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Brief met sporen van het openen van post door de Stasi (collectie Jan Heijs). De Afdeling ‘M’ 
van de Stasi opende alle buitenlandse post voordat deze op het postkantoor werd verwerkt. 
Bij het openen werd meestal een stoomapparaat gebruikt met een V-vormige uitlaat, gelijk 
aan de vorm van de sluitklep, dat 100 graden hete stoom uitblies waardoor de lijm van 
de sluitklep oploste. Daarna werd de brief met warme lucht gedroogd. Brieven die na het 

drogen bollingen e.d. vertoonden werden met een warm strijkijzer weer glad gestreken. 
Voor het sluiten van de brieven was een lopende band ontwikkeld waarop een verstelbaar 
lijmprofiel afgegeven kon worden. Na het aanbrengen van de lijm werd de brief mechanisch 
dichtgeklapt en via een pers gesloten. Hier een brief waarbij er bij het gladstrijken of 
persen een vouw ontstond en er met lijmresten geknoeid is bij het sluiten.
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De Duitse vereniging van keurmees-
ters VPEV presenteert zich zoals 
gebruikelijk op de Briefmarken-
Messe in de Duitse stad Essen met 
een stand. Dit jaar hebben ze op 

vrijdag 12 mei (om 14.00 uur) 
iets bijzonders: een prominente 
dissident uit de voormalige DDR, 
Arno Drefke (1934), is dan aanwezig 
en houdt een spreekbeurt over 

Stasi op
de Messe

 

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

Häftlingspost 
der politischen 
Gefangenen der 
DDR. Drefke 
(links) was tot 
levenslange 

gevangenisstraf 
veroordeeld, maar 

werd na 10 jaar Stasi-
gevangenissen en dwangarbeid 
vrijgelaten.

‘Seit den 50er Jahre stellten die Gefan-
genen im “Lager X”, wo auch Arno Dref-
ke inhaftiert war, unter schied lichste 
Geheimdienstausrüstungen her, so u.a. 
auch die Brief öffnungsvorrichtungen 
für die Postzensurstellen des MfS. 
Die “Brief öffner” bestanden aus mit 
 Wasserdampfvorrichtungen ausgerüs-
teten Spezialtischen, mit deren Hilfe 
die Gummierung der Umschläge gelöst 
wurde.’ 

Een maandblad kan natuurlijk nim-
mer ‘echt actueel’ zijn. Daar hebben 
we onze website voor. De ontwikke-
lingen aangaande de rentree van de 
stempels kunt u daar volgen zodra 
er nieuws is. 
Op 23 februari 2017 werd meege-
deeld dat de poststempels terug-
keren aan de postbalies. U bent 
ongetwijfeld nieuwsgierig naar de 
voortgang van dit proces, zeker om-

dat, zolang er geen poststempels 
teruggekeerd zijn, de post zegels 
worden vernietigd met de pen en 
daardoor niet meer verzamelwaar-
dig zijn. 
PostNL gaf een maand later de 
volgende informatie over de 
 voortgang:
• De stand van zaken nu is dat 
we nog volop bezig zijn met de 
voorbereidingen van de productie 

Een maand later… van de stempels. De stempels die 
tot eind 2016 zijn gebruikt op de 
postkantoren zijn verouderd door 
o.a. de datum.
•  Dat betekent dat we nieuwe stem-
pels moeten ontwikkelen. Concreet 
houdt dit in dat we een inkooppro-
ces doorlopen. Momenteel zijn de 
potentiële leveranciers offertes aan 
het opmaken. Zodra wij deze hebben 
ontvangen, maken wij een keuze 
waarbij de doorlooptijd ook een van 
de beoordelingscriteria is.
• Vervolgens worden ze dan gepro-

duceerd. Distributie vindt dan tot 
slot plaats naar de postkantoren en 
pakketpunten.
• Dit proces kost tijd en moet zorg-
vuldig gebeuren. Tegelijkertijd willen 
wij de implementatie zo spoedig 
mogelijk realiseren. Wij verwach-
ten voor ½ april duidelijkheid te 
kunnen geven over implementatie-
moment en de gevraagde verdere 
 specificaties.
Inmiddels zult u dus op de website 
www.filatelie.nu een nieuwe update 
gekregen  hebben. 
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W
e zijn in iets rustiger vaarwater gekomen voor wat 
 betreft de stempeling van zegels door PostNL. Zo af en 
toe verschijnt er een berichtje van PostNL op de website 

van Filatelie (www.filatelie.nu) over de voortgang. Voor het 
overige rest ons helaas niets anders dan afwachten, en tot de 
tijd dat de nieuwe stempels daar zijn, wordt er nog – op ‘bevel’ 
van hoger hand – vrolijk gekrast.

In het aprilnummer heeft u al de geschiedenis over deze bijzon-
dere periode kunnen lezen – tot dan toe – die uiteraard nog zal 
worden aangevuld met de laatste wetenswaardigheden tot het 
moment dat er weer stempels op de kantoren aanwezig zijn en 
men weer normaal gaat stempelen. Natuurlijk lopen we als blad 
altijd achteraan, vandaar ook de aanbeveling de website van 
Filatelie te blijven volgen.

In deze geschiedschrijving is ook een hoofdstukje ‘fraude’ 
opgenomen, waarbij een envelop met het stempel Didam-
Oranjestraat is opgenomen. Ter illustratie werd dit stempel 
zonder commentaar hierover – het ging immers toen (23 maart) 
niet over dit stempel en ieder willekeurig stempel had afgebeeld 
kunnen worden – bij het bericht opgenomen. Hierop kwam een 
felle reactie van een mede-verzamelaar die het nodig vond om 
PostNL te informeren en dat hij namens Security Information 
Management van PostNL (dat kennen we uit de ‘oude doos’ nog 
als de postale recherche) de eigenaar van dit op Marktplaats 
 gekochte stempel op dreigende toon liet weten dat hij het 
 stempel wilde invorderen namens PostNL.

Dit is natuurlijk een heel vreemde situatie. Een verzamelaar 
(nota bene!), niet werkzaam bij de dienst SIM van PostNL die als 
privé-persoon even denkt een stempel te kunnen invorderen. 
Zou de dienst SIM nu werkelijk een particulier hiertoe opdracht 
hebben gegeven? Van de dienst zelf werd niets vernomen. 
En uiteraard bleef het stempel waar het is.
 
Inmiddels is de periode van de ‘fraaie pennenstreek’ ook in het 
buitenland doorgedrongen. Het Norsk Filatelistisk Tidsskrift 
heeft er een heel artikel aan gewijd. Ook tot de FEPA is het door-
gedrongen en werd een stuk van uw hoofdredacteur geplaatst. 
Door  bureaucratie (in Nederland) helaas pas na vijf weken.

Deze maand de grote FEPA tentoonstelling Finlandia 2017 in de 
Finse stad Tampere. Er doen daar diverse Nederlandse inzen-
dingen mee, waaronder maandblad Filatelie. Zoals u weet wordt 
er ook een Maandbladreis georganiseerd naar deze tentoonstel-
ling, dus u zult ongetwijfeld na afloop er nog over lezen.

We werden afgelopen maand opgeschrikt door maar liefst twee 
gevallen van bedenkelijke uitgiften. ‘Bonaire’ kwam met nieuwe 
‘zegels’ die in Nederland bij een handelaar voor minder dan de 
helft van nominaal werden aangeboden – nog wel geïnitieerd 
door de CollectClub van PostNL – en waarvan het maar zeer 
de vraag is of deze zegels ook aan de loketten op Bonaire te 
verkrijgen zijn. 

Finland geeft voor de aanstaande Finlandia tentoonstelling een 
Fabergé-postzegelboekje van 5 Finse mark uit 1988 uit dat  door 
Posti overdrukt en weer geldig gemaakt werd voor frankering 
nu. Je mag het kopen (er zijn er ‘slechts’ 6.000) en kost € 30 
 (ongeveer 35x de nominale waarde van destijds). Frankeren 
ermee kan ook,  maar gewoon voor een binnenlandse brief die 
€ 1,30 kost. Een  ‘nobel’ doel voor het surplus: komt ten goede 
aan de tentoonstelling. 
Maar zit de verzamelaar hier nu op te wachten? 

René Hillesum

E D I T O R I A L

 

Met een simpel mailtje van de PostNL 
CollectClub op 27 maart werden we 
met de neus op de feiten gedrukt: 
‘Nederland’ glijdt af tot een filatelisti-
sche bananenrepubliek.
In deze mail werden we geattendeerd 
op het die dag uitgekomen post-
zegelvel ‘De Stijl’ en een – al eerder 
 uitgegeven – velletje persoonlijke 
postzegels. 
Tot zover niets 
bijzonders 
dus. Er werd 
echter nog 
iets aange-
prezen: een 
postzegelvel 
van Bonaire, 
onze eigen 
 Nederlandse gemeente in het Cari-
bisch gebied.
Als lezer van Filatelie weet u 
natuurlijk al dat wij de zegels van 
de drie gemeenten aldaar (Bonaire, 
St. Eustatius en Saba) niet vermel-
den in de rubriek nieuwe uitgiften. 
Bij uitzondering doen we dat nu wel, 
om de status van ‘bananenrepubliek’ 
aan te tonen en dat u er uw voordeel 
mee kunt doen.
U kunt u natuurlijk rijk rekenen, maar 
ook u snapt dat dit niet kan: splinter-

nieuwe postzegels kopen voor de 
helft van de frankeerwaarde. 
Toch kunt u een vel zegels met tafere-
len van de Nachtwacht, ‘de nieuwste 
uitgifte van 2017’, bij een handelaar 
(via een PostNL link dus!) kopen 
voor 50% van de frankeerwaarde. 
Feitelijk – gelet op de huidige USD 
koers – nog minder. Voor een vel van 

24 zegels waarde 
USD 0,99 hoeft u 
slechts € 9,99 te 
betalen, oftewel 
€ 0,41 per zegel. 
(verzendkosten 
€ 1,95 per bestel-
ling).
Het wordt met 
nadruk aangepre-

zen als een PostNL aanbieding!
Doe er uw voordeel mee. Rekent 
u even mee: een postzegel van 
USD 0,99 is de frankeerwaarde vanuit 
Bonaire voor een prentbriefkaart naar 
alle landen van de wereld. U kunt als 
bedrijf dus een fantastische mailing 
opzetten die absoluut de aandacht 
trekt, en die waanzinnig goedkoop is: 
€ 0,41 per stuk aan portokosten, en 
een blikvanger van jewelste. Daar kan 
de aanbrenger van het nieuws van de 
aanbieding (PostNL) niet tegenop!

‘Nederland’ bananenrepubliek

Niet krassen
Er zijn gelukkig nog steeds ‘post-
kantoren’ die – tegen de regels in – 
stempelen met het tuimel stempel dat 
niet meer gebruikt zou mogen worden.
In het verleden werden de kantoren 
‘met naam en toenaam’ genoemd in 
het blad en op de site www.filatelie.nu.
Aangezien er een sterk vermoeden is 
dat PostNL meeleest en vervolgens 
gericht de stempels terug vordert, zal 
dat nu niet meer gedaan worden.
Zo is er een kantoor in Brabant dat 
eind maart nog stempelde en een 

kantoor in de Randstad dat op 4 april 
nog vrolijk de postzegels van een 
stempel voorzag.
Wellicht dat er dus kantoren zijn die 
het zo weten te rekken dat zij aan-
sluitend kunnen blijven stempelen: 
tot het moment dus dat de stempels 
weer op de toog staan. 

AtosTour 2017
De jaarlijkse persoonlijke postzegel is weer 
verschenen. Het ontwerp is van Huug Schipper. 
Zoals gebruikelijk gaat de overwaarde naar 
Kika kinderen kankervrij. Te bestellen voor 
€12  (inclusief verzendkosten) per vel van 
10  zegels door overmaking op rekening  
NL13RABO0136935206 tnv Atos Tour ovv Post-
zegel 2017 alsmede uw adres en woonplaats.

http://www.filatelie.nu/
http://www.filatelie.nu/
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Veel postzegels zijn nu veel goedkoper te kopen dan een aantal 
jaren geleden. Is dat goed voor de verzamelaar of niet? Ja, natuur-
lijk is dat goed. Een verzamelaar wil primair verzamelen. En als je 
voor minder geld meer kan verzamelen, is dat dus heel goed. Als 
je verzameling nog een keer wat oplevert is dat ‘meegenomen‘. Als 
het minder oplevert dan ‘vroeger‘ is dat helemaal niet erg. Want 
daar gaat het niet over. Je verzamelt toch niet om te beleggen? Je 
verzamelt omdat je daar plezier in hebt. Elke hobby kost immers 
geld. Een verzamelaar met weinig geld hoeft voor het verzamelen 
geen zorgen meer te hebben zoals vroeger.
Het draaiend houden van een professionele onderneming, zoals ook 
de KNBF hoopt te zijn, is een stuk duurder geworden dan een aantal 
jaren geleden. Hoewel er weinig tot geen inflatie lijkt te zijn, wordt 
toch alles duurder. Gek eigenlijk, maar wel waar. Als je hetzelfde wil 
blijven doen, of eigenlijk zelfs nog meer, en als de inkomsten afne-
men, is er een probleem. Natuurlijk, je kan altijd weer wat efficiënter 
werken, maar een organisatie met weinig geld heeft meer zorgen 
dan vroeger.
De KNBF heeft eigenlijk drie grote uitgaven: belangenbehartiging/ 
serviceverlening, huisvesting en personeel. Deze zaken hangen wel 
met elkaar samen: voor goede belangenbehartiging en service-
verlening is een professionele personele inzet nodig en moet ook 
de huisvesting professioneel en efficiënt zijn. De huisvesting van 
de KNBF kan efficiënter en (veel) goedkoper door in plaats van op 
drie locaties te huren (kantoor/ vergaderruimte, bibliotheek en 
kaderopslag) op één locatie te kopen. Het personeel biedt een grote 
ondersteuning, is deskundig en werkt met grote toewijding, maar 
vacatures moeten ingevuld gaan worden door vrijwilligers die met 
grote inzet werken.
Geen geld, geen zorgen, ook in bestuurlijk opzicht? Dat kan zo zijn! 
Maar dan hebben we wel die vrijwilligers nodig met een grote inzet. 
We hebben zo‘n prachtige hobby. We hebben zo‘n prachtige Bond. 
We hebben veel bevlogen mensen die geweldige verzamelingen 
weten op te bouwen. Deskundig ook, want gericht verzamelen zoals 
filatelisten dat doen, vereist het kunnen opbouwen van kennis en 
inzicht. Filatelisten presteren wat!
Bovendien: ieder mens heeft talenten. Op verschillende terreinen. 
En dat is nu zo mooi. Bij de KNBF kan je je talenten goed inzetten. De 
één wil zich wel inzetten voor een overzichtelijk project, een ander 
kan zich wat langer binden. De één houdt van besturen en verga-
deren, de ander steekt graag zijn handen uit de mouwen. Ieder het 
zijne (of hare).
Met elkaar. Voor elkaar. Samen sterk. Er lol in hebben. Met elkaar een 
klus klaren. Doen wat je leuk vindt. Resultaatgericht werken. Waar-
dering geven en waardering krijgen (hoewel… dat hoort natuurlijk 
wel!). Zo redden we het. Geen geld, en ook geen zorgen. Zo moet het 
kunnen.
Kunnen we ook op jou rekenen?

Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

Column (22): Geen geld, 
geen zorgen?

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

Philatelistenvereniging Hooge-
zand-Sappemeer is misschien 
niet zo heel erg bekend bij het 

grote publiek, het is wel een vereni-
ging met mensen die ontzettend veel 
plezier beleven aan hun grote hobby, 
het verzamelen van postzegels. De 
vereniging zag in 1952 het levens-
licht. Door de jaren heen schommel-
de het ledenbestand 
immer. 
De beginnende verza-
melaar, de gevorderde 
verzamelaar, hij of zij 
die alles over treinen 
verzamelt, de fana-
tieke verzamelaar van 
plaatfouten op post-
zegels, de bezoeker 
van nationale beurzen 
en veilingen, je vindt 
ze allen bij Phila-
telistenvereniging 
Hoogezand-Sappemeer. Met zijn allen 
bezitten ze een schat aan kennis, die 
ze wat graag willen uitwisselen met 
belangstellenden, zeker ook jongeren, 
voor deze dikwijls toch wat onderge-
waardeerde hobby. 

Goed bezochte clubavonden 
De clubavonden in De Tibbe in 
 Sappemeer, iedere eerste woensdag 
van de maand, kenmerken zich door 
gezelligheid. De boeken op tafel, bij-
praten met wie je wilt en aan het eind 
van de avond met weer enkele nieuwe 
zegels huiswaarts keren. Het is de 
treffende symboliek van het tevreden 

zijn met betrekkelijk weinig. 
Philatelistenvereniging Hoogezand-
Sappemeer doet veel voor haar 
enthousiaste leden. Zo is er op 
iedere clubavond een miniveiling 
van zegels ingebracht door de eigen 
leden. Hoogtepunt op het gebied van 
veilingen vormen de zogeheten grote 
veilingen in april en november. Op 

die avonden gaan 
vele kavels onder 
de hamer van de 
veilingmeester door. 
Het vormt de unieke 
gelegenheid voor 
de leden de eigen 
verzameling voor een 
schappelijke prijs aan 
te vullen.
 
De vereniging hoopt 
dat ze binnenkort 
enkele nieuwe leden 

mag begroeten. De contributie is be-
wust laag gehouden, € 26,50 per jaar, 
zodat die eigenlijk geen belemmering 
kan zijn een sluimerende interesse 
om te zetten in een lidmaatschap. 
Een lid ontvangt driemaal per jaar het 
clubblad en iedere maand gratis het 
blad Filatelie. Wilt u zich aansluiten 
bij de mensen die een ding gemeen 
hebben, de liefde voor een mooie 
hobby, dan kan u zich melden bij de 
voorzitter van Philatelievereniging 
Hoogezand-Sappemeer, René Mulder. 
Hij is telefonisch bereikbaar onder 
nummer 0598 – 453251 ’s avonds 
na 19.00 uur.

   Vereniging
   stelt zich voor: 
Philatelisten vereniging 
Hoogezand-Sappemeer

Bibliotheekberichten

B innenkort kunt u in onze 
Bondsbibliotheek kennis maken 
met twee nieuwe vrijwilligers, 

namelijk de heren A. Welvaart en 
A. Ebbeng.
Zij zullen de heren E. Balfoort en 
P. Dijkman vervangen die hun werk-
zaamheden hebben beëindigd.

De bibliotheek zal deze zomer geslo-
ten zijn van 12 juli t/m 9 augustus. 
U bent vanaf woensdag 16 augustus 
weer hartelijk welkom.
Bondsbibliotheek KNBF, 
Hoofdstraat 1, 3741 AC Baarn
Tel: 06 33 68 76 75,
bibliotheek@knbf.nl  www.knbf.nl

mailto:bibliotheek@knbf.nl
http://www.knbf.nl/
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KNBF-Bondsbureau
Zeelantlaan 11, 
3526 AK Utrecht
(Correspondentieadres:  
Postbus 4034, 3502 HA Utrecht)
Tel. 030-2894290 
www.knbf.nl
knbf@knbf.nl

Voorzitter
Jan Cees van Duin

Secretaris, coördinator 
verenigingszaken
Hans Kraaibeek

Penningmeester
Harrie Jans

Evenementen
vacant

Juryzaken
John Dehé

Communicatie en PR
Reinder Luinge

Jeugdzaken en Filatelistische 
Vorming, vice-voorzitter
Corné van Zandwijk

Alle bestuursleden zijn 
bereikbaar via het Bondsbureau

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

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

Bondsinformatiebureau
Mr. Wybo Heere
zie Bondsbureau

Bondskeuringsdienst
Voorzitter
F.C.W. van Beekum
Keurzendingen s.v.p. aan getekend 
zenden aan de secre taris van de 
Bonds keuringsdienst
H. Veen, 2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer
Tel. 079-3611910
bondskeuringsdienst@planet.nl

Verzekeringen
Informatie bij het Bondsbureau

Tentoonstelling Achterhoek 2017 
Op 28 februari 1967 werd 

postzegelverenging ‘De 
Globe afdeling Lichtenvoorde’ 

opgericht.
Nu 50 jaar later telt de vereniging 
ruim 150 leden en is de naam 
gewijzigd in ‘postzegelvereniging 
De  Achterhoek’. Deze naams-
wijziging is voortgekomen om voor-
bereid te zijn op het samen voegen 
van verschillende verenigingen.
Door het samengaan van een 
aantal plaatselijke clubs uit de 
Achterhoek, waar besturen over 
hun eigen schaduw heenstapten en 
toenadering zochten tot besturen 
uit buurtgemeenten, om zodoende 
levensvatbaar te blijven, was de 
nieuwe naam niet meer dan een 
logisch gevolg. 
Dat de leden hierdoor voor het 
bezoeken van de clubavonden iets 
verder van huis moesten heeft men 
op de koop toe genomen.

Bert Langhorst-trofee
Eén van de zaken die het bestuur 
van ‘postzegelvereniging de Achter-
hoek’ tijdig inzag was de wens om 
ook buitenstaanders deelgenoot 
te maken van deze hobby. In 1984 
werd daarop de eerste grote 
ten toonstelling georganiseerd 
in Varsseveld. Dit was het begin 
van een traditie waarbij naast de 
jaarlijkse eigen beurs, iedere 4 jaar 
een grote tentoonstelling werd 
georganiseerd.
Het niveau werd allengs hoger 

hetgeen resulteerde in de reeds 
in 2005 gedane aanvraag voor de 
jubileumtentoonstelling in 2017, 
categorie 1 en 2.
Vandaar dat wij op 19, 20 en 21 mei 
a.s. de jubileumtentoonstelling 
 Achterhoek 2017 organiseren in 
categorie 1 en 2, alsmede de moge-
lijkheid bieden om deel te nemen 
middels de één-kaderinzending 
voor de Bert Langhorst-trofee.

Lichtenvoorde
De tentoonstelling zal plaatsvinden 
in het sportcomplex ‘de Hamaland-
hal’ in Lichtenvoorde. Deze hal is 
zowel met eigen vervoer alsook met 
het openbaar vervoer goed bereik-
baar. De tentoonstelling is gevuld 
met 420 kaders en inmiddels is de 
inzending gesloten.
De jubilerende vereniging geeft 
speciale tentoonstellingszegels 
en een tentoonstellingsenveloppe 
uit en zal daarnaast tijdens de 
tentoonstellingsdagen een speciaal 
jubileumstempel te gebruiken.
Verder is er een grote beurs met 
meerdere handelaren en voor 
de jeugd is er een aantrekkelijk 
programma met spelletjes en 
het Postzegelwinkeltje van het 
 Samenwerkingsverband Filatelie.
Dit is een schitterende aanvulling 
op het geheel.

Grensgebied
Naast de handelaren zal er zeker 
ook een vertegenwoordiger van 

‘Leopardi’ aanwezig zijn om be-
zoekers de mogelijkheid te bieden 
hun collectie te laten bekijken en 
taxeren en/of te laten veilen. Ge-
zien de belangstelling bij de vorige 
tentoonstelling in 2013 zal hier ook 
weer veel gebruik van gemaakt 
worden nu steeds meer mensen 
zich afvragen wat er met de vaak 
zorgvuldig opgebouwde verzame-
lingen van hen of hun familie moet 
gebeuren.
Ook zal de Duitse Post aanwezig 
zijn met een eigen stand, wat 
natuurlijk zeer interessant is.
Omdat we in het grensgebied zit-
ten, hebben we ook veel reclame 
in Duitsland gemaakt voor onze 
jubileumtentoonstelling. 
Tevens komen er verschillende 
gespecialiseerde clubs waar je veel 
informatie kunt krijgen.

Costerus-Kapittel
Naast de aanmeldingen voor 
deelname aan de ‘Bert Langhorst 
trofee“ voor 1-kader inzendingen 
hebben we ook de toezegging 
dat het Costerus-Kapittel de 
inzendingen zal beoordelen op 
onderscheidende creativiteit of 
inventiviteit in de filatelistische 
bewerking.
Het is dus goed mogelijk dat tijdens 
de tentoonstelling de Korteweg-
Trofee uitgereikt kan worden.

Al met al wordt het een schitterend 
geheel en is het zeker de moeite 
waard om een bezoek te brengen 
aan deze jubileumtentoonstelling.

Voor inlichtingen over de 
tentoonstelling, mail naar: 
achterhoek2017@outlook.com

Overzicht onderscheidingen 2016
In 2016 zijn weer veel filatelisten onderscheiden 

voor hun verdiensten voor de filatelie.
Tijdens de Algemene Ledenvergadering werd 

de  Costerus medaille uitgereikt aan de heer 
H.E. Aitink. De Van der Willigen medaille werd 
toegekend aan de heer M. Brekelmans. Tot Lid van 
Verdienste van de KNBF werd benoemd de heer 
W.A.A.M. Nobelen
 
Verder mochten wij in 2016 aan vele leden van 
onze verenigingen een Bondsspeld uitreiken voor 

hun verdiensten voor de vereniging en voor de 
filatelie in het algemeen.
Het betrof hier de volgende personen:
De heren C. Puijk, J.P.A. Tolsma, R. Grigoletto, 
A.C.C. van Kruiselbergen, H.T. Hospers, 
H.P.J. Dijkman en P. Bijl.

Wilt u ook iemand voordragen voor een 
onderscheiding, kijkt u dan op onze website 
voor de procedures, of neem contact op met 
het Bondsbureau.

mailto:Achterhoek2017@outlook.com


280 FILATELIE  MEI 2017

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

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal)

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

Ruud Vergossen Filatelie
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hans Sundquest
Jacques Perkstraat 39 – 3351 CP  Papendrecht

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

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

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

	 Indonesië (postfris)

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

U treft de prijslijsten ook aan op onze website.

FILATELIE DE BOEIER

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

Ook op de Filateliebeurs!!

Voorschotense Postzegelhandel
Zegels Nederland en Overzee  

op type/tanding, Port, Roltanding etc.

Bredase Postzegelhandel
Poststukken en stempels  

van Nederland en Ned. Indië

“DE ZUTPHENSE 
POSTZEGELHANDEL”

Postbus 4149, 7200 BC Zutphen

Nieuwe gegevens 
m.i.v. 1 december 2015

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

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

•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

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

•  Franco vanaf 75,00 euro

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums

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

30 NOV.
02 DEC.

2017

TERRASSES DE FONTVIEILLE
MONACO

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

 Filatelisten, Ferrari de La Renotière 

IN ESPACE LÉO FERRÉ : 
• 80 stands gehouden door postadministraties  
en internationale postzegelhandelaars

http://www.monacophil.eu

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal )

Havik 4, 5554 MN Valkenswaard
Tel-Fax: 040 2044684 – E-Mail: r.vergossen@hetnet.nl

Ruud Vergossen Filatelie

België € 0,70 per 100 BFR.
Denemarken € 0,40 per 10 DKK.
Frankrijk € 0,60 per 10 FF.
Japan € 0,35 per 100 YEN.
Eiland Man € 0,35 per 1 GBP.
Liechtenstein € 0,25 per 1 SFR (vanaf 1996).
Canada € 0,23 per 1 DOLLAR.
Engeland € 0,50 per 1 GBP.
U.S.A. € 0,30 per 1 DOLLAR.
Zweden € 4,00 per 100 ZWKR.
Zwitserland € 0,50 per 1 SFR.
Duitsland Euro Zegels € 0,70 per 1 EURO.

U kunt Uw frankeergeldige zegels aanbieden tijdens de beurs 
in Essen (Duitsland) en tijdens Hollandfila te Barneveld.

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

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

Internet:
 Webwinkel: www.postbeeld.nl  

 Magazine: www.postzegelblog.nl
 Gratis wereldcatalogus: www.freestampcatalogue.nl 
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• 100 iconische postzegels en documenten
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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Speciale Momenten
Op 27 maart 2017 verscheen een blok 
met tien verschillende zelfklevende 
postzegels ‘1’ ‘ Voor speciale momenten’. 
Ontwerp Marenthe Otten.
Gedrukt bij Joh. Enschedé Security 
Printing in Haarlem in offset op de 
velinleg pers Heidelberg Speedmaster 
XL. De zegels zijn geslit en hebben of 
een vierkant of 
een hartvorm. 
Daarnaast en-
kele ‘stickers’ 
zonder waarde 
als hartje of 
vlinder.
Vijf kleuren 
offset (cyaan, 
magenta, 
geel, zwart en 
fosfor) met 
een raster 
van 120 onder 
rasterhoeken 
per kleur ver-
schillend: cy-
aanblauw 75, 
magenta 15, 
geel 0 en zwart 
45  graden. 
De hartvor-
mige zegels 

hebben de fosfor in kruisvorm, de 
overige de gebruikelijke ‘L’. De drukvellen 
zijn 3 horizontale rijen van 4 blokken 
naast elkaar groot.
Papierrichting <-> (horizontaal). Papier 
zonder witmakers van Tullis Russell.
Artikelnummers: 370362 en product-
barcode + 111135.

De tweede in een reeks ver-
scheen op 27 februari in een 
blok van 10 verschillende zelfkle-
vende zegels met lentevogels.
In formaat 30x40mm en kam-
tanding: horizontaal/verticaal 
20/26 tanden = 13.333: 13.000. 
Verkrijgbaar tegen nominaal: 
€ 7.80 per blok. 
De zegels zijn gedrukt in 
5-kleuren offset met velinleg 
bij Cartor, La Loupe, Frankrijk. 
Rastermaat 150.
De kleuren en hun rasterhoeken 
- cyaanblauw (75), magenta 
(15), geel (0) en zwart (45). 
Daarbovenop de L-vormige 

fosfor-balk. 
Artikelnummer 370264 en 
productbarcode +11173.

Vogels

De Stijl
Op 27 maart 2017 verscheen een blok 
met 10 [=2x5] zegels van ‘1’ [=78c] 
met tien verschillende werken van De 
Stijl kunstenaars. Ontwerp René Put en 
Brigitte Gootink.
Gedrukt bij Joh. Enschedé Security 
Printing in Haarlem in offset op de vel-
inleg pers Heidelberg Speedmaster XL 
Het zegelformaat is G = 36x25mm; kam-
tanding 13.333:12.800 24/16 tanden 
horizontaal/verticaal. De tanding loopt 
naar links en rechts door. Naar boven en 

beneden niet.
Vijf kleuren offset (cyaan, magenta, 
geel, zwart en fosfor) met een raster van 
120 onder rasterhoeken per kleur ver-
schillend: cyaanblauw, magenta en geel 
zonder raster, zwart onder 45 graden. 
De drukvellen zijn 4 horizontale rijen van 
4 blokken naast elkaar groot. Papier-
richting | (verticaal). Papier zonder 
witmakers van Tullis Russell.
Artikelnummers: 370361 en product-
barcode + 110886.

Willem Alexander met ‘2016’
Nog net in maart 2017 vond ik ‘2 Nederland’ in een kiosk. Alle 3 
hangblokken met ‘2016’ zijn nu aangetroffen. Op naar ‘2017’.
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samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl
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a de antieke wereld afgelopen maand 
nu echt gelopen maximumkaarten 
van rond de vorige eeuwwisseling 
waarmee Nederland het Europees 

kampioenschap maximafilie won. Hiermee kan 
het posthistorisch perspectief goed geschetst 
worden waaruit de maximafilie eind 19e/begin 
20e eeuw ontstond. Brieven en briefkaarten 
hadden zich toen verspreid onder bredere lagen 
van de gegoede burgerij. De briefkaart met louter 
gegraveerde illustraties evolueerde toen versneld 
door de ontwikkeling van de fotografie en de 
druktechniek tot heuse prentbriefkaarten met 
grotere fotografische afbeeldingen en vervolgens 
zelfs in kleur. Op het UPU-congres in Washing-
ton in 1897 waren de prentbriefkaarten tot het 
internationale postverkeer toegelaten.
In de oude postale voorschriften was de voorkant, 
de adreszijde(!), bestemd om naam en adres van 
de geadresseerde te vermelden, zodat de post-
zegel op de ‘achterkant’ met de afbeelding werd 
geplakt. Het viel enkelen op dat er kaarten waren, 

waarbij postzegel en kaart overeenstemden en 
men begon dergelijke kaarten te verzamelen. De 
verzamelhobby van de maximafilie was daarmee 
geboren. De klassieke voorbeelden van deze 
ontwikkeling komen uit Egypte, zoals een zwart/
wit afbeelding van de sfinx (afb.1) met een 
minimale tekst van de afzender, met op de adres-
zijde (afb. 2) naam en adres van de belangrijke 
agent in een mooi gestileerd handschrift. Of een 
mooie vroege kleurenkaart met de piramides zelf 
(afb. 3), waarbij de geadresseerde een gravin in 
zuidelijk België was (afb. 4). 
De afbeeldingen op de oudste Europese post-
zegels toonden vooral wapens, vlaggen, of de heer-
sende vorsten van het land, die zich in grote po-
pulariteit mochten verheugen. Als voorbeeld een 
Engelse ‘rouwkaart’ van koningin Victoria met een 
relatief kleine foto illustratie in zwart/wit (afb. 5). 
Na haar overlijden in 1901 stuurden mensen elkaar 
deze condoleancekaarten om het verlies te delen, 
wat iets zegt over oude omgangsvormen.
De twee vroegste maximumkaarten van 

Nederland van Wilhelmina – daterend uit 1898 
rond haar inhuldiging – waren in kleur en zijn 
al eerder getoond in deze rubriek. Nu een iets 
latere zwart/wit kaart van haar huwelijk in 1901. 
Op 7 februari 1901 vond met veel pracht en praal 
de huwelijksvoltrekking plaats in de Grote Kerk in 
Den Haag. Dit leverde de schitterende maximum-
kaart (afb. 6) die op 28 februari 1901 verstuurd 
werd naar Berlijn, waar die op 1 maart aankwam. 
Op de witte rand van de kaart heeft de schrijfster 
veel geschreven, onder meer ‘Sehr gerne will Ich 
Karten mit Ihnen echangeren’, waardoor de adres-
zijde verder blanco kon blijven.
Een ander oud voorbeeld uit 1902 van een ge-
mengde kleurenkaart stamt uit Duitsland, uit het 
toenmalige Koninkrijk Beieren. De kaart (afb. 7) 
toont de zwart/wit foto van de toren en huizen 
in het kasteel van Neurenberg met daarnaast 
in kleur de vlag en het wapen van Beieren, waar 
beeldovereenstemming in zit met de postzegel.
Volgende keer vervolgen we met bekende en 
minder bekende koningshuizen in Europa.

De geboorte van de maximafilie1
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Grote bedrijven
In 1960 vestigt zich de Librairie Hachette in 
Rue du Banquier met kantoor 25bis en het 
daarbij behorende stempel om het versturen 
van al zijn verschillende uitgaven en edities zelf 
te kunnen regelen. Andere firma’s die grote 
aantallen te versturen hebben, volgen. Het ge-
heel werd zo omvangrijk dat een hergroepering 
noodzakelijk werd: het Centre de Contrôle et 
de Gestion de Bureaux d’Entreprise (C.C.B.E.). 
Deze organisatie kiest distributiepunten, veelal 
buiten de stad Parijs gelegen. De vier belang-
rijkste centra zijn: CCBE-D van Distrimag filiaal 
van Hachette ex Parijs 25bis, CCBE-B van Bot-
tin (de Franse telefoonboeken) ex Parijs 15bis, 
CCBE-O van Office International de Diffusion 
ex Parijs 5bis en CCBE-S van Selection of 
Reader’s Digest ex Parijs 6bis. (afb.6). Zie ook 
bijlage 1, lijst van afkortingen. 
Ook het nemen van proeven met andere 
frankeermogelijkheden dan postzegels blijft 
doorgaan. In 1976 verschijnen de eerste loket-
stroken. Kleine strookjes, eerst op blank papier 
en later met een gele achtergrond, worden aan 
de balie voorzien met de gegevens van het kan-
toor als ook de frankeerwaarde en aangebracht 
op de plaats waar een postzegel hoort (afb.7). 

Nieuw systeem
Het jaar 1985 begint met het invoeren van 
weer een nieuw systeem van frankeren: LSA 
(Libre Service Affranchissement). Het lijkt 
wat op de loketstroken, maar kunnen via een 
automaat verkregen worden (afb.8). Negen 
bureaus geven voorlopers uit. Het aantal post-
kantoren bedraagt dit jaar 164. Behalve de 
genoemde groei van het aantal kantoren en de 
activiteiten daarin ontwikkeld met bovendien 
wereldwijde automatisering van alle ver-
trouwde middelen van communicatie was men 
er van overtuigd dat er iets moest gebeuren. 
Een belangrijk bestuurlijk gegeven daarvoor 
was dat de stad Parijs tot 1968 een onderdeel 
was van het departement Seine en daarmee 
van deze prefectuur. Deze was wel in Parijs ge-
vestigd (afb.9), maar de prefectuur van Parijs 
had daarmee geen zelfstandigheid. Dit werd 
in 1968 erkend door het departement Seine 
op te heffen en Parijs tot departement te 
verklaren met het departements nummer 75. 

arijs, dat toen omheind was door 
‘le mur des Fermiers Généraux’, an-
nexeerde 24 buitengemeenten die 
‘postales’ werden tussen 1882 en 

1885. Het totale aantal postkantoren werd 
hiermee 85. De voornaamste stempels die in 
de Parijse kantoren gebruikt werden, waren 
in het begin de ruit- en sterstempels en later 
de ronde stempels (afb.1). In 1894 werden 
de Recettes Auxiliaires Urbaines (stedelijke 
hulpkantoren) gevestigd – meestal in ‘un 
tabac’ als ‘bureau d’attache’ – waar niet alleen 
de courante frankeerzegels te koop waren, 
maar ook de meest elementaire handelingen 
verricht konden worden. Vooral de Tweede 
Wereldoorlog is de nekslag geweest voor dit 
soort kantoren: de laatste sloot 16 september 
1963. Het vernietigingsstempel had de vorm 
van een zeskant (afb.2). 
Al vroeg werd geëxperimenteerd met mecha-
nische afstempeling: Daguin was de eerste, 
die in 1884 een stempelmachine ontwierp, die 
twee identieke stempels tegelijkertijd sloeg: 

P
een voor de ontwaarding en een met de ver-
zendgegevens, plaats (kantoor, dag en tijd). 
Er volgden nog vele: Krag, Flier, RBV en aan 
het eind van de vorige eeuw SECAP (afb.3). 

Buizenpost
Ook voor het vervoer van post tussen be-
paalde kantoren in Parijs werd in 1866 de bui-
zenpost geïntroduceerd. Deze was werkzaam 
tot 1984 ook met een eigen stempel (afb.4). 
Vanaf 1901 werd de distributie van de post 
van de arrondissementen 1 t/m 4 verzorgd 
door het Bureau Central. Het was als het ware 
het middelpunt van de vier kleine arrondis-
sementen, die op deze manier economischer 
konden functioneren. 
1923 Is het jaar waarin de frankeermachine 
zijn intrede deed. Firma’s konden met behulp 
van deze machines hun post zelf frankeren. 
De eerste apparaten waren niet instelbaar en 
waren afgesteld op het laagste tarief (afb.5). 
Een brief naar Malakoff (Seine) vereiste 
30 centimes. Om tot het juiste bedrag te 
komen werd de brief eerst eenmaal normaal 
doorgevoerd en daarna tweemaal gedeeltelijk 
gestempeld. Het bijzondere van deze brief is 
de indicatie 0 (nul), die het Bureau Central 
had gekregen. De nummers 1 t/m 20 waren 
namelijk gereserveerd voor de 20 arrondis-
sementen. 

De herinrichting van 
postkantoren in Parijs [1]
Alvorens in te gaan op deze reorganisatie lijkt het verstandig een kort 
overzicht te geven van de ontwikkelingen op postaal en bestuurlijk gebied, 
die een herziening noodzakelijk maakten. In 1849 met de uitgifte van de 
eerste postzegels telde Parijs met zijn meer dan 1.000.000 inwoners al 
verscheidene postkantoren. In 1838 werd een Bureau Central gevestigd in 
53 rue Jean Jacques Rousseau. Dit kantoor verzorgde al die zaken, waarmee 
de overige kantoren konden functioneren, zoals stempels, formulieren etc. 
door Helle Hiemstra 

1

2
3
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Tegelijkertijd werden de aangepaste depar-
tementen Hauts de Seine (92), Seine Saint 
Denis (93) en Val de Marne (94) gevormd. Dit 
geheel gecomplementeerd met het even-eens 
aangepaste Seine-et-Marne (77), Essonne (91), 
Yvelines (78) en Val-d’Oise (93) wordt 6 mei 
1976 de nieuwe regio Île-de-France (afb.10). 

Extra administratieve en politieke krachten 
werden toegewezen om het proces van de 
regionalisatie mogelijk te maken in de jaren 
1980 tot 1990. 
‘Het was 1 juni 1992 dat Parijs ophield een 
postale eenheid te zijn’, zo schrijft R. Char-
bonnier in F.M. begin 2003, het lijkt een wat 8
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vrijblijvende opmerking, want op die zelfde 
dag wordt Parijs verdeeld in 5 directies: 
Paris Centre (arr. 1, 2, 3, 4, 9 en 10)
Paris Nord (arr. 8, 17 en 18)
Paris Sud (arr. 5, 6, 13 en 14)
Paris Est (arr. 11, 12, 19 en 20)
Paris Ouest (arr. 7, 15 en 16).
Er zijn handstempels in omloop geweest van 
de Direction-Paris-Nord (afb.11). 

Ter zijde: mijns inziens zijn deze 
administratieve stempels niet 

verzamelwaardig, ik hecht 
nogal aan de definitie dat al-
leen stempels in aanmerking 
komen die van of naar derden 

via een postkantoor in het pos-
tale Parijs zijn verzonden. 

Ongeveer 8 jaar later wordt een nieuwe 
 verdeling vermeld in drie groepen: Paris Nord-
Ouest, Paris Sud-Ouest en Paris Est. Waar-
schijnlijk weer een jaar later komt het voorstel 
om van drie groepen naar twee te gaan: Paris-
Nord en Paris-Sud. Seine-Saint-Denis (93) 
wordt toegewezen aan Paris-Nord, terwijl 
Hauts-de-Seine (92) en Val-de- Marne (93) 
onder Paris-Sud worden gebracht. Beide krij-
gen een directie. Beide zones zullen al of niet 
opnieuw worden ingedeeld, waarbij wel werd 
toegezegd dat de laatst gebruikte naamaan-
duidingen van de postkantoren gehandhaafd 
zullen worden. 

Groot Parijs
Nu is het tijd om terug te komen op de op-
merking dat Parijs geen postale eenheid meer 
is, eigenlijk maar een halve waarheid is. Er is 
namelijk geen groter verschil tussen in Parijs 
gestationeerd en onafhankelijk te zijn dan in 
Parijs gevestigd en ondergeschikt te zijn aan 
de prefectuur daarvan. Deze prefectuur kwam 
namelijk tot de conclusie dat na zoveel moei-
te, wetswijzigingen et cetera een nieuw depar-
tement ‘75’ was ontstaan, om het niet weer in 
tweeën te delen. In het huidige Parijs hebben 
alle arrondissementen elk een burgemeester 
en ook elk een hoofdbureau van politie. Voor 

de postkantoren zou hetzelfde kunnen gelden 
maar niet noodzakelijk. Voor de uitbreiding 
van Parijs geldt natuurlijk hetzelfde en wat 
lijkt dan logischer om de rechtsom draaiende 
spiraal van 20 arrondissementen zich te laten 
voortzetten tot een ‘groot Parijs’ is gevormd. 
afb. 12 laat het begin van de spiraal zien. Het 
vervolg van deze spiraal vraagt wat fantasie 
maar welke oplossing ook wordt gekozen, 
Parijs zal ongeveer 4x zo groot worden. Dit 
zal nog wel echt enige tijd duren en om in alle 
rust te kunnen werken heeft de prefectuur van 
Parijs in 2010 La Poste omgevormd tot een 
naamloze vennootschap om onder de door de 
EU vereiste richtlijnen om concurrentie toe te 
laten, uit te komen. Tot zover de gebouwen. 

Frankeermachines
In de kantoren moest ook het één en ander 
gebeuren. Landelijk werden proeven genomen 
met de frankeermachines van Sécap, Neoport, 
NEC (Nippon Electric Company) en Nagler 
Megras. De uiteindelijke keus valt op NEC. De 
invoering in Parijs gaat bepaald niet van een 
leien dakje: er zijn slechts 7 machines beschik-
baar en er moet rekening gehouden worden 

met onderhoud en dergelijke, een machine 
moet in reserve gehouden worden. Zes machi-
nes worden toegewezen aan 75 Paris Louvre 
CTC, Bercy CPC, Bonvin CPC, Europe CPC, Vi-
lette CPC en 14 CTC. Ook voor die kantoren, die 
niet onder de genoemde centra vallen, moes-
ten stempels in reserve gehouden worden. Dit 
waren de bestaande Sécap-stempels met een 
of twee cirkels. afb. 13 is een voorbeeld van dit 
NEC-stempel, diameter 27,2 mm. 
Ook de frankeermachines, die aan bedrijven 
beschikbaar gesteld werden, ontsnapten niet 
aan de vernieuwingsdrift. Deze worden EMA’s 
genoemd, Empreintes des Machines à Affran-
chir, afb. 14 laat het stempel zien dat vierkant 
geworden is. Het stempel is volledig instelbaar 
en de afdruk kon zowel in rood als blauw 
gedaan worden. Ook hier treden allerlei vergis-
singen, misverstanden en fouten op, die een 
aantal ‘varianten’ opleveren, waar een stempel-
verzamelaar zeker geïnteresseerd in zal zijn, 
alhoewel de kans iets te vinden uitermate klein 
is. De oorzaak van al deze kortsluitingen is in 
de eerste plaats de nogal plotselinge koers-
wijziging van de prefectuur, waar de hogere 
echelons van La Poste veel moeite hadden en 
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hebben geleid tot het uitstellen van beslis-
singen, waardoor het uitvoerende personeel 
hun taak niet goed konden volbrengen. Google 
vermeldt hierover dat in ongeveer 2010 in som-
mige kantoren het personeel zo dolgedraaid 
was en de klanten dusdanig gefrustreerd dat 
de politie er aan te pas moest komen om de 
vechtende massa weer te scheiden. Het is een 
periode van zeker 8 jaar geweest. Voor deze 
periode valt ook nog de muntwisseling van 
francs naar euro’s, maar deze is voorspoedig 
verlopen. De staat heeft de extra kosten voor 
zijn rekening genomen. Gedurende deze tijd ko-
men nog enkele stempels binnen waar van de 
belangrijkste zijn Vincennes PPAL (principal) 
van 2007 (afb.15), Paris CC en Val-de-Marne 
zijn nog net traceerbaar op deze LISA, een 
ander is een nog oude HAVAS-afdruk Paris CAP 
ex Paris 5bis (afb.16). (Carré Professionnel). 

De postweg
Tijdens de periode waarin het bovenstaande 
zich allemaal afspeelde, werd het posttraject 
van verzender tot ontvanger niet zozeer ver-
anderd maar wel nauwkeuriger gedefinieerd 
(afb.17). Na het legen van de bussen komen de 
brieven van zowel de particulieren als de be-
drijven aan bij een bureau voor het klaarmaken 
en de verzending van de brieven, een PPDC, en 
worden doorgestuurd naar een geïndustriali-
seerd ontvangbureau voor behandeling van de 
post (PIC). Van daar gaan de brieven bestemd 
voor Frankrijk naar een PPDC vervolgens 
met een postbus naar de bedrijven of voor 
particulieren naar een PDC, een verzendbu-
reau, dat de brieven via een besteller aan huis 
aflevert. Voor de post naar – in elk geval – het 
meer noordelijk gelegen buitenland, is een PIC 
gevestigd in Gonesse (Val-d’Oise), dat ligt tus-
sen de luchthavens Le Bourget en Charles de 
Gaulle en onder Paris-Nord valt (afb.18). 

(wordt vervolgd)

Bijlage 1: lijst afkortingen
CAP Centre d’Admission de Presse
CC Centre Courrier
CCBE Centre de Contrôle et de Gestion de Bureau 
d’Entreprise
CCC Centre de Concentration du Courrier
CCT1 Centre Courrier Type 1
CCT2 Centre Courrier Type 2
CDIS Centre de DIStribution postale
CLC Centre Local Courrier
CPC Centre de Préparation du Courrier
CTC Centre de Traitement du Courrier
CTED Centre d’Entraide de Distribution Départemental 
EU Europese Unie 
EMA Empreintes des Machines à Affranchir
IJO Ink Jet Oblitération
LISA Libre Service Affranchissement
NEC Nippon Electric Company
PDC Plate-forme de Distribution Courrier
PIC Plate-forme Industrielle du Courrier arrivé
PPDC Plate-forme de Préparation et de Distribution de 
Courrier
ROC Référentiel des Organisations du Courrier
TGV Train Grande Vitesse
TOSHIBA Tokyo SHIBAuda

17
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Op het eerste gezicht lijkt dit niet zo logisch; immers met opzet 
verzonden filatelistische poststukken zijn niet zo in trek bij de post
geschiedenis verzamelaar. Echter, door niet vooraf vermoede/geplande 
omstandigheden kan zelfs een filatelistisch poststuk interessant 
worden, dat zullen onderstaande stukken met toelichting bewijzen.
door Adam van der Linden

Hoe een filatelistisch 
poststuk post historisch 
interessant kan worden

acht schrijftafels uitschuiven. Aan de ach-
terzijde zijn drie geluiddichte telefooncellen 
ingebouwd. Aan de tweede lengtezijde zijn een 
briefkaartenautomaat en twee postzegelauto-
maten aangebracht.  
Over de lengte van het felrood geschilderde 
autopostkantoor staat in gouden letters ‘Post-
Telegraaf-Telefoon’ (afb. 2).  
Het rijdend postkantoor werd voor het eerst 
ingezet bij de TT in Assen (30 juni–1 juli 1939) 
en later bij diverse manifestaties, waaronder 
de Jaarbeurs in Utrecht, het Feyenoord Sta-
dion in Rotterdam voor de NCRV landdag, en 
de Vierdaagse van Nijmegen.

FDC
München, 12 februari 1953. FDC met bestem-
ming Utrecht. Tarief: brief tot 20 gram van 
Duitsland naar Nederland 30 pfennig. Tot nu 
toe niets mis. Een FDC is bijna per definitie ‘fi-
latelistisch maakwerk’. Soms kunnen er echter 
omstandigheden zijn die dit drastisch veran-
deren. Linksboven is het woord ‘Einschreiben’ 
geschreven zodat de enveloppe in Nederland 
als ‘ambtshalve aangetekend’ is behandeld. De 
kosten hiervoor waren tweemaal het aante-
kenrecht van 15 cent is 30 cent. De kosten van 
ambtshalve aantekening moest met portzegels 
worden voldaan. En nu de ‘slimheid’ van een 
PTT beambte: deze beschouwde de ingedrukte 

3 Kreuzer als frankering, ook al is dit een zegel-
beeld uit 1849. Zodoende is dit filatelistische 
poststuk uitgegroeid tot een echt posthisto-
risch document (afb. 3).

Amerikaanse zone
Sliedrecht, 30 juli/7 augustus 1946. Brief 
met bestemming Meiningen, Duitsland Ame-
rikaanse zone (zie kaartje). Het tarief naar het 
buitenland bedroeg 12½ cent tot 20 gram (tij-
dens de bezetting 10 cent naar Duitsland en 
de door hen bezette gebieden). De afzender 
wilde kennelijk de relatief zeldzame postze-
gels, van de nationale hulpactie ten behoeve 
van de oorlogsslachtoffers, aan de geadres-
seerde doen toekomen maar vond de devie-
zenbepalingen op zijn weg. Derhalve werd op 
de voorzijde het stempel ‘Terug afzender Niet 
toegelaten’ en op de achterzijde ‘Overfran-
keering van poststukken naar het buitenland 
is niet toegelaten.’ geplaatst. Bij terugkomst 
in Nederland zijn 2 postzegels verwijderd, de 
2 stempels doorgehaald en is de brief met het 
juiste tarief van 12½ cent op 7 augustus 1946 
opnieuw verstuurd (afb. 4).
De achterzijde (afb. 5) van de enveloppe met 
de naam van de afzender en het beschreven 
stempel. Naast de geplaatste stempels zijn er 
geen andere censuurkenmerken. Bij post naar 
de vier bezettingszones waren de talen Duits, 

ijmegen, 10 december 1948. Als 
drukwerk verzonden briefkaart met 
bestemming Erfurt, Duitsland. Tarief 
tot 50 gram, 5 cent. Tot einde van de 

jaren 40 waren particuliere drukwerken naar 
Duitsland echter verboden zodat de filatelis-
tische kaart, om iemand een plezier te doen 
met het stempel van het Autopostkantoor, 
terug werd gestuurd. (afb.1)
Enige achtergronden van het autopostkantoor.
In 1929 werd in Frankrijk het idee gelanceerd 
om een rijdend postkantoor te ontwikkelen 
voor manifestaties en sportevenementen, een 
‘Bureau de Poste Automobile’. Andere landen 
volgden dit voorbeeld: Duitsland, Tsjecho-
Slowakije, Hongarije, Engeland, Zwitserland en 
Zweden. Nederland bleef niet achter. In 1939 
ontwierp Nikolaas Petrus De Koo het eerste 
rijdende postkantoor voor de PTT.  
Het Autopostkantoor nr. 1 bestaat uit een 
trekker van Chevrolet en een oplegger. In 
afgekoppelde stand kan men aan de voorzijde 
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Frans, Engels en de ‘eigen taal’ (land van her-
komst) toegestaan.

Nog meer bijzonderheden
’s-Gravenhage, 1 december 1951. Eerste 
vluchtbrief voor de lijndienst Amsterdam-
Sydney. Tarief: brief tot 20 gram 20 cent, 
luchtrecht 70 cent per 5 gram. Frankering 
met in totaal 1,00 gulden. Het gewicht bleek 
6 gram te zijn zodat de overfrankering van 
10 cent omsloeg in een tekort van 60 cent. Het 
Postkantoor van ’s-Gravenhage plakte – om 
dit tekort alsnog te innen – een invulstrookje 
met het gewenste bedrag. De brief is niet 
opnieuw verstuurd zodat het strookje intact 
bleef (afb. 6).

Rotterdam, 31 augustus 1938. Herdenkings-
enveloppe met betrekking tot het 40-jarig 
regeringsjubileum van koningin Wilhelmina, 
verzonden als lokale aangetekende brief. 
Tarief: lokale brief tot 20 gram 3 cent, aante-
kenrecht 15 cent. Frankering met de herden-
kingsserie van in totaal 19 cent. Aangetekende 
brieven werden in deze periode niet bezorgd, 
men kreeg een bericht in de bus. Met dit 
bericht kon men het poststuk ophalen of laten 
bezorgen tegen het expresse tarief (expresse 
op verzoek), in deze periode 10 cent. De 
geadresseerde heeft voor het laatste gekozen. 
De bestelling is uitgevoerd door de dienst 
Rijkstelegraaf-Rotterdam (afb. 7).

Rotterdam, 15 juni 1963. FDC als aangeteken-
de brief met bestemming Dieren. Tarief: brief 
tot 20 gram 12 cent, aantekenrecht 25 cent. De 
frankering van in totaal 60 cent is ruimschoots 
voldoende als aangetekende brief. De brief 
werd in de bus gegooid in plaats van aan het 
loket af te geven en derhalve AMBTSHALVE 
AANGETEKEND. Vanaf 1-9-1932 was tweemaal 
het aantekenrecht verschuldigd indien een 
poststuk in de bus werd gegooid met een tekst 
‘aangetekend’, ook al was deze voldoende ge-
frankeerd. Deze regel is nadien afgeschaft voor 
voldoende gefrankeerde poststukken. Deze 
ingangsdatum is mij niet bekend. Het poststuk 
is op 17 mei aangeboden, aankomststempel 
Dieren 17 mei 1963 op achterzijde (afb. 8).

Bronnen
Tekst autopostkantoor: www.filavaria.nl
Afbeelding autopostkantoor: collectie J. Stroom
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hier ook te behandelen. Daarom wordt ermee 
volstaan te verwijzen naar de website:  
www.mondriaantotdutchdesign.nl .

De oorsprong
De oorsprong van de kunststroming De Stijl 
ligt in Leiden. Daar werd in 1917 ‘De Stijl’, het 
‘tijdschrift voor nieuwe beelding’, door Theo 
van Doesburg opgericht. Naast deze kunste-
naar en publicist waren andere kopstukken 
van deze beweging Piet Mondriaan, Gerrit 
Rietveld, Bart van der Leck, J.J.P. Oud en 
Vilmos Huszár. De leden van De Stijl streefden 
naar een radicale hervorming van de kunst, 
die gelijke tred hield met de technische, 
wetenschappelijke en sociale veranderingen 
in de wereld. Deze hervorming bestond uit het 
gebruik van voornamelijk primaire kleuren, 
gecombineerd met zwart, wit en grijs en een 
zo eenvoudig mogelijke vormgeving en zo veel 
mogelijk volgens een rechthoekig stelsel.
Hoewel De Stijl een Nederlandse club was 
(met enkele uitzonderingen zoals de Belgische 
schilder en beeldhouwer Georges Vantonger-
loo en de Hongaars-Nederlandse kunstenaar 
Vilmos Huszár) had men ook grote invloed op 
de kunst in het buitenland en speelde zij een 
belangrijke rol in de Europese avant-garde. 
In 1928 verscheen het laatste nummer van 
De Stijl en daarmee hield de beweging in feite 
op te bestaan.

De Stijl en het Bauhaus
Deze twee stromingen liepen in de tijd gezien 
min of meer parallel. De Stijl ontstond in 
1917 en liep in 1928 ten einde. Het Bauhaus 
werd twee jaar later in 1919 opgericht en ein-
digde in 1933. Contacten tussen kunstenaars 
uit verschillende landen en van verschillende 
stromingen zijn van alle tijden. Dat gold zeker 
voor De Stijl en het Bauhaus. In de architec-
tuur, de schilderkunst en de toegepaste kunst 
is de invloed van de kruisbestuiving tussen het 
Bauhaus en De Stijl zeer herkenbaar.
Het gebruik van de primaire kleuren rood, 
geel en blauw vinden we terug in het bekende 
schilderij Bauhaustreppe van Oskar Schlem-
mer en in het werk van Mondriaan (afb. 4+5).
De witte kubusarchitectuur van De Stijl en 
het Bauhaus zien we terug in het Rietveld-
Schröderhuis van Rietveld en in het Konsum-
gebäude en het Bauhausgebouw in Dessau, 
beide van Gropius (afb. 6-8) .
In 1922 ontwierp de in Hongarije geboren Mar-
cel Breuer (afb. 29), toen nog leerling aan de 
Bauhaus-opleiding in Weimar, zijn zogenoemde 
lattenstoel (afb. 9). Dit ontwerp is sterk beïn-
vloed door De Stijl en met name door Rietveld. 
Een zo eenvoudig mogelijke vormgeving en zo 
veel mogelijk volgens een rechthoekig stelsel. 
Gerrit Rietvelds ‘roodblauwe’ lattenleunstoel 
uit 1917 (afb. 10) is ondermeer te bewonderen 
in het Rietveldhuis in Utrecht

Theo van Doesburg (1883-1931)
De in Utrecht geboren Van Doesburg (pseu-
doniem voor Christian Emil Marie Küpper, 
ontleend aan de naam van zijn stiefvader, 

erwacht echter geen meeslepend of 
wetenschappelijk verhaal over De 
Stijl maar meer een prozaïsch over-
zicht van wat deze kunststroming te 

bieden heeft en wie de belangrijkste vertegen-
woordigers zijn, dit ter voorbereiding op een 
museumbezoek. (afb. 1, affiche voor tentoon-
stelling over De Stijl in de Galleria  Nazionale 
d’Arte van 15 nov 1960 tot 7 jan 1961 in Rome. 
Helaas was de naam van de ontwerper van het 
affiche niet te achterhalen).
 
Tentoonstellingen
Ter gelegenheid van dit eeuwfeest zijn of 
 worden door een zestal musea met ver-
schillende invalshoeken tentoonstellingen 
ingericht. Het thema voor deze manifestaties 
is: van Mondriaan tot Dutch Design.
• Het Gemeentemuseum in Den Haag (afb. 2), 
gevestigd in het prachtige Art Deco gebouw 
van H.P. Berlage, bezit de grootste collectie ter 
wereld aan Mondriaans en heeft de perma-
nente tentoonstelling ‘Mondriaan & De Stijl’. 
Daarnaast worden drie speciale tentoonstel-
lingen ingericht, te weten: van 12 februari 
2017 - 21 mei 2017 ‘Piet Mondriaan en Bart 
van der Leck’, van 3 juni – 24 september 
2017 ‘De ontdekking van Mondriaan’ en van 
10 juni 2017 – 17 september 2017 ‘Architec-
tuur en Interieurs van De Stijl’.
• In het Stedelijk Museum in Amsterdam is 
de tentoonstelling ‘De Stijl in het Stedelijk’ 
al sinds 3 december jl. gaande, deze duurt 
nog tot 21 mei 2017. (afb. 3, het logo van het 
Stedelijk Museum van Wim Crouwel uit 1964).

V
• Het Kröller-Müller Museum in Otterloo toont 
van 20 mei 2017 - 17 september 2017 ‘Arp: 
The Poetry of Forms’. Hans Arp was een 
beeld houwer die ondermeer een nauwe 
relatie onderhield met Theo van Doesburg. 
Vervolgens loopt van 14 oktober 2017 – 2 april 
2018 de tentoonstelling ‘De Mecenas en de 
‘Ververs baas’’, met wie Bart van der Leck wordt 
bedoeld. Het Kröller-Müller Museum bezit een 
omvangrijke collectie van Van der Leck.
• In het Centraal Museum Utrecht loopt al de 
tentoonstelling ‘Rietveld en Van Baarencollec-
tie’ waarin de schilderijen van de Van Baarens 
zijn gecombineerd met meubelen van Gerrit 
Rietveld, hun stad- en leeftijdgenoot. Deze 
eindigt op 31 december 2019. Van 4 maart 
2017 – juni 2017 is er de tentoonstelling 
‘Rietvelds Meesterwerk: Leve De Stijl!’. Het aan 
dit museum gelieerde Rietveld-Schröderhuis, 
behorend tot het UNESCO-Werelderfgoed, is 
uiteraard permanent te bezichtigen. 
• Het Stadsmuseum Harderwijk wijdt van 
20 mei 2017 – 7 januari 2018 een breed 
samengestelde tentoonstelling aan ‘Vilmos 
Huszár en 100 jaar De Stijl’.
• In het museum Villa Mondriaan te Winters-
wijk, waar Mondriaan tot zijn 20e jaar woonde 
is een permanente tentoonstelling ingericht 
over diens het leven en vroege werk. 

Behalve de hier genoemde vinden er verspreid 
over het hele land nog meer tentoonstellingen 
of evenementen plaats in het kader van het 
onderhavige thema, waarvan sommige vooral 
georiënteerd op design. Het voert te ver die 

De Stijl 100 jaar

Honderd jaar geleden werd het tijdschrift 
De Stijl opgericht en daarmee kreeg een 
kunststroming ook deze naam. Een goede 
aanleiding om hieraan aandacht te besteden. 
door Jan Vogel
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Theo Doesburg) was een zeer breed georiën-
teerde kunstenaar en autodidact op meerdere 
terreinen. Naast schilder was hij ook architect 
en dichter. 
Als vertegenwoordiger van De Stijl had hij 
grote invloed op het Bauhaus, de in 1919 op-
gerichte opleiding voor beeldend kunstenaars, 
ambachtslieden en architecten in Weimar. 
In 1925 werd het Bauhaus verplaatst naar 
Dessau; Walter Gropius (afb. 11) was de eerste 
directeur. 
Theo van Doesburg verkondigde de theo-
rieën van De Stijl bij diverse gelegenheden 
en op vele manieren bij het Bauhaus. Sinds 
1921 woonde hij een aantal jaren in Wei-
mar waar hij ook een Duitse versie van het 
tijdschrift De Stijl uitgaf. Andere leden van 
De Stijl zoals J.J.P. Oud en de (toen nog) 
bouwkundestudent C. van Eesteren bezochten 
eveneens Weimar en het Bauhaus. Dit alles 
had een onuitwisbare invloed op docenten 
en studenten van het Bauhaus. Maar ook in 
tegenovergestelde richting was sprake van 
beïnvloeding.
Hoewel Van Doesburg wordt gezien als de 
grote voorman van De Stijl is zijn visie op ‘de 
nieuwe beelding’ zeker ook ontstaan onder 
invloed van Mondriaan, Van der Leck en 
Huszár. Maar dat het belang van Van Doesburg 
onbetwist is blijkt onder meer uit het feit dat 
er meerdere keren tentoonstellingen aan hem 
gewijd zijn, ook in het buitenland (afb. 12).
Van Doesburg was echter geen makkelijk 
heerschap; zowel binnen De Stijl als bij het 
Bauhaus ontstonden regelmatig conflicten 
rond zijn persoon.

Piet Mondriaan 1872-1944
Mondriaan (afb. 13, Mondriaan en profiel) 
werd in Amersfoort geboren; hij overleed 
in New York. Zijn artistieke leven kende vijf 
perioden, twee in Nederland, twee in Parijs 
en de laatste in New York. Vooral tijdens zijn 
eerste Nederlandse periode werkte hij, net 
als veel andere kunstenaars, in diverse stijlen 
en stromingen. In het begin van de 20e eeuw 
maakte hij in Amsterdam kennis met veel 
beroemde en gesettelde kunstenaars en de 
Amsterdamse avant-garde.
In 1911 ging hij naar Parijs. Daar leerde hij 
een aantal kubisten kennen van wie het werk 
hem inspireerde tot zijn overgang naar het 
kubisme. Het schilderij ‘Avond; De rode boom’ 
uit 1908-1910 (afb. 14) lijkt daartoe al een 
aanloop te zijn. 
Tijdens een bezoek in 1914 aan zijn zieke vader 
in Nederland brak de Eerste Wereldoorlog uit 
en kon hij niet terug naar Parijs. Hij streek neer 
in Domburg waar hij zijn eerste abstracte werk 
maakte en verhuisde in 1915 naar het kunste-
naarsdorp Laren (N.H.). In zijn abstracte werk 
paste hij alleen nog de ‘primaire kleuren’ rood, 
blauw en geel toe, aangevuld met niet-kleuren 
als grijs, wit en zwart (afb. 15+16).
In de Larense omgeving kwam hij in contact 
met Bart van der Leck, Vilmos Huszár en Theo 
van Doesburg. Zij richtten in 1916 de groep ‘be-
wust abstracten’ of ‘werkelijk anderen’ op, die 

na het verschijnen van de eerste uitgave van 
het tijdschrift De Stijl ook die naam zou krijgen.
In 1919 keerde Mondriaan terug naar zijn oude 
atelier in Parijs. Hij vervolmaakte hier zijn 
abstracte werkwijze en hield zich strikt aan 
de principes van De Stijl, zelfs bij de inrichting 
van zijn atelier. Tot zijn vertrek uit Parijs in 
1938 beleefde hij hier zijn bloeiperiode.
Mondriaan vertrok uit Parijs wegens de toene-
mende internationale spanningen. Via Londen, 
waar het hem in 1940 wegens de bombarde-
menten ook weer te onveilig werd, verhuisde 
hij naar New York en werd daar snel opge-
nomen in de New Yorkse avant-garde. Ook 
hier richtte hij zijn atelier in volgens De Stijl. 
(afb. 17, de chipkant van een telefoonkaart).
In deze nieuwe fase in zijn leven zocht hij weer 
naar vernieuwing hetgeen uitmondde in het 
werk dat iedere (?) Nederlander kent, het 

wereldberoemde en in 1997 voor 82 miljoen 
gulden (37 miljoen euro), door de Nederlandse 
Staat aangekochte werk ‘Victory Boogie-
woogie’ (1942-1944), nu in bruikleen van het 
Gemeentemuseum, Den Haag (afb. 18, andere 
kant van de telefoonkaart). Een technische 
vernieuwing in zijn werk was dat Mondriaan 
plakstroken papier ging gebruiken als hulpmid-
del. Het bij zijn dood nog onvoltooide schilderij 
Victory Boogie Woogie laat dat zien. Dit werk is 
nog steeds sterk verwant aan ‘De Stijl’. 

Gerrit Rietveld (1888-1964)
De Utrechter Gerrit Rietveld was de zoon 
van een meubelmaker en werd dat zelf ook. 
Nog voor zijn twintigste verjaardag volgde 
hij al avondonderwijs in architectuur en 
kunst nijverheid. In 1917 opende hij zijn eigen 
meubelmakerij. Met de meubels die hij voor 
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zijn zes kinderen maakte kon hij goed 
experimenteren en op een gegeven moment 
ging hij die meubels ook kleuren.
Via zijn vriend en architect Robert van ‘t Hoff 
kwam hij in contact met Theo van Doesburg 
en sloot zich aan bij De Stijl.
Over het moment waarop het prototype 
van de lattenleunstoel ontstond lopen de 
meningen van deskundigen uiteen. Maar het 
was zeker niet later dan 1919. Omstreeks 
1923 werd deze stoel voorzien van de voor De 
Stijl kenmerkende primaire kleuren (afb. 19).
In de periode 1923-1924 ontwierp Rietveld 
het nu zo beroemde Rietveld Schröderhuis 

(afb. 20) Zijn opdrachtgeefster was de binnen-
huisarchitecte Truus Schröder-Schräder, die 
er vanaf het gereed komen van de woning tot 
haar dood in 1985 woonde. Zowel het exterieur, 
het interieur als de inrichting met meubels is 
in de stijl van De Stijl. Het Rietveld-Schröder-
huis is een van de weinige gesamtkunstwerken 
in De Stijl. Zoals gezegd staat dit monument op 
de werelderfgoedlijst en is net als de rood-
blauwe stoel een van de iconen van De Stijl.

Cornelis van Eesteren (1897-1988)
Van Eesteren was maar korte tijd bij De Stijl be-
trokken. In 1922 maakte hij een studiereis door 
een aantal landen in Midden- en Oost- Europa, 
waaronder Duitsland. In Weimar woonde hij 
een door Van Doesburg gegeven De Stijl-cursus 
bij op het atelier van Bauhaus-student en de 
De Stijl-aanhanger Karl Peter Röhl.
In 1923 werkte Van Eesteren in Parijs samen 
met Van Doesburg aan de voorbereiding van 
de tentoonstelling over De Stijl in Galerie 

L’Effort Moderne. Een van de modellen die 
daarin werden getoond was het Maison Parti-
culière (woonhuis). afb. 21 toont een ‘Contra-
constructie’ voor dit huis die op hun beider 
naam staat. Door onenigheid tussen Van 
Eesteren en Van Doesburg over de kwaliteit 
van de door Van Eesteren geregelde publi-
citeitscampagne voor de tentoonstelling en 
over de naam van de maker bij gepubliceerde 
ontwerpen ontstond er in 1926 een verwijde-
ring tussen hen. afb. 22 laat een detail zien 
van een perspectief tekening (±1923) van 
Van Eesteren voor een concertzaal.
Een van De Stijl-nalatenschappen van 
Van Eesteren is het in Alblasserdam (zijn 
geboorte- en overlijdensplaats) aan de Oost 
Kinderdijk gelegen ‘Huis van Zessen’. Het 
kleurenschema voor kozijnen, ramen, deuren 
en luiken werd door Van Doesburg ontwor-
pen. Dit dijkhuis aan de rivier de Noord, waar-
van het interieur volledig volgens De Stijl is 
uitgevoerd, is op afspraak te bezichtigen. 
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J.J.P. Oud (1890-1963)
Architect Oud kwam in 1916 al in contact met 
Van Doesburg. En in het najaar van 1917 werd 
hij medewerker van het tijdschrift De Stijl. In 
1918 kwam hij in dienst van het Gemeentelijk 
Woningbedrijf van Rotterdam. Deze officiële 
positie maakte zijn relatie met De Stijl echter 
wel lastig en toepassing van de idealen van 
De Stijl was dan ook maar zeer beperkt moge-
lijk. Dit leidde in 1921 tot een zekere animosi-
teit tussen Van Doesburg en Oud, waardoor 
deze laatste verder afzag van medewerking 
aan het tijdschrift.
In het door Oud in Rotterdam gerealiseerde 
sociaal-woningbouwproject het Witte Dorp 
staat sinds 1989 aan de Aakstraat een replica 
van de directiekeet die vanaf 1922 in de wijk 
had gestaan totdat deze in de Hongerwinter 
werd afgebroken in de jacht naar stookhout. 
De directiekeet is een klein, maar fraai voor-
beeld van de architectuur van Oud en de in-
vloed die hij ondervond van De Stijl. Ouds Café 
De Unie (afb. 23) werd in 1925 gebouwd op 
een braakliggend terrein in het centrum van 
Rotterdam op voorwaarde dat het na 10 jaar 
weer afgebroken werd. Het bleef er uiteindelijk 
15 jaar staan tot het in mei 1940 verwoest 
werd in het bombardement op Rotterdam. 
De huidige versie aan de Mauritsweg, alom 
bekend binnen en buiten Rotterdam, is dus 
een replica. De directiekeet en het Café De 
Unie zijn de enige bouwwerken van Oud in 
Rotterdam, die getuigen van zijn lidmaatschap 

werk van Van der Leck had grote invloed op de 
ontwikkeling van Mondriaan en Van Doesburg. 
Echter al in het voorjaar van 1918 verliet Van der 
Leck de groep vanwege een artistiek menings-
verschil met Van Doesburg en Mondriaan over 
het gebruik van vlakken en (diagonale) lijnen.

Invloed op hedendaags design
Een voorbeeld van de invloed van De Stijl op 
hedendaags design is de stoel uit 1968 van de 
Deense ontwerper Verner Panton (afb. 27). 
Deze stoel doet sterk denken aan de zigzag-
stoel van Gerrit Rietveld uit 1932 (afb. 28). De 
overeenkomst is de zigzagvorm. De construc-
tie van Rietveld is opgebouwd uit aan elkaar 
gelijmde massief houten platen van 18 milli-
meter dikte. De Verner-stoel bestaat uit één 
gebogen massief houten plaat.
De zweefstoel van Marcel Breuer (afb. 29) is, 
hoewel het feitelijk een Bauhaus ontwerp is 
maar sterk verweven met De Stijl, eveneens 
een voorbeeld van de invloed op het heden-
daagse design, nog steeds is dit type stoel 
zeer in trek.

De hiervoor behandelde kunstenaars waren 
belangrijk voor De Stijl. Samen met de afbeel-
dingen geeft dit verhaal een beginnend inzicht 
in De Stijl en is het hopelijk een aansporing 
om een of meer van de festiviteiten rond dit 
jubileum te bezoeken. Nog niet overtuigd? 
Bekijk dan ook nog eens de websites van de 
verschillende musea. 

van ‘De Stijl’. De door Oud ontworpen wijk Kief-
hoek in Rotterdam-Zuid vertoont weliswaar 
veel kenmerken van De Stijl maar behoort 
architectonisch tot de Nieuwe Zakelijkheid.
 
Bart van der Leck (1867-1958)
De in Utrecht geboren kunstschilder begon 
in 1910 een eigen stijl te ontwikkelen. Deze 
bestond uit gestileerde en vereenvoudigde 
vormen. Hierin liet hij perspectief weg en zijn 
onderwerpen verwerden tot geometrische 
vormen waarbij hij uitsluitend primaire kleu-
ren gebruikte (afb. 24).
In 1912 werd Hélène Kröller-Müller de me-
cenas van Van der Leck. Twee jaar later trad 
hij in dienst van de firma Wm H. Müller & Co, 
waar de echtgenoot van zijn mecenas direc-
teur was. Van der Leck kreeg van hem veel 
opdrachten. Hij maakte bijvoorbeeld affiches 
voor de Batavierlijn van de firma en werd 
betrokken bij het ontwerpen van interieurs van 
de woonhuizen, waaronder het jachthuis Sint 
Hubertus van de familie Kröller-Müller in het 
Nationaal Park De Hoge Veluwe (afb. 25) . Bij 
het jachthuis Sint Hubertus werkte hij samen 
met de architect Berlage (afb. 26) die hem 
de enigszins denigrerende bijnaam ‘verfbaas’ 
toedichtte. Vandaar de titel van de tentoon-
stelling in het Kröller-Müller Museum.
Een ontmoeting van Van der Leck met Mondri-
aan in 1916 leidde in 1917 tot een uitnodiging 
van Van Doesburg om voor De Stijl te schrijven. 
De duidelijke scheiding van lijn en vlak in het 
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Per abuis werden de afbeeldingen 21–22A in 
deel 1 geplaatst (aprilnummer).

r zijn tot dusver bij Barefoot maar 
3 verschillende zegels bekend met 
een Albanese overdruk (QEVERIE 
SHQIPERISË) (REGERING VAN AL-

BANIË) en een Griekse overdruk (EΛΛHNIKH 
ΔIOIKHΣIΣ). (GRIEKSE ADMINISTRATIE) 
Onbekend is welke eerst is geplaatst (afb. 21). 
Dit antwoord kon wel eens gegeven worden 
door 2 vondsten op eBay in januari 2017.
De eerste is een 1 piaster Proportional Fee 
van serie 1913 met een blauw handstempel 
‘EΛΛHINIKH ΔIOIKHΣΙΣ’ en een dubbelrings 
rondstempel met de tekst ‘OΓENIKOΣ – 
ΔIOIKHTH – HΠEIPOY’ en in het midden het 
Griekse wapen (afb. 22). De eerste letters 
van het eerste woord kunnen vanwege de 
scherpte van het stempel ter discussie 
staan. Het volgende voorbeeld is een cheque 
die in Leskovik is uitgeschreven voor een 
betaling in Constantinopel. Leskovik ligt aan 
de Grieks – Albanese grens. De ingevulde 
datum is 15 juni 1913, de huidige Gregori-
aanse kalender. De datum 4 juni is van de 
Juliaanse kalender die een grotere afwijking 
had en uiteindelijk door de Gregoriaanse 
kalender is vervangen. De cheque laat hier 
2x 20para Proportional Fee zien van serie 
1909 met hetzelfde blauwe handstempel 
(afb. 22a). Het is het eerste document 
waarin de Griekse bezetting in Zuid-Albanië 
wordt weergegeven.
In tegenstelling tot wat in de Albanië en 
Griekenland catalogus van Barefoot staat is 
Valona nooit in Griekse handen geweest. De 
vraag is of het bij afbeelding 21 om filatelis-
tisch maakwerk gaat.

E

In deze tweede periode zijn geen Ottomaanse- 
maar Griekse belastingzegels van de ‹Victory 
– Issue› gebruikt met de opdruk B. EPEIROS. 
De kans zou groter zijn dat hiervoor de be-
lastingzegels zijn gebruikt als in de Egeïsche 
gebieden, die later worden behandeld.
De inwoners van de Republiek Epirus (feb 
1914-okt 1914) gebruikten daarnaast gewone 
postzegels van Epirus als fiscale zegels.

Centraal Albanië, Durrës (1913-1916)
Essad Pasha, een regionale moslim, veroverde 
het centrale deel van Albanië met daarin de 
plaats Durrës en bestuurde het voor de Itali-
anen als semi autonoom regime tot 1916. Het 
Servische leger bezweek onder de druk van 
het leger van Bulgarije en Oostenrijk, waarna 
Essad Pasha naar Italië werd geëvacueerd***. 
Het regime van Essad Pasha gebruikte Ot-
tomaanse belastingzegels met hand gestem-
pelde opdrukken. Het is mogelijk dat de zegels 
nauwelijks fiscaal zijn gebruikt. De exemplaren 
die de tijd hebben overleefd komen voor met 
poststempels met de tekst ‘Durres’ in blauw 
en violet. In deze korte periode zijn 3 verschil-
lende soorten opdrukken gevonden:

a. Adelaar; vleugels gespreid (1913-)
De dubbelkoppige adelaar is van een ander 
model dan die van Valona en werd in 1913 in 
gebruik genomen. Van wat er nog terugge-
vonden is, werd een deel op verzoek postaal 
afgestempeld. Andere zijn ongebruikt. Echt 
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Een eerste hand 
met tweedehands [2]

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

gebruikte zegels zijn daarom zeldzaam. Exem-
plaren zijn gevonden op diverse soorten belas-
tingzegels van serie 1909 en 1913 (afb. 23-25) 
waarbij volgens mij exemplaren voor een jacht-
vergunning, bouwvergunning, visvergunning 
en wapenvergunning erg zeldzaam moeten zijn 
omdat er geen afbeeldingen in Barefoot’s werk 
beschikbaar zijn en ik ze ook de afgelopen 
10 jaar nog niet heb gezien. Opmerkelijk 
genoeg zijn er ook stempels van ‘velore’ 
(afb. 26). Onduidelijk of het hier om moderne 
vervalsingen gaat omdat mij niet bekend is 
waar de grenzen precies hebben gelegen. 

b. Adelaar in verfijnde druk met vleugels meer 
naar binnen (1913-)
Van dit type meldt Barefoot alleen een 10 Para 
Proportional Fee serie 1913 met blauw hand-
stempel. Ik heb wel een exemplaar ontdekt 
maar kan moeilijk zeggen of het hier nu om 
het zwart stempel gaat of een diep donker-
blauw stempel (afb. 26). Het exemplaar is 
gebruikt niet bekend.

c. Cirkelvormig handstempel (1914-)
In Barefoot wordt dit type aangegeven als 
zijnde vanaf 1914. Kenmerk is een klein blauw 
stempeltje dat meestal over de toughra 
ofwel het symbool van de sultan is geplaatst. 
Het stempel is meestal vlekkerig zodat de 
volgende tekst moeilijk te lezen is: ‘SHQIPE-
NIES MESME PLEQENIA’. Ik heb die kunnen 
herleiden tot wat volgens Barefoot staat voor 
‘Senaat van Centraal Albanië’. In de binnenste 
cirkel staat naar het schijnt een symbool dat 
lijkt op een dubbelkoppige adelaar (afb. 27).
Van dit type zijn tot dusver alleen voorbeel-
den op Proportional Fee zegels van de series 
1909 en 1913, Fixed Fee serie 1913 en reke-
ningzegels (Receipt) van serie 1909.
In tegenstelling tot eerdere uitgiften in Albanië 
zijn hiervan wel enkele voorbeelden opgedo-
ken voor postaal (afb. 28) en fiscaal gebruik 
(afb. 29+30). Bij het postale voorbeeld heb 
ik zelf een beetje mijn twijfels omdat het 
poststuk er wel heel mooi uitziet. Het stuk is 
op 27-12-1913 in Durrës afgestempeld voor 
verzending naar Triëst. Dat is eerder dan het 
jaar 1914 dat in Barefoot vermeld is. In de 
almanak van Cervati uit 1913 hanteert de Ita-
liaanse post in Constantinopel 1 Piaster voor 
een brief tot 20 gram in Europa. Elke 20 gram 
extra was 30 para ofwel ¾ Piaster. Voor dit 
gebied echter heb ik geen tarieven zodat het 
mogelijk is dat een brief met dubbelgewicht 

afb. 23+ 24: Gebruikt (DURRES) op een 10 para en ongebruikt 
exemplaar op een 5 piaster Proportional Fee serie 1913 

afb. 25: Paar 2 para Newspaper Fee serie 1909 afb. 26: 10 para Fixed Fee serie 
1913 met velore poststempel

afb. 27: Uitvergroting 
van een handstempel.

*** De geschiedenis in de catalogus van Barefoot en wat 
ik op Wikipedia vond zijn moeilijk te overlappen. Ik ver-
moed dat er meerdere invalshoeken zijn voor dezelfde 
periode in dit gebied. Ik hoop daarom de samenvatting 
zo waarheidsgetrouw mogelijk te hebben weergegeven.
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met het gebruik als plakzegel op diverse docu-
menten maar ik mis kenmerken zoals hand-
tekeningen en andere persoonlijke signaturen 
die vaak op de zegel of vanaf het document 
over de zegel heen is geschreven.

Bezetting door Montenegro (1915)
In juni 1915 – januari 1916 had het leger van 
Montenegro Scutari bezet. Daarna werden 
ze door de Bulgaren en Oostenrijkers uit het 
gebied verdreven.
De tot dusver bekende zegel in Barefoot, een 
1 Piaster Fixed Fee van serie 1913 had de Cyril-
lische opdruk ‘KRALYEVINA CRNA GORA’ ofwel 
‘regering van Montenegro’. De meeste hiervan 
werden later van een Oostenrijkse overdruk 
voorzien (afb. 32). Voorbeelden van daadwer-
kelijk gebruik zijn nog niet bekend.

Oostenrijkse bezetting (1915)
Hoewel de bezetting langer duurde dan 1915, 
zijn de uitgiften alleen voor dat jaar met 
 Ottomaanse belastingzegels terug te vinden.
In de eerste fase werden de zegels die Monte-
negro had aangemaakt haaks op de bestaande 
opdruk voorzien van de opdruk ‘Albanien Oe 
U.M.O.’ wat ongeveer zoveel betekent als de 
militaire administratie Oostenrijk-Hongarije 
(afb. 33+34). Voor zover bekend komen ze voor 
op enkele Proportional Fee zegels van 1909 en 
1913, Fixed Fee van 1913 en overdrachtsbelas-
ting van serie 1909 maar op eBay kwam ik ook 
een rekeningzegel van serie 1909 tegen die niet 
in het werk van Barefoot staat.
De nog niet overdrukte belastingzegels wer-
den van dezelfde opdruk voorzien (afb. 35). 
Opmerkelijk is een exemplaar met het blauwe 

afb. 28: Voorzijde van dubbel gefrankeerde (?) brief van Durrës (27-12-1913) naar Triest

afb. 31: Paar van 5 para Proportional Fee 
serie 1909

afb. 32: Diverse waarden Proportional Fee serie 1913

afb. 29: Voorzijde telegramkwitanties voor verzending naar ‘Korçe’ en ‘Vlone’ afb. 30: Plakzegels voor legalisatie kwitanties: 10 para Fixed Fee serie 1913 per strookje

dubbel tarief heeft gekregen. Wat ik zelf ook 
vreemd vind zijn de extra geplaatste stempels 
die voor mij eerder een vorm van versiering 
zijn dan dat ze een functie hadden. Ik kan het 
de betreffende man niet meer vragen.
Waar ik een beter gevoel bij heb is een voor-
beeld van 2 telegramfacturen met op de achter-
zijde 2 zegels van 10 para Fixed Fee serie 1913. 
De met potlood beschreven strookjes zijn 
genummerd als zijnde bericht 3483 en 
3484 voor een telegram van 14 respectievelijk 
15 woorden, opgemaakt op 6 mei 1914.
Het eerste telegram was voor de heer Panteli 

in Korçe terwijl de tweede voor de heer Kosteri 
in Vlone is. Beide telegrammen waren voor de 
prijs van 5 Grosch (Piaster) terwijl op de ach-
terzijde een plakzegel van 10 para is geplakt 
ter legalisatie van de handeling.
Het lijkt erop dat het bericht pas 1 week later 
daadwerkelijk is verstuurd gezien het stempel 
van 14 mei 1914 met inschrift ‘ZYRA’ (kantoor) 
‘TELEGRAFE VET’ (voor telegrafie) in Durrës.
Tenslotte nog een voorbeeld op een paar 
van 5 para Proportional Fee serie 1909 met 
een groter type (post)stempel gedateerd 
19/3/1914 (afb. 31). Het tarief komt overeen 
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afb. 39 : Grechtshofzegel van 1 Piaster van serie 1909 met stempelpositie 1a 
afb. 40 : 20 para Propor-
tional Fee serie 1913 met 
stempeltype 2

stempel van de centrale regering van Albanië, 
voorzien van de Oostenrijkse overdruk. Naast 
deze brede versie voor Oostenrijk zijn er nog 
exemplaren bekend met een smallere opdruk 
(afb. 36). Een 20 para Fixed Fee serie 1913 die 
in Barefoot onder No 19 is getoond laat een 
deel van een stempel en penschrift zien als 
zijnde dat deze daadwerkelijk is gebruikt. 
Vanaf 1916 geeft Oostenrijk nieuwe zegels uit 
met valuta in Heller en Kronen.
De afsplitsing gaat verder in de gebieden van 
de Balkan Oorlog.

Griekse bezetting op diverse eilanden 
en gebieden (1912-1920)
Egeïsche eilanden 
De belastingzegels in dit onderwerp zijn moei-
lijk te herleiden. In 1912 verklaarden diverse 
eilanden zich onafhankelijk en wilden zich 
samenvoegen met Griekenland. Dit resulteerde 
uiteindelijk in een oorlog tussen Griekenland en 
Turkije. Griekenland bezette diverse eilanden in 
de Egeïsche Zee, Epirus bij Albanië en sommige 
delen van Anatolië en Thracië. Epirus bleef 
onder Griekse invloed in de periode 1914-1916, 
waarna Italië de controle overnam en het in 
1918 samenvoegde met Albanië. In de Egeïsche 

Zee nam Griekenland Samos, Chios, Mytilini 
(Lesbos) en Lemnos in zijn bezit. Vandaag de 
dag zijn deze eilanden onderdeel van Grieken-
land. Op het vasteland bezette de Griekse strijd-
krachten delen van Macedonië ten noorden van 
Saloniki en trokken verder in het gebied van 
West-Thracië tot aan Dédéagatsch (Alexandro-
polis). Het laatste gebied werd betwist door de 
Bulgaren omdat die het gebied in 1912 van de 
Turken hadden veroverd. Griekenland bezette 
het gebied in de periode juli-augustus 1913 en 
opnieuw in september 1913. Gumultsina 
(Komotini) was een andere belangrijke stad 
in West-Thracië en werd door de Grieken in de 
periode juli-augustus 1913 bezet. Voordat het 
gebied weer onder Bulgaars bestuur kwam, 
herstelden de Grieken de controle over het 
gebied (Anatolië – Thracië tot aan de Nestor 
rivier inclusief de plaats Cavalla.
Er zijn in de opzet van Barefoot 3 mogelijk-
heden:
1a:  EΛΛHNIKH Horizontaal stempel
 ΔΙOΙΚΗΣΙΣ
1b: EΛΛHNIKH Verticaal stempel
 ΔΙOΙΚΗΣΙΣ
2: EΛΛHNIKH Groter verticaal stempel
 ΔΙOΙΚΗΣΙΣ (Chios?)

Bovenstaande indeling laat niet de echte 
letters van het stempel zien maar zijn een 
indicatie.

Barefoot maakt melding van gebruik van deze 
stempels op Fixed Fee series van 1900 en 
1905 maar de zegels die het meeste zijn 
aangeboden zijn van serie 1913 (afb. 37-39) 
en worden echter niet als zodanig genoemd. 
Gerechtshofzegels van der periode 1890-
1910 (afb. 39), Proportional Fees (afb. 40) 
van serie 1909 en 1913 en rekeningzegels van 
serie 1909.
In tegenstelling tot Albanië zijn hier naar 
verhouding meer gebruikte waarden mogelijk 
en de hoogte van de waarden kunnen oplopen 
tot 500 Piaster ofwel een half Turks Pond. In die 
tijd een gouden munt. Die munteenheid bestaat 
vandaag de dag nog steeds maar daar kun je nu 
nog niet eens een snoepje voor krijgen.
Een voorbeeld op document is op 6-8-1914 in 
Mytilini gebruikt (afb. 41) 

Oost Thracië (1920)
Toen Bulgarije in WW I was verslagen, gingen 
geallieerde strijdkrachten het gebied van West 
Thracië bezetten. Conform de Spa Conferentie 
van 1920 kreeg Griekenland het mandaat om 
zowel Oost- als West-Thracië te besturen. Na 
20 augustus 1920 werden beide gebieden aan 
Griekenland toegevoegd. In 1922 brak weer 
oorlog uit tussen Griekenland en Turkije. Dit 
keer werd Oost-Thracië in juli 1923 permanent 
aan Turkije teruggegeven, wat nog eens be-
krachtigd werd in het ‘Verdrag van Lausanne’ 
in 1924. Van West-Thracië zijn alleen belasting-
zegels van de ‘Victory issue’ uit 1912 bekend 
met overdruk voor dat gebied. Voor het deel 
Anatolië gold dit evenzo maar voor Oost-
Thracië is er mogelijk alleen in de eerste helft 
van 1920 gebruik gemaakt van diverse soorten 
Ottomaanse belastingzegels met de opdruk 

afb. 33: Losse gebruikte 20 para 
Proportional Fee serie 1913 

afb. 34: Groepje met 10 para Proportional Fee serie 1913, 20 Para en 2 Piaster Fixed Fee serie 1913 en rekening-
zegel serie 1913

afb. 35: 10 Para Proportio-
nal Fee serie 1913

afb. 37+38: Voorbeelden Fixed Fee, 20 para en 1 Piaster 
serie 1913 met stempelpositie 1a en 5 Piaster serie 
1909 met stempelpositie 2

afb. 36: Groep met 3 verschillende vormen waaronder met blauw stempel van centraal Albanië en nieuw handstempel 
op 2 para krantenzegel serie 1909
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afb. 41: Gecombineerd gebruik van een bezettingszegel, 5 Piaster serie 1909 met stempeltype 2 en een 
1 Drachmai plakzegel van de ‘Victory issue’ van 1912

afb. 42+43: Gerechtshofzegel en religieuze rechtbankzegel met overdruk 
voor notarieel gebruik

afb. 44: Gerechtshofzegel van serie 1909 met rode overdruk 
voor notarieel gebruik met bezettingsopdruk

‘EΛΛHNIKH ΔIΘIKHΣIΣ’. Barefoot toont enkele 
soorten in zijn werk maar inmiddels zijn er 
ook andere typen en waarden op internet 
opgedoken.
Zo bestaan er naast de gerechtshofzegels 
(afb. 42) en religieuze rechtbankzegels 

(afb. 43) van serie 1909 overdrukken waarop 
is toegevoegd ‘ΣΥΜΒΟΛΛΙOΓΡΑΦΙΚΟΝ’ ofwel 
‘notariële belastingzegel’, gevolgd door een 
overdruk met waarden in Grosch (Piasters). 
afb. 44 is een gerechtshofzegel van 10 Piaster 
van serie 1909 die door de rode opdruk voor no-

tarieel gebruik is omgezet. De zwarte opdruk en 
waarde aanpassing naar 100 Grosch maakt het, 
net als de andere 2 zegels tot voorbeelden die bij 
Barefoot niet bekend zijn. Ik vind het persoonlijk 
wel vreemd dat de groene 3 piaster Fixed Fee van 
serie 1916 niet van een overdruk is voorzien.
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De complete titel oogt wat wijd-
lopig: ‘Papierproblemen in de 
Munt ten tijde van de aanmaak 
van de 1e emissie Nederland 
1852 en overige bijzonder-
heden 1851 – 1866’, maar 
auteur Hans Caarls brengt ons 
een aansprekend boek met 
nieuwe informatie over Neder-
lands eerste emissie.
De inhoud is puur gefocust op 
een betere begripsvorming van 
Nederlands eerste postzegel-
uitgifte en geeft een helder 
inzicht in de vele, tot dusver 
onbekend gebleven problemen 
waarmee deze was omgeven.
De leergierige verzamelaar 
ervaart onder andere hoe het 
watermerk werd gefabriceerd 
en leert welke problemen het 

papier met zich meebracht. 
En hoe ze werden opgelost. 
Die ingrepen bleven niet zonder 
gevolgen voor het eindproduct, 
de zegels. Kortom: de auteur 
levert een schat aan nieuwe 
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opdiepen en uitzoeken van alle 
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eerste uitgifte die 150 jaar en 
langer in archieven lag te slui-
meren en bijna aan papierrot 
ten prooi viel. Die heeft hij met 
veel inzet en volharding toch 
maar mooi voor ons weten te 
ontsluiten. 
Zo behandelt, documenteert 
en illustreert hij rijkelijk onder 
andere de totstandkoming van 

(kleur) proeven, proefnemingen 
met perforatie en de speci-
men opdrukken. Op levendige 
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Emissie Aigle
Zoals gezegd, zijn er geen poststukken bekend 
met de 1c en de 5c. Het tarief voor de Engelse 
route was dus 80c (afb. 35+36).
We kennen meerdere zware brieven die vanuit 
SPM werden verstuurd, bijna altijd gericht aan 
een reder of vishandelaar in Frankrijk. Wellicht 
bevatten ze lijsten van verzendingen van vis 
die door middel van andere schepen werden 

verscheept. Het vele papier maakte die 
brieven zwaar en zo kennen we stukken met 3, 
4 en zelfs 5 porten (afb. 37+38).

St. Pierre...Terre Neuve?
Maar al snel werd afgezien van verder 
gebruik van het SPM ruitstempel omdat deze 
klaarblijkelijk de postbeambten in Frankrijk 
in verwarring bracht. Deze beschouwden de 
brief dan niet als komende vanuit een Frans 
koloniaal gebied, maar vanuit het buitenland. 
Met als gevolg dat ze belast werd met het aan-
merkelijk hogere port voor buitenlandse post 
in plaats van het lagere voorkeurstarief voor 
brieven uit de Franse koloniën. (afb. 39) 
Dit brengt mij er toe een brief te tonen uit dat-
zelfde jaar 1871 maar gericht aan een officier 
van de ‘Château-Renaud’, een oorlogsbodem 
van de Franse Marine die Franse schepen 
 begeleidde en beschermde tijdens hun jaar-
lijkse vistocht naar Terre Neuve (afb. 40).

Emissie Empire
De koloniale uitgifte ‘Empire’ werd uiteraard 
ook gebruikt in SPM. De zegels arriveerden 
daar in september 1871, en wel de 1c, 30c en 
80c. Op het afgebeelde drukwerk (afb.41) 
bijfrankering met een paartje van de 1c om 
aan het nieuwe tarief van 12c voor drukwerk 
te komen. Het oude tarief was 4c. Ook andere 
waarden zijn zowel als enkelfrankering als 
mengfrankering gebruikt (afb. 42-43).

Emissie Cérès en Sage
In september 1871 werd de 40 c emissie 
Cérès geïntroduceerd op SPM  en vanaf maart 
1872 de overige waarden: 1 c, 5 c, 10 c, 15 c, 
25 c, 30 c en 80 c (afb. 44). Ook mengfranke-
ringen met de emissie Aigle komen voor, maar 
zijn uiterst zeldzaam (afb. 45).

De 40c en de 80c werden voornamelijk 
gebruikt op brieven via de Britse route 
(afb. 46+47).

Emissie Sage
De zegels emissie Sage kwamen eind 
1877  aan op SPM, in een periode van teruglo-
pend briefverkeer vanuit SPM. De visbanken 
hadden zich langzaam verplaatst naar de 
regio’s rond Groenland en IJsland. De visstand 
was reeds sterk verminderd en op de French 
Shore bleven de problemen en pesterijen zich 
opstapelen. Vandaar dat ook minder schepen 
SPM aandeden (afb. 48-51).

Tijdelijk gebrek aan zegels
Begin 1886 is op SPM de voorraad postzegels 
van 5 c, 10c en 15 c bijna nul. Dit door gebrek 
aan bevoorrading ten gevolge van voortdurend 
slecht weer op de Noord-Atlantische Oceaan. 
Bij uitzondering werd toestemming verleend 
om drie noodpostzegels aan te maken en 
deze te gebruiken onder strikte voorwaarden 
(afb. 52-55). Interessant is dat de uitgifte 
ook in secondaire kantoren normaal werd 
gebruikt. Zo kennen we twee stukken gebruikt 
in de ‘Île Aux Chiens’, één enkel gebruikt in 
‘Langlade’ en een viertal in ‘Miquelon’.

Emissie Alphée Dubois
De verschillende waarden van deze emissie 
werden in 1884 naar SPM gestuurd, maar hier 
tonen we maar een enkel en toch interessant 
stuk. Dit om volgende redenen: als aangete-
kend drukwerk verstuurde kranten komen 
weinig voor vanuit SPM zo ook het stempel in 
rood, dat uitsluitend augustus en september 
1885 werd gebruikt (afb. 56).

Eerste Wereldoorlog
Gedurende de eerste Wereldoorlog werd de 
jaarlijkse tocht van de Franse vissers naar de 
Grands Bancs onderbroken vanwege de oor-
log. Een aantal mannen uit SPM hebben zich 
als vrijwilliger gemeld voor de verdediging van 
het vaderland; ze vochten mee aan het front 
in de Champagnestreek en aan de grens met 
België (afb. 57).

37 38

35. Brief van oktober 1857 met twee paar van de (minder gebruikte) 20 c

36. Brief van april 1866 met de 80 c. zegel 

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

St. Pierre et Miquelon [2]
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39. Brief uit 
1871 naar 
Granville

40

41

42. De 30 c. in paar gebruikt op 
een briefje gefrankeerd met 80 c 
voor de Britse route. Gedateerd 
SPM februari 1875

43. Brief 
met 80c 
naar 
Granville, 
1878

44. Voorkeurstarief voor militairen van 25 c, voor zover een 
bijzonder stempel de militaire status van de afzender of de 
geadresseerde aantoonde.

45. Brief 
volgens het 
nieuwe tarief 
via de han-
delsroute naar 
Frankrijk. Van 
1 september 
1871 tot en 
met december 
1875 werd die 
opgetrokken 
tot 35 c (in 
plaats van 
30c) 46
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47 48

49. Brief geschreven in de French Shore (Île Rouge) en meegegeven 
aan de  kapitein van een schip van de Franse marine dat toezicht hield 
op de visvangst. Deze frankeerde de brief met een zegel van 5 c om 
het lokale briefport in SPM te betalen. De enig bekende Sage brief met 
lokaal port in SPM

50. Brief met een zegel van 1 Fr ontwaard door een SPM stempel in rode 
inkt. Deze kleur werd enkel gebruikt in augustus en september 1885

51. Een brief uit oktober 1879 met de 25 c ter betaling van het port naar 
Europa. Het port werd vanaf 1 januari 1876 teruggebracht tot 25 c omdat bij 
de toetreding tot de ‘UPU’ de 1 décime zeerecht werd afgeschaft

52

53

54

55

56
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Postzegelschaarste van 1926
In de lente van 1926 ontstond er opnieuw een 
postzegelschaarste op SPM en met de goed-

58. Een visite kaartomslag op 4 mei 1926 naar Bogota ge-
stuurd. Correct internationaal briefport naar buitenland

57. Brief met militair portvrijdom van St. Pierre, juni 1917, 
naar soldaat in sector 167

59 Een overlijdensbericht op 5 mei 1926 gestuurd naar Dakar in de Franse kolonie van 
West-Afrika. Correct port van 5 c voor drukwerk binnen de Franse koloniale zone.

keuring van de overheid werden er een drietal 
‘PP’ (Port Payé) stempels aangemaakt voor 
de waarden 5 c, 10 c en 30 c. Brieven konden 
zonder frankering worden afgegeven op het 
postkantoor, het port daar werd in baar geld 
betaald, waarna de stempel met het juiste 
bedrag op de brief geslagen werd. Maar er was 
ook beslist dat deze oplossing enkel gebruikt 
kon worden voor post tussen de eilanden en 
naar Frankrijk. Dus niet voor internationale 
post. Toch zijn er stukken bekend in het inter-
nationale verkeer (afb. 58+59).

Tweede Wereldoorlog
SPM was een van de eerste Franse territoria 
om zich bij De Gaulle aan te sluiten. Dat 
gebeurde in 1941 en onmiddellijk werden post-

zegels aangemaakt met opdruk ‘France libre – 
F. N. F. L.’. Sommige waarden van die uitgiften 
kenden een oplage van maar 5 exemplaren 
en dat leidde tot heel wat speculatie. Maar 
andere waarden werden wel normaal gebruikt, 
zoals op de afgebeelde brief met dubbele cen-
suur van SPM en de UK, verstuurd op 15 juni 
1942 vanuit SPM aan een van de vrouwelijke 
vrijwilligsters (afb. 60).
Het speculatief karakter van de ‘France libre’ 
emissie werd ook onderstreept door het 
gebruik ervan in de kleinere kantoren. Ter 
illustratie een aangetekende brief met het 
telegraafstempel gebruikt op Langlade. Puur 
maakwerk, geadresseerd aan Mr. Queroy, 
zowat de grootste ‘knoeier’ met die uitgifte 
(afb. 61+62). Begin 1942 kwam de nieuwe uit-
gifte ‘France libre’ aan op SPM. De zegels ervan 
werden de gehele oorlog door gebruikt, ook 
op filatelistische brieven. Veel interessanter is 
het gebruik van de 2 Fr. 50 voor het juiste port 
voor drukwerk naar Europa (afb. 63). 

Canadese postzegels
Zoals al werd geschreven werd de post voor 
Frankrijk en Europa de oceaan overgestuurd 
in meestal Britse schepen en in verzegelde, 
gesloten postzakken die pas in Parijs werden 
geopend. Voor post naar Noord, Centraal en 
Zuid-Amerika bestond zo’n systeem niet en 
de brieven werden individueel overgedragen 
aan de Canadese post voor verdere afhande-

60. Correct briefport van 2 Fr 50. (zegels van 2 Fr. 25 en 25 c.) 61. Brief verzonden op 2 april 1943 naar de USA. Gecensureerd in SPM en de USA

62. Brief met 
zegel met 
verschoven 
opdruk naar 
Canada 
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63 64

ling. Wat nu en dan toch wel aanleiding gaf tot 
forse discussies over het in SPM te betalen 
internationale port. Bij wijze van pragmatische 
oplossing heeft het postkantoor van SPM 
gedurende enkele maanden, in de winter van 

1877-1878, een kleine voorraad Canadese 
postzegels in het assortiment opgenomen, 
zodat afzenders direct het volledige verdere 
port vanuit Canada zouden kunnen betalen.
Deze Canadese zegels werden niet in SPM 

maar wel in Halifax afgestempeld, maar om de 
oorsprong van de brief te waarmerken sloeg 
de post in SPM haar datumstempel op de 
brief, waarna het stuk aan de Canadese post 
werd overhandigd (afb. 64).

oals u weet kan men in de filatelie op 
eigen wijze de geschiedenis in. Dat geldt 
ook voor de Tweede Wereldoorlog. Een 
voorbeeld is deze postwissel. Gebruikte 

postwissels van bedragen hoger dan 10 cent 
zijn schaars, omdat zij geld vertegenwoordigden 
en de PTT er dus zeer voorzichtig mee omging. 
Daarom kwamen deze postwissels van hogere 
bedragen, althans indien geïnd, bijna nooit in 
particuliere handen terecht, maar deze postwis-
sel wel. Postwissels van bedragen lager dan 
10 cent zijn vaak maakwerk.
De afgebeelde postwissel van 25 gulden is op 
2 oktober 1942 vanuit het bijkantoor Scheve-
ningen-Stevinstraat verzonden. Het bedrag 
van 25 gulden werd aan het loket betaald door 
A. Schuijer, wonende Arnhemschestraat 76 in 
Scheveningen. De postwissel werd verzonden aan 
‘Den Heer A Schuijer, R.W.K. Geesbrug Kamer no. 
5 bed 4 Post Nieuweroord Drenthe bij Hoogeveen’. 
Daar aangekomen werd dit adres met de pen 
doorgehaald en doorgezonden naar ‘Hooghalen, 
Lager Westerbork’. Daar bleek de geadresseerde, 
A. Schuijer, ‘afgereisd’, waarna de postwissel 
 ‘retour afzender’ Scheveningen ging. Dit werd 
met blauw krijt op de postwissel aangegeven.
Waarom is deze postwissel in particuliere handen 
terechtgekomen? Onderzoek via Google leverde 
op dat op de Arnhemschestraat 76 inderdaad 
Abraham Schuijer woonde, geboren 11 april 1897, 
van beroep violist en handelsreiziger en gehuwd 
met Anna Snoek, geboren op 21 augustus 1897. 
Ze hadden twee dochters, Elisabeth, geboren op 
24 januari 1921, dus op 2 oktober 1942 21 jaar oud, 
en Rachel, geboren op 25 april 1929, 13 jaar oud. 
Vervolgens werd informatie ingewonnen uit 
de bronnen van de Joods Monument Joodse 
Gemeenschap in Nederland, uit de archieven van 
het informatiebureau van het Nederlandse Rode 
Kruis en uit de informatiebronnen Commissie 

tot het doen van Aangifte van Overlijden van 
vermisten van het ministerie van Justitie met 
vermelding in de Staatscourant van 14 septem-
ber 1950. Hieruit blijkt dat Abraham Schuijer 
in 1942 werkzaam was in een van de tientallen 
joodse werkkampen in Drenthe, te weten het 
werkkamp in Geesbrug (Nieuweroord). Op 3 ok-
tober 1942 werden deze werkkampen opgeheven 
en de mannen die daar werkten, waaronder 
Abraham Schuijer, werden overgebracht naar 
kamp Westerbork. Op het moment van aankomt 
van de postwissel in Westerbork bleek Abraham 
Schuijer al ‘afgereisd’. Verder bleek dat hij op 
31 januari 1943 is vermoord in Auschwitz. 
Uit dezelfde informatiebronnen blijkt dat Anna 
Schuijer-Snoek, de afzender van de postwissel, en 
haar dochter Rachel tussen 3 en 5 oktober 1942 
werden opgepakt in Scheveningen en ingesloten 
in Westerbork. Enkele dagen later, op 9 oktober, 
werden beide op transport gesteld naar Ausch-

witz, waar ze op 12 oktober, direct na aankomst, 
‘overleden’. Anna en Rachel Schuijer zijn dus 
slechts 10 dagen nadat in Scheveningen de post-
wissel was verzonden, in Auschwitz vermoord. 
Dochter Elisabeth was overigens nog geen twee 
weken eerder, op 30 september 1942, in Ausch-
witz vermoord, maar daarvan was moeder Anna 
Schuijer natuurlijk niet op de hoogte toen zij op 
2 oktober in Scheveningen de postwissel verzond. 
Toen de postwissel uit Westerbork in Schevenin-
gen terugkwam, woonde er niemand meer op 
de Arnhemschestraat 76, zodat het bedrag van 
25 gulden niet bij de PTT werd teruggevraagd. 
Resultaat was dat de postwissel niet werd opge-
nomen in de partij ‘uitgekeerde postwissels’, die 
altijd snel door PTT werden vernietigd, maar dat 
deze lange tijd op het postkantoor werd bewaard 
en waarschijnlijk pas jaren later bij toeval in 
particuliere handen terechtkwam.

Gert Holstege

Z
Terug naar 1942

http://www.maxvandam.info/humo-gen/source.php?database=humo_&id=S1008
http://www.maxvandam.info/humo-gen/source.php?database=humo_&id=S1008
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Je hebt in de afleveringen 
over de thematische 

verzameling van schoenen 
natuurlijk al lang gemerkt 
dat ik totaal geen verstand 
heb van schoenen, maar 
wel een beetje kan spelen 
met woorden. En dat laatste 
lukt ook alleen maar als ik 
inspiratie heb. We waren 
ondertussen zo ver dat er 
een titel moest komen en 
dankzij die inspiratie heb ik 
een idee: 
‘In de weer op kunststof, rub-
ber en leer’. 
Klinkt in ieder geval lekker. 
Voor alle zekerheid zetten we 

er nog een subtitel (onder-
titel) bij: ‘Het gebruik van 
schoenen in het leven van de 
mens’. 
Nou moeten we nog wel een 
hoeveelheid materiaal zoeken 
om onze vier hoofdstukken te 
vullen en een aantal beslis-
singen nemen. Bijvoorbeeld: 
wat doen we met laarzen (en 
waar ligt de grens met schoe-
nen) en hoe diep wil je op 
allerlei zaken ingaan? Waar 
ligt de ondergrens van onze 
verzameling, horen sandalen 
van stro en badslippers er wel 
of niet in thuis? Wat kunnen 
we doen met mode zoals de 
lengte van de dameshak en 
de terreur van merken en 
modellen waar vooral jonge-
ren gevoelig voor zijn? Moet 
Sinterklaas er in (en mag je 
tegenwoordig nog wel een 
zwarte schoen zetten)? 
Iets waar ik ook als niet-

deskundige tegen aanloop 
is het verschijnsel van niet 
goed passende schoenen 
met als gevolg blaren en zere 
voeten. Een goed bruikbaar, 
maar wat duurder stuk over 
dit probleem is hier afge-
beeld: een advertentie op een 
telegramenveloppe van de 

Duitse ‘Reichspost’ uit 1937. 
Hier is ook maar weinig kennis 
van het Duits voor nodig. Zes 
pedicure behandelingen voor 
90 Pfg (€ 0,45), kom daar 
eens om tegenwoordig. 

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

Meer dan
1650 jongens 

en meisjes  
gingen je voor!  

De postzegel club  
van Stamps4Friends 

 op internet: 
de Stamp Kids Club. 

Surf naar 
www.stampkids.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 telegram 
van België zien. De vraag is of 
we dit telegram mogen gebrui-
ken in een verzameling over 
leeuwen. Wat denk je?
A Ja, want een telegram is 
een van de filatelistische 
elementen en alles wat daarop 
staat mag je gebruiken voor je 
thematische verzameling.
B Ja, een telegram is een 

filatelisch element, maar de 
leeuw is niet het hoofdonder-
werp van het telegram, dus 
liever niet.
C Nee, een telegram werd 
gebruikt om een bericht te 
versturen, alleen de inhoud 
van de geschreven tekst mag 
gebruikt worden.
D Nee, telegrammen mag je 
nooit opnemen in je themati-
sche verzameling.
Het antwoord staat op de 
 volgende bladzijde.?Top 

of 
Flop

De Ruyterzegels
In 1907 verscheen in Nederland een 

serie postzegels van 3 stuks met 
een afbeelding van admiraal Michiel 
Adriaanszoon de Ruyter naast een 
oorlogsvloot in actie. De Ruyter had 
wereldfaam behaald in de zogenaamde 
Engelse Zee slagen die plaatsvonden in 
de periode 1652-1674.
De serie werd uitgegeven op 23 maart 
ter herdenking van de 300e geboorte-

dag van De 
Ruyter. De 
frankeringen 
(0,5-1,0-
2,5ct) waren 
alleen geldig 

voor binnenlandse zendingen. 
De geldigheid was echter maar heel 
kort, namelijk tot 31 mei 1907. In die 
korte periode zijn er ongeveer 3 miljoen 
series verkocht, waarvan het merendeel 
waarschijnlijk aan verzamelaars. 

Na de uitgiftes van de zegels met 
afbeeldingen van Koning Willem III en 
Koningin Wilhelmina waren deze “the-
matische” zegels nieuw in Nederland. 
Na de verkoop bleken echter nog veel 
zegels op de plank te liggen. Die werden 
voorzien van een opdruk en op 1 no-
vember 1907 als portzegels uitgegeven. 
Totaal 13 verschillende waarden, met 
plaatfouten en verschillen in de opdruk-
ken. Leuk studiemateriaal.

Toon Oomens

Verzamelen met plezier!Verzamelen met plezier!  Grenzen stellen
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iReageren? Willeke.tnb@wxs.nlHallo jongens en meisjes!Hallo jongens en meisjes!

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

De Dag van de Jeugdfilatelie 
wordt dit jaar iets bijzonders. 
We gaan namelijk de grens over. 
Er deden al eerder Vlaamse 
inzenders mee aan onze Dag 
van de Jeugdfilatelie, maar nog 
nooit waren wij in België te 
gast. Onze hobby is deze keer 
letterlijk grensoverschrijdend. 
Jullie komen toch ook!?

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Heb je je paspoort bij de hand? 
We gaan naar België! Want de 
Dag van de Jeugdfilatelie wordt 
in België gehouden, in Hamont. 
Dat ligt onder Eindhoven, dus ga 
maar eens zoeken waar dat ligt. 

Staatshoofd
Dit is het koninklijk paar van Bel-
gië: Koning Filip en Koningin Ma-
thilde. Ze zijn van dezelfde leeftijd 
als onze koning en koningin, en ze 
zijn ook goed met elkaar bevriend. 

Nog een koning en koningin
Het Thema van de Dag is “Het 
verre oosten”. Eén van de landen 
die belicht worden is Thailand. 
Daar hebben ze ook een koning 
en koningin, maar helaas is deze 
koning in oktober overleden. Hij 
heette koning Bhumibol (spreek 
uit: poemipon] en koningin Sirikit. 
Natuurlijk is zijn zoon nu de nieuwe 
koning.

Geen lief diertje
Dit is niet bepaald de poes van 
de buren die even langskomt, wat 
vind jij? Dit gevaarlijke roofdier is 
natuurlijk een van de grootste wilde 
dieren in het verre oosten. Er zijn er 
helaas niet veel meer in leven, want 

Wist je dat…
...deze vis, die er wel erg eng uitziet, 
Koraalduivel heet? Deze soort 
komt voor in vrijwel alle tropische 
oceanen. 
Met zijn speciale uitgestoken vin-
nen maakt hij zich groot om kleine 
visjes en garnalen angst aan te ja-
gen en ze in een hoekje van stenen 
of koralen te drijven. 
En dan is het hap. Daar komt nog 

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

Toon Oomens

Het juiste antwoord is: B. Een tele-
gram is inderdaad een filatelistisch 

element en alle voorgedrukte onderde-
len mogen gebruikt worden in je thema-
tische verzameling. Maar in dit geval ligt 
de nadruk heel erg op de bloemen en 
dus is het beter om die te gebruiken om 
je verhaal te vertellen en niet de kleine 
leeuw in het wapen van België. Daarvoor 
is beter materiaal te vinden. Als je een 
leeuw wilt laten zien zoals die in rijks-

wapens wordt gebruikt, is het kaftje van 
het hier afgebeelde Zweedse postzegel-
boekje een mooi alternatief. 
Antwoord C is niet goed want de inhoud 
van het bericht mag juist niet gebruikt 
worden in een thematische inzending, 
hoe interessant die ook is.
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doordat de mensen steeds meer 
grond nodig hebben om voedsel te 
verbouwen, raakt de tijger zijn ge-
bied om te jagen kwijt. Vaak starten 
schoolkinderen hulpacties om de 
tijger te redden. Met het opgehaalde 
geld worden goede dingen gedaan.

Twee olifanten 
Olifanten zijn in Thailand en an-
dere oostelijke landen veel gezien. 
Daarom wil ik er hier ook aandacht 
aan besteden. Kijk eens goed naar 
deze twee zegels: zie je het verschil 
tussen deze dieren? Precies: de 
ene heeft veel grotere oren dan 
de andere. We noemen die met de 
grote oren de Afrikaanse olifant. De 
andere heet dan de Indische olifant. 
Goed onthouden!

Vietnam
Dit land ligt in het verre oosten, dus 
het hoort bij ons thema. In Vietnam is 
een hele tijd geleden een grote bur-
geroorlog geweest tussen het noor-
den en het zuiden. Nu gaat het goed 
met het land, er komen veel toeristen 
en de mensen leven in vrijheid.

Laos
Je ziet wel dat ik nu mijn verzame-
ling landkaarten aan je laat zien, 
want hierop kun je mooi de vorm 
van het land bekijken. Laos ligt 

 tussen Vietnam en Thailand in. 
Ook in dit land zijn veel oorlogen 
gevoerd, pas de laatste twintig jaar 
is er rust. Ook het toerisme komt 
op gang, je bekijkt er tempels en 
Boeddhabeelden. Maar we doen jou 
meer plezier met het zwemmen in 
grote watervallen, denk ik.

Eén land, twee gebieden 
Dit geeft verwarring, dus ik leg het 
even goed uit. Malaysia (Maleisië) 
heeft een westelijk gedeelte, dat 
grenst aan Thailand en het heet 
Malakka. En aan de overkant van de 
Zuid-Chinese zee ligt de oostelijke 
helft. Dat deel ligt op het Indonesi-
sche Eiland Borneo. Dus als je zegt: 
we gaan met vakantie naar Maleisië, 
moet je wel even uitleggen welk deel.

Het kleinste landje
van Zuidoost-Azië 
Singapore is een stad, en omdat 
het een republiek is noemen we 
het een stadstaat. Het is iets groter 
dan onze Noordoostpolder. Het 
ligt dus in Maleisië, maar het heeft 
een eigen regering. Het is eigenlijk 
een moderne westerse staat, er is 
niks dat je doet denken aan Azië. Er 
wonen veel mensen en de regering 
is erg streng: als je een propje op de 
grond laat vallen krijg je een boete! 
Zien we je op de Dag van de Jeugdfi-
latelie in België, georganiseerd door 
de jeugdclubs van Weert en die van 
Hamont? Kijk op www.filakids.nl
voor meer informatie en tot ziens!

Dag van de Jeugdfilatelie
J e hebt het waarschijnlijk 

hierboven al gelezen: op 
zaterdag 13 mei wordt in Hamont 
(op de grens van Nederland en 
België bij Weert) de Dag van de 
Jeugdfilatelie gehouden. 
De toegang is gratis en 
er worden verschil-
lende activiteiten 
georganiseerd voor 
de bezoekers. De 
Dag van de Jeugd-
filatelie vindt plaats 
in Zaal de Posthoorn, 
Groenstraat 6, B-3930 
Hamont (België).
Speciaal voor dit evenement zal er 
een poststempel gebruikt worden, 
waarmee de Dag van de Jeugdfi-
latelie-enveloppen afgestempeld 
zullen worden. 
Het stempel symboliseert de al 
jarenlang bestaande verbinding 
tussen Weert (NL) en Hamont (B), 

die de IJzeren Rijn wordt ge-
noemd. Deze spoorlijn verbindt 
Antwerpen via Nederland met het 
Roergebied in Duitsland. 
De kosten van de speciale enve-

loppe bedragen € 3,50 per 
stuk. Als je de tentoon-

stelling niet kunt 
bezoeken, daarvoor 
moet je naast de 
€3,50 nog €1,00 
extra overmaken 

op IBAN NL95 INGB 
0000 5587 76 ten 

name van Penn. Sticht. 
Filatelistisch Jeugdwerk Ned. te 

Tilburg. Bij twee of meer envelop-
pen betaal je €2,00 verpak-
kings- en verzendkosten. Graag 
exact je adres vermelden en het 
aantal enveloppen. Stuur voor de 
zekerheid ook een mailtje met 
de precieze bestelgegevens naar 
 harriedekok37@gmail.com

Een studie waard!
Je kunt natuurlijk postzegels 

verzamelen op de gewone manier: 
het zo compleet mogelijk maken 
van een land, of een thema. Maar 
binnen zo’n thema of motief kan het 
ook nòg anders: je bestudeert een 
bepaald onderdeel uit het thema. 
Dat is wat de leden van de Filatelis-
tische Motiefgroep Papier en Druk 
doen. Een voorbeeld: Je weet wel dat 
postzegels allemaal kleine papiertjes 
zijn waar een plaatje op gedrukt 
staat. Maar heb je er wel bij stilge-
staan dat het papier van verschillen-
de grondstoffen gemaakt kan zijn? 
En dat het soms zelfs geen papier 
is? En dat er veel soorten druktech-
nieken gebruikt worden? Daar kun je 

je tanden nog op stukbijten, zoveel 
variaties zijn er te vinden. Het is iets 
heel anders dan een themaverzame-
ling compleet maken, want met deze 
studie ga je je echt verdiepen in de 
materialen van de postzegels en de 
technieken die gebruikt worden bij 
het drukken. Als je daar belangstel-
ling voor hebt kun je de leden één 
keer per jaar ontmoeten tijdens de 
Postex. De groep geeft drie keer per 
jaar een verenigingsblad uit dat heet 
Druk Doende.
Meer weten? Het adres is:  
www.postzegelblog.nl/postzegel-
verenigingen/filatelistische-motief-
groep-papier-druk-nederland/

Willeke ten Noever Bakker

http://www.Filakids.nl
http://www.postzegelblog.nl/postzegelverenigingen/filatelistische-motiefgroep-papier-druk-nederland/
http://www.postzegelblog.nl/postzegelverenigingen/filatelistische-motiefgroep-papier-druk-nederland/
http://www.postzegelblog.nl/postzegelverenigingen/filatelistische-motiefgroep-papier-druk-nederland/
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CORINPHILA VEILINGEN BV
MORTELMOLEN 3

1185 XV  AMSTELVEEN - NEDERLAND

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

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

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
ZÜRICH - ZWITSERLAND

WWW.CORINPHILA.CH

PARTNER IN 
THE GLOBAL

PHILATELIC NETWORK

CORINPHILA VEILINGEN – 
UW VERZAMELING IN VERTROUWDE HANDEN

Najaarsveiling incl. Overzeese Rijksdelen - 
de collectie Dr. Albert Louis
13 - 16 september 2017 

WWW.CORINPHILA.NL

Mocht u overwegen om uw verzameling te verkopen dan is dit het ideale moment! Waar 
anders kunnen uw postzegels beter worden gepresenteerd aan gevorderde en enthousiaste 
verzamelaars dan bij de belangrijkste Filatelistische Tentoonstelling in Nederland in 10 jaar. 

Op de Multilaterale Hertogpost 2017 in ‘s-Hertogenbosch van 25-27 augustus zullen 
alle losse nummers van onze september veiling te bezichtigen zijn in onze grote stand. 

Geef UW verzameling de aandacht die zij verdient! Neem vandaag contact met ons op om
uw bijzonderheden en verzamelingen eventueel op te laten nemen in wat wederom een
buitengewone veiling belooft te worden.

HET IDEALE MOMENT OM IN TE LEVEREN! OOK UW COLLECTIE IN ONZE VEILING?

INLEVEREN KAN TOT 30 JUNI 2017

ENIGE BIJZONDERE OPBRENGSTEN UIT ONZE MAARTVEILING 
VOOR ZELDZAME, INTERESSANTE OF MOOIE POSTZEGELS EN 
POSTSTUKKEN

RESULTATEN: 227e - 228e CORINPHILA VEILING 
(maart 2017)

€ 2.200
excl. toeslag

€ 1.600
excl. toeslag

€ 1.100
excl. toeslag

€ 7.500
excl. toeslag

€ 2.200
excl. toeslag

€ 200
excl. toeslag

€ 1.100
excl. toeslag

€ 1.900
excl. toeslag

€ 1.600
excl. toeslag

€ 600
excl. toeslag

€ 950
excl. toeslag

€ 5.000
excl. toeslag

€ 1.300
excl. toeslag

€ 240
excl. toeslag

€ 550
excl. toeslag

€ 1.500
excl. toeslag

€ 1.400
excl. toeslag

€ 8.000
excl. toeslag

2017.5mei-dubbel.indd   1 11-04-17   17:13
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alle losse nummers van onze september veiling te bezichtigen zijn in onze grote stand. 

Geef UW verzameling de aandacht die zij verdient! Neem vandaag contact met ons op om
uw bijzonderheden en verzamelingen eventueel op te laten nemen in wat wederom een
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RESULTATEN: 227e - 228e CORINPHILA VEILING 
(maart 2017)
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Nederland 1923 Jubileum 
ot ver in de jaren ’30 van 
de twintigste eeuw werd 
bij plaatdruk bevochtigd 
papier gebruikt tijdens het 

drukken. Door het vocht namen de 
papiervezels in dikte toe en als na 
de druk het papier werd gedroogd 
dan krompen de vezels weer en 
kwamen ze terug op hun oorspron-
kelijke dikte. Voor de postzegelver-
zamelaars is dit nuttig om te weten 
aangezien bij een postzegel op 
papier met liggende vezels – door 
de krimp – de zegels iets minder 
hoog werden en bij zegels op 
papier met staande vezels ze iets 
minder breed werden. Ofwel zegels 
in ‘natte’ plaatdruk met staande 
vezels waren hoger en smaller dan 
zegels met liggende vezels die juist 
lager en breder waren. 
Voor Nederland is de lijst van zegels 
in ‘natte’ plaatdruk tussen 1864 en 
1934 vrij lang. Alle zegels zijn zonder 
watermerk. En zonder gebruik te 
kunnen maken van kamtanding, om-
dat door de ongelijkmatige krimp er 
veel uitval bij de perforatie zou zijn.

Een goed begin is de Jubileum-serie 
van 1923. De filatelisten hebben in-
dertijd – tot midden jaren ’30 – wel 
het een en ander onderzocht, maar 
daarna is de aandacht zo goed als 
verdwenen totdat in de jaren ’70 
Gert Holstege de 1923 Jubileum- 
zegels onder handen heeft genomen. 
Daarmee zijn voor het nageslacht 
de nodige onderzoeksresultaten 
bewaard gebleven.

Van alle waarden zijn er slechts drie 
– de 7½c, 35c en 5 gld – waarbij 
beide formaten gevonden zijn. 
In het ‘Postzegelblad voor Indië’ uit 
1936 – pagina’s 61-62 – meldt G.J. 
Scheepmaker zijn vondst van de 
7½c in een verhouding van 1:350. 
Hij heeft op 3.840 zegels er slechts 
2 gevonden met L11x11½ en 9 met 
L11½. 

T
Bij de 35c had Scheepmaker 92 ze-
gels gemeten en 23 kort tegen 
38 lang gevonden met L11x11½ en 
25 kort en 6 lang met L11½. De 35c 
komt dus in beide formaten voor 
in een verhouding van min of meer 
1:1 en daarmee is de lange versie 
verre van zeldzaam. 

Het Handboek Postwaarden Neder-
land* maakt dankbaar gebruik van 
de vondsten van Scheepmaker, die 
veel materiaal tot zijn beschikking 
had. Een monnikengeduld moet hij 
gehad hebben om alles nauwkeurig 
op te meten.
Echter, dat laatste is totaal on-
nodig! Alle zegels vertonen immers 
de papiervezels in een bepaalde 
voorkeursrichting – horizontaal 
respectievelijk verticaal – en dat is 
met een goede loep altijd vast te 
stellen. Dit vereist een leercurve, 
maar dan kun je ook honderden 
zegels aan je voorbij laten komen in 
enkele minuten.

Voor wie zichzelf dit niet toe-
vertrouwt kan de afmetingen 
zoals het HPN* heeft vastgelegd: 
21.0x28.5mm liggend tegen 
20.5x29.0mm staand hanteren! 
Of zoals Scheepmaker dat deed: 
neem een beschadigd exemplaar 
waarvan je zeker bent en knip de 
marges [met tanden] er af. Dit 
zegelfragment leg je op de te onder-
zoeken zegel, et voilà.
Het brede zegel over het smallere 
gelegd (afb. 1). Het lagere zegel op 
de hogere gelegd (afb. 2).

Als nevenvondsten bij het schrijven 
van deze Kraamkamer kwamen en-
kele andere aspecten te voorschijn.
Het papier van de 35c leek me duide-
lijk af te wijken van dat van de andere 
zegels die ik door mijn vingers liet 
gaan. HPN schrijft: ‘Het papier is 
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samenstelling Rein Bakhuizen van den Brink (de hier besproken varianten worden voor het eerst opgenomen in editie 2018)

voor deze emissie speciaal besteld, 
behalve dat voor de 35c, waarvoor 
uit de gewone voorraad plaatdruk-
papier is geput.’ Verder wordt niet 
verteld hoe dit papier dan anders 
zou zijn en welke bron bij dit verhaal 
hoort. Uit het onderzoek naar de 
Charlotte‘s van Luxemburg – vanaf 
1921 – door Edwin Voerman blijkt dat 
er in die tijd zeer kritisch naar papier 
is gekeken en na grondig onderzoek 

gekozen is voor papier van papier-
fabriek ‘Gelderland’ te Nijmegen, 
waarbij papier uit Engeland [Samuel 
Jones] of Italië [Pietro Milliani] afviel.
Kenmerkend voor het papier 
gebruikt voor 1923 Jubileum, maar 
ook voor de Charlotte’s [en de 
Koning Albert type kleine Montenez 
uit 1921 van België] is dat aan de 
achterzijde van de zegels het op-
pervlak lange beddingen van vezels 

1 2 9

87

4 5

63
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Nederland 1923 Jubileum laat zien. Deze ‘groeven’ komen niet 
of nauwelijks voor bij de 35c. Bij 
de 35c komen bovendien ‘bruine 
vezels’ voor. Hiervan is tot op heden 
geen melding gemaakt als ware het 
totaal irrelevant.
De vezelbeddingen (afb. 3). De 35c 
met bruine vezeltjes (afb. 4-6).
En als 2e nevenvondst – bij de 
7½c – een duidelijk systematisch 
kenmerk dat – althans bij het 
materiaal waarover ik beschikte – 
1: 6 voorkwam, hetgeen wijst op een 
kenmerk dat in de oorspronkelijk 
matrijs van 5 zegelbeelden naast 
elkaar moet hebben gezeten. En 
vervolgens gereproduceerd is tot op 
vellen van 10x10 (afb. 7+8). Paartje 
waarbij links type b [met punt onder 
de ‘8’] en rechts type a (afb. 9).

Uitsplitsing bij de 3 relevante 
waardes naar formaten, types 
en tandingen 
Het verschil in formaat wordt 
aangegeven met x en y - x is laag en 
breed en y is hoog en smal. Bij de 
7½c nog de types a en b:

7½c
Bxa 11x11½ 
Bxb 11x11½
Bya 11x11½
Byb 11x11½
Dxa 11x11½ 
Dxb 11x11½
Exa 11½x11 
Exb 11½x11
Fxa 11½ 
Fxb 11½
Fya 11½
Fyb 11½
Gxa 11½x12 
Gxb 11½x12
Hxa 11½x12½ 
Hxb 11½x12½

35c
Ax 11
Ay 11
Bx 11x11½
By 11x11½

5 gld
Fx 11½
Fy 11½ 

De 3e nevenvondst bij de 20c wordt 
in een volgende rubriek verder 
uitgewerkt.

* HPN = Handboek Postwaarden Neder-
land; de pagina‘s gewijd aan de beeld-
grootte van de ‘Frankeerzegels  Koningin 
Wilhelmina 1923, 25-jarig Regegerings-
jubileum’ zijn A12-53 t/m 55.

door Alem & Damian, groep 8

e begonnen met het 
project postcrossing. 
Postcrossing is een 
website, waarbij makkelijk 

contacten kunnen worden gelegd 
tussen mensen uit verschillende 
landen. Je stuurt een ansichtkaart 
naar aanleiding van een profiel en 
vervolgens krijg je weer een kaartje 
terug! Dit was erg leuk en we 
leerden veel over de wereld en de 
Engelse taal. We kregen alleen heel 
veel kaarten uit Duitsland, Rusland 
en Tsjechië. 

Meer landen
We besloten daarom om te pro-
beren kaarten uit andere landen 
te verzamelen, het liefste uit alle 
landen van de wereld! Daarom 
gingen we berichten schrijven 
op sociale media en hebben we 
brieven geschreven naar ambas-
sades en Nederlandse scholen in 
het buitenland. Daardoor kregen 
we veel kaarten uit verschillende 
landen.
Onze post naar het buitenland 
verstuurden we met onze eigen 
postzegels. We hebben namelijk 

ook een tekenopdracht gekregen 
om eigen postzegels te ontwerpen. 
Hier zijn vijf winnaars uit geko-
men en deze postzegels zijn echt 
gemaakt en gebruikt.

Veel aandacht
Onze actie trok veel aandacht op 
social media. Daardoor kwamen we 
in de krant en op de radio. We zijn 
ook op het jeugdjournaal geweest. 
Onze meest bijzondere ontvangen 
kaarten komen uit Zuid-Soedan, 
Afghanistan, Palau en zelfs uit 
Antarctica!
Nu hebben we twee vragen aan u, 
beste lezers. Zou u ons kunnen 
helpen aan kaarten uit onze ont-
brekende landen? Of nog leuker, 
kunt u ons helpen aan kaarten uit 
landen die niet meer bestaan? 
Zo hebben we een oude kaart van 
iemand gekregen uit Oost-Duits-
land, een land dat al 25 jaar niet 
meer bestaat!

Als u ons wilt helpen, kunt u een 
kaartje sturen naar: 
OBS De Twee Wieken
t.a.v. groep 8
Roerdompstraat 3
3334 AG Zwijndrecht

Alvast bedankt voor uw hulp en 
groeten!

O ja, de landen die we nog missen 
zijn:

Afrika: Angola, Botswana, Burkina 
Faso, Comoren, Congo-Kinshasa, 
Equatoriaal-Guinee, Gabon, 
Guinee, Guinee-Bissau, Liberia, 
Madagascar, Mauritanië, Malawi, 
Mali, Mozambique, Niger, Rwanda, 
Sao Tomé en Principe, Sierra 
Leone, Soedan, Somalië, Togo, 
Tsjaad en Zambia.

Europa: Albanië, Monaco en 
San Marino

Azië: Azerbaidzjan, Bahrein, 
Jemen, Jordanië, Kirgizië, 
Koeweit, Noord-Korea, Oost-Timor, 
Pakistan, Saudi-Arabië, Syrië en 
Turkmenistan.

Oceanië: Kiribati, Marschall 
eilanden, Micronesië, Nauru, Papua 
Nieuw-Guinea, Solomon eilanden, 
Samoa, Tonga en Tuvalu.

Amerika: Bolivia, Dominica, 
El Salvador, Guatamala, Guyana, 
Honduras, Jamaica, Mexico, 
Nicaragua, Paraguay, Saint Kitts & 
Nevis en Venezuela.

W

Met school de wereld rond!
Op basisschool De Twee Wieken in Zwijndrecht is dit jaar een bijzonder project 
aan de gang. De leerlingen proberen uit alle landen een ansichtkaart te krijgen. 

In de gang van onze school hangen alle kaarten aan een wasknijper, met de naam van het land erop. Daarbij ook een wereldkaart 
zodat we kunnen zien waar de landen liggen. Een vlag van het land hangt aan de wasknijper als er nog geen kaart ontvangen is. 
Van links naar rechts: Alem, Ibrahim en Damian. Rechts: ook meester Koen is erg enthousiast.

De persoonlijke postzegels (uiteraard Internationaal) ontworpen door Daan, Damian, Ibrahim en Sanne. 
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r zijn 2 perioden te onder-
scheiden:
1e periode: van septem-
ber 1939 tot begin 1944. 

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

De censuur wordt uitgevoerd in zogenoemde Auslands-
briefprüfstellen (ABP’s), waarvan er in totaal 15 zijn 
 geweest. Dit artikel behandelt de censuur in de ABP 
Oslo. Deel 9 stond in het februarinummer van Filatelie.
door Nico Bader

E
ABP Oslo De uitvoering

Na de bezetting op 9 april 1940 
wordt de postcensuur uitgeoefend 
door lokale militaire instellingen in 
Oslo, Trondheim, Stavanger en Voss. 
Officieel start ABP Oslo de censuur 
van het postverkeer in october 1940. 
De lettercode is o. ABP Oslo censu-
reert het postverkeer tussen Noor-
wegen en Scandinavische landen.
ABP Trondheim, lettercode t, start 
ook in october 1940 en censureert 
het postverkeer tussen Midden- en 
Noord-Noorwegen met Zweden. 
Brieven hier gecensureerd zijn 
zeldzaam en worden hier verder 
niet meegenomen.
Begin mei 1945, met de capitulatie 
van Duitsland, stoppen de censuur-
activiteiten.

duitse civiele postcensuur tijdens de tweede wereldoorlog 10
De kenmerken
Het betreft hier de meest algemene 
kenmerken weer te geven; de zeer 
specifieke kenmerken welke in Lands-
mann als categorie F (‘ca 5 oder 
weniger bekannt, ab Euro 40’) geduid 

worden, zijn niet meegenomen.
De volgende algemene kenmerken 
komen voor bij ABP Oslo:
1. censuur sluitstroken
2. censuur stempels
3. censorkenmerken: handmatig.

Afb 1. Censuurstroken, a en b van ABP Oslo.

Afb 2. Censuurhandstempels, respectievelijk 1, 2, 3, 4 en 5 van ABP Oslo.

Afb 3. Aangetekende brief van Noorwegen naar Denemarken, verzonden op 20 mei 1941. Op de achterzijde strook a en stempel 1. Voorzijde linksboven censorhandschrift en rechtsonder 
een censuur doorloopstempel van ABP Kopenhagen.

Afb 4. Brief van Noorwegen naar Zweden, verzonden op 6 maart 1943. Aan de linkerzijde sluitstrook a en stempel 2.
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1. Censuur sluitstroken
De sluitstroken worden toegepast 
vanaf november 1940. Er zijn 3 ver-
schillende stroken te onderscheiden:
a. Rolstrook van 30 mm breed, 
waarop een cirkel met het staatswa-
pen (adelaar op een lauwerkrans 
waarin het hakenkruis) en de tekst 
in de cirkel is ‘Obercommando der 

Wehrmacht’ en onder de adelaar de 
lettercode o. Tussen de cirkels ‘Geöff-
net’ in het midden van de strook.
b. als a. met ‘Zensurstelle’ in plaats 
van ‘Obercommando der Wehr-
macht’ 
c. Neutrale stroken van 24 – 40 mm 
breed in de kleuren bruin, wit, grijs, 
rose, groen of oranje. (afb 1)

2. Censuurstempels
Censuurstempels zijn in gebruik 
vanaf oktober 1940 en zijn 
onder te verdelen in de volgende 
groepen;
a. Handstempels; 
1. de cirkel waarin het staats-

wapen (adelaar op lauwerkrans 
waarin het hakenkruis); in de 

cirkel de tekst: ‘Obercommando 
der Wehrmacht Briefstempel’.

2. als 1. met de tekst: ‘Obercom-
mando der Wehrmacht Brief-
stempel’ met ~.

3. als 1. met de tekst: ‘Obercom-
mando der Wehrmacht geöffnet’ 
en o onder de adelaar.

4. als 1. met de tekst: ‘Zensur-
stelle o geprüft o’.

5. de cirkel waarin A o. Verschillen 
in cirkeldiameter en grootte 
van Ao.  
Dit stempel is ook als doorloop-
stempel gebruikt.

De stempels 1 - 4 zijn rood, stem-
pel 5 is violet of zwart.
(De stempels 1 en 2 zijn ook 
 gebruikt in ABP Berlijn.) (afb 2)
b. Doorloop stempels. Deze zijn 

gebruikt voor poststukken die 
de ABP gepasseerd zijn zonder 
censurering. 

1. Hetzelfde stempel als hand-
stempel 1. 

2. hetzelfde stempel als hand-
stempel 2. 

3. hetzelfde stempel als hand-
stempel 3.

4. hetzelfde stempel als hand-
stempel 4.

5. hetzelfde stempel als hand-
stempel 5.

3. Censorkenmerken; stempel, 
handmatig, chemisch
Censorstempels worden niet 
gebruikt. 
(Potlood) Handgeschreven 
censorschriften komen voor in 
6 verschillende vormen vanaf juli 
1940. Het betreft getallen, getal / 
getal, romeins getal of letter.
Chemische censuur (penseelstre-
ken in lichte kleur; dit ter controle 
van tekst geschreven met onzicht-
bare inkt) komt bij ABP Oslo vanaf 
maart 1943.

Afb 5. Brief 
van Noor-
wegen naar 
Denemarken, 
verzonden 
op 3 mei 
1944. Aan de 
linkerzijde 
sluitstrook a 
en stempel 3. 
Voorzijde 
linksonder 
censorhand-
schrift en 
rechtsboven: 
‘Postzegels 
graag netjes 
afstempelen’.

Afb 6. 
Brief van 
Noorwegen 
naar Zweden, 
verzonden op 
3 november 
1944. Aan de 
linkerzijde 
sluitstrook a 
en stempel 4. 
Voorzijde 
linksonder en 
achterzijde 
midden een 
censorhand-
schrift.

Afb 7. Brief van Noorwegen naar Zweden, verzonden op 16 december 1944. Aan de linkerzijde sluitstrook b en stempel 4. Voorzijde linksonder censorhandschrift.
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De aard en de waarde van 
censuurstukken
De censuur van het postverkeer 
tussen Noorwegen en Denemarken 
verschilt van het algemene beeld. 
ABP Oslo censureert het postver-
keer naar Denemarken en ABP 
Kopenhagen het postverkeer naar 

Afb 8. Brief van Noorwegen naar Zweden, verzonden op 30 juni 1944. Aan de linkerzijde de sluitstrook c en stempel 5.

Afb 10. Briefkaart van Noorwegen naar Zweden, verzonden op 7 november 1944. 
Op de voorzijde stempel d en rechtsonder censorhandschift. 

Noorwegen. Opvallend is dat de in 
Oslo gecensureerde post, met enige 
regelmaat, in Kopenhagen aanvul-
lend een censuur doorloop stempel 
krijgt. Dit komt regelmatig voor; het 
lijkt volkomen onnodig en de reden 
is niet duidelijk.
Verder is opvallend dat de censuur-

stroken zich bevinden aan de 
linkerzijde van de brief, soms aan 
de achterzijde horizontaal aan de 
bovenkant.
Het te censureren gebied is klein, 
en daarmee het aantal gecensu-
reerde brieven. 
De eerste en de laatste maanden 
van de Tweede  Wereldoorlog zijn 
qua datum en prijs het interes-

santst. De waarde ligt in het 
algemeen hoger dan bij de andere 
ABP’s.

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

Afb 9. Brief van Zweden naar Noorwegen, verzonden op 18 april 1945. Aan de  linkerzijde 
censuursluitstrook c en stempel 5. Voorzijde linksboven en achterzijde midden een 
 censorhandschrift.

 

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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Heinrich Köhler Auktionshaus GmbH & Co. KG

Wilhelmstr. 48  ·  65183 Wiesbaden  ∙ Duitsland
tel  +49-(0)611 - 3 93 81 ·  fax  +49-(0)611 - 3 93 84
www.heinrich-koehler.de  ·  info@heinrich-koehler.de

Heinrich Köhler – Deskundigheid, Traditie, Kwaliteit.
Duitse en internationale fi latelie sinds 1913

Deutschlands ältestes Briefmarken-Auktionshaus

Komende veiling: 
365e veiling  |  26 - 30 september 2017 in Wiesbaden  |  Sluitingsdatum 15 juli 2017

Postzegels, brieven, landen- en speciaalverzamelingen, nalatenschappen, handelsvoorraden.
Directe aankoop ook mogelijk! Agenten krijgen provisie.

Bij Corinphila Veilingen inleveren ... 
       ... bij Heinrich Köhler verkopen.

Inzenden op ieder moment mogelijk ! 

Incoming mail Nederlands-Indië
1846, Mainz - Samarang via Marseille

Zeldzame landmail-zegel „Aangebragt per Land-Mail“ 
koper op brief uit een Oud-Duitse staat.

Inzet:          EUR 3.000,-
Hamerprijs:   EUR 7.000,-

Samarangkanaal

resultaat 364e veiling, 20-25 maar t 2017

Sinds 1913 staat de naam Heinrich Köhler voor 
hoogwaardige veilingen op het gebied van de filatelie. 
Unieke marktkennis, betrouwbare afwikkeling voor verkopers 
en kopers, optimale presentatie en uitstekende resulaten 
in de veilingen. Heinrich Köhler is samen met Corinphila 
Veilingen partner in het Global Philatelic Network en 

maakt verkopen in Duitsland heel eenvoudig! Neem 
contact op met Corinphila Veilingen en lever direct lokaal 
in. Het Nederlandse veilinghuis zorgt vervolgens voor 
een probleemloos transport naar Wiesbaden, alwaar uw 
collectie door specialisten beschreven en in de veiling 
opgenomen wordt.

Deutschlands ältestes Briefmarken-Auktionshaus

CORINPHILA Veilingen bv

Mortelmolen 3  ·  1185 XV Amstelveen  ·  Nederland
tel +31-(0)20-6249740  ·  fax +31-(0)20-6249749

www.corinphila.nl  ·  info@corinphila.nl
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(afb 4). Helaas is het zegel (licht) beschadigd.
Aan de maandaanduiding (‘JULIJ’ in plaats van 
‘JUL’) is te zien dat dit een takjestempel is en 
geen francotakjestempel. Dat laatste stempel 
is veel minder zeldzaam, omdat dat type 
stempel wel bedoeld was om te gebruiken als 
vernietigingsstempel van postzegels.

Kleinrondstempels
Kleinrondstempels zijn populair. Op veilingen 
worden hoge bedragen geboden en lang niet 
alleen voor zeldzame afdrukken. Voor verzame-
laars met een kleine beurs is het eigenlijk niet 
goed mogelijk deze stempels te verzamelen. 
Maar als je goed zoekt zijn soms erg zeldzame 
stukken te vinden voor een redelijke prijs.
Op een beurs vond ik een afdruk van het klein-
rondstempel Castricum op 7½ cent bruin van 
emissie 1891 (afb 5). Castricum is een niet al-
ledaags voorkomend stempel, dat desondanks 
slechts 22,50 euro staat genoteerd in de 
laatst verschenen catalogus (speciale catalo-
gus NVPH 2016). In alle jaren dat ik afdrukken 
van dit stempel zoek ben ik een handjevol 
zegels met mooie afdrukken tegengekomen 
en 2 poststukken, alle afdrukken op NVPH 19, 
31, 33 of 35. Dit was de eerste vondst op een 
meer exotische waarde: een zeldzaamheid. De 
handelaar vroeg 17,50 euro voor het zegel en 
dat leek mij een koopje.
Zo’n 20 jaar geleden begon ik met het verza-
melen van stempels van Amsterdamse bijkan-
toren. Ook destijds was het verzamelen van 
kleinrondstempels al kostbaar. Desondanks 
lukte het me om van veel bijkantoren mooie 
afdrukken op diverse zegels te bemachtigen. 
Het bijkantoor Amsterdam 6 was echter slecht 
vindbaar. Ik had een paar afdrukken op de 
1 cent groen van emissie cijfer 1876 en een op 
de 5 cent blauw emissie prinses Wilhelmina. 
Een bekende handelaar had een afdruk op 
de 10 cent (NVPH 37), maar vroeg daar in 
mijn ogen een te hoog bedrag voor. Achteraf 
gezien was het door hem gevraagde bedrag 
niet te hoog, want ik heb nooit meer een 
andere afdruk gezien op de 10 cent. Wel zijn 
mij afdrukken bekend op de 25 en 50 cent 
van emissie prinses Wilhelmina. Kort geleden 
trof ik bij een handelaar een afdruk aan op de 
20 cent (afb 6). Na 20 jaar was dit de eerste 
afdruk die ik op dit zegel zag. Ongetwijfeld 
zullen er nog wel een paar zijn, maar het is hoe 

n dit artikel geef ik een paar voor-
beelden van zegels met zeldzame 
stempelafdrukken die relatief goed-
koop zijn aan te schaffen, als je ze 

tenminste kan vinden!

Halfrondstempel
Halfrondstempels op postzegels worden 
vrijwel uitsluitend op emissie 1852 verzameld. 
Voor de echt zeldzame afdrukken worden 
vaak duizenden euro’s betaald. Toch is het ook 
mogelijk om op een goedkopere manier zeer 
zeldzame afdrukken van halfrondstempels te 
verzamelen, namelijk op postzegels van emis-
sie Rijkswapen (1869). In Filatelie van februari 
en maart 2014 is hierover een uitgebreid 
artikel verschenen. Voor de echt zeldzame 
plaatsnamen worden soms enkele honderden 
euro’s betaald, maar de meeste zijn, indien te 
vinden (want schaars tot zeldzaam!), tussen 
de 50 en 150 euro waard.
In een kleine verzameling stempels op emissie 
Rijkswapen, die ik op een postzegelveiling 
voor een paar honderd euro kocht, trof ik een 
halfrondstempel Terborgh C aan op de 1 cent 
zwart emissie Rijkswapen (afb 1). Hiervan 
zijn slechts enkele afdrukken bekend. Die 
zeldzaamheid zou in het geval van emissie 
1852 een hoge opbrengst van duizenden 
euro’s garanderen. In het geval van Terborgh C 
op 1 cent zwart is de handelswaarde hooguit 
een paar honderd euro.

Langstempel
Langstempels komen op zegels minder vaak 
voor en dan met name op de 5 cent blauw van 
uitgifte koning Willem III (1872). Op andere 
waarden van die emissie zijn afdrukken al 
schaars. Het langstempel is als vernietigings-
stempel van postzegels afgeschaft bij de komst 
van kleinrondstempels, dus – in het geval van 
kleinere kantoren – vanaf 1878 (na 1900 zijn ze 
wel weer in gebruik genomen voor specifieke 
doeleinden). Toch hebben enkele kantoren het 

Het verzamelen van kwalitatief mooie afdrukken van stempels op 
postzegels is kostbaar. Op veilingen worden soms extreme bedragen 
betaald voor zeldzame afdrukken. Toch is het ook met een beperkt 
budget mogelijk zeer zeldzame afdrukken van stempels te verzamelen. 
door Martijn Oppers

I
stempel ook na 1878 nog gebruikt voor afstem-
peling van zegels. Afdrukken komen heel zelden 
voor op waarden van emissie prinses Wilhel-
mina met hangend haar (1891) en dan vooral 
op de 5 cent blauw. Op andere waarden, zeker 
de hogere, zijn afdrukken zeldzaam. Een afdruk 
‘Oerle’ op de 20 cent is dus echt zeldzaam te 
noemen (afb 2), maar absoluut niet kostbaar. 
Voor 25 euro (inclusief veilingkosten) heb ik dit 
zegel gekocht op een Nederlandse veiling.

Tweeletterstempels
Ook tweeletterstempels zijn vanaf de komst 
van kleinrondstempels afgeschaft. Een hand-
jevol kantoren, waaronder Rhenen, heeft het 
tweeletterstempel nog enige tijd doorgebruikt, 
na afschaffing van het puntstempel (juni 
1893) ook voor afstempeling van postzegels. 
Afdrukken op emissie 1891 zijn schaars, zeker 
op andere waarden dan de 5 en 10 cent. Op de 
22½ cent had ik nog nooit een afdruk gezien, 
tot een jaar geleden (afb 3). Het zegel werd 
aangeboden op een veiling, in combinatie met 
3 andere afdrukken op de 5, 7½ en 10 cent 
emissie 1891. Bij elkaar bracht dit zeldzame 
setje slechts enkele tientjes op.

Takjestempel
Takjestempels van postkantoren komen zel-
den voor op zegel. Ze dienden als vertrekstem-
pel op poststukken waarvan de zegels werden 
afgedrukt met een ander stempel (meestal 
een francostempel in kader of een puntstem-
pel). Bovendien werden deze takjestempels al 
snel vervangen door tweeletterstempels (zie 
boven) en daarna kleinrondstempels, omdat 
met deze laatste stempels ook het uur van 
vertrek van het poststuk kon worden aangege-
ven (en daar was behoefte aan).
Een takjestempel op een zegel is dus zeld-
zaam. Het takjestempel Haarlemmermeer 
afgedrukt op zegel is extreem zeldzaam. Ik ken 
er twee, waarvan er eentje in een klein lotje 
stempels op emissie Rijkswapen was te vinden 

Zeldzame, maar betaalbare stempels

Afb. 1: Halfrond-
stempel Terborgh C 
op NVPH 14

Afb. 2: Langstempel 
(groteske letters) 
Oerle op NVPH 40

Afb. 3: Tweeletter-
stempel Rhenen  
op NVPH 41

Afb. 4: Takjestempel 
Haarlemmermeer  
op NVPH 15

Afb. 5: Kleinrond-
stempel Castricum 
op NVPH 36

Afb. 6: Kleinrond-
stempel Amsterdam 6 
op NVPH 40
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dan ook een zeldzaamheid. Ik betaalde zonder 
enig probleem de vraagprijs (50 euro).

Grootrondstempels
Ook al ben ik nu met name handelaar, het blijft 
leuk om gekke stempelafdrukken te vinden 
en aan te schaffen. Om mijn voorraad aan 
te vullen koop ik regelmatig verzamelingen 
grootrondstempels op veilingen. In die verza-
melingen zitten soms aparte dingen. Zo trof 
ik in een mooie verzameling twee afdrukken 
aan van het stempel Helenaveen-Station op 
zegels van emissie 1872 (afb 7+8). Dit stempel 
is in gebruik genomen op 16 juli 1898 en staat 
125 euro genoteerd in de catalogus (NVPH 
2007). In 1898 waren de zegels van emissie 
1872 al zo’n 7 jaar niet meer te koop op het 
postkantoor, maar nog wel geldig voor ge-
bruik. De zegels zijn dus laat gebruikt en ook 
nog afgestempeld met een zeldzaam groot-
rondstempel. Ondanks dat het hier misschien 
gaat om verzoekafstempelingen (beide zegels 
hebben dezelfde datum van afstempeling) 
is wel te concluderen dat het om uitermate 
zeldzame en mogelijk unieke afdrukken gaat. 
Desondanks is de waarde per stuk ‘wat de gek 
ervoor geeft’ en dat zal in dit geval niet meer 
dan een paar honderd euro per stuk zijn.
In dezelfde verzameling zat een afdruk van 
het trajectstempel Hoogeveen-N-Amsterdam 
op een vierzijdig roltandingzegel van 9 cent 
(afb 9). Grootrondstempels komen meren-
deels voor op zegels van emissie 1891 en 1899. 
Afdrukken op latere emissies zijn schaars, hoe-
wel sommige kantoren, waaronder het traject 
Hoogeveen-Nieuw-Amsterdam, het grootrond-
stempel lang heeft doorgebruikt. Een afdruk 

op een roltandingzegel van 9 cent is wel heel 
apart. Ik denk dat ik in mijn leven nooit meer 
een ander exemplaar zal zien. Waarde? Moeilijk 
te zeggen. Misschien heeft een specialistische 
verzamelaar er 100 euro voor over?

Bootstempel
Stempelverzamelaars verzamelen meestal 
de bekende stempels als puntstempels of 
kleinrondstempels. Er zijn maar weinig ver-
zamelaars die ongebruikelijke stempeltypen 
verzamelen. Om die reden staat het bootstem-
pel ‘Amsterd:-W:Indië Nederl:Pakketboot’ op 
NVPH 27 (afb 10) al enkele jaren tevergeefs 
te koop in mijn webwinkel voor het luttele 
bedrag van 47,50 euro. Afdrukken van dit 
stempel zijn erg zeldzaam op Nederlandse 
zegels (op zegels van Suriname komen ze wel 
af en toe voor). Een mooie volledige afdruk op 
de 50 cent Willem III op briefstukje is in mijn 
ogen een unicum. Desondanks is het zegel aan 
de straatstenen niet kwijt te raken.

Martinstempel
Langebalkstempels met arcering (onder 
verzamelaars ook Martinstempels genoemd) 
zijn kort gebruikt in de periode juni 1906-mei 
1907. Mooie afdrukken op zegel zijn daarom 
schaars. Desondanks zijn de meer voorko-
mende plaatsnamen al te koop vanaf een euro. 
In 2011 is een speciaal katern verschenen 
over deze stempels in de Speciale Catalogus 
van de NVPH. Daarin is te lezen dat sommige 
plaatsnamen worden gewaardeerd met de 
letters ‘R’ en ‘LP’, waarmee een bepaalde zeld-
zaamheid wordt benadrukt. ‘R’ vertegenwoor-
digt een waarde van circa 50 euro en betekent 

‘erg zeldzaam in sommige gevallen gedurende 
de laatste tientallen jaren niet meer gezien 
(door de auteur)’. ‘LP’ betekent ‘liefhebbers-
prijs’. De zeldzaamheid hiervan wordt niet 
verder onderbouwd, maar de prijs van deze 
stempels bedraagt 50 tot 100 euro, dus zijn ze 
waarschijnlijk nog zeldzamer dan de stempels 
die met ‘R’ worden gewaardeerd.
Op een veiling trof ik in een verder niet echt 
bijzondere verzameling een Martinstempel 
Dordrecht 4 aan op de 20 cent groen van 
emissie Bontkraag (afb 11). De catalogus 
geeft bij dit stempel ‘LP’ aan, dus van de aller-
hoogste zeldzaamheid. Ik heb de verzameling 
voor enkele tientjes gekocht en was daarmee 
onder andere eigenaar geworden van dit 
unieke exemplaar. Maar afdrukken van Martin-
stempels worden niet zo algemeen verzameld 
als bijvoorbeeld kleinrondstempels. 

Conclusie
Uit mijn verhaal kan worden geconcludeerd dat 
het verzamelen van zeldzame stempels niet per 
definitie een kostbare hobby is. Wie een verza-
meling Martinstempels start heeft dezelfde uit-
dagingen als iemand die halfrondstempels op 
emissie 1852 verzamelt: het vinden van unieke 
exemplaren. Maar de prijzen die hij of zij voor 
Martinstempels betaalt liggen wel een factor 
50 tot 100 lager dan de verzamelaar voor half-
rondstempels op emissie 1852 moet neerleg-
gen. Houd op een beurs de ogen open en soms 
vind je ineens een redelijk algemeen stempel 
afgedrukt op een apart zegel. Dat soort dingen 
maakt het verzamelen van stempelafdrukken 
natuurlijk extra interessant!
Veel verzamelplezier!

Afb. 7: Grootrondstempel 
Helenaveen-Station 
op NVPH 21

Afb. 8: Grootrondstempel 
Helenaveen-Station 
op NVPH 23

Afb. 9: Grootrondstempel 
Hoogeveen-N-Amsterdam 
op NVPH R44

Afb. 10: Bootstempel 
Amsterd:-W:Indië Nederl:
Pakketboot op NVPH 27

Afb. 11: Martinstempel 
Dordrecht 4 op NVPH 68

Nog beperkt te koop (op=op): CD-rom ‘Filatelie’, 
de jaargangen 2005 tot en met 2015. 

Per stuk de complete jaargang met elf edities gedigitaliseerd. 
Als u oudere CDrom’s wilt bestellen, kunt u € 15,– (per jaar) 
overmaken op NL64 INGB 0000 7069 68 ten name van de 

Stichting Neder landsch Maandblad voor Philatelie in Leusden, 
onder vermelding van de gewenste jaargang(en). 

Let op: vermeld bij uw overschrijving naar welk adres de 
CDrom (’s) moet  worden gezonden. De toezending kan enige 

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

MEI BEURZEN

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

13/05 - FILANUMIS 2017
Expo Houten  9.30-16u 

Info  050-5033926 of info@wbevenementen.eu

WWW.WBEVENEMENTEN.EU
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Opgaven voor deze rubriek 
in het augustusnummer 2017 
(verschijnt 3 augustus) moeten 
uiterlijk op 1 juli in het bezit 
zijn van de redactie van 
‘Filatelie’, Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
hillesum@filatelist.com 
Per email heeft de voorkeur!

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

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

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

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

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, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur. T: 0297-
563773. fvu001@gmail.com
Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3, 9.00-13.00 
uur. T: 0416-337982.
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode, César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. T: 070-3867303. 
www.zhpv.nl

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, Schimmelpen-
ninckstraat 14, 19.00-22.00uur 
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, Meidoorn-
kade 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, 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.

FI
LA

TELISTISCHE

E V E N E M E N
T

E
N TENTOONSTELLINGEN 

EN MANIFESTATIES

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/Stamp-
tales. Veluwehal, Markt 6, 10.00-
17.00/16.00 uur. T: 055-3558600. 
organisatie@eindejaarsbeurs.nl

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN
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

mailto:Benmonshouwer@hetnet.nl
mailto:fvu001@gmail.com
http://www.zhpv.nl/
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
mailto:m.panhuijzen@upcmail.nl
http://www.zhpv.nl/
mailto:joop@jheeren.com
mailto:deloupe@hccnet.nl
mailto:aanmelden@muscom.nl
mailto:robvossen@gmail.com
http://www.briefmarkenmesse-essen.de/
mailto:achterhoek2017@outlook.com
mailto:achterhoek2017@outlook.com
http://Www.finlandia2017.fi/
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
http://Www.bandung2017.org/
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
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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 

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

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

20 mei:
Apeldoorn. Wijkcentrum 
Het Bolwerk, Ravellijn 55, 10.00-
16.00 uur. T: 055-3558600. 
organisatie@eindejaarsbeurs.nl
Boskoop. De Loods, Achter de 
Kerk, 13.00-17.00. T: 0182-631928. 
beurscoordinator@nvpvboskoop.nl 
www.nvpvboskoop.nl
Geldermalsen. USCA. Ons Huis, 
Herman Kijkstraat 11, 9.00-16.00 
uur. emulder@planet.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

21 mei:
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, 9.00-12.00. 
T: 0224-298416.

22 mei:
Nijmegen.Wijkcentrum ’titus 
Brandsma’, Tweede Oude 
Heselaan 386, 19.00-22.00 uur. 
T:024-3561969. 
secretaris@noviopost.nl

27 mei:
Brielle. “Zalencentrum”, Lange-
straat 76, 13.00-16.00 uur. 
T:0181-322211. gvdlind@xs4all.nl
De Bilt, LACA, Cultureelcentrum 
H. F. Witte, Henri Dunantplein 4, 
12.00-17.00 uur. T: 010-4802961. 
pweda@live.nl 
Dordrecht. Wijkcentrum “de Gra-
vin”, Gravensingel 19, 10.00-14.00 
uur. T: 06-19224614.
Katwijk aan de Rijn. Wijkgebouw 
de Wiek Fresiastraat 19, 10.00-15.00 
uur. T: 071- 5173995. www.postze-
gelverenigingkatwijkrijnsburg.nl
Roermond. Wijkhuis Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.00 uur. T: 0475 582658.

28 mei:
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 
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 
9.00-12.30 uur. T: 040-2557650. 
postzegelbeursveldhoven@
upcmail.nl

29 mei:
Wijchen. Brede school ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 
19.00-22.00 uur. T:024-6450041.

3 juni:
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
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

4 juni:
’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

10 juni:
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, 
Helftheuvelpassage 115, 10.00-
12.00 uur. T: 073-6567680. 
Hoofddorp: Gebouw “De Jeugd van 
Gisteren”, Beemsterstraat 4, 
10.00-16.00 uur. T: 06-54741761.
Leusden. De Til, Hamersveldse-
weg 30, 13.00-16.30 uur. T: 0318-
513222. deloupe@hccnet.nl
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010-5916747.
Zevenbergen. Moerdijkse Waard, 
Dr. Arienslaan 60 a, 13.00-17.00 uur. 
T: 0168-880031 of 0168-329134.
Zwijndrecht. Het Baken, 
Slagveld 99 , 10.00-15.00 uur. 
T: 078-6103603.

11 juni:
Boxtel. Gemeenschapshuis 
De Walnoot, Reginahof 1, 10.00-
13.00 uur. T: 0411-673485
Breda. Clubhuis “ De Toss ”, 
Valkenierslaan 285a, 9.30-12.30 
uur. T: 0765144671. cees.mertens@
ziggo.nl www.pvbreda.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.

Wijchen. Brede school ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 10.00-
13.00 uur. T:024-6450041.

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

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

17 juni:
Boskoop. De Loods, Achter de 
Kerk, 13.00-17.00. T: 0182-631928. 
beurscoordinator@nvpvboskoop.nl 
www.nvpvboskoop.nl
Leidschendam. Wijkcentrum de 
Plint, Prins Frederiklaan 7, 13.00-
16.00 uur. T: 070-3867303. 
www.zhpv.nl

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

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

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

24 juni:
Dordrecht. Wijkcentrum 
“de Gravin”, Gravensingel 19, 
10.00-14.00 uur. T: 06-19224614.
Roermond. Wijkhuis Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.00 uur. T: 0475 582658.

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

mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
mailto:beurscoordinator@nvpvboskoop.nl
mailto:emulder@planet.nl
http://www.zhpv.nl/
mailto:gvdlind@xs4all.nl
http://www.postzegelverenigingkatwijkrijnsburg.nl/
http://www.postzegelverenigingkatwijkrijnsburg.nl/
mailto:postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl
mailto:postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl
mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
mailto:Benmonshouwer@hetnet.nl
mailto:fvu001@gmail.com
http://www.zhpv.nl/
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
mailto:m.panhuijzen@upcmail.nl
http://www.zhpv.nl/
mailto:joop@jheeren.com
http://www.pvbreda.nl/
mailto:robvossen@gmail.com
mailto:beurscoordinator@nvpvboskoop.nl
http://www.nvpvboskoop.nl/
http://www.zhpv.nl/
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7e FILANUMIS 2017
ZATERDAG 13 MEI in de EXPO HOUTEN

(Meidoornkade 24, 3992 AE  Houten)   
        

                     

  Ruim opgezet, catering aanwezig en volop zitgelegenheid
NIEUW EN OP VERZOEK: RUIME AFDELING ANSICHTKAARTEN !!

ZAAL OPEN 9.30 – 16.00 uur /  Entree 4,00 (vanaf 16 jaar)

Centraal gelegen in Nederland en goed bereikbaar ook vanuit België.
Pal aan de A27 (afrit 29) met volop gratis parkeergelegenheid.

Directe busverbinding (2x per uur) van en naar Utrecht CS via Connexxion lijn 47

Alle deelnemers op WWW.WBEVENEMENTEN.EU   

  

                        

    

POSTZEGEL
tentoonstelling
achterhoek
19, 20 & 21 MEI 2017  -  LICHTENVOORDE

MET BEURS EN VOOR DE JEUGD 
AANTREKKELIJK PROGRAMMA

TENTOONSTELLING 
VOOR KLASSE 1 EN 2 
IN ALLE CATEGORIËN

HAMALANDHAL

VRIJDAG 19 MEI 16.00 - 21.00 UUR
ZATERDAG 20 MEI 10.00 - 18.00 UUR
ZONDAG 21 MEI 10.00 - 16.00 UUR

VAN DER MEER DE WALCHERENSTRAAT 3  -  LICHTENVOORDE

WWW.PZVDEACHTERHOEK.NL

tentoonstelling

GRATIS ENTREE
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e zegel van ½ cent is zowel gebruikt, 
ongebruikt als postfris alles behalve 
zeldzaam. Geen wonder met een oplage 
van niet minder dan 36.301.600 exem-

plaren (zonder opdrukken). Ook op brieven en 
briefkaarten zien we de zegel vaak als bijplak-
waarde. Maar als enkelfrankering (een poststuk 
waarop alléén deze zegel volgens het juiste tarief 
is geplakt) is de ½ cent niets minder dan een 
grote zeldzaamheid. Hoe zit dat dan?
Op 1 juli 1902 werd het binnenlands tarief voor 
nieuwsbladen verlaagd van een cent naar een 
halve cent per 25 gram of een gedeelte van 
25 gram. Dit tarief heeft gegolden tot 1 april 1921. 
Hiervoor werd de zegel van ½ cent uitgegeven. 
Onder nieuwsbladen, dag- of weekbladen ver-
stonden de Indische posterijen ‘… alle regelmatig 
op vaste of nagenoeg vaste tijdstippen, eens of 
meermalen per week in het licht verschijnende 
uitgaven op het gebied van Staat- en letterkunde, 
handel en nijverheid, of kunst en wetenschap in 
den meest uitgebreiden zin.’ 
Het nieuwe tarief werd aangekondigd in het 
Indisch Staatsblad nr. 189 van 29 april 1902. Toen 
moesten er dus zegels van ½ cent komen. En snel 
ook, want hoe dan ook moesten aan alle loketten 
de halfjes vanaf 25 juni beschikbaar zijn. De Indi-
sche postadministratie wist dat men in Nederland 
werkte aan een nieuw type, maar vreesde dat de 
zegel van ½ cent niet op tijd in Indië zou aanko-
men. Daarom koos men voor een noodoplossing: 
zegels in het bestaande model van 2 cent werden, 
waarschijnlijk door de Landsdrukkerij in Welte-
vreden, overdrukt met de waarde-aanduiding ‘½’. 
Medio augustus 1902 werd de nieuwe zegel van 
½ cent in de kleur lila verkrijgbaar gesteld, hoewel 
de tot nu toe vroegst bekende datum van gebruik 
1 november 1902 is. De Indische posterijen wilden 
de cijferzegels en de kleuren overeenstemmen 

met het in 1899 in Nederland ingevoerde model, 
ontworpen door de Duits-Nederlandse lithograaf 
Joseph Vürtheim (1808-1900).
Het lila halfje is dus een allergewoonst zegel-
tje maar, als gezegd, echt gebruikt voor het 
doel waarvoor deze werd uitgegeven blijkt het 
een rariteit. Waarom is dat zo? Aan het aantal 
verzonden nieuwsbladen kan het niet liggen, zo 
blijkt uit de statistieken die zijn opgenomen in de 
jaarverslagen van de Nederlands-Indische PTT-
dienst. In 1914 bijvoorbeeld zijn in het binnenland 
maar liefst 11.436.854 nieuwsbladen verzonden 
(ter vergelijking: het aantal gefrankeerde brieven 
10.596.976). Nu zullen niet alle nieuwsbladen 
minder dan 25 gram hebben gewogen (daarvoor 
dus de zegel van ½ cent), maar veel zullen het 
er wel zijn geweest. Waarschijnlijk werd het om-
slagbandje (ook wel adresbandje, krantenbandje) 
door de ontvanger gewoon weggegooid. Soms 
zat de zegel op het nieuwsblad zelf geplakt, dus 
die zien we ook niet meer terug. 
Het afgebeelde omslagbandje is een exemplaar 
dat gelukkig bewaard is gebleven. De zegel is 
afgestempeld in Weltevreden op 25 september 
1914. Het bandje is binnen Weltevreden verzon-

den naar het ‘Bestuur B.V.C.’, met als adres ‘Tanah 
Abang 19’ (toevallig geschreven met inkt in de-
zelfde lila kleur als de zegel). Overigens ontgaat 
ons de betekenis van de blauwe potloodkrabbel. 
De letters B.V.C. staan voor Bataviasche Voetbal 
Club. Deze voetbalvereniging is opgericht in 1903. 
Een van de bestuursleden was P.L. Jut de Bour-
ghelles en inderdaad, aan hem is dit nieuwsblad 
geadresseerd. Paul Leo Jut de Bourghelles (1878-
1945) was naast bestuurslid van de B.V.C. tevens 
een destijds zeer vooraanstaand filatelist, die 
ook een actieve rol in het verenigingsleven heeft 
gespeeld. Eigenlijk moeten we zulke vroegere ver-
zamelaars dankbaar zijn voor alle filatelistische 
delicatessen die ze voor ons hebben bewaard.

Peter Storm van Leeuwen

Literatuur
Binnenlandse en buitenlandse posttarieven van Neder-
lands-Indië 1864-1949 (1997-2002), ZWP NITAR 69-76A
Verslag omtrent den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst in 
Nederlandsch-Indië over het jaar 1914, Bijlage D, p.54
Nederlandsch Tijdschrift voor Postzegelkunde, 19e jaar-
gang, mei 1902 – april 1903, p.81
Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië, deel I, 
hoofdstuk VII, p.50 , N.V.v.P. [1920]
C. Avezaat, Eerstedag brieven van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen, Specialiteitencatalogus 2e editie, p.115
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Aangeboden

Gratis lijsten Bund, Berlijn, 
DDR, Zwitserland, Oostenrijk, 
Liechten stein, Brasil en Indonesië. 
R. Dorman, Beekberg 41, 7772 DP 
Hardenberg. Tl. 06-30313812.

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

Diversen

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

Verzamelt u Liechtenstein? Voor 
20 euro per jaar bent u lid van de 
NVPVL. 4x per jaar blad met veiling, 
nieuwtjes en artikelen 2x bijeen-
komst in Utrecht of ontmoet ons bij 
een van de bekende beurzen.  
www.nvpvl.nl
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Nunspeet.Zat.6 mei grote postz/
verzamel beurs 10.00-16.00u. 
Sporthal De Brake, Oost einderweg 
19, 8072 ZN. Intree en pendelbus 
gratis.Inl.J.den Besten 0341-256163

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

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 

Vereniging USA & Canada 
Filatelie, jaarlijks 7 bijeenkomsten 
en 7 veilingen. Een uit gebreide 
bibliotheek en rondzendingen. Onze 
website: www.usca.nl Erik Mulder,  
info@usca.nl Tel. 06-25240316.

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

NVPV
K. Schokker, 
Bovenweg 249, 
1834 CN Sint Pancras, 
tel. 072-5626095, 
k.schokker@nvpv.nl

SV Filatelie 
Zwaardvegers - 
gaarde 130-132,  
2542 TH Den Haag, 
tel. 070-3663465,  
secretaris: vacant,  
secretaris@svfilatelie.nl

Aalsmeer
PV Aalsmeer
M. Mijwaart,  
P.F. von Sieboldlaan 14,  
1431 KH Aalsmeer, 
m.mijwaart@kabelfoon.nl
De Achterhoek
FV ‘De Achterhoek’
J.J.M. Spekschoor,  
De Haare 3,  
7136 MH Ziewent, 
tel. 0544-351848,  
secretarisglobeachterhoek@
gmail.com
Alkmaar
NVPV 
K. Schokker, 
Bovenweg 249, 
1834 CN Sint Pancras, 
tel. 072-5626095,
klaasschokker@nvpv-
alkmaar.nl
Almelo
NVPV
B. Karsch, 
Duivenvoorde 5, 7608 KT 
Almelo, 
tel. 0546-861525, 
b.karsch@hccnet.nl
Almere
VPVA Almere
F.Gijswijt, 
Paradijsvogelweg 63, 
1349 CH Almere, 
tel. 036-5384903,  
secretaris@vpva.nl

Alphen aan den Rijn
NVPV
L.L. Louwerse,  
Kon. Wilhelminastraat 51, 
2811 TT Reeuwijk, 
tel. 0182-395103.
Altena
NVPV
Mw. A. Sprangers-Bakkenes, 
Provincialeweg N 128, 
4286 EE Almkerk, 
tel. 0183-403952.
Amersfoort
AFV
G.A. Montfrooy, 
Alberikpad 23, 
3813 KT Amersfoort. 
Amstelveen
PV Amstelveen
J.M. Korver, 
Saturnus 25, 
1188 EB Amstelveen, 
tel. 020-6435403.
Amsterdam
NVPV
M.M. Kleij, 
Haya van Somerenlaan 50, 
1187 RB Amstelveen, 
tel. 020-6405039.
Hollandia
E.F. Nagel, 
Reijer Spreijstraat 12, 
1391 GA Abcoude, 
tel. 0294-283962.
AV ‘De Philatelist’
M. Snoek, 
Lomanstraat 34 hs,
1075 RC Amsterdam, 
tel. 020-5285099, 
snoek.martijn@gmail.com
FV ’statuut 80’
wnd secr.H.L.M. van der 
Palen, 
Remmerdenplein 70, 
1106 AH Amsterdam, 
tel. 020-6973310, 
hlmvdpalen@hotmail.com
Amsterdam-Noord
PV Amsterdam-Noord
G. Blik, 
Stoutenburg 6, 
1121 GG Landsmeer, 
tel. 020-4823148. 
Apeldoorn
Phil.Ver. Apeldoorn
J. Snijder, 
Prins Willem Alexander-
laan 61, 
7311 NA Apeldoorn, 
tel. 06-25170168, 
j.snijder.2@gmailcom
FV De Globe;
W.M. Venneman, 
Herculesstraat 23, 
7321 EH Apeldoorn, 
tel. 055-3664528.

Appingedam
PV Appingedam
R. Bos, 
Georg van Saksenlaan 3, 
9902 JA Appingedam, 
tel. 0596-627625, 
reintbos@hotmail.com
Arcen
PV Arcen
Mw. I. Janssen-Appeldoorn, 
Lingsforterweg 35, 
5944 BB Arcen, 
tel. 077-4732494, 
ietjanssen35@hotmail.com
Arnhem
FV ‘De Vierstroom’
W.J.A. Vermeire, 
Boulevard 14, 6881 HS Velp, 
tel. 06-11018699, 
werner.vermeire@telfort.nl 
Assen
VVPV Assen
Y. Postuma, 
Volmachtenlaan 8, 
9331 BL Norg, 
tel. 0592-612413.

Bergen(NH)
PV Noord-Holland
J. Oostveen, 
Molenkrochtlaan 9,
1861 LC Bergen (NH), 
tel. 072-5896190.
Bergen op Zoom
PV ‘Onderling Contact’ 
H.Hamers, Aak 8, 
4617 GA Bergen op Zoom, 
oc@home.nl
FV ‘Delta Oost’
T. van Esch, 
Poolsterstraat 14, 
4624 XA Bergen op Zoom, 
tel. 0164-250041, 
van-esch@tele2.nl
Beuningen/Ewijk/Druten
PV Tussen Maas en Waal
Mw. H. van der Louw, 
Burg. Overmarsstraat 6, 
6644 CG Ewijk, 
tel. 0487-521618. 
Beverwijk
KPC Beverwijk
Peter de Graaff, 
Laan der Mensenrechten 33, 
1945 ER Beverwijk, 
peter_degraaff@hotmail.com
De Bilt/Bilthoven
PV ‘Het Postmerk’
A.G. van den Brink, 
tel. 030-6375200.
Blitterswijck
FV De Maasdorpen
A. Frenken, 
Het Veldje 26, 
5961 LA Horst, 
tel. 06-30773085.

Bloembollenstreek Lisse
FV Bloembollenstreek
J. Dieben, 
Jacob Marislaan 29, 
2182 MA Hillegom, 
tel. 0252-520420.
Bodegraven
NVPV
D. Verwoerd, Hoefslag 40, 
2411 WB Bodegraven, 
tel. 06-53260579, 
verwoerdvanwijk@casema.nl
Borne
NVPV
C.H. Meijer, De Schöppe 20, 
7609 CB Almelo, 
tel. 0546-864988, 
cor.meijer@hccnet.nl
Boskoop
NVPV
J. de Zwijger, Wilgenhorst 51, 
2742 DD Waddinxveen, 
tel. 0182-616946, 
jandezwijger@tiscali.nl
Boxtel
VVBV
Mw. R. Langenhuijsen-van 
Vucht, Molenwijkseweg 8, 
5282 SB Boxtel, 
tel. 0411-688620, 
info@vbvboxtel.nl
Breda
PV Breda
L.F.C. Elzinga, Schalmei 5, 
4876 VC Etten-Leur, 
tel. 076-5035295.
Brielle
NVPV
G.A. van der Linden, 
Marter 42, 3225 RK 
Hellevoetsluis,m 
tel. 0181-322211.
Bussum
FV De Verzamelaar Bussum 
& Omstreken
O. Louw, Brinklaan 152, 
1404 GX Bussum, 
tel. 035-6933132.

Capelle a/d IJssel
FV IJssel-&Lekstreek
C. de Vries, Witte Brug 24, 
2924 BN Krimpen a/d 
IJssel, tel. 0180-522530.
Castricum
PV Castricum
S.C.F. Netten, 
Molenweide 36, 
1902 CH Castricum, 
tel. 0251-651943.
Coevorden
PV Coevorden-Hardenberg e.o.
H.J. Dorman, 
Fonteinkruid 37, 
7772 ML Hardenberg, 
tel. 0523-272182.
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Overzicht van vereni gingen 
die bij het maandblad 
 Filatelie zijn aangesloten

Dalfsen
PV ’t Raedthuys Dalfsen e.o.
J. Schoemaker, 
Magnolialaan 9, 
7711 LX Nieuwleusen, 
tel. 0529-484061.
Delft
VVP Delft
J.C. van Muiswinkel, 
A. van Schendelplein 71, 
2624 CR Delft, 
tel. 015-2564838, 
hansmuis@telfort.nl
Delfzijl
PV ‘De Fivel’
R.A.M. Peters, 
Eemskanaal ZZ 12 A, 
9936 AM Farmsum, 
tel. 0596-567183, 
rudi.en.corry@kpnplanet.nl
Deventer
NVPV
Mw. T.M.M. van der Heijden-
ten Hacken, Postbus 246, 
7400 AE Deventer, 
tel. 0570-657740, 
info@deventerpostzegel-
vereniging.nl
Diemen
PV ‘De Zegelaars’
P. A. van Diemen, 
Ouddiemerlaan 73, 
1111 GV Diemen, 
tel. 020-6995314.
Doesburg-Hengelo (Gld)
PV Phila Hanze
J.F. van Ushen, 
Acaciastraat 26, 
6982 AR Doesburg, 
tel. 0313-474317.
Dordrecht
FV ‘De Dordtse Postjager’
R.C. Vos, 
Van Slingelandtlaan 20, 
3311 DS Dordrecht, 
tel. 078-6146165, 
secretaris.postjager@ gmail.com
Drachten
PV Drachten
R.J. Brouwer, De Wiek 4, 
9285 VC Buitenpost, 
rj.brouwer@achtkarspelen.nl
Driebergen
FV ’stichts Overkwartier’
A.J. Kopmels, 
Julianaweg 15, 
3941 DK Doorn, 
tel. 0343-415098, 
adenada@hetnet.nl 
Dronten
PV Dronten e.o.
Mw. A.P. Schippers-
Hooglugt, 
De Fazant 19, 
8251 MP Dronten, 
tel. 0321-313329. 

mutaties uitsluitend aan Mevr. E. Braakensiek, Prins Willem Alexanderlaan 41, 3273 AS Westmaas, e.braakensiek@tele2.nl
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Drunen
PV ‘Philatron’
I. Slikkerveer, 
Bellinipark 39, 
5151 LL Drunen, 
tel. 0416-383799, 
i.slikkerveer@gmail.com
Duiven/Westervoort
FV Globe
B.W. van Vliet, 
dr. Schaepmanstraat 37, 
6931 DM Westervoort, 
tel. 026-3118740.

Echt
Philatelisten-Vereniging 
Echt
R. Vossen, 
Gansbaan 51a, 
6231 LN Meerssen, 
tel. 043-3111760, 
robvossen07@home.nl
PhV Gelre-Gulick/Echt
Vic Bours, 
Irenelaan 6, 
6114 BS Susteren, 
tel. 046-4492604.
Ede
FV De Gelderse Vallei
Molenstraat 73, 
6712 CT Ede, 
secretaris@fv-
degeldersevallei.nl
Eindhoven
EFV
C. van der Woerdt, 
Vondelstraat 49, 
5691 XB Son en Breugel, 
tel. 0499- 474800, 
EFV.secretaris@gmail.com
Emmeloord
PV Emmeloord
J. Gerbens, 
Noordzoon 48, 
8316 CJ Marknesse, 
tel. 0527-201960, 
j.gerbens@planet.nl
Emmen
Philatelica Emmen
A.K. Bos, 
Achterkamp 10, 
7761 DR Schoonebeek, 
tel. 0524-531750.
Enschede
EPV
Gerard Stegeman, 
Schietbaanweg 138, 
7521 DC Enschede, 
tel. 06-53939181, 
epv-enschede@ziggo.nl
Epe
NVPV
wnd. W.C. Lokker, 
Dokter Mijsstraat 9, 
8162 GK Epe, 
tel. 0578-614570.

Geleen
VVPV ‘De Philatelist’
A.J. Hurenkamp, Stegen 13, 
6191 TR Beek, 
tel. 046-4377423, 
alberthurenkamp@online.nl
Goeree/Overflakkee
FV Goeree/Overflakkee
drs S. Bangma, 
Boomgaarddreef 5, 
3243 AC Stad a/h 
Haringvliet, 
tel. 0187-611542.
Goes
FV ‘De Bevelanden’
P.J. van Eijkeren, 
Middelmeet 43, 
4464 AX Goes, 
tel. 0113-228562, 
ecm@zeelandnet.nl
Gorinchem
PV Gorinchem e.o.
J. Hoegee, 
Brunellaan 42, 
4143 EG Leerdam, 
tel. 0345-612644, 
pvgorinchem @hetnet.nl
Gouda
VVPV Gouda
W.J. den Ouden, 
Wilhelmina van Pruisen-
laan 78, 2807 KB Gouda, 
tel. 0182-581847, 
vvpgouda@xs4all.nl
’s-Gravenhage
Verenigde Haagse 
Filatelisten
G.K. van Dommelen, 
Frankenstraat 26, 
2582 SL Den Haag, 
tel. 070-3118730 (zaak), 
dommelen @vladeracken.nl
Zuid-Hollandse Postzegel 
Vereniging “ZHPV”; 
H.M. Jetten, Herikerberg 3, 
2716 ET Zoetermeer, 
tel. 079-3213218, 
secretaris@zhpv.nl
Groningen
PV ’t Poststuk
D. Roosjen, Mezenlaan 13, 
9753 HX Haren (GR), 
tel. 050-5344229.
PV Groningen
J.P.A. Tolsma, 
Phil. Centrum, 
Emmastraat 5, 
9722 EW Groningen, 
tel. 050-5018234.

Haarlem
Philatelica Haarlem
D. Molenaar, 
Vergierdeweg 165, 
2026 ZC Haarlem, 
dirk.molenaar@upcmail.nl

HFV ‘Op Hoop van Zegels’
L.A. Koelemij, 
postbus 6236, 
2001 HE Haarlem, 
tel. 023-5244520.
Haarlemmermeer
PV Haarlemmermeer
mw. M. van Ditzhuyzen-
Albarda, 
Dorsersstraat 79, 
2151 CG Nieuw-Vennep, 
tel. 0252-673134.
Halfweg-Zwanenburg
PZV S.P.A.
J.C. van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9, 
1165 LL Halfweg, 
tel. 020-4974024.
Harderwijk
PV Harderwijk en Omstreken
D.N.R. Breitenbach, 
Zeggemeen 112, 
3844 RS Harderwijk, 
tel. 0341-410115, 
dickbreit@live.nl
Hardinxveld-Giessendam
PV ‘De Philatelist’
A.C.J. van Baaren, 
De Buurt 45, 3372 DB 
Boven-Hardinxveld, 
tel. 06-20111834, 
arjanvanbaaren@concepts.nl 
Heemskerk
PV Heemskerk
H. Winterberg, 
Mozartstraat 84 A, 
1962 AD Heemskerk, 
tel. 0251-234256, 
herman.winterberg@ziggo.nl
Heerenveen
PV Heerenveen
D.S. Salis, Toellân 11, 
8447 DZ Heerenveen, 
tel. 0513-626073, 
dsalis@planet.nl
Heerhugowaard
PHV Heerhugowaard e.o.
mw. L.J. Folkers, 
Bloemaertlaan 11, 
1701 VH Heerhugowaard, 
tel. 072-5715665.
Heerlen
PV Heerlen e.o.
mw. C.H. Wolsing-Grens, 
Promenade 267, 
6411 JJ Heerlen, 
tel. 045-5717790.
Heeze
Filatelie Heeze
J. van der Linden, 
Atlas 42, 5591 PK Heeze.
Den Helder
FV Den Helder
L.J. Hordijk, Rozenstraat 11, 
1782 MS Den Helder, 
tel. 0223-693101.

Helmond
FV ‘De Helmveste’, 
Helmond en Omstreken
corr.adres: Caroluslaan 1, 
5707 BL Helmond, 
tel. 0492-772901, 
secretaris@dehelmveste.nl
Hendrik Ido Ambacht
Ambachtse FV
C.D. van Dijk, Serenade 18, 
3335 BN Zwijndrecht, 
cdvandijk@hetnet.nl
’s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbossche FV
R. Kok, J. Perkstraat 45, 
5242 GA Rosmalen, 
tel. 073-5230479, 
secretaris@hertogpost.nl
Hilversum
FV Hilversum e.o.
M. Versteeg, Staringlaan 38, 
1215 BS Hilversum, 
tel. 035-6216749.
Hoekschewaard
FV Hoekschewaard
M. van Aalst, 
Roerdompweg 53, 
3263 AJ Oud-Beijerland, 
tel. 0186-619590.
Holten
NVPV
J.C. Bogaard, 
Churchillstraat 141, 
7451 ZE Holten, 
tel. 0548-362398.
Hoogeveen
PC Hoogeveen
H. Apperlo, Ahornhage 10, 
9501 VE Stadskanaal, 
tel. 0599-616693, 
p.c.hoogeveen@outlook.com 
Hoogezand-Sappemeer
PHV Hoogezand-Sappemeer
T.H. Nienhuis, 
Van Limburg Stirumlaan 19, 
9602 GN Hoogezand, 
tel. 0598-321282.
Hoorn
NVPV afd. West-Friesland
H.J. van der Meulen, 
‘t Roems 9, 
1616 PN Hoogkarspel, 
tel. 0228-561828.
Philatelica Hoorn e.o.
W.E. Bok, IJsvogel 53, 
1695 LE Blokker, 
tel. 0229-230322, 
fam.bok@ziggo.nl.
Huizen
Postzegelvereniging Huizen 
en Omstreken 
G.J. Visscher, 
Co Bremanlaan 26, 
1251 HV Laren, 
tel. 035-5387550, 
gjvis123@xs4all.nl

Kampen
Kamper Filatelistenclub
J.G. Fidder, Galléstraat 43, 
8266 CV Kampen, 
tel. 038-3315968.
Katwijk
PV Katwijk/Rijnsburg
M. te Nijenhuis, Oranjelaan 17, 
2231 DE Rijnsburg, 
tel. 071-4027446.
Kerkrade
EKPV
A. Brull, Wackersstraat 59, 
6471 KC Eijgelshoven, 
tel. 045-5453215, 
albrull@ziggo.nl
Klimmen
PhV ‘‘t Fakteurke’
H.J. Raes, 
Schalenboschweg 37, 
6343 ED Klimmen, 
tel. 043-4592797, 
harryraes@planet.nl

Langedijk
Philatelica Langedijk
A.J. Duineveld, 
Keppelsloot 22, 
1721 HJ Broek op Langedijk.
Leerdam
NVPV
C. Kiesel, Eksterlaan 28, 
4143 AC Leerdam, 
nvpvleerdam@xs4aal.nl
Leeuwarden
VPV ‘Friesland’
Mw. H. van de Witte-Bosch, 
Bûterhoeke 17, 
9041 AA Berlikum, 
tel. 0518-461632, 
w.vdwitte@upcmail.nl
Leiden
Philatelica Leiden
H.W. van den Blink, 
Alphons Diepenbrocklaan 8, 
2343 NA Oegstgeest, 
tel. 071-5176533, 
hvandenblink @planet.nl
LVvPV; P.J. van de Kasteele, 
Oude Vest 109 B, 
2312 XV Leiden, 
tel. 071-8889405, 
kasteeledrost@casema.nl
Leiderdorp
PV Postaumaat
H.A. Wolf, 
Laantje van Sibbes 14, 
2351 EN Leiderdorp, 
tel. 071-5893209, 
hencywolf@gmail.com
Lelystad
AV ‘De Philatelist’
W.L. Wolschrijn, 
Karveel 56-80, 
8242 CR Lelystad, 
tel. 0320-221803.

mutaties uitsluitend aan Mevr. E. Braakensiek, Prins Willem Alexanderlaan 41, 3273 AS Westmaas, e.braakensiek@tele2.nl
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Leusden
VPZV ‘De Loupe’
Dick Klaassen, 
Hoefijzer 31, 
3833 XA Leusden, 
tel. 033-4946125, 
deloupe@hccnet.nl
Lochem/Borculo
NVPV
G.G. Wissenburg, 
Deugenweerd 18, 
7271 XT Borculo, 
tel. 0545-272543, 
wissenburg.g@hetnet.nl
Losser
PV Losser
mw. W.E. Fiselier, 
Gronausestraat 335, 
7585 PB Glane, 
tel. 053-5382938.

Maassluis
VVPM Maassluis (VPM)
P.M.J.A. van der Aa, 
Richard Hollaan 147, 
3144 BS Maassluis, 
secretarisvpm@gmail.com
Maastricht
PV Zuid-Limburg
C.L.M. Janssen, 
Christinastraat 25, 
6267 AS Cadier en Keer.
Meppel
PV Regio Meppel
M.T.JA. Esman, 
Tauvlinder 16, 
7943 TK Meppel, 
tel. 0522-241330, 
mtjaesman@gmail.com
Monnickendam
PV ‘Waterland
J.B. van Dulst, 
Hermanus Reijntjes-
laan 134, 
1141 HB Monnickendam, 
jbdulst@gmail.com
Monster
NVPV
N.W.M. van den Ende, 
Robijn 24, 
2691 TJ ’s-Gravenzande, 
tel. 0174-415738, 
nwvdende@caiw.nl
Mijdrecht
PC De Ronde Venen
H. Kraan, 
Windmolen 57, 
4642 DA Mijdrecht, 
tel. 0297-241242.

Noordwijk
V.P.N.
R.G. Steenbergen, 
Bloemenschans 20, 
2215 DE Voorhout, 
tel. 0252-216525.

PV ‘Onder de loupe’
J.M.M. Ooms, 
’s-Gravendamseweg 20a, 
2211 WK Noordwijkerhout, 
tel. 0252-373632.
Noordwijkerhout
PV Noordwijkerhout
J.M.G. van Mullekom, 
Maandagsewetering 183, 
2211 WT Noordwijkerhout, 
tel. 0252-373440.
Nunspeet
NVPV
C.A. de Bil, Kuntzestraat 150, 
8071 KP Nunspeet, 
tel. 0341-254522.
Nijmegen
NVPV
Rob P. van Bruggen, 
Graadt van Roggenstraat 81, 
6522 AW Nijmegen, 
tel. 06-10003147, 
rpbrug@kpnmail.nl
FV ‘Noviopost’
J.M.L.M. Bardoel, 
Schoutstraat 9, 
6525 XR Nijmegen, 
tel. 024-3561969, 
secretaris@noviopost.nl

Oldenzaal
OPHV
H.J. Teunis, 
Dr. De Bruynestraat 35, 
7576 BJ Oldenzaal, 
tel. 0541-514243. 
Oostburg
PV Land van Cadzand 
J.W. Lanse, Mr. Jhr. J.W. 
Quarles van Uffordweg 47, 
4501 KM Oostburg, 
tel. 0117-454546.
Oosterhout
OVVP
J.R. Luinge, Hertogshoef 76, 
4941 KE Raamsdonksveer, 
tel. 0162-517101, 
secretariaatovvp@gmail.com
Oosterwolde (Frl)
Stellingwerver Fil.Ver.
P. Rauwerda, 
Brink 3, 8423 TE Makkinga, 
tel. 0516-441646.
Ootmarsum
PV Ootmarsum e.o.
E. Post, Beatrixstr. 26, 
7591 GD Denekamp, 
tel. 0541-351936.

Papendrecht
Postzegelver. ‘Iris’
L.A. Koster, 
Cort v.d. Lindenstraat 8, 
3354 AD Papendrecht, 
tel. 078-6155037, 
l.akoster@kpnmail.nl

Purmerend
Purmerender Postzegel 
Ruilclub, PPRC
J. Groeneveld, 
De Goedemeent 1, 
1447 PT Purmerend, 
tel. 0299-463850, 
jeffreygroeneveld@hetnet.nl
Putten
PV ‘Telstar’
H.D. Buitenwerf, 
Wittenburg 163, 
3862 EE Nijkerk, 
tel. 033-2452484.

Raalte
PV Raalte
E. Bakker, Melisse 21, 
8101 CZ Raalte, 
tel. 0572-353352.
Renkum/Heelsum
FV De Veluwezoom
W.J.G. Minnen, 
Nwe Keijenbergseweg 49, 
6871 VN Renkum.
Reuver
FV ‘Filvero 
L.A.F. Piek, 
Vincent van Goghstraat 28, 
5953 JE Reuver, 
tel. 077-4743032, 
filvero.reuver@hotmail.com
Roden-Leek
FV Roden-Leek
W. v.d. Velde, Groninger-
weg 32, 9321 TC Peize, 
tel. 050-5032608, 
sec@fvrl.nl
Roermond
PV Roermond
mw. J. Maessen-Hens, 
Karthuizerlaan 17, 
6042 NB Roermond, 
tel. 0475-321179.
Roosendaal
PV Philatelica West-Brabant
A.K.H.M. Coppens, 
Doelen 8, 4875AD Etten-Leur, 
tel. 076-5035524 of 
0623928445, 
secretaris@filawb.nl
PV Roosendaal
F. Jonkergouw, 
Emmastraat 88, 
4701 GH Roosendaal.
Rotterdam
PV Philatelica
D. van der Kroef, 
Hooidrift 16a, 
3023 KP Rotterdam, 
dvdkroef@hetnet.nl.
RPhV
F.J. van Riel, Capellapad 11, 
3204 AH Spijkenisse, 
tel. 0181-615986, 
fj.vanriel01@hetnet.nl

PC Rotterdam
mw. M.C. Erkelens, 
Siergaarde 105, 
2285 JE Rijswijk, 
tel. 070-3961702, 
secretaris.kleineclub@
planet.nl
Rijssen
PV.’n Poszeagl Rijssen 
A. Haase, 
Roelf Bosmastraat 74, 
7462 ME Rijssen, 
arno1998@zonnet.nl
Rijswijk
VVPV Rijswijk
D. van der Winden, 
Sir Winston Churchill-
ln 370, F 438, 
2285 SJ Rijswijk, 
tel. 070-3931315.

Santpoort
PV Santpoort PVS
H. van der Schuit, 
Eendrachtstraat 14, 
2013 RH Haarlem, 
tel. 023-5316573, 
hvanderschuit@chello.nl
Sassenheim
VVPV Sassenheim
B.G. Doornekamp, 
Westerstraat 41, 
2171 CG Sassenheim, 
tel. 0252-216740.
Schagen
FV ‘Westfriesland’
Mw. C.M. Boersen-Bergen, 
Seringenhof 40, 
1741 WE Schagen, 
tel. 0224-290243, 
nelboersen@planet.nl
Schoonhoven
Schoonhovense Ver. van 
Postzegelverzamelaars
Mw. J.H. Wensveen, 
Koestraat 36, 
2871 DR Schoonhoven.
Schijndel
SVVP
K. van de Greef, 
Putsteeg 4a, 
5481 XT Schijndel, 
kvdgreef@gmail.com
Sittard
FV Sittard e.o.
H.M.J. Scheepers, 
Raadhuisstraat 4, 
6438 GZ Oirsbeek, 
tel. 046-4422264.
Sliedrecht
PV ‘Philetica’
K. Kuiken, 
Rijnstraat 217, 
3363 EG Sliedrecht, 
tel. 0184-415521, 
kkuiken@hetnet.nl

Soest
PV. Eemland
L. le Fèbre, 
Monnickskamp 338, 
1273 KB Huizen, 
tel. 035-5263255, 
secretariaat@pzveemland.nl
Spijkenisse/Hoogvliet
PV De Maasmond
Mw. M.H. de Kort-Lievaart, 
Mercuriusstraat 6, 
3204 BM Spijkenisse, 
tel. 0181-616995, 
maliev@planet.nl
Stadskanaal/
Kanaalstreek
PZV De Kanaalstreek
H. Apperlo, 
Ahornhage 10, 
9501 VE Stadskanaal, 
tel. 0599-616693, 
pzv-dekanaalstreek@
outlook.com 
Steenwijk e.o.
FV. IJsselham
F. Kluitenberg, 
Tukseweg 236 B, 
8334 RZ Tuk, 
kluitf@home.nl

Terneuzen
PV Zeeuwsch-Vlaanderen
G.v.d. Bosch, 
Sweelinckhof 54, 
4536 HC Terneuzen, 
tel. 0115-648618.
Tiel
Philatelistenclub Tiel
A. Rombout, 
Groeneweg 49, 
4197 HE Buurmalsen, 
tel. 06-50233644, 
secretaris@
postzegelclubtiel.nl
Tilburg
VPT Tilburg
W.F.M. Tukker, 
postbus 10418, 
5000 JK Tilburg, 
tel. 013-5714417, 
vpt-tilburg@planet.nl

Uithoorn
Fil.Ver. Uithoorn 
J.S.P. Drost, 
Couperuslaan 6, 
1422 BD Uithoorn, 
tel. 0297-563646.
Utrecht
UphV
J.G. Boer, 
Maansteenhof 9, 
3402 JN IJsselstein, 
tel. 030-6881053, 
uphv.utrecht@gmail.com
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PV Utrecht
J.C. Siebrasse, Heemcamp 16, 
3992 SJ Houten, 
tel. 030-6373634.

Veendam
FV Veendam e.o.
P.Remeijer, De Reede 69, 
9642 MD Veendam, 
tel. 0598-785210.
Veenendaal
FV Rijn en Grift e.o.
F.J. Suijdendorp, 
Meesvink 33, 
3906 AR Veenendaal, 
tel. 0318-512392, 
deglobe-vndaal@live.nl
PV ‘Frimärket’
N.G. Bender, Bachlaan 29, 
3906 ZH Veenendaal, 
tel. 06-52373273, 
Frimarket@xmsnet.nl
Veldhoven
PC Groot-Veldhoven
Mw. Henriette Schalks, 
Zandhei 25, 
5508 WS Veldhoven, 
tel. 040-2536511, 
secretarispcgv@
onsbrabantnet.nl
Venlo
FV ‘Phila Venlo’
G.P.M. van Bree, Leijgraaf 98, 
5951 GW Belfeld, 
tel. 06-51669561, 
info@philavenlo.nl
Vianen
FV ‘De Posthoorn’
H.G. Veldman, Biezenweg 16, 
4124 AB Hagestein.
Vlaardingen
NVPV
W.G.L. Poels, 
L. de Colignyln 96, 
3136 CS Vlaardingen, 
tel. 010-4746725.
Vleuten
PV” Postfris 68”
P. Brunt, Iepenlaan 9, 
3481 XA Harmelen, 
tel. 0348-443237, 
secretariaat.postfris68@
hetnet.nl
Vlissingen
Vlissingse FV
W.F. Broeke, 
K. van de Coppellostraat 15, 
4384 BT Vlissingen, 
tel. 0118-464109.
Volkel-Uden
PV Volkel-Uden e.o.
Mw. S.B. Christiaans, 
Jonkerveld 148, 
5403 CB Uden, 
tel. 0413-264291, 
siegi.christiaans@planet.nl

Voorschoten
NVPV
Han van der Peet, 
Vlietzicht 12, 
2251 VW Voorschoten, 
tel. 071-5619853, 
hanvanderpeet@hotmail.com

Wageningen
FV Wageningen
N.H. Edelenbosch, 
Asterstraat 387, 
6708 DW Wageningen, 
tel. 0317-424711.
Weert
Filatelica Weert e.o.
Mr. E.W.Th. Goossens, 
Onder de Wieken 9, 
6093 HD Heythuysen, 
tel. 0475-494086, 
ewtgoossens01@hetnet.nl
Weesp
PV Weesp e.o.
J.J. van Rossum-v/d Kraats, 
Bastionweg 113, 
1383 JC Weesp, 
tel. 0294-416740.
Wieringen
PV ‘De Snuffelaar’
J. Kort, Planetenlaan 8, 
1771 BZ Wieringerwerf, 
tel. 0227-603166.
Winschoten
FV Winschoten e.o
mw. G.R. Elzen, 
Waterlelie 44, 
9679 MD Scheemda, 
tel. 0597-856371, 
gr.elzen@ziggo.nl
Winterswijk
FV ‘De Klomp’
P.H.A.M.F Brouwer, 
Leliestraat 22-2, 
7101 CJ Winterswijk, 
PHAMFBrouwer@kpnmail.nl
Woerden
FV Woerden
G.J. van der Waal, 
Skutsje 47, 
3448 KW Woerden, 
tel. 0348-567157, 
filatelie.woerden@wanadoo.nl
Wijchen
PV Wijchen
P. Hartjesveld, 
De Lingert 64-85, 
6605 DZ Wijchen, 
tel. 024-6450041, 
hartjesveld@planet.nl
Wijk bij Duurstede 
FV Wijk bij Duurstede
H. Driessen, 
Folyondár Utca 11, 
2700 Cegléd, Hongarije, 
tel. 06-45111554, 
harriedriessenpvwbd@gmail.nl

IJmuiden
PV Ijmuiden
G. Swets, 
Kon. Emmastraat 1, 
1975 BL IJmuiden, 
tel. 0255-516574, 
incl. rondzendverkeer, 
g.swets@quicknet.nl

Zaanstad
VVZPV ‘De Posthoorn’
T. Jansonius, 
Botenmakerstraat 137, 
1506 TD Zaandam, 
tel. 075-6169518, 
06-22410102, 
t.jansonius@versatel.nl
Zeewolde
PV Zeewolde
E. Brugman, Muzenlaan 59, 
2352 KB Leiderdorp, 
tel. 071-5149310.
Zeist
Zeister Zegel Zoekers 2000
R. Lie, De Brink 112, 
3703 AT Zeist, 
tel. 030-6915161, 
ronentreeslie@planet.nl 
Zetten
FV De Globe Zetten
J. Niggebrugge, 
Hoge Riem 3, 
6666 JA Heteren, 
tel. 026-4722637.
Zevenaar
FV De Liemers
J.J. Kuipers, 
Vuurdoornstraat 23, 
6903 CJ Zevenaar, 
tel. 0316-528801.
Zoetermeer
PV Zoetermeer en Omstr.
Wnd. E.F.M. van der Geld, 
Jacobus Bellamyhove 34 Z, 
2717 WR Zoetermeer, 
tel. 079-3612130 en 
0651788574.
Zutphen
FV Zutphen e.o.
A.H. Woolthuis, 
Polsbroek 244, 
7201 BZ Zutphen, 
tel. 0575-575317.
Zwijndrecht
VVPV Zwijndrecht e.o.
G. Ottenheijm, 
Campanulastraat 38, 
3333 EB Zwijndrecht, 
tel. 078-6120086, 
g.ottenheijm@orange.nl
Zwolle
PV Zwolle
J.W. Havers, 
Den Uylstraat 14, 
8015 DX Zwolle, 
tel. 038-4600508.
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samenstelling Kees Verhulst, 
kees.verhulst@gmail.com

Eerste vlucht stempels
Er zijn deze maand ook drie 
bijzondere eerste vlucht 
stempels te melden. Aerop-
hilatelistische Vereniging De 
Vliegende Hollander heeft 
drie poststempels aange-
vraagd voor de poststukken 
die met de eerste vlucht 
meegaan. Op 22 april was er 
een eerste KLM-vlucht van 
Amsterdam naar Split met 
een KLM-Cityhopper. Op 
15 mei zijn er twee soort-
gelijke eerste vluchten naar 
Gdansk en naar Graz. In 
het zomerseizoen lanceert 
KLM in totaal zeven nieuwe 
vluchten van Schiphol naar 
Cagliari, Catania, Gdansk, 
Graz, Malaga, Porto en Split. 
Daarmee komt het totaal 
aantal Europese routes 
boven de tachtig. 

Beursstempel Essen
Ook dit jaar wordt in Essen 
de jaarlijkse Briefmarken-
messe gehouden waar 
PostNL met een stand 
aanwezig zal zijn. In het 

stempel zien we het wapen 
van Essen, maar deze is 
in spiegelbeeld afgebeeld. 
Het kan zijn dat dit bewust 
is gedaan, immers het lijkt 
erop dat het wapen van 
het stempel op een hek 
staat. Dan kan het wapen 
van twee kanten bekeken 
worden. Maar het kan ook 
een fout zijn. Volgende 
maand hoop ik daar meer 
duidelijkheid over te kun-
nen geven.

Dag van de 
Jeugdfilatelie
Op 13 mei vindt de Dag van 
de jeugdfilatelie 2017 plaats. 
Het thema van deze dag is 
‘het verre Oosten’ met de 
landen Myanmar, Thailand, 
Cambodja, Laos, Vietnam 
en Maleisië. Deze dag vindt 
plaats in België (Hamont). 
Voor deze dag is door Birza 
Design uit Deventer een 
bijzonder poststempel ont-
worpen met de afbeelding 
van een trein. Dit verwijst 
naar de spoorlijn tussen 
Weert en Antwerpen waar 
jaren over gepraat is. Met 
de trein kan van Weert naar 
de gemeente Hamont-Achel 
worden gereden. Dit station 

is het zogenoemde grens-
station aan de IJzeren Rijn. 
Het stempel zelf bevat 
nogal vette letters. Ik hoop 
dat het goed gaat met 
stempelen en dat de letters 
niet teveel dichtlopen 
tijdens het stempelen.
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NEDERLANDSE BLADEN
35 jaar filatelistengroep 
Het Baltische Gebied
Liefst 72 pagina’s telt de jongste uit-
gave van De Filatelistengroep ‘Het 
Baltische Gebied’. En niet zonder 
reden. De vereniging viert dit jaar 
haar zevende lustrum en met een 
gemiddelde van twee uitgaven per 
jaar komt ‘HBG’ op een mooi aantal 
van zeventig edities. Met recht een 
jubileum derhalve en welverdiende 
felicitaties. De gelegenheid is te 
baat genomen om er zoals gezegd 
een kloek werkje van te maken met 
maar liefst vijftien artikelen van de 
hand van elf verschillende auteurs. 
De stukken geven een mooie indruk 
van de breedte van het verzamelge-
bied. Thematisch van karakter is het 
artikel over vlieger en vliegtuigont-
werper Antanas Gustaitis waarover 
in zijn geboorteland Litouwen twee 
zegels werden uitgegeven in 1998. 
Frits Gerdessen verhaalt over de 
man die ook nog eens de beste 
schaker van zijn land was. 
Meer postaal van aard is het artikel 
over de puntnummerstempels in het 
Baltische Gebied van Evert Weijman. 
Per decreet van het Russische post 
departement van 31 mei en 17 au-
gustus 1858 kwam de verordening 
voor alle postkantoren en stations 
voor het gebruik van puntnummer-
stempels. Elk postkantoor kreeg één 
nummer. In een mooi geïllustreerd 
artikel worden de verschillende 
typen beschreven en hun gebruik. 

Posthistorie en met name die in 
tijden van oorlog zijn nooit ver weg 
geweest voor de Baltische staten. 
Raimundas Marius Lapas verhaalt 
over de postgeschiedenis van het 
Litouws-Wit-Russische front tussen 
1919 en 1922 en in het bijzonder de 
veldpost uit het frontgebied tussen 
Litouwen en Wit-Rusland. Alexander 
Epstein, om tenslotte een laatste 
voorbeeld te noemen, wijdt een 
artikel aan alternatieve manieren van 
postbestelling in de gouvernementen 
Estland en Lijfland aan het begin van 
de twintigste eeuw, aan de hand van 
zes briefkaarten die buiten de Russi-
sche staatspost om werden vervoerd. 
Hetzij door lokale bestuursorganen, 
hetzij door private organisaties. 
www.hetbaltischegebied.nl

Ban(g)ka
Zonder een jubileum komt ZWP, de 
Studiegroep voor bestudering van de 
postgeschiedenis van (voormalige) 
Nederlandse Overzeese Rijksdelen 
en Australasia, met een eveneens 
72 pagina’s tellend mededelingen-
blad. Rob Ackerstaff gaat in maar 
liefst 28 pagina’s daarvan dieper in 
op het Indonesische eiland Banka, 
of Bangka in het Indonesisch. Dat 
ligt tussen Sumatra en Borneo. Er 
leven vandaag de dag ongeveer een 
half miljoen mensen. De ontdekking 
van grote hoeveelheden tinerts in de 
18e eeuw zet het eiland op de kaart 
en ontstaat er een levendige handel. 
In 1812 wordt het eiland door de 
Engelsen op de sultan veroverd maar 
komt al twee jaar later in ‘Nederland-
se’ handen. In het midden van de 19e 
eeuw vinden we de eerste stempels 
van het gebied terug, die simpelweg 
de naam van het eiland dragen met 
een aanvullende aanduiding. Met de 

invoering van het nieuwe reglement 
op de brievenposterij, waardoor ook 
het postvervoer onder het monopolie 
van het gouvernement valt, krijg het 
aan de westkant gelegen Muntok een 
halfrond-francostempel. De auteur 
volgt de ontwikkeling van stempels 
van deze plaats tot aan het ontstaan 
van Indonesië. Dezelfde methode 
wordt toegepast voor achtereenvol-
gens Pangkalpinang, Batoeroesa en 
Soengeiliat.  Alles voorzien van talloze 
illustraties. In juni volgt deel twee. 
www.studiegroep-zwp.nl

Pro Juventute
Pro Juventute in Zwitserland is 
wat de jaarlijkse Kinderzegelactie 
voor ons is: het uitbrengen van 
postzegels met als doel het welzijn 
van het kind. Net als in Nederland 
worden de zegels in het Alpenland 
uitgebracht met een toeslag. Het 
eerste nummer van de 49e jaargang 
van de Studiegroep Zwitserland (die 
daarmee haar jaar van oprichting 
deelt met Studiegroep ZWP maar 
dat terzijde), nummer 151 in totaal 
is geheel gewijd aan de zesde 
aflevering van klederdrachten op 
deze Pro Juventutezegels ditmaal 
vanuit La Chaux-de-Fonds naar alle 
windstreken. De stad is een ietwat a-
typische Zwitserse stad: ‘Na de grote 
brand aan het einde van de 18e eeuw 
begon men in de beginjaren van 19e 
eeuw volgens een ontwerp van de 
architect Georges-Henri Junod met 
de bouw van de nieuwe stad. De stad 
zou herrijzen. Het grondbeginsel was 
een rechthoekig rasterpatroon met 
langsstraten en dwarsstraten,’ zo 
vertelt auteur Bert de Graaff. Aan het 
einde van de wederopbouw, we zijn 
dan inmiddels in de 20e eeuw aanbe-
land, besluit de drukkerij Imprimerie 
Courvoisier in de stad een drukkerij 
over te nemen en er een nieuwe 
afdeling te beginnen met als doel de 
productie van postzegels volgens de 
rotogravure procedure. Aangezien 
die blijkbaar niet de meest eenvou-
dige manier van drukken is heeft 
men vier jaar nodig vooraleer men de 
eerste opdracht van de PTT in Bern 
binnenhengelt. Twee jaar later rollen 
de eerste vellen met de klederdracht-
ontwerpen van de band. Het begin 
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van het vijfentwintig pagina’s tel-
lende artikel dat het gehele nummer 
beslaat. Spaarzaam geïllustreerd 
maar stijlvol vormgegeven. 
www.studiegroepzwitserland.nl 

Hollandse Sporen
Voor de laatste bijdrage in deze 
aflevering blijven we in Neder-
land, althans zo denken we bij het 
bestuderen van De Kartelrand, het 
informatieblad voor leden van de Fi-
latelistenvereniging Wageningen van 
februari jl. Daarin naast het nodige 
verenigingsnieuws ook mooie ver-
halen over de Boy King uitgiften van 
Egypte en ‘Hollandse Sporen over de 
hele aardbol’ van de hand van Niek 
Edelenbosch waarin hij, vergezeld 
van een landkaart, laat zien hoe 
wijd verspreid de Nederlanden en 
Nederlanders zich gemanifesteerd 
hebben over de globe. Van Luxem-
burg (met onze Koning Willem III), 
via Goudkust (een Nederlands fort 
bij Elmina) en Nijntje op een Japanse 
postzegels, tot aan de wat meer 
voor de hand liggende namen als 
Abel Tasman (Tasmanië, Australië) 
en Spitsbergen. Bert van Marrewijk 
wijdt een artikel aan het geld verspil-
len dat wij postzegelen plegen te 
noemen en gaat in op de verschil-
lende vormen van geldverspilling 
zoals daar zijn de eerstedagkaartjes, 
maximumkaarten, eerstedagbladen 
en andersoortig materiaal, waaraan 
met de afschaffing van de balie-
stempels op 1 januari jongstleden 
een (voorlopig) einde is gekomen. 

BUITENLANDSE BLADEN
Een stukje geschiedenis
Het woord ‘stukje’ is wel erg weinig 
voor de bijdrage die Hans-Peter 
Garcarek heeft gepubliceerd in 
Phila Historica. Dat is een Duitse 
uitgave, vier maal per jaar verschij-

samenstelling nederland: Charles Beterams, charlesbeterams@xs4all.nl  buitenland: Jan Vellekoop, wijlazenvooru@gmail.com

Punt-
stempel 35
van Muntok

http://www.hetbaltischegebied.nl/
http://www.studiegroep-zwp.nl/
http://www.studiegroepzwitserland.nl/


MEI 2017 FILATELIE 325

nend, die geheel gewijd is aan de 
geschiedenis van onze hobby.
Het blad is een initiatief van Wolf-
gang Maassen, tot voor kort hoofd-
redacteur van het Duitse bondsblad 
Philatelie, en bestaat sinds 2013. Het 
tijdschrift verschijnt viermaal per 
jaar in digitale vorm en kan kosteloos 
worden geladen van het internet. Na 
afloop van een kalenderjaar kunnen 
geïnteresseerden ook een gebonden 
papieren versie van het gehele jaar 
bestellen, dan echter tegen betaling.
In het laatste nummer van 2016 be-
schrijft Garcarek een deel van de ge-
schiedenis van de broers Reinherz en 
Alwin Zschiesche, namelijk de tijd die 
zij in Leipzig actief waren. De familie 
Zschiesche behoort tot de vroegste 
Duitse postzegelhandelaren en was 
verantwoordelijk voor de uitgave van 
diverse vroege postzegelcatalogi en 
postzegelalbums. Geen steen blijft 
bij deze auteur op de andere voordat 
hij exact heeft achterhaald wat er 
nog in oude archieven, tijdschriften 
en adresboeken aan gegevens over 
deze filatelistische pioniers (we pra-
ten over de periode 1867 tot 1880) 
te achterhalen is. Zijn artikel beslaat 
dan ook liefst 170 bladzijden in 
A4 formaat. In deze bijdrage ook vast 
een overzicht van al hun gedrukte 
catalogi en albums, er volgt nog een 
afsluitend stuk.
Maassen zelf schrijft in dit num-
mer over de herontdekking van 
een compleet exemplaar van het 
allereerste postzegelalbum uit 
1870 van de firma Schaubek, een 
naam die nog steeds vertrouwd 
klinkt. De firmanaam is een omzet-

ting van de familienaam van de 
uitgever Gustav Bauschke. Ook de 
Belgische handelarenfirma Gelli & 
Tani wordt onder de loep genomen 
door Maassen. Het was het bedrijf 
van twee Italianen, die van Florence, 
via Parijs rond 1890 in Brussel 
uitkwamen en daar tot in de jaren 
1930 actief bleven. Recensies van 
nieuw verschenen literatuur sluiten 
elk nummer van Phila Historica af, 
tevens geeft het blad een overzicht 
van aanwinsten van de filatelistische 
Bibliotheken in München en Wup-
pertal, waarbij zowel recente als ook 
oudere publicaties te vinden zijn. Het 
eerstvolgende nummer van dit blad 
staat gepland te verschijnen rond de 
postzegelbeurs in Essen, begin deze 
maand, elk nummer is gedurende 
drie maanden gratis downloadbaar. 
www.philahistorica.de

 

ting van Nederlands-Indië.
De Amerikaan Hans Kremer deed 
een leuke vondst: een Nederlandse 
brief uit 1856 met een langstempel 
NIEUWE-BEERTA, de eerste spellings-
vorm van het stempel van dat hulp-
postkantoor, dat werd ingesteld per 
1 februari 1851. Al een jaar later werd 
de plaatsnaam officieel gewijzigd 
in NIEUW-BEERTA. Kennelijk is dat 
oude stempel niet zo snel vervangen 
en nog een paar jaar doorgebruikt. 
Afdrukken van dit eerste model wa-
ren echter tot heden in de literatuur 
(Korteweg en PEP) nog niet bekend. 
Rosemary Dellar deed ook enkele 
aardige stempelvondsten: In Neder-
lands-Indië zijn in de periode 1945-
1947 rechthoekige rubberstempels 
gebruikt die geproduceerd waren in 
Australië. Deller vond er echter een 
paar die ook nog in 1948 in gebruik 
zijn geweest, haar laatste datum is 
nu 2 februari van dat jaar. 
www.netherlandsphilatelic.org.uk

Vulkanen in El Salvador
De American Philatelist van april 
besteedt de nodige aandacht aan 
1917, het jaar waarin de Amerikanen 
door hun oorlogsverklaring aan 
Duitsland direct betrokken raakten 
bij de Eerste Wereldoorlog, in Ame-
rika en Groot-Brittannië nog steeds 
beter bekend als de Great War. We le-
ren er onder andere uit dat de Ame-
rikanen in 1918 een supergeheim 
project opzetten, te vergelijken met 
het Manhattan Project van een we-

Nieuw(e) Beerta
Ook Groot-Brittannië kent een club 
gewijd aan de Nederlandfilatelie. Dat 
is de Netherlands Philatelic Circle. 
Driemaal per jaar geeft zij haar tijd-
schrift The Netherlands Philatelist 
uit. In het maartnummer van dit jaar 
beschrijft Erling Berger het verkeer 
per stoomboot tussen Londen en 
Rotterdam in 1822-1823 en publi-
ceert Phil Wiffen over postwissels 
gebruikt tijdens de Japanse bezet-

reldoorlog later. In een verlaten au-
tofabriek in Willoughby (Ohio) werd 
gewerkt aan een dodelijk strijdgas 
genaamd Lewisite, naar de chemicus 
prof. Winford Lee Lewis. Het sterk 
blaartrekkende onheilsmiddel zou 
pas 1 november 1918 gereedkomen 
en is in de wereldoorlog gelukkig niet 
meer ingezet. Pas zeer recent zijn de 
laatste voorraden wereldwijd opge-
ruimd. Het gas lost op in bleekwater, 
de Amerikaanse voorraden werden 
na behandeling daarmee in de Golf 
van Mexico gedumpt, je moet je rom-
mel tenslotte ergens kwijt.
Minder luguber en angstaanjagend 
is een bijdrage van Joseph Iredale 
over de eerste emissie van El Sal-
vador. Die verscheen in 1867 in vier 
waarden (1/2, 1, 2 en 4 Real) met 
als afbeelding een actieve vulkaan 
met daarboven elf sterren. De ster-
ren tellen de elf provincies van het 
land voor. De zegels zijn uitgevoerd 
in diepdruk door de American 
Banknote Company. Lang is gedacht 
dat de afgebeelde berg de vulkaan 
San Miguel betrof, maar inmiddels 
is uitgevonden dat de afbeelding is 
ontleend aan het officiële staatswa-
pen uit die tijd. Dat toont de vulkaan 
Izalco, lokaal beter bekend als El Faro 
del Pacífico, de vuurtoren van de 
Pacifiek. De achtergrond van de berg 
is op de vier waarden telkens iets 
anders en bestaat uit respectievelijk 
het cijfer ‘1/2’ en de teksten ‘un’, 
‘dos’ en het cijfer ‘4’. Van de Neder-
landse cijferzegels van 1876 kenden 
we dat charmante idee ook al, wel-
licht ontleend aan deze ontwerpen? 
Of zou het een algemeen 19e-eeuws 
beveiligingstechniekje zijn geweest? 
www.stamps.org/american-philatelist
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Informatie: Organisatie V.O.V.V.   •  Tienwoningenweg 53, 
7312 DL  APELDOORN NL  •  Tel. (0031)-(0)55-3558600

Website: www.eindejaarsbeurs.nl  •  e-mail: organisatie@eindejaarsbeurs.nl

HOLLANDFILA
2 & 3 JUNI 2017

LOCATIE:
DE  VELUWEHAL

Nieuwe Markt 6
3771 CB Barneveld NL

Entree € 3,- p.p./p.d.
2 juni van 10.00 - 17.00 uur
3 juni van 10.00 - 16.00 uur

Informatie: Organisatie V.O.V.V.   •  Tienwoningenweg 53, 

LOCATIE:
DE  VELUWEHAL

Nieuwe Markt 6
3771 CB Barneveld NL

Entree € 3,- p.p./p.d.
2 juni van 10.00 - 17.00 uur
3 juni van 10.00 - 16.00 uur

Eigen vervoer:
A1: Afrit 16, Voorthuizen/Harselaar

Volg Barneveld-centrum.
400 m. van het station-centrum

< Barneveld

•  Wat kunt u verwachten van dit evenement:
•  Ca. 100 handelaren fi latelie w.o. 

ook semihandel.

•  Veel gratis parkeermogelijkheden.
•  Uitstekend restaurant, vele 

gezellige zitjes.

•  Jeugd t/m 17 jaar toegang gratis.
•  Dit mag u zeker niet missen !!!!!

Leden gratis toegang.
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p dinsdag 10 juli 1917 
verscheen in de Limburgse 
courant ‘De Nieuwe koe-
rier/Maas- en Roerbode’ 

een advertentie: ‘Postzegelliefheb-
bers worden uitgenodigd tot bijwo-
nen ener vergadering te houden op 
woensdag 11 juli a.s. n.m. 9.00 uur, 
bovenzaal café ‘De Prins’, Varkens-
markt, teneinde te geraken tot 
oprichting ener Vereniging van Post-
zegelverzamelaars, alhier’. Slechts 
7 personen kwamen opdagen maar 
desalniettemin werd tot oprichting 
besloten. Volgens het verslag van de 
oprichtingsvergadering is het doel 
van de vereniging de bevordering 
van de filatelie in het algemeen en 
de vermeerdering van de verzame-
lingen van de leden in het bijzonder. 
Door de aanwezigen, die zich allen 
hadden opgegeven als lid, werd een 
bedrag van ƒ 1,– per persoon gestort 
ter dekking van de eerste kosten.
Men ging voortvarend van start. Het 
voorlopige bestuur liet vervol-

gens een schrijven uitgaan naar 
verzamelaars en liefhebbers in de 
stad Roermond waarbij zij werden 
gewezen op de oprichting van de 
vereniging. Er werd een formulier 
bijgevoegd waarmee men zich als 
lid van de vereniging kon opgeven, 
hetgeen gaarne voor 1 augustus 
a.s. werd terug ontvangen. Het 
formulier kon worden gestuurd naar 
de secretaris, de heer Henri Rücker. 
Tevens werd medegedeeld dat bij de 
penningmeester ruilboekjes waren 
te verkrijgen à 2 cent per stuk. In 
de vergadering van 12 november 
1917 werd besloten de 
contributie vast te stel-
len op ƒ 0,10 per maand 
of ƒ 1,20 per jaar.
Eind november 1917 
telde de vereniging 
reeds ruim 20 leden.

Archief
Roermond lag in 
1944/45 in de frontlinie 

waardoor het gehele archief in 
vlammen is opgegaan waaronder de 
koninklijke goedkeuring van 27 juni 
1927. Uit alle hoeken en gaten en 
uit mondelinge mededelingen is in-
dertijd het archief zo goed mogelijk 
hersteld.
Na de oorlog groeide de vereniging 
in ledental tot een record van 95 le-
den omstreeks 1980. Daarna trad 
een vrij sterke daling op zodat in 
1992 bij de viering van het 75-jarig 
bestaan er nog circa 50 leden wa-
ren. Vervolgens zette de daling zich 
gestaag voort waardoor bij de vie-

ring van het 100-jarig 
bestaan het aantal 
leden nog slechts 
9 bedraagt. We zijn 
dus bijna terug op 
het uitgangspunt. 
Ondanks het feit dat 
het inwonertal van 
de stad Roermond 
sterk is toegenomen 
vergeleken met het 

oprichtingsjaar, komt slechts 1/3 
van het huidige ledental uit deze 
stad.

Gezamenlijke beurs
Daar onze twee jeugdleden ook 
reeds enkele jaren AOW-ers zijn 
en de gemiddelde leeftijd van de 
overigen circa 80 jaar is, heeft 
Roermond voor de viering van 
haar 100-jarig bestaan contact 
gezocht met de Postzegelvereniging 
Filatelica Weert om gezamenlijk een 
beurs en jeugddag te organiseren 
in Scholen gemeenschap Philips 
van Horne, Wertastraat 1, te Weert 
op zondag 18 juni van 10.00 – 
16.00 uur. 
Als oudste Limburgse postzegel-
vereniging vonden we het aan onze 
leeftijd verplicht zoveel mogelijk jon-
geren bij deze viering te betrekken.
Het bijzondere postzegelvelletjes is 
beschikbaar voor € 10.50 exclusief 
1 € verzendkosten. Bestellingen naar 
wiebetenwolde@gmail.com 

O
Postzegelvereniging Roermond 100 jaar 

n tegenstelling tot de Eindejaarsbeurs is 
dit uitsluitend een postzegelevenement: 
geen munten en prentbriefkaarten dus. 
Een handelsbeurs, zonder ruiltafels en 

er is geen tentoonstelling.
Naast ruim 90 handelaren uit binnen- en 
buitenland zijn ook een aantal gespecialiseerde 
verenigingen met een informatiestand aanwezig. 
Dit jaar zijn er geen specifieke jeugdactiviteiten.

Ruim en licht
De hal is goed verlicht en alles is ruim en 
overzichtelijk opgezet. Er zijn een groot aantal 
zitplaatsen voor de bezoekers. Editie 6 van de 
Filakrant is bij de ingang verkrijgbaar. Editie 7 ver-
schijnt op de eerste dag van de Eindejaarsbeurs.
De organisator van Hollandfila, V.O.V.V., werkt ook 
bij deze beurs weer samen met het Samenwer-
kingsverband Filatelie (SVF). Het bestuur van 

SVF is met een promotiestand aanwezig om 
nader kennis te maken met de leden en nieuwe 
leden te werven.

Hollandfila, Veluwehal, Markt 6a, Barneveld
2 juni 10.00-17.00 uur, 3 juni 10.00-16.00 uur
Toegang € 3, jeugd tot 17 jaar gratis evenals 
leden van SVF. Info: www.eindejaarsbeurs.nl 
055-3558600 of 06-30781411 

I

Hollandfila: een echte postzegelbeurs!

mailto:wiebetenwolde@gmail.com
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

AUSTRALIË
Zeldzame schoonheden
Het gaat over diamanten, wel te 
verstaan. Om de intrinsieke pracht, 
als statussymbool en als teken van 
waarde en welvaart. Een viertal 
edelstenen/mineralen sieren de op 
30 maart verschenen postzegel-
serie: de gouden saffier, de rode 
rhodoniet (beide $ 1.00), de groene 
fluoriet en de paarse diamant 
($ 2.00).
Twee postzegelboekjes vergezel-
len de serie. Het ene met de twee 
zegels van $ 1.00, elk vijf stuks. 
Plus een prestigeboekje met een 
aantal series. Prijs van dit boekje is 
$ 30.95.

Verjaardag koningin
Er werd weer van alles gevierd 
(21 april: koningin 91 jaar, 
20 november: 60 jaar getrouwd, 
7 februari: 65 jaar aan de macht). 
Maar de twee op 4 april verschenen 
zegels vieren de verjaardag. Die 
van $ 1.00 is in een boekje van tien 
stuks te koop.

Eerste wereldoorlog 1917-2017
Voor de vierde maal schenkt de 
post aandacht aan de Eerste 
Wereldoorlog honderd jaar geleden. 
Deze keer staan de gebeurtenissen 
in Vlaanderen centraal. Maar liefst 
38.000 Australiërs sneuvelden 
tijdens de derde slag om Ieper. Ook 
maakte het Australian Flying Corps 
zijn eerste vluchten boven Frankrijk. 
Een vijftal zegels van $ 1.00, ver-

schenen op 4 april, geven beelden 
van deze in barre omstandigheden 
geleverde strijd. Ze zijn ook verkrijg-
baar in boekjes: een normaal boekje 
met twee maal de vijf zegels en een 
prestigeboekje van $ 20.95.

FAERÖER
Europa
Net als IJsland zat de post van de 
Faeröer even met de handen in het 
haar omdat de eilandengroep niet 
over een kasteel beschikt. Het land 
heeft ook een tamelijk klasseloze 
maatschappij zonder enige adel. 
Men had alleen stevige huizen 
nodig om Atlantische stormen te 
weerstaan.
Toch vond men een oplossing. 
Er bestaat een legende over een 
prinses, waarvan de vader (koning 
James) niet wilde dat zijn dochter 
beneden haar stand zou huwen. 
Haar verliefdheid was sterker en het 
jonge stel trouwde in het geheim. 
Vervolgens verliet zij haar vaders 
kasteel, waarna het paar vluchtte 
van Schotland naar de Faeröer 
(afb. 1). Natuurlijk werd het nog 
spannend, maar het verhaal heeft 
toch een happy end.
Op 15 mei verschijnen de twee 
Europazegels. Op de waarden van 
9.50 (tarief brieven binnenland) en 
17 kronen (briefpost naar Europa) 
staan kindertekeningen met mo-
menten uit de legende. Er is ook een 
boekje verkrijgbaar met driemaal 
de serie.

GRIEKENLAND
Archeologisch Museum
Een zestal zegels vestigt op 
15 maart de aandacht op en-
kele voorwerpen uit het Nationale 
Archeologische Museum. Het is 
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S • het oudste museum in Grieken-
land (1856). Een van de zegels, de 
72c met een afbeelding van een 
diadeemdragende jongeman, is per 
tien verkrijgbaar in een boekje. Het 
betreft een Romeinse marmeren 
replica uit 100 voor Christus.

INDIA
Transport door de eeuwen heen
Draagstoel, kar, koets, (fiets)
rickshaw, auto, tram, bus en metro. 
Ze komen alle aan bod in het op 
25 maart in India verschenen 
prestigeboekje (afb. 2). Het bevat 
vijf zegelvelletjes met elk vier zegels 
van 5.00, 10.00, 15.00 en 20.00r. De 
tekst in het boekje is in het Engels 
en in het Hindi.

KOREA-NOORD
Wonsan Air Festival
In september vorig jaar vond in 
de Noord-Koreaanse kustplaats 
Wonsan voor het eerst een 
driedaagse luchtvaartshow plaats. 
Ook dit jaar september volgt zo’n 
show. Men probeert er buitenlandse 
toeristen voor te strikken, want de 
website is in vijf talen (waaronder 
het Nederlands!). Op 24 september 
verscheen een boekje (afb. 3) met 
zes zegels (twee maal 30, 50 en 
70 won) en twee vignetten. Afge-
beeld zijn diverse vliegtuigen, ook 
een modelvliegtuig), een helikopter 
en parachutespringers.
Het boekje kent zoals gewoonlijk 
een geperforeerde en een onge-
perforeerde versie. Prijs van het 
normale boekje is 315 won (15 won 
meer dan de nominale waarde).

Luchtsporten
Een tweede boekje (afb. 4) met 
een luchtvaartmotief volgde op 

15 november: parachutespringen 
en modelvliegtuigen. Drie zegels: 
van 10, 40 en 50 won. Prijs van het 
boekje is 115 won (inclusief 15 won 
toeslag).

PORTUGAL
Harmonicaboekje: Noord-Portugal
Een product dat nog niet zo lang 
bestaat: een als een harmonica in 
elkaar gevouwen boekje. De Neder-
landse post overweegt ook dit soort 
boekjes aan het loket beschikbaar te 
stellen. Er loopt nog een proef met 
het Enschedé-boekje (postduif).
Vorig jaar was het zuidelijke deel aan 
de beurt, nu het noorden. Het boekje 
bevat vijf paneeltjes van elk vijf zelf-
klevende zegels. De zegels hebben 
de aanduiding ‘E20g’ voor een brief 
binnen Europa, momenteel 75c. 
Afgebeeld zijn de Arrábida boog-
brug bij Porto, de kathedraal in 
Braga, de rivier Douro (= gouden 
rivier), het muziekinstrument Guita 
Transmontana, een soort doedelzak 
en het neoclassicistische gebouw 
van de universiteit van Coïmbra. 
Uitgiftedatum was 24 maart.

ZWEDEN
Vlinders
Zodra je de eerste vlinders ziet, is 
dat een teken dat de lente nabij is. 
De Zweedse post pakte dat heel 
letterlijk op en gaf op 16 maart een 
serie postzegels met zes verschil-
lende vlinders uit: vijf in een boekje 
(afb. 5 ) en een als rolzegel. Dankzij 
Google is het een fluitje van ’n cent 
de Nederlandse namen te geven: 
groot geaderd witje, oranjetipje, 
 klaverblauwtje, veldparelmoervlin-
der en citroenvlinder. De zegels 
zitten per tien in een boekje (twee 
van elk) en hebben de aanduiding 
brev (= kr 6.50) voor een binnen-
landse brief.

Postnord
Zweden en Denemarken hebben in 
Postnord hun postzegelactiviteiten 
samengevoegd. Nieuw is ook dat de 
meeste postzegels vanaf dit jaar bij 
de Franse drukker Cartor Security 
Printers en diens zustermaatschap-
pij Walsall Security Printers gedrukt 
(gaan) worden. Niet langer meer bij 
de drukkerij in het Zweedse Kista. 
Het houdt ook in dat de markerin-
gen op de marges (controlenum-
mers en snijstrepen) verdwijnen. 
Er verschijnen dit jaar overigens 
maar liefst acht postzegelboekjes 
(waarvan de Zweedse drukkerij er 
nog twee voor zijn rekening neemt).

1
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EUROPA

ÅLAND 
24-5-’17. 100 jaar onafhan-
kelijkheid.
€ 5.- Zwanen. 

ANDORRA FRANS
9-3-’17. Filatelistische 
studieclub Philandorre 
40 jaar.
€ 0.85 (met sierveld). 
Zegel-op-zegel 20 c. (1932) 
rivier met brug.

8-4-’17. Festival La Mas-
sana Còmic 2017.
€ 1.70. Handen met potlood 
en tekeningen.

ANDORRA SPAANS
9-3-’17. Kunst.
Blok € 3.15. ‘De stemmen 
zwijgen’ van Neus Mola. 

ARMENIË
3-3-’17. Alexander Manta-
shian (1842-1911).
380 d. Portret oliemagnaat 
en filantroop. 

ATHOS (Heilige Berg)
10-11-’16. Steenreliëfs in 
kloosters, IV.
€ 0.20, 0.50, 0.85, 0.90, 
1.20. Verschillende motieven 
uit resp. Konstamonitou, 
St. Pantaleon, Xenofontos, 
Esfigmenou, Gregoriou. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA 
(Kroatische Post 
Mostar)
22-3-’17. Wereld Water Dag.
2.70 KM. Stenen in water. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
14-9-’16. Rode Kruis.
0.20 KM. Mensenketen 
met wereldbol. (Verplicht 
toeslagzegel 14-21 sept.).
9-3-’17. Kroning Stefan 
Nemanjić I 800 jaar 
geleden.
1.70 KM. Portret koning van 
Servië. 

23-3-’17. Frankeerzegels, 
kloosters.
0.90. 1.10, 2.-, 4.- KM. 
Verschillende kloosters.

BULGARIJE
28-2-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
Blok 0.65 L. Haan.
24-2-’17. 125e geboor-
tedag generaal Vladimir 
Stoychev (1892-1990).
Blok 2.- L. Stoychev als 
springruiter op paard.
22-3-’17. 70 jaar 
burgerluchtvaart, 15 jaar 
luchtvaart associatie.
0.65 L. Beeldmerk, 
vliegtuig. 

CYPRUS
24-3-’17. Paphos, Europese 
culturele hoofdstad 2017.
Driemaal € 0.64 (samen-
hangend, doorlopend 
beeld). Rotskust, zee, 
tempelzuilen.
24-3-’17. Jubilea.
€ 0.34, 0.41, 0.64. Resp. 
60 jaar televisie: testbeeld, 
Orde van Cypriotische Me-
dici 50 jaar: beeldmerk met 
stethoscoop en esculaap, 
100 jaar Lions Internatio-
nal: beeldmerk. 

CYPRUS TURKS
23-2-’17. Dolfijn.
1.- NTL. Delphinus delphis. 

DUITSLAND
13-4-’17. Frankeerzegel, 
bloem.
€ 0.05. Polemoniaceae sp.
13-4-’17. Klassieke Duitse 
auto’s.
€ 0.90, 0.90. Opel Manta A, 
VW Golf serie 1. 

13-4-’17. 500 jaar Refor-
matie.
€ 0.70. Portret Maarten 
Luther (1483-1546).
13-4-’17. Werelderfgoed 
Unesco*.
€ 1.45. Rammelsbergmij-
nen, oude stad van Goslar, 
watermanagementsysteem 
Oberharz. 

ESTLAND
30-3-’17. Scheepsbouw 
innovatie.
Viermaal € 0.65 (samen-
hangend). Patrol 4500 WP, 
AC600PVD, Saare 46, 
Koidula. 
 

FAERÖER
15-5-’17. Deens konings-
paar 50 jaar getrouwd.
Blok 50.- kr. Koningin 
Margarethe II (1940) 
en prins-gemaal Henrik 
(1934). 

FRANKRIJK
1-4-’17. Maskers.
Twaalfmaal Lettre Verte 
(in boekje). Verschillende 
maskers gefotografeerd 
door Italiaan Michelangelo 
Durazzo (1935-1993). 

3-4-’17. Smeedkunst.
€ 0.73. Diverse objecten. 

10-4-’17. Slag van Vimy 
100 jaargeleden. Gezamen-
lijke uitgifte met Canada.
Velletje met € 0.85, 1.30. 
Resp. monument met 
lauwerkrans, beeld van 
wenende vrouw en vlaggen.
18-4-’17. Weg ‘Chemin des 
Dames’ 100 jaar.
Velletje met € 1.10, 1.10. 
Senegalese scherp-
schutters, militairen in 
steengroeve Caverne du 
Dragon.
24-4-’17. 150e geboorte-
dag Jean-Baptiste Charcot 
(1867-1936).
€ 1.30. Portret poolonder-
zoeker, pinguïns, vogel, 
zeilschip ‘Pouquoi-Pas’. 

28-4-’17. Concours Lépine 
voor uitvinders.
€ 1.30. Grafische afbeel-
ding.
2-5-’17. 90e congres 
Franse Filatelisten Vereni-
gingen in Cholet.
€ 0.73. Kerk Onze-Lieve-
Vrouw van Cholet, theater. 

GEORGIË
15-12-’16. Flora, Kaukasi-
sche pimpernoot.
0.35 L. Staphylea colchica. 

GRIEKENLAND
14-3-’17. Nationaal Archeo-
logisch Museum 150 jaar.
€ 0.10, 0.50, 0.72, 0.90, 
1.50, 2.-. Resp. ‘De kus’ 
detail van drinkschaal 
met jongenshoofd en 
meisjeshanden 6e eeuw 
v.Chr.), beeld ‘Odysseus 
van Antikythera’ (1e eeuw 
v.Chr.), beeld van jongens-
hoofd ‘Diadoumenos’ (100 
v.Chr.), bronzen standbeeld 
‘Poseidon van Livadostra’ 
(480 v.Chr.), afbeelding op 
graf van jongen met mantel 
en speer (ca. 440 v.Chr.), 
muurschildering ‘Vrouw 
van Mycene’ (13e eeuw 
v.Chr.). 

GIBRALTAR
14-3-’17. Troonsbestijging 
koningin Elizabeth II (1926) 
65 jaar geleden.
22, 64, 70, 80 p., £ 2.-, 3.-; 
blok £ 3.-. Verschillende 
afbeeldingen van Britse 
vorstin. 

 

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.
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GROOT-BRITTANNIË
21-3-’17. Frankeerzegels, 
type Machin.
£ 1.17, 1.40, 1.57, 2.27, 2.55. 
Resp. zonsondergang rood, 
donker dennengroen, 
dragongroen, oogstgoud, 
granaatrood.
21-3-’17. Regionale 
frankeerzegels.
£ 1.17, 1.40 (Engeland); 
£ 1.17, 1.40 (Wales); £ 1.17, 
1.40 (Schotland); £ 1.17, 
1.40 (Noord-Ierland). Resp. 
eik, Tudorroos; distel, 
tartan; linnen porselein; 
narcis, veren. 
6-4-’17. Legendarische 
paarden.
1st., 1st., £ 1.17, 1.17, 1.40, 
1.40. 1.57, 1.57. Resp. 
Frankel, Red Rum, Shergar, 
Kauto Star, Desert Orchis, 
Brigadier Gerard, Arkle, 
Estimate. 

4-5-’17. Zangvogels.
Tienmaal 1st. Parus major, 
Troglodytes troglodytes, 
Phylloscopus trochilus, 
Regulus regulus, Alauda 
arvensis, Emberiza citro-
nella, Cuculus canoris, 
Luscinia megarhynchos, 
Turdus philomelos, Sylvia 
atricapilla.

HONGARIJE
6-3-’17. 100e geboortedag 
filmregisseur Fábri Zoltán 
(1917-1994).
300 Ft. Scène uit film 
Körintha.
6-3-’17. 450e geboortedag 
Claudio Monteverdi (1567-
1643).
210 Ft. Italiaanse componist 
met muziekinstrumenten.
6-3-’17. Pasen.
120 Ft. Deel uit kunstwerk 
‘Graflegging van Christus’ 
van textielkunstenares 
Erzsébet Szekeres (1938). 

ITALIË
18-3-’17. Korps Gevange-
nispolitie 200 jaar.
€ 0.95. Beeldmerk in 
Italiaanse kleuren.
21-3-’17. Observatorium 
van Padova 250 jaar.
€ 0.95. Observatorium in 
kasteel, krabnevel.
22-3-’17. Kaasproducent 
Auricchio.
€ 0.95. Povolonekaas met 
tomaten en sla. 

25-3-’17. Verdrag van 
Rome 60 jaar.
€ 0.95. Vrouwengezicht en 
profil en ster met twaalf 
punten.
4-4-’17. Hoedenfabriek 
Borsalino 160 jaar.
€ 0.95. Hoed. 

JERSEY
11-4-’17. Historische 
voorwerpen.
49, 63, 73 (Sepac*), 79, 
90 p.,£ 1.07, 1.32, 2.52. 
Resp. gouden halsring 
(eerste eeuw v.Chr.), mo-
lensteen (eerste eeuw voor 
Chr.), pilaarsteen (800), 
bronzen dolk (tweede eeuw 
v.Chr.), pijlpunt (2850-
2250 v.Chr.), zilveren 
en vergulde broche (14e 
eeuw), bonzen beeldje 
(tweede eeuw v.Chr.), bron-
zen bijl (1500-800 v.Chr.). 
Landkaart op alle zegels. 

KOSOVO
20-1-’17. Gemeente Ferizaj.
€ 1.30, 2.-. Resp. beeld-
merk en gemeentehuis, 
kerk en moskee.
3-3-’17. Inheemse flora. 
€ 0.80, 0.90, 1.-. Resp. So-
lenanthuse krasniqi, Aster 
albanicus, Tulipa luanica. 

21-3-’17. Vrijheidsstrijders.
Driemaal € 1.30. Nesimi 
Dervishdana (1981-1999), 
Xheladin Gashi (1946-
2005), Malush Ahmeti 
(1951-1999).

KROATIË
14-3-’17. Frankeerzegels, 
etnografisch erfgoed.
3.-, 4.60, 5.-, 6.50 kn. 
Details van nationale 
klederdrachten resp. Zlarin, 
Podravina, Konavle, Istrië. 
Ook velletje met de zegels. 

21-3-’17. Vleermuizen.
2.80, 3.10, 6.50 kn. Resp. 
Rhinolophus blasii, Pleco-
tus kolombatovici, Myotis 
emarginatus.
21-3-’17. Wereld Gedichten 
Dag.
2.80 kn. Gedichtenboom. 

3-4-’17. Pasen.
3.10 kn. Paasmand.

LETLAND
3-3-’17. Frankeerzegel, 
flora.
€ 0.64. Freesia. 

LITOUWEN
4-3-’17. 100e geboortedag 
Algirdas Julius Grieman 
(1917-1992).
€ 0.39. Portret literair 
wetenschapper. 

LUXEMBURG
15-2-’17. Maria-verschij-
ning in Fátima (Portugal) 
100 jaar geleden. Geza-
menlijke uitgifte met Polen, 
Portugal en Slowakije.
Blok € 0.95. Beeld van 
Heilige Maagd Maria.
15-2-’17. Privéschool 
Fieldgen 125 jaar.
€ 0.70. Leerlingen, gebouw. 

15-2-’17. Alzheimer organi-
satie 30 jaar.
€0.70. Beeldmerk met 
hersenpictogram.
15-2-’17. Weldadigheids-
organisatie Fifty One 
International 51 jaar.
€ 0.70. Beeldmerk, 
wereldkaart.

7-3-’17. 100e geboortedag 
Josy Barthel (1917-1992).
€ 0.70. Atleet tijdens 
winnen gouden medaille 
Olympische Spelen in Hel-
sinki (1952). 

7-3-’17. Bekende personen.
€ 0.70, 0.70, 0.70. Bota-
nicus Jean Jules Linden 
(1817-1898), politicus 
Pierre Frieden (1892-1959), 
historicus en literair 
conferencier Tony Bourg 
(1912-1991). 

MACEDONIË
8-5-’16. Internationale Dag 
van het Rode Kruis.
8 den. Gekleurde stippen. 
(Verplicht toeslagzegel 
8-15 mei).
22-3-’17. Frankeerzegels, 
groenten. 
18, 18 den. Aardappelen, 
courgettes. 

MALTA
30-3-’17. Architectuur.
€ 0.51, 1.32, 1.55. 
Verschillende consoles van 
balkons. 

MOLDAVIË
10-3-’17. Duurzaam 
toerisme.
5.75 L. Soroca-fort, wijn-
makerij Purcari, Oreheiul 
Vech-museum. 

MONACO
10-4-’17. Stichting Prinses 
Charlène van Monaco vijf 
jaar.
€ 0.71, 0.85. Prinses met 
kinderen in zwembad.
10-4-’17. 75e Grand Prix 
van Monaco.
Velletje met € 0.80, 0.80, 
1.10, 1.30. Racewagens. 
28-4-’17. 50e Internatio-
nale bloemschikwedstrijd.
Velletje met driemaal 
€ 0.85. Verschillende 
bloemstukken. 

MONTENEGRO
30-3-’17. Fauna, lepelaar.
€ 0.95. Platalea leucorodia. 

NEDERLAND
24-4-’17. Botanische tuinen.
Velletje met tienmaal 1. Hor-
tus (Alkmaar): Echinacea 
purpurea, Pinetum 
Blijdenstein: Metasequoia 
glyptostroboides, Bota-
nische Tuinen (Utrecht): 
Pyrostegia venusta, 
Botanische Tuin (Kerkrade): 
Sarracenia flava, Hortus 
Botanicus (Leiden): Ginkgo 
biloba, Hortus (Nijmegen): 
Arum italicum, Oranjerie De 
Groene Parel (Den Helder): 
Vanilla planifolia, Arboretum 
Poort-Buiten (De Lutte): 
Clerodendrum trichoto-
mum, Hortus (Amsterdam): 
Atropa belladonna. 
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OEKRAÏNE
4-3-’17. Revolutie 100 jaar 
geleden.
3.- Hr. Demonstratie op 
Sofiaplein in Kiev met 
vlaggen. 

17-3-’17. Frankeerzegels, 
bomen.
Vel met 0.05, 0.20, 0.30, 
0.40, 0.50, 0.70, 2.-, 2.50, 
3.-, 4.80, 5.-, 8.-, 10.-, Ж, L, 
N, G, Є, V, F. 
Resp. Sorbus aucuparia, 
Robinia pseudoacacia, 
Fraxinus excelsior, Juglans 
regia, Aesculus hippocas-
tanum, Betula pendula, 
Quercus robur, Acer plata-
noides, Tilia cordata, Fagus 
sylvatica, Alnus incana, 
Ulmus laevis, Populus 
tremula, Salix alba, Acer 
pseudoplatanus, Morus 
alba, Pyrus sp., Hippophae 
rhamnoides, Cornus mas, 
Euonymus europaeus. 
 
OOSTENRIJK
7-4-’17. Klassiek handels-
merk.
€ 0.68. Schlierbacher 
kloosterkaas. 

7-4-’17. Ambachtsregle-
ment Goud- en zilver-
smeden 650 jaar geleden 
ingevoerd.
€ 1.75. Gouden en zilveren 
ringen.
7-4-’17. Klederdracht.
€ 0.68. Historische dracht 
van man en vrouw uit 
Pöttschinger. 

POLEN
1-3-’17. Pasen.
A, 6.- ZŁ. Gedecoreerde 
eieren. 

12-3-’17. Maria-verschij-
ning in Fátima (Portu-
gal) 100 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Slowakije, Portugal en 
Luxemburg.
Blok 6.80 ZŁ. Beeld van 
Heilige Maagd Maria.
15-3-’17. Stad Lublin 
700 jaar.
2.60 ZŁ. Stadsgezicht.

PORTUGAL
13-3-’17. Bezoek paus 
Franciscus I (1936). 
Velletje met € 0.47, 0.58, 
0.75, 0.80. Doorlopend 
beeld van Heilige Maria 
met kroon en resp. paus 
en bevolking, herders-
kinderen, Mariabeeld en 
heiligdom van Fátima, 
pelgrims. 
13-3-’17. Maria-verschij-
ning in Fátima (Portu-
gal) 100 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte 
met Slowakije, Polen en 
Luxemburg.
€ 2.- Beeld van Heilige 
Maagd Maria.
24-3-’17. Noord-Portugal. 
Vijfmaal E20g. Doedel-
zakspeler, Arrábida-brug 
in Porto, rivier Douro met 
wijngaarden, kathedraal 
in Braga, Universiteit van 
Coimbra. 

ROEMENIË
10-3-’17. Pasen, ikonen.
1.30, 1.30 L. ‘Kruisiging van 
Jezus Christus’, ‘Kruisiging’.
17-3-’17. Nationale symbo-
len, flora.
1.50, 4.-, 8.-, 15.- L. 
Landkaart en vlag met 
resp. Roemenië: Paeonia 
peregrina, Moldavië: 
Ocimum basilicum, Kroatië: 
Iris croatica, Bulgarije: 
Rosa damascena. 

24-3-’17. Antieke wapens.
2.50, 4.50, 8.-, 15.- L. Resp. 
Perzisch geweer, Italiaans 
pistool, Turks pistool, Turks 
pistool. 

29-3-’17. Roemeense 
verzamelingen, kurkentrek-
kers (II).
1.60, 2.70, 3.50, 4.-, 4.50, 
8.- L.; blok 16.- L. Resp. 
Resp. Franse zakkur-
kentrekker (18e eeuw), 
kurkentrekker met goud en 
agaat (18e eeuw), Britse 
vat kurkentrekker, Franse 
enkelvoudige kurkentrek-
ker, zig-zag kurkentrekker, 
Franse pistool kurkentrek-
ker; Deense kurkentrekker. 

RUSLAND
27-2-’17. 20 jaar Instituut 
Hoge Commissaris voor 
Mensenrechten in Rusland.
19.- r. Beeldmerk met 
wereldkaart en handen. 

2-3-’17. Oktoberrevolutie 
100 jaar geleden. 
Velletje met viermaal 35.- r. 
Tsarenkroon en aankondi-
ging op 2 november 1917, 
Oktoberrevolutie met vlag 
en gebouw, kruiser ‘Aurora’ 
tijdens aanval op 25 ok-
tober 1917, demonstratie 
met spandoek in november 
1917. 
9-3-’17. Voetbal, FIFA* 
Confederations Cup 2017.
35.- r. Beeldmerk.
9-3-’17. Europa, kastelen.
24.- r. Michailovski-kasteel 
in Sint-Petersburg. 

23-3-’17. Helden van de 
Sovjet-Unie.
19.-, 19.- r. Medaille en 
militairen met resp. Vadim 
Yermakov (1972-1996), 
Sergey Ashikhmin (1977-
2012).
27-3-’17. Interparlemen-
taire bijeenkomst van CIS*.
35.- r. Taurisch Paleis (St. 
Petersburg), beeldmerk.
29-3-’17. Arboretum van 
Sochi 125 jaar, flora.
Viermaal 29.- r. Galanthus 
woronowii, Erythronium 
caucasicum, Diospyros 
lotus, Cyclamen coum ssp. 
caucasicum. 

31-3-’17. IJsbreker ‘Krasin’ 
100 jaar.
24.- r. IJsbreker.
SERVIË
14-3-’17. Economische 

samenwerkingsorganisatie 
BSEC* 25 jaar.
74 din. Beeldmerk met 
vlaggen, schepen. 

16-3-’17. Uilen.
23, 46, 50, 70 din. Resp. 
Athene noctua, Tyto alba, 
Asio otus, Otus scops.

SLOVENIË
1-11-’16. Rode Kruis, Week 
van de Solidariteit.
€ 0.17. Uitgestrekte han-
den, beeldmerk. (Verplicht 
toeslagzegel 1-7 nov.).
17-3-’17. Rozen.
€ 0.97, 1.-, 1.12; blok € 1.26. 
Resp. Rosa gallica officina-
lis, Rosa × alba ‘Snežniška’, 
Rosa banksiae lutea; Rosa 
‘Prešeren’. 

 
17-3-’17. Toerisme.
€ 1.40. Kanovaarders in 
mijnen van Rudnik.
17-3-’17. Fossiel.
€ 0.65. Kaakbeen van 
holenleeuw (Panthera 
spelaea), landkaart. 

SLOWAKIJE
13-3-’17. Maria-verschij-
ning in Fátima (Portugal) 
100 jaar geleden. Geza-
menlijke uitgifte met Polen, 
Portugal en Luxemburg.
€ 1.60. Beeld van Heilige 
Maagd Maria.
17-3-’17. 100e geboortedag 
Jozef Miloslav Hurban 
(1817-1888).
€ 0.50. Portret nationalist, 
predikant en schrijver.
23-3-’17. Pasen.
€ 0.50. Muurschildering 
met vogel en bloemen. 

24-3-’17. Herdenking 
slachtoffers Holocaust.
€ 0.85. Davidster op con-
centratiekampkleding.

SPANJE
1-3-’17. Provincie Cáceres.
A. Provincieletters CC met 
gerookte paprikapoeder 
uit Vera, carnavalspop 
Peropalo, wilde kat, 
iberico-ham, toren van 
Sande, zonneroosje (Cistus 
ladanifer). 

10-3-’17. Aardige dorpen.
Velletje met viermaal 
A. Ainsa (Huesca): 
Plaza Mayor, Calatayud 
(Zaragoza): huizen met 
fort en kerk, Lastres 
(Asturias): huizen, Urueña 
(Valladolid): landschap met 
kasteel. 
17-3-’17. Filmfestival van 
Malaga.
€ 0.60. Filmblik en vis. 

21-3-’17. Humanitaire 
luchtvaart.
€ 1.35. Vliegtuigpropeller 
met maïskolf en korenaar. 
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27-3-’17. Musea.
Driemaal € 0.60. Nationaal 
Archeologisch Onderwater 
Museum (Cartagena), 
Centre Pompidou (Malaga), 
Museum de La Rioja (Lo-
groño).
31-3-’17. Humor, tekening 
van Joaquín Salvador Tejón 
‘Quino’ (1932).
Blok € 3.15. Stripfiguur 
Mafalda met wereldbol. 

3-4-’17. Provincie 
Barcelona
A. Boek en roos, provin-
cieletter B met draak 
van Gaudí uit Park Güell, 
nagerecht Crema Catalana, 
hotel W van Ricardo Bofill.
5-4-’17. Tradities en 
gewoonten, Semana Santa.
Viermaal € 1.-. Stads-
wapens en processies in 
Cáceres, Zamora, Málaga, 
Bajo Arajón.
6-4-’17. Traditionele 
dansen.
A. Handen met castagnet-
ten. 
21-4-’17. Europa, kastelen.
B. Kasteel van Manzanares 
(Madrid). 

TSJECHIË
8-3-’17. Straka Academie 
120 jaar.
24.- Kč. Gebouw met 
standbeeld in Praag. 
8-3-’17. Historisch 
voertuig.
16.- Kč. Raderstoomboot 
‘Praag’. 

15-3-’17. Dierentuin Jihlava 
60 jaar.
Vijfmaal A. hyacinthara 
(Anodorhynchus hyacinthi-
nus), kleine panda (Ailurus 
fulgens), zeehond (Phoca 
vitulina), rode reuzenkan-
goeroe (Macropus rufus), 
Somalische giraffe (Giraffa 
camelopardalis reticulata).
5-4-’17. Landschap.
20.- Kč. Porta Bohemica 
met vallei van rivier Labe. 
5-4-’17. Luchthaven Praag 
80 jaar.
32.- Kč. Vlag, vliegtuig, 
verkeerstoren. 

WIT-RUSLAND
3-5-’17. Flora.
N, H. Resp. narcis, tulp. 

10-5-’17. Eerste paarden-
tram in Minsk 125 jaar 
geleden.
A, N, M, H. Verschillende 
afbeeldingen van paarden-
tram.

ZWEDEN
16-3-’17. Vlinders.
Zesmaal Brev. Aporia 
crataegi, Anthocharis 
cardamines, Polyommatis 
semiargus, Melitaea cinxia, 
Gonepteryx rhamni, Aglais 
urticae. 

16-3-’17. Europa, kastelen.
Velletje met tweemaal Brev. 
Slot Wanås, bomen met 
kunstwerk ‘Double dribble’.

ZWITSERLAND
11-5-’17. Festival Unspunnen.
100 c. Alpenhoornblazer, 
vlag, gezichten.
11-5-’17. Serviceorgani-
satie voor ouderen Pro 
Senectute 100 jaar.
100+50 c. Gezichten, 
beeldmerk. 

11-5-’17. Pro Patria, 
85+40, 100+50 c. 
Resp. Kasteel Visconteo 
(Locarno), slot Oberhofen 
(Oberhofen).
11-5-’17. Briens-Rothorn-
Bahn 100 jaar.
100 c. Locomotief op 
tandradbaan. 

11-5-’17. Europa, kastelen.
100, 100 c. Castelgrande 
(Bellinzona), kasteel van 
Montebello (Bellinzona).
11-5-’17. Bergketen 
Churfirsten.
Viermaal 85 c. (doorlo-
pend, samenhangend). 
Berglandschap.
11-5-’17. Stichting voor 
federale samenwerking CH 
50 jaar.
100 c. Collage van federale 
kenmerken. 
11-5-’17. Filmfestival in 
Locarno.
100 c. Panterkop. 

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
15-3-’17. Voorkomen van 
voedsel vergiftiging.
25.- Dh. Man met buikpijn, 
verschillende etenswaren. 

15-3-’17. Strijd tegen 
voedselverspilling.
25, Dh. Kraan, hand met 
pannen, etenswaren.
21-3-’17. Internationale 
Dag van Syndroom van 
Down.
25.- Dh. Kindergezichten, 
kinderen met ballonnen.

ANGUILLA
10-10-’16. Frankeerzegels, 
nationale symbolen.
50, 75 c., $ 1.40, 1.80, 2.10, 
3.-, 5.-, 10. Resp. grondha-
gedis (Ameiva plei), witte 
cederbloem (Tabebuia 
heterophylla), nationale 
schotel van rijst en bonen, 
zeilwedstrijd, nationale 
kleuren, witte cederboom 
(Tabebuia heterophylla), 
vlag. 

ARUBA
14-3-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
Velletje met 200, 400 c. 
Resp. haan, draak. 

ASCENSION
12-4-’17. Palingachtigen.
20, 45, 50, 55, 65 p., £ 1.60. 
Resp. Channomuraena 
vittata, Muraena pavonina, 
Echidna catenata, Gymno-
thorax miliaris, Gymnotho-
rax unicolor, Ophichthus 
ophis. 

AUSTRALIË
30-3-’17. Edelstenen.
$ 1.-, 1.-, 2.-, 2.-. Resp. 
rhodoniet, saffier, fluoriet, 
roze diamant. Ook velletje 
met de zegels en vier blok-
ken met elk 1 zegel. 

30-3-’17. Kunst.
$ 1.-, 2.-. Schilderijen resp. 
‘Bij Heidelberg’ van sir 
Arthur Streeton (1867-
1943), ‘Voetballer’ van sir 
Sidney Nolan (1917-1992).
18-4-’17. Eerste Wereldoor-
log 100 jaar geleden, IV.
Vijfmaal $ 1.-. Vliegtuigen 
en pilotenbril, helm en 
militairen in slag bij Ieper, 
eerstehulpdoos en vrouwen, 
militairen op paarden in 
Sinai-Palestina-campagne, 
bril en Amerikaanse oorlogs-
correspondent Charles Bean 
(1879-1968) met verrekijker. 
Ook velle tje met de zegels. 

4-4-’17. Koningin Eliza-
beth II 91 jaar.
$ 1.-, 2.95. Resp. koningin, 
koningin en prins Philip. 
Ook velletje met de zegels.

BAHAMAS
10-4-’17. Zeezoogdieren 
Onderzoeks Centrum 
25 jaar, II, walvissen.
15, 50, 65, 70 c. Resp. Glo-
bicephala macrorhynchus, 
Physeter macrocephalus, 
Mesoplodon densirostris, 
Kogia sima. 

BHUTAN
2017. Minitempels Tashi-
gomangs.
Velletje met 9, 13, 21, 
37 nu.; blok 50 nu. Verschil-
lende minitempels. 

BOTSWANA
28-2-’17. Luipaarden.
4.-, 5.90, 8.-, 10.- P. 
Verschillende afbeeldingen 
van Panthera pardus. Ook 
velletje met de zegels. 

CANADA
8-4-’17. Slag van Vimy 100 
jaar geleden. Gezamenlijke 
uitgifte met Frankrijk.
P; velletje met $ 2.50, 
2.50. Resp. monument 
met lauwerkrans; beeld 
van wenende vrouw en 
vlaggen, monument met 
lauwerkrans. 

CHINA VOLKS-
REPUBLIEK
25-2-’17. Schilderij 
‘Duizend mijl’.
Velletje met zesmaal 1.20, 
1.50, 1.50, 3.- y. (per drie 
zegels doorlopend beeld). 
Landschap. 
27-2-’17. Persorganisatie 
The Commerciële Press.
1.20 y. Boek met tekst en 
gebouw.
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JAPAN
28-4-’17. Flora en fauna.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Alliumbloem (Allium 
schoenoprasum), edelweiss 
(Leontopodium faurei), klei-
ne plomp (Nuphar pumila), 
wateraardbei (Potentilla 
palustris), stinkdierkool 
(Symplocarpus foetidus), 
daglelie (Hemerocallis 
sp.), libel (Nannophya 
pygmaea), Japanse snip 
(Gallinago hardwickii), 
blauwstaart (Tarsiger 
cyanurus),hermelijn 
(Mustela erminea). 

2-5-’17. 150 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Denemarken.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Tweemaal Nyhavn 
(Kopenhagen), attrac-
tiepark Tivoli (Kopenha-
gen), groenten en fruit 
met varkens, fietsers, 
windmolens, sprookje van 
Hans Christian Andersen 
‘De kleine Zeemeermin’, 
sprookje van Andersen 
‘Tumblina’, slot Kronborg 
(Helsingør), Amalienborg-
paleis (Kopenhagen).
10-5-’17. Groetzegels, 
Snoopy.
Velletje met tienmaal 
82 yen; velletje met tien-
maal 82 yen. Resp. Snoopy 
en brieven: tweemaal met 
brief, dansend, in mand 
van luchtballon, op fiets, 
met Charlie Brown, met 
Woodstock, bij brieven-
bus, met typemachine, 
met brief; Snoopy met 
cadeautjes: met pakjes, 
in bestelwagen, in doosje, 
achter stuur, met Charlie 
Brown, achter karretje, 
tweemaal met pakjes, op 
hondenhok, met hart. 
12-5-’17.  Commerciële 
Commissie Systeem 
100 jaar.
82 yen. Duif, beeldmerk 
met klaver.

9-3-’17. Ontwikkelingen in 
Beijing en Tianjin.
1.20, 1.50 y. Resp. 
Tianjin: reuzenrad, fietsers, 
toren, zonnepanelen en 
oplaadplaats elektrische 
auto’s; Beijing: vliegtuig, 
laboratoriummedewerkers, 
autoassemblage met robot, 
computers en gebouwen. 

20-3-’17. Seizoenen.
1.20, 1.20, 1.50, 1.50 y. 
Resp. kinderen met vlieger, 
vrouw in bootje en kinderen 
met lotusbloemen, oog-
stende landarbeiders en 
kippen, vrouw en kinderen 
met vuurwerk.

COLOMBIA
1-3-’17. Departement Sucre 
50 jaar.
$ 2.000, 2.000 (samen-
hangend). Danseressen, 
kerk in Sincelejo. 

CUBA
17-1-’17. Stad Gibara 
200 jaar.
75, 85 c. Resp. kathedraal 
en standbeeld, scheepjes. 

CURAÇAO
Dec.’16. Decemberzegels.
66, 121, 179, 308, 440, 
684 c. (ruitvormig). Resp. 
kerstboom, zuurstokken 
kerstklokken kerstballen, 
hulst, sterren. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK
2-3-’17. Banco de Reservas 
75 jaar.
75.- P. Beeldmerk, deur van 
bankgebouw, vlaggen. 

14-3-’17. Eerbetoon aan 
Vaticaan.
60.-, 60.- P. (samenhan-
gend). Paus Benedictus XVI 
(1927), paus Franciscus I 
(1936).
 
ECUADOR
24-2-’17. Carnaval van 
Guaranda.
$ 1.-, 1.-. Gitarist, luchtfoto 
van stad. 

ETHIOPIË
2016. Overwinning 
vrijheidsoorlog 75 jaar 
geleden.
Vijfmaal 1.-, 1.50 B. 
Vrijheidsmonument met 
verschillende portretten 
van vrijheidsstrijders en 
vlag. 

FALKLANDEILANDEN
27-3-’17. Scheepswrakken, I.
31, 76 p., £ 1.01, 1.22. Resp. 
‘Acteon’, ‘Charles Cooper’, 
‘Afterglow’, ‘Capricorn’. 

FILIPPIJNEN
Mrt.’17. Frankeerzegels, 
fruit.
1.-, 3.-, 5.-, 14.-, 17.-, 
55.-, 100.- P. Resp. mango, 
durian, framboos, pomelo, 
calamanondin, tamarinde, 
pitahaya.
27-3-’17. Hagedissen.
Viermaal 12.- P. (samen-
hangend); velletje met 
vijfmaal 12.- P. Resp. 
Brachymeles bicolor, 
Pseudogekko brevipes, 
Gekko gigante, Lipinia pul-
chella; Varanus olivaceus, 
Pseudogekko smaragdinus, 
Bronchocela marmorata, 
Gonocephalus sophiae, 
Tropidophorus misaminius. 

GAMBIA
8-3-’17. Frankeerzegels, 
fauna.
D 2.000, 3.000, 5.000. 
Resp. Guinea baviaan 
(Papio papio), gevlekte 
hyena (Crocuta crocuta), 
leeuw (Panthera leo). 

GRENADA
28-2-’17. Vleermuizen in 
Grenada.
Zesmaal $ 3.50; blok met 
tweemaal 7.50. Artibeus 
jamaicensis, Molossus mo-
lossus, Noctilo leporinus, 
Sturnira lilium, Artibeus 
lituratus, Carollia perspicil-
lata; Ardops nichollsi, 
Urbanus proteus. 

HONGKONG
23-3-’17. Jao Tsung-I (1917). 
$ 1.70, 2.20, 2.90, 3.10, 
3.70, 5.-; blok $ 10.-. 
Verschillende schilderijen, 
kalligrafieën en tekeningen.
1-7-’17. Hereniging met 
Chinese Volksrepubliek.
$ 1.70, 2.90, 3.70, 5.-. Resp. 
gebouwen en vlaggen, 
sportende en musicerende 
bewoners, hoogbouw en 
vogels, kinderen met 
ballonnen. Ook velletje met 
de zegels.

INDIA
7-3-’17. Yogoda Satsanga 
Society 100 jaar.
5.- R. Portret yogaleermees-
ter Paramahansa Yogananda 
(1893-1952), hoofdvestiging 
in Dakshineswar, beeldmerk.
25-3-’17. Transport.
Vel met vijfmaal 5.- R., 
vijfmaal 10.- R, vijfmaal 
15.- R, vijfmaal 25.- R. Resp. 
draagstoel, ossenwagen, 
fietsriksja, Rolls Royce 
(1909), tram, draagstoel, 
ossenkar, motorfiets riksja, 
Austin (1926), metro, 
draagstoel, paardenkar, 
loopriksja, Chevrolet 
(1932), dubbeldeksbus, 
draagstoel, paardenwagen, 
schoolriksja, Ford (1938), 
bus. Ook vijf velletjes met 
resp. draagstoelen, riksja’s, 
karren, antieke auto’s, 
moderne vervoermiddelen. 

INDISCH OCEAAN-
GEBIED BRITS
6-3-’17. Vliegtuigen uit 
Eerste Wereldoorlog.
60, 60, 60 p., £ 1.-, 1.-, 1.50. 
Resp. Nieuport 11 (Bebe) 
(1915), F.E. 2b Reconnais-
sance (1915), Sopwith Ca-
mel (1917), Royal Aircraft 
Factory S.E. 5a, Bristol F 2B 
(1917), Handley Page H.P. 
O/400 (1918). 

ISRAËL
4-4-’17. Boek Passover 
Haggadah over uittocht uit 
Egypte.
NIS 4.-, 4.-, 4.-. Resp. veilig-
heid: militairen met ge-
weren, illegale immigratie 
‘Aliyah’; schip, kolonisatie: 
mensen in kibboets. 

4-4-’17. Diplomatie 
betrekkingen met Portugal. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Portugal.
NIS 7.40. Dolfijnen on-
derzoek: dolfijn (Tursiops 
truncatus) en schip met 
vlaggen. 

4-4-’17. Herdenkingsdag.
NIS 2.40. National Memo-
rial Hall bij Herzl-berg in 
Jeruzalem.
4-4-’17. Hereniging Jeruza-
lem 50 jaar geleden.
Velletje met NIS 4.10, 4.10. 
Watertoren bij Hebreeuwse 
Universiteit, joden bij 
Westelijke Muur.
4-4-’17. 50 jaar vestigin-
gen in Golan, Jordaanvallei, 
Judea en Samaria. 
NIS 2.40, 2.40, 2.40. Golan: 
appel en waterval, Jordaan-
vallei: dadels en dadelplan-
tage, Judea en Samaria: 
olijftak en jongeren met 
vlag bij treinstation van 
Sebastia. 
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17-5-’17. Groetzegel.
82 yen. Getal 82.
24-5-’17. Lions Internatio-
nal 100 jaar.
Vijfmaal 82 yen. Beeldmerk, 
hand en kinderen, brillen, 
korenaar en broodproduc-
ten, milieu bescherming. 

26-5-’17. Herbebossing in 
prefectuur Toyama, flora.
Velletje met tienmaal 62 yen. 
Kersenbloesem, Magnolia 
kitakobushi, gentiaan, 
tulpen, Magnolia obovata, 
Prunus pendula, Erythronium 
japonicum, Lilium specio-
sum, Berberis thunbergii, 
Cryptomeria japonica. 

KAZACHSTAN
2-3-’17. Nationaal Olym-
pisch Comité 25 jaar.
100 t. Beeldmerk. 

7-3-’17. Frankeerzegels, 
duurzame energie.
A, C, 10, 50 t. Beeldmerk 
Expo 2017.
14-3-’17. Nazir Turiakulov 
(1892-1937).
1. Portret journalist en 
diplomaat.

KIRGIZIË
18-2-’17. WWF*, Kroeskop-
pelikaan.
22, 31, 39, 117 S. Panda-
beeldmerk met verschil-
lende afbeeldingen van 
Pelecanus crispus.
25-3-’17. Flora en fauna.
39, 48 S. (ook ongetand). 
Resp. tulp (Tulipa greigii), 
zwarte ooievaar (Ciconia 
nigra). 

KOREA ZUID
25-1-’17. Handwerklieden.
Viermaal 300 w. (samen-
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van bekende 
handwerklieden.
10-2-’17. Komische webaf-
beeldingen.
Viermaal 300 w. Verschil-
lende cartoons. 

21-3-’17. Universum.
Velletje met tienmaal 
300 w. Aurora, Paarden-
kopnevel, Driehoeknevel, 
Bodestelsel, Sigaarstelsel, 
Orionnevel, Lovejoykomeet, 
Pleiades, Sterrenhoop, 
Rosettenevel, Melkweg.
3-4-’17. Frankeerzegels.
330, 420, 1.960 w., Resp. 
vlag, bloem, vaas. 

LIBANON
20-1-’17. Anti Polio-
campagne 30 jaar.
L£ 2.000. Kinderhoofd, 
hand met druppelflesje, 
beeldmerk. 

LIBERIA
14-3-’17. Frankeerzegels, 
fauna.
$ 4.000, 6.000, 10.000. 
Resp. nijlkrokodil (Crocody-
lus niloticus), penseelzwijn 
(Potamochoerus porcus), 
luipaard (Panthera pardus). 

MALEISIË
14-3-’17. Food Festival, II.
60, 80, 90 sen; blok RM 5.-. 
Resp. Tuak en Kek Lapis 
met Tapai en Kuih Jala, 
Ambuyat en Linut, Manok 
Pansu en Hinava met Umai; 
koekjes en snoepjes uit 
Sarawak. 

28-3-’17. Groetzegels, 
feestdagen.
80, 80, 80 sen; blok RM 5.-. 
Deepavali, Nieuw Jaar, Hari 
Raya; drie voornoemde 
feestdagen.

MEXICO
3-3-’17. Deelstaat Nayarit 
100 jaar.
$ 7.-. Traditionele 
klederdracht van Indiaanse 
bevolking. 

27-3-’17. Inter-Amerikaan-
se Defensie Organisatie 
75 jaar.
$ 7.-. Beeldmerk met 
handen en landkaart, 
ingang hoofdvestiging in 
Washington.

MYANMAR
17-3-’17. Ministerie van 
Buitenlandse Zaken 70 jaar.
500 k. Generaal Aung 
San (1915-1947), eerste 
minister van buitenlandse 
zaken. 

NAMIBIË
6-2-’17. 100e sterfdag 
Mandume ya Ndemufayo 
(1894-1917)
Postcard Rate. Portret 
nationale held. 

9-3-’17. Baardvogels.
Zone A, Zone B, Zone C. 
Resp. Lybius torquatus, 
Trachyphonus vaillantii, 
Tricholaema leucomelas.
3-3-’17. Bijeenkomst 
Lutherse Wereld Federatie 
in Windhoek.
Blok Postcard Rate. 
Beeldmerk met handen en 
kruis. Landkaart met vrouw 
en mand op rand

NIEUW-ZEELAND
5-4-’17. Eerste Wereldoor-
log 100 jaar geleden, IV.
Zesmaal $ 1.-, 2.20, 2.20, 
2.70, 2.70. Resp. treurende 
moeder Ellen Knight, slag-
veld bij Passchendaele, 
tank in slag bij Messines, 
van Egypte naar Jeruzalem, 
plastische chirurgie in 
The Queens Hospital in 
Kent, stempels op brief, 
marcherende militairen, 
bevoorradingsschip ‘Port 
Kembla’, aankondiging van 
sociale veranderingen in 
Nieuw-Zeeland, vrouwen in 
fabriek. Ook velletjes met 
zesmaal $1.-; 2.20, 2.20, 
2.70, 2.70; zesmaal $ 1.-, 
2.20, 2.20, 2.70, 2.70. 

NIUE
5-4-’17. Inheemse 
reptielen.
30 c., $ 1.40, 2.-, 4.-. Resp. 
rouwgekko (Lepidodactylus 
lugubris), zeeslang (Lati-
cauda schistorhynchus), 
gevlekte slangenoogskink 
(Cryptoblepharus poeci-
lopleuris), Pacific gekko 
(Nactus pelagicus). Ook 
velletje met de zegels. 

OEZBEKISTAN
28-2-’17. Regio Syrdaria.
1.300, 1.500 (S) (met 
tussenveld). Resp. rivier 
Syr Darja, waterreservoir in 
Malik Rabat. Landkaart op 
tussenstrook. 

PAKISTAN
1-3-’17. Bijeenkomst ECO* 
in Islamabad.
8.-, 8.- R. Beeldmerk met 
vlaggen en Faisal-moskee, 
beeldmerk. 

PALESTIJNSE 
AUTORITEIT
9-10-’16. Wereld Post Dag.
150, 500, 750 m, blok 
2.000 m. Resp. Figuren met 
brief en zegels, beeldmerk 
UPU*, duif (Columba livia) 
en brief; wereldbol met 
vogels en brief. 

PARAGUAY
13-3-’17. Jaarlijkse 
bijeenkomst BID* en CII* 
in Asunción.
Velletje met 1.400, 2.000, 
3.000 Gs. Resp. gebouw 
ministerie van Financiën 
in Asunción, korenaren, 
munten en bankbiljetten. 

POLYNESIË
5-3-’17. Dag van de Vrouw.
80, 100 F. Vrouwen resp. 
met bloemenkrans op 
hoofd, met bloemstuk op 
hoofd.
30-3-’17. Vrouwen van 
Tahiti en de Bounty.
140 F. Dansende vrouw, 
zeilschip Bounty, schepe-
lingen in sloep. 

QATAR
18-12-’16. Nationale Dag.
50,-, 100.- R.; blok met 
tweemaal 5.- R. Beeldmerk 
met vlag en handen en 
resp. tweemaal symboli-
sche afbeelding; handen 
met touwen, roofvogel 
(Falco peregrinus). 

SINGAPORE
14-3-’17. 50 jaar nationale 
dienstplicht.
1st, 1st, 70, 90 c., $ 1.30; 
blok $ 2.-; velletje met 
$ 2.-, 2.-. Resp. tweemaal 
portret oud-premier Lee 
Kuan Yew (1923-2015) met 
militairen en vrachtwagen, 
politieagenten, brand-
weerlieden en bluswagen, 
vliegtuig en marineschip 
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ZIMBABWE
31-1-’17. Hengelsport.
40, 75, 85 c., $ 1.-. Resp. 
tijgervis (Hydrocynus vit-
tatus), forelbaars (Microp-
terus salmoides), vissers in 
bootje op Mutirikwi-meer, 
visser op Manyame-meer. 

ZUID-AFRIKA
17-3-’17. Universiteit van 
Fort Hare 100 jaar.
Velletje met tienmaal 
Standard Postage. Portret 
professor Davidson Don 
Tengo Jabavu (1885-1959), 
jubileumbeeldmerk, portret 
van eerste afgestudeerde 
Z.K. Matthews (1901-
1968), ambtsbevestiging 
leden Inter-State College 
Committee, namen van 
studenten, collegegebouw 
van verpleegwetenschap, 
Christian Union Hall in 
1930, universiteitscolbert, 
graf en monument van Dr. 
James Stuart, groepsfoto 
van conventiegangers.

ZUIDPOOLGEBIED
AUSTRALISCH
7-3-’17. Diepzeeleven.
$ 1.-, 1.-, 2.-, 2.-. Resp. 
inktvis (Alluroteuthis 
antarcticus), zeester 
(Odontaster validus), 
zeeslak (Doris odhneri), vis 
(Pogonophyrne sp.). Ook 
velletje met de zegels. 

ZUIDPOOLGEBIED
FRANS
9-3-’17. Plaatsen aan het 
einde van de wereld.
Velletje met viermaal 
Lettre 20g International. 
Franse Arctische gebieden: 
schildpad, helikopter pin-
guïn (Pygoscelis papua), 
schip; landkaart, walvis, 
pinguïn (Aptenodytes 
forsteri), schip; district 
Crozet: landkaart, zeerob, 
garnaal, schip; district 
Kerguelen, district St. Paul 
en Amsterdam: landkaart, 
zeerob, vogel, schip.

en tank met militairen; 
militairen en kinderen; 
tweemaal portret oud-
premier Kew met militairen 
en vrachtwagen.

SRI LANKA
20-3-’17. Montague Jaya-
wickrama (1911-2001).
10.- R. Portret politicus. 
21-3-’17. Meisjespadvinde-
rij in Sri Lanka 100 jaar.
15.- R. Padvindsters 
planten boom.

SURINAME
15-3-’17. Vogels.
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. 
Buteo albonotatus, Buteo 
brachyurus, Caracara 
cheriway, Cathartes aura, 
Cathartes burrovianus, 
Coragyps atratus, Crax 
fasciolata, Falco femoralis, 
Geranoaetus melano-
leucus, Harpia harpyja, 
Ortalis canicollis, Penelope 
obscura. 

TADZJIKISTAN
13-12-’16. Katachtigen.
2.50, 3.50, 4.- (S) (ook 
ongetand). Resp. tijgers, 
leeuw en tijger, tijgers. 

20-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
2.50, 3.- (S) (samenhan-
gend, ook ongetand). Resp. 
haan met kip en kuikens, 
vechthanen.

THAILAND
26-3-’17. Staatspoorweg-
bedrijf 120 jaar.
Viermaal 3.- B. (rond te 
maken zegels). Verschil-
lende treinstellen. Ook 
velletje met de zegels. 

TUNESIË
13-3-’17. Vrijheid van 
internet.
900, 1.200 m. Resp. cyber-
dissident Zouhair Yahyaoui 
(1967-2005), gestileerde 
landkaart en vogels. 

URUGUAY
24-2-’17. Carnaval.
$ 20. Optocht met muziek-
band en vlag. 

8-3-’17. Organisatie voor 
ondersteuning gehandicap-
ten Apadista 25 jaar.
$ 20, Handen, harte, 
mensen met rolstoel.
8-3-’17. Juana de Ibar-
bourou (1892-1979).
$ 20. Portret dichteres.
24-3-’17. Frankeerzegels, 
José Gervasio Artigas 
(1764-1850).
$ 50. Vrijheidsstrijder en 
stichter van Uruguay.

VERENIGDE ARABI-
SCHE EMIRATEN
2-12-’16. 45e Nationale 
Dag.
1.- Dh. Mensen en vlag.
2-12-’16. Etihad Museum 
in Dubai.
3.-, 3.- Dh. Luchtfoto, 
tekening van museum. 

20-12-’16. Gouvernement 
van Abu Dhabi 50 jaar.
3.- Dh. Wapenschild met 
vogel.
20-3-’17. Internationale 
Dag van het Geluk, natio-
naal geluksprogramma.
Velletje met achtmaal 
2.- Dh. Vlag, zon, kinderen, 
watergolven, wolk, 
bloem, lachende smiley, 
palmboom.
 
VERENIGDE NATIES
20-3-’17. Internationale 
Dag van Geluk, doelstellin-
gen duurzame ontwikke-
ling, smurfen.
Vel met tienmaal € 0.80; 
vel met tienmaal US$ 1.15. 
Resp. beeldmerk: insect, 
vermindering ongelijkheid: 
smurfenvrouwtje met pijl 
en boog, duurzame steden 
en gemeenschappen: 
smurf met zonnehoed, ver-
antwoordelijke consumptie 
en productie: smurf 
met tuingereedschap, 
klimaatbeheersing: smurf 
met beeldmerk hergebruik, 
onderwater leven: smurf 
in duikerspak, landleven: 
smurf als bloem, vrede en 
gelijkheid en sterke instel-
lingen: smurf als politie-
agent, samenwerking voor 
te bereiken doelen: man-
netjes en vrouwtjessmurf, 
beeldmerk: lieveheers-
beestje; geen armoede: 
drie smurfen hand in hand, 
geen honger: smurf met 
appels en kom met bessen, 
goede gezondheid en 
welzijn: smurf met halter, 
kwalitatief onderwijs: 
smurf met schoolboek, 
gelijkheid van geslacht: 
jongen- en meisjessmurf, 

schoon water en sanitair: 
smurf met glas water, 
betaalbare en schone 
energie: surf met zon-
nepanelen, fatsoenlijk werk 
en economische groei: 
smurf met hamer en plank, 
industrie en innovatie en 
infrastructuur: smurfen 
met ladder, beeldmerk en 
vlinder. 

VERENIGDE STATEN
20-4-’17. Heerlijk.
Zesmaal Forever. Tamales: 
in blad gestoomde maïs-
meelrol, flan: pudding, san-
choco: soep, empanadas: 
gevulde deegwaar, chile 
relleno: gevulde peper, 
ceviche: visschotel. 

28-4-’17. Frankeerzegel.
Global Forever (rond zegel). 
Vetplant.

5-5-’17. Frankeerzegel.
3 c. Aardbeien. 
23-5-’17. 200e geboorte-
dag Henry David Thoreau 
(1817-1862).
Forever. Portret Essayist, 
filosoof en dichter.

VIETNAM
1-3-’17. Markten.
3.000, 4.500, 6.000 d. 
Resp. Vung Cao, Lang, Song 
Nuoc. 

 

Afkortingen:
BID: Banco Interamericano de Desarollo
BSEC: Black Sea Economic Cooperation
CII: Corporación Interamericana de Inversiones
CIS: Commonwealth of Independent States
ECO: Economic Cooperation Organization
FIFA: Fédération Internationale de Football Association
Sepac: Small European Postal Administrations Cooperation
Unesco: United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization
UPU: Universal Postal Union
WWF: World Wildlife Fund

** Chinees Nieuwjaar: Jaar van de Haan 28-1-’17 t/m 
15-2-‘18. 
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a een Brits, een Belgisch en een Frans 
onderwerp is nu iets Duits aan de beurt: 
het schip ‘Hohenzollern’ van de Duitse 
keizer. Het schip is bij verzamelaars erg 

bekend omdat het staat afgebeeld op de zegels 
van alle Duitse Koloniën.

De familie Hohenzollern
De vorstelijke familie Hohenzollern heeft meer-
dere koningen en keizers voortgebracht. Het is 
een uitgebreide familie met verschillende takken. 
Ook de koningen van Roemenië behoorden 
erbij (afb 1). En zoals gebruikelijk bij adellijke 
geslachten waren er onderlinge huwelijken, 
zoals Prinses Stephanie (afb 2) die trouwde 
met koning Pedro V van Portugal (afb 3). Zij 
stierf kinderloos aan difterie op 22 jarige leeftijd. 
Frederick de Grote, bijnaam ‘Der Alte Fritz’, was de 
langst regerende koning van Pruisen (1740-1786) 
(afb 4) en Wilhelm II was de laatste Duitse keizer, 
die op de postzegel werd gezet in de voormalige 
Duitse kolonie Togo (afb 5) en dan nog wel in 
een serie zegels voor 100 jaar vriendschap tus-
sen Duitsland en Togo. Voor het gemak werd de 
koloniale tijd meegeteld. Merkwaardig.
Koningen wonen in een paleis, dat weet ieder 
kind. Waar stond het kasteel Hohenzollern 
(afb 6)? In Zuid Duitsland in een gebied dat ook 
Hohenzollern heet en thans deel uit maakt van 
de Duitse deelstaat Baden-Württemberg. 
Na afloop van de Eerste Wereldoorlog moest de 
keizer vluchten, want Duitsland verkeerde in cha-
os en revolutie, en de monarchie werd afgeschaft. 
Hij kon nergens heen behalve naar het neutrale 
Nederland. Daar heeft hij nog vele jaren in Huis 
Doorn gewoond. Minder bekend is dat hij eerst 
anderhalf jaar op Kasteel Amerongen te gast was, 
waar hij op 28-11-1918 zijn abdicatie (troonsaf-
stand) ondertekende. Kennelijk stond de keizer 
onder verscherpt toezicht van de Nederlandse 
regering want deze envelop werd door de Neder-
landse censuur geopend (afb 7A+B). Koningin 
Wilhelmina wilde niets met hem te maken hebben 
en heeft altijd geweigerd hem te ontmoeten.

De schepen Hohenzollern
De Duitse keizers lieten driemaal een schip bou-
wen met de naam ‘Seiner Majestät Yacht Hohen-
zollern’. De S.M.Y. Hohenzollern I (afb 8) werd 
gebouwd in 1876-1878 in Kiel en gesloopt in 1912. 
De S.M.Y. Hohenzollern II is het bekende schip 
van de koloniale postzegels. Het was in gebruik 
van 1893 tot 1914. Het schip werd gebouwd in 
Stettin en het had drie masten met zeilen, maar 
meestal werden in de stoommachines kolen 
verstookt. Op de ansichtkaart uit 1900 (afb 9) 
is de keizerlijke vlag gehesen zodat we weten 
dat keizer Wilhelm II op dat moment aan boord 
was. De keizer maakte bijna elk jaar een reis naar 
Noorwegen en in totaal bracht hij meer dan vier 

jaar door op het schip. In 1923 werd het gesloopt. 
De S.M.Y. Hohenzollern III werd gebouwd in 
1914 maar wegens de oorlog niet meer afge-
bouwd en nooit gebruikt.

Duitse koloniën
Alle tien Duitse koloniën hebben dezelfde zegels 
gehad. Eerst waren er Duitse zegels zonder op-
druk in gebruik, daarna met opdruk en ten slotte 
zegels met de Hohenzollern. De zegels hebben 
dezelfde kleuren en formaten als de Germania 
‘Reichspost’ serie (afb 10+11), behalve de grijze 
2 Pfennig die niet is uitgegeven in de koloniën, 
hoewel hiervan wel proefdrukken bekend zijn. In 
negen van de tien koloniën was de Duitse mark 
(Reichsmark) in gebruik. In Kiautschou werd die 
in 1905 vervangen door de Chinese dollar, zodat 
er nieuwe zegels kwamen in dollarwaarden, maar 
nog steeds met de zelfde kleuren (afb 12+13). De 
wisselkoers was 1 dollar = 2 mark. In Duits Oost-
Afrika was vanaf het begin de rupie in gebruik, 
met een koers van 1 rupie = 1,20 mark. Hier 
zijn de kleuren van de zegels anders dan bij de 
andere koloniën. De 1 rupie was donkerrood, de 
2 rupie groen en de 3 rupie had de omgewisselde 
kleuren van de 5 mark (afb 14). 
Toen ik nog op de lagere school zat, had ik 
opeens de complete Berlijn-serie in handen. De 
moeder van een schoolvriendje wilde de zegels 
verkopen en wilde weten wat ze waard waren. 
Dus heb ik ijverig alle cataloguswaarden opge-
teld in de Michel, maar ik kwam er ook achter dat 
het steeds de goedkope uitvoering was. Net als 
de Germania zegels werden de koloniale zegels 
eerst zonder watermerk uitgegeven en daarna 
met watermerk ruiten (afb 15). Sommige zegels 
bestaan alleen zonder watermerk. Andere zegels 
waren al met watermerk gedrukt, maar konden 
wegens de oorlog niet meer naar de koloniën 
verscheept worden. Die bestaan dus alleen onge-
bruikt. De zegels werden nog jarenlang in Berlijn 
aan het filatelieloket verkocht, maar uitsluitend 
in de goedkoopste soort. Vooral de 5 mark met 
watermerk is alleen in Berlijn verkocht en nooit 
in de koloniën geweest. Er is dan ook een groot 
verschil in prijs tussen de 5 mark zegels met en 
zonder watermerk.

Mandaatgebieden van de Volkenbond
Al aan het begin van de Eerste Wereldoorlog (1914) 
werden alle Duitse koloniën bezet door Engeland, 
Frankrijk en Japan (afb 16). De Duitse troepen 
boden wel tegenstand maar konden weinig doen 
omdat er geen aanvoer meer mogelijk was vanuit 
Duitsland. Alleen in Duits Oost-Afrika werd de strijd 
tot 1917 volgehouden, zie dit stempel uit 1915: ‘Ta-
veta Deutsche Feldpost’ (afb 17). Door het verdrag 
van Versailles in 1919 werden alle Duitse koloniën 
mandaatgebieden van de Volkenbond, maar daar-
over een andere keer meer. In Duitsland werd nog 
lang getreurd om het verlies van de koloniën en er 
werden diverse rouwzegels gemaakt (afb 18+19). 
Het zijn sluitzegels en geen echte postzegels, of zo-
als het tegenwoordig wordt genoemd: cinderella’s. 
Eentje daarvan is zelfs afgebeeld op een officiële 
postzegel van Marshalleilanden (afb 20).

Postzegel op postzegel
Een oude postzegel afbeelden op een nieuwe zegel, 
het is een populair verzamelgebied en vele postad-
ministraties hebben hieraan bijgedragen. Ongetwij-
feld is de eerste postzegel van Groot-Brittannië, de 
penny black, de meest afgebeelde zegel (afb 21), 
hier samen met een scheepjeszegel van Kame-
roen. Bij de Duitse koloniën valt op dat men vaak 
gekozen heeft om de hoogste waarde, de 5 mark, af 
te beelden. Hier wat voorbeelden (afb 22-24), maar 
er zijn er nog meer. Zelfs zijn complete poststukken 
afgebeeld (afb 25), in dit geval door het eiland Do-
minica dat nooit Duits bezit is geweest. Er zijn ook 
landen die ooit een Duitse kolonie zijn geweest en 
daar op postzegels nooit aandacht aan besteden, 
zoals Samoa en Tanzania. Kennelijk wil men het 
koloniale verleden het liefst vergeten. 
Hoe deden de Duitsers het als koloniale heersers? 
Wisselend. Op meerdere plaatsen werden spoor-
lijnen en havens aangelegd, en toen Duitsland en 
Engeland overeen kwamen dat het Witu gebied aan 
de Britten gegeven zou worden, kwamen daarover 
protesten van de bewoners die liever Duits bleven. 
Maar er zijn ook zwarte bladzijden, zoals de volken-
moord in Duits Zuidwest-Afrika op de Herrero men-
sen. Pas kort geleden heeft Duitsland dit erkend en 
nu zijn er onderhandelingen over schadevergoe-
ding aan Namibië. Overigens is Namibië het enige 
gebied waar nog Duits wordt gesproken.

N
Het schip van de keizer

samenstelling Dio Glaudemans, dio.glaudemans@hccnet.nl 
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Tabel: Duitse Koloniën

Kolonie Tegenwoordige landen
Deutsch Neuguinea onderdeel van Papoea-Nieuw-Guinea
Deutsch Ostafrika Tanzania, Rwanda, Burundi, klein stukje bij Mozambique (Kionga)
Deutsch Südwestafrika Namibië
Kamerun Kameroen, klein deel bij Nigeria, deel bij Gabon, Congo en Centraal-Afrikaanse Republiek
Karolinen Micronesië, Palau
Kiautschou hoort nu bij China, provincie Shandong
Marianen Noordelijke Marianen onder voogdij van de USA
Marshall Inseln Marshalleilanden, Nauru
Samoa Samoa
Togo Togo, deel bij Ghana
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Elke dag, vinden meer dan 10.000
verzamelaars hun schaaen
op Delcampe.
Vind de uwe nu!

www.delcampe.net

 
Nu te koop: CD-rom jaargang 2016

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

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

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

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

POSTZEGELVEILING POSTBUS 176
7440 AD NIJVERDAL
KANTOORADRES:
RIJSSENSESTRAAT 203B
7441 AD NIJVERDAL
TELEFOON 0548-655855
FAX nr. 0548-655088
EMAIL info@leopardi.nl
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‘LEOPARDI’
VEILING 209
Zaterdag 13 mei 2017
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal.

•	KIJKDAGEN: maandag	8	mei	t/m	vrijdag	12	mei	van	
10.00	tot	16.00	uur.	Zaterdag	13	mei	van	08.30	tot	12.30	uur.

•	VEILING:	zaterdag	13	mei	vanaf	11.00	tot	12.30	uur	de	zgn.
	 ‘kleine	kavels‘	en	vanaf	13.30	uur	de	verzamelingen,		

partijen	en	dozen.
•	Vraag	de	GRATIS CATALOGUS!
•	Veiling	210	wordt	gehouden	op	zaterdag	8	juli	2017.

Tevens	renteloze	voorschotten	op	grotere	kollekties.

W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur.
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Postzegel- en muntenveilingen B.V. 
Gevraagd: postzegels en munten 

 

Ons veilingbedrijf organiseert jaarlijks vier grote internationale verzamelaars-

veilingen voor postzegels, munten en alles wat daarmee samenhangt. Ons aanbod 

wordt gepresenteerd in luxe veilingcatalogi die over de hele wereld  verzonden 

worden.       

Voor onze najaarsveilingen van 2017;  in november de 409e postzegelveiling en in 

december de 403e muntenveiling, kunt u per heden aanleveren. 

Wij zijn doorlopend op zoek naar collecties. 

Schroomt u niet om contact met ons op te nemen! 

Wij doen taxaties vrijblijvend op ons kantoor van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 

en 17.00 uur op afspraak.  Voor grotere en waardevolle objecten komen wij 

vanzelfsprekend graag naar u toe. Belt u ons of mailt u ons gerust! 

 

Rietdijk Veilingen B.V. 

Noordeinde 41 

2514 GC  Den Haag 

070 – 364 79 57 

info@rietdijkveilingen.nl 

www.rietdijkveilingen.nl  
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