdelen bezighoudt. In het 
aprilnummer van 2016 (alweer de 
67e jaargang) belicht de Amerikaan-
se auteur Hans Kremer een tweetal 
Nederlandse spoorwegzegels met 
opdruk. Het zijn een soort belasting-
zegels die hun oorsprong vinden in 
de Spoorwegwet van 1875, zo speur-
de de auteur na. Die wet bepaalde 
dat binnen 20 meter afstand van 
het Nederlandse spoorwegnet niets 
mocht worden gebouwd, graven in 
de grond was zelfs binnen zes meter 
afstand verboden. Uiteraard was er 
een ontsnappingsmogelijkheid aan 
dit voorschrift. Wanneer naar het 
oordeel van de overheid geen gevaar 
bestond voor de veiligheid kon 
men ontheffing aanvragen van het 
verbod. De beide afgebeelde zegels 
dateren van rond 1938, toen de 
spoorwegen in ons land inmiddels in 
één hand waren gekomen, namelijk 
die van de Nederlandse Spoorwegen 
(NS). Voor zo’n ontheffing moest 
worden betaald, namelijk een bedrag 

van vijf gulden. Het artikel laat zo’n 
complete ontheffing zien, in maart 
1939 ondertekend door de Hoofd-
ingenieur van den Weg, en voorzien 
van een zegel van het hierbij als 
eerste getoond model. Details over 
(0p)drukker en oplage van deze 
twee zegels zijn nog onbekend.
In het decembernummer van 
2016 van hetzelfde blad schrijft 
 Erling Berger over postverkeer tus-
sen Engeland en Noord-Europa tus-
sen 1635 en 1793. Dat waren roerige 
tijden met diverse oorlogen tussen 
Nederland en Groot-Brittannië. Door 
zorgvuldig oude (gedigitaliseerde) 
kranten uit deze periode na te vlooi-
en, een onderzoeksinstrument waar 
deze auteur bijzonder goed in thuis 
is, kunnen we veel eigentijdse be-
richten terugvinden met meldingen 
over het postverkeer. Af en toe slaagt 
de auteur er zelfs in een poststuk te 
vinden dat zo’n melding weet te on-
derbouwen. Bijgaand knipsel uit de 
Leeuwarder Courant van 5 februari 
1783 verplaatst ons in de positie van 
de krantenlezer uit die tijd.
www.arge-niederlande.de

Het Duitse bondsblad Philatelie 
is vanaf februari 2017 overgegaan 
naar een andere uitgever. Het janu-
arinummer werd, zo bleek inmid-
dels, nog door de vorige redacteur/
uitgever verzorgd. Uitgever is nu 
(indirect) de Duitse bond zelf, wat 
volgens de zelfverzekerde bonds-
voorzitter tot grote besparingen 
zal leiden, onder andere door de 
overstap naar een andere drukkerij, 
goedkopere verzending en lagere 
redactiekosten. Dit alles bij gelijke 
kwaliteit! De tijd zal het leren. Inte-
ressant is een grafiek in dit nummer 

 

die laat zien wat de leeftijdsopbouw 
van de in de Duitse bond georgani-
seerde leden is. Hoeveel dat er zijn 
wordt niet vermeld (het aantal zou 
zo rond de 35.000 schommelen, 
maar of die allemaal in deze figuur 
verwerkt zijn wordt niet vermeld), 
duidelijk is dat de groep tot 50 jaar 
maar vrij beperkt van omvang is, 
terwijl er twee piekjes te zien zijn 
bij de leeftijden 70 en 76 jaar. Ook 
de 80-plussers zijn qua aantallen 
zeker niet te verwaarlozen. Eenmaal 
georganiseerd filatelist blijven de 
meeste leden dat tot ze hun albums 
definitief sluiten. Voor veel West-
Europese landen zal de verdeling 
wel niet veel anders zijn.
www.bdph.de

Paradijsvogels
Timbres magazine van december 
2016 schrijft over de Oiseau de pa-
radis. Verzamelaars van Nederland 
en overzee denken bij het horen 
van die naam in eerste aanleg aan 
de paradijsvogel, een in en rond 
Nieuw-Guinea voorkomend kleurrijk 
dier, maar voor Franse lezers is 
direct duidelijk dat het hier om een 

exclusieve kamerplant gaat, de uit 
Zuid-Afrika afkomstige Strelitzia. 
De eerste exemplaren werden door 
Britse botanici in 1778 naar Europa 
vervoerd, in de fameuze planten-
tuin van Kew geplaatst en daar 
vernoemd naar de echtgenote van 
koning George III, Charlotte van Me-
cklenburg-Strelitz. Wereldwijd zijn 
er inmiddels tientallen postzegels 
met deze bloem, waaronder ook 
zegels uit Europa. Oost-Duitsland 
beeldde de bloem in 1983 af in een 
poststempel ter gelegenheid van 
een postzegeltentoonstelling.
www.timbresmag.com

Trapezevormen
De blauwe Britse 2 pence-postzegel 
uit 1840 werd in 1841 al opgevolgd 
door een iets gewijzigd ontwerp, 
er werden boven- en onderin de 
zegel white lines toegevoegd. De 
kleur van de zegel bleef blauw. De 
platen waarvan die zegels werden 
gedrukt kregen de nummers 3 en 
verder, de zegels komen vanaf de 
jaren 1850 ook met perforatie voor. 
In The GB Journal van januari/
februari 2017 onderzoekt John A. 
McCulloch een fenomeen dat bij 
deze zegels ook vroegere filatelisten 
al was opgevallen: ze zijn links iets 
hoger dan rechts en vormen dus 
geen rechthoek meer maar een 
trapezium of trapezoïde.
Als verklaring werd wel aangeno-
men dat er bij het overbrengen op 
en van een transferrol iets mis was 
gegaan. Ook ongelijkmatige krimp 
van het papier werd wel als oorzaak 
genoemd. Door van de nodige 
zegels computerscans te maken 
met zeer hoge resolutie (2400 dpi) 
heeft de auteur nu met metingen 
aan die scans vastgesteld dat het 
moet zijn gegaan om bijwerkingen 
van de gravure die als uitgangs-
punt was genomen. Door daarin 
de boven en onder kaderlijnen wat 
te verdiepen ontstond het huidige 
zegelbeeld. Van de die proof die als 
uitgangsmodel diende zijn echter 
maar twee exemplaren bekend, die 
moeten nog worden gescand en na-
gemeten om definitieve conclusies 
te kunnen trekken.
www.gbps.org.uk 

http://www.arge-niederlande.de/
http://www.bdph.de/
http://www.timbresmag.com/
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De roerige eerste maanden van 2017

tekenstempels per 1 januari 2017 weggehaald 
zouden worden bij de retailers: de postbalies. 
Op dat moment was nog niet duidelijk of de 
stempels bij alle ‘loketten’ zouden verdwijnen, 
dus ook bijvoorbeeld bij de businessbalies. 
Dat bleek later inderdaad ook het geval. Reden 
voor het intrekken van de dagtekenstempels: 
procesvereenvoudiging.
Het probleem van het verdwijnen van de dag-
tekenstempels leek hem in eerste instantie 
‘slechts’ te zitten in het stempelen op verzoek 
voor verzamelaars. Briefpost bleef gewoon 
‘gestempeld’ in de sorteercentra. Dat zijn 
dus al jaren geen stempels meer maar het 
stempelbeeld wordt er opgespoten door een 
inkjetprinter. We dachten toen nog dat aange-
tekende stukken en pakketten – gefrankeerd 
met postzegels – (die heel vaak toch niet ge-
stempeld werden aan de loketten) later in het 
proces met die lelijke rolstempels gestempeld 
zouden worden. Niet mooi, maar wel een echt 
stempel (afb. 1).

Gesprekken
Doordat maandblad Filatelie al in een zeer 
vroeg stadium op de hoogte was van het 
verdwijnen van de stempels, kon er al snel 
actie worden ondernomen. Al op 19 november 
2016 heeft Filatelie het bespreekbaar gemaakt 
bij PostNL en ideeën aangedragen hoe dit voor 
de postzegelverzamelaars kon worden opge-
lost. Het bestaande stempel van de Collect 
Club is geen alternatief.
Hoewel werd aangegeven dat het goed zou 
zijn om in het januarinummer een oplossing te 
presenteren, bleef men onderzoeken.

Strepen
Het nieuws werd langzaam erger. Ook bij de 
andere balies zouden de stempels verdwijnen. 
Alleen Collect Club zou als rondstempel nog 
overblijven.
Januari kwam naderbij en niets was nog aan-
gekondigd wat er eventueel voor filatelisten 
geregeld zou worden. We hadden gedacht dat 
we het ergste wel gehad hadden. Op 2 januari 
publiceerde Filatelie op www.filatelie.nu een 
intern bericht aan de retailers (opgenomen 
in Post Plus, het tweewekelijkse blad voor de 
retailers) onder het kopje ‘Afschaffing gebruik 
dagtekeningstempel’. Op het eerste gezicht 
dus geen nieuws, behalve één klein zinnetje 
daarin: ‘Zet met de pen een streep door de 
postzegels.’ Dit sloeg in als een bom. Die mooie 
postzegels die wij toch koesteren zouden met 
een pennenstreek rijp voor de prullenmand 
gemaakt worden! Dat kon niet waar zijn.

Aan de bal
Filatelie bleef direct aan de bal en heeft filate-
listisch Nederland gemobiliseerd. Aan de KNBF 
(Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelis-
tenverenigingen), SVF (Samenwerkingsver-
band Filatelie, op afstand de grootse vereni-
ging in Nederland) en de NVPH (Nederlandse 
Vereniging van Postzegelhandelaren) werd 
aangeboden om een paginagrote open brief 
(aan de CEO van PostNL) in het februarinum-
mer van Filatelie te plaatsen. Daarnaast werd 
er veel redactionele aandacht geschonken aan 
deze ‘postzegelmisdaad’. Er verscheen ook een 
lange ingezonden brief van een verzamelaar in 
het blad en de cover was een stil protest wat 
voor een ieder duidelijk was. De open brieven 
werden deels voor publicatie in het februari-
nummer van Filatelie al naar Den Haag gezon-
den en het resultaat was dat een week later de 
KNBF bij PostNL aan tafel werd uitgenodigd.

Stempelramp
Er was vooraf geen overleg geweest over het 
instellen van de maatregelen (afschaffen 
stempels en het krassen) hoewel de KNBF op 
regelmatige basis diverse keren per jaar met 
PostNL om de tafel zit. Filatelie bleef onder-
tussen op de website argumenten aandragen 
waarom niet alleen filatelisten benadeeld wer-
den dat de stempels afgeschaft waren. Ook 
veel bedrijven en overheidsinstellingen waren 
ineens een belangrijk instrument kwijt: in veel 

e hebben als filatelisten beroerde 
maanden achter de rug. Ineens, out 
of the blue, leek de wereld van de 
postzegelverzamelaar in te storten. 

PostNL had eerst het onzalige idee om de dag-
tekenstempels terug te trekken van de loketten 
en ‘als toetje’ kregen we de pennenstreek.

Niet blij
Natuurlijk trof dit niet iedere verzamelaar. Wie 
gebruikt modern Nederland niet verzamelt, 
had niets te vrezen. Toch gaat (ik schrijf nu 
in de tegenwoordige tijd, aangezien wanneer 
u dit leest de oude situatie nog niet terugge-
keerd zal zijn) het iedere filatelist in meerdere 
of mindere mate aan.
Wie geen modern Nederland verzamelt zal 
waarschijnlijk wel mooi gefrankeerde post 
verzenden aan verzamelvrienden of postzegels 
ontvangen op aangetekende zendingen met 
aankopen. Het gaat uiteindelijk ons allen aan 
dus. Wij koesteren de hobby van het postzegel 
verzamelen. Immers: wie begint er met verza-
melen en springt ineens op de Eerste Emissie? 
Nee, de meesten van ons – en de toekomstige 
postzegelverzamelaars – zullen met eenvou-
dig, modern materiaal begonnen zijn.

Hoe het begon
Voor de geschiedschrijving is het goed om een 
en ander op papier te zetten, zeker omdat de 
ontwikkelingen soms zo snel zijn gegaan dat 
we met een maandblad altijd achterop lopen. 
Gelukkig heeft Filatelie ook een website  
(www.filatelie.nu) waar we – als het moet 
meerdere keren per dag – de actualiteit bij 
kunnen houden.
Op 3 november 2016 konden wij – met dank 
aan Kees Verhulst, redacteur van Filatelie – als 
eerste publiceren (op de website) dat de dag-

W

Op het moment van schrijven 
(7 maart) is de storm even 
geluwd: ‘we’ krijgen onze 
stempels weer terug! 
door René Hillesum

1. Een licht rolstempel is niet ideaal, maar er is wel mee te leven

2. Op 4 maart ge-
bruikte de Jumbo nog 
steeds het stempel 
Amersfoort-Zonne-
wijzer 21. PostNL 
kan ook aardig zijn: 
het machinestempel 
van Nieuwegein 
werd keurig om het 
tuimelstempel heen 
geplaatst

http://www.filatelie.nu/
http://www.filatelie.nu/
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contracten en termijnen voor bezwaarschrif-
ten wordt de poststempeldatum aangevoerd 
als bewijs voor het tijdig zijn. 
Vroeger hadden we dienstorders en tegen-
woordig dus een krantje met instructies voor 
de retailers. De instructies worden klaarblijke-
lijk slecht opgevolgd en PostNL houdt slecht 
boek van de stempels die nog niet ingeleverd 
zijn. Zeker tot en met 4 maart (maar mogelijk 
ook op dit moment nog) zijn er nog steeds tui-
melstempels (van het merk Colop) in gebruik 
die dus tegen de voorschriften in niet werden 
ingeleverd (afb. 2).

Fraude
Op 1 maart meldde PostNL zelfs nog aan Fila-
telie: ‘De stempels die tot en met 31 december 
2016 zijn gehanteerd zijn niet meer in gebruik.’ 
Dat is dus in ieder geval aantoonbaar onjuist. 
Wat echter veel erger is, is dat er veel van de 
door PostNL afgedankte stempels op Markt-
plaats terecht zijn gekomen (afb. 3). Nu was 
dit niet zo’n grote ramp indien de stempel-
plaatjes verwijderd zouden zijn, maar dat vond 
PostNL dus blijkbaar te veel werk. De opkoper 
die ze aanbiedt meldt wel ‘zonder stempel-
plaatje’ maar leverde de stempels met!
Dit is natuurlijk een slechte zaak. Zeker ook 
voor de toekomst. Er kan dan naar hartenlust 
gestempeld worden, en nog wel met een ori-
gineel stempel (afb. 4). Stempel is dan echt, 
maar geantidateerd. Een lucratieve handel, 
als je bedenkt dat mooi gebruikte eurozegels 
schaars zijn en nauwelijks goedkoper zijn dan 
ongebruikte zegels. Maar niet alleen dat: ook 
vele contracten en bezwaarschriften vragen 
een poststempeldatum als bewijs van tijdig-
heid. Een heel slechte zaak dus! 

Krassen
Naar aanleiding van de open brieven in het fe-
bruarinummer van Filatelie – dat bij een aan-
tal abonnees te vroeg werd bezorgd – heeft de 
NVPH een persbericht doen uitgaan dat het 
krassen bij verzamelaars en handelaren niet in 
goede aarde was gevallen en onaanvaardbaar 
is. Dit bericht werd direct door de landelijke 
pers opgenomen. Het krassen ging dus vrolijk 
verder tot grote ergernis van filatelisten. 
Er leek ineens een beetje beweging te komen. 
Er circuleerde een plan (plan A) om in iedere 
provinciehoofdplaats alsmede in Amsterdam, 
een stempel beschikbaar te hebben voor 
filatelisten. Dit plan werd nimmer geconcreti-
seerd omdat inmiddels de UPU-component de 
hoofdrol ging spelen. (zie verder)

Met de geldende regels in het achterhoofd 
heeft de redactie van Filatelie al vroeg in 
januari een eigen stempel laten maken. 
De gedachte erachter was dat de op postzen-
dingen geplakte postzegels tegen hergebruik 
dienen te worden beschermd, maar wel verza-
melwaardig zouden blijven. Dit in tegenstelling 
tot de pennenstreek.
Maandblad Filatelie heeft eind januari op 
directieniveau met PostNL gecorrespon-
deerd aangezien de juridische afdeling van 

PostNL bezwaar maakte. Argument: PostNL 
is de enige die postzegels mag ontwaarden. 
We waren natuurlijk nieuwsgierig in welk 
voorschrift dat opgetekend staat, aangezien 
we van tevoren uiteraard een en ander hadden 
nagetrokken. Na een aantal weken (18 febru-
ari) kwam de reactie dat er inderdaad geen 
regel bestond dat uitsluitend PostNL de zegels 
mag ontwaarden. Tevens werd aangegeven 
dat nagedacht werd over de terugkeer van de 
stempels bij de retailers.

UPU
Blijkbaar had het verdwijnen van de stem-
pels ineens de aandacht die het verdient op 
directieniveau. Inmiddels had maandblad 
Filatelie op 13 februari bij mevrouw Verhagen, 
de CEO van PostNL, een aantal passages (met 
dank aan Filatelie-lezer Mr. Mark Olie LL.M.) 
uit het Letter Post Manual van de UPU (de 
Wereldpostunie) voorgelegd waarin duidelijk 
beschreven staat dat PostNL er aan gehouden 
is om op iedere vestiging waar post via de 
toonbank verzonden wordt – en gefrankeerd 
met postzegels – deze te stempelen met een 
datumstempel alsmede de naam van het 
betreffende kantoor (afb. 5). Spoedig daarna 
kwam hier al een reactie op van mevrouw 
Verhagen. De KNBF bleef ook aandringen op 

een spoedige afschaffing van het krassen en 
mogelijke terugkeer van de dagtekenstempels.

Slot
Uiteindelijk kwam ineens alles in een stroom-
versnelling. Op 23 februari was er witte rook. 
De KNBF bracht dat diezelfde middag nog met 
een persbericht – opgesteld in overleg met 
PostNL – naar buiten. De stempels komen 
terug bij alle retailers. (dit was dus plan B 
dat ineens na 13 februari plan A van de tafel 
veegde). Wanneer en welke is nog onduidelijk, 
maar aangegeven is wel dat de KNBF daarin 
mag adviseren. Wat in ieder geval zeker is, is 
dat de tot 1 januari gebruikte tuimelstempels 
niet meer terugkomen (tenzij ze werden door 
gebruikt, zie hiervoor). Aangezien er nog een 
besluit genomen moet worden over welk stem-
pel er gaat komen en deze nog aangemaakt en 
gedistribueerd moeten worden, kan het nog 
wel even duren alvorens er weer stempels aan 
de postbalies beschikbaar zullen zijn. 
Op 1 maart kwam de KNBF andermaal met een 
persbericht. Aangezien PostNL ‘met iedereen’ 
communiceerde dat berichtgeving over de 
de nieuwe stempels verder via de KNBF zou 
gaan lopen, werd ervan uitgegaan dat ook dit 
persbericht was opgesteld met medeweten 
van PostNL. 

3. Advertentie op Marktplaats van een professionele handelaar. Op papier klinkt het aardig: ‘Tekst wordt verwijderd! 
De praktijk is helaas anders 

4. Een afdruk van Didam-Oranjestraat van 6 maart 2017. Dit is een voorbeeld van een stempel die op Marktplaats terecht 
is gekomen en met tekstplaatje. Voor de gelegenheid werd dit stempel gebruikt op een envelop en de redactie toegezonden. 
De afzender van de brief heeft de stempel eenmalig gebruikt voor dit doel, om aan te tonen hoe gemakkelijk er gefraudeerd 
kan worden. Het hier afgebeelde poststuk zal dan ook in de papierversnipperaar eindigen. De laatste dag van ‘officieel’ 
gebruik van dit stempel (de datum die voor stond toen de stempel werd geleverd aan de opkoper) was 31-12-2016.
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Dat bleek helaas niet het geval, zo liet PostNL 
weten. De KNBF liet blijken dat de specifica-
ties voor de nieuwe stempels waren vastge-
steld. PostNL spreekt van een voornemen dat 
moet worden uitgewerkt.
Het einde van een bijzondere periode in de 
Nederlandse postgeschiedenis is aanstaande. 

Wat ook duidelijk werd vanuit de berichten van 
PostNL is dat het krassen nog blijft bestaan 
totdat de nieuwe stempels zijn ingevoerd. De 
KNBF heeft hier in het geheel niet over gecom-
municeerd. Het krassen kan dus nog wel een 
aantal maanden voortduren.
Een eerstedag stempel verkrijgen zal straks 
niet eenvoudig worden. PostNL heeft aan-
gegeven dat de uitrol in een keer zal worden 
doorgevoerd. Alle post- en pakketpunten waar 
met postzegels gefrankeerde post kan worden 
aangeboden zullen voorzien worden van een 
nieuw stempel. 

Analyse
Een kleine analyse van het gebeurde.
De in 2007 in gebruik genomen tuimelstem-
pels van het merk Colop – gebranded voor 
PostNL: PostNL-oranje kop in plaats van 
standaard rood – waren van een dusdanige 
kwaliteit dat vele tot de draad toe versleten 
waren. In slechte staat waren de meeste van 
deze stempels al na een aantal maanden 
gebruikt te zijn. Mogelijk een kwestie van 
goedkoop is duurkoop. In ieder geval een 
verkeerde keuze. Een kwalitatief goed stalen 
stempel gaat minstens 50 jaar mee.
PostNL vond het klaarblijkelijk te duur om 
alle stempels te gaan vervangen en bedacht 
een list: weg stempels onder het mom van 
procesvereenvoudiging. Met de komst van 
de pennenstreek leek dat ongeloofwaardig, 
want de retailers gaven aan dat dit minstens 
zoveel werk is als het stempelen. Het enige dat 
‘vereenvoudigde’ is dat de retailers een paar 
interne PostNL formulieren niet meer hoeven 
te stempelen en de postzegels natuurlijk. 
Maar die laatste categorie krijgt de pennen-
streek die minstens zoveel tijd vergt.
Kennelijk had diegene die ‘op de knop gedrukt 
heeft’ niet vooraf geïnformeerd of er nog 
juridische haken en ogen zaten aan het niet 
stempelen en vervolgens het doorstrepen van 
de postzegels. Blijkbaar had ook niemand bij 

PostNL nagedacht over de reactie van filate-
listen en dacht men dat doorstreepte zegels 
gewoon verzamelwaardig zouden zijn.
Uiteindelijk is het tegen de regels van de UPU 

in handelen waarschijnlijk van doorslagge-
vende aard geweest. Immers, was het ‘slechts 
om de filatelisten te vriend te houden’ dan zou 
plan A uitgevoerd hebben kunnen worden of 
een uitgebreidere variant, met een stempel per 
gemeente, maar niet op iedere postbalie weer 
een stempel. Nu moeten er naar schatting 
2.000 nieuwe stempels worden aangemaakt.
Het zich conformeren aan de UPU regels is 
belangrijk voor PostNL. Ze willen uiteraard 
niet de postconcessie, voortvloeiend uit de 
Postwet van 2009 (uitvoering van de Univer-
sele Post Dienst) op het spel zetten en zo het 
risico lopen dat anderen – waaronder Sandd 
en mogelijk zelfs bpost – hiermee aan de haal 
zouden kunnen gaan.
Doordat de oude schoenen reeds werden 
weggegooid voordat de nieuwe waren aan-
geschaft, hebben we hier te maken met een 
uniek (in de wereld) stukje postgeschiedenis. 

5. Een van 
de vele 
richtlijnen 
van de UPU 
waarbij een 
poststempel 
(date-
stamp) 
 verplicht 
wordt 
gesteld

Stempelellende is van alle tijden. In 1964 waren er nog strikte instructies om op verzoek filatelistisch te stempelen!
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Er was de laatste maanden veel protest tegen het sedert 
1 januari van dit jaar doorkrassen van postzegels op de ‘post-
kantoren’. Het krassen gebeurde (naar ik hoop op het moment 
van verschijnen van dit nummer inderdaad verleden tijd) 
om met postzegels gefrankeerde pakketten en aangetekende 
brieven te ontwaarden in plaats het dagteken stempel. 
De stempels dienden de kantoren allemaal in te leveren. 
Maar in 1940 verontschuldigde de post zich nog uitvoering 
voor het doorkrassen van postzegels 1. Wat was het geval?
door Jan Heijs

Toen de posterijen zich nog 
verontschuldigden voor het 
door krassen van postzegels

om te protesteren tegen het door-
krassen van de postzegel met Wil-
helmina erop, getuige bijgaande 
brief van de posterijen (afb. 2). In 
de brief staat dat …niet meer kon 
worden vastgesteld door welken 
ambtenaar deze zegel met potlood 
werd onbruikbaar gemaakt. Dit 
kan ook te Arnhem zijn geschied. 
Getracht werd de potloodstrepen 
zoo goed mogelijk te verwijderen, 
waarna de stempel Posterijen 
alsnog op de kaart werd geplaatst. 
Wegens het u berokkende ongerief 
betuig ik u mijn leedwezen’.
Het stempel ‘Posterijen’ zonder 
datum werd gebruikt om zegels 
te ontwaarden als op het kantoor 
van bestemming gezien wordt dat 
op het kantoor van verzending 
een zegel niet is afgestempeld.

PostNL heeft besloten om per 
1 Januari postzegels aan het loket 
door te laten krassen. Hoe anders 
ging dat er dus vroeger aan toe. 
De vele postale-, juridische- en 
filatelistische argumenten tegen 
dit doorkrassen zijn al voldoende 
uitgewisseld en worden hier niet 
herhaald.
De dag dat ik dit schrijf (23-2-
2017) laat PostNL via de KNBF 
weten in principe toch weer te 
gaan stempelen. Krijgen dan alle 
filatelisten die protesteerden weer 
een verontschuldigend briefje 
zoals hiervoor beschreven?

ederland werd in mei 
1940 bezet en koningin 
Wilhelmina week uit 
naar Engeland. Uiteraard 

werd door de bezetter, pas op 
14 augustus 1940, besloten de 
Wilhelminazegels te vervangen 
ook al werd op die dag net een 
grote drukorder van deze zegels 
afgeleverd. Ze waren echter nog 
geldig tot 11 oktober toen de 
Guilloche-opdrukken uitkwamen. 
Tussen de datum van het besluit 
van de Wilhelminazegels (14-8-
1940) en de ongeldigheid ervan 
(11-10-1940) lag een gevoelige 
periode van twee maanden en dat 
verklaart dit voorbeeld. 
De firma Spier uit Arnhem stuurt 
op 10 september 1940 (datum bo-
ven tekst op de achterzijde) deze 
briefkaart aan Spier expediteurs 
in Nijmegen. De briefkaart is dan 
nog gefrankeerd met een net nog 
geldige Wilhelminazegel (afb. 1). 
De postbode die deze briefkaart 
bezorgt ziet dat de postzegel 
ongestempeld is gebleven en doet 
wat veel bestellers doen: de zegel 
wordt (met potlood) doorgekrast.
Normaal protesteren alleen 
filatelisten hiertegen. Het is een 
veel gebruikte en absoluut niet 
bijzondere postzegel waarover 
zelfs verzamelaars zich niet zo 
druk zouden maken. Maar nu Wil-
helmina net is gevlucht vindt ook 
dit bedrijf het kennelijk belangrijk 

N

1. Dit artikel was eerder onderdeel van het artikel in filatelie van april 
2011 “De tandjes van de macht bijten in Nederland”. Gezien de actualiteit 
van het onderwerp publiceren we dit, iets aangepast, nogmaals. 

1

2
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samenstelling Frans van de Rivière fvdriviere@gmail.com 

Het stempelen van post 
Dit is de eerste aflevering van wat 
een serie artikelen moet worden, 
maar door de actualiteit van het 
afschaffen van de stempels in de 
‘postkantoren’ (en het later weer 
invoeren, zie elders in dit nummer) 
verschijnt deze aflevering als eer-
ste, en buiten de logische volgorde. 
We zullen maar zeggen dat het 
afschaffen een vergissing is.
Het voor de hand liggende onder-
werp voor dit artikel is daarom: 
Vergissingen in het beleid rond het 
stempelen van de Nederlandse post, 
in eerdere jaren. (1860, 1869, 1906, 
1915, 1966, 1979, 2006 en volgende).
 
1860
Voordat er postzegels waren, 
werden op brieven aantekeningen 
gemaakt over de verzendplaats 
en het betaalde of nog te betalen 
port. Verder werd ter controle van 
de spoedige verzending de datum 
van vertrek aangegeven. De eerste 
datumstempels werden in Londen 
in 1687 ingevoerd, en vertrekplaats-
stempels werden gaandeweg ook 
vanaf die tijd ingevoerd. Stempels 
maakten dat de kantoorbeheerder 
in bijvoorbeeld ‘s-Hertogenbosch 
per brief niet meer tijd kwijt was 
dan zijn collega in Oss, en te 

midden van de handgeschreven 
adressen en aantekeningen vielen 
stempelafdrukken goed op. Toen 
de postzegels kwamen, was het 
stempelen bij vertrek en aankomst 
van brieven heel gewoon.

Eigenlijk zo’n beetje overal waar 
postzegels kwamen, te beginnen 
met Groot-Brittannië in 1840, 
werd er een ‘vernietigingsstempel’ 
gebruikt op de postzegel(s), en 
daarnaast kwam een afdruk van 
de datumstempel. Zo ging het in 
Zürich, in Brazilië, enz., totdat Ne-
derland de postzegels op 1 januari 
1852 invoerde en (zo te zien als 
eerste) gewoon het afstempelen 
van de postzegels met een datum-
stempel voorschreef. Handig toch? 
Daarvoor moest wel per 1-1-1852 de 
stempelkleur bij franco brieven 
veranderd worden van blauw naar 
zwart (afb. 1), en dat deden alle 
kantoren ook braaf (met één uitzon-
dering: kantoor Winschoten bleef in 
blauw stempelen).

Onduidelijke stempelafdrukken, 
slecht gezet en/of met te weinig 
inkt, waren er toen en zullen er 
altijd zijn. Maar de oplossing die 
men in 1860 had, was om voortaan 
[FRANCO] op de zegels te stem-
pelen, het zogenoemde Franco-
kastje-stempel, en daarnaast een 
datumstempel te zetten (afb. 2). 
Leuk hoor, toen moesten er (bij 
vertrek van een franco brief) ineens 
twéé stempels gezet worden. In 

Zwitserland had men zich inmiddels 
gerealiseerd dat het zetten van het 
ruit-stempel (met dikke ‘balken’) 
op de zegels onnodig ingewik-
keld was, en ging men over op het 
afstempelen van de zegels met de 
datumstempel, met ook een afdruk 
ernaast. In Groot-Brittannië en in de 
Verenigde Staten van Amerika bleef 
men de zegels flink met stempel-
inkt bewerken, maar er kwamen 
duplex-stempels (afb. 3), zodat de 
stempelende beambte (letterlijk) 
in een klap een datumafdruk naast 
de postzegel en een balkenpatroon, 
soms met nummer, op de postzegel 
kreeg. Er bestaat een schets van 
een duplex-stempel naar Engels 
model met ‘s-Gravenhage erop, 
maar zulke stempels zijn in Neder-
land niet ingevoerd.
Dus Nederland deed het vanaf 
1852 goed, maar ging in tijden van 
gestaag toenemende post-volumes 
over op een omslachtiger manier 
van uitgaande post stempelen. 
In Zwitserland juist andersom.

1869
Er waren nadelen aan die uniforme 
afstempeling met [FRANCO], 
en men dacht aan genummerde 
stempels, ‘nommerstempels’, voor 
de postkantoren, om te kunnen 
zien wáár zegels gestempeld waren. 
Nummerstempels werden in veel 
landen gebruikt, en in Nederland 
keek men vooral naar België, 
waarvandaan men zich een stempel 
liet toezenden. Nou, dat leek wel 

wat, dus met een vorm-verandering 
(afplatting boven en onder) werd 
het ‘puntstempel’ (nummer temid-
den van een groep punten) ook in 
Nederland ingevoerd (afb. 4). De 
Fransen hadden dat ook, en hadden 
zelfs eerst stempels met kleine cij-
fers gehad, en daarna (volgens een 
nieuwe alfabetische lijst) stempels 
met grote cijfers ingevoerd. Hadden 
de Nederlanders nou maar naar 
de Zwitserse praktijk en ervarin-
gen gekeken, dan was het dubbel 
stempelen, met twee stempels, al in 
1869 gestopt, in plaats van midden 
1893, lang na bijvoorbeeld Frankrijk 
en België.

1906
In 1906 kwamen de eerste ‘typen-
raderstempels’ als handstempels, 
met cijferwieltjes die je kunt 
verdraaien om de juiste datum en 
tijd in de afdrukken te krijgen. De 
eerdere stempels (‘grootrond’ en 
eerder) hadden blokjes met dag-, 
maand-, jaar- en uuraanduiding, die 
uitgenomen en verwisseld moesten 
worden, waarna na het aandraaien 
van de klemschroef weer gestem-
peld kon worden. In 1907 zijn 
alle kantoren met meer dan een 
stempel van nieuwe stempels 
voorzien, waarbij het dan meteen 
genummerde stempels waren, 
zodat aan de afdrukken te zien was 
wie er een poststuk of document 
afgestempeld had. Als bijvoorbeeld 
stempel 3 van een postkantoor een 
hamerstempel was (met een lange, 

4. Briefomslag 1870 van Ravestein via Grave, nummerstempel 43

2. Franco kastje stempel van Maassluis, 1860

Links: 3. Duplex-stempel 
van Londen, 1860

1. Halfrond 
franco 
stempel 
Deventer 
uit 1853
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dwarsgeplaatste steel, om makke-
lijk en snel te stempelen), dan wist 
iedereen dat dat stempelen door 
‘De Vries’ gedaan werd, behalve op 
bepaalde dagen, waarop dan ‘De 
Jong’ het deed. En stempel 2 was 
altijd bij Jansen, als die aan het lo-
ket was (afb. 5). Enz. Bij de eerdere 
stempels was er geen onderscheid.

Maar wat ging er nou verkeerd in 
1906. Dat werd pas zichtbaar in 
de jaren ‘30. Op de wieltjes voor 
de tientallen van de jaren waren 
gegraveerd: 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3, 
met als gunstig gevolg dat binnen 
een decennium zo’n cijfer kapot 
ging, de volgende 1 (b.v.) voorge-
draaid kon worden. Handig, maar 
met het naderen van 1940 heeft 
men alle ‘langebalk-stempels’ moe-
ten verbouwen (afb. 6), door een 
eenheden-wieltje uit een afgekeurd 
stempel in te monteren in plaats 
van het aflopende tientallenwieltje. 
Toen de wieltjes een beetje op 
waren, heeft men een klein aantal 
langebalk-stempels voorzien van 
een nieuwe set datumwieltjes, in de 
stijl van de kortebalk-stempels.
In 1999 was de oplossing voor de 
stempels uit de late jaren ’60 wat 
drastischer. Zie verderop.

1915
In het najaar van 1915 werden de 
‘kortebalk’-stempels ingevoerd, 
waarbij de datumbalk binnen de bin-
nencirkel blijft, zodat de plaatsnaam 
zo nodig aan weerszijden van de 
datum kan doorlopen. In het Hand-
boek Postwaarden Nederland staat 
(op blz. A8 - 54 e.v.) beschreven, 
welke overwegingen bij het nieuwe 
type een rol speelden. Maar bij alle 
overwegingen over ‘mooi’ en ‘duide-
lijk’ zag men over het hoofd, hoezeer 
de van 1915 tot in 1951 jarenlang 
gemaakte kortebalk-stempels een 
‘hoofdpijndossier’ werden doordat 
jaarlijks geïnventariseerd moest 
worden welke kantoren jaartalblok-
jes voor het nieuwe jaar toegezon-
den moesten krijgen, en hoeveel. In 
1969 werd de knoop ruw doorge-
hakt: alle kortebalkstempels (en dat 
waren er toen nog heel wat) werden 
niet van blokjes voor 1970 voorzien, 
maar door nieuwe (‘cilinderbalk’-)
stempels vervangen (afb. 7). Be-
kend is de situatie uit 1944, toen de 
kantoren in het bevrijde zuiden van 
Nederland geen blokjes ‘1945’ uit 
Utrecht/Den Haag konden krijgen, 
en er een productie in het zuiden 
werd opgezet, met de ‘open 4’ in 

1945. In Zwitserland werden er 
vanaf circa 1905 al ‘kortebalk’-
stempels met dag, maand, jaar en 
tijd in gebruik genomen, waarbij 
de ‘balk’ vrij breed en de afstand 
tussen binnen- en buitencirkel vrij 
klein was; dat kon dus wel! (Zoals 
later in Nederland natuurlijk ook in 
de ‘openbalk’-stempels (vanaf 1951) 
en de ‘cilinderbalk’-stempels (1966-
2007) gebeurd is.)

1966
De eerste cilinderbalk-stempels, 
vanaf 1966, en de grote golf in 1969, 
hadden opnieuw het euvel van de 
korte-termijn tientallenwieltjes voor 
de jaartallen: 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9. Dat 
betekende dat in 1999 grote aantal-
len stempels aanpassing nodig 
hadden om ook 00, 01, 02, 03 enz. 
te kunnen stempelen. In de jaren 
’30 werden de stempels verbouwd; 
in de jaren ’90 gewoonweg wegge-
gooid en vervangen. In de jaren ’70 is 
men voor dit ‘gevaar’ wakker gewor-
den, en werden wel stempels voor 
mogelijk eeuwigdurend gebruik (dus 
met op de tientallen-wieltjes gewoon 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) aangeschaft. 
Die ‘eeuwigheid’ bleek maar tot in 
2007 te duren, en de vele stempels 
uit 1999 zijn dus niet oud geworden. 
(Sommige langebalk-stempels 
uit de periode 1906-1915 zijn wel 
95 jaar lang gebruikt, zoals Bolsward 
2 en 3.)

1979
Tot najaar 1979 werden de stempels 
centraal nauwkeurig geadmi-
nistreerd, in stempelboeken en 
later op stempelkaarten. Van die 
stempelkaarten is ooit een (niet 
helemaal complete) set kopieën 
gemaakt voor het Postmuseum (nu 
Com!), echter de originelen zijn 
helaas niet bewaard gebleven. Maar 
er bestaat dus een vrijwel compleet 
overzicht van alle ingebruikne-
mingen, eventuele veranderingen, 
en inleveringen en vernietigingen 
van de Nederlandse poststempels, 
tót najaar 1979. Door het ‘monni-
kenwerk’ van Cees Janssen kunt u 
op internet dat overzicht bekij-
ken: www.poststempels.nedacade-
mievoorfilatelie.nl
Toen kwam de decentralisatie van 
de stempeladministratie naar de 
toenmalige districten van de PTT. 
Kort gezegd: van die administratie 
is niets bewaard gebleven. Het 
overzicht van na oktober 1979 be-
staat alleen uit waarnemingen door 
verzamelaars.

2006
Door de slechte staat van 
schoonmaken en onderhoud van 
de stalen poststempels, en het uit 
onwetendheid gebruiken van inkt 
op waterbasis (die is voor rubber 
stempels, maar niet voor stalen 
stempels), vooral bij postagent-
schappen, kwam in 2006 het 
idee om het anders te doen: met 

zelfinktende rubber stempels. De 
24 proefstempels op 24 kantoren 
bevielen, en toen heeft men in 
de loop van 2007 gewoon alle 
stalen stempels (behalve die op 
de sorteercentra) vervangen door 
de rubberen ‘zelfinkters’ (‘tuimel-
stempels’, model R 2045 6 van 
de Colop Classic Line). Afgezien 
van een onvoorzien praktisch 

5. Typenraderstempel met langebalk 1910 van Rotterdam, stempel 20

6. Verbouwd langebalk-stempel, Veldpost/8, 1939

7. Visakte met 
cilinderbalk-
stempel 
Hengelo OV-
Castorweg/1, 
1985
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probleem, had men dat beter niet 
kunnen doen, want op een ander 
niveau verliep parallel een heel an-
dere verstrekkende actie, namelijk 
de sluiting van alle postkantoren, 
en vervanging door allerlei vormen 
van post-agentschappen, die 
sindsdien ‘postkantoor’ heten. De 
onderhoudsstaat van de stalen 
stempels op de ‘echte’ postkan-
toren was immers waarschijnlijk 
best goed, en die kantoren waren 
gedoemd om tot in 2011 allemaal 
te verdwijnen. Dus waarom zou 
je nieuwe stempels voor de be-
staande postkantoren maken? Het 
onvoorziene praktische probleem 
was, dat om onduidelijke reden 
de stempelinkt en de lijm van de 
tekstplaatjes een reactie aangin-
gen, waardoor de tekstplaatjes 
gingen ‘rondzwemmen’ op de 
stempel, te zien aan een scheef-
staande datum. Bij de stempel-
levering uit voorjaar 2007 was dat 
zó erg, dat de stempels vervangen 
moesten worden. Op de nieuwe 
stempels (zomer 2007-december 

2016) gebeurt dat rondzwemmen 
maar ‘een beetje’.
Het is nooit genoemd als reden 
om de (stalen) stempels te ver-
vangen, maar wellicht bestond de 
wens om meteen alle kantoren en 
‘kantoren’ te laten stempelen met 
een stempel waarin ook TNT-Post 
stond. Dat is dus gelukt, maar dat 
betekende ook dat er in 2011 een 
speciale ploeg stempelverande-
raars langs de kantoren moest om 
nieuwe tekst-plaatjes met PostNL 
te monteren en de oude plaatjes 
met TNT-Post mee te nemen. Toch 
zijn er een paar stempels tot in 
2016 gebruikt met TNT-Post.

2017
Over de vergissing van 2016/2017, 
om met ingang van 1 januari 
2017 de stempels aan de balies af 
te schaffen, is inmiddels zo veel 
hier en elders geschreven, dat 
alleen nog valt op te merken dat 
het anders had kunnen gaan, als er 
eerst op proef geen stempels zou-
den worden verstrekt aan nieuwe 

vestigingen of als vervanging van 
defect geraakte stempels. Dat 
zou binnen korte tijd ongewenst 
gebleken zijn, en de daardoor 
‘ontbrekende’ stempels zouden in 
bestaand of ander model hebben 
kunnen worden aangevuld. Nu is 
er echter een ongecontroleerde en 
ongeregistreerde ‘retourstroom’ 
van stempels geweest, waardoor 
de Colop-stempels verloren zijn 
gegaan.

As is verbrande turf
Terugkijkend op de afgelopen de-
cennia van stempelgebruik, zouden 
enorme aantallen stempels als ze 
tussendoor netjes bewaard waren, 
later weer jaren dienst hebben 
kunnen doen. Op het moment
dat een uur-aanduiding niet
meer nodig gevonden werd, heel
begrijpelijk trouwens, zouden alle
kortebalkstempels gewoon weer in
gebruik genomen hebben kunnen
worden na 1999, tot 2030, zónder
jaartalblokje. (Het kleine groepje
dat nog 12-uurs-tijd had, zou dan

wel aangepast hebben moeten
worden.) Ook zouden de stempels 
die maar tot en met 1999 gingen, 
met een kleine aanpassing verder 
gebruikt hebben kunnen worden 
met de ‘uuraanduiding’ als jaartal. 
En de stempels van de postkanto-
ren, met alleen een plaatsnaam? 
Nou, die zouden vanaf maart 
2017 ook weer verder kunnen 
dienen.

Tot slot
Dit artikel is een opsomming van 
wat er allemaal fout gegaan is, de 
vergissingen rond het beleid van 
stempelen, maar de post heeft in al 
die jaren toch maar vele miljoenen 
of miljarden poststukken goed be-
zorgd (en sommige verkeerd). En 
ook bij andere bedrijven en instel-
lingen gaan er af en toe dingen mis, 
soms door pech en ‘samenloop 
van omstandigheden’, soms door 
onhandigheid, of doortastendheid 
van iemand die niet wist waarin hij 
tastte.

 

p vrijdag 14 en zaterdag 15 april 2017 
vindt in sporthal De Mammoet in Gouda 
voor de 24e keer de internationale 
brieven- en postzegelbeurs plaats. Het 

thema is dit jaar ‘De Antieke Wereld’. Niet alleen 
staan er weer nieuwe standhouders op deze 
beurs, er zijn ook veel nieuwe filatelistische ac-
tiviteiten die recht doen aan ‘De postzegelhuis-
kamer van Nederland’. Iedere filatelist kan dus 
niet alleen aanwinsten voor de verzameling 
vinden, maar ook zijn kennis vergroten of 
zijn of haar kennis uitwisselen met anderen. 
Kortom een interactieve beurs met de volgende 
 activiteiten op beide dagen:

O
• Een stand van de voorzitter van de catalogus-
commissie van de Speciale Catalogus van de 
NVPH ten behoeve van een gedachtewisseling 
over mogelijke verbeteringen van de catalogus
• De Bondsbibliotheek van de KNBF presenteert 
literatuur over het thema en verkoopt overtollige 
literatuur
• Een ruil-boekenkast om filatelistische literatuur 
(in goede staat en geen landencatalogi) van ver-
zamelaars te ruilen voor een gelijkwaardig boek 
of ter plekke te lezen. (onder andere in samen-
werking met Po&Po). Dus neem uw overtollige 
boeken mee!
• Het Duitse Verband Philatelistischer Prüfer 

www.vpev.de zal met een stand aanwezig zijn
• Verkoop postzegels ten bate van de jeugdfilatelie
• Ontwerpwedstrijd persoonlijke postzegel ‘Brie-
venbeurs 25 jaar’ (2018). Deskundige begeleiding 
door Ot Louw, grafisch adviseur. Prijs: bon van 
€ 100,– te besteden op de beurs van 2018 en 
velletje van tien zegels. Voorzitter jury: Julius 
Vermeulen, voormalig adviseur visuele communi-
catie PostNL. (Ontwerpen kan men op de beurs, of 
vooraf thuis en dan meebrengen op een USB-
stick. Ontwerpen kunnen uitsluitend tijdens de 
beurs in de Mammoet worden aangeleverd) 

Tot slot zijn er de Brievenbeurslezingen op zater-
dag 15 april (een jury – voorzitter is Jan Cees van 
Duin, voorzitter KNBF – wijst een winnaar aan) 

13.00-13.30 u: ‘Antiek toerisme, graven naar 
Griekse oudheden’, door Joost Meijer
13.30-14.00 u: ‘WO-I censuren op Griekse Post’, 
door Hans-Paul Soetens
14.00-14.30 u: ‘De postgeschiedenis van 
 Rijkswaterstaat’ door Henk van de Laak 
14.30-15.00 u: ‘De kleur van postzegels’ door 
Rien de Jong

vrijdag 14 april: 10.30-17.00 uur
zaterdag 15 april: 10.00-16.00 uur 
Sporthallencomplex de Mammoet
Calslaan 101, 2804 RT Gouda 
Toegang en parkeren: gratis. 
Rolstoel toegankelijk
www.brievenbeurs.com 

Veel nieuwe activiteiten 
op de 24e Brievenbeurs 
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Activiteiten 14 en 15 april:
- NVPH catalogus-commissie
  houdt zitting

-Ontwerpwedstrijd persoonlijke
  jubileumpostzegel 25 jaar
  BRIEVENBEURS in 2018.
  Juryvoorzitter: Julius Vermeulen

- Boeken ruilkast

Zaterdag 15 april:
Brievenbeurslezingen
Juryvoorzitter: Jan Cees van Duin

Gouda 2013

BRIEVENBEURS

WWW.BRIEVENBEURS.COM

OPENINGSTIJDEN:       VRIJDAG   10.30 -17.00u
OPENING HOURS:       ZATERDAG 10.00 -16.00u
TOEGANG EN PARKEREN ZIJN GRATIS

Dè postzegelhuiskamer van Nederland!

•

Thema:
De Antieke Wereld

SPORTCENTRUM

DE MAMMOET, GOUDA

14 en 15 april 2017
CALSLAAN 101, 2804 RT
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Opgaven voor deze rubriek 
in het juninummer 2017 
(verschijnt 1 juni) moeten 
uiterlijk op 29 april in het 
bezit zijn van de redactie van 
‘Filatelie’, Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
hillesum@filatelist.com 
Per e-mail heeft de voorkeur!

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

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

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

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

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

8 april:
Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, Escamplaan 55, 13.00-16.00 
uur. T: 070-3867303. www.zhpv.nl
Elshout. Gebouw ‘t Rad, Kerk-
straat 39, 10.00-13.00 uur. T: 0416-
374450. joop@jheeren.com
Gouda. Prinsenhof, Anna v. 
Meertenstraat 10, 11.30-16.30 uur. 
T: 0182-374230/06-12131128.
’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.
Huizen. Zenderkerk, Borneo-
laan 30, 10.00–17.00 uur. 
F: 035-5387550.
Leusden. De Til, Hamersveldse-
weg 30, 13.00-16.30 uur. T: 0318-
513222. deloupe@hccnet.nl
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010-5916747.
Zevenbergen. Moerdijkse Waard, 
Dr. Arienslaan 60 a, 13.00-17.00 uur. 
T: 0168-880031 of 0168-329134.
Zeist. Wijkservicepunt De Koppe-
ling, De Clomp 1904,3704KS Zeist, 
10.00-15.00 uur. T: 0548-858220.
Zwijndrecht. Het Baken, 
Slagveld 99, 10.00-15.00 uur. 
T: 078-6103603.

9 april:
Anna-Paulowna. Ontm. Centr. 
Veerbrug, Sportlaan 21, 9.30-
13.00 uur. T: 0224-223029.

Boxtel. Gemeenschapshuis 
De  Walnoot, Reginahof 1, 10.00-
13.00 uur. T: 0411-673485
Den Haag. Nationaal Archief, Filate-
lie Café, 14.00 uur. Signed, sealed & 
undelivered. Brienne.org T: 070-
3307567. aanmelden@muscom.nl
Echt. Clubgebouw St. Joris, Cy-
presstraat 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.
Tiel. USCA. De Schakel, Scheering-
laan 4a, 9.00-16.00 uur. 
emulder@planet.nl

10 april:
Elst. Zalencentrum “Onder de 
Toren”, St. Maartenstraat 54, vanaf 
19:30, T: 06-11018699.
Wijchen. Brede school ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 10.00-
13.00 uur. T:024-6450041.

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

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

15 april:
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerbera straat 6, 9.30-15.00 uur. 
T: 0297343885. www.postzegelver-
enigingaalsmeer.nl
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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

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

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

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

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

http://www.zhpv.nl/
mailto:joop@jheeren.com
mailto:deloupe@hccnet.nl
mailto:aanmelden@muscom.nl
mailto:robvossen@gmail.com
mailto:emulder@planet.nl
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
http://Www.brievenbeurs.com/
http://Www.filamanifestatie.nl/
http://www.briefmarkenmesse-essen.de/
mailto:achterhoek2017@outlook.com
http://Www.finlandia2017.fi/
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
http://Www.bandung2017.org/
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
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Apeldoorn. Wijkcentrum 
Het  Bolwerk, Ravellijn 55, 10.00-
16.00 uur. T: 055-3558600.  
organisatie@eindejaarsbeurs.nl
Leidschendam. Wijkcentrum de 
Plint, Prins Frederiklaan 7,  
13.00-16.00 uur. T: 070-3867303.
www.zhpv.nl
Mijdrecht. Immitsj, Windmolen 75, 
9.30-13.00 uur. T:0297-289322.
www.verzamelaarsrondevenen.nl
Papendrecht. Zalencentrum 
De Palm, Van der Palmstraat 3, 
10.00-15.30 uur. T: 0184-415437. 
m.a.smeding@tele2.nl 
Veenendaal. Nieuwe Veenendaal-
hal, Nijverheidslaan 10, 9:30- 
15:30 uur. T:0318-552206. 
fjsuijde@icloud.com

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

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

20 april:
Welberg. Gemeenschapshuis De 
Vaert, Kap. Kockstr. 54, 19.00-22.00 
uur. T: 0167-563568, 06-11301128.

22 april:
Bilthoven, Oost Europa, 
’t Vogelnest, Boslaan 1, 10-16 uur, 
T 0346 – 572593 
Brielle. “Zalencentrum”, 
Langestraat 76, 13.00-16.00 uur. 
T: 0181-322211. gvdlind@xs4all.nl

Dordrecht. Wijkcentrum “de 
 Gravin”, Gravensingel 19, 
10.00-14.00 uur. T: 06-19224614.
Rotterdam. Oranjehof, 
Immanuel,Kantstraat 2, 10.00-
16.00 uur. T:06-29161783.
www.pv-philatelica-rotterdam.nl
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode, César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. T: 070-3867303.
www.zhpv.nl
Zwolle: Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140. 

23 april:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur. 
T: 0227-542286.
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerkstraat 18,  
9.00-12.30 uur. T: 040-2557650. 
postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl

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

29 april:
Groningen. Sporthal Hoogkerk, 
Zuiderweg 70, 9.30-16.00 uur. 
T: 050-5033926. 
Neede. Café Restaurant “De Olde 
Mölle”, Diepenheimseweg 21, 
10.00-16.00 uur. T: 0545 294550. 
philatoon@planet.nl
Roermond. Wijkhuis Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.00 uur. T: 0475 582658.

30 april:
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, 10.00-13.00 uur. 
hermgeerlings@home.nl

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

6 mei:
Capelle a/d IJssel. Sporthal De 
Lijster, Lijstersingel 20, 10.00-17.00 
uur. T: 050-5033926. 
De Weere. Theresiahuis, Vekenweg 
2, 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544.
Hendrik-Ido-Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146, 12.00–16.00 
uur. T: 078–6814441.
Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.00-14.45 uur. T: 06-27317747. 
a.vansluijs@quicknet.nl
Meppel. Kerkelijk Centrum Trias, 
Groenmarkt 6, 9.00-12:30 uur. 
T: 0529-432746. 
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, 
Bilderdijkhof 1, 10.00-14.00 uur. 
T: 0297-563773. fvu001@gmail.com
Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3, 9.00-13.00 
uur. T: 0416-337982.
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode, César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. T: 070-3867303.
www.zhpv.nl

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

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

13 mei:
Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, Escamplaan 55, 13.00-16.00 
uur. T: 070-3867303. www.zhpv.nl
Elshout. Gebouw ‘t Rad, Kerk-
straat 39, 10.00-13.00 uur. T: 0416-
374450. joop@jheeren.com
Gouda. Prinsenhof, Anna v. 
Meertenstraat 10, 11.30-16.30 uur. 
T: 0182-374230/06-12131128.
’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.
Houten. Expo Houten, 
 Meidoornkade 24, 9.30-16.00 uur. 
T: 050-5033926. 
Leusden. De Til, Hamersveldse-
weg 30, 13.00-16.30 uur. T: 0318-
513222. deloupe@hccnet.nl
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010-5916747.
Zevenbergen. Moerdijkse Waard, 
Dr. Arienslaan 60 a, 13.00-17.00 uur. 
T: 0168-880031 of 0168-329134.
Zwijndrecht. Het Baken, 
Slagveld 99 , 10.00-15.00 uur. 
T: 078-6103603.

14 mei:
Boxtel. Gemeenschapshuis 
De  Walnoot, Reginahof 1, 10.00-
13.00 uur. T: 0411-673485
Den Haag. Nationaal Archief, 
Filatelie Café, 14.00 uur. Het Rode 
Kruis als onmisbare schakel voor 
contacten met de vrije wereld. Hans 
van der Horst. 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.
Wijchen. Brede school ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 10.00-
13.00 uur. T:024-6450041.

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

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

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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GROTE VERZAMELBEURS NUNSPEET

zaterdag 6 mei 2017

Sportcentrum ‘DE BRAKE’
Oosteinderweg 19 te Nunspeet, van 10.00 tot 16.00 uur

ENTREE IS GRATIS 
Gratis pendelbusje van / naar station Nunspeet
Postzegelvereniging NUNSPEET (inlichtingen:0341 – 25 61 63)

www.wijverzamelenpostzegels.com

FILATELIE STERK VERTEGENWOORDIGD

Ohmweg 31

2952 BD Alblasserdam

078 691 28 99

info@verloop.nl

www.verloop.nl

Ook een gelikt 
magazine?

Dat doe je zo...
Bekijk de film op
verloop.nl
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

NEDERLAND
Botanische Tuinen
Dit jaar staat in het teken van de 
botanische tuinen. De post doet 
er ook aan mee door op 24 april 
een prestigeboekje (afb. 1) uit te 
geven. Het boekje schenkt in woord 
en beeld (afb. 2) aandacht aan 
een aantal van de 25 Nederlandse 
botanic guardians: beschermers en 
poortwachters van de biodiversiteit.
De postale inhoud bestaat uit tien 
zegels tarief 1 (€ 0.78).

CANADA
Mathieu da Costa
In de reeks Black History verscheen 
op 1 februari een postzegel met een 
afbeelding van de Afrikaan Mathieu 
da Costa (eind 16e, begin 17e eeuw). 
Hij wordt gezien als de eerste vrije 
Afrikaan die als vertaler en tus-
senpersoon werkte voor Europese 
en Amerikaanse handelaren. De 
zegel met de vermelding P (=85c) 
is alleen verkrijgbaar in boekjes van 
tien zegels.

Opera in Canada
Canada heeft, niet gespeend van 
Europese invloeden, een lange 
traditie op het gebied van opera. 
Opera is vaak uitbundig en kleurig. 
Zo ook zijn de vijf op 4 februari 
verschenen postzegels. Ze zijn ook 
te koop in een boekje met tweemaal 
deze serie. De prijs is wederom 
$ 8.50 (tien maal P). 

Madeliefjes
Canada heeft de aardige gewoonte 
jaarlijks met lentezegels te komen. 
Met lentebloemen nog wel. Dat 

begon in 2002 met tulpen. Dit jaar 
zijn de madeliefjes aan de beurt. 
Het zijn overigens niet de geelwitte 
bloemetjes die we hier al in het 
vroege voorjaar kunnen aantreffen, 
maar enkele vrij zeldzame varianten. 
De paarse (Brits Columbia en het 
berggebied van Alberta) en de gele 
(Ontario: Bruce Peninsula en het ei-
land South Manitou). De zegels zijn 
sinds 1 maart in rollen van 50, maar 
ook per tien in boekjes te koop. 
Die bevatten bovendien een aantal 
fraaie stickers. De zegels hebben in 
microprint de vermelding ‘Canada 
150’ in verband met de 150e verjaar-
dag van het land. De waarde van de 
zegels wordt aangeduid met een P 
(= Permanent, momenteel 85c).

CHINA
Jaar van de Haan
Al op 5 januari kwam de Chinese 
post met een boekje ‘Jaar van de 
Haan’ (afb. 3). Het bevat tien zegels 
van 120 fen: twee maal vijf kleurige 
hanen. Eén van beide hanen wordt 
ook vergezeld van een tweetal 
kuikens.

2014-2015
Het hierboven genoemde boekje 
is uit de reeks landelijk verkrijg-
bare boekjes. Die zijn ook allemaal 
genummerd. Jaar van de Haan is 
nummer 54 (zie afbeelding).
Er zijn tussendoor ook andere 
boekjes, groot en klein, normaal en 
prestige. Ze zijn ook officieel en net 
als de andere gedrukt bij de Beijing 
Postage Stamp Printing Works. 
Ze zijn alleen niet overal verkrijgbaar 
en evenmin wordt er door de post 
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melding van gemaakt in de pers-
berichten. Vandaar dat een tweetal 
boekjes nu pas gemeld kan worden.
Een boekje dat in 2014 (precieze da-
tum is onbekend) de gehoorzaam-
heid en respect van jongeren voor 
ouders, ouderen en voorouders als 
onderwerp heeft. Het is een basis-
begrip in het Confucianisme Een 
tiental zegels van 120 fen verhaalt 
erover.
Van 12 november 2014 is een boekje 
dat aandacht schenkt aan Shi Ci 
Ge Fu, Chinese dichtkunst in de 
vorm van verzen, odes, liedjes en 
gedichten. Ook dit boekje bevat 
tien zegels van 120 fen. Opvallend is 
dat bij beide boekjes het een kleine 
postzegel met de waarde-aandui-
ding betreft en een vignet met de 
voorstelling.

FRANKRIJK
Interesse in postzegels?
De Franse post houdt niet op 
gebruikers van postzegels attent 
te maken op het verzamelen 
ervan. Met name de boekjes met 
permanente zegels – er worden er 
miljoenen per maand verkocht – 
bevatten vaak verwijzingen naar de 
filatelie. Zo ook een op 16 januari 
verschenen boekje met twaalf rode 
Mariannes (priority, € 0.85). Op de 
kaft wordt verwezen naar de web-
site van de boutique van de post.
Zo’n zelfde boekje verscheen op 
1 februari. Nu met de verwijzing 
naar de 300 postkantoren met een 
filatelieloket. Kom daar in Neder-
land maar eens om! 
In dat rijtje past ook een eveneens 
op 1 februari uitgekomen boekje 

met twaalf groene Mariannes (lettre 
verte, € 0,73). De boodschap op de 
kaft roept de gebruiker op briefpost 
te verfraaien met mooie postzegels. 
Terwijl ze juist de gewone Marianne 
zegels gekocht hebben.
Nog zo’n boekje, ook op 1 febru-
ari, wijst op de mogelijkheid een 
–  gratis – abonnement te nemen 
op het door de post uitgegeven 
maandblad PHILinfo.
Alle vier de hierboven genoemde 
boekjes hebben een oplage van drie 
miljoen exemplaren.

Europa
Ook voor zegels naar andere 
Europese landen is een boekje be-
schikbaar. Een nieuwe versie ervan 
kwam uit op 15 februari. Het bevat 
zes Marianne zegels in een blauwe 
kleur. De vermelding EUROPE staat 
voor een tarief van € 1.10. De kaft-
tekst geeft informatie over tarieven 
naar Europese landen. De oplage is 
nu gering: 100.000 stuks.

Maskers
Hoewel carnaval al voorbij was, 
kwam de Franse post op 1 april met 
een serie van twaalf kleurige mas-
kers. Het aanstaren, de schittering, 
het gebaar en de humor laten zien 
dat de fotograaf wel raad weet met 
zijn observaties.
De zegels zijn in boekjes verkrijg-
baar. Ze zijn voor groene post en 
kosten dus € 0.73 per zegel.
 
GROOT-BRITTANNIË
David Bowie
Een eerbetoon aan een van de 
meest invloedrijke figuren in de mu-

2
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ziekindustrie. De veelzijdige Britse 
starman David Robert Jones, beter 
bekend als David Bowie, (zanger, 
acteur en muziekproducent) over-
leed op 10 januari 2016 en kreeg op 
14 maart maar liefst tien zegels: zes 
in de serie en vier in een velletje.
Twee van de zegels zijn ook in een 
retailbooklet terechtgekomen. 
Deze boekjes bevatten steeds zes 
eersteklas zegels, waarvan vier van 
het type Machin en twee bijzondere. 
In dit geval gewijd aan Aladdin Sane, 
zijn zesde album, en Heroes, zijn 
twaalfde studio-album. Heroes is 
ook een van zijn bekendste num-
mers. Prijs van het boekje is £ 3.84.

NOORWEGEN
Tråante 2017
Ik ging in het maartnummer de fout 
in bij het melden van het Tråante 
2017 boekje. Het was geen presti-
geboekje, maar een normaal in drie 
delen gevouwen boekje (afb. 4) 
met tien A-zegels (= 13 kr). Kan ik 
ook nog mooi melden dat voor het 
eerst de landsnaam Noorwegen ook 
in het Samisch op de zegel staat: 
Nöörje. Op de zegels staat de Sami-
sche vlag afgebeeld, een gestileerde 
tekening van een gebouw uit het 
noorden en een portret van Elsa 
Laula Renberg, voorvechtster voor 
de rechten van de Samen.

PORTUGAL
Sardientjes in blik
Hoe verzin je het! Om de aan-
dacht te vestigen op de Industria 
Conserveira Portuguesa, kwam 
de post op 16 november met drie 
postzegelboekjes in een sardien-
tjesblik (afb. 5). In het verleden 
waren er wel eens vaker boekjes in 

Femme Peulh af (lid van een van 
oorsprong islamitisch nomaden-
volk) en de andere La Linguère 
(inwoonster van het gelijknamige 
stadje ten noordoosten van Dakar). 
Het betreft de blauwe 370 Fr met 
La Linguère (afb. 6), een herdruk 
van dezelfde zegel uit 2002, maar 
nu zelfklevend. Dus eigenlijk nieuw. 
Het boekje (afb. 7) bevat acht 
van deze zegels met de Senega-
lese schone. Dat kwam wel goed 
uit, want de gegomde 370 Fr uit 
2002 was al geruime tijd uitver-
kocht. 
Wat is er nu mysterieus aan dit 
boekje? Op de eerste plaats 
de oplage. Die bedroeg slechts 
1.000 boekjes, dus 8.000 zegels. 
De door Cartor Security Printing 
vervaardigde boekjes zijn genum-
merd, nogal ongebruikelijk voor 
dit land. Waar ze gebleven zijn is 
eveneens een raadsel. De website 
van La Poste Philatélie rept er 
niet over, handelaren geven niet 
thuis. Opmerkelijk is dat de Duitse 
Michelcatalogus het boekje heeft 
opgenomen en meteen op € 400 
heeft gewaardeerd. De losse zegels 
uit het boekje zijn wel opgenomen, 
maar niet van een waarde voorzien.

TSJECHIË
Dag van de Postzegel
Bij de uitgifte van de Dag van de 
Postzegel staat vaak een ontwerper 
uit het verleden centraal. Daar is 
dit jaar geen uitzondering op. Op de 
op 20 januari verschenen postzegel 
staat Oldřich Pošmurný in beeld. 
De in 2010 overleden graficus 
maakte onder andere de postzegels 
ter gelegenheid van Praga 88.
De zegel heeft de aanduiding E 

rare uitvoeringen of verpakkingen, 
maar in een blikje kenden we nog 
niet. Hoe verzamel je zoiets? Past 
op geen enkel albumblad. En als 
het blikje eenmaal opengetrokken 
is, kan het natuurlijk niet meer 
gesloten worden.
Enfin, eenmaal open openbaart zich 
een drietal boekjes met elk twee 
zegels: € 0.47 en € 0.58, € 0.65 en 
€ 0.75 en € 0.80 en € 1.00. Op de 
zegels staan beelden van de Portu-
gese conservenindustrie. De oplage 
noemt men beperkt, maar bedraagt 
toch 50.000 blikjes.

SENEGAL
Mysterieus boekje
Senegal, een voormalige Franse 
kolonie maar sinds 1960 een onaf-
hankelijke republiek, kent al boekjes 
sinds 1915. Het voorlaatste kwam 
uit in 2003. Dat was nummer 17. 
Makkelijk te vinden zijn de meeste 
niet, maar daar gaat dit stukje niet 
over.
Nee, het betreft een boekje dat 
ongeveer anderhalf jaar geleden 
verschenen is en waarvan het 
bestaan pas onlangs bekend is ge-
worden. In Frankrijk, waar dit gebied 
tamelijk populair is, wordt door veel 
verzamelaars wanhopig naar het 
boekje gezocht.
Nummer 18 blijkt gedurende de 
zomer van 2015 verschenen te zijn. 
Een officiële dag van uitgifte is niet 
bekend en er is dus ook geen eer-
stedagenvelop. Dat is wel enigszins 
verklaarbaar, omdat het een zegel is 
uit een permanente serie ‘Elegante 
Senegalese vrouwen’. Deze serie 
verscheen voor het eerst in 2002 en 
telde toen 22 zegels: van 5 Fr tot 
1000 Fr. Een aantal ervan beeldt La 

(32 kr, voor brieven tot 50g naar 
Europese landen) en is per acht 
ook in een boekje (afb. 8) te koop. 
De inhoud bevat ook een viertal 
vignetten. De oplage bedraagt 
17.000 boekjes.

Kroonjuwelen
Ook op 20 januari kwamen de 
Tsjechische kroonjuwelen op 
een postzegel terecht. Nou ja, 
Tsjechische. Het betreft onder 
meer de Heilige Wenceslauskroon, 
gesmeed in 1346 voor koning Karel 
IV. Wenceslaus, waarnaar ook het 
overbekende plein is genoemd, 
leefde overigens in de tiende eeuw, 
maar werd eeuwen na zijn dood als 
heilige vereerd. 
Karel IV was koning van Bohemen, 
maar ook van Duitsland en Italië 
en later nog keizer van het Heilige 
Roomse Rijk. Naast de kroon staan 
op de zegel ook de scepter en de 
rijksappel afgebeeld. Alles van puur 
goud. De kroon weegt 2,5 kg en is 
bezet met diamanten en parels.
De zegels zijn in boekjes (afb. 9) 
verkrijgbaar. Als waarde staat de 
letter E aangegeven. Sinds 1 januari 
is dat 32 kronen, het tarief voor 
brieven tot 50 gram naar Europese 
landen.

VERENIGDE STATEN
Vlagzegels
De permanente vlagzegels ver-
anderen regelmatig van beeld. Zo 
verscheen op 27 januari een nieuwe 
uitvoering met een fragment van de 
Amerikaanse vlag. De aanduiding 
for ever naast de landsnaam geldt 
momenteel voor het binnenlandse 
brieftarief van 49c.
De zegels zijn ook in boekjes 
verkrijgbaar. Vier maar liefst: een 
ATM-boekje met achttien zegels, 
een boekje met tien zegels en twee 
boekjes met twintig zegels. Het 
ene (afb. 10) vervaardigd door BCA 
(herkenbaar aan cilindernummer 
B1111) en het andere door Ashton 
Potter (P1111). Merkwaardig is wel 
dat de zegels ‘2017’ vermelden en 
op het kaftje ‘2016’ staat. 
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EUROPA

ANDORRA (FRANS)
4-2-’17. Museum Carmen 
Thyssen in Escaldes.
€ 1.30. Werk van Laura 
López Martí.

ARMENIË
26-12-’16. Kinderfilatelie.
Driemaal 100 d. Armeense 
moeflon (Ovis orien-
talis gmelini), Van-kat, 
Armeense meeuw (Larus 
armenicus).
27-1-’17. Leger 25 jaar.
280, 280 d. Beeldmerk 
met militairen en vlaggen, 
militairen en voertuigen. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
2-2-’17. Radio Banjaluka 
50 jaar.
0.90 KM. Beeldmerk, 
koptelefoon, microfoon. 

CYPRUS
16-2-’17. Wilde bloemen 
van Cyprus.
€ 0.34, 0.41, 0.64, 1.-. 
Resp. Crocus hartman-
nianus, Carlina pygmaea, 
Centaurea akamantis, 
Tulipa cypria. 

ESTLAND
9-2-’17. Vogel van het jaar.
€ 0.65. Tortelduif (Strepto-
pelia turtur). 

23-2-’17. Nationale vis, 
haring.
€ 0.65. Clupea harengus 
membras.

FINLAND
24-2-’17. Pasen.
(Nationaal 20 gr.). Wilgen-
bloesem met lint.
24-2-’17. Voorjaar.
(Nationaal 20 gr.). 
 Paardencarrousel. 

24-2-’17. Zomerbloemen.
(Nationaal 20 gr.). Vaas 
met bloemen.

24-2-’17. Seizoenen in de 
natuur.
Driemaal (Internationaal 
20 gr.). Winterlandschap 
met zwanen (Cygnus 
cygnus), landschap met 
water en bossen, vissers 
op meer. 

FRANKRIJK
13-3-’17. 100e geboor-
tedag Germaine Ribière 
(1917-1999). 
€ 1.10. Verzetstrijdster en 
redder van joodse kinde-
ren, vrouw met kinderen, 
station van Limoges.
13-3-’17. Filateliebeurs in 
Montmartre.
€ 0.73. Sacre Coeur-
basiliek, molen.
13-3-’17. Europese hoofd-
stad, Valetta.
Velletje met viermaal 
€ 0.85. Grootmeesters-
paleis, Gallarija met houten 
balkons, Saint Elme-fort, 
kathedraal van Heilige 
Johannes. 

13-3-’17. Wet op organisa-
tie van krediet voor handel 
en industrie 100 jaar.
€ 0.85. Handen met 
procentteken, bankgebouw, 
fabrieksgebouw. 

20-3-’17. Wapenstilstand 
in Algerije 55 jaar geleden.
€ 1.30. Nationaal herden-
kingsmonument in Parijs.

25-3-’17. Maurice Faure 
(1922-2014).
€ 0.85. Portret verzetsstrij-
der en minister.

GIBRALTAR
6-2-’17. Europa, kastelen.
£ 1.50, 1.50. Verschillende 
afbeeldingen van Moors 
kasteel. 

GUERNSEY
15-2-’17. WWF*, graspieper.
Velletje met 43, 57, 64, 
70 p. Verschillende 
afbeeldingen van Anthus 
pratensis. 

HONGARIJE
1-2-’17. Herdenking slacht-
offers Goelag-strafkampen.
360 Ft. Prikkeldraad, 
duiven. 

15-2-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
Tweemaal 335 Ft. Haan, 
haan en bloemen.

ITALIË
9-2-’17. Dagblad La 
Stampa 150 jaar.
€ 0.95. Globe van kranten-
artikelen. 

1-3-’17. Streekgerecht.
€ 0.95. Stokvis uit Vicenza. 

KOSOVO
4-2-’17. Huisdieren.
€ 0.40, 0.50, 0.90. Resp. 
geit, schaap met lam, ram. 

KROATIË
14-9-’16. Rode Kruis, 
Week van de Tuberculose-
bestrijding.
1.55 kn. Tekst, bloem. 
(Verplicht toeslagzegel 
14-21 sept.).
8-12-’16. Week van de 
Solidariteit.
1.55 kn. IJskristallen, 
pakketje. (verplicht toe-
slagzegel 8-15- dec.).
20-2-’17. Huisdieren.
Viermaal 3.10 kn. Leguaan 
(Iguana iguana), muskus-
schildpad (Sternotherus 
odoratus), melkslang 
(Lampropeltis triangulum), 
jemenkameleon (Cha-
maeleo calyptratus). Ook 
velletje met de zegels. 

LETLAND
17-2-’17. Natuurhistorisch 
Museum.
€ 1.42. Gedroogde honds-
roos (Rosa canina L.). 

LIECHTENSTEIN
6-3-’17. Europa, kastelen. 
1.50, 1.50 F. Slot Vaduz, 
Gutenberg-burcht.
6-3-’17. Buitensporten.
0.85, 1.-, 2.- F. Resp. skiën, 
surfen, skiën. 

6-3-’17. Sepac*, handwerk.
1.30, 1.80, 2.- F. Resp. 
metselaar, kleermaker, 
goudsmid.
6-3-’17. Granen.
0.85, 1.00, 1.50, 2.- F. Resp. 
haver, gerst, maïs, gierst. 

 

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

samenstelling Arie Noorland AIJP, Postbus 21331, 3001 AH Rotterdam
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LITOUWEN
10-2-’17. Aartsbisdom 
Kaunas 600 jaar geleden 
gesticht. Gezamenlijke 
uitgifte met Vaticaan.
€ 1.-. Bisschop Matthias 
van Trakai (ca.1370-1453) 
en groothertog Vytautas de 
Grote (ca.1350-1430).
11-2-’17. 100e geboortedag 
Kazys Bradūnas.
€ 0.39. Portret dichter met 
boeken. 

11-2-’17. Uitroepen 
onafhankelijkheid 100 
jaar geleden, historische 
gebeurtenissen.
Velletje met driemaal 
€ 1.16. Herstel van de pers 
(1904), Grote Vergadering 
van Vilnius (1905), Confe-
rentie van Vilnius (1917).

MALTA
24-2-’17. Wilde orchideeën. 
€ 0.26, 0.42, 1.25. Resp. 
Orchis collina, Ophrys 
lutea, Serapias parviflora. 

MAN
6-2-’17. Koningin Elizabeth 
II (1926) 65 jaar op troon.
£ 0.45, 0.77, 0.95, 1.13, 
1.24, 2.37; blok £ 3.75. 
Zesmaal verschillende 
afbeeldingen van koningin 
tijdens overzeese bezoe-
ken; bezoek aan Man.

13-2-’17. Eerste algemene 
verkiezing voor parlement 
150 jaar geleden.
1st, £ 1.-, 1.50, 2.-. Resp. 
eerste voorzitter John 
Stenhouse Goldie-Taubman 
(1838-1898) met kiesre-
gister en gerechtsgebouw, 
luitenant-gouverneur 
Henry Loch (1827-
1900) met proclamatie 
en Rushen-kasteel, 
James Brown (1815-1881) 
eigenaar van Isle of Man 
Times met titelpagina en 
kasteel, journalist Robert 
Fargher (1803-1863) met 
voorpagina van Mona’s 
Herald en voormalig 
parlementsgebouw. 

MOLDAVIË
10-2-’17. Moldavië, stads-
wapens.
10, 25 b., 1.-, 1.20, 1.75, 
3.- L. Resp. Briceni, Rezina, 
Sîngerei, Florești, Ialoveni, 
Leova. 

MONACO
8-3-’17. Autosport.
€ 0.85, 1.10; 0.85, 1.10 (sa-
menhangend). Resp. Matra 
MS80, Ferrari 156; coureur 
James Hunt (1947-1993), 
Hunt in racewagen. 

10-3-’17. Slag van Chemin 
des Dames 200 jaar 
geleden.
€ 2.60. Prins Lodewijk II 
(1870-1949) op slagveld.
10-3-’17. Prinselijk Korps 
Carabiniers 200 jaar.
€ 0.85 (rond te maken 
zegel). Beeldmerk.

 

10-3-’17. Schepen.
€ 1.30, 1.70. Resp. m.s. ‘Le 
Yersin’, m.s. ‘Le Calypso’. 

MONTENEGRO
15-2-’17. Kunst uit Kotor.
€ 0.30, 0.40. Resp. paneel 
uit Drago-paleis, schip-
persmuts. 

NEDERLAND
20-2-’17. Europa, kastelen.
Tweemaal 1 International. 
Wapenschilden met resp. 
kasteel Doornenburg, 
kasteel Ammersoyen. 

27-3-’17. Speciale 
momenten.
Velletje met tienmaal 1. 
Gefeliciteerd, liefs, veel 
geluk, proficiat, voor 
jou, beterschap, sterkte, 
 succes, hoera, fijne dag.
27-3-’17. Kunstbeweging 
De Stijl 100 jaar.
Velletje met tienmaal 1. 
Schilderijen en werken van 
Theo van Doesburg (5x), 
J.J.P. Oud (1x), Cornelis 
van Eesteren (1x), Piet 
Mondriaan (2x) en Gerrit 
Rietveld (1x). 

24-4-’17. Koning Willem-
Alexander 50 jaar.
Velletje met zesmaal 1. 
Verschillende portretten. 

NOORWEGEN
6-2-’17. ‘Traånte 2017’, her-
denking eerste nationale 
congres Samen-volk 100 
jaar geleden.
Tweemaal A Innland. Vlag 
met resp. symbool van 
Samen-parlement, portret 
van Samen-activiste en po-
liticus Elsa Laula Renberg 
(1877-1931). 

21-2-’17. Tachtigste ver-
jaardag koning en koningin.
23.-, 36.- kr. Resp koningin 
Sonja, koning Harald V. 

OEKRAÏNE
24-2-’17. Schilderes Tety-
ana Yablonska (1917-2005).
5.40 Hr. (met sierveld). 
Schilderij ‘Brood’: vrouw 
met korenschoof. Portret 
op sierveld. 

OOSTENRIJK
3-3-’17. Bonuszegel, 
orchidee.
€ 0.68. Cypripedium 
calceolus. 

3-3-’17. Verjaardagsfeest.
Velletje met viermaal 
€ 0.68. Puzzel met feest-
vierende kinderen, pakjes, 
ballonnen, hond, taart.
3-3-’17. Wijnregio Wenen.
€ 0.68. Wijnglas met stads-
gezicht Wenen, druiven. 

3-3-’17. Moderne Oosten-
rijkse kunst.
€ 0.68. Werk met gemeng-
de technieken ‘Zonder titel’ 
van Tobias Pils.

POLEN
4-2-’17. 200e sterfdag 
Tadeusz Kościuszko (1746-
1817).
3.20 ZŁ. Portret vrijheids-
strijder, gevechtsscène met 
kanon.
11-2-’17. Internationale 
Dag van de Zieken.
5 ZŁ. Handen. 

28-2-’17. Reformatie 
500 jaar geleden.
3.20 ZŁ. Tekst.
1-3-’17. Halskettingen van 
verdoemde soldaten.
Velletje met 6.-, 6.- ZŁ. 
(beide zegels met sierveld). 
Kettingen van Mieczysław 
Dziemieszkiewicz ‘Roj’ 
(1925-1951), Franciszek 
Majewsk ‘Słony’ (1919-
1949). Portretten op 
sierveld. 

PORTUGAL
22-2-’17. Fruit uit 
Portugal, II.
€ 0.47, 0.47, 0.58, 0.58, 
0.75, 0.80. Resp. vijg, 
tafeldruif, amandel, appel, 
passievrucht, cherimoya. 
Ook velletje met de zegels. 

ROEMENIË
10-2-’17. Vogels.
2.50, 4.50, 8.-, 15.- L. Resp. 
Corvus monedula, Garrulus 
glandarius, Corvus frugile-
gus, Pica pica. Ook velletje 
met de zegels. 

17-2-’17. Nationaal Bru-
kenthal Museum 200 jaar.
2.20, 2.50, 8.-, 15.- L. Resp. 
portret baron Samuel von 
Brukenthal (1721-1803), 
Brukenthal-paleis, familie-
wapen, zakhorloge van Von 
Brukenthal. Ook velletje 
met de zegels.
24-2-’17. Postcrossing.
4.- L. Wereldkaart, postzak, 
vliegtuig, postauto, brief, 
brievenbus. 

RUSLAND
7-2-’17. Wereldkampioen-
schap voetbal 2018 in 
Rusland.
Blok 100.- r. Mascotte ‘Wolf 
Zabivaka’. 
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7-2-’17. Helden van de 
Sovjet-Unie.
19.-, 19.- r. Medailles met 
resp. majoor-generaal 
Sulom-Beck Oskanov 
(1943-1992) en straaljager 
Mikoyan MiG-29, diplomaat 
Andrej Karlov (1954-2016) 
en gebouwen.

SAN MARINO
7-3-’17. Verschijning van 
Maria bij Fátima 100 jaar 
geleden.
€ 1.-, 2.90. Resp. basiliek 
van Fátima, Fátima en 
herderskinderen. 

7-3-’17. Europa, kastelen.
€ 0.90, 1.-. Resp. Tweede 
Toren, Eerste Toren.
7-3-’17. 30e geboortedag 
van Marco Simoncelli 
(1987-2011).
€ 2.-. Portret motorcoureur.
7-3-’17. Spelen van kleine 
Europese landen in San 
Marino.
€ 2.-, 2.50. Resp. schiet-
schijf en toren, muur en 
atletiekbaan. 

7-3-’17. 70e geboortedag 
van David Bowie (1947-
2016).
Velletje met driemaal 
€ 1.60. Bowie als astronaut 
‘Major Tom’, album ‘Aladdin 
Sane’, portret Britse zanger.

SERVIË
7-2-’17. Pasen, fresco’s uit 
Studenica-klooster.
23, 74 din. Resp. ‘Laatste 
avondmaal’, ‘Kruisiging van 
Jezus’. 

20-2-’17. Opstand van 
Toplica 100 jaar geleden.
23 din. Strijders met 
geweren, monument.

SPANJE
11-2-’17. Winnaars kinder-
ontwerpwedstrijd.
€ 0.50, 0.60. Olifanten, 
gebroken ei. 

TURKIJE
30-1-’17. Opening tunnel 
tussen Europa en Azië.
Blok 1.60 NTL. Tunnel en 
auto’s. 

11-2-’17. Europees Jeugd 
Olympisch Winterfestival in 
Erzurum.
1.60, 1.60, 3.- NTL. Resp. 
beeldmerken, mascotte, 
skiërs en minaretten van 
madrassa.

VATICAAN
10-2-’17. Aartsbisdom 
Kaunas 600 jaar geleden 
gesticht. Gezamenlijke 
uitgifte met Litouwen.
€ 1.-. Bisschop Matthias 
van Trakai (ca.1370-1453) 
en groothertog Vytautas de 
Grote (ca.1350-1430).
10-2-’17. Pasen.
€ 1.-; blok € 4.50. Tapijt 
van Pieter van Aelst (1450-
1522) met opgestane 
Christus. 

10-2-’17. Pontificaat Paus 
Franciscus I (1936).
€ 0.96, 1.-, 2.30, 3.-. 
Verschillende portretten 
van paus.
10-2-’17. 350e sterfdag 
paus Alexander VII 
(1599-1667) en architect 
Francesco Borromini 
(1599-1667).
€ 0.95, 1.-. Resp. paus en 
colonnade van Sint-Pie-
tersplein met wapenschild, 
architect met koepel en 
plattegrond van kerk van 
Sant’Ivo alla Sapienza. 

WIT-RUSLAND
2-3-’17. 25 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Polen.
H. Staatswapens.
3-3-’17. Eerst beschrij-
ving van Minsk 950 jaar 
geleden.
Blok 5.- r. Strijders op 
paarden. 

22-3-’17. Vogel.
H. Galerida cristata.
20-4-’17. Europa, kastelen.
H, P. Resp. Paleis in 
Ruzhany, Rumyantsev-
Paskevisch Residentie in 
Gomel.

IJSLAND
16-2-’17. Handwerkgilde 
Reykjavik 150 jaar.
B50g Innanlands. Jaartal 
en handwerklieden. 

16-2-’17. Eerste IJslandse 
architect.
50g Innanlands. Kerk van 
Rögnvaldur Ágúst Ólafsson 
(1874-1917).
16-2-’17. Moderne IJs-
landse kunst, textielont-
werpen.
50g Innanlands, B50g 
Innanlands, 1000g 
Innanlands, 1500g In-
nanlands. Ontwerpen van 
resp. Bryndís Bolladottír, 
Vík Prjónsdóttir, Ragna 
Fróðadóttir, Aníta Hirlekar. 

16-2-’17. Parlement 
100 jaar. 
B50g Innanlands. Portret-
ten van eerste premier Jón 
Magnússon, minister voor 
werkgelegenheid Sigurður 
Jonsson, minister van finan-
ciën Björn Kristjánsson.

ZWITSERLAND
2-3-’17. Fietsen.
100, 100 c. Racefiets, 
loopfiets ‘Draisine’. 

2-3-’17. Bergtop Schilthorn.
100, 100 c. Kabelbaan, 
restaurant.
2-3-’17. Jonge dieren.
85, 100, 150, 200 c. Resp. 
visotter, lynx, wolf, beer. 

2-3-’17. Niklaus von Flüe 
(1418-1487).
100 c. Kluizenaar, asceet en 
mysticus.
2-3-’17. Hartstichting.
85 c. Hart.
2-3-’17. Glaswerk uit 
Hergiswil.
100 c. Gesmolten glas, 
hand met tang. 

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
29-1-’17. Thermische 
baden.
5.-, 20.-, 25.- Dh. Resp. 
Hammam Essaline, Ham-
mam Zelfana, Hammam 
Bouhadjar.
7-3-’17. Berbertaal 
Tamazight 1 jaar officieel 
erkend.
25.- Dh. Vlag, landkaart, 
letter. 

AUSTRALIË
17-1-’17. Liefde.
$ 1.-, 1.-. Hart met hartjes, 
roos.
21-2-’17. Steigers.
$ 1.-, 1.-, 2.10, 2.95. Resp. 
Busselton, Tumby Bay, 
Shelley Beach, Kincumber. 

BAHREIN
10-11-’16. 200 jaar banden 
met Verenigd Koninkrijk.
200, 500 fils. Gebouwen en 
toeristische attracties in 
Londen en Bahrein. 

BANGLADESH
26-1-’17. Scouting, elfde 
nationale ‘Rover Moot’.
10.- t. Beeldmerk, duif. 

BHUTAN
2016. Gebedsvlaggen.
Velletje met viermaal 
30 nu.; blok 40 nu. 
Verschillende vlaggen.
2016. Zes elementen voor 
een lang leven.
Velletje met zesmaal 
25 nu.; blok 60 nu. Resp. 
oude man, bomen, rotsen, 
water, kraanvogels, herten; 
oude man. 
1-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
Vel met twaalfmaal 30 nu.; 
blok 60 nu. Resp. haan, 
hond, varken, rat, stier, 
tijger, konijn, draak, slang, 
paard, ram, aap; haan. 

BOLIVIA
9-11-’16. Actie ‘Zee voor 
Bolivia’.
1.- Bs. Golf, beeld van 
Simon Bolivar (1783-1830).
30-12-’16. Bronnen van 
Silala.
14.-, 18.- Bs. Resp. Rivier, 
waterloop en landschap 
met lama’s.

CAMBODJA
8-8-’16. Mijnopruimings-
programma VN*. Aanvulling 
melding dec.’16.
Blok 6.000 R. Militair met 
detector.
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CANADA
1-2-’17. Mathieu da Costa.
P. Portret van eerste Afri-
kaan in Canada, zeilschip, 
kano’s. 

4-2-’17. Canadese opera.
Vijfmaal P. Opera Filu-
mena, sopraan Adrianne 
Pieczonka (1963), bariton 
Gerard Finley (1960), 
regisseur Irving Guttman 
(1928-2014), opera Louis 
Riel.
1-3-’17. Bloemen.
P, P. Verschillende mar-
grieten. 

COLOMBIA
13-12-’16. Programma 
Zuidpool.
$ 10.000. Landkaart, 
beeldmerk, schip. 

CONGO (BRAZZAVILLE)
2009. 100 jaar protes-
tantse evangelisatie.
365, 395, 1.500 F. Resp. 
tweemaal kerk, Straat van 
Eeuwfeest.
2010. 50 jaar onafhan-
kelijkheid, presidenten 
en vlag.
Velletje met 120 F en zeven-
maal 270 F. Resp. Beeld-
merk met landkaart, Abbé 
Fybert Youlou (1917-1972), 
Alphonso Massamba-Débat 
(1921-1977), Joachim 
Yhombi-Opango (1939), 
Denis Sassou Nguesso 

(1943), Pascal Lissouba 
(1931), Marie Ngouabi 
(1938-1977).
2014. 15e Topconferentie 
Franssprekende landen in 
Dakar.
120, 360 F. (samenhan-
gend met tussenveld). 
Gebouw en president Denis 
Sassou Nguesso (1943), 
deelnemers.

CUBA
28-5-’16. Moderne 
zeeschepen.
15, 30, 50, 65, 75, 85 c.; 
blok 1.- P. Resp. Lopez Mora 
(Argentinië/Uruguay), 
reddingsschip Beringov 
Proliv (Rusland), Tûranor 
PlanetSolar (Zwitserland), 
Horizon Ferry (Singapore), 
driemaster Adastra 
(Hongkong), jacht Madame 
Gu (Nederland); bevoor-
radingsschip Siem Moxie 
(Noorwegen). 

13-8-’16. Nationaal Park 
Desembarco del Granma.
65, 75, 85, 90 c. Resp. vuur-
toren van Cabo Cruz met 
koningsstern (Thalasseus 
maximus), terraslandschap 
met frangipanibloem 
(Plumeria sp.), palmbomen 
(Coccothrinax saxicola) en 
slak (Polymita venusta), 
spelonk Hoya de Morlotte 
met landslak (Liguus vit-
tatus). 
12-10-’16. Upaep*, Olympi-
sche Spelen.
Viermaal 65 c. Kabelbaan en 
beeld Christus de Ver los ser, 
hand met fakkel, golfbaan 
met club en bal, rugbyveld 
met voet en schoen.
22-12-’16. Melena del 
Sur, 55 jaar geleden 
eerste analfabetismevrije 
gemeente.
65 c. Lamp.
2016. José en Antonio 
Maceo 120 geleden 
gesneuveld in onafhanke-
lijkheidsoorlog.
50, 65 c. Paard met resp. 
José Maceo (1849-1896), 
Antonio Maceo (1845-1896).

2016. 400e sterfdag van 
schrijvers Shakespeare 
(1564-1616) en Miguel de 
Cervantes (1547-1616).
65, 65, 75, 75 c. (per 
waarde samenhangend). 
Resp. Don Quichotte en 
molen, portret Cervantes, 
rozen en dolk, portret 
Shakespeare.
2016. Technische en 
elektronica organisatie 
Copextel 25 jaar.
75 c. Bouwers windmolen, 
computerpersoneel, 
technicus.

CURAÇAO
28-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
Velletje met 66, 121, 179 c. 
Verschillende hanen.

DJIBOUTI
8-5-’16. Installatie presi-
dent Omar Guelleh (1947).
1.000 F.; blok 5.000 F. 
Resp. portret, vlag, wapen-
schild; idem met gouddruk.
27-6-’16. 39 jaar onafhan-
kelijk.
250 F; blok 500 F. Resp. 
Landkaart met vlag en 
wapenschild, eerste 
premier Ahmed Dial Ahmed 
(1932-2004). 

27-6-’16. 100e geboorte-
dag Hassan Gouled Aptidon 
(1916-2004).
Blok 500 F. Portret eerste 
president.
24-10-’16. Eerste bataljon 
Somalische scherpschut-
ters 100 jaar.
Velletje met viermaal 
500 F. Medaille en slag bij 
Douaumont (1916), tank in 
slag bij Malmaison (1917), 
monument, vliegtuig 
boven Pointe du Grave en 
vuurtoren van Cordouan 
(1945).

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK
31-12-’16. 400e sterfdag 
Miguel de Cervantes (1547-
1616).
100.- P. (met aanhangsel). 
Portret Spaanse schrijver. 
Op aanhangsel windmolen 
en don Quichot op paard. 

EGYPTE
24-12-’16. Dierentuin van 
Giza 125 jaar.
Velletje met achtmaal 
E£ 2.-. Steenbok, giraffe, 
olifant, krokodil, nijlpaard 
pelikanen, leeuw, tijger. 
2016. Nationaal Circus 
50 jaar.
Blok E£ 4.-. Tent, clowns, 
olifant. 

2016. Internationale Dag 
van de Arabische Taal.
Velletje met E£ 1.-, 1.-, 2.-. 
Arabisch schrift.

FIJI
2016. Frankeerzegel, vogel, 
opdrukken.
3 c., 4 c., 5 c., 22 c. op 44c. 
Porphyrio melanotus.

FILIPPIJNEN
15-1-’17. Voorzitterschap 
Asean* 50.
Blok 100.- P. Beeldmerk. 
2-2-’17. Nationaal Instituut 
voor Handel en Kunst.
12.- P.. Beeldmerk en 
gebouw.
6-2-’17. Valentijnsdag.
Viermaal 12.- P. (samen-
hangend). Hand met brief, 
hart, hand met ring, lippen.
13-2-’17. Vrijmetselaars-
loge Cosmos no. 8 100 jaar.
12.- P. Beeldmerken. 

GUYANA
17-11-’16. WWF*, reuzen-
gordeldier.
Viermaal $ 400. Panda-
beeldmerk en verschil-
lende afbeeldingen van 
Priodontes maximus.
30-12-’16. Kikker.
Velletje met viermaal 
$ 400 (ronde zegels); vel-
letje met tweemaal $ 600 
(driehoekzegels). Verschil-
lende afbeeldingen van 
Anomaloglossus beebei. 

HONGKONG
16-2-’17. Werelderfgoed 
in China.
Blok $ 10.-. Versterkte 
woontoren in Kaiping. 

INDIA
30-1-’17. Ingebruikneming 
Postbetaalbank.
5.- R. Beeldmerk, bezorger, 
studenten, landarbeider, 
chip, bejaarde vrouw. 

10-2-’17. Hoofddeksels.
Zestienmaal 10.- R. 
Haryanvi, neushoornvogel 
strijdershoofddeksel, 
Gujarati, hoofddeksel met 
bizonhoorns, Rajasthani, 
Himachali, Angami, Japi, 
Puneri, Naga, Mysore, 
Dastar, Karakul, Mithala, 
Tepi, Gonda-Ladakhi. Ook 
vel met de zegels. 

11-2-’17. Poona Horse 
Regiment 200 jaar.
5.- R. Militair op paard.
13-2-’17. Ramjas College 
van universiteit van New 
Delhi 100 jaar.
5.- R. Gebouw.
23-2-’17. Lieveheers-
beestjes.
5.-, 5.-, 15.-,15.- R. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Coccinellidae. Ook velletje 
met de zegels. 

INDONESIË
10-2-’17. Toerisme.
Driemaal 5.000 Rp.; blok 
8.000 Rp. Resp. Tobameer, 
vulkaan Bromo, kust bij 
Mandalika (Lombok); 
Tobameer. 

IRAK
5-2-’17. 70 jaar relatie met 
Spanje.
1.000 Din. Vlaggen, gebou-
wen in Madrid en Bagdad. 

JAPAN
3-3-’17. Sterrenbeelden. 
Velletje met tienmaal 
82 yen. Kraanvogel, 
Telescoop, Centaurus, 
Toekan, Pauw, Zuiderkruis, 
Vliegende vis, Goudvis, 
Kameleon, Kiel. 
4-4-’17. Groetzegels, 
bloemen.
Vijfmaal 52 yen; vijfmaal 
82 yen. Resp. hortensia, 
margriet, rode pioen, 
lantana, hibiscus; horten-
sia, zonnebloem, anjer, 
gardenia, tulp.
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POLYNESIË
17-2-’17. Luchtvaart in 
Polynesië.
80 F. Piloot Henri Cadous-
teau met vliegtuig Salmson 
2A2. 

SRI LANKA
3-2-’17. Nationale Week 
van Integratie en Verzoe-
ning.
10.- R. Landkaart, duif.
6-2-’17. Aziatische Ontwik-
kelings Bank 50 jaar.
10.- R. (ruitvormig). 
Beeldmerk en weg met au-
tobus, watertoren, wegen, 
elektriciteitscentrale. 

ST. HELENA
31-11-’16. Kerst, kerstzang.
25, 50, 60 p. Verschillende 
afbeeldingen van koren en 
muziekband. 

ST. MAARTEN
2-1-’17. Zeilwedstrijd 
37e Heineken Regatta.
Velletje met tienmaal 
190 c. Zeilschip in actie, 
dansers, show, zeilsche-
pen, zeilschip, dansers, 
toeschouwers, zeilschip, 
bemanning in actie, 
zeilschip.
27-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
Velletje met 30, 100, 135, 
155, 190, 500 c. Verschil-
lende hanen.

14-4-’17. Vakantiezegels, 
eiland Enoshima.
Velletje met tienmaal 
52 yen. Landkaart en 
zeemeeuwen, trein, eiland 
met brug, trein, drankje, 
hamburger, meisje op 
strand en zeilboten, hond in 
zee, Enoshima en vallende 
ster, zee bij schemering.
14-4-’17. Vakantiezegels.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Boeddhabeeld, 
fiets, boogschutter op 
paard, salade, brievenbus 
en hortensia, hortensia-
bloemen, bamboebos, 
Japans nagerecht anmitsu, 
trein, station.
14-4-’17. Vakantiezegels.
Velletje met 82, 82, 82, 
82, 82, 120, 120 yen. Resp. 
heiligdom van Tsuruoka 
Hachimango, riksja, Mount 
Fuji en zee, Hase-tempel, 
hortensia, Boeddhabeeld, 
trein en zee.
20-4-’17. Week van de 
Hobby.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Kamerscherm met 
verschillende afbeeldingen 
van blauwe irissen. 

26-4-’17. Onderzoeks-
instituut Riken 100 jaar. 
Vijfmaal 82 yen. Verschil-
lende wetenschappelijke 
afbeeldingen.

KAZACHSTAN
30-1-’17. Sport, Winter 
Universiade 2017 in Almaty.
200 t. Mascotte: vogel met 
fakkel. 

KIRGIZIË
25-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
76.- S. (ook ongetand). 
Haan. 

KOREA ZUID
20-2-’17. Bedreigd dier, 
langstaartgoral.
300, 300 w. Naemorhe-
dus caudatus met jong, 
dierenkop. Ook velletje met 
de zegels. 

MACAU
10-2-’17. Dagelijks leven 
in Macau.
2.-, 3.-, 4.50, 5.50 ptcs.; 
blok 12.- ptcs. Resp. 
handwerklieden, gezin 
tijdens optocht, ruïne van 
Sint Paulus-kathedraal 
en beeldjes, dansers en 
visfuiken, schip. 

MALEISIË
21-2-’17. Frankeerzegels, 
orchideeën.
60, 70, 80, 90 sen, RM 1.-, 
1.10. Resp. Rhynchostylis 
retusa, Phalaenopsis vio-
lacea, Vanda helvola, Pap-
hiopedilum lowii, Arachnis 
flos-aeris, Papilionanthe 
hookeriana. Ook velletje 
met ongetande zegels. 

MAROKKO
25-1-’17. Grote blauwe 
haai.
3.75 Dh. Prionace glauca. 

MEXICO
30-1-’17. Dag van Liefde en 
Vriendschap.
$ 7.-. Vogel, vogelkooi, hart.
5-2-’17. Grondwet 100 jaar.
$ 7.-. Titelpagina, eerste 
president Venustiano 
 Carranzo (1859-1920). 

17-2-’17. Hoofdpostkantoor.
$ 7.-. Gebouw in Mexico City.
17-2-’17. Congregatie van 
Mariana Trinitaria 20 jaar.
 $ 15.-. Hand met 
Mariabeeld, Mexicaan met 
sombrero.

MONGOLIË
21-12-’16. 100e geboorte-
dag Joemjaagin Tsedenbal 
(1916-1991).
Blok 2.000 T. Oud-minister-
president. 

MONTSERRAT
29-11-’16. Kerst.
Velletje met viermaal 
$ 3.50; blok $ 7.-. Resp. 
kerstballen, kerstgroen 
en dennenappels, hert, 
kerstbal en pakje; kerstbal 
met ster. 

NAMIBIË
17-2-’16. 100 jaar scouting 
in Namibië.
Blok Standard Mail. Beeld-
merk, padvinders. 

NIEUW-CALEDONIË
1-2-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
75 F. Hanenkop. 

15-3-’17. Roger Gervolino 
(1901-1991).
1.000 F. Portret eerste 
gedeputeerde voor Nieuw-
Caledonië, parlementsge-
bouw in Parijs.

NIEUW-ZEELAND
1-3-’17. Inlandse zoetwa-
tervissen.
$ 1.-, 1.80, 2.20, 2.70, 3.30. 
Resp. Galaxias cobitinis, 
Gobiomorphus huttoni, An-
guilla dieffenbachii, Geotria 
australis, Cheimarrichthys 
fosteri. Ook velletje met de 
zegels. 

OMAN
2016. Arabische Dag van 
de Post.
150, 150 b. (samenhan-
gend). Tweemaal beeld-
merk, wereldbol, brieven.
2016. Inheemse fauna.
Viermaal velletje met elk 
tweemaal 200 b.; tweemaal 
blok 400 b. Resp. aasgier 
(Neophron percnopterus), 
Aziatische steenpatrijs 
(Alectoris chukar); vlinder 
(Byblia ilithyia ilithyia), 
vlinder (Hypolimnas misip-
pus); tweemaal Arabische 
oryx (Oryx leucoryx); twee-
maal woestijnoehoe (Bubo 
ascalaphus); Abessijnse 
egel (Paraechinus aethio-
picus); roodbuikzandhoen 
(Pterocles exustus). 

PALESTIJNSE
AUTHORITEIT
18-12-’16. Dag van de 
Arabische Kalligrafie.
250, 420; Velletje met drie-
maal 600 m. Verschillende 
kalligrafieën. 

PITCAIRNEILANDEN
22-2-’17. Vooraanstaande 
Pitcairners, V.
$ 1.-, 1.50, 2.10, 2.80 
(samenhangend met 
tussenveld). Schrijfster 
Rosalind Amelia Young 
(1853-1924) resp. portret 
op jonge leeftijd, trouw-
foto met echtgenoot David 
Nield, als onderwijzeres 
met kinderen, boekomslag 
en portret op oudere 
leeftijd. 
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Jan.’17. Bloemen.
Twintigmaal blok 500 c. 
Silene virginica, Silene 
californica, Silene acaulis, 
Romneya coulteri, Nymph-
aea mexicana, Nuphar 
polysepala, Nuphar lutea, 
Escholtzia californica, 
Dicentra cucullaria, Dicen-
tra chrysantha, Corydalis 
sempervirens, Corydalis 
aurea, Clematis virginiana, 
Clematis ligusticifolia, 
Clematis hirsutissima, 
Chelidonium majus, Caltha 
leptosepala, Arctomecon 
merriami, Aquilegia 
formosa, Agrostemma 
githago. 
Feb.’17. Papegaaiachtigen.
Twintigmaal blok 500 c. 
Coracopsis vasa, Cacatua 
moluccensis, Calyptor-
hynchus magnificus, 
Ara auricollis, Amazona 
ochrocephala, Amazona 
autumnalis, Amazona ama-
zonica, Amazona guildingii, 
Tanygnathus sumatranus, 
Psittacus erithacus, 
Psittaculirostris edwardsii, 
Tanygnathus melgaloryn-
chus, Prioniturus mada, 
Poicephalus senegalus, 
Poicephalus gulielmi, 
Pionus senilis, Pionites 
melanocephala, Pionites 
leucogaster, Eclectus rora-
tus, Deroptyus accipitrinus. 

Feb.’17. Kikkers.
Twaalfmaal blok 500 c. 
Staurois natator, Rana 
temporaria, Osteocephalus 
buckleyi, Oophaga pumilio, 
Oophaga lehmanni, 
Occidozyga baluensis, 
Mantidactylus grandidieri, 
Limnodynastes ornatus, 
Hyla fasciata, Hyla arborea, 
Cochranella truebae, Bufo 
bufo.

ST. PIERRE ET  
MIQUELON
31-1-’17. Huis van Natuur 
en Milieu.
€ 1.17, 1.49 (samenhan-
gend). Gebouw in Mique-
lon-Langlade, landkaart en 
bloemenscherm. 

15-3-’17. Visserij.
€ 1.17. Trawler ‘Le Dauphin’.

=SURINAME
15-2-’17. Bloemen.
SR$ 1.50, 1.75, 2.50, 2.75, 
3.50, 3.75, 4.50, 4.75, 5.50, 
5.75, 6.50, 7,25. Resp. 
Actaea rubra, Ane-
mone americana, Anemone 
canadensis, Aquilegia 
canadensis, Aquilegia 
chrysantha, Aristolochia 
macrophylla, Asarum cana-
dense, Asarum caudatum, 
Clematis texensis, Delphi-
nium cardinale, Tagetes sp., 
Vancouveria hexandra. 

SWAZILAND
Aug.’16. 36e bijeenkomst 
SADC* in Lozitha.
I, II, III, IV, V. Resp. landkaart 
en vlaggen, beeldmerk, 
beeldmerk en vlaggen, 
mensen in kring rond 
beeldmerk, vlaggen. 

TAIWAN
26-4-’17. Schilderijen uit 
Nationaal Paleismuseum, 
flora en fauna.
NT$ 5.-, 5.-, 7.-, 9.-, 10.-, 10.-,
12.-, 12.-. Resp. papavers, 
seringen en vogels, lelies en 
pioenen, bamboe en winde 
met vogels, lotusbloem 
en pijlkruid met vlinder, 
lathyrus en gierststengels 
met vogels, hanekam, 
chrysanten en vogels. 

TOGO 
22-4-’15. Voetbal, Africa 
Cup 2015.
Velletje met viermaal 
750 F.; blok 2.500 F. Ver-
schillende spelmomenten.
1-8-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
Velletje met viermaal 
750 F.; blok 3.000 F. 
Resp. boksen. Volleybal, 
speerwerpen, worstelen; 
hoogspringen.
1-8-’16. Rode Kruis in Togo.
Velletje met viermaal 
750 F.; blok 3.000 F. 
Diverse afbeeldingen van 
hulpverlening.
15-12-’16. Rotary in Togo.
Velletje met viermaal 
900 F.; blok 3.500 F. 
Resp. kinderen, paviljoen, 
ondernemers, kind in 
schoolbank; onderwijzer 
met kind en boeken. 

TOKELAU
1-3-’17. Vogels.
45 C., $ 1.40, 2.-, 3.-. Resp. 
Numenius tahitiensis, 
Anous minutus, Fregata 
minor, Sula leucogaster. 

TUNESIË
17-1-’17. Unie van Industrie, 
Handel en Kunstnijverheid 
70 jaar.
2.000 m. Gebouw, 
beeldmerk. 

URUGUAY
Jan./feb.’17. Frankeerze-
gels, José Gervasio Artigas 
(1764-1850).
$ 3, 5, 10, 20. Vrijheids-
strijder en stichter van 
Uruguay.
16-2-’17. 160 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Rusland, muziekinstru-
menten.
Velletje met $ 20, 65. Resp. 
tamborils, balalaika. 

VENEZUELA
8-12-’16. Kerst en 
Nieuwjaar.
10.-, 20.-, 50.-, 70.-. 90.-, 
100.-, 300.-, 500.- Bs. 
Resp. sterren, engel 
met trompet en brief, 
kerstboom en mensen aan 
tafel, trommel en gitaar, 
druiven en taartjes, pakjes, 
kalenderblaadjes met 
vuurwerk en klok, Heilige 
Familie in stal met ezels. 

VERENIGDE NATIES
27-3-’16. Internationale 
dansen, II.
Zes velletje met elk twee-
maal US$ 0.49; 1.15; Zw.Fr. 
1.-, 1.50; € 0.68, 0.80. 
Dansen uit resp. Polynesië, 
Verenigde Staten, Frankrijk, 
Japan, Zuid-Amerika, 
Hongkong. 

VERENIGDE STATEN
11-4-’17. Robert Panara.
Two Ounce. Portret leraar, 
pioneer dovenstudies. 

VIETNAM
9-2-’17. Toerisme.
3.000, 10.500 d. Beeld-
merk met resp. rijstvelden 
bij Lao Cai, Fansipan 
hoogste berg in Vietnam 
met monument. 

WALLIS EN FUTUNA
8-3-’17. Internationale Dag 
van de Vrouw.
290 F. Wereldbol, vrouw 
met bloemenkrans. 

 

Afkortingen:
Asean: Association of South-East Asian Nations
SADC: Southern African Development Community
Sepac: Small European Postal Administrations Cooperation
Upaep: Unión Postal de las Américas y España y Portugal
VN:  Verenigde Naties
WWF:  World Wildlife Fund

** Chinees Nieuwjaar: Jaar v/d Haan 28-1-’17 t/m 15-2-’18. 

Nog beperkt te koop (op=op): 
CD-rom ‘Filatelie’, de  jaargangen 

2005 tot en met 2015. 
Per stuk de complete jaargang met elf edities 
gedigitaliseerd. Als u oudere CD-rom’s wilt 

bestellen, kunt u € 15,– (per jaar) overmaken 
op NL64 INGB 0000 7069 68 ten name van 
de Stichting Neder landsch Maandblad voor 

Philatelie in Leusden, onder vermelding van de 
gewenste jaargang(en). Let op: vermeld bij uw 
overschrijving naar welk adres de CD-rom(’s) 

moet  worden gezonden. De toezending kan 
enige tijd in beslag nemen. Op beurzen waar wij 

staan kunt u de CD-roms voor € 12,50 kopen.
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e oudheid is verrassend modern. Aller-
lei dingen die voor ons heel gewoon 
zijn, waren er 2000 jaar geleden ook 
al. En de oudheid is mateloos populair. 

Dat zou je niet verwachten bij een tijdperk dat 
al zo lang geleden is. Er zijn dan ook heel wat 
postzegels te vinden met een motief over de 
oudheid. Allerlei ontdekkingen, gebeurtenissen 
en ontwikkelingen uit de oudheid spelen vandaag 
nog een rol van betekenis. 

Romeinse tijd
Er was een staat met een staatshoofd (keizer), 
er werden belastingen geheven, er waren steden, 
dorpen, wegen, havens, schepen, geld (afb 1) en 
luxe goederen, zoals sieraden en parfum. Maar 
de Romeinse tijd was ook een periode van strijd, 
staatsgrepen, opstanden en oorlogen. Menige 
keizer kwam door moord aan zijn einde. Het was 
beslist een gevaarlijk beroep. Pompeï en Hercu-
laneum (afb 2) werden door een uitbarsting van 
de vulkaan Vesuvius in 79 n.Chr. verwoest. Hercu-
laneum (tegenwoordig Ercolano) werd bedolven 
onder metersdikke lava. De inwoners konden 
tijdig weg komen voor de traag stromende lava. 
Er zijn dan ook niet veel skeletten gevonden. 
Overigens zijn pas 5 van de 20 hectaren van het 
stadje uitgegraven en dat geeft al een fraai beeld 
van het leven in die tijd. Het veel grotere Pompeï 
(afb 3+4) werd plotseling overrompeld door de 
vulkaan en daar zijn veel slachtoffers gevallen. 
Allerlei kunstvoorwerpen, muurschilderingen en 
mozaïeken kwamen te voorschijn, waaruit bleek 
dat de Romeinen al een vergevorderd artistiek 
niveau hadden bereikt. 

Beroemde vrouwen uit de oudheid
Nefertiti was een Egyptische koningin uit de 18e 
dynastie, de vrouw van farao Achnaton. Hoe de 
naam precies uitgesproken moet worden, is niet 
helemaal bekend, want op de Duitse postzegel 
wordt zij Nofretete genoemd (afb 5). Zij dankt 
haar bekendheid aan het prachtige beeld dat van 
haar bewaard is gebleven. Het laat zien waartoe 
de Egyptenaren in staat waren. Het beeld werd in 
1912 ontdekt door Ludwig Borchardt en het staat 
thans in een museum in Berlijn.
Er zijn meerdere koninginnen geweest met de 
naam Cleopatra. De beroemdste is Cleopatra VII 
die koningin was over het oude Egypte (afb 6). Ze 
leefde van 69 v.Chr. tot 30 v.Chr. Ze ging een ver-
houding aan met Julius Caesar en na diens dood 
met Marcus Antonius. Uiteindelijk pleegde zij 
zelfmoord omdat de derde Romeinse machtheb-
ber haar afwees. Haar verhaal is al vaak verfilmd, 
en haar naam wordt nu nog in reclame gebruikt 
(afb 7). Overigens is het frankeermachinestempel 
van Auping zelf ook antiek, want dit type machi-
nes werd rond 1930 in gebruik genomen. Deze 
afdruk uit 1965 is dus beslist zeer laat gebruikt.

Beton
Reeds de oude Egyptenaren kenden beton, maar 
pas bij de Romeinen vond het toepassing op 
grote schaal voor bruggen en aquaducten. Bij het 
Colosseum in Rome werd beton gebruikt en ook 
bij de Pont du Gard (afb 8) in Zuid-Frankrijk. De 
bouw begon rond het jaar 50 n.Chr. Het is met 
49 meter de hoogste brug uit de oudheid. Het 
is zo stevig gebouwd dat het nu nog overeind 
staat. Het aquaduct was bedoeld om de stad 
Nemausus (tegenwoordig Nîmes) te voorzien van 
vers water en voor dat doel was het 5 eeuwen in 
gebruik. Er waren mensen in dienst die de water-
loop schoon en vrij van algenaanslag moesten 
houden. Er is een verval van 25 cm per kilometer 
waardoor het water vanzelf kan stromen zonder 
pompen. Een knap voorbeeld waartoe de Ro-
meinse ingenieurs in staat waren. Het bouwwerk 
staat op de UNESCO lijst van werelderfgoed.

San Marino
De republiek San Marino maakt er reclame mee 
dat het de oudste nog bestaande staat ter wereld 
is (afb 9). Het zou gesticht zijn in het jaar 301 door 
Marinus van Arbe, dus nog in de Romeinse tijd.

Uitvindingen
De democratie is een uitvinding van de antieke 
stadstaat Athene. Het was een heel andere 
democratie dan wat wij nu kennen, maar wel 
de oorsprong van het principe dat het volk de 
heerschappij heeft.
De uitvinding van het wiel is spreekwoorde-
lijk geworden, zo vanzelfsprekend dat het op 
meerdere plaatsen en tijden ontdekt zal zijn. Bij 
een oud wiel denken we meestal aan een wiel 
met spaken maar dat is al tamelijk ontwikkeld. 
Het eerste wiel zal massief geweest zijn (afb 10). 
Belangrijker dan het wiel zijn pijl en boog en 
waarschijnlijk ook veel eerder uitgevonden 
(afb 11), want daarmee kon men op jacht gaan 
en voedsel verzamelen. Bakstenen zijn ook al een 
enorm oude uitvinding. Kijk maar eens naar deze 
leeuw uit Babylon (afb 12). Hier is de ontwik-
keling van simpele stenen veel verder gegaan 
tot dit prachtige gekleurde kunstwerk. Gelukkig 
staat het thans in een museum in Berlijn, want 
anders hadden terroristen in Irak waarschijnlijk 
alles verwoest.

Uitvinders
Bij de meeste ontdekkingen en uitvindingen uit 
de oudheid is niet bekend wie het uitgevonden 
heeft, maar er zijn wat beroemde personen die 
hier wel genoemd kunnen worden. Aristoteles 
(384 v.Chr.-322 v.Chr.) (afb 13) heeft veel bete-
kend voor de ethiek, de logica, de natuurkunde 
en de filosofie. Archimedes van Syracuse (287 
v.Chr.-212 v.Chr.) (afb 14) wordt beschouwd als 
de grootste wiskundige uit de oudheid. Hippo-

crates van Kos (460 v.Chr.-377 v.Chr.) (afb 15) 
wordt beschouwd als de grondlegger van de 
geneeskunde. Hij legde de nadruk op hygiëne en 
zijn leerlingen legde hij een hoge beroepsmoraal 
op. De eed die artsen tegenwoordig afleggen is 
naar hem genoemd.

Schrift
De uitvinding van het schrift is op meerdere 
plaatsen gedaan. Het Chinese schrift (afb 16) is 
onafhankelijk ontwikkeld van het Soemerische 
schrift, dat aan de oorsprong staat van ons 
moderne schrift. De oudste tekens zijn eerder 
pictogrammen, en pas later werden symbolen 
voor klinkers en medeklinkers gebruikt. Maar pic-
togrammen gebruiken we nog steeds, denk maar 
aan allerlei links op websites, die meestal geen 
tekst maar een symbool tonen waar je op moet 
klikken. Het ontcijferen van oude schriftsoorten 
heeft heel wat moeite gekost, en in sommige 
gevallen is het nog altijd niet gelukt. De Egypti-
sche hiërogliefen zijn ongeveer 3000 jaar v. Chr. 
ontstaan. In 1799 werd de steen van Rosetta 
gevonden in Egypte, waarop dezelfde tekst staat 
in drie talen: hiërogliefen, demotisch schrift en 
Grieks. Dit was in 1822 de sleutel tot de ontcij-
fering van de hiërogliefen door de Fransman 
Jean-François Champollion (afb 17).
Precies honderd jaar later in 1922 ontdekte 
Howard Carter het graf van Toetanchamon. 
Voor het eerst werd een koningsgraf geopend 
dat niet geplunderd was, en alle schatten waren 
nog aanwezig. Op de persoonlijke zegel (afb 18) 
zien we Carter bezig met het onderzoeken van 
de grafkist. Het beroemde gouden masker van 
Toetanchamon is algemeen bekend, daarom toon 
ik liever enkele andere kunstvoorwerpen uit het 
graf: de rugleuning van een stoel (afb 19) en een 
albasten beeldje van Toetanchamon (afb 20). 
Ook dit laat zien waartoe de Egyptenaren in 
staat waren.

Jezus Christus
Ongetwijfeld de belangrijkste gebeurtenis uit 
de oudheid is de dood aan het kruis van Jezus 
Christus (afb 21) en dat Hij weer levend werd na 
drie dagen. Het graf is leeg en Hij leeft. Christe-
nen geloven dat Jezus gestorven is als offer voor 
alle verkeerde dingen van alle mensen. Als we 
alle stromingen bij elkaar tellen, dan is thans het 
christendom de grootste religie met meer dan 
2 miljard aanhangers. De invloed van Jezus is dus 
enorm groot. De afgebeelde postzegel van San 
Marino toont de kruisiging van Jezus door Cima-
bue (Cenni di Pepo, 1240-1302). Het  beschilderde 
houten kruis werd op 4 november 1966 door een 
overstroming van Florence zwaar beschadigd, 
wat op de zegel symbolisch uitgebeeld wordt 
door de golven en de bliksemflits. De restauratie 
heeft jaren geduurd.

D
De moderne oudheid

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

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

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

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

K
LEIN E

A N N O N
C

E
S

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

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

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

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

De Boerenoorlog, een 
vondst die mij blij maakte

Mijn aandacht werd vooral getrokken door het 
woord ‘Camp’ in de adressering. Het poststuk 
blijkt de uitgeknipte adressering te zijn van een 
dikke enveloppe die vanuit het in 1900 bezette 
Oranje Vrijstaat naar een ‘Freestater’ een krijgs-
gevangen soldaat is gestuurd. Die zit helemaal 
op Ceylon, Diyatalawa Camp. De zending is 
daar in het kamp gecensureerd, zie het grote 
ovale stempel. De afzender wilde dat de brief 
via Pretoria liep, het killer stempel met num-
mer 226 over de zegels kon ik niet achterhalen. 
We weten dus niet waarvandaan het oorspron-
kelijk komt. Het type komt voor in de Kaap-

kolonie. Helaas is er geen plaatsnaamstempel 
naast gezet. In 1902 was de oorlog afgelopen, 
de enveloppe zal niet later verzonden zijn.
Het internet heeft veel te bieden, lang zoeken 
hoefde niet. Daar stond kamp Diyatalawa met 
veel foto’s erbij beschreven, lange rijen barak-
ken. ‘Hut 35’ staat er ook op, maar ik weet 
niet bij welke rij ik moet beginnen te tellen. 
Het was er volgens het internet redelijk goed 
toeven voor de meer dan 5.000 krijgsgevan-
genen. De geadresseerde staat niet in de lijst 
aldaar begraven gevangenen dus hij heeft 
het overleefd. Enkele boeren zijn ontsnapt en 
in Europa als helden onthaald. Gevangenen 
over en weer. Tijdens de Boerenoorlog werd 
de Britse journalist Churchill door de latere 
generaal Botha gevangen genomen – hij was 
gewapend en leek mee te schieten toen een 
pantsertrein veroverd werd waar hij bij liep. 
Churchill ontsnapte later via Mozambique, 
kreeg een heldenonthaal en diende vervolgens 
als officier in het Britse leger tegen de Boeren. 

Ceylon
Na de oorlog keerden de gevangenen op 
Ceylon, die een eed van trouw aan de nieuwe 
Zuid-Afrikaanse Republiek hadden afgelegd, 
terug naar huis. Een twintigtal bleef, een ervan 
werd een zeer gewaardeerd beheerder van een 
groot natuurgebied.
Krijgsgevangenen werden – oude Britse 
traditie – aanvankelijk opgesloten op schepen 
die voor de kust lagen en velen werden er 
ziek. Het risico op ontsnappen uit kampen op 
het vasteland vonden de Britten te groot. De 
boerengeneraal Cronjé en de zijnen, 5.000 
mensen, verdwenen na een grote nederlaag in 
1900 helemaal naar Sint Helena waar de gene-
raal in het huis van  Napoleon ondergebracht 
werd! Kleinere groepen zijn nog naar Bermuda 
en elders gebracht. Om het einde van de 
oorlog te bespoedigen gingen de Britten over 
tot het gebruik van concentratiekampen voor 
burgers met vreselijke gevolgen.
Wat nu te doen? Ik overweeg het stuk op te 
sturen naar de studiegroep in Zuid-Afrika of 
er een scan van te sturen. Men zoekt daar nog 
allerlei postale en persoonlijke gegevens en 
wellicht hebben ze er iets aan. 

r zat een stukje dik papier met 
adres erop bij, postzegels van de 
Oranje Vrijstaat. Dat was een van de 
Boerenrepublieken in Zuid-Afrika, 

Paul Kruger, Transvaal en zo, u weet wel. We 
zitten midden in de Tweede Boerenoorlog, 
1899-1902. Er stond een opdruk op, V R I, dat 
betekent Victoria Regina Imperatrix, verwij-
zend naar het feit dat de Oranje Vrijstaat nu 
valt onder de Britse kroon die gedragen wordt 
door Victoria, koningin en keizerin. Keizerin 
was ze van Brits-Indië, cadeautje van een 
handige premier, Disraeli, geloof ik. 

E

Je hoeft het niet te verzamelen om er toch wat mee te kunnen doen. Op de 
Filatelie beurs in Hilversum stond een handelaar die dozen had met poststukken, 
alles 1 euro. Nou, je hebt alles al, nietwaar, dus waarom zou je, maar dan loop je 
toch een tijdje door zo’n doos heen, snel want je staat te dringen met anderen, 
pikt wat op dat je nieuwsgierig maakt of waar je een ander blij mee kunt maken.
door Olav Petri

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


APRIL 2017 FILATELIE 271

 

Plants on Stamps

Dyeing of clothes has its origin 
thousands of years ago and 
even in the Faroe Islands, 
home-dyeing of wool and 
clothes was a common practic. 
Design: Edward Fuglø.

NEW FAROE ISLANDS STAMPS

Date of issue: 27.02.2017
Values: 6 x 9,50 DKK

Date of issue: 15.05.2017
Values: 9,50, 13,00, 19,00 and 22,00 DKK

Natural Dye

During H.C. Lyngbye’s stay in the Faroe Islands in 
1817 he made new discoveries among algal and 
regular flora. In Faroese context he made the grea-
test discoveries in fields related to antiquarianism, 
folklore as well as in literature. Layout: Ole Wich.

H.C. Lyngbye 1817

Tel. +298 346200, Fax. +298 346201
E-mail: stamps@posta.fo

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

Buy Faroese stamps here: en.stamps.fo

H.C. Lyngbye 1817

Posta Faroe Islands - one of the smallest Postal Services in the world, yet known for its great ideas. Since 1976, 
Posta Faroe Islands has released unique, beautiful and creative stamps, which have gained worldwide recognition.
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ENKELE BIJZONDERE 
OPBRENGSTEN
MAARTVEILING 2017

PASSIE VOOR POSTZEGELS!

Bekijk alle veilingopbrengsten op:

Verkoop uw verzameling bij een veilinghuis dat uw passie deelt. 

Een gespecialiseerd veilinghuis garandeert u vaak de hoogste 
opbrengst. Corinphila is het enige internationale postzegelveiling-
huis in Nederland.

Neem contact met ons op voor advies bij verkoop van uw collectie.
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