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Voor de derde keer werd op de 
 afgelopen 24e Brievenbeurs in 
Gouda de Brievenbeurslezing 
gehouden. Ditmaal maar liefst 
vier kandidaten:
Joost Meijer: ‘Antiek toerisme, 
graven naar Griekse oudheden’.
Hans Paul Soetens: ‘WO-I censuren 
op Griekse Post’.

Henk van de Laak: ‘De postgeschie-
denis van Rijk s waterstaat’.
Rien de Jong: ‘De kleur van post-
zegels’.
De deskundige jury, bestaande uit 
Ben de Deugd, Jan Cees van Duin 
(voorzitter) en Bert van Teijlin-
gen wees Hans Paul Soetens als 
 winnaar aan.

Brievenbeurs
lezing 2017

 

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 
meedingen naar 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

Niet krassen [2]
Ongemerkt is een vast rubriekje ontstaan. 
 Konden we verleden maand een nog in gebruik 
zijnd tuimelstempel merk Colop melden van 
4 april, nu ligt er een afdruk voor van 28 april. 
Ook nu 
weer een 
scan zonder 
de plaats-
naam, 
maar wel 
een andere 
plaats.

Bert Oosterloo (links, penningmeester Stichting 
De Brievenbeurs) overhandigt een check van € 100 aan 

Hans Paul Soetens. In het midden Jan Cees van Duin.

Een gelukkig kerstfest
We konden het al eerder melden: van de 
herdrukte Kerstzegel 2016 van Duitsland zijn 
toch exemplaren van de eerste – officieel 
teruggetrokken – druk in omloop gekomen. 
De eerste gebruikte exemplaren werden uit 
kilowaar gehaald. Het kon niet uitblijven: ook een 
compleet ‘Folienblatt’, postfris, is opgedoken en 

werd afgelopen maand bij veilinghuis Felzmann 
geveild. Inzetprijs € 5.000. Voor de inzender 
een bijzonder kerstgeschenk dus! Gekocht in 
Hamburg, evenals waarschijnlijk de gebruikte 
exemplaren die voorzien zijn van een Hamburg 
stempel. 

25 jaar bij MusCom
Op 1 april was Monique Erkelens, thans 
conservator postwaarden, 25 jaar  werk -

zaam bij het Museum voor  Communi-
ca tie in Den Haag.   
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D
e eerste juni gaat een gedenkwaardige dag worden. 
Nee, niet omdat dit nummer van Filatelie dan op uw 
mat ploft, maar omdat de stempels weer terugkeren 

op de postbalies. We sluiten dan een unieke periode in de 
Nederlandse postgeschiedenis af waarin er officieel geen 
poststempels meer waren. Het krassen zal dan nog ‘slechts’ 
beperkt worden tot het krassen van de postbode op ronde 
die een ongestempelde zegel aantreft. 

Dat laatste zal echter wel meevallen, want de postbode 
wil natuurlijk zo snel mogelijk zijn of haar rondje gelopen 
hebben. Er is dan voor de postbode ook geen enkel belang 
om nog een extra inspanning (lees tijd) te doen om de pen 
te pakken te gaan krassen. Niemand die het controleert. 
 Bovendien zou de postbode er natuurlijk van mogen uit-
gaan dat de ingenieuze installaties op de sorteercentra hun 
werk goed doen en de ongestempelde post eruit vissen.

De op Marktplaats aangeboden ex-PostNL stempels blij-
ven de gemoederen van verzamelaars bezighouden. Met 
name ook de verzamelaars, want PostNL is hier blijkbaar 
niet echt in geïnteresseerd. Een van de grote kopers 
van deze stempels op Marktplaats – wiens naam ook bij 
PostNL bekend is – heeft taal noch teken van het post-
bedrijf gekregen. Had niet mogen gebeuren heet het en zal 
niet meer gebeuren, maar in de loop der jaren zijn er vele 
stempels van verschillende typen in de handel gekomen.

De KNBF moet dringend op zoek naar nieuwe bestuurs-
leden. Over een jaar ontstaan er maar liefst vier vacatures! 
Die van voorzitter, commissaris evenementen, commissa-
ris juryzaken en commissaris communicatie. Dat zal niet 
eenvoudig worden om al die vacatures tijdig op te vullen. 
Het is nog niet bekend of alle vacatures opgevuld gaan 
worden, want ook nu is die van evenementen en juryzaken 
in een persoon vertegenwoordigd.

In een officieel persbericht werd op 2 februari aangekon-
digd dat de nieuwe naam van het momenteel in verbou-
wing zijnde Museum voor Communicatie Com! wordt. 
U heeft dat ook kunnen lezen in het maartnummer van 
Filatelie. Geruisloos, nog voordat de naam goed en wel 
geïntroduceerd is, is deze naam alweer van tafel geveegd. 
Een nieuwe naam is er nog niet, dus laten wij het maar 
gewoon Postmuseum blijven noemen. Lekker vertrouwd!

Het ‘Huis van de Filatelie’ heet het, het nieuwe pand 
dat de KNBF heeft gekocht op een slecht verlicht 
 bedrijventerrein in Houten. Gelukkig vinden de meeste 
vergaderingen er bij daglicht plaats. Het nieuwe pand 
zal niet alleen het kantoor van de KNBF gaan huisves-
ten (nu gevestigd te Utrecht) maar ook de bibliotheek 
komt er (thans in Baarn) en de kaderopslag van de 
 Stichting  Filatelie. 

Het Samenwerkingsverband Filatelie zal diverse ruimtes 
gaan huren. Voor een hapje hoeft u niet ver te lopen, want 
aanpalend zit een Surinaams afhaal/bezorg eethuis waar 
zowel koude als warme maaltijden te verkrijgen zijn. 
Helaas is de afstand en het traject vanaf het station niet 
ideaal. Als eerste zal – na de verbouwing – de Bonds-
bibliotheek naar Houten verhuizen.
Hopelijk hebben we straks in Houten ons nieuwe thuis 
gevonden.

René Hillesum

E D I T O R I A L

 

Het door de KNBF aangekochte pand in 
Houten (Nieuwe Schaft 23) is per auto 
gemakkelijk bereikbaar en er is voldoende 
gratis parkeerruimte. Met het openbaar 
vervoer is station Houten-Castellum het 

dichtstbij.  Als je de weg kent is het een 
kilo meter lopen, maar een goede kaart 
is onontbeerlijk. Met een normale GPS 
met  wandelfunctie is het iets langer. 

De belangstelling om deel te nemen aan 
deze nationale tentoonstelling met inter-
nationale deelname is met ruim 1.000 
kaders bijzonder groot te noemen. Dit 
schept wel een luxeprobleem: de accom-
modatie, Maaspoort Sports & Events is 
niet groot genoeg om alles en iedereen 
binnen de stenen muren te huisvesten.
De Maaspoort beschikt over een grote 
hal en een zaal van 400m2. In de hal zul-
len alle kaders worden neergezet en krij-
gen de 11 postadministraties een plaats 
en twee veilinghuizen. In de zaal worden 
de NVPH-handelaren en een aantal 
buitenlandse handelaren geplaatst met 
NVPH-stands. 
Om de benodigde ruimte te creëren wordt 
aan de achterzijde van de zaal een alumi-
nium zaal-tent van 400 m2 geplaatst, die 
met overdekte sluizen is verbonden met 

de hal en de zaal. Hierin komen de overige 
handelaren en gewone tafels.
De organisatie geeft aan dat de tent 
wind- en waterdicht is, voorzien van 
voldoende verlichting en  mobiele 
klimaatbeheersing. De aldaar geplaatste 
handelaren kunnen hun verkoopwaar 
daar gewoon achterlaten, maar uiteraard 
is het te allen tijde voor eigen risico.  
Opvallend is dat de organisatie van de 
Multilaterale, een soort tweedeling heeft 
gemaakt. In de hal komen beurshande-
laren, Nationale & Internationale post-
zegelvakhandel en in de zaal-tent komen 
zelfstandige en professionele beurs-
handelaren, Nationale & Inter nationale 
postzegelhandelaren en daarnaast de 
hobbyverenigingen & promotiestands 
en de gespecialiseerde postzegel-
verenigingen.  

Multilaterale Hertogpost 2017

‘Huis van de Filatelie‘

Zoals gebruikelijk, wordt ook het okto-
bernummer van dit jaar weer een thema-
nummer met – bij voorkeur – artikelen 
geschreven door de gespecialiseerde 
verenigingen. Het gezamenlijke thema 
van Postex en Filatelie is Munstelsels 
door de eeuwen heen.
Ingezonden kunnen worden artikelen 
in alle diciplines in de filatelie, waarbij 
tegenwoordig natuurlijk ook prent-
briefkaarten. Als alle jaren krijgen de 
gespecialiseerde verenigingen bij een 

artikel van minimaal twee pagina’s weer 
een ¼ pagina ‘reclameblok’ voor de 
vereniging. Maak er gebruik van!
Wie zich nog niet heeft aangemeld, 
graag voor 1 juli.

Postex thema nummer

SPECIAL 2017 MUNTSTELSELS 

DOOR DE EEUWEN HEEN
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De georganiseerde filatelie wordt kleiner. Dat 
is jammer omdat het zo leuk, inspirerend 
en leerzaam is om met elkaar bezig te zijn 
met de filatelie. We zouden het graag grote 
groepen mensen gunnen hier zo veel lol aan 
te beleven als wij hebben. 
Maar het is niet echt erg, ook met een kleiner 
aantal enthousiaste mensen is het verza-
melen en met elkaar ‘delen van de hobby’ 
goed te doen. Het stelt alleen wel hogere 
eisen aan samenwerken. Samenwerken om 
de belangenbehartiging goed in stand te 
kunnen houden (bijvoorbeeld naar PostNL), 
nationaal en internationaal. Samenwerken 
om je verzamelingen te kunnen laten zien 
en om aan materiaal te komen (tentoonstel-
lingen, beurzen, veilingen, rondzendingen). 
Samenwerken om service te verlenen aan 
verzamelaars (kennis, verzekeringen).
Binnen de KNBF wordt gedacht aan een 
nieuwe structuur. Een bundeling van krach-
ten. Mensen hebben verschillende talenten. 
Laten we de krachten bundelen van mensen 
die goed zijn in serviceverlening en mensen 
die goed zijn in besturen en lobbyen.
We kennen binnen de organisatie van de 
filatelie al lang serviceorganisaties: overkoe-
pelingen van verenigingen (of afdelingen). 
Deze organisaties nemen de individuele, zelf-
standige, verenigingen veel werk uit handen. 
Zo hoeft niet iedere aangesloten vereniging 
opnieuw het wiel uit te vinden en kan ef-
ficiënter worden gewerkt. Voor de leden ont-
staan ook grote voordelen. Een rondzending, 
bijvoorbeeld, kan een veel gevarieerdere dan 
wel gespecialiseerde inhoud hebben bij veel 
inzenders en veel afnemers, dan bij weinig. 
Ook levert een dergelijke rondzending meer 
op voor de leden en de vereniging zelf.
Samen werking werpt mooie vruchten af, 
 zeker bij een kleiner wordende georgani-
seerde filatelie. 
Tijdens de algemene ledenvergadering van 
de KNBF hebben de aanwezige verenigingen 
zich uitgesproken dat een verdere verkenning 
van mogelijkheden tot samenwerking tussen 
de KNBF en bestaande serviceorganisaties 
binnen de filatelie een stap in de goede 
richting zou kunnen zijn om tot een hechtere 
samenwerking te komen waar álle verzame-
laars van zouden kunnen profiteren.
Ik heb mijn ideeën hierover, maar wil graag 
de hand reiken naar deze organisaties en met 
hen samen verkennen wat wij in de toekomst 
voor elkaar kunnen betekenen.
 Wie denkt er mee? Graag hoor ik van u.

Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

Column (23): 
Samenwerking?

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

Op de  Filamanifestatie in Diemen op 22 en 
23 april werden vele mooie inzendingen 
getoond in categorie 2 en 3.

In categorie 2 vielen de volgende bekroningen:
N.G.M. Bakker: Ongeluksvlucht van de PH Uiver, 
goud 86 punten, tevens de Bondsmedaille;
H.J.W.M. Jans: Perfins met puntstempel, goud 
84 punten;
A.J. van der Linden: WO II, De bevrijding van de 
Zuidelijke Nederlanden, goud 83 punten.
Verder werd er in deze categorie nog 3 keer 
goud, 1 keer groot verguld zilver, 1 keer verguld 
zilver en 1 keer groot zilver uitgereikt.
In categorie 3 vielen ook vele bekroningen:
J. Dehé: Een oase van vrede, goud 90 punten;

A. Kaplanian: The Early Issues of Jordan and 
their varieties, goud 90 punten, alsmede de 
Bondsmedaille;
C.J. van der Horst: Berichten verkeer met de 
Nederlandse krijgsgevangenen, goud 85 punten.
Verder werd in deze categorie maar liefst 19 keer 
goud, 3 keer groot verguld zilver, 2 keer groot 
zilver en 2 keer zilver uitgereikt.
De organisatie kijkt terug op een mooi evene-
ment en feliciteert de inzenders met hun bekro-
ning. De KNBF sluit zich daar van harte bij aan!

Bekroningen 
Filamanifestatie

T ijdens de Filamanifestatie in Diemen werd 
op 22 april de Algemene vergadering van de 
KNBF gehouden in gebouw ‘De Schakel’.

Na het welkomstwoord van voorzitter Jan Cees 
van Duin en het herdenken van de ons ontval-
len medeverzamelaars werd  Monique  Erkelens 
onderscheiden met de speld behorende bij ‘Lid 
van Verdienste’ van de KNBF. Beroepsmatig is zij 
al ruim 25 jaar verbonden aan het Museum voor 
Communicatie, thans als conservator van de af-
deling postwaarden. Vanuit deze functie verleent 
zij vele diensten ten behoeve van filatelisten en de 
filatelie. Het blijft echter niet bij het beroeps- en 
plichtmatige, zij doet er altijd een extra schepje 
bovenop, hetgeen de KNBF daarom heeft doen 
besluiten haar te benoemen tot lid van verdienste. 
Tijdens het verdere verloop van de vergadering 
werden de diverse verslagen en stukken door de 
vergadering goedgekeurd.

De rapportage en aanbevelingen van de bij de AV 
in 2016 ingestelde tijdelijke werkgroep Structuur 
werden daarna behandeld, samen met de door 
het bestuur overgenomen voorstellen.
Het voorgestelde individuele lidmaatschap werd 
niet door de vergadering overgenomen, waarbij 
wel werd besloten dat dit onderwerp en het 
onderwerp van de ‘dubbele contributies’ voor 
de komende 5 jaar niet meer geagendeerd zal 
worden. De vergadering stemde er mee in dat 
het bestuur voor de volgende AV met uitgewerkte 
voorstellen zal komen om binnen het geheel van 
de KNBF te komen tot een splitsing van bestuur-
lijke en uitvoerende (service) aspecten. De voor-
stellen van de werkgroep Communicatie werden 
ter informatie aangenomen. Een aantal zaken die 
uitvoerbaar zijn worden in gang gezet. Zaken die 
financieel niet haalbaar zijn zullen vooralsnog niet 
uitgevoerd kunnen worden. 

Bij de bestuursverkiezingen werden de heren 
J.C. van Duin en J. Dehé herkozen. De heer Dehé 
als commissaris juryzaken en evenementen.
Beiden hebben echter aangegeven de functie voor 
maximaal één jaar te willen invullen om daarna in 
hun leven weer meer tijd te hebben voor ‘andere 
dingen’. De heer R. Luinge heeft aangegeven zich 
op de komende AV niet te laten herbenoemen. 
De commissie huisvesting presenteerde het 
definitieve plan voor aankoop van een pand, 
waarmee de exploitatielasten voor de KNBF sterk 
omlaag gaan. Een geschikt pand in Houten aan de 
Nieuwe Schaft 23 werd gepresenteerd en de pen-
ningmeester, de heer Jans, gaf een uitgebreide 
toelichting op kosten, verbouwing en financiering 
en gaf een doorkijkje naar de toekomst middels 
een meerjarenbegroting.
In het nieuwe pand zal niet alleen het Bondsbu-
reau, samen met de Bondskeuringsdienst en het 
Audio Visueel Centrum worden ondergebracht, 
ook de Bondsbibliotheek, thans nog gevestigd in 
Baarn zal hier haar nieuwe onderkomen krijgen. 
Ook de tentoonstellingskaders die thans nog 
extern worden opgeslagen, zullen in het nieuwe 
pand opgeslagen worden. Naast normale verga-
dermogelijkheden biedt het nieuwe pand ook de 
gelegenheid om in de grote vergaderruimte op de 
eerste verdieping voortaan de AV van de KNBF te 
houden. Het Samenwerkingsverband Filatelie zal 
een aantal ruimten van de KNBF huren, waarmee 
zij haar huidige activiteiten meer centraal in het 
land onderbrengt.
Na een ronde met vragen vanuit de zaal over 
pand en financiën werd het voorstel tot aankoop 
in stemming gebracht, waarop de vergadering 
haar toestemming gaf voor de aankoop en de 
daarbij behorende overige zaken. Voordat de 
voorzitter de vergadering sloot bedankte hij de 
aanwezigen voor hun inzet voor de filatelie.

Verslag Algemene 
Ledenvergadering
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Cor Cameron (l) ontvangt ontvangt de Bonds-
speld uit handen  van Corné van Zandwijk 
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Voor zijn grote verdiensten voor zijn vereniging 
PV Breda en voor de filatelie in het algemeen 
heeft de heer D.G.M. (Daan) Touw op zaterdag 

8 april 2017 de Bondsspeld opgespeld gekregen 
door Reinder Luinge (Commissaris KNBF) samen 
met Erica Mooijekind (Vice-Voor zitter) en Luc 
Siegmund (Bestuurslid) van Post zegelvereniging 
Breda. 
Daan Touw, lid van PV Breda sinds 1994, heeft 
binnen de vereniging Breda verschillende functies 
bekleed, te weten Commissaris Publiciteit, Pen-
ningmeester, Secretaris en Voorzitter. 

Naast deze functies maakte hij deel uit van het 
bestuur van Bofilex 2008 en hij was mede-
initiatiefnemer voor de jaarlijks terugkerende 
Verzameldag van de postzegelverenigingen 
Breda, Etten-Leur en Oosterhout. Van 2001 tot 
2013 maakte de heer Touw deel uit van de Raad 
van Toezicht van de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor de Philatelie. 

Tot onze spijt is Daan een week na het uit-
reiken van de Bondsspeld overleden.
Wij wensen zijn familie veel sterkte toe.

Bondsspeld voor Cor Cameron

T ijdens de viering van het 
100-jarig jubileum van de Post-
zegelvereniging  Huizen e.o., 

voortgekomen uit de post zegel-
vereniging NVPV, afd. Gooi- en 
Eem land (ex 1917) en de post zegel-
vereniging Philatelia (ex 1965), werd 
de heer Cor  Cameron be loond met 
de bondsspeld van de Koninklijke 
Nederlandse Bond van Filatelisten-
verenigingen. 
Hij ontving deze onderscheiding uit 
handen van Corné van Zandwijk, 
vice-voorzitter van de KNBF voor 
zijn activiteiten als bestuurslid 
voor de PV Huizen in de functies 
veilingmeester en penningmeester, 
daarnaast ook voor zijn werkzaam-
heden als penningmeester voor de 

Studiegroep Velrandbijzonderheden.
Naast de heer Cameron werden 
er tevens vier leden van Huizen 
gehuldigd die al 25 jaar en twee 
leden t.w. de heren J. de Ruijter en 
G. Jongerden, die al 50 jaar lid zijn 
van de vereniging. 
De vereniging ontving van het 
bondsbestuur een oorkonde met 
de felicitaties voor het jubileum. 
Een filatelistisch hoogtepunt 
was de veiling, waarin slechts de 
exclusieve Nederlandse postzegels 
aangeboden werden, die dan ook 
gretig gekocht werden. 
De leden werden door de vereniging 
verrast met een luxe verzamelalbum 
met daarin persoonlijke postzegels 
ter herinnering aan het jubileum.

Bondsspeld voor Hans van Dooremalen

Bij de opening van  de gezamen-
lijke vergadering van de Neder-
landse Academie voor Filatelie 

en de Nederlandse Vereniging van 
Poststukken- en Poststempelverza-
melaars op zaterdag 22 april jl. in 
Diemen werd Hans van Dooremalen 
verzocht naar voren te komen.
Naar aanleiding van een bij de 
KNBF binnengekomen verzoek van 
één van de verenigingen waar hij 
lid is, werd hij door secretaris Hans 
Kraaibeek van de KNBF onder-
scheiden met de Bondsspeld.
De totaal verraste Hans van Doore-
malen werd onderscheiden voor 
zijn vele verdiensten voor de filate-
lie, waarbij een reeks van zaken de 
revue passeerden: betrokken bij de 
oprichting van de verzamelaarsver-
eniging De Torenhoek in Berkel-
Enschot, eind jaren ’70, waar hij 
tevens 15 jaar een bestuursfunctie 
vervulde, o.m. als penningmeester; 

verzorgen van de nieuwtjes bij 
USCA van eind jaren ’70 tot midden 
jaren ’90; leider van de filatelisti-
sche commissie voor Europhilex in 
1992 in Tilburg en ook betrokken bij 
het vervolg in 1997.

Vanaf de oprichting van de 
vereniging voor Tsjechoslowakije 
Filatelie in 1992 is Hans daar pen-
ningmeester en inmiddels al weer 
een flink aantal jaren voorzitter. Bij 

ieder lustrum organiseert hij iets 
speciaals waarbij de laaste twee 
decennia een heuse “salon” op de 
Postex, met deelname van zuster-
verenigingen uit Duitsland, Tsjechië 
en Engeland.
Verder is hij Fellow member bij de 
Royal Philatelic Society en vice-
chairman bij The Czechoslovak 
Philatelic Society of Great Britain.
Bij dit alles houdt hij ook nog tijd 
over om regelmatig publicaties te 
schrijven voor de clubbladen van 
verenigingen in België, Duitsland, 
Engeland, Tsjechië en uiteraard 
Nederland.
En verzamelen doet hij ook nog, 
bij exposities gooit hij hoge ogen 
(groot) goud en nationale en inter-
nationale tentoonstellingen.
Na ruim 40 jaar filatelistisch actief 
te zijn in binnen en buitenland werd 
de bondsspeld dan ook onder groot 
applaus bij hem opgespeld.

Bondsspeld voor Daan Touw
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lke zegel in een drukvel 
– dat uit meerdere blok-
ken of loketvellen kan 
bestaan, of een cilinder-

omtrek bij rolzegels – kan per 
druk kleur 1 of meerdere kenmerken 
hebben die niet in de oorspronkelijk 
tekening/ontwerp zaten. Vandaar 
de term ‘drukvorm-positie- 
kenmerk’! 
(N.B. ook kenmerken op de blok- of 
velrand behoren daartoe.) 
De foutieve benamingen – die inter-
nationaal zijn gaan doorwoekeren: 
‘plaatfout’, ‘Plattenfehler’, ‘plate 
flaw’ – suggereren een fout, een 
afwijking terwijl het iets dood-
normaals is. Er is geen koe of er zit 
een vlekje aan…

Het kenmerk zal in het algemeen op 
de drukvorm slechts 1x voorkomen. 
Komt hetzelfde kenmerk vaker voor 
op de drukvorm dan is meestal een 
systematiek aanwezig die verklaart 
waarom het net op die plaatsen 
voorkomt. En dan is sprake van een 
‘systematisch positiekenmerk’.
Blijft het bij 1x – wat al bij de 
aanmaak van de drukvorm kan zijn 
gebeurd –, een stofje/draadje dat 
op de film is mee gekopieerd of wat 
later als een kleine beschadiging 
is ontstaan en vanaf dat moment 
meelopend. Wanneer dat is gebeurd 
is nimmer met zekerheid vast te 
stellen. Dus ook niet of het er al 

Drukvorm-positie-kenmerken
vanaf het begin in zat! ‘Eendags-
vliegjes’ die een of enkele drukvel-
len meedraaien vallen buiten ons 
terrein, dan hebben we het over 
druktoevalligheden. Het spreken 
van primair of secundair is dan ook 
uit den boze.

Het drukvel is meestal groter dan 
een loketvel of een blok. Als er twee 
loketvellen op het drukvel zitten kan 
een kenmerk altijd op positie 87 
zitten althans bij 1 van de 2 vellen. 
Op die ander komt dat kenmerk 
nooit voor.
Als er 18 blokken zitten op een 
drukvel [of drukcilinder] en een 
kenmerk zit op blok 13 dan zit dat 
kenmerk niet op al die 17 andere 
blokken. Als in een catalogus van 
‘plaatfouten’ [bijvoorbeeld die van 
Wim Mast] bij de Beatrix zegels in 
blokken van 5 gesproken wordt over 
een deeloplage dan is dit gewoon 
flauwekul. Het kenmerk kan er de 
hele tijd zijn geweest. Geen deel-
oplage dus.

Het reconstrueren van de aan-
maakgeschiedenis is een leuke 
bezigheid met heel veel valkuilen. 
De duidelijk met het oog zichtbare 
kenmerken vervullen daarin maar 
een zeer  beperkte rol. Het zijn 
vaak de minieme puntjes of stipjes 
die systematisch weerkeren die 
het verhaal kunnen vertellen. Veel 
leuker zijn immers de kenmerken 
die systematisch vaker voorkomen 
op het drukvel.

dezelfde pagina van HNP: A12-57 
(afb. 2). Maar als je naar dat 
kenmerk zoekt kom je dit tegen: 
(afb. 3+4), waarbij de lengte van de 
breuk varieert! En ook de scherpte 
van de horizontale lijnen in en 
rondom de cijfers. Bij de 2c een 
voorbeeld van een systematisch 
kenmerk [breuk in lijn] respectie-
velijk een 1x voorkomend [krasje]: 
(afb. 5-7). 

De verleden maand in de ‘Kraam-
kamer’ behandelde 1923 Jubileum-
zegels hebben zo’n kenmerk.  
Bij de aanmaak van platen was 
uitgegaan van een strip van 5 die 
vervolgens galvanisch werd gere-
produceerd tot een blok van 5x5; 
van deze 25 werd zo nodig naar 
platen met 50 of 100 gegaan. Bij de 
5c ging het van 5 via 35 naar 105. 
Terug te lezen ook in het Hand-
boek Postwaarden Nederland op 
pag. A12-57 (afb. 1).
Een kenmerk bij de 2c [vel van 
10x10] dat op de posities 45, 50, 
95 en 100 voorkomt valt te ver-
klaren uit blokken van 25 (=5x5c) 
die 4 (=2x2) zijn ‘gekopieerd’.

Het kenmerk met de posities 2, 7, 
42, 47, 52, 57 en 97 zal op de overige 
posities 12, 17, 22, 27, etc. iets heb-
ben gehad dat al direct geretou-
cheerd is. Hoe het ook zij, het zijn 
systematische kenmerken en geen 
‘plaatfouten’. Het vermelde kenmerk 
bij de 7½c komt maar 1x voor en 
kan wel als plaatfout gezien worden.

De 35c [5x10] met een kenmerk 
op posities 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 
42 en 47 klopt weer helemaal met 
een basisstrook van 5 zegels. Op 

E
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V
orige keer is de toevallige 
start van de maximafilie 
behandeld met voorbeel-
den van vroege, echt ver-

stuurde ansichtkaarten van begin 
1900 met twee koninginnen en het 
wapen van het Koninkrijk Beieren. 
Heersers, heraldiek en vlaggen zijn 
steevast onderwerpen op de vroeg-
ste postzegels van vrijwel elk land. 
Er zijn ook specifieke symbolen van 
landen. Een goed voorbeeld vormt 
de eerste zegel van Hongarije met 
de Stefanskroon met daarboven 
vliegend de voor de Hongaren my-
thische vogel de Turul. Deze leidde 
en beschermde rond 900 hun volk 
tijdens de grote volksverhuizing van 

Rusland naar het huidige Hon-
garije. De naar België verstuurde 
maximumkaart (afb. 1) toont twee 
standbeelden van deze vogel aan 
de voet van de trappen naar het St. 
Gerhardus monument in Boeda-
pest. Stempeling 20 DEC 1911. 
We vervolgen meteen met het ons 
beter bekende koningshuis van 
België. Een kaart met een ontspan-
nen Koning Leopold II die zijn 
vakanties aan zee doorbracht in 
Ostende (afb. 2). Hier bezat hij een 
vakantievilla om van de badcultuur 
te kunnen genieten. De maximum-
kaart kent een uitgebreide tekst 
aan de beeldzijde met de postzegel 
van de koning die gestempeld is in 

Ostende op 6 sept 1904. 
Minder bekend bij ons is Tsaar 
Alexander II (afb. 3) die van 
1855 tsaar van Rusland was tot hij 
in 1881 omkwam bij een bomaan-
slag. Zijn belangrijkste daden waren 
de afschaffing van het lijfeigen-
schap in 1861 en de uitgebreide 
militaire steun aan de Balkanlan-
den, zodat zij zich in 1878 konden 
bevrijden van de Osmaanse 
overheersing. De kaart werd naar 
Italië verstuurd, afgestempeld in 
Kiev op 3/11/1913 en toont het daar 
ter zijner nagedachtenis opgerichte 
herdenkingsmonument met zijn 
standbeeld. Tsaar Ferdinand I van 
Bulgarije staat compleet met zijn 

De geboorte van de maximafilie [2]

1 2 3

5

7

4

6

zelf uitgeroepen keizerlijke familie, 
zijn legeraanvoerders en de patri-
arch op de kaart (afb. 4). Stempe-
ling Sofia 6 XI 1901 en gelopen naar 
Charleroi. Een echte Habsburgse 
keizer is de oude Kaiser Franz Josef 
(afb. 5) met afbeeldingen van zijn 
portret en de keizerlijke villa in 
Ischl. De kaart is aan de beeldzijde 
ook weer beschreven en vanuit Ischl 
op 31/7/1909 verstuurd naar Parijs. 
Een van de vroegste maximum-
kaarten met een architectonische 
afbeelding is die van de haven 
van Valletta op Malta (afb. 6). Dit 
kon doordat de zegel van deze 
beroemde haven van de hoofdstad 
al in 1901 uitkwam. Deze kaart van 
de bebouwing aan het havenfront 
toont twee zegels van de versie van 
1910 en is in 1912 verstuurd. De 
andere bekende vroege voorbeel-
den, zoals de piramides van Egypte, 
zijn de vorige keer al getoond. Na 
de Eerste Wereldoorlog komen 
regelmatiger architectonische 
onderwerpen op postzegel uit. Dit 
geldt ook voor de toen jonge Balti-
sche staten van waaruit men graag 
internationale contacten legde. Een 
maximumkaart uit 1922 van Estland 
(afb. 7) met een geheel gevulde 
beeldzijde met het panorama van 
de hoofdstad Talinn met zijn haven 
en de passende postzegel met het 
silhouet van de stad. De afzender 
verstuurde vaker getuige zijn stem-
pels op de adreszijde (afb. 7a+b) 
met zijn naam en de verwijzing 
naar de voorzijde voor de franke-
ring, maar noemt hem nog steeds 
‘Ruckseite’.

Hiermee sluiten we af met de korte 
reeks over de oorsprong van de 
maximafilie. Volgende keer weer 
nieuwtjes van Nederland. 

7a

7b
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vanaf 15 augustus 1905 op de Britse Levant-
kantoren postzegels in Britse munt alleen nog 
met de opdruk ‘levant’ te verkopen. Britse 
postwaardestukken werden vanaf dat moment 
ook van deze opdruk voorzien; niet overdrukte 
postwaardestukken zonder opdruk bleven 
geldig maar waren niet meer op de kantoren 
verkrijgbaar (afb. 3).

Brits-Indische Levantkantoren 
De Britse Levantkantoren in Bagdad en Basra 
vielen onder de competentie van de Brits-
Indische postorganisatie waardoor vanaf 
1854 Brits-Indische postzegels gebruikt 
werden. Aangezien deze kantoren correspon-
deerden met de regionale postdirecties aan de 
westkust van Brits-Indië liep de postroute van 
het huidige Irak via India naar Egypte – het 
Suez-kanaal was nog niet gegraven – over 
land naar Alexandrië en vandaar naar Europa. 
Het was eenvoudiger om post naar Europa 
met de kamelenpost naar Aleppo, Beiroet 
of Damascus en daarvandaan met de Britse 
of Franse Levantpost te verzenden. Vanaf 
1854 komen vrijwel alle Brits-Indische post-
zegels en postwaardestukken gebruikt voor 
zonder additionele opdruk (afb 4).

Franse Levantkantoren
In tegenstelling tot de situatie bij het Britse 
consulaat beschikte de Franse post bij het 
begin van de Krimoorlog al over een volledig 
ingespeelde commerciële postdienst in een 
groot aantal Levanthavens. In tegenstelling tot 
in Frankijk zelf was het gebruik van postzegels 
hier aanvankelijk niet toegestaan. Tijdens de 
Krimoorlog werd het gebruik van postzegels 
door de Franse veldpostdienst echter geac-
cepteerd; 20 centimes postzegels type Empire 
waren op de veldpostkantoren beschikbaar 
(afb. 5). De Franse overheid nam vervolgens 
in 1856 het besluit om in het postverkeer met 
en tussen de Levantkantoren het gebruik van 
postzegels toe te staan. Door een prijsreduc-
tie voor gefrankeerde post van een franc = 
10  décimes (=1 frank) per 7½ gram briefge-

et gebruik van deze zegels op een 
Levantkantoor is alleen aantoonbaar 
door de afstempeling. Op verschil-
lende Levantkantoren bleven zegels 

en postwaardestukken ook na de invoering 
van de in Ottomaanse munt overdrukte post-
zegels geldig. 
In dit deel wordt het gebruik van de niet over-
drukte postzegels en postwaardestukken op 
de verschillende Levantkantoren besproken.

Britse Levantkantoren
Het eerste kantoor in het oostelijke Middel-
landse zeegebied waar postzegels werden 
gebruikt was het Britse consulaire kantoor in 
Constantinopel. Op dit kantoor werd tijdens 
de Krimoorlog (1854-1856) een deel van de 
legerpost behandeld. Dit was post die zowel 
ongefrankeerd als gefrankeerd met 3 pence 
verzonden kon worden. Voor de frankering van 
deze post beschikten de Britse veldposteen-
heden over Britse postzegels van 1 penny. Het 
gebruik van postzegels in deze periode lijkt 
beperkt gebleven te zijn tot de veldpost, al kan 
niet worden uitgesloten dat ook (semi)com-
merciële post via deze postverbinding werd 
verzonden. Na afloop van de Krimoorlog werd 
in 1857 het Britse commerciële consulaire 

H
postkantoor in Constantinopel geopend waar 
post zowel ongefrankeerd als gefrankeerd kon 
worden verzonden. Voor de frankering had 
dit kantoor de beschikking over de geldige 
Victoriaanse postzegels; ze werden ontwaard 
met een Brits ‘killer’-type stempel met een 
grote ‘C’ in het midden (afb. 1). In de periode 
tot 1886 werden nog enkele andere kantoren 
in de Levant geopend zoals Alexandrië (B01), 
Beiroet (G06) en Smyrna (F87, afb. 2). Op 
het Britse Levantkantoor in Constantinopel 
was het gebruik dermate groot dat de vanaf 
1857 uitgegeven Britse postzegels met vrijwel 
alle plaatnummers gestempeld ‘C’ voorko-
men. Op de andere Levantkantoren was het 
postvolume aanmerkelijk schaarser waardoor 
het aantal plaatnummers met afstempelingen 
op de andere kantoren beperkt bleef. Vanaf 
1880 waren de Britse postzegels in gewijzigd 
ontwerp niet meer voorzien van een plaat-
nummer. 
Na de invoering van opdrukzegels bleef het 
mogelijk met normale Britse postzegels te 
frankeren tot in 1905 duidelijk werd dat als 
gevolg van wisselkoersverschillen Britse 
postzegels op de Britse Levantkantoren 
goedkoper waren in Ottomaanse munt dan 
in Groot Brittannië zelf. Dit was de reden om 

Voor- en meelopers in gebruik op Levant   kantoren tot de sluiting op 30-09-1914 [1]
Toen op de Levantkantoren1 opdrukzegels in Ottomaanse munt 
werden uitgegeven was het gebruik van postzegels op deze 
kantoren al decennia ingeburgerd. De postzegels die in de hier 
beschreven periode gebruikt werden vindt u in de standaard 
catalogi niet als Levant-postzegels vermeld; het waren immers 
postzegels van het land van herkomst zonder aanvullend kenmerk. 
door Hans Paul Soetens

Afb. 1. Britse 
post zegels met 
‘C’-stempel van 
Constantinopel, 
de 3 pence, plaat 5, 
uitgegeven vanaf 
1867.

Afb. 2. 
Grijze Britse 
6d post zegel, 
plaatnummer 
15, gestempeld 
F87 van Smyrna 
(nu Izmir).

Afb. 3. Britse briefkaart, type Victoria, type 1891 emissie 1899, verzonden op 12 oktober 1910 
van Smyrna naar Brussel.

Afb. 4. Brits-Indische briefkaart, type 1891 met opdruk uit 1892, op 19 juli 1894 
van Bagdad via Bombay naar Gent verzonden.
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wicht naar 50 centimes werd de verzending 
van gefrankeerde post aanmerkelijk bevor-
derd. De gebruikte postzegels zijn alleen her-
kenbaar als gebruikt in de Levant wanneer er 
duidelijke nummerstempels (afb. 6) op staan 
uit de 3700-serie (type PC – kleine cijfers) of 
uit de 5089-5103-serie (GC – grote cijfers). 
De Franse catalogi vermelden standaard de 
lijsten met de op de Levantkantoren gebruikte 
nummerstempels.
Voor het op de Levantkantoren gangbare tarief 
van 50 centimes werd geen nieuwe waarde 
aangemaakt. Als gevolg daarvan zijn tot de ta-
riefsverlaging van 1 januari 1866 meervoudige 
frankeringen met 10 centimes of mengfranke-
ringen met 10, 20 of 40 centimes op brieven 
tot 7½ gram gewicht (afb. 7) of combinaties 
met 80 centimes voor dubbelgewicht brieven 
dan ook gangbaar.
Na de in 1871 verloren oorlog met Duitsland 
werd als gevolg van de vereiste Franse herstel-
betalingen aan Duitsland een aantal vereen-
voudigingen in de bedrijfsvoering bij de Franse 
diensten in en op de Levant doorgevoerd. 

Voor- en meelopers in gebruik op Levant   kantoren tot de sluiting op 30-09-1914 [1]

Naast een verhoging van het binnenlands 
port werd ook het port op brieven van, naar 
en tussen de Levantkantoren verdubbeld tot 
80 centimes per 7½ gram (afb. 8). Dit leidde 
tot de vreemde situatie dat gefrankeerde post 
naar Brittannië via Frankrijk per Franse Levant-
post volgens het geldende postcontract tussen 
beide landen (24 september 1856) vanaf 1 sep-
tember 1871 met 60c per 10 g 25% goedkoper 
was dan post naar Frankrijk zelf; dit kostte 80c 
per 10 g. Eenzelfde fenomeen gold voor post 
naar andere landen waar de tarieven voor het 
postverkeer van en naar de Levantkantoren in 
de postovereenkomsten met Frankrijk uit de 
periode voor 1870 waren opgenomen. 
Voor het postvervoer leidde de tariefsverho-
ging tot een duidelijk verlies aan concurrentie-
kracht aangezien met name de Oostenrijkse 
Levantpost dezelfde tarieven hanteerde als 
voor 1871. 

UPU-tarieven
Met de introductie van de UPU2-tarieven in juli 
1875 – het internationale standaardtarief van 
25 goudcentimes per 15 gram – kreeg Frank-
rijk vanwege de herstelbetalingen toestem-
ming om tot 1 april 1878 in het internationale 
postverkeer een verhoogd standaardtarief van 
30 centimes te rekenen (afb. 9). 
Veel postadministraties hebben de nieuwe op 
de wisselkoers met de goudfrank gebaseerde 

tarieven naar boven afgerond. Door de een-
op-een koppeling van de Franse franc met de 
goudfrank bleken de Franse posttarieven in 
de Levant nu voordeliger en dus aantrekkelijk 
voor bedrijven met een groot volume aan 
bijvoorbeeld drukwerk. De Franse post kende 
naast de in UPU-verband vastgelegde basista-
rieven een aantal goedkopere eigen verzend-
vormen voor zakelijke klanten. Voorbeelden 
zijn de verzending van zakelijke documenten 
tegen het enkelvoudig brieftarief maar dan 
met 50 gram als eenheidsgewicht in plaats 
van 15 gram (afb. 10).
Voor drukwerk en briefkaarten heeft de Franse 
Levantpost altijd de goedkopere tarieven in 
Franse franc gehanteerd omdat dit qua wis-
selkoers een concurrentievoordeel te opzichte 
van de andere Levantkantoren opleverde. Voor 
deze verzendingsvormen werden in het type 
Sage geen postzegels met opdruk in Otto-
maanse munt vervaardigd. Dit betrof zowel 
de briefkaarten met ingedrukt zegels als de 
enveloppen voor drukwerk (afb. 11). De reden 
waarom het briefje werd ingeleverd op het 
Duitse Levantkantoor in Constantinopel is 
onduidelijk. Franse (Levant) zegels waren ech-
ter alleen geldig op de Franse kantoren zodat 
opnieuw gefrankeerd moest worden met een 
Duitse Levantzegel voor drukwerk. Mogelijk 
werd hun andere post die dag via het Duitse 
Levantkantoor verzonden.

Afb. 5. 
Franse 
veldpost 
Krim-
oorlog, 10 c. 
Empire 
gestempeld 
Armée 
d’Orient, 
Bau Gal, 
25 Mai 56.

Afb. 7. Franse 
50 c. franke-
ring met 10 & 
40 c. Empire 
ongetand ge-
stempeld PC 
3701 van 
Alexandrië, 
op 7 sep-
tember 1858 
verzonden. 
Als door te 
zenden post 
in Parijs door 
de postbezor-
ger voorzien van zijn kaststempel 1/3 (zwak afgeslagen) en doorgezonden binnen Frankrijk.

Afb. 6. 
Frankrijk 5 Fr. 
Napoléon Lauré, 
uitgegeven 
 november 1869, 
gestempeld 
GC 5083 van 
Constantinopel.

Afb. 8. Laat gebruik van de 80 c Empire dentelée. Enkelvoudige brief van Beiroet, 
26 oct 1871; frankering volgens tarief van 1 juli 1871.

Afb. 9. Sage 30 c. Frans verhoogd UPU-tarief van 1 januari 1876 tot 1 april 1878 op 
2 april 1878 als met 5 c overgefrankeerde brief van Tunis naar Marseille verzonden. 
Het tarief was de dag ervoor tot 25 c teruggebracht.
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(links) Afb. 10. Frans gereduceerd 
tarief: Sage 25 c frankering op 
aangetekende zakenbrief van Con-
stantinopel, 7 oct 01 naar Frankrijk. 
Het  aantekenrecht verantwoord 
met een opdrukzegel van 1 piaster 
(overeenkomstig met 22½ c).

(boven) Afb. 11. Franse 
5 c drukwerkenvelopje 
gefrankeerd met een Duits 
Levantzegel en verzonden 
van het Duitse Levantkan-
toor in Constantinopel op 
28 dec. 1900.

Afb. 12. Franse portzegels gebruikt in Constantinopel, 29 febr 08, op ondergefrankeerde 
brief uit Korinthe, Griekenland.

Afb. 13. Mengfrankering van type Sage en Blanc gestempeld Tripoli Barbarie, 8 Aout 01, 
(= Libië) op briefdeel.

Op de meeste Franse Levantkantoren zijn 
Franse portzegels zonder aanvullende opdruk 
gebruikt. Het oudste type – Port Carrée – is 
in de Levant alleen gebruikt in Constantinopel 
bekend; enkele waarden van het type Duval in 
zwart zijn bekend van de grote Levant-kanto-
ren. De gekleurde portzegels type Duval in de 
waarden tussen 5c en 50c werden gebruikt op 
een groter aantal Levantkantoren (afb. 12). 
Tunesië maakte lang deel uit van het Ot-
tomaanse Rijk. Op 12 mei 1881 werd het als 
Frans protectoraat semi-zelfstandig. In de 
Ottomaanse periode waren hier ook enkele 
Franse Levantkantoren gevestigd en werden 
daar de gebruikelijke Franse postzegels zonder 
additionele kenmerken gebruikt. Ook de kust-
strook van het huidige Libye was Ottomaans 
tot de Italiaanse verovering in 1911. Op het 
Franse Levantkantoor in Tripoli-Barbarie – dit 
ter onderscheid van Tripoli in het Ottomaanse, 
huidige Libanon – zijn geen Franse Levant-
zegels in Ottomaanse munt beschikbaar 
geweest. Frankering vond daar plaats met de 

normale Franse zegels in de types Sage, Blanc, 
Mouchon, Merson en Semeuse (afb.13).

Italiaanse Levantkantoren
Het eerste Levantkantoor waar Italiaanse 
postzegels werden gebruikt – in dit geval 
Sardijnse postzegels – was het consulaire 
postkantoor in Tunis dat tot 12 mei 1881 op 
Ottomaans grondgebied lag. De Sardijnse 
periode duurde tot 1861 toen als gevolg van 
de ‘unificatie’ door de aansluiting van andere 
Italiaanse staten het koninkrijk Italië werd ge-
vormd. De eerste bekende in Tunis gebruikte 
Sardijnse zegels zijn 40 centesimi zegels van 
de emissie van 1853 op getint papier. Ze wer-
den in 1857 nog in Tunis gebruikt op zakelijke 
post naar Italië. De emissie op wit papier werd 
in Sardinië in 1855 in gebruik genomen; het 
gebruik van de postzegels op getint papier zal 
dus niet groot geweest zijn.
Tot 1874 werden Italiaanse zegels zonder ad-
ditionele opdruk gebruikt (afb. 14) waarna de 
zegels met opdruk Estero in gebruik werden 

genomen. De Italiaanse kantoren in Tunesië 
bleven na de overgang naar Frans protectoraat 
nog een aantal jaren open; het zijn dan echter 
geen Levantkantoren meer. Postzegels met en 
zonder Estero-opdruk werden ook gebruikt op 
het Italiaanse kantoor in Alexandrië in de pe-
riode tussen 1863 en 1884 toen het Italiaanse 
Levantkantoor daar geopend was.
Op het Levantkantoor in het Libische Tripoli di 
Barberia werden de postzegels met Estero-
opdruk tot 1889 gebruikt; hierna werden 
weer Italiaanse zegels en postwaardestukken 
zonder additionele aanduiding gebruikt. Voor 
het in 1900 geopende Italiaanse kantoor in 
Benghazi werden opdruk van plaatsnaam en 
Ottomaanse munt uitgegeven. In afwezigheid 
van andere Levantkantoren kan de enige re-
den geweest zijn dat men met het Ottomaan-
se postkantoor wilde concurreren; wanneer 
dit de reden was rijst de vraag waarom geen 
andere zegelwaarden werden overdrukt, zoals 
in 1902 voor Albanië plaats vond.
Ook op de vanaf 1902 geopende kantoren 
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Afb. 14. Italiaanse 40 c 
frankering van Tunis 
via Cagliari naar Patti 
met puntstempel 235. 
Het entreestempel 
‘col postali Italiani’ 
werd waarschijnlijk 
in Cagliari (Sardinië) 
aangebracht waar de 
brief ook werd gedes-
infecteerd: twee sneden 
en verkleuring.

Afb. 15. Italiaanse pakket-
kaart als voorloper gebruikt 
op het Italiaanse Levant-
kantoor in Constantinopel, 
10 februari 1908.

Afb. 16 Grieks 80 lepta-zegel 
frankering voor tweede gewichts-
klasse brief van Constantino-
pel (9 mei 1873) naar Athene; 
 frankering bij verzending.

Afb. 17. Grieks 40 lepta zegel ter kwijting van geïnd port op brief van Zakynthos naar 
Smyrna (25 februari 1872).

Afb. 18. Grieks ‘te betalen port’-zegel van 40 lepta op brief van Thessaloniki 
(11 juni 1875) naar Argos.

in het oostelijk Middellandse zeegebied 
blijken naast de Levantuitgaven de Italiaanse 
post zegels en postwaardestukken zonder 
 Levantopdruk gebruikt te zijn. Bij de opening 
van de Italiaanse kantoren in Constantinopel 
was de vraag naar Italiaanse Levantzegels 
 groter dan de voorraad zodat ook niet 
overdrukte zegels werden gebruikt. Postale 
formulieren met Levantopdruk werden pas 
een jaar later in gebruik genomen; tot die tijd 
werden niet-overdrukte Italliaaanse formu-
lieren gebruikt (afb. 15).

Griekse Levantkantoren
De Griekse post bezat in verschillende Otto-
maanse plaatsen al vanaf 1834/1835 postkan-
toren. Bij de invoering van postzegels door de 
Griekse post in 1861 werden deze ook op de 
Griekse Levantkantoren verkrijgbaar gesteld. 
De frankering van post bleef echter facultatief; 
bij afgifte van ongefrankeerde post aan de 
ontvanger werd het te ontvangen bedrag door 
het plakken van postzegels verantwoord. Al-
leen bij met Griekse postzegels gefrankeerde 
brieven kan dus worden vastgesteld of de 
frankering bij verzending werd geplakt en ge-
stempeld (afb. 16) of bij de ontvangst daarvan 
(afb. 17). Op de Griekse kantoren werd voor 
het afstempelen van de frankering meestal 
het nummerstempel maar regelmatig ook het 
datumrondstempel gebruikt.
Bij de invoering van de internationale regels 
van de UPU werd het gefrankeerd verzenden 
van post als standaard beschouwd en werd 
ongefrankeerd verzonden post tegen dubbel 
tarief afgeleverd. De Griekse posterijen hadden 
hiertoe alvast in maart 1875 aparte ‘port’zegels 
uitgegeven (te betalen port, dus geen straf-
port); ook deze werden zonder additionele aan-
duiding op de Griekse Levantkantoren gebruikt. 
afb. 18 toont het gebruik in de 3 maanden voor 
de invoering van de UPU-reglementen volgens 
het enkelvoudige brieftarief.

(Wordt vervolgd)

Noten
1. Voor de definitie van Levantkantoren zie Filatelie 
oktober 2015
2. UPU – Wereldpostunie, internationaale regelgeving in 
werking vanaf 1 juli 1875
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Tot het onderzoek voor mijn boek* behoorde ook een bezoek 
aan het museumarchief van Johan Enschedé in Haarlem. 
door Hans Caarls

Na 165 jaar weer herenigd

Thans is dit bedrijfsarchief ondergebracht 
in het Noord-Hollands archief, eveneens 
in Haarlem. Met de welwillende mede-
werking van de toenmalige conservator 
Johan de Zoete mocht ik de ‘schatten’ van 

Johan  Enschedé bekijken en, nog mooier, 
ze werden op een hoge resolutie voor mij 
ingescand. 

Bij deze scans zaten de kwartvellen van een 
eerste proef van de 15 cent in zwart en de 
kwartvellen van de oorspronkelijke kleur-
proeven met gespiegeld watermerk zoals die 
zijn getrokken voor de vervaardiging van de 
Eerste Emissie 1852. 

e postzegelproductie was immers in 
1866 naar Haarlem overgebracht en 
wie weet of er nog zaken waren mee 
verhuisd over de periode hieraan 

voorafgaande.

D
*Papierproblemen in de munt ten tijde van de aanmaak 1e emissie Nederland 1852 en overige bijzonderheden 1851-1866, Hans Caarls, 2017.  ISBN:978-94-6323-056-8

1
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Proeven Enschedé
Zeer waarschijnlijk zijn deze proeven, en nog 
andere zaken, mee verhuisd van Utrecht naar 
Haarlem. Want Johan Enschedé heeft immers 
nooit een postzegel gedrukt van de Eerste 
Emissie. 
Het viel mij op dat alle kwartvellen geknipt 
waren uit de rechter bovenhoek van het 
oorspronkelijke vel. Ik was er niet van op de 
hoogte waar de resterende veldelen/kwadran-
ten zich bevonden. 
De welbekende filatelist Bouwe Brandsma had 
ook een boek aangeschaft om de nieuwig-
heden inzake de ontstaansgeschiedenis van 
de Eerste Emissie 1852 te weten te komen. 
Toen hij de afgedrukte kwartvellen in het boek 
zag ging bij hem een lampje branden. Als 
proevenspecialist pur sang zond Bouwe mij 
een mail met de vraag of ik scans had van die 
veldelen. 

Zelf had hij de beschikking over foto’s die in de 
jaren 90 van de vorige eeuw waren gemaakt 
in het Museum voor Communicatie. De scans 
van de ontbrekende kwartvellen zijn richting 
België verzonden en al snel kwam het verlos-
sende antwoord dat de kwartvellen pasten aan 
zijn foto’s.

MusCom
Er moest nu snel gehandeld worden omdat het 
Museum tot midden vierde kwartaal van dit 
jaar dicht zou gaan. Met de medewerking van 
Wim Warburg, namens de Stichting Koning Wil-
lem III, en mevrouw Monique Erkelens van het 
MusCom is een bliksemonderzoek ingesteld. 
De zwartdruk van de 15 cent werd gemaakt 
om de vele strepen en wallen – die ontstaan 
waren bij de vervaardiging van de drukplaat – 
in beeld te brengen zodat graveur Weener 
de fouten op de plaat volgens de afgedrukte 

proefdruk kon wegsteken met het bruin-
neerijzer. Dit is het enig bekend vel van het 
voorstadium van de 15 cent.

Munt Collegie
De proeven van de blauwe, rode en oranje 
zegels zijn afkomstig van de modelkleurvel-
len die ter beschikking zijn gesteld aan het 
Munt Collegie in Utrecht en aan de Controleur 
Magazijnmeester in Den Haag om als contro-
lemiddel te dienen voor het drukken van de 
postzegels in de juiste kleuren. 
Deze kleurproeven zijn in oktober 1851 ver-
vaardigd en zijn opgeborgen in het toenmalige 
Munt-archief en in het magazijn van de Con-
troleur Magazijnmeester in Den Haag. 
Toen de verplaatsing van de postzegelfabrica-
ge een feit was werden allerlei zaken richting 
Haarlem gezonden en zeer waarschijnlijk ligt 
daar de oorsprong van de verkrijging van de 

2
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eerste drukplaten te (kunnen) herkennen en 
vast te leggen.

Reconstructie
De historie van de veldelen is gedeeltelijk 
te reconstrueren. De kwadranten 1 en 3 zijn 
zeer waarschijnlijk afkomstig uit de archieven 
van de Posterijen, kwadrant 3 zoals eerder 
vastgesteld uit het bedrijfsarchief van Johan 
Enschedé en reeds in 1866 verworven terwijl 
het 4e kwadrant via een omweg in het bezit 
van het MusCom is gekomen (afb. 2-4). Deze 
zijn aangekocht tijdens de Selectveiling van 
de NPV te Weesp (toen nog Amsterdam) in 
september 1986 (afb. 5). In ieder geval is het 
een fantastisch gegeven dat 165 jaar na dato 
deze veldelen weer herenigd zijn en ooit als 
een eenheid getoond kunnen worden. Wellicht 

kwart veldelen (2e kwadrant) door Johan 
Enschedé. Deze kleurproeven zijn alle vervaar-
digd op papier met gespiegeld watermerk, 
dus het vel postzegelpapier werd met de 
belettering in het watermerk naar beneden 
op de drukplaat aangelegd. Blijkbaar werd dit 
gedaan om aan te geven dat het om proeven 
al dan niet kleurproeven handelde. Ze worden 
kleurproeven genoemd, ik zou ze zelf liever 
kleurmonstervellen noemen, het zijn immers 
afdrukken van de plaat in de goedgekeurde 
kleur. 
De archieven spreken dan ook over: ‘om te 
dienen als monster der kleuren’. Daarentegen 
is de zwarte drukproef (afb. 1) van de 15 cent 
met normaal watermerk gedrukt. 
De kleurmonstervellen vormen nu weer een 
prachtig geheel om de kenmerken van de 

dat in de nabije toekomst het Museum voor 
Communicatie hieraan aandacht kan besteden 
en door een bruikleen van het Noord-Hollands 
archief zou deze hereniging te exposeren kun-
nen zijn tijdens een filatelistische manifestatie.
Graag wil ik dit positieve nieuws besluiten 
met de opmerking dat er nog steeds het één 
en ander valt te ontdekken, ook nog 165 jaar 
na de invoering van de eerste Nederlandse 
postzegel.

Bronnen
Het museum voor communicatie te ’s-Gravenhage 
(MusCom)
Het bedrijfsarchief van Johan Enschedé ondergebracht 
in het Noord-Hollands Archief te Haarlem
De Stichting Koning Willem III te Wassenaar
Archief NPV te Weesp

4
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5

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

2005 tot en met 2015 

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

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

Stichting Neder landsch Maandblad voor Philatelie 
in Leusden, onder vermelding van de gewenste 

jaargang(en). 
Let op: vermeld bij uw overschrijving naar welk 

adres de CD-rom (’s) moet  worden gezonden. 
De toezending kan enige tijd in beslag nemen. 

Op beurzen waar wij staan kunt u de 
CD-roms voor € 12,50 kopen.
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Zand, tot 1 januari 2013 het laatst ont-
wikkelde dorp van de latere gemeente 
Zijpe (1825-2013) is ontstaan in de 
16e eeuw. Kanunnik en kunstschilder 

Jan van Scorel [1495-1562] (afb. 2) nam de 
initiatieven tot bedijking van de Zijpe en ook 
Floris V deed een poging. Die pogingen, in 1552, 
1556 en 1572, mislukten maar in 1596/97 was 
het raak. Met behulp van zo’n 3.000 arbeiders 
en 1.000 paarden van heinde en verre kwam 
het tot de Zijpe en Hazepolder. Sinds 1 januari 
2013 valt het dorp onder de gemeente Schagen. 
 
De Zijpe
De indeling van de Zijpe met zijn ‘egalementen’ 
en dwarsgrachten is kort na de drooglegging 
in 1597 uitgevoerd. Langs de Groote Sloot 

verrezen buitenplaatsen waar geldschieters 
van de drooglegging, zakenlui uit steden als 
Antwerpen en Amsterdam, in de zomer woon-
den om reden dat het in de steden dan nogal 
stonk. Omstreeks 1770 reisde men in vier uur 
van Alkmaar naar Schagerbrug met de trek-
schuit. ‘Van Schagerbrug vaart ook een trek-
schuitje, het welk u in een uurtje brengt door de 
Zijpe tot eene herberg, het zand genoemt, waar 

des morgens ten negen, en des namiddags 
ten twee uren een bolderwagen in twee uren 
naar Helder rijdt’. In feite diende men eerst 
in Keinsmerbrug (afb. 3) over te stappen op 
een andere trekschuit via de Keinsmervaart, 
die van Schagerbrug ging door tot Oudesluis. 
Voordat de R.K. kerk en een boerderij aan de 
latere Keinsmerweg werden gebouwd was daar 
buitenplaats Jagerslust (1762) gelegen. Hier 

‘t Zand ontstond in 1742 als buurt-
schap rondom het logement ‘t Wapen 
van Alkmaar. De naam is ontleend aan 
een toenmalige herberg met de naam 
Het Zand gelegen op de plek (afb. 1) 
vlakbij het nu meest beeldbepalende 
element van het dorp; de pontonbrug. 
door Danny Jimmink

’t Zand (N-H) in prentbriefkaarten [1]

’t

Vroegst bekende kaart 
(ca. 1600 ) na de droog-
legging van de Zijpe en 
Hazepolder (1597-1599). 

  Boschweg 
  Westfriese Zeedijk 
  Grote Sloot
  Keinsmerbrug
  Keinsmerweg / 

      Grote Weg 

1 Hoek Keinsmerweg/Kanaalkade. Uitg. P. Ruis, lichtdruk

4 Huisduinen. (zie verder voorzijde), lichtdruk, 1903

3 Groote Sloot. Uitg. J. v. Leverink/Schagerbrug, lichtdruk, 1956

5 Boschweg. Druk; Photo Rotatie Pers/Amsterdam, Uitg. v.d. D L, fotodruk, ca. 1940

2 Jan van Scorel, NVPH 683
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bevond zich ook de wisselplaats voor paarden 
van de trekvaart vanuit Alkmaar via de Groote 
Sloot. Men ging voorts verder per postkoets 
via Groote Keeten door de duinen naar Huis-
duinen (afb. 4), vlak voor Den Helder. 

Snel gedaan met die hoofdweg 
In 1733, maar liefst 135 jaar na de droogleg-
ging, stonden er nog maar tien gewone huizen 
aan de hoofdweg de Boschweg (afb. 5) 
bewoond door een gegoede herbergier, twee 
wagenmakers, een timmerman, een school-
meester/belastinginner, een schoenmaker, 
een rentenier, een smid en iemand met een 
trekschuit. De weg loopt vanaf de Zijperdijk, 

grens van een groot gebied van slikken, 
kwelders en schorren en vanaf 1846 de Anna 
Paulownapolder, dwars door destijds een 
nollengebied tot aan de Noordzee duinrand, 
nu natuurgebied Het Zwanenwater. Met de 
komst van de trekvaart werd de Boschweg 
van die hoofdweg troon gestoten en later met 
de komst van het NoordHollands Kanaal nog 
eens een keertje ruw in tweeën gesplitst. Het 
eerste deel heet dan Korte Bosweg, het laatste 
deel over het NH-kanaal blijft Bosweg. Echter 
toen de trekschuit ’t Zand ging aandoen werd 
de Boschweg al min of meer gesplitst door het 
gebruik van de Dwarsgracht, het verlengde 
van de Keinsmervaart en gemakshalve als ‘het 

egalement’ aangeduid. Ene A.F. Meijer verzocht 
d.d. 24-5-1947 namens de Vereniging Plaatse-
lijk Belang het deel tussen de Dwarsgracht en 
het NH-kanaal Irenestraat (afb. 6) te noemen 
‘gezien de in de volksmond heersende ongein 
als Kikkersteeg’. De kleine slootjes links en 
rechts van de Irenestraat zijn inmiddels ge-
dempt en de bebouwing (afb. 7) toegenomen. 
De Brigitta hoeve (afb. 8), eerste steen 22 april 
1877, staat er nog steeds alhoewel in plaats 
gekomen van een nog oudere afgebroken boer-
derij. De inmiddels woonboerderij is vernoemd 
naar de vrouw van ene Gerrit de Wit, bouwer 
en eerste bewoner van die hoeve waar nu nog 
altijd een familie De Wit woont.

8 Juiste spelling; Brigitta hoeve, (zie verder voorzijde), ca. 1903

6 Boschweg/Kikkersteeg. Druk; K, fotodruk, 1940

10 Groteweg. Druk; Weenenk&Snel/Baarn, Uitg. J. Louter ’t Zand, fotodruk, 1957

9 Keinsmerweg. Druk; K, fotodruk, 1934

7 Irenestraat. Druk; Weenenk&Snel/Baarn, Uitg. Gez. Schilder Sigarenmagazijn ’t Zand, fotodruk, 1956

11 Keinsmerweg (Zandtemerweg). (zie verder voorzijde), lichtdruk/ingekleurd, ca. 1909
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De Keinsmerweg
Aan de Westfriesche Dijk (of Nieuwe Dijk, 1456) 
als onderdeel van de Westfriese Omringdijk 
iets ten noorden Schagen, ligt de Keinse. In 
1388 wordt de plaats genoemd als Kaynse, in 
1537 als Keijns en in de 19e eeuw pas de huidige 
naam. Vanaf daar loopt de huidige Keinsmer-
weg (afb. 9) in eerste instantie door tot de met 
een grote bocht lopende eerder genoemde 
Zijperdijk richting Groote Keeten. Ook hier 
heeft de aanleg van het NH-kanaal en veel later 
de nieuwe doorgaande route Alkmaar/Den 
Helder v.v. achter de bebouwing om gezorgd dat 
straatnamen werden gewijzigd. Zo gaat het deel 
vanaf het kanaal tot de Zijperdijk verder als Gro-
teweg (afb. 10) met kaasfabriek Nieuw Leven 
(1910-16 april 1962), daarna zeepfabriek GRADA 
(1963-1995). Vanaf 1996 vestigt Bollenoord zich 
op die plek, een centrum met 51 werkruimtes 
voor allerlei bedrijven rond bollenteelt inclusief 
een enorm koelhuis voor opslag van bollente-
lers-goed. Waar nu de bollenteelt floreert rond 
’t Zand was het in 1920 ene P.A. Slijkerman aan 
de Bosweg die als eerste en enige tulpen en 
wat ‘bijgoed’ teelde in ’t Zand. Maar eerst terug 
naar het deel van de Keinsmerweg binnen de 
bebouwde kom van ’t Zand. De weg was tot 
1824 de enige verbinding over water, later ook 
weg, tussen grotere plaatsen als Schagen en 
Den Helder. Geen wonder dat ondernemers zich 
hier vestigden zoals in 1894 aannemersbedrijf 
en molenbouwer De Leeuw in het witte pand 

links (afb. 11) waarvan we nog meer zullen 
horen. Het pand ernaast werd in 1960 geofferd 
voor een doorgang naar de Pater de Witstraat. 
Verder wat woonhuizen, een schilderswerk-
plaats en de kruidenierswinkel van de gezusters 
Dien, Afra, Agie en Betje Schilder met ook 
prentbriefkaarten in de aanbieding. In het 
pand na die met rode daken huisde één van de 
vier bakkers die het dorp rijk was, nu is dat al 
sinds de zeventiger jaren van de vorige eeuw 
een snackbar. Er zat iets naar achter nog een 
pandje tussen waar de eerder genoemde Meijer 
van de straatnaamveranderingen, hij komt 
nog een keer langs, een kantoorboekhandeltje 
runde dat later door brand is verwoest. Ook hij 
gaf prentbriefkaarten uit. Overigens was het 
laatste huis met rood dak onderkomen van 
later de eigenaar van een transportbedrijf met 
benzinepomp. Tot in de jaren ’40 van de vorige 
eeuw werd dit deel ook wel aangeduid als Zand-
temerweg. Rechts van de Dwarsgracht werd in 
1953 de C. de Leeuwstraat (afb. 12) aangelegd.

Na de kruising met de Boschweg
Ook hier werd tot voornoemde periode een 
andere straatnaam gebruikt; Buurt of Kerke-
buurt. Van hieruit zien we net over de kruising 
dorpscafé ‘De Jonge Prins’ (1885) die per 1 mei 
2017 de 9e uitbater in de historie heeft gekre-
gen. Vooral in trek tijdens de jaarlijkse kermis in 
oktober, waar de tegen het café gelegen sme-
derij werd omgetoverd tot een fietsenstalling. 

Het deel vanaf de kruising tot het NH-kanaal 
had en heeft diverse middenstanders. Op de 
hoek een kruidenier, rechts nog eentje (afb. 
13) en dan zijn we er nog niet wat kruideniers 
betreft. Eerst zien we bakkerij Slijkerman 
(1934 tot heden), dan een schoenmaker, een 
woonhuis en een timmermanswerkplaats 
annex kruidenier(!) gevolgd door al weer een 
kruidenier annex speelgoedzaak; Louter, ook 
uitgever van prentbriefkaarten (afb. 14). Ver-
volgens het schoolhuis van meester Kager en 
de RK Parochiale Lagere School (1880-1968). 
Architect was Vlaming uit Schagen, onder an-
dere ook verantwoordelijk voor Theater Royal in 
Schagen. De heer Adriaan Kager is maar liefst 
43 jaar hoofd der school geweest (1918-1959). 
Ook in 1945, met toch nog weinig autoverkeer, 
ging men al voorzichtig te werk getuige de 
tekst op het bordje ter hoogte van de bakkerij 
(afb. 15). Dan een woonhuis van een familie 
Zijdewind die koe-dekken en touwen verkocht. 
Als schoolhuis en school gesloopt zijn komt 
daar onder andere de manufacturenzaak van 
Tesselaar, die ook in prentbriefkaarten doet, 
later wordt het bloemenzaak. De man met fiets 
staat voor de sigarenzaak van Dignum, maar 
toen nog bestierd door de verhuisde gezusters 
Schilder met daar tussendoor nog A.J. Mak 
waar ook prentbriefkaarten over de toonbank 
gingen. Daarachter, enigszins verscholen, de 
woning met koestal van een ‘krengenslager’ 
(noodslachter). Na een woonhuis stond iets 
naar achter met de witte gevelrand een voor-
malig postkantoor, later slagerij en nu woning. 
Vervolgens een woning waar ene Mina Doedens 
vroeger de Boerenleenbank bestierde. Die had 
zelfs een vergunning voor een revolver. We 
eindigen met een woninginrichting/stoffeerde-
rij. Voorheen was dit dus de plek van herberg 
Het Zand, nu kinderdagverblijf Zandkasteel 
(afb. 16). Vanaf de andere kant (afb. 17) zien 
we dat pand nog als herberg/café en daarvoor 
staat het zogenoemde ‘graalhuisje’ wat in de 
jaren zestig van de vorige eeuw is gesloopt 
voor uitbreiding van de woninginrichting. Het 
werd gebruikt voor bijeenkomsten van de RK 
Meisjesvereniging, meisjes die in verenigings-
verband gebruik maakten van het ‘Graalhuisje’ 
waren gekleed in witte blouses met een licht-
groene overgooier er overheen. Tijdens de oor-14 Keinsmerweg (Buurt/Kerkebuurt). Uitg. P. Zomerdijk, ’t Zand, fotodruk, ca. 1933

12 Keinsmerweg/C. de Leeuwstraat. Druk; Weenenk&Snel/Baarn, Uitg. J. Louter, fotodruk, 1957

15 Uitsnede van afb.14.

13 Keinsmerweg (Buurt/Kerkebuurt). Druk; Louis de Jong&Zn./Amsterdam, fotodruk, 1957
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log woonden er tijdelijk evacués uit Den Helder. 
Aan de andere kant van de Keinsmerweg zien 
we de toren opdoemen van de RK kerk.

Eindelijk een kerk 
Als laatste in De Zijpe kreeg ’t Zand zijn kerk 
(afb. 18) op de voor 1 gulden ter beschikking 
gestelde grond van de voormalige buiten-
plaats Jagerslust. Ontworpen door de toenma-
lig bekende Leidse architect Th. Molkenboer 
(1796-1863), aannemer was P. Brugman uit 
Nieuwe Niedorp en ene L.C. Spoorman trad op 
als ‘bouwpastoor’. Het gebouw (23 juni 1863) 
inclusief een pastorie, wegens grote toeloop 
in 1920 vergroot, is opgetrokken op een recht-
hoekig grondplan. Rond 1920 dreigde de kerk 
in te storten. Daarom werden in 1923 tegen 
de gevel rechts nieuwe, kolossale steunberen 
aangebracht. De kerk is voorzien van met 
pannen gedekt zadeldak, aan de achterge-
vel uitlopend op een wolfseind. De toren is 
26 meter hoog met een achtzijdige, met leien 
gedekte spits. Een (wereld)bol en een kruis 
completeren de toren waar twee klokken zich 
via vier galmgaten laten horen. De Mariaklok 
(1950) en een klok zonder naam (1961) zijn 
opgehangen door M.J. Koek uit Midwolda. Het 
witte stenen boetje was een openbaar urinoir, 
de Roomse kerkgangers kwamen uit de wijde 
omgeving toegestroomd en dan kan de nood 
zowel voor als na de dienst natuurlijk wel eens 
te hoog worden. Over hoog gesproken; voor 
de kerk zien we in eerste instantie een houten 
boogbrug (afb. 19). Tussen 1946 en 1949 ver-
vangen door een ophaalbrug (afb. 20) die 
op zijn beurt weer verdween in 1971 vanwege 
het dempen van de Dwarsgracht. Gelijktijdig 
werden ook de stenen bruggen aan de Bosweg 
en de Kanaalkade gesloopt. Alweer iets met 
‘kanaal’, hoe zat dat dan en wat had Willen I 
daar mee van doen? Daarover en meer de 
volgende keer.

Bronnen
Adri de Wit en Dirk Smit – ’t Zand, leden historische 
vereniging Zijpe 
Zijper Museum - Schagerbrug inclusief website, 
 beeldbanken en Zijper Historie Bladen
Regionaal Archief Alkmaar 
100 jaar St. Jozefschool ’t Zand 1880–1980

Historie O.L.V. Visitatie ’t Zand 1864-1989 door 
F.A. Raateland 
www.rkkerktzand.nl en brochure kerk ’t Zand door 
pastor Jan van Diepen
Zijpe II J.T. Bremer, pag. 21-25 en pag. 26-29
Wat een pracht; Monumenten en Bezienswaardig-

16 Keinsmerweg (Buurt/Kerkebuurt). Uitg. Gez. Schilder Sigarenmagazijn ’t Zand, fotodruk, ca.1945

19 RK Kerk met 
boogbrug. (zie verder 
voorzijde), lichtdruk, 
ca. 1930

17 Keinsmerweg (Buurt/Kerkebuurt). (zie verder voorzijde), ca. 1910

20 RK Kerk met ophaalbrug. Druk; van Leers, Uitg. J. Louter, 
fotodruk, 1966

18 RK Kerk. (zie verder voorzijde), lichtdruk, ca. 1900

heden in de gemeente Zijpe - L.F. van Loo 
Google/wikipedia
www.prentbriefkaarten.info/datering 
Algemeen Rijksarchief Den Haag
Henry de Jong – Schagen, gepensioneerd drukker



362 FILATELIE  JUNI/JULI 2017

De roerige eerste maanden van 2017 [2]

Vandaar dat eerder door PostNL werd gecom-
municeerd dat de oude stempels niet meer 
terug zullen komen. Hiermee bedoelde men 
dus dat de stempelplaatjes niet terugkeren. 
Een deel van de stempels (de stempels van 
het eerste uur; zoals PostNL het noemt de 
stempelhouders) waren niet meer bruikbaar 
door de beperkingen van de datum. Hierop 
werd een inkoopproces gestart en uiteindelijk 
werd wederom voor de in 2006 geïntrodu-
ceerde tuimelstempel van het merk Colop 
gekozen. Exact hetzelfde type.

Recycling
De beslissing om weer terug te vallen op de 
oude stempel werd mede ingegeven doordat 
een deel (ca. 1.000) van de (thans ca. 2.800 
benodigd) in omloop zijnde stempels ge-
recycled konden worden door er een ander 
datumblok in te zetten. Ook die ca. 1.000 
‘oude’ stempels zullen worden voorzien van 
een nieuw stempelplaatje. Er zullen circa 1 juni 
dus ongeveer 200 stempels in reserve aanwe-
zig zijn voor vervanging en uitbreiding van het 
aantal kantoren in een plaats.
Het datumblok wordt 24 mm breed en het 
stempelplaatje 33 mm. Dat is een stuk kleiner 
dan de diameter van de laatst verstrekte stem-
pels. Die hadden een diameter van 38 mm.

Kostenbesparing
Reden voor het recyclen van de ca. 1.000 
oude  stempels is duurzaamheid en kosten-
besparing.
Hierbij dient natuurlijk wel een kanttekening 
geplaatst te worden. Indien men eerst (en 
tijdig) nagedacht had over de vervanging van 
de stempels, dan was er veel meer bespaard 
en had er meer gerecycled kunnen worden. 
Nu zijn er de nodige stempels verdwenen 
en buiten het PostNL circuit geraakt, vele 
stempels zijn niet ingeleverd (en deels nog 
steeds in gebruik) en de stempelkussentjes 
werden weggegooid. Zelfs de in voorraad 

zijnde ongebruikte stempelkussentjes, die in 
het ‘nieuwe’ apparaat weer gebruikt moeten 
worden. Ook waren er nog veel stempels die 
recenter werden aangemaakt die nog jaren 
bruikbaar waren. En dan nog het verlies van 
de nodige verzamelaars die in verband met 
‘de sierlijke pennenstreek’ hun abonnement 
bij PostNL hebben opgezegd.
Dat er slechts circa 1.000 stempels gerecy-
cled kunnen worden heeft twee oorzaken: ten 
dele omdat stempels defect en niet reparabel 
waren maar ook omdat er vermoedelijk en-
kele honderden stempels niet werden ingele-
verd. Ook is een onbekend aantal stempels in 
particuliere handen gekomen. Vermoedelijk 
zowel ingeleverde als niet ingeleverde stem-
pels. Dat stempels in particuliere handen zijn 
gekomen betreurt PostNL en geeft toe dat dit 
door ‘een interne werkfout’ is gekomen.

Toch een nieuw stempeltype
Hoewel de stempel van buiten exact dezelfde 
is als tot 1 januari werd gebruikt (ook de 
nieuw vervaardigde stempels zullen voorzien 
worden van een PostNL-oranje plastic kop 
in plaats van de standaard rode kop van 
Colop) is het nieuwe stempeltype toch nieuw. 
Hadden we tot nu toe stempels die naast 
de plaatsnaam ook de straatnaam en vaak 
ook het huisnummer weergaven, de nieuwe 
stempels hebben uitsluitend een plaatsnaam 
en een volgnummer. Het voordeel hiervan is, 
dat bij een wisseling van het adres binnen de 
vestigingsplaats het stempel terstond kan 
worden overgegeven en gebruikt worden. 
Ook plaatsen waar maar een stempel ingezet 
wordt krijgen een volgnummer. Dat zal dan 
een zijn.
De nieuwe stempels zijn primair bedoeld 
voor het stempelen van postzegels op 
aangeleverde pakketten en aangetekende 
zendingen en daar waar de UPU stempeling 
verplicht stelt zoals bijvoorbeeld bij buiten-
landse zendingen met bericht van ontvangst 
(Avis de Reception). Intern, binnen PostNL, 
blijven de processen vereenvoudigd en wordt 
er niet meer gestempeld. De pennenstreek 
zal met de herintroductie afgeschaft zijn bij 
de balies van PostNL, maar opvallend genoeg 

door René Hillesum

oals het er nu naar uitziet, zal circa 
1 juni 2017 op alle PostNL balies het 
bekende PostNL-oranje stempel weer 
terug zijn. Aan de buitenkant zal 

niets bijzonders te zien zijn. Het kon zo weer 
31 december 2016 (afb. 1) zijn.

Nieuwe oude stempels
Op 12 april deed de KNBF een onvolledig en 
verwarrend persbericht uitgaan (feiten ge-
checked bij PostNL) waarin wordt aangekon-
digd dat PostNL er naar streeft om 1 juni 2017 
weer stempels te hebben op alle postbalies.
Onvolledig omdat de diameter van het stem-
pelplaatje niet werd vermeld en verwarrend 
omdat de bestandsnaam van de afbeelding 
24 mm aangaf, hetgeen niet de stempeldiame-
ter bleek te zijn. 
Er werd eerder gecommuniceerd dat de oude 
stempels (de stempels in gebruik tot 1 januari 
2017) niet zouden terugkeren. Dit berust op 
een – technisch – misverstand.
Wij filatelisten zien als de stempel het instru-
ment, inclusief het stempelplaatje (of tekst-
plaatje). De ‘hardware’ dus. PostNL ziet als de 
stempel echter uitsluitend het stempelplaatje!

Z

In het aprilnummer van dit jaar werd de geschiedenis – tot 8 maart – 
opgetekend van de stempelloze periode in de eerste vijf maanden van dit 
jaar. In deze bijdrage het vervolg van de geschiedenis tot en met 12 mei.

1 2
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wordt het intrekken van de pennenstreek niet 
vermeld in de ‘dienstorder’.

Herintroductie
De herintroductie werd voorafgegaan aan een 
bericht aan de retailers middels het veertien-
daagse Posted. In editie nummer 9 (1 mei) 
werd de terugkeer van de stempels aangekon-
digd. Hier werd echter nog een slag om de arm 
gehouden of – zoals de bedoeling was – de 

uitrol gelijktijdig plaatsvond en de stempels 
daadwerkelijk op 1 juni in gebruik waren 
(afb. 2). Hoewel PostNL heeft aangeven dat 
ook pakketpunten stempels hebben gekregen, 
wordt hierover in Posted niets gezegd.
PostNL is niet voornemens een lijst beschikbaar 
te stellen van alle op 1 juni in gebruik genomen 
stempels. Dat is jammer natuurlijk. Het bedrijf 
beschouwt zo’n lijst als bedrijfs gevoelige 
informatie (…) en verwijst naar de locatiewijzer 

waarop alle vestigingen te vinden zijn.
We zullen binnenkort dus ook weten of er nog 
retailers zijn die het gebruikte, terug geroepen 
stempel van verleden jaar wisten door te 
gebruiken tot de herintroductie van de nieuwe 
stempels.
Naar verwachting zal dat wel zo zijn. Mogelijk 
zullen die retailers het oude stempel ook nog 
bewaren en gebruiken als tweede stempel. 
Graag uw meldingen hierover! 
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Verdwenen Landen van de Wereld
Het gebeurt niet zo vaak dat je 
een boek over postzegels kunt 
vinden bij de gewone boekhandel. 
Dat is verrassend. De schrijver, 
Bjørn  Berge, heeft van 50 ver-
dwenen landen een postzegel 
afgebeeld en daarbij een korte 
geschiedenis van het betreffende 
gebied, een landkaart, een anek-
dote en een treffend citaat, zoals 
‘Kom naar Yap, dan krijg je het 
recht op de helft van al mijn bezit, 
inclusief mijn  harem, en mocht ik 

overlijden, dan zal ik ervoor zor-
gen dat jij mijn plaats overneemt 
als koning van Yap’. De afgebeelde 
zegels zijn meestal  gestempeld 
maar soms van mindere kwaliteit 
en ernstig beschadigd. Maar 
het boek leest vlot weg. De 
verdwenen landen worden per 
periode opgevoerd. Welke landen 
zijn het zoal: Helgoland, Cor-
rientes,  Labuan, Obock, Bhopal, 
Panama Kanaal, Allenstein, Inini, 
en nog veel meer. Daarbij helaas 

ook enkele gebieden die nooit 
echt bestaan hebben en alleen 
nep-zegels hebben uitgegeven, 
zoals Upper Yafa en Sedang. Er 
is een uitgebreide literatuurlijst 
opgenomen. 

Dio Glaudemans

Auteur: Bjørn Berge
Xander Uitgevers, 2016
ISBN: 9789401606394, Prijs: 25,00 
Verkrijgbaar bij de boekhandel 
237 pagina’s, ingebonden

edurende lange tijd heeft de PTT 
in Nederland gebruik gemaakt van 
postzegelautomaten. Velen kunnen zich 
herinneren dat er blauwe automaten 

waren waar men voor 2 centen een blauwe Van 
Krimpen-zegel van 2 cent kon verkrijgen. In de 
periode 1 november 1957 tot 1 juli 1964 kon 
men ook de 12-centzegels Juliana en profil uit 
de automaat verkrijgen, aangezien 12 cent toen 
het brieftarief was. Echter traden in die periode 
en ook daarvoor nogal eens problemen op met 
de postzegelafgifte. Brieven uit die periode met 
verkeerd gesneden frankeerzegels komt men nog 
steeds regelmatig tegen in voorraden brieven 
bij handelaren. Meestal zijn dat brieven met een 
onder- of bovenzijde van een aanliggende zegel, 
terwijl de onder- of bovenzijde van de afgegeven 
zegel ontbreekt. Het kon ook echt uit de hand 
lopen, waarbij de automaat de snee bijna in het 
midden van de zegel aanbracht. Uit de automaat 
kwam dan een boven helft van een zegel en een 
onder helft van een andere zegel. Bij de afge-
beelde envelop ziet men een dergelijke zegel, 
maar zonder de onderhelft van de zegel boven. 
Normaliter zou frankering met een halve zegel 
niet door de PTT worden geaccepteerd, maar in 
dit geval merkte de postambtenaar op dat hier 
sprake was van een probleem met de ‘automaat’, 

waardoor hij toch ‘akk’ (akkoord) ging met de 
frankering. De brief werd normaal afgestempeld 
in Leiden en kwam zonder beporting aan bij de 

Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij 
(NZHVM) in Haarlem. 

Gert Holstege

G
Terug naar 1959
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en eerder ontwerp van dit wets-
voorstel, besproken in de Tweede 
Kamer in februari 1933, zou een 
belasting heffen van 1% iedere 

keer dat goederen werden doorgegeven van 
een fase van het productieproces naar een 
volgende fase. In de versie die in oktober 
werd aangenomen werd het belasting-
percentage verhoogd naar 4%, dat geïnd 
moest worden bij de uiteindelijke levering 
van het product. Een belasting van 10% op 
luxe artikelen werd ook aangenomen. Luxe 
artikelen waren onder andere sieraden, bont, 
gouden horloges en kaviaar, maar elektro-
grammofoons, radio’s, camera’s, sportieve 
goederen, kluizen, parketvloeren en centrale 
verwarming werden ook als luxe goederen 
beschouwd (afb. 1).
Deze definitieve versie werd aangenomen, 
ongetwijfeld geholpen door ramingen van 
inkomsten van ƒ 60 miljoen bij instelling van 
het 1% tarief in het eerdere voorstel versus 
inkomsten van ƒ 85 miljoen bij toepassing 
van de 4% en 10% tarieven. 

Drie belastingen
Onder deze wet vallen eigenlijk 3 verschil-
lende belastingen. A: de Omzetbelasting, 
B: het Bijzonder Invoerrecht en C: het 
Compenserend Invoerrecht. Daardoor treffen 
we behalve het 4% en 10% tarief van de 
Omzetbelasting ook ander tarieven aan, zoals 
1, 1 ½, 2, 4, 6, 10% en 1/26 (afb. 2-4).
De wet trad in werking op 1 februari 1934 en 
na vele metamorfosen te hebben ondergaan 
is deze vandaag de dag, 2017, nog steeds van 
toepassing.
In de periode van 1 februari 1934 tot 31 de-
cember 1940 was de meest gebruikelijke 
manier om deze belasting te betalen het 
plakken van Omzetbelastingzegels op factu-
ren, die opeenvolgend genummerd moesten 
zijn (afb. 5).
De zegels bestonden uit een dubbele zegel, 
met een rechter en een linker kant. De 
rechterkant van deze dubbelzegel werd op 
de factuur geplakt die aan de klant werd 

E

De Omzetbelastingwet werd 
in Nederland aangenomen op 
25 oktober 1933 (Staatsblad 
No. 546). Dit was de definitieve 
versie van een voorstel waar-
over al een paar jaar werd 
gediscussieerd, namelijk sinds 
een door Duitsland ingestelde 
BTW-belasting de schattingen 
over de mogelijke inkomsten 
ver overtrof. 
door Hanspaul Hager en Hans Kremer

De omzetbelastingzegels [1]

Afb. 1 Belastingtarief 1 ½ %

Afb.2
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(boven) 
Afb.5 Factuur 
met zegel

(rechts)
Afb.6 Dupli-
caat met 
linker helften

(onder) 
Afb.7 Factuur 
van Enschede 
met zegel

gegeven en de linkerhelft werd geplakt op 
de duplicaat factuur die achterbleef bij de 
leverancier. Dit exemplaar van de factuur 
moest worden bewaard om controle door 
de belastinginspecteur mogelijk te maken 
(afb. 6). Andere manieren om de BTW te 
betalen worden aan het einde van dit artikel 
besproken. 

Omzetbelastingzegels
Vier verschillende series van OB-zegels zijn 
door het bedrijf Joh. Enschedé en zonen in 
Haarlem gedrukt. Deze firma was ironisch 
genoeg niet vrijgesteld van de verplichting 
om deze zegels zelf ook te gebruiken op hun 
eigen facturen (afb. 7).
De ontwerper van de zegels was André 
van der Vossen, de zeer bekende post- en 
belastingzegel ontwerper die niet alleen de 
Omzetbelastingzegels ontwierp maar ook 
de Plakzegels van 1931, de Beurszegels, de 
Couponbelastingzegels en een groot aantal 
postzegels (afb. 8).

De zegel is 72mm breed en 28mm hoog, de 
linker kant is 24mm breed en de rechterkant 
48mm. De perforatie is een kamtanding, 
11½ x 11. De perforatie die de zegel in tweeën 
deelt is tanding 10 (afb. 9). Het papier dat 
wordt gebruikt in alle vier de series. heeft 
rode en blauwe vezels (afb. 10).
Het ontwerp is een driedelig ontwerp, elk 
gedeelte wordt afgedrukt op een verschil-
lende manier, dat wil zeggen: offset, gravure 
en hoogdruk (boekdruk). De achtergrond is 
grijs, in offset gedrukt, samengesteld uit een 
herhalend ovaal briefpatroon. Het bovenste 
deel van het ovaal met de tekst OMZET-
BELASTING en het onderste deel NEDER-
LAND (afb. 11).
In het midden van het ovaal zien we een 
monogram, samengesteld uit de hoofdletter 
N doorkruist door een liggende hoofdletter 
O. De letters betekenen Nederland Omzet-
belasting.
De achtergrond van de eerste druk schom-
melt kwalitatief gezien nogal. De kleur vari-
eert van zeer zwak tot donker grijs (afb. 12).
Er kunnen zegels gevonden worden waarvan 
de achtergrond lichte of donkere inkt 
variaties tonen of er is soms helemaal geen 
ondergrond, dit alles zelfs af en toe op 
dezelfde zegel. Er bestaan zegels waarbij 
de zegel papierschade heeft opgelopen, 
waardoor een deel van de achtergronddruk 
verdwenen is, maar waar toch de volgende 
drukgang over deze beschadigde delen werd 
gezet (afb. 13).

Andere drukken
De tweede druk (diepdruk) bestaat uit een 
band van guilloche-rozetten, waarin we links 
de staf van Mercurius zien, in het midden 

Afb.3 Belastingtarief 6% Afb.4 Belastingtarief 1/26 deel
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het hoofd van Mercurius met gevleu-
gelde helm en er onder een inscriptie op 
twee regels: ‘Omzetbelasting’, ‘Neder-
land’ en rechts de Nederlandse leeuw 
(afb. 14).
De positie van de band van rozetten op 
de postzegel varieert. Over de breedte 
verplaatst het zich van links pal op de 
peroratie tot 3mm in het zegel. We zien 
het ook verticaal bewegen (afb. 15). De 
inktkleuren voor het tweede druk zijn:
zwart voor de waarden 1 cent – ƒ 1, 
blauw voor de waarden ƒ 1.20 – ƒ 10, 
groen voor de waarden ƒ 20 – ƒ 100, 
rood voor de waarden ƒ 110 – ƒ 250 
(afb. 16).

De derde druk, met rode inkt, bestaat 
uit drie regels: zowel op het linker als 
rechter deel van de zegel staat op de 
bovenste regel de waarde in cijfers en 
daaronder staat de waarde geschreven 
in letters. Op de regel daaronder staat 
‘den’ en de afkorting voor het jaar ‘19’ 
en daar moet de datum van afgifte 
van de factuur ingevuld worden. De 
positie van deze woorden op de zegel 
varieert. Ze bewegen over de breedte 
van links, net op de perforatie lijn, tot 
zo ver naar rechts, dat de letter ‘t’ van 
het woord ‘cent’ of de letter ‘n’ van het 
woord ‘gulden’ die op het linker deel 
van de zegel staan, soms verdwijnen 
doordat die letters op de perforatie-
scheidingslijn gedrukt zijn. Dat is ook 
de reden dat we af en toe die letters op 
het rechter deel van de zegel aantreffen 
(afb. 17+18).

(wordt vervolgd)

Afb.8 Postzegels en handtekening van A. v d Vossen

Afb.9 OB zegel L en R deel

Afb.11 Monogram N en O Afb.12 Kleurverschillen

Afb.10 Vezels gezien op achterkant zegel

oen op 1 april 1874 de briefkaart werd 
uitgegeven, was het meteen toege-
staan deze eventueel ook particulier te 
bedrukken. De titel van de geboorte-

akte, Staatsblad nr. 130 van 5 augustus 1873, 
zegt het al: ‘Bepalingen ter regeling van de 
invoering en het gebruik in Nederlandsch-
Indië van formulieren voor open schriftelijke of 
gedrukte mededeelingen (briefkaarten).’ Artikel 7 
verduidelijkt: ‘De voorzijde der briefkaarten is 
voor het adres bestemd en de geheele keerzijde 
voor de mededeeling, die men daarop verlangt te 
plaatsen. Een en ander kan geheel of gedeeltelijk 
door middel van schrift of door druk geschieden.’ 
Zowel particulieren als allerlei soorten bedrijven 
hebben om uiteenlopende redenen briefkaarten 
laten bedrukken. Afgebeeld ziet u een voorbeeld 
daarvan. Tot zover eigenlijk niets verrassends. 
De briefkaart van 5 cent is aan de voorzijde aan 
alle randen in zwart bedrukt door de uitgever 
van ‘Het Tijdschrift’ om hiervoor reclame te 

maken. Die uitgever heeft wel een opvallende 
naam:  Douwes Dekker. Dan moeten we toch 
meteen denken aan Eduard Douwes Dekker 
alias Multatuli (1820-1887), de Indisch bestuurs-
ambtenaar en schrijver van de opzienbarende 
roman ‘Max Havelaar of De Koffiveilingen der 
Nederlandsche Handelmaatschappy’. Maar wie 
is dan E.F.E.  Douwes Dekker uit Bandoeng? 
Ernest  François Eugène Douwes Dekker 
(1879-1950) was inderdaad familie van Eduard, 
namelijk de kleinzoon van zijn broer Jan. Zijn 
moeder was van Duits-Javaanse afkomst. Hij 
is misschien niet zo beroemd gebleven als zijn 
oudoom, maar heeft een minstens zo fascine-
rende en turbulente levensloop gekend. Politiek 
activist, journalist en schrijver over vooral kolo-
niale politiek, vocht in Zuid-Afrika mee met de 
Boeren maar werd al spoedig door de Engelsen 
krijgsgevangen gemaakt en in 1900-1903 geïn-
terneerd in het kamp Ragama op Ceylon, was 
onderwijzer, uitgever, oprichter van de Indische 

Partij, had meerdere huwelijken, is Held van 
Indonesië en zo veel meer. En dat is allemaal te 
vinden via Google onder andere op Wikipedia, in 
‘D.D. Het leven van E.F.E. Douwes Dekker’ door 
Frans Glissenaar (1999) en het standaardwerk 
‘Realisten en reactionairen. Een geschiedenis van 
de Indisch-Nederlandse pers 1905-1942’ door 
Gerard Termorshuizen (2011). In dit informatieve 
boek vinden we dat ‘Het Tijdschrift’, waarin 
D.D. zijn opvattingen ventileerde, verscheen 
 tussen 1 september 1911 en 12 augustus 1913. 
De bedrukte briefkaart werd verstuurd van Ban-
doeng 15 december 1911 naar Dr. I. Groneman 
in Djokjakarta, en is door D.D. zelf geschreven 
en ondertekend. De geadresseerde is ook een 
intrigerende persoonlijkheid. Isaäc Groneman 
(1832-1912) was de hofarts van de sultan (vorst) 
van Djokjakarta en heeft bekendheid verworven 
door zijn vele oorspronkelijke publicaties over de 
Javaanse cultuur en oudheid. 

Wist u dat D.D. is vereeuwigd op een post zegel 
van Indonesië? Hij was pro-Indonesisch, en 
is in 1941 gearresteerd omdat hij ervan werd 

Tempo doeloe 1911

T
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Afb.13 Drie 
drukfouten

Afb.14 Pentekening 
Mercuriushoofd 
door A.v.d.Vossen

Afb.15 Verschui-
vingen rozet

Afb.16 Vier kleuren voor de zegels
Afb.18 De rode druk heeft ook verschil-
lende verticale posities op de zegelAfb.17 A- Links verschoven, B- verloren ‘t’, C- extra ‘n’

verdacht inlichtingen aan Japan te hebben 
verstrekt. D.D. werd gedeporteerd naar Kamp 
Jodensavanne in Suriname, werd in 1946 naar 
Nederland gestuurd maar vluchtte terug naar 
Indonesië. Daar werd hij parlementslid en Minis-
ter van Staat voor de zich naar onafhankelijkheid 
vechtende Republik Indonesia. In 1947 verander-
de D.D. zijn naam in Danoedirdja Setiaboeddhi 
(de tweede naam betekent zoiets als trouw aan 
je denkbeelden). Onder die naam is hij Held van 
Indonesië geworden en prijkt zijn portret op de 
zegel van 6 rupiah, uitgegeven op 10 november 
1962 in de reeks ‘Pahlawan’ (Helden van Indone-
sië) uit 1961-1962. 
Wat is de clou van dit verhaal? De geldswaarde van 
sommige poststukken mag dan zeer beperkt zijn, 

als historisch document kunnen ze voor bevlogen 
liefhebbers een onschatbare waarde vertegen-

woordigen. Dit is zo’n voorbeeld, vindt u niet?
Peter Storm van Leeuwen
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e primeur haalt niet eens het enige 
lokale dagblad ‘Das Mannheimer 
Intelligenzblatt’. Op 29 juli 1817 is 
de eerste publicatie (afb. 3) pas 

daags na een tweede (berg)rit te vinden in het 
weekblad voor badgasten van de grootherto-
gelijke stad Baden onder de kop ‘LODA, eine 
neuerfundene Fahrmachine’. LODA is een af-
korting van de Franse woorden locomotion en 
dada, dus betekent zoveel als voortbewegend 
stokpaardje (afb. 4). De rit ging heen en weer 
over het beste plaveisel in de omgeving, de 
aangelegde weg tussen slot Mannheim en de 
zomerresidentie van de keurvorst, het ‘Schwet-
zinger Relaishaus’ (een halte en wisselplaats 
voor de paarden van de postkoets) (afb. 5).

Sneller dan een postkoets
De bepaling van de afstand en snelheid was 
een benadering op grond van de aanname dat 
de post een uur deed over 2 Engelse mijlen, dus 
3,2 kilometer. De postkoets deed vier uur over 
het genoemde retourtraject, ergo 12,8 kilome-
ter. Von Drais legde die afstand derhalve met 
een snelheid van 13 à 14 km/u af. Dus veel snel-
ler dan de postkoets. Zelfs op de tweede (berg)
rit van Gernsbach naar Baden-Baden haalde 
Von Drais nog een snelheid van 7 km/u, meer 
dan tweemaal zo snel als de diligence. Bergaf 

zou hij een paard op een renbaan nog kunnen 
bijbenen volgens een beschrijving van de 
eigenschappen in het later verkregen patent.

Over zijn uitvinding heeft Von Drais verklaard 
dat hij voor het sturen (en schuin hangen) in 
de bochten een voorbeeld nam aan schaat-
senrijders. Het balanceren en weer overeind 
komen na de bocht door een samenhang van 
zwaartekracht en centrifugale kracht (afb. 6). 
Dit past heel goed bij zijn technische kennis, 
opgedaan aan de universiteit van Heidelberg 
met wis-, natuur- en bouwkunde als vakken.

Een loopje met de waarheid
Als belangrijkste fabels over eerdere voorlopers 
van de fiets zijn er twee te noemen. Ten eerste 
de fiets die Leonardo da Vinci (1452-1519) of 
zijn leerling Giacomo Caprotti zou hebben 
getekend. Ten tweede de loopfiets waarmee 
Graaf Mede de Civrac in 1771 zou hebben 
geëxperimenteerd in de parken van Parijs. Deze 
‘velociféra of célérifère’ die alleen in rechte lijn 
zou kunnen rijden is een verzinsel van de nes-
tor onder de rijwielscribenten Louis Baudry de 
Saunier in een boek uit 1891. Het patent voor de 
echte ‘célérifère’, is pas in 1817 ingediend door 
Jean-Henri Siévrac, maar dat was geen rijwiel 
maar een paardenkoets. De fabel uit 1771 is pas 
in 1980 uit de wereld geholpen (afb. 7a).
Enkele jaren daarvoor, in 1974, ontdekte de 
Milanese kunsthistoricus Augusto Marinoni 
een 8 cm breed schetsontwerp van een fiets 

Op donderdag 12 juni 1817 is het dan zover. Karl Friedrich Christian Ludwig  Baron 
Drais von Sauerbronn, adellijk houtvester (afb. 1) van de groothertog van Baden, 
maakt vanuit Mannheim een rit van zo’n 13 kilometer op zijn van een stuur-
inrichting voorziene houten loopfiets (afb. 2a+b), een prototype van 22 kilo. Hij 
doet er een klein uur over; het eerste officieuze werelduurrecord ‘fietsen’ is gezet. 
door Encyclophil (naam bij de redactie bekend)

D
eeuwigdurende twist lijkt gelopen race
Wie heeft de fiets uitgevonden?

1 Baron Karl von Drais, Adel zonder land, 
dus een betrekking als houtvester

4 Op de postzegel 
heeft de loopfiets 
een paardenkop

3 De eerste publicatie over de fietsrit

2a De belangrijkste vernieuwing 
is de bestuurbaarheid

2b Het houten ros op een 
recente jubileumzegel

5 De streepjeslijn toont het traject

https://nl.wikipedia.org/wiki/Octrooi
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van Leonardo of een van diens leerlingen. Deze 
is opgenomen in de Codex Atlanticus in de 
 Libraria Ambrosiana te Milaan, maar volgens 
Hans-Erhard Lessing, voormalig conservator 
van het Technoseum in Mannheim, gaat het om 
een bijgewerkte schets (afb. 7b) van een mon-
nik tijdens de restauratie, ergens in de jaren 
zestig van de vorige eeuw. Het lijkt het zoveelste 
hoofdstuk in de twist welk land de uitvinder van 
de fiets heeft voortgebracht. Echter, Lessing’s 
conclusie wordt gesteund door de Californische 
Leonardo-deskundige Carlo Pedretti. Hij zou 
de schets in 1960 hebben gezien toen hij de 
vastgeplakte vellen mocht onderzoeken. Hij zag 
wel twee cirkels en een paar strepen erdoor, 
‘maar dat leek in niets op een fiets’.
Door het later bijgetekende tandwiel met 
trappers is Leonardo tijdelijk tot bedenker van 
de kettingaandrijving gebombardeerd, maar 
pas vier eeuwen later werd de eerste fiets met 
kettingaandrijving gebouwd door de Britse 
ingenieur Lawson die met zijn zogenoemde 
Sussex Dwarf door Brighton fietste. Ook de 

Duitser K. Meyer construeerde rond die tijd 
een fiets met kettingaandrijving naar het 
achterwiel naar tekeningen van de Parijse 
horlogemaker Guilmet.

Een onbetwiste voorloper
Naast Italië en Duitsland mengen Frankrijk en 
Groot-Brittannië zich in de strijd om de eer 
van de eerste fiets. Vreemd genoeg heeft fiets-
land Nederland geen enkele troef in handen 
om het eerstgeboorterecht te claimen.
Volgens sommige Britten is de Schot Kirk-
patrick MacMillan (afb. 8a) de uitvinder van 
de eerste fiets met mechanische aandrijving 
(pedalen). Hij zou deze hebben voltooid tus-
sen 1839 en 1842. Uit brieven van Schotse 
klanten aan de Franse fietsenmaker Michaux 
blijkt echter dat alle pedaalvoertuigen in 
1868 nog drie- en vierwielers waren. Het is dan 
ook zeer waarschijnlijk dat deze ‘fiets’ alleen 
op papier heeft bestaan en nooit werkelijk is 
gebouwd (afb. 8b+c).
De Draisine is zonder meer de enige echte 

voorloper (afb. 9a), ook al zijn er eerdere twee-
wielers (afb. 9b) gebouwd en er zou een Franse 
mecanicien aan te pas moeten komen om het 
voertuig tot fiets te transformeren. In 1862 in-
spireerde een passerende loopfiets (afb. 10a) 
de kinderwagenbouwer Pierre Lallement tot het 
construeren van zijn eigen exemplaar (afb. 10b), 
maar dan met pedalen aan het iets vergrote 
voorwiel. Patent hierop is in 1866 verleend.
Het zou dus nog vijftig jaar duren voordat 
de Draisine evolueerde tot fiets. Dit komt 
waarschijnlijk doordat er weinig commerciële 
waarde aan het vervoermiddel werd gehecht. 
Bovendien ontbrak bij de loopfiets, waarvan 
vele duizenden zijn geproduceerd met of zon-
der licentie (afb. 11), een deugdelijke rem waar-
door in sommige steden de autoriteiten het 
gebruik aan banden hebben gelegd. Vaak wordt 
niet 1817 (afb. 12a) , maar de licentiedatum 
1818 (afb. 12b) voor de uitvinding aangehou-
den, alhoewel het rampjaar 1816 ook voorkomt 
(afb. 12c) en zelfs abusievelijk 1813 (afb. 12d). 
Het kostte Von Drais overigens enige tijd om 

6 Zowel 
loopfietser als 
wielrenner be-
ginnen aan een 
bocht (uitgifte 
ter gelegenheid 
van 150 jaar 
patent Drais)

7a Dit 
is geen 
 Célerifère, 
zoals 
vermeld, 
maar een 
Velocipède

7b Monni-
kenwerk, 
maar dan 
als valse 
restauratie

8a Schotse 
trots op een 
pagina uit een 
Prestigeboekje, 
waarschijnlijk 
niet terecht 

8b De 
Schotse 
fiets 
wordt niet 
getoond

8c Wel Drais,
   geen MacMillan

9a Jaartal onjuist, 1809 moet 
1917/18 zijn 11 Een bouwtekening bij het patent

9b Geen 
serieuze 
voor loper 
fiets

10b Bhutan 
geeft Lalle-
ment de 
eer die hem 
toekomt

10a De loop-
fiets werd veel 
in Frankrijk 
gesignaleerd
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zijn uitvinding gepatenteerd te krijgen. Hij had 
te maken met een verbod voor beambten op 
nevenwerkzaamheden. Bovendien had Baden 
nog geen Patentwet. Als jonkheer kon Drais 
zijn verzoek om een privilege eenvoudig aan 
groothertog Carl I adresseren. Op advies van 
zijn vader richtte hij zich niet op verkoop van, 
maar op gebruik van de loopfiets met licentie-
merk. Hij vroeg ook steun aan groothertogin 
Stephanie Napoléon en mocht vermelden ‘door 
hare koninklijke hoogheid de groothertogin 
aanbevolen’ (afb. 13). Op 30 januari 1818 werd 
patent verleend voor de tweewieler met de 
kleurendruk (herfst 1817) als bijlage (afb. 14)

Draisine ook op rails
Karl von Drais heeft vele uitvindingen op zijn 
naam staan. Voor de loopfiets had hij al een 
vierwieler met tredaandrijving gemaakt. Die 
noemde hij een Fahrmachine. Zijn latere twee-
wieler daarom Laufmachine, maar deze kreeg 
in de pers al gauw de naam Draisine (Draisienne 
in het Frans), maar werd ook dandy horse (bij-

naam als alternatief voor paard) of velocipède 
(snelvoeter) (afb. 15) genoemd. Hij heeft ook 
de eerste (snel)schrijfmachines en een vlees-
molen bedacht. De eerste spoordraisine was 
een loopfiets op een rails (Oostenrijks patent 
van een Weense zijdefabrikant). Vandaar de 
naam. Drais heeft als witte-boorden-uitvinder 
zonder werkplaats in 1843 voor de Badische 
Staatsspoorwegen een verbeterde vierwieler 
voor het spoor getekend. Zijn naam blijft sinds 
de Weense tweewieler steevast verbonden aan 
de vele latere vormen van drie- en vierwielige 
lorries die zich op spier- of mechanische kracht 
over het spoor bewegen (afb. 16a-e). 
In 1822 wordt Karl verbannen (tot 1827) en 
vaart met 90 emigranten per zeilschip in drie 
maanden naar Rio de Janeiro. Hij moet op een 
plantage geometrische metingen doen en 
had volgens douanepapieren twee Draisines 
en een schrijfmachine bij zich die hij aan de 
Braziliaanse keizer Peter de eerste demon-
streerde. Op een latere postzegeluitgifte van 
dat land met historische fietsen zou juist de 
Draisine ontbreken(afb. 17). 
De 200e geboortedag (29 april 1785) van Karl 
is uiteraard gevierd in zijn geboorteplaats 
Kars ruhe. Er verschijnen zowel een gelegen-

heidsstempel als een machinestempel 
bij de post en de gemeente vermeldt 

het feit in haar frankeermachine-

2500 jaar voor onze jaartelling

De auteur kwam bij de voorbereiding van 
dit artikel iets opmerkelijks tegen. In 

een antiquariaat in het Duitse Eisenach 
stuitte hij op een jeugdboek uit 1952 met 
de titel ‘Die Endlose Spur’ geschreven door 
Walter Basan. Daarin reizen Erwin en Heini 
door de tijd langs opmerkelijke fiets-
gebeurtenissen ‘Vom Laufrad der Alten 

Chinesen zum Renn
rad von Heute’. Dat 
intrigeert natuurlijk. 
Het tweede 
hoofdstuk ‘YuWang 
und der Glückli
che Drache’ moet 
helderheid bren-
gen. De vrienden 
ontdekken onder 
de grote kop van 
een draken optocht 
wielen tussen en 
voor de (mensen)

benen die de draak dragen. Zij zien de kop 
heen en weer over de weg zwenken. Heini 
weet het zeker; dat is een fiets, bereden 
door de rijst verbouwende boer Yu-Wang. 
Hoewel door keizerlijk verbod van deze 
demonen verjagende optocht kort daarop 
de draak met fiets en al door soldaten 
wordt vernield, ontdekken ze dat de wielen 
van as tot as met bamboestokken waren 
verbonden en dat er naast borst- en buik-
bescherming ook armsteunen op zitten.
In hoeverre dit verhaal slechts aan een 
fantasie is ontsproten wordt natuurlijk 
niet duidelijk, maar de Chinezen waren de 
Euro peanen wel in meer opzichten voor…

12b 1818, het jaar van het patent 12d 1813, enkele jaren te vroeg12a 1817, het jaar van de eerste rit

12c 1816, 
het ramp-
jaar waarin 
de noodzaak 
duidelijk 
werd 

13 Stéphanie Napoléon beveelt 
uitvinding aan 14 Het kleurrijk gedrukte model 15 Velocipède de Drais

16a Koreaans postwaardestuk met stempel over fietsspoor 16b Wel een spoor- maar geen gewone Draisine op de achtergrond

Kaft: Von Drais blijft  
de  Chinese draak voor
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Gevolgen vulkaanuitbarsting de aanleiding

De aanleiding om werk te 
maken van een individueel 

mechanisch vervoermiddel 
is indirect een gigantische 
vulkaanuitbarsting. Op 10 april 
1815 barst de vulkaan Tambora 
op het Nederlands- 
Indische eiland Soembawa open. 
Het ontstane tekort aan haver 
en de paardensterfte daar-
door in 1816, ook wel het jaar 
zonder zomer genoemd, drukt 
de Europeanen op het feit dat 
zij wel erg afhankelijk zijn van 
het edele dier. Overigens waren 
de haveroogsten al jaren slecht, 
waardoor de haverprijs al enorm 
was gestegen. De mislukte oogst 
door de wereldwijde tijdelijke 
klimaatverandering met as- en 

slagregens wordt de nekslag. 
Mens en dier hebben te weinig 
voedsel. De voorraden  waren 
ook nog eens verminderd door 
 Napoleons veldtochten. Nog net 
voor de eerste asregens vond hij 
zijn Waterloo. Eind juni 1815 wor-
den heel toepasselijk wekenlang 
bloedrode zonsondergangen 
gerapporteerd.
De vulkaanuitbarsting leidde 
tot tsunami’s, scheepsrampen 
en  epidemieën en daardoor 
niet alleen tot uitvindingen als 
de  loopfiets, maar ook tot de 
uit vinding van het reddingvest 
en kinine. De koude en don-
kere zomer van 1816  leverde 
ook griezel verhalen op als 
Frankenstein, The Vampyre en 

Darkness, omdat hun schrijvers 
in Zwitserland de hele vakantie 
binnen bleven vanwege het weer. 

En uiteraard nam vulkanologie 
een aanvang door de initiatieven 
van sir  Thomas Raffles.

De verschrikkelijke uitbarsting van Tambora

stempel (afb. 18a-c). Als de toenmalige 
tentoonstelling 200 jaar Drais in 1985 naar 
Mannheim komt hangt de conservatrice daar 
een portret bij. Uit de sticker op de achterzijde 
zou blijken dat het de vader van Karl is, maar 
niets is minder waar. De sticker vermeldt 
het woord Fahrrad wat pas  vanaf 1885 wordt 

gebruikt, terwijl het schilderij van 1820 is. 
Na analyse blijkt het om een portret van de 
35-jarige Karl te gaan (afb. 19).
De Draisines (originele en replica’s) zijn nog 
te zien in de vele fietsmusea (afb. 20). Niet 
alleen in Europa, maar ook bijvoorbeeld in 
Japan (afb. 21). De verschillende typen die 

Drais heeft ontworpen en het originele patent 
zijn nog enkele weken te zien (tot 25 juni) in 
het Technoseum in Mannheim. Deze grote 
tentoonstelling van Baden-Württemberg, 
 gehouden onder de naam ‘2 Räder – 200  Jahre’ 
(afb. 22), is bezocht door de auteur, evenals de 
inmiddels gesloten Rheinland-Pfalz&Saarland 

16c Mexicaanse postspoorfiets

17 Draisine ontbreekt jammerlijk

16d Cubaanse spoorfiets 1930-35 16e Een PAP van een spoorfietsstad

18a Precies 200 jaar na geboorte Drais
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21 Wereld 
fietspost-
zegelten-
toonstelling 
in Tokyo 
(Akasaka) 
8-3-1985

20 Een PAP van fietsmuseum

23a De 
racefiets 
 symboliseert 
fietsen 
anno 2017

22 Tentoonstellingscatalogus

tentoonstelling ‘200 Jahre Handwerk auf zwei 
Rädern’ in Koblenz.
Voorlopig is Zwitserland het eerste en enige 
land dat de fietsrit van 200 jaar geleden met 
postzegels herdenkt (afb. 23a). De zegels met 
wisselend de Draisine (1817) en de Racefiets 
(2017) op de voorgrond zijn ook uitgegeven in 
de wielen van een velletje in de vorm van een 
fiets. De oplage was beperkt en al geruime tijd 
uitverkocht bij de Zwitserse Post (afb. 23b).
Het leven van Drais kent geen florissant einde. 
Na moordaanslag, afstand van de adelstand, 
mishandeling en onteigening sterft hij na 
omzwervingen in binnen- en buitenland op 
10  december 1851 in Karsruhe, zijn geboor-
testad. De cirkel is zo rond als de wielen van 
zijn fietsen. 

18b 1985 in teken dubbel eeuwfeest

18c Gemeente steunt viering in 1985 19 De 35-jarige Karl von Drais

23b Een moun-
tainbike met 
post zegelspaken
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De Hedjaz Spoorlijn

Als extra editie van Al Barīd 
verscheen een boekwerkje over 
deze intrigerende spoorlijn in het 
Ottomaanse Rijk. De publicatie 
behandelt zowel postale als 
fiscale aspecten.
De brochure is ingedeeld in 
10 hoofdstukken, waarbij de 

auteur voor dat hoofdstuk is 
vermeld. De brochure is rijk geïl-
lustreerd, waarbij ook interes-
sant niet-filatelistisch materiaal, 
 goede kaarten en dienstrege-
lingen. Er werd voorzien in een 
uitvoerige bronnenlijst, een over-
zicht van de stations en – heel 
handig – een beknopte woorden-
lijst, zowel Arabisch als Turks.
Crowdfunding bestond toen 
(1900-1930) nog niet maar in 

1922 gaf het koninkrijk Hedjaz 
belastingzegels uit om het 
herstel van de vernielde spoorlijn 
te bekostigen. 
Uitgave: Filatelistische Contactgroep 
Islamitische Wereld Al Barīd 
Auteurs: Folkert Bruining, Toon 
 Jansen, Avo Kaplanian, Peter Leever.
50 pagina’s, A4, gebrocheerd, 2016.
€ 18,90, inclusief verzendkosten 
binnen Nederland. Te bestellen via 
tisihooft@hetnet.nl
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Onze schoenendoosverzameling nadert 
zijn voltooiing. We zijn dan ook toe 

aan het tonen van een resultaat, want de 
vraag is natuurlijk: “Mooie praatjes, maar 
kan hij het ook waarmaken”? Daarom een 
geheel ingevuld blad van de verzameling. 
Het blad is in overeenstemming met de 
officiële richtlijnen. Ik loop de belangrijk-
ste zaken nu puntsgewijs na.
1. Bovenaan (hier links, maar het kan in 
principe overal) staat bij welk onderdeel 
van de verzameling dit blad hoort. Dat is 
onderdeel (paragraaf) 2 van hoofdstuk 3 
(Anders bewegen? Ander materiaal).
2. Al het gebruikte materiaal is ‘verpakt’ 
in kleurloze klemstroken. Dat is vooral ter 
bescherming.
3. Met mijn computerprogramma (ik ge-
bruik Word, maar het kan op meer manie-
ren) heb ik zwarte kadertjes aangebracht 
en uitgemeten wat de beste positie is van 
het materiaal. Ik ga hier niet verder op dit 
‘technisch’ onderdeel in, maar je ziet dat 
de drie zegeltjes ‘horizontaal verdeeld’ 
zijn en de grotere stukken ‘gecentreerd’. 
4. Om te laten zien dat het onderste 
element een postwaardestuk is heb ik 
een verkleinde kopie van de adreszijde 
aangebracht (eigenlijk is alleen de inge-
drukte frankering al genoeg ‘bewijs’, maar 
de ruimte liet meer toe).
5. Er zitten drie verschillende ‘filatelis-
tische elementen’ op het blad (zegels, 
frankeermachinestempel, postwaarde-
stuk) en dat zou op een tentoonstelling 
bij de jury geen probleem opleveren. 
Want hoe meer spreiding in het 
materiaal, hoe beter. Er moet eigenlijk 
ook spreiding zijn in de tijd (hier van 
1921-1991, dus dat gaat de goede kant 
op) en geografische spreiding (hier uit 
drie landen).
6. Er zitten niet alleen plaatjes in van 
schoenen. Ook andere zaken die een 
functie hebben in het verhaal (gladiolen, 
pleisters) doen mee!
7. Een korte tekst plakt de verschillende 
elementen aan elkaar tot één verhaal. 

Als je je verzameling ooit aan iemand 
wil laten zien dan zijn lange teksten een 
ramp. Niet doen dus, de stukken vertellen 
het verhaal!
8. Er zit geen materiaal in uit filate-
listische ‘bananenrepublieken’ en dat 
komt er ook niet in. Postzegels moeten 
iets met post te maken hebben en de 
plakplaatjes uit bijvoorbeeld Equatoriaal 
Guinee komen bij mij niet verder dan de 
prullenmand.
Alles bij elkaar weet je nu genoeg om 
zelf een thematische verzameling op 

te zetten (met het thema waaraan je 
het meeste plezier beleeft). Mocht je in 
de toekomst mee willen doen aan een 
tentoonstelling dan adviseer ik de 
CD-rom “Inleiding Thematische Filatelie” 
aan te schaffen via het Bondbureau van 
de KNBF (kosten € 5 inclusief verzen-
ding). Die cursus is bijgewerkt tot 2013, 
dus het hoofdstuk over de computer is 
niet meer bruikbaar, maar de rest wel.

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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Verzamelen met plezier!Verzamelen met plezier!  Het eindresultaat

 

In april is er iets misgegaan bij de rubriek Verzame-
len met plezier! In de tekst wordt verwezen naar 

een postwaardestuk, maar dat was nergens te zien. 
De tekst zonder plaatje sloeg nergens meer op. In 
de aflevering van deze maand is het postwaarde-
stuk te zien op het albumblad dat Sjoerd gemaakt 

heeft. Voor de volledigheid drukken we de tekst uit 
april nog een keer af zodat jullie nu de complete 
combinatie hebben: “…ondertussen eens kijken 
naar een postwaardestuk dat ik even geleend heb 
uit een verzameling over een reisje in Zwitserland. 
Drie paar schoenen, maar de man op de brancard 

loopt even niet. Zou hij verkeerde schoenen hebben 
gedragen, is hij getroffen door een vallend rotsblok 
of uitgegleden over de keuteltjes van de alpenmar-
mot? We zullen het nooit weten, maar hij wordt 
gered door dragers van bergschoenen en daar gaat 
het hier om.” Onze excuses voor deze fout.

Fout
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iReageren? Willeke.tnb@wxs.nlHallo jongens en meisjes!Hallo jongens en meisjes!

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

De vakantie staat weer voor 
de deur. Ik ga van de zomer 
naar een grote internationale 
tentoonstelling in Indonesië. 
Ik ben benieuwd hoe het daar 
staat met de jeugdfilatelie. 
Ik heb me laten vertellen dat er 
in dat land nog flink verzameld 
wordt door de jeugd. Misschien 
kan ik daar na de vakantie iets 
van laten zien.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Een vlinder! Nee, een motje! 
Tja, niet alles wat vleugeltjes heeft en langs 
fladdert noemen we een vlindertje. Een motje 
is iets heel anders, dus verwar ze niet. Laten 
we eens kijken wat de filatelie ons leert. 

De nachtpauwoog 
Dit is een nachtvlinder, 
en tot die soort horen 
alle vlinders die niet 
overdag vliegen. Dat 
zijn namelijk dagvlin-
ders. Maar ja, waar her-
kennen we ze dan aan? 
Dagvlinders hebben 
dunne antennen met 
een verdikt uiteinde, en bij nachtvlinders komen 
ook andere vormen van antennen voor.

Blauwtje 
Hier heb je een dagvlinder, kijk nu goed naar de 
antennen. Zie je het verschil? Wat een prachtige 
vlinders zijn dit, in een vlindertuin zie ik ze graag. 

Een vlinderstruik
Weet je dat je er zelf ook iets aan kunt doen om 
meer vlinders te krijgen? Poot een vlinderstruik! 
Dat heb ik vorig jaar gedaan en het werkt. Dus 
weg met die tuintegels, maar zet bloemen en 
struiken neer.

Een beervlinder 
Dit is geen motje 
(wat ik dacht) 
maar een vlindertje 
van 7 cm. lang. Hij 
is voornamelijk 
’s nachts actief. 
Sommige soorten 
zijn giftig en die mag 
je dus niet eten. Nou had ik ook niet het gevoel 
dat jij een mooi vlindertje op je boterham zou 
leggen, maar je weet maar nooit. Vogels moeten 
dit diertje maar overslaan.

Komt deze je bekend 
voor? 
Dit vlindertje vliegt weleens 
naar binnen. Dan zit hij daarna 
tegen het raam naar buiten te 

Wist je dat…
In 1949 werd in Eindhoven de eerste 

televisie in gebruik genomen. 
Het ding was erg in trek en in 1970 
had bijna elk gezin in Nederland 
een televisietoestel in huis. Nog 
wel in zwart-wit! Daarna kwam de 
kleurentelevisie. De meesten van jullie 

zullen het amper kunnnen voorstellen, 
maar eerst was er maar een zender 
te bekijken en later twee, Nederland 1 
en 2. Tegenwoordig is de TV niet meer 
weg te denken. In sommige gezinnen 
hebben ze zelfs meerdere toestellen. 
Wat is de ontwikkeling toch snel 
gegaan, vind je niet?

Toon Oomens

Het Postzegel
hoekje gaat 
gewoon door!
J eugdfilatelie Nederland bestaat 

niet meer, maar het Postzegel-
hoekje gaat gewoon door!  
Tijdens de tentoonstelling Fila-
manifestatie zagen we de mannen 
van het Postzegelhoekje doen wat 
ze al jaren doen: de jeugd helpen 
aan mooi materiaal.  
Ger de Boo die jullie op de foto 
zien, vertelde dat ze bereid zijn 

om op elke tentoonstelling te 
staan. En ook geldt nog steeds dat 
het niet gaat om winst te maken. 
Het  Postzegelhoekje is geen 
commer cieel bedrijf geworden, 
wat sommige mensen wel denken. 
Jonge en beginnende verzamelaars 
helpen, daar gaat het om.  
Zeg het voort!
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staren... Op zijn vleugels lijken allemaal kleine 
haartjes te zitten. Niet vangen in je handen, want 
dat overleeft hij niet.

Een page 
Deze vlinder 
komt uit de 
familie van de 
pages, het is 
een hele grote: 
met een span-
wijdte van 10-13 cm! Dat is ongeveer de breedte 
van je hand. Helaas komen ze hier niet voor, je 
ziet ze wel in Afrika, ten zuiden van de Sahara.

Dagpauwoog 
Dit is een van de meest bekende vlinders van 
Europa, ik had er gisteren nog eentje in de tuin. 
Ze komen op de brandnetels af en die staan op 

een eilandje achter ons huis. Ze overwinteren in 
de buurt van huizen, lekker warm. Opvallend zijn 
de “ogen” op de vleugels. Die zijn er ongetwijfeld 
om vijanden op een dwaalspoor te brengen.

Doodshoofdvlinder 
Kijk eens goed achter zijn kopje: daar zie je een 
vlek die behoorlijk lijkt op een doodshoofd. Grap-

pig, hè? Deze vlinders 
krijgen een lengte van 
wel 7 cm. en de span-
wijdte van de vleugels 
is bijna 14 cm. Helaas 
komen ze hier niet voor, 
maar wel in Afrika en 
Azië. Moet je toch echt 
een keer op reis om 
hem te zien. Of in de 
vlindertuin, inderdaad. 

Het Oranjetipje
Ken je de koolwitjes? Nou, dit oranjetipje is er 
familie van. Ze komen in het voorjaar in Nederland 
voor en ik zie ze inderdaad regelmatig in mijn tuin. 
Ze zetten hun eitjes op bladeren van bomen en 
struiken op zonnige plaatsen. Er zijn vaak maar een 
of twee eitjes per plant en het rupsje dat het eerste 
uitkomt, eet zijn broertje op (of zusje). Tuurlijk.

Vlindertijd 
Ga op zoek naar je vlinders in je 
tuin en maak van de postzegels 
een prachtig albumblad. Zoek 
de informatie die je nodig hebt 
om je verhaal te vertellen en ie-
dereen die op bezoek komt mag 
even kijken. Hoe leuk is dat?
Succes er mee!

Een studiegroep: motorfietsen
J e kunt natuurlijk postzegels verzame-

len op de gewone manier, je verza-
melt een land, of een thema. Maar het 
kan ook nòg anders: je bestudeert een 
bepaald onderdeel van postzegels. Als je 
dat met een groepje filatelisten samen-
doet, noem je het een studiegroep.
Ik was plezierig verrast toen ik hoorde 
dat er een filatelistenvereniging is die 
zich bezighoudt met het verzamelen van 
postzegels en aanverwante zaken met 
het thema Motorfiets. Want daar zijn 

heel wat postzegels over te vinden. En…
ik had vroeger vriendjes met een Harley! 
Daarop mocht ik mee als ze gingen 
toeren. Geen wonder dat ik de post-
zegels met motorfietsen in een mapje 
bewaarde. 
Ik denk dat de leden van deze studie-
groep zelf ook rijden of hebben gereden. 
Heb je interesse? Ga dan eens op hun 
site kijken, ze organiseren van alles.  
www.mfnl.nl 

Willeke ten Noever Bakker

Al 100 jaar de
wereld verbeteren
In 1917 werd de Lions Club opgericht. In het begin 

waren daar rijke zakenmannen lid van die vonden 
dat ze de wereld moesten verbeteren. Ze steunden 
allerlei projecten of zetten die zelf op. 
Tegenwoordig zijn het niet alleen maar rijke zaken-
mannen die lid zijn van de Lions Club. Maar de 
leden proberen nog steeds de wereld een beetje 

beter te maken. 
Verschillende 
landen geven 
zegels uit om 
het eeuwfeest 
te herdenken, 
Jersey bijvoor-
beeld. Leden van 
de Lions Club 

halen daar jaarlijks een hoop geld op voor goede 
doelen. Ze zamelen ook brillen in die de eiland-
bewoners niet meer nodig hebben. Die gaan naar 
mensen in ontwikkelingslanden, waar brillen voor 
de gewone bevolking een enorme luxe zijn. Brillen 
zijn daar onbetaalbaar. Dankzij de tweedehands 
brillen kunnen de mensen toch weer beter zien.
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stoffen en producten. Rekent u dat ook maar 
eens om: bijna 2 miljard ton per jaar. 
De voorraad aanvullen kan gebeuren door nu nog 
economisch niet interessante bronnen aan te bo-
ren als: synthetische oliën uit gas, steen- of bruin-
kool, of teerzanden of de winning van ‘schaliegas’ 
waarvan nog grote voorraden beschikbaar zijn.

Klimaatprobleem
Maar er is een ander probleem, verbranden van 
organisch materiaal, of het nu nieuw hout is, of 
kolen, of 250-350 miljoen jaar oude aardolie, ze 
veroorzaken alle een ontwikkeling van CO2 en 
dat draagt volgens veel deskundigen bij tot ons 
huidige klimaatprobleem. Ook is het domweg 
verbranden van een zo mooie oude grondstof als 
aardolie uit vernieuwingsoogpunt eigenlijk zonde. 
Het zou veel beter zijn als het verwerkt werd 
tot duurzamere producten, desnoods plastics, 
hoewel die ook niet allemaal even duurzaam zijn, 
denk maar aan verpakkingsmiddelen. Dat die nu 
worden gerecycled is winst. Verpakkingen hebben 
echter ook hun goede kant als zij de houdbaar-
heid van het product verbeteren en het tijdens het 
transport tegen schade beschermen. Overigens 
wordt voor de productie van plastics na raffinage 
slechts 4 tot 5% ruwe olie verbruikt. Er is dus nog 
veel ruimte voor andere mooie producten. 
Op postzegelgebied valt er aan aardolie veel te 
beleven: boortorens op land en op zee, pijplijnsys-
temen, raffinaderijen, olietankers en producten, 
het ene wat meer dan het andere. Postzegels in 
overvloed, hele oude (1920) en hele nieuwe. 

Geologie
De plaats waar aardolie en aardgas gevonden 
kan worden, wordt bepaald door seismisch 
onderzoek, tegenwoordig zelfs in 3D. Die stoffen 
zijn niet aanwezig in de vorm van ondergrondse 
vijvers of meren, maar zitten opgesloten in 
poreuze aardlagen, waar ze 200-350 miljoen 
jaren geleden gevormd werden uit omzetting van 
afgezette dode plankton en een aardwarmte van 
60-120ºC, aardgas zelfs tot 200ºC.
Onder druk van de aarde migreerden die hete olie 
en gas naar boven totdat zij werd tegengehouden 
door een ondoordringbare laag gesteente. Als daar-
onder min of meer poreuze gesteentelagen liggen, 
hoopt de olie zich daar op als kleine druppeltjes en 
vult de poriën totdat zij verzadigd zijn (afb. 2-4). 
Zo’n afzettingsgesteente, bestaande uit geconso-
lideerde (samengeperste) klei met een plaatvor-
mig karakter, noemt men meestal ‘schalie’ (Shale) 
en is een van de meest voorkomende lagen op 
aarde. Ze kan kilometers dik zijn. Daartussen zit-
ten ook afzettingen van zandsteen of kalksteen en 
vooral die afzettingen nemen veel olie op. 
Er moet dus aan een aantal voorwaarden voldaan 
zijn om aardolie en aardgas te kunnen vinden. Al-
lereerst moeten er dode planktonresten aanwezig 
zijn, bijvoorbeeld onder de bodem van lang niet 
meer bestaande zeeën en meren. Dan moet de 
olie naar boven kunnen migreren naar door een 
bovenlaag afgesloten poreuze gesteentes en daar 
in economisch winbare hoeveelheden aanwezig 
blijven. Als de hoeveelheid groot genoeg is, wordt 
er een put geboord, doorgaans tot een diepte van 
1.500–2.500 m.

aten we beginnen met enige verwarring 
te voorkomen. ‘Petroleum’ is in het Ne-
derlands een ouderwetse grondstof met 
een kookpunt van 150-290ºC geschikt 

als lampolie en voor het ‘good old’ petroleum-
kacheltje. Maar in het Engels is ‘petroleum’ een 
ander woord voor ‘aardolie’. En daar wordt het 
ook wel ‘Crude Oil’ of ‘Natural Oil’ genoemd en 
dat heet bij ons ook weer ‘Ruwe Olie’. Het Engelse 
‘petrol’ heet bij ons gewoon ‘benzine’ en dat 
wordt in de VS ook ‘gasoline’ of ‘gas’ genoemd. 
Verwarrend allemaal, maar zo is het nu eenmaal. 

Olievelden
De geschiedenis van aardolie is oud. De oude 
Chinezen boorden al olieputten. En in 1264 wer-
den door Marco Polo de olieputten bij Bakoe 
(in Azerbeidzjan) beschreven (afb.1). De eerste 
moderne olieboringen waren in 1858 in Canada 
en in 1859 in Cleveland, waar in 1870 ook de 
eerste olie-firma werd opgericht door John 
D. Rockefeller, Standard Oil. In de 20e eeuw 
verplaatste het zwaartepunt van de winning zich 

L
naar het Midden-Oosten, waar grote olievelden 
werden gevonden. Op veel kleinere schaal deed 
ook Nederland mee met zijn in 1943 ontdekte 
veld in Schoonebeek. 
Op dit moment wordt geschat dat er op de 
wereld nog zeker 1.500 miljard vaten olie te 
winnen zijn, waarvan ongeveer 50% in het 
Midden-Oosten. Dat is ook wel nodig, want de 
winning gaat met een onvoorstelbare snelheid, 
om en nabij 90 miljoen vaten per dag, dat is ruim 
1.000 vaten per seconde. En een vat is 159 li-
ter, een schijnbaar ‘raar’ cijfer. Maar het komt 
door het feit dat de eerste olie in wijnvaten van 
180 liter (48 gallon) werd vervoerd en men er 
maar 42 gallon olie in deed bang dat ze zouden 
overlopen en 42 gallon is 159 liter. 
De productiecijfers kunt u gemakkelijk omrekenen, 
met de huidige snelheid nog 40 jaar en dan is de 
boel op, tenzij er in die tijd weer nieuwe bronnen 
worden gevonden en dat gebeurt voortdurend.
Dat aardolie snel op raakt is niet zo verwonder-
lijk als we weten dat de gemiddelde Amerikaan 
ongeveer 15 liter per dag verbruikt via zijn brand-

Aardolie, een discutabele 
maar onmisbare grondstof
Om verschillende redenen wordt aardolie over het algemeen beschouwd als een 
grondstof van afnemend belang. Dat mag zo zijn, maar op dit moment is het voor 
het in stand houden van onze welvaart nog steeds de belangrijkste grondstof. 
Ongeveer 40% van onze energiebehoefte wordt door aardolie gedekt. Aardgas en 
steenkool gebruiken elk 25%, de overige energiebronnen tezamen niet meer dan 10%. 
Sommige reclames zouden zeggen: ‘Er is altijd een mogelijkheid voor verbetering’. 
door John Beenen
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Aardolie in Nederland
Ook in Nederland bestaan een aantal aardolie-
voorkomens. De bekendste velden zijn die in 
Schoonebeek (afb. 5), in en rondom den Haag en 
het Nederlandse deel van de Noordzee. 
De Nederlandse aardgasvoorraad wordt geschat 
op 3.000 miljard m3, de olievoorraad op 100 mil-
joen m3. De velden in Nederland liggen op een 
diepte van 2-4 km. De rijkste aardgasvoorraad 
ligt, zoals de Groningers wel weten, onder de 
bodem bij Slochteren. 
Het Nederlandse aardolie en -gasvoorkomen is 
een onderdeel van het zogenoemde Westfalien- 
Moedergesteente en bestaat uit een afsluitende 
zoutlaag en daaronder poreuze zandsteen. 

Boortorens
Over het algemeen wordt aardolie gewonnen 
door middel van het plaatsen van boortorens. 
In principe bestaan er twee types: die op het 
land en die op het water (afb. 6-11). Er bestaan 
bronnen waar door de druk van de olie en gas 
eronder dit eenvoudig omhoog spuit, zodra de 
olie of  gasbel eronder wordt aangeboord. Is die 
druk niet aanwezig, dan moet de olie worden 
opgepompt met zogenoemde ‘jaknikkers’, tegen-

woordig vaak vervangen door hogedruk pompen.
De jaknikker staat op de Nederlandse zegel 
(afb. 5). Over het algemeen ligt de boordiepte tus-
sen de 1,5 en 4 km waar een temperatuur heerst 
van 80-110ºC. De echte diepte is soms moeilijk te 
bepalen als er scheef wordt geboord. 
Het diepste boorgat lag sinds 1970 op het Rus-
sische schiereiland Kola, het zogenoemde Kola 
Boorgat. Pas in 2008 werd dit record verbroken 
door een boorgat in Qatar. Zelfs dit Kola boorgat 
staat op een postzegel (afb. 12). Ook het boor-
proces is vastgelegd in postzegels (afb. 13-14). 

Types
Over het ontstaan van aardolie gaan we het 
verder niet hebben, dat het planktonresten zijn 
is genoeg, maar feit is dat er door de heersende 
omstandigheden verschillende soorten aardolie 
zijn gevormd: lichte, medium en zware, uitge-
drukt in graden API (Amerikaans Petrochemisch 
Instituut). Lichte olie heeft een API groter dan 34, 
medium 31-33 en zware olie minder dan 30. Daar-
naast varieert ook het zwavelgehalte uitgedrukt 
in ‘sour’ (meer dan 1%) en ‘sweet’ (minder dan 
0,5%). Verder zijn er nog andere variabelen zoals 
het paraffinegehalte, het vloeipunt (het punt 

waarop de olie bij een bepaalde temperatuur 
nog net vloeibaar is), de viscositeit, het me-
taalgehalte en het koolstofgehalte na pyrolyse 
(verbranding zonder toetreding van lucht). En 
daar is uiteraard ook de prijs mede afhankelijk 
van. De mooiste kwaliteiten zijn het duurst: light 
en sweet. En dat zijn de olietypes North Sea 
Brent Crude en WTI (West Texas Intermediate). 
Een andere bekend type is UAE Dubai Crude, 
maar er bestaan honderden. Maar deze drie 
types bepalen de richtprijs voor de overige. 
Een andere bekende prijsstelling wordt gedaan 
door de combinatie van een zevental landen: 
Algerije, Saudi Arabië, Indonesië, Nigeria, Dubai, 
Venezuela en Mexico verenigd in de OPEC 
(Organization of Petroleum-Exporting Coun-
tries). Omdat de OPEC-olie over het algemeen 
van lagere kwaliteit is dan de Brent ligt hun 
prijsniveau doorgaans wat lager. De OPEC be-
staat uit 14 olieproducerende landen en werd op 
initiatief van Iran en Venezuela op 14 september 
1960 opgericht in Bagdad. Sinds 1 september 
1965 opereert de organisatie vanuit Wenen. 
Enkele belangrijke olie producerendelanden zijn 
geen lid van de OPEC waaronder: VS, Rusland 
en Noorwegen. Het OPEC-logo komt op verschil-
lende postzegels voor (afb. 15-17 en nog enkele. 

Transport
Het transport van aardolie, al dan niet geraf-
fineerd, gaat door pijpleidingen (afb. 18), maar 
voor transporten over grotere afstanden zijn zij 
weinig bruikbaar. Daarvoor werd de olietanker 
ontwikkeld. Speciaal gebouwde schepen, soms 
wel 400 m lang en geschikt voor een inhoud van 
wel een miljoen vaten (afb. 19-22). Maar er zijn 
tientallen zegels meer met olietankers. 
Olietankers zijn echter kwetsbaar en door de 
jaren is er wel het een en ander weggelekt naar 
het milieu. De grootste olieramp vond plaats 
in 1979 toen de Atlantic Empress in aanvaring 
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kwam met de Aegean Captain, waarbij bijna 
300.000 ton olie in zee terecht kwam. Gro-
tere vervuiling werd echter aangericht door de 
ontploffing van een exploratieput in Mexico ook 
in 1979, een uitbarsting op een booreiland in de 
Perzische Golf in 1983 en een bewuste lozing in 
1991 ook in de Golf, samen verantwoordelijk voor 
een olievervuiling van bijna 2 miljard liter olie. 
Milieudefensie claimt dat de olievervuiling in 
Nigeria zeker tweemaal zo hoog is als ooit bij 
de aanvaring in de Golf van Mexico. De tot onze 
verbeelding sprekende vervuiling veroorzaakt 
door de Exxon Valdez in 1989 was verhoudings-
gewijs niet zo groot en bedroeg tussen de 41 en 
132 miljoen liter, een flinke hoeveelheid maar niet 
in vergelijking met de bovenstaande vervuilin-
gen. Zij sprak aan omdat hierdoor relatief veel 
zeevogels het slachtoffer werden. In elk geval is 
duidelijk dat de oliewinning en transport hier en 
daar leidt tot flink wat milieuschade. 

Raffinage
Willen we aardolie goed kunnen verwerken dan 
moeten de schadelijke stoffen eruit gehaald 
worden. De overblijvende ‘schone’ rest wordt door 
middel van ‘destillatie’ gescheiden in bruikbare 
‘fracties’. De lichtste fracties hierbij zijn gassen 
zoals propaan en butaan, de zwaarste worden ver-
werkt tot smeermiddelen. Benzine ligt hiertussen 
in maar dichter bij butaan dan bij de wassen. On-
dertussen heeft de chemische industrie rondom 
al die oliefracties er wel honderden grondstoffen 
uit kunnen fabriceren die hun toepassing vinden 
in vrijwel elk synthetisch vervaardigd product. 
Door ‘kraken’ van zwaardere fracties wordt onder 
andere het gas ‘etheen’ verkregen, geschikt voor 
allerlei toepassingen maar vooral de bereiding van 
ons belangrijkste plastic, polyetheen (afb. 23). 
Kraken is een proces waarbij van aardoliefracties 
de langere moleculen worden ‘gekraakt’ in fracties 
met moleculen van kortere lengte.
Op postzegels komen raffinaderijen en kraak-
installaties vrij veel voor (afb. 24-26). 

Teerzanden
Bitumen- of teerzanden zijn de natuurlijke reserve 
van aardolie. Op dit moment is de winning tame-
lijk duur en oneconomisch, maar als de olieprijzen 
blijvend gaan stijgen komen zij als alternatief 
in aanmerking. Men schat dat het omslagpunt 

ergens ligt in de buurt van $80. Teerzanden zijn 
natuurlijke voorkomens van een mengsel van 
zand, klei en water en verzadigd met een zeer 
hoog viskeuze aardolie, bitumen of teer genoemd. 
De grootste voorkomens liggen in Canada en in 
Venezuela. Daarnaast komen teerzanden voor in 
Rusland en Kazakhstan. Het grootste voorkomen 
is het Athabasca gebied in de buurt van Fort 
McMurray in Alberta, Canada (afb. 27+28). 
Om deze voorkomens te kunnen winnen moet er 
eerst energie aan worden toegevoerd. Toch is de 
finale energieopbrengst 5 tot 6x hoger dan erin 
wordt gestopt (300 om 1.700 Kwh). De geschatte 
voorraden zijn 3,5 tot 4 biljoen vaten, waarvan 
zo’n 70% in Canada. Uiteindelijk denkt men van 
de zandteervoorraad ongeveer 10% daadwerke-
lijk te kunnen winnen.
Behalve de energie die voor de verwerking nodig 
is, is een ander groot bezwaar de hoeveelheid 
water, noodzakelijk voor het verwijderen van het 
zand en de klei. Een verder bezwaar is het hoge 
gehalte aan een aantal zware metalen, vooral het 
kwikgehalte baart zorgen. Verder wordt gezegd dat 
deze zanden bij verbranding 12% meer CO2 leve-
ren dan de traditionele aardolie. Ook blijken er bij 
verbranding nare kankerverwekkende stoffen vrij 
te komen. Daarnaast wordt over behoorlijke op-
pervlaktes land vernield. Kortom, hoewel er dus in 
principe een goed alternatief voor gewone aardolie 
bestaat, is dit alternatief niet allemaal hosanna. 

Schaliegas
Ook technisch een goede reserve, maar bepaald 
niet een milieuvriendelijker alternatief, is het 
zogenaamde ‘schaliegas’. Schaliegas is een gas 
dat gewonnen wordt uit fijne druppeltjes aardolie 
en gas die zich hebben verzameld in een steen-
soort die ‘schalie’ heet. Het hoofdbestanddeel is 
methaangas, hoewel er ook hogere moleculen 
in voorkomen, verder bevat het gas CO2, stikstof 
en zwavelwaterstofgas. Het gas wordt gewonnen 
door tot een diepte van ongeveer 6 km te boren 
en dan horizontaal de schalie onder hoge druk 
te benaderen met een mengsel van zand, water 
en een aantal chemicaliën (in Nederland op een 
diepte van 1�–3 km). Het zand dringt tussen 
de breuken in de schalie door, waardoor het gas 
vrijkomt. Dit proces wordt ‘fraccen’ of ‘fracking’ 
genoemd. Om dit gemakkelijker te maken worden 
chemicaliën gebruikt als ethyleenglycol of butyl-

diglycol, bekend onder een groot aantal andere 
namen waaronder butylcarbitol. Om bacteriegroei 
te vermijden worden biociden toegevoegd en even-
tueel nog andere stoffen zoals zoutzuur, azijnzuur, 
mierenzuur of boorzuur (niet van ‘boren’ maar van 
het element ‘Borium’) en tegen het zuur, corrosie 
bestrijdende vloeistoffen. Een groot deel van het 
water wordt hergebruikt, maar er blijft toch nog 
heel wat in de ondergrond achter. De hoeveelheden 
voor dit soort toepassingen liggen op 0,5-2,0%. 
Uiteindelijk wordt het gewonnen gas omgezet in 
ethyleen (etheen). De kosten hiervan wegen goed 
op tegen ethyleen vervaardigd uit aardolie. Dat wil 
zeggen dat de Verenigde Staten, die het verst is 
met de schaliegas productie, hiermee een aanzien-
lijk economisch voordeel heeft.
Maar het gas heeft ook nadelen. Allereerst het 
 water en de chemicaliën die in de grond blijven 
zitten en het verontreinigde water wat wordt 
opgepompt en gereinigd moet worden. Dan kun-
nen uit de put gevaarlijke stoffen lekken zoals het 
straling gevende gas radon en het giftige kwik. Ook 
kunnen kleinere aardbevingen ontstaan. In Gronin-
gen weten ze wat dat betekent. En dan tenslotte 
het methaan zelf, elk lek is er een te veel want 
methaan is een broeikasgas en werkt 25x zo sterk 
op het milieu dan CO2. Vandaar alle bezwaar tegen 
schaliegas. In Nederland en veel andere landen 
zijn daarom tot 2023 geen boringen toegestaan. 
Over schaliegas bestaan (nog) geen postzegels. 
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EUROPE collecti ons all countries

June 23, 2017 ESTATES and MULTIPLE BOX LOTS
GERMANY collecti ons before 1945 
GERMANY collecti ons aft er 1945

unissued

37th AUCTION
June 20 - 23, 2017

ALL CATALOGUES ONLINE! | www.auctions-gaertner.de

Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Steinbeisstr. 6+8 | 74321 Bieti gheim-Bissingen, Germany | Tel. +49-(0)7142-789400  
Fax. +49-(0)7142-789410 | info@aukti onen-gaertner.de | www.aukti onen-gaertner.deFi

la
te

lie
 1

7-
1

e.g. over 1,600 lots postal history of almost

“Milano Postal forgery“



382 FILATELIE  JUNI/JULI 2017

oorop nam in de beginjaren van de 
20e eeuw enkele keren als enige 
Nederlander deel aan tentoonstellin-
gen van de kunstenaarsgroep Wiener 

Secession. Deze werden gehouden in het door 
Joseph Maria Olbrich (1867-1908) ontworpen 
Secessiongebouw (afb. 36). Zoals eerder 
al gezegd, had Toorop veel invloed op zijn 
tijdgenoten. Een daarvan was Gustav Klimt 
(1862-1918) (afb. 37), net als Olbrich mede-
oprichter van de Wiener Secession. Daarom 
(toeval of niet) was het wel heel bijzonder dat 
in het Gemeentemuseum gelijktijdig met de 
tentoonstelling van Toorop een tentoonstel-
ling van Klimt en Egon Schiele (1890-1918) 
(afb. 38) was ingericht die zich toespitste op 
slechts twee, maar dan ook wereldberoemde 
schilderijen, te weten ‘Judith I’ (afb. 39) van 
Klimt en ‘Edith’ (afb. 40) van Schiele.

De invloed van Toorops lijnenspel in zijn 
symbolistisch werk zoals in ‘O Grave, where 
is thy Victory?’ (afb. 29) op Klimt doet zich 
onder meer gelden in de zogenaamde Beet-
hovenfries van Klimt uit 1902, een schildering 
over drie wanden in een van de zalen van het 

Secessiongebouw (afb. 36). Deze schildering 
behandelt het thema van de 9e symfonie 
van Beethoven: het zoeken naar het geluk. 
afb. 41 en 42 zijn details van de fries en stel-
len ‘Unkeuschheit, Wollust und Unmäßigkeit’ 
en ‘Diesen Kuss der ganzen Welt’ voor. 

Toegepaste kunst en architectuur 
(1894~1908)
Vanaf 1894 hield Toorop zich, net als veel 
andere kunstenaars, ook bezig met op-
drachten op het gebied van de toegepaste 
kunst, zoals het ontwerpen van affiches, 
illustraties en boekbanden. Zijn boekban-
den op dit gebied zijn het meest bekend. In 
opdracht van L.J. van Veen, de vaste uitgever 
van Louis Couperus, ontwierp Toorop een 
viertal banden in de Jugendstil voor boeken 
van Couperus zoals Metamorfoze (1897) 
(afb. 43) en Psyche (1898). Er zijn geen post-
zegels uitgegeven met afbeeldingen van door 
Toorop ontworpen boekomslagen. Wel van 
een door de zeer veelzijdig ontwerper Chris 
Lebau (1878-1945), eveneens in de Jugendstil 
ontworpen band voor De Stille Kracht door 
Couperus (afb. 44). 

Naast boekbanden en affiches ontwierp 
Toorop ook voorstellingen in gedreven koper 
en zilver. Op latere leeftijd, in 1923, ontwierp 
hij twee Nederlandse toeslag-postzegels met 
de symbolistische voorstelling van ‘geven en 
ontvangen’. Deze zijn onder filatelisten bekend 
als de ‘Tooropzegels’ (afb. 45+46). Ook 
Toorops hiervoor al beschreven beroemdste 
affiche de ‘Delftsche slaolie’ behoort tot de 
toegepaste kunst. 

Ook in de architectuur was Toorop actief, niet 
als architect maar als toeleverancier van orna-
menten. Hoewel, in 1899 kreeg hij opdracht de 
etalagepui te ontwerpen voor de kunsthandel 
Oldenzeel in Rotterdam toen deze verhuisde 

40

Jan Toorop: zijn tijdgenoten, 
stijlen en stromingen [2]
In het maartnummer verscheen deel 1 van dit verhaal. Een korte 
biografie, het belang van Toorop, zijn impressionistische, symbolisti-
sche schilderstijlen en de Art Nouveau stijl werden erin beschreven. 
Nu komen nog een staartje van de Jugendstil, zijn toegepaste kunst, 
zijn roomse periode en de invloed van de Beuroner school aan de orde.
door Jan Vogel
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naar de Glashaven. Deze pui werd aan de hand 
van tekeningen op de tentoonstelling in het 
Gemeentemuseum nagebouwd. Het is niet 
bekend wanneer deze pui is verdwenen, voor 
of tijdens het bombardement van Rotterdam 
in 1940.
De bijdragen van Toorop aan de architectuur 
bestonden vooral uit tegeltableaus. De belang-
rijkste daarvan was wel die aan de Koop-
mansbeurs (afb. 47+48) van Hendrik Petrus 
Berlage (1856–1934) (afb. 49). Berlage had 
met het beursgebouw een Gesamtkunstwerk 
voor ogen en betrok meerdere kunstenaars bij 
het ontwerpproces. 

Toorop ontwierp 24 keramiek sectieltableaus 
en één sgraffitotableau, voor drie ruimtes, 
namelijk de voorhal en de zalen van de graan- 
en effectenbeurs.
De sectieltechniek was een nieuwe manier 
van samenstellen van tegeltableaus die de 
aardewerkfabriek De Porceleyne Fles te Delft 
(afb. 50) in 1900 op de wereldtentoonstelling 

in Parijs introduceerde. In plaats van vierkante 
tegels die de voorstelling willekeurig doorsnij-
den, modelleerde de (sectiel)ontwerper de 
tegels naar de hoofdlijnen van de afbeelding. 

Voor de voorhal van de Koopmansbeurs 
ontwierp hij drie grote tegeltableaus (1,95 x 
3,05 m). Deze werden uitgevoerd door De 
Porceleyne Fles. Toorop was tijdens zijn 
opleiding aan de Polytechnische School (1876-
1878) in Delft onder meer leerling van Adolf le 
Comte (1850-1921), docent aan deze school 
en ontwerper en artistiek adviseur bij De Por-
celeyne Fles. De drie tableaus verbeelden Het 
verleden, Het heden (afb. 51) en De toekomst 
van de handel. In de binnentuin van De Porce-
leyne Fles (ook als museum te bezoeken) is 
een kopie van het rechter, derde deel van Het 
Heden tegen een wand aangebracht.

De overige tableaus (0,65 x 1,60 m) zijn in de 
vorm van friezen op zes meter hoogte aange-
bracht in de graan- en effectenbeurs. Negen 
tableaus in de graanbeurs stellen de oogst, 
de verwerking, het vervoer en de consumptie 
van graan voor. In de effectenbeurs stellen 
twaalf tableaus onder meer de landbouw, 
de veeteelt, de visserij, de koffieoogst en de 
ijzersmederij voor. Deze tableaus werden uit-
gevoerd door de aardewerkfabriek Rozenburg 
in Den Haag waarbij Toorop niet alleen de 
tableaus ontwierp maar ook zelf in de fabriek 
vervaardigde wat heel uitzonderlijk was. 
De sgraffito, met afmetingen van 2,40 x 
3,80 m het grootste tableau, stelt de Zaaier en 
Maaier voor en werd boven een van de friezen 
in de graanbeurs aangebracht.
Behalve in de Beurs zijn er in het museum van 
De Porceleyne Fles in Delft ook enkele mooie 
voorbeelden van sectieltableaus te zien.

Toorop en Berlage stonden op goede voet met 
elkaar. Berlage bouwde in Den Haag onder 
meer de villa voor Carel M. Henny, medeo-

prichter en mededirecteur van de Assurantie-
Maatschappij tegen Brandschade en op het 
Leven ‘de Nederlanden van 1845’. De afb. 52a 
en 52b tonen een perfin van dit bedrijf. Henny 
bezat een grote kunstverzameling met veel 
werk van Toorop en Thorn Prikker. Toorop 
schilderde voor Henny in 1897 een levensgrote 
triptiek met diens drie dochters, bestemd voor 
de woning van Henny. ‘Huize Henny’ (afb. 53) 
staat op de hoek van de Scheveningseweg 
en de Johan de Wittlaan in Den Haag en is 
thans als kantoorpand in gebruik. Het pand is 
duidelijk herkenbaar aan de gele geglazuurde 
dakpannen. In 1899 ontwierp Berlage ook de 
woning voor Toorop in Katwijk aan Zee. Toorop 
zou hiervoor ‘betaald’ hebben met het schilde-
rij Mistige Zee uit 1899.

Roomse periode (vanaf 1905)
Zoals in de korte biografie reeds vermeld 
bekeerde Toorop zich in 1905 tot het katho-
licisme. Dit deed hij waarschijnlijk ook om 
zijn huwelijk met de katholieke Annie Hall te 
redden. Een andere veronderstelling is dat de 
katholieke kerk hem meer kansen bood om 
zijn wens tot het maken van monumentaal 
werk te vervullen. 
Hoe dan ook, in april 1906 ontving Toorop van 
de bisschop van Haarlem, met wie hij inmid-
dels een goede relatie had, de opdracht voor 
de decoratie van de Sint Aloysiuskapel van de 
Kathedrale basiliek Sint Bavo in Haarlem. De 
opdracht hield in dat er tien nissen moesten 
worden gedecoreerd met voorstellingen uit 
het leven van Sint Aloysius van Gonzaga. De 
moderne ontwerpen van Toorop vormden een 
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duidelijk contrast met de tot dan toe gebruike-
lijke kerkelijke neo-romaanse en neo-gotische 
kunst.
Geldgebrek tijdens de bouw en inrichting van de 
kerk (1895-1930) was waarschijnlijk de oorzaak 
dat van de oorspronkelijk bedoelde 10 er uitein-
delijk maar 5 tableaus werden gere aliseerd en 
in 1908 geplaatst (afb. 54). Deze tableaus zijn, 

53 54 55

5859

57

56

ook weer in de sectieltechniek, door de firma 
Rozenburg in Den Haag uitgevoerd. Een eerder 
ontworpen versie van ‘De engel met de duif’, het 
middelste tableau op afbeelding 54, werd wel 
uitgevoerd maar voldeed waarschijnlijk niet aan 
de eisen. Toorop hield dit tableau zijn hele leven 
bij zich. Na zijn dood liet Annie het verwerken 
in hun door architect A.J. Kropholler ontwor-

pen grafmonument op de Begraafplaats Sint 
Petrus Banden in Den Haag (afb. 55). 

Nadat Toorop zich bekeerd had tot het 
katholicisme bleef zijn werkproductie hoog. 
Dat betaalde zich jammer genoeg niet uit in 
een of meer postzegels gewijd aan zijn werk 
na 1905. 
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Na de bekering veranderde wel Toorops 
stijl. Die werd beïnvloed door de School van 
Beuron. Tot slot van dit artikel wordt aan deze 
school hier aandacht besteed, temeer daar 
er een mooi postzegelvel aan is gewijd.
Rond 1900 ontvingen moderne kunstenaars 
steeds meer opdrachten van de kant van 
de katholieke kerk. Vooral symbolisten als 
Toorop maar bijvoorbeeld ook leden van de 
in 1890 alweer uiteengevallen groep post-
impressionistische schilders Les Nabis (de 
profeten) waaronder Maurice Denis (afb. 56) 
en de Nederlander Jan Verkade, zochten 
naar en ondervonden toenadering van de 
katholieke kerk. 

Jan Verkade
Deze Jan Verkade sloot zich in 1894 aan 
bij de door pater Desiderius Lenz van het 
Benedictijner klooster van Beuron in Baden-
Württemberg (afb. 57), gestichte kunst-
school voor de vorming van een moderne 
monumentale katholieke stijl. 
De postzegels van afb. 58 stellen schilde-

ringen voor van Desiderius Lenz in de stijl 
van de Beuronner school. Deze schilderin-
gen bevinden zich in de apsis van de kerk 
St.  Gabriël in Praag. De linker postzegel 
toont Maria met kind Jezus, afgebeeld als 
godin Isis (1898). De rechter toont Panto-
krator, Christus de Almachtige (1911). De 
afbeelding onder op de velrand is een Pieta, 
Maria met lichaam van Christus op haar 
schoot en engelen. Deze schildering bevindt 
zich op de westelijk muur van de kerk. De 
tekst in het midden van het velletje luidt: 
Beuron Kunst School. P. Desiderius Lenz 
(1832-1928) Oprichter.

Jan Verkade werd in 1897 novice en trad 
later als broeder Willibrord toe tot de orde. 
Toorop was door diverse contacten in 
aanraking gekomen met de monumentale 
stijl en esthetische principes van de Beu-
roner school. Ook heeft hij persoonlijk met 
broeder Willibrord (Verkade) contact gehad 
tijdens diens familiebezoek in Nederland. 
Kenmerken van de stijl van de Beuroner 

school, zoals schematische en tot geometri-
sche vlakken vereenvoudigde figuren, komen 
vooral tot hun recht in de opdracht die 
Toorop in 1916 ontving voor de kruiswegsta-
ties in de Sint Bernulphuskerk in Oosterbeek 
(afb. 59). Ook de eerder al ter sprake geko-
men Tooropzegels uit 1923 (afb. 45+46) doen 
sterk aan deze stijl denken.

Interessant om nog te vermelden is dat leden 
van de Beuroner school in 1905 werden uit-
genodigd om aan een tentoonstelling van de 
Wiener Secession in Wenen deel te nemen. 
Hen werd een aparte zaal aangeboden die 
als een soort kapel moest dienen. Broeder 
Willibrord werd aangewezen om vooraf naar 
Wenen af te reizen om na te gaan of het voor 
de Beuroner kunstenaars wel gepast was om 
te exposeren bij zo’n ter discussie staande 
groep kunstenaars als de Weense seces-
sionisten. Het bleek uiteindelijk een groot 
succes en de Beuroner kunstenaars hebben 
daarna nog aan meerdere tentoonstellingen 
in andere steden deelgenomen.
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Aangeboden

Kilowaar Duitsland of Engeland. 
500 gram € 9.00 per doos.  
A. Flören Tel. 0182-514753

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

Diversen

Studiegroep Britannia, de 
 verzamelaars van engeland en 
 gebieden. bel 0575-848859, zie 
www.sgbritannia.nl blad, meetings, 
grote veilingen, boekjes en ver-
zamelplezier. 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 artike-
len 2x  bijeenkomst in Utrecht of 
ontmoet ons bij een van de bekende 
beurzen. www.nvpvl.nl
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Contactgroep Frankrijk Verzame-
laars (CFV), brieven en postze-
gels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkomsten p.j. in 
De Bilt. Contr. 19,- euro. Info: Jan 
 Walschots, Tel. 0180-316452  
E-mail: secretaris@cfv-marianne.nl 

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

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

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

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

Waalzegel
Of ik geïnteresseerd was in het 
gedrukte exemplaar van het jubile-
ummummer van de honderjarige 
afdeling Nijmegen van de NVPV? 
Natuurlijk! In het verleden leverde 
een jubileumnummer meermaals 
interessante literatuur op die het 
predicaat naslagwerk verdiende en 
derhalve ook een vaste plek in de 
filatelistische boekenkast. Het strak 
vormgegeven en in een oplage van 
honderd stuks geprinte boekwerk, 
tachtig pagina’s op A4 formaat, 
markeert niet alleen het eeuwfeest 
van de vereniging maar helaas ook 
het afscheid. Zoals de voorzit-
ter in een nawoord omschrijft ‘In 
2015 was ons ledental drastisch 
geslonken en op de vergaderavon-
den kwamen wij met 12 mannen 
bij elkaar voor een vergadering die 
als kort kan worden getypeerd. 
De echte filatelievonk was helaas 
gedoofd. Toen ook nog het hoofd-
bestuur kwam met de mededeling, 
dat de NVPV zichzelf wilde opheffen 
en samengaan met het Samenwer-
kingsverband Filatelie, was onze 
keuze niet zo moeilijk meer.’ Eerlijk 
gezegd straalt die gelaten sfeer ook 
van de laatste Waalzegel af. Nu was 

de uitnodiging aan leden en een 
aantal niet-leden om ‘een artikeltje 
te schrijven over hun passie in de 
filatelie’ er ook niet een die de lat 
hoog legt, maar de handschoen 
wordt in de tientallen pagina’s zel-
den met verve opgepakt. Uitzonde-
ringen zijn er zeker. Het artikel over 
de stadspost van Nijmegen in de 
18e eeuw van de hand van Marcel 
Claassen verbindt op fraaie wijze de 
stad Nijmegen, filatelie en de wereld 
om haar heen maar is een uitzon-
dering. Niet dat de onderwerpen in 
het periodiek niet interessant zijn, 
maar meermaals krijg je als lezer 
het idee dat er niet meer dan een 
aanzet is gegeven tot een artikel 
en dat niet meer dan de inleiding is 
afgedrukt. Een bewaarnummer is 
het daarmee jammer genoeg niet 
geworden, ondanks die vele arbeid 
die er zichtbaar ingestoken is. 

Semper Reformanda
Filatelistenvereniging Gabriël laat in 
haar ‘tijdschrift voor de thematische 
filatelie met betrekking tot bijbel en 
christendom’ zien hoe het ook kan. 
Een bruisend, alhoewel eenvoudig 
vormgegeven ruim veertig pagina’s 
tellend zwart/wit magazine op 
A5 formaat. Een deel grofweg ge-
vuld met verenigingsnieuws, nieuwe 
uitgaven en wat verder ter tafel 
komt, en een tweede belangrijk deel 
voor filatelistische artikelen van uit-
eenlopende aard zoals de aflevering 
Oholibama in de serie ‘bijzondere 
vrouwen in de bijbel’, de herstelde 

dom van Keulen, symboliek rond 
water en het uitgebreide tweede 
deel van de hervormingen in de 
kerk door de eeuwen heen, ‘Semper 
Reformanda’. Benieuwd hoe het 
magazine eruit zou gaan zien als er 
gebruik zou worden gemaakt van 
kleur. Vandaag de dag niet meer 
zo’n stap verder als vroeger en voor 
de op thematiek georiënteerde 
vereniging een mooie toevoeging. 
www.gabrielfila.nl

Maritieme mysteries van Kreta
Thematiek en posthistorie gaan 
vanzelfsprekend hand in hand bij 
een vereniging als de Postzegel-
vereniging Griekenland die met het 
wat dunne (20 pagina’s als we alles 
meetellen) maar wel al 174e num-
mer van haar periodiek Hermes 
kwam in maart van dit jaar. De 
thematiek komt naar voren in een 
artikel over gezamenlijke ontwerpen 
en uitgiften met een nogal opval-
lend gelijkend zegel waaraan in 
veel gevallen een gedeelte historie 
aan ten grondslag ligt. Oscar van 
der Vliet vraagt in een kort artikel 
(van één pagina) aandacht voor 
vraagstukken omtrent de stempels 
van agentschappen. Verder korte 
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artikelen over het aangetekend 
verzenden van stukken en een 
nieuwe aflevering van de Eerste We-
reldoorlog en Griekenland. De vaak 
beperkte omvang van de artikelen 
doen de vraag opdoemen of het 
voor de eenheid een leesbaarheid 
niet interessanter ware voor minder 
artikelen te kiezen en die dan in zijn 
geheel in het blad af te drukken. 
Het fragmentarische dat we bij het 
laatste NVPV afdeling Nijmegen 
periodiek bemerken duikt hier ook 
op. Je valt dan als lezer ook wat 
plompverloren in een artikel. Moet 
u zich maar abonneren zal menig 
verenigingsman of -vrouw denken. 
Waar ze ook weer een punt hebben. 
www.pv-griekenland.nl

Tot het gaatje
Serieus gaat het eraan toe in 
Perfinpost 121, het orgaan van de 
Perfin Club Nederland. Ir. P.J.M. 
Boes snijdt in een uitgebreid artikel 
de problematiek aan die men tegen-
komt bij de identificatie van zoge-
noemde NBV-perfins: ‘Al vele jaren 
heb ik onvrede met de techniek 
van het bekijken van de firmaper-
formatie in postzegels, die wordt 
aangeduid met ‘perfins’, en dan 
speciaal de NBV-perfins… De loep is 
een eenvoudige en goede methode 
om het zegel- en perforatie-beeld te 
bekijken, maar heeft als nadeel dat 
men niet kan vastleggen wat men 
ziet. Ik kan niet aan iemand anders 
het beeld laten zien van datgene dat 
ik zie.’ Een even frisse als terechte 
opmerking die als inleiding dient 
voor een interessante zoektocht 
langs nieuwe mogelijkheden en 
technieken. Zeer de moeite van het 
lezen waard. 
www.perfinclub.nl 

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

50 jaar Machins
Op 5 juni 1967 verscheen in Groot-
Brittannië de eerste zegel in het 
inmiddels iconische type ontworpen 
door de kunstenaar Arnold Machin 
(1911-1989). Dat was een portret-
zegel met koningin Elizabeth met 
de waarde-aanduiding nog aange-
duid in ouderwetse pre-decimale 
pennies: ‘4 d’. Het ontwerp heeft 
dus inmiddels een halve eeuw 
succesvol doorstaan. Aanleiding 
genoeg voor Larry Rosenblum om in 
Linn’s stamp news vanaf 22 april 
2017 (digitale editie) een kleine serie 
bijdragen te wijden aan het jubileum 
van een postzegelontwerp waarvan 
elke verzamelaar ooit wel een exem-
plaar in handen heeft gehad. Vanaf 
februari 1971 verschenen de zegels 
met decimale waarden, in totaal zijn 
er inmiddels meer dan 200 verschil-
lende combinaties van waarden en 
kleuren uitgegeven. De 7, 17, 20, 34, 
37 p en de 50 p verschenen zelfs 
al in elk vier verschillende kleuren. 
Die kleuren worden door de Britse 
posterijen telkens van aantrekkelijke 
namen voorzien, wat dacht u van 
shocking pink of old gold? Het por-
tret werd in de afgelopen halve eeuw 
enkele malen ‘verjongd’, of zo men wil 
‘verouderd’, de zegels verschenen in 
verschillende formaten en druktech-
nieken en in alle mogelijke soorten 
van verpakkingen. Tot heden werden 
er verspreid over de diverse waarden 
in totaal meer dan 200 miljard van 
verkocht, wat wel een wereldrecord 
zal zijn. De jongste aanvulling vond 
plaats in maart jongstleden, met vijf 
waarden tussen 1,17 en 2,55 pond.
Bij het veertigjarig bestaan ver-
scheen een speciaal prestigeboekje 
en ook de huidige mijlpaal zal vast 
weer een aantrekkelijk souvenir 
opleveren. Daarover was eind april 
echter nog niets officieels bekend. 
Speciaalverzamelaars kunnen hun 
gehele carrière aan de zegels in 
dit ontwerp wijden, waarover zeer 
uitvoerige literatuur bestaat. 
www.linns.com

Koning Haakon onder de loep
Noorwegen had van 1905 tot 
1957 koning Haakon VII als staats-
hoofd, hij is de grootvader van de 

huidige koning Harald V. Al voor de 
Tweede Wereldoorlog was hij al eens 
afgebeeld op postzegels, voor de 
langlopende series werd toen echter 
een posthoornontwerp gebruikt. In 
1947 verscheen een nieuwe zegel 
met zijn portret, met de frankeer-
waarde van 2 kroner, deze bleef een 
aantal jaren in gebruik. Aan deze 
zegel wijdt Odd Harald Johannes-
sen een diepgaande studie in het 
Norsk filatelistisk tidskrift (NFT) 
nummer 3 van dit jaar. Van deze 
zegel werden tot 1958 ongeveer 
31 miljoen exemplaren gedrukt in 
rasterdiepdruk. Na zorgvuldige 
bestudering van de nodige zegels 
(de auteur bekeek er ruim 17.000) 
konden meer dan honderd kleine 
variantjes worden beschreven, die 
verwijzen naar een van de drie ge-
bruikte drukcilinders. De kenmerken 
zijn vaak zo klein dat ik vermoed dat 
niet alleen de loep maar ook compu-
terscanners zullen zijn ingezet.
Behalve beschrijvingen per variant 
geeft het artikel ook een enkele over-
zichtsplaatjes, die de koning op een 
zeer filatelistische manier laten zien. 
www.filatelist.no

Het Beethoven-blok
De stad Bonn is de geboorteplaats 
van de componist Ludwig van 
Beethoven. Bezoekers kunnen in 
het oude stadscentrum zelfs nog 
een kijkje nemen in de zolderkamer 
waarin hij werd geboren, die nog in 
vrij originele staat verkeert, naar ik 
zelf ooit waarnam. De entree van 
dit Beethoven-Haus werd aan de 
straatzijde wel iets veranderd in de 
loop der jaren en is afgebeeld op 
een Duitse postzegel uit 2003. 
In september 1959 werd in Bonn een 

nieuwe Beethoven-Halle geopend, 
een concertzaal ter vervanging van 
een vorige versie die in 1944 ver-
loren ging. Ter gelegenheid van de 
feestelijke opening in 1959 gaven de 
posterijen van de Bondsrepubliek 
voor het eerst een blokje uit. Daarin 
midden boven Beethoven, onderin 
nog vier andere Duitse componisten 
van naam: Händel, Spohr, Haydn en 
Mendelssohn.
Dat blokje kent een  interessante 
voorgeschiedenis, zo toont 
Jean Billion aan in de Deutsche 
Briefmarken-Revue van maart en 
april 2017. Voor de laatstgenoemde 
vier componisten waren aanvragen 
voor een postzegelemissie binnen-
gekomen, telkens ter gelegenheid 
van een jubileum in 1959 van hun 
geboorte- of sterfjaar.
De Duitse posterijen besloten echter 
alleen Händel te eren rond zijn 200e 
jaar van overlijden. Voor een zegel 
van 10 Pfennig met zijn portret wer-
den dan ook in 1958 enkele kunste-
naars uitgenodigd een ontwerp te 
leveren. De teleurgestelde aanvra-
gers voor een Mendelssohn-zegel, 
waaronder een achterkleinzoon, 
lieten het bij afwijzing van hun plan 
niet zitten. Zij benaderden bonds-
kanselier Adenauer en wezen erop 
dat een Mendelssohn-zegel een ook 

internationaal gewaardeerd gebaar 
van goede wil zou zijn tegenover de 
houding die in de Nazi-periode was 
ingenomen ten opzichte van deze 
componist van Joodse afkomst. Di-
verse andere landen planden boven-
dien ook al een Mendelssohn-zegel, 
dus waarom zijn geboorteland dan 
niet? Er volgden in januari 1959 de-
batten in de ministerraad. Inmiddels 
had ook de stad Bonn nog gevraagd 
om een zegel voor de Beethoven-
Halle die eind dat jaar zou worden 
geopend. Adenauer suggereerde 
dan ook een serie postzegels met 
musici in dat kader. Na diverse met 
de nodige haast gemaakte proeven 
zou dat ook gebeuren, en wel in 
blokvorm. Het blokje werd het begin 
van een blokjesrage in de jaren ’60, 
’70 en ’80, inmiddels is het weer 
voor enkele euro’s te koop. Filate-
listisch kan men er toch het nodige 
van najagen, zo bewees Reinhard 
Krüger in twee artikelen in hetzelfde 
tijdschrift. Er bestaan de nodige 
complete blokken op brief, maar een 
enkelfrankering met de 15 Pfennig, 
alleen maar verschenen in dit blok 
en te gebruiken op een binnenland-
se briefkaart per luchtpost, behoort 
tot de betere stukken uit een col-
lectie naoorlogs Duitsland. 
www.deutsche-briefmarken-revue.de

http://www.linns.com/
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Niet verwonderlijk dat er nog altijd weerstand 
bestaat tegen al die opgedrongen veranderin-
gen maar ook voor ons nu is het onmogelijk 
een goed waardeoordeel te geven. Bij elk 
commentaar, wijziging, verandering of wat dan 
ook werd ook hier nooit een datum genoemd. 
Dit geldt zowel voor de A- als de B-lijst. Enkele 
malen werd vermeld dat het personeel bleef 
door werken, wat zou betekend kunnen 
hebben dat dat kantoor ergens anders zou 
kunnen voortbestaan. Permanente sluitingen 
werden wel aangegeven. 
De B-site is duidelijk van la Poste. Hier worden 
de ‘recettes principales’ met ‘rp’ aangeduid 
en de voormalige hulpkantoren (annexes) 
met ‘bp’ een aanduiding, die rechtstreeks is 
overgenomen uit de 188-lijst. Een andere aan-
duiding die op de website wordt gebruikt voor 
dit soort kantoren is ‘Point de Contact’ als een 
navolging van ‘Point Poste’, dat door de Franse 
posterijen in de provincie wordt gebruikt en 
eigenlijk een andere definitie heeft. 

RPU
Een groot aantal ‘recettes principales’ hebben 
een extra aanduiding: ‘rpu’, waarin de ‘u’ voor 
‘utilatiseur’ staat. Deze gebruiker is een groot-
verzender zoals de bis-kantoren en de later in 
de inleiding genoemde CCBE. Hen wordt een 
computer ter beschikking gesteld, waarmee 
zij hun verzendingen kunnen regelen. Ook de 
online-markt zou ook hieronder kunnen vallen. 
Het is opvallend dat in de zomerpeiling van 
de 16 rp’s er 14 een rpu-voorziening hebben 
gekregen en dat met de peiling in november 
er nog twee zijn bijgekomen. Met het ook in 
Frankrijk ongetwijfeld afnemen van de brief-
post, wordt de pakketpost een levensader. In 
dit verband moet nog eens verwezen worden 
dat de prefectuur van la Poste, een overheids-
bedrijf, een naamloze vennootschap heeft 
gemaakt. Nog een voorbeeld van de wil naar 
onafhankelijkheid, alhoewel veel kleiner, is het 
sluiten van het kantoor Montparnasse, waar 
een deel van een etage gehuurd moest worden 
en daarvoor in de plaats een vestiging in de 
rue de Rennes te creëren. Om dan te consta-
teren dat de sluiting in een tweede peiling in 

e geheimzinnigheid blijft compleet: 
de website ‘De 188 postkantoren 
in Parijs’ blijft nog in tact, maar er 
wordt niets aan toegevoegd of weg-

gelaten. Nooit wordt een datum van ingang 
gegeven.
Dan, begin 2016, vind ik twee zegels ‘Espace 
des Deux Gares’ (afb.19) respectievelijk af-
gestempeld op 11-12-2006 en 17-6-2008, een 
tijdspan van anderhalf jaar, en als ‘afzender’ 
Paris (10e), de oude aanduiding. Ook het 
stempel zelf heeft nog steeds het Sécap-
kenmerk. Ongeveer gelijktijdig verschijnt in 
de vragenrubriek van ‘Feuilles Marcophiles’ 
(2007) een vraag over hetzelfde onderwerp. In 
antwoord hierop wordt een EMA getoond met 
de Espace-aanduiding en ook met ‘Paris Nord’. 
Ook het normale stempel laat men zien. Het 
is gelijk aan de hiervoor gemelde, echter nu 
met datum 5-12-2005, waarmee de minimale 
looptijd twee en een half jaar wordt. Ook op 
geen enkele website wordt gewag gemaakt 
van het creëren van een gezamenlijke ruimte 
en dan wordt het duidelijk de stempels zijn wel 
gemaakt, maar het waarschijnlijk als presti-
geproject bedoelde plan is nooit van de grond 
gekomen. FM voert als hypothetische moge-
lijkheid aan dat het wellicht is bedoeld als een 
gemeenschappelijk postverdeelstation: de 

echte reden – bemoeizucht – zou alleen maar 
olie op het vuur gegooid hebben. 

Google en stratengids
Door nieuwsgierigheid gedreven heb ik 
met Google twee websites gevonden, die 
van belang konden zijn: ‘Bureaux de Poste 
Paris’ (A) en ‘Bureaux de Poste et Points de 
Contact Paris’ (B). Bovendien heb ik de laatste 
stratengids uit 2016 (C) aangeschaft. De 
postkantoren staan echter niet apart vermeld. 
Het is zoeken op de plattegronden. 
De site A zou de website ’De 188 postkantoren 
van Parijs’ geweest kunnen zijn, verminderd 
met de kantoren, die al voor 2016 verwijderd 
waren. Uit de 2016-zomerpeiling blijkt het om 
totaal 105 vestigingen te gaan. Uit de B-lijst 
worden de kantoren toegevoegd die daar al 
wel zijn ingevoerd, maar waar men nog zelfs 
niet mee begonnen is of waar nog aan gewerkt 
wordt. Eind november van datzelfde jaar is het 
totaal 117. Bij elk kantoor van de 105-groep 
werd altijd de vraag gesteld om een verbete-
ring toe te passen en of de website bezoeker 
misschien wel de eigenaar was. Uiteraard is 
daar nooit een reactie opgekomen. Wel een 
reactie leverde de vraag om commentaar op. 
Het merendeel was negatief: personeel onge-
motiveerd, te veel uitzendkrachten enzovoort. 
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De herinrichting van 
postkantoren in Parijs [2]

D

De eerste twee stappen zijn gezet om tot wat niet meer is dan een 
verkenning te komen. Bekend is nu wat er summier allemaal gedaan 
is in de Parijse postkantoren en welke gegevens zijn vrijgekomen. 
door Helle Hiemstra 
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november bekend wordt, terwijl het nieuwe 
kantoor al in de Parijse Indispensable (C) 
staat, werpt wel een duidelijk licht op de open-
heid van de berichtgeving. Een volgende actie, 
die op de A-website wordt aangekondigd, is 
het invoeren van twee officieuze kantoren: 
de eerste is een agence postale, wat vroeger 
een bureau de tabac was en de tweede is een 
relais poste, een bureau in bijvoorbeeld een 
winkelcentrum onder de hoede van employees 
van la Poste. 

Noord en zuid
Een volgende loot aan de ‘postboom’ is de 
Banques Postale. Deze speciaal ingerichte 
kantoren zouden het mogelijk moeten maken 
voor kleinere bedrijven, of belangrijker 
particulieren, zelf hun financiële acties uit te 
voeren. Er worden echter ook postzegels ver-
kocht. De nu bekende zes kantoren figureren 
dan ook op de lijst, die, met mijn excuses aan 
de Parijse prefectuur, nog steeds is ingedeeld 
in Paris-Nord en Paris-Sud (bijlage 2). Het 
aantal van zes bureaus is zo klein vergeleken 
met de ‘rpu’s’ dat hier van een proef gespro-
ken moet worden. Zeker moet vermeld worden 
dat inmiddels het Bureau Central gesloten is. 
In een gedeelte daarvan is het nieuwe kantoor 
Etienne Marcel geopend met zeer ruime 
openingstijden, speciaal voor toeristen. Verder 
is in het 16e wat verwarring gekweekt door de 
A-website: er worden namelijk twee verschil-
lende codes gebruikt om de verschillende 
postkantoren aan te duiden. 11 van de kanto-
ren hebben de normale postale code 75016, 
de overige 5 zijn met 75116 aangegeven. 
Waarin deze vijf verschillen is niet duidelijk 
en voor ons waarschijnlijk niet erg belangrijk. 
Het onlogische is dat de genoemde website 
deze vijf kantoren plaatst in arrondissement 
21 en dat nummer bestaat gewoon niet. Wel is 
er in het spraakgebruik een arrondissement 
21, een grote vergaarbak waarin alle tot nu toe 
ongenoemde gebieden zijn ondergebracht, 
die net buiten Parijs vallen. La Défence, Plaine 
Saint Denis, Bois de Boulogne en het daar 
tegenover gelegen Bois de Vincennes zijn 
hier voorbeelden van. Ook door het langzaam 
uitdijen van Parijs zijn er talloze gebiedjes in 
de randgemeenten die al of niet in het oor-
spronkelijke Parijs gelegen waren. Gemeente-
besturen moeten het met elkaar eens worden, 
soms zijn er referenda noodzakelijk. Alhoewel 
‘Parijs’ zelf aardig op streek ligt, moet er nog 
veel afgemaakt worden. Het is opvallend dat in 
de lijst van la Poste slechts een verdeling kent: 
Parijs 75, geen noord of zuid niets van dat. De 
departementen 92, 93 en 94 zullen ook gelijk-
waardig aan Parijs behandeld worden. Eerst 
maar eens de randgemeenten bestuderen. Les 
Lilas in Seine-Saint-Denis wordt in A genoemd 
zonder verdere informatie. Dan is er nog een 
brief van 18-07-14 uit Issy-les-Moulineaux met 
een mij onbekend nummer 38276A. (afb.20). 
Met deze twee aanwijzingen nog eens ‘C’ 
geraadpleegd en dan blijkt dat de prefectuur 
begin 2016 al 29 ‘banlieu’-gemeenten heeft 
toegevoegd aan Parijs. Hiermee is een eerste 

ring om de hoofdstad gelegd (afb.21). De 
prefectuur heeft wel degelijk het woord bij de 
daad gevoegd. 

Verwerken van brieven
In de loop van mijn verdere zoektocht naar 
meer gegevens komt, als een Deus ex 
Machina, Wikipedia met de website ‘Oblité-
ration-Wikipédia-ROC’ ten tonele. Het begint 
met een lezenswaardige opsomming hoe en 
waarom afgestempeld werd om te eindigen 
bij de nieuwe opzet hoe brieven verstuurd 
gaan worden. Hierboven is het al aangeduid 
als een beter gedefinieerde manier om brie-
ven te verwerken in een postale eenheid (het 
gebied dat onder een betreffend postkantoor 
valt), maar er komt meer bij: ten eerste is 
geheel Frankrijk verdeeld in aaneenslui-
tende postale gebiedjes, een brief uit het 
ene naar het andere postale gebied wordt 
dadelijk verstuurd, rekening houdend met 
de snelste (economisch gezien) mogelijk-
heid. Het PPDC-centrum bepaalt de vorm 
van transport en het meest voor de hand 
liggende punt van vertrek. Als voorbeeld de 
brief uit Issy-les-Moulineaux wordt in eerste 
instantie geredigeerd naar 38276A, volgens 
de lijst met alle postgebieden is dit Wissous 
Paris-Sud 91320 Essonne, dat vlak bij het 
vliegveld Orly ligt, volkomen vergelijkbaar 
met Gonesse. Belangrijk is dus het eerste 
punt van vertrek naar de eindbestemming 
en niet meer in welk oord de brief gepost is. 
Het is dit eerste punt van vertrek dat nu op 
de brief wordt vermeld via een Neopost- of 
Toshiba inkjetstempel. In dit geval is het het 
Toshiba-stempel. 

Neopast, Toshiba, NEC
Het is nu duidelijk dat alle postzaken landelijk 
worden geregeld en er geen uitzonderingen 
gemaakt zullen worden voor bijvoorbeeld 
Parijs. Wikipedia stelt ook gewoon dat de 
geografische ligging niet meer van belang 
is maar dat gehandeld wordt zoals hiervoor 
vermeld. Dit geldt voor alle normale brieven 
waar ‘Paris-Nord/Sud’ niets anders aan 
toe te voegen hebben dan het afstempelen 
van de zegels, die nog niet ontwaard zijn 
(afb.18) en (afb.22) waarin het nieuwe 
gestileerde teken van la Poste te zien is. De 
gestreepte afstempeling (in blauw) zou van 
Neopost kunnen zijn, de ontwaarding met 
zwarte puntjes is van Toshiba. Een derde 
belangrijke brief is afb.23, aangeboden aan 
Louvre ter registratie en dadelijk verzonden 
naar het buitenland en afgestempeld met 
een nieuw handstempel, gezien de diameter 
van 27,2mm moet het wel een NEC-stempel 
zijn maar wel met een heel andere indeling 
en ook met het vernieuwde la Poste-logo en 
de ROC-code 29120A (Gonesse). Hiermee 
komen de stempels met ‘Nord’ en ‘Sud’ dus 
te vervallen. Ook brieven die binnen Parijs 
verzonden zullen worden in het nieuwe 
systeem krijgen een inkjet- of een handstem-
pel dat geliëerd is met een van de arrondis-
sementen van de hoofdstad. Parijse stempels 
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blijven bestaan, maar alleen is de toepassing 
verschillend en zeker is de herkenbaarheid 
moeilijker geworden. Hetzelfde geldt voor alle 
post kantoren in de oude departementen 92, 
93 en 94. Ook hun geschiedenis wordt weer 
actueel. Een brief (afb.24), die gedurende de 
Commune de Paris (18/3 – 27/5 1871) vanuit 
het belegerde Parijs dwars door de Duitse 
linies door een ‘passeur’ naar Saint-Denis 
werd gesmokkeld en van daar naar Ribeau-
villé werd gestuurd, zou goede sier maken 
in een toekomstige tentoonstelling over de 
postkantoren van Groot Parijs. 

Bureau de passe
Nog even terug naar het nieuwe systeem van 
brieven verzenden. Dit heeft veel reminis-
centies met het creëren van de zogenoemde 
‘bureaux de passe’, veelal gelegen aan het 
eindpunt van ‘une grande ligne’ komende 
van Parijs. Met de post uit de hoofdstad 
werd daar ook alle post uit het achterland 
naar toe gebracht om opnieuw verdeeld en 
verzonden te worden. Dit is begonnen in 
1864 omdat de hoeveelheid correspondentie 
in de gebieden rondom zo’n bureau de passe 
zo minimaal was dat het alleen maar zou 
resulteren in postzakken met enkele brieven 
daarin of postbeambten die forse afstanden 
zouden moeten afleggen voor een enkele 
brief. In 1882 was de briefwisseling op een 
dergelijk peil gekomen – bij de 25 bureaus 
die hiervoor gebruikt werden – dat dit weer 
opgeheven kon worden. Het is natuurlijk niet 
te vergelijken met het fijnmazige netwerk dat 
nu over Frankrijk is uitgespreid met daarbij 
het gebruik van computers. Resumerend 
moet minstens nog een tweede ring gelegd 
worden door de prefectuur om de resterende 
buitengemeenten te kunnen integreren, 
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25a 25b

terwijl voor la Poste ook nog allerlei zaken 
afgerond moeten worden zoals de agence 

postale en het relais poste 
om maar niet te spreken over 
de definitieve handstempels 
voor de ‘uitbreiding’. De 
integratie zal nog wel een jaar 
nemen, het blijft opletten, 
en plotseling duikt er iets 
nieuws op. Met de volgende 
ansichtkaart afb.25a voor-
kant en afb.25b achterzijde 
kan ik u nog een hart onder 
de riem steken. Het stempel 
PARIS CONCOURS is een 

stempel om een zegel alsnog te ontwaarden, 
die niet werd afgestempeld op de plaats 
van herkomst. Het postkantoor GONCOURT 
levert na wat informeren de oplossing: het 
stempel is telefonisch besteld in het begin 
van de departementalisatie en heeft geleid 
tot de verwarring. Gelukkig had de oplosser 
nog een niet gebruikte ansichtkaart in de 
kast liggen en met een vooruitziende blik 
‘goed’ geadresseerd. Gewoon een filatelisti-
sche anekdote. Edmond de Goncourt en zijn 
broer Jules waren beiden schrijvers van de 
naturalistische school. De Prix Concourt is 
in de literaire wereld nog altijd een begeerde 
blijk van erkenning.
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Bijlage 2: Bureaux de Poste de Paris,  stand zomer 2016

PARIS NORD
Arrondissement 1  75001
P.Musée du Louvre bp Passage du Grand 
Louvre
P.Marengo rpu 2-6 rue Marengo
P.Forum des Halles bp 1 rue Pierre Lescot
P.Palais Royal bp 8 rue Molière
P.Beaubourg bp 90 rue Saint Denis
P.Capucines bp 13 rue des Capucines
P.Chatelet 27 rue Lavandières stade 
opportune

Arrondissement 2  75002
P.Bourse 8 pl. de la Bourse
P.Sentier bp 54 rue d’Aboukir
P.Louvre 16 rue Etienne Marcel

Arrondissement 3  75003
P.Archives bp 67 rue d’Archives
P.Arts et Métiers bp 259 rue Saint Martin
P.Saintogne bp 64 rue Saintogne
P.Temple 160 rue du Temple

Arrondissement 4  75004
P.Ile Saint Louis bp 16 rue des Deux Ponts
P.Bastille 12 rue Castex
P.Ile de la Cité bp 1 bvd du Palais
P.Moussy bp 10 rue de Moussy
P.le Marais bp 27 rue des Francs-Bourgeois
P.Hôtel de Ville bp pl. de l’’Hôtel de Ville

Arrondissement 8  75008
P.Boëtie 51 rue la Boëtie
P.Monceau bp 101 bvd Malesherbes
P.Chambre de Commerce bp 10 rue de Balzac
P.Colisée 14 rue du Colisée
P.la Trémoille 24 rue de la Trémoille
P.Europe bp 10 rue de Vienne
P.Saint Lazare 7 rue de la Pépinière
P.Anjou bp 13b rue d’Anjou
P.Pickup Store gare St Lazare rp 
r.d’Amsterdam

Arrondissement 9  75009
P.Rochechouart 4 rue Hyppolite Lebas
P.Trinité bp 78 rue Taitbout
P.Conservatoire bp 2 rue Conservatoire
P.Drouot bp rue Chauchat
P.Turgot 20 rue Turgot
P.Montholon bp 14 rue Bleue
P.Place Clichy bp rue de Douai
P.Pigalle bp 47 bvd de Clichy
P.Madelaine bp 38 rue Vignon
P.Opéra bp 8 rue Auber
P.Haussmann bp 7 bvd Haussmann
P.rpu Géoffroy Marie 5 rue Géoffroy Marie

Arrondissement 10  75010
P.Magenta 2 sq. Alban Satrange
P.Gare du Nord bp 8 rue Dunkerque
P.Sambre et Meuse 46 rue Sambre et Meuse
P.République bp 56 rue Réné Boulanger
P.Louis Blanc 228 rue du Fbg Saint Martin
P. Saint Laurent bp 38 bvd de Strasbourg
P.Bonne Nouvelle 18 rue Bonne Nouvelle
P.Canal Saint Martin 11 rue Léon Jouhaux

P.Gare de l’Est 158 rue Fbg Saint Martin
P.Boutique Gare de l’Est bp rue du 8 mai 1945

Arrondissement 11  75011
P.Faidherbe bp 33 rue Faidherbe
P.Parmentier bp 7 ave Parmentier
P.Belleville bp 73 bvd de Belleville
P. Saint Maur bp 113 rue Oberkampf
P.Popincourt bp 21 rue Bréquet
P.Goncourt 5 rue des Goncourt
P.Père Lachaise 103 ave de la République
P.Sainte Marguarite 41 rue des Boulets
P..Mercoeur 80 rue Léon Frot
P.Richard Lenoir 97 bvd Richard Lenoir
P.Roquette bp 17 rue de la Roquette
P.rpu Roqette 25 rue de la Roquette

Arrondissement 17  75017
P.lrochant 141 ave du Clichy
P.Batignolles 9 rue Mariotte
P.Guy Moquet 57 ave de Saint Ouen
P.Grande Armée bp 58 ave de la Grande Armée
P.Ternes 13 ave Niel
P.17-Wagram 108 ave de Wagram
P.Debussy 23b rue Legendre
P.Bessières bp 81 bvd Bessières
P.Gouvion Saint Cyr bp 79 rue Bayen
P.Cardinet bp 132 rue de Saussure
P.rpu Saussure 134 rue de Saussure
P.rpu Baron 10 rue de Baron
P.rpu Porte de Clichy 183ter ave de Clichy
P.rpu Berthier 108 bvd Berthier
P.rpu Bessières 25 bvd Bessières

Arrondissement 18  75018
P.Tristan Tzara bp 7 rue Tristan
P.Lamarck bp 74 rue Lamarck
P.Duhesme bp 97 rue Duhesme
P.Philippe de Girard bp 18 bvd Chapelle
P.Boinod bp 30 rue Boinod
P.la Goutte d’Or bp 11 rue des Ilettes
P.Vauvenargues 204 rue Marcadet
P.Marx Dormoy 2 rue Ordener
P.Abesses bp 8 rue des Abesses
P.Bichat 11 ave de la Porte Montmartre
P.Porte de la Chapelle 91 rue de la Chapelle
P.Porte d’Aubervilliers bp 5 ave Prt 
d’Aubervilliers
P.Chateau Rouge 39 bvd Barbès
P.18-Montmartre 19 rue Duc

Arrondissement 19  75019
P.Laumière 10 ave Laumière
P.Curial bp 218 rue de Crimée
P.Simon Bolivar 8 rue Clavel
P.Orgues de Flandre 67 rue de Flandre
P.Jaures bp 33 ave Jean Jaures
P.les Tourelles bp 339b rue de Belleville
P.Parc de la Vilette 3 ave du Nouveau 
Conservatoire
P.Ourcq 62 rue de l’Ourcq
P.Place des Fêtes 438 rue Compans
P.Buttes Chaumont bp 2 rue Goubet
P.rpu Curial 73 rue Curial
P.rpu Flandre 35 ave de Flandre

PARIS SUD
Arrondissement 5  75005
P.Mouffetard Feuillantines 10 Epée du Bois
P.Jussieu 30 rue Cardinal Lemoine
P.Sorbonne bp 13 rue Cujas
P.Feuillantines bp 47 rue d’Ulm

Arrondissement 6  75006
P.Cherche Midi 111 rue de Sèvres
P.Odéon Beaux Arts 118 bvd Saint Germain
P.Littré bp 22 rue Littré
P.Sèvres Babylone Raspail bp 3 rue Dupin
P.St Germain de Prés Médicis 53 r. de Rennes
P.Médicis bp 24 rue Vaugirard
P.Palais du Luxembourg 15 rue de Vaugirard

Arrondissement 7  75007
P.Tour Eiffel bp 6 Tour Eiffel
P.Ecole Militaire 56 rue Cler
P.Champ de Mars bp 37 ave Rapp
P.Palais Bourbon 126 rue de l’Université
P.Rodin bp 103 rue de Grenelle
P.Beaux Arts bp 22 rue des Saints Pères
P.rpu Eblé 13 rue Eblé
P.Caisse des Dépots bp 56 rue de Lille

Arrondissement 12  75012
P.Tahiti bp 68 bvd de Reuilly
P.Ministère des Finances bp 139 rue de Bercy
P.Lachambeaudie bp rue de Dijon
P.Crozatier bp 31 rue Crozatier
P.Brèche aux Loups Lachamb.bp 11 rue Watt.
P.Reuilly 30 rue de Reuilly
P.Gare de Lyon bp 25 bvd Diderot
P.Daumesnil Tahiti 168 ave Daumesnil
P.Fbg Snt Antoine Crozatier 80 ave Ledru Rollin
P.Porte Dorée bp 15b rue Rottembourg
P.Picpus 65 rue de Rendez-vous
P.rpu Michel Bizot 126 rue de Picpus
P.Soult 137 bvd Soult

Arrondissement 13  75013
P.Patay bp 26 rue de Patay
P.Rive Gauche bp 1 rue O.Messiaen
P.Italie 23 ave d’Italie
P.Jeanne d’Arc pl. Jeanne d’Arc
P.Reine Blanche/Austerlitz 21 rue R.Bl.
P.Butte aux Cailles 216 rue Tolbiac
P.Olympiades 19 rue Simone Weil
P.Corvisart 9 rue Corvisart
P.Masséna bp 129 bvd Masséna
P.Moulin de la Pointe Masséna 2 r.M.d.l.P.
P.rpu Campo Formio 107 bvd l’Hôpital

Arrondissement 14  75014
P.Daguerre bp 66 rue Daguerre
P.Pernety Plaisance 52 rue Pernety
P.Observatoire Daguerre 140 bvd Montp.
P.Alésia 114b rue d’Alésia
P.Denfert-Rochereau 15b ave Gén. Lecler
P.Porte d’Orleáns bp 1 pl. du 24 août 1944
P.Montsouris bp 78 Amiral Mouchez
P.Cité Universitaire bp 19 bvd Jourdan
P.Brune 105 bvd Brune
P.Plaisance bp 180 rue Raymond Losserand
P.rpu Raymond Losserand 186 rue Ray. Los. 

Arrondissement 15  75015
P.François Bonvin bp 8 rue Franc. Bonvin
P.Citroën bp 27 rue Balard
P.Vouillé Géorges Brassens 21 rue Vouillé
P.Saint Lambert 2 rue Joseph Liouville
P. Boucicaut Citroën 102 rue de la 
Convention
P.Géorges Brassens bp 113 bvd Lefèbre
P.rpu Saint Charles 154 rue Saint Charles
P.Ségur bp 6 rue Valentin Hauy
P.Beaugrenelle/Lourmel 67 ave Emille Zola
P.Dupleix 27 rue Desaix
P. Convention 204bis rue de la Convention
P.Desnouettes bp 72 rue Desnouettes
P.Dombasle bp 23 rue Dombasle
P.Lourmel bp 38 rue Lourmel
P.Bienvenue 42 bvd de Vaigirard

Arrondissement 16  75016/116
P.Chaillot bp 1b rue de Chaillot 116
P.Etoile bp 73 Lauriston
P.Parc des Princes 100 bvd Murat
P.Trocadero/Chaillot/Etoile bp 51 r. de 
Long116
P.la Fontaine bp 3 rue Jean de la Fontaine
P.Palais d’Iéna 9 pl. d’Iéna
P.Muette/Mozart bp 39 rue de la Pompe 116
P.Beethoven bp 2 rue Beethoven
P.Molitor bp 35 bvd Murat
P.Exelmans Relais Poste rp 136 ave Versaille
P.rpu Foch 142 ave de Malakoff 116
P.rpu Paul Valéry 37 rue Lauriston
P.Mozart bp 28 ave Mozart
P.Passy 40 rue Singer
P.Victor Hugo 123 ave Victor Hugo 116
P.Relais Montevideo rp 10 rue Montevideo

Arrondissement 20  75020
P.Pyrénées 250 rue des Pyrénées
P.Mesnilmontant bp 9 rue Etienne Dolet
P.Charonne 132 rue des Pyrénées
P.Buzenval 55b rue Buzenval
P.Télégraphe 28 rue Télégraphe
P.Saint Fargeau bp 73 bvd Mortier
P.Edith Piaf 21 rue Belgrand
P.rpu Haxo 1 rue Haxo
P.Place Gambetta 7 pl. Gambetta
P.Saint Blaise bp 37 rue Mouraud 
P.Place des Fêtes 48 rue Compans 
P.Buttes Chaumont bp 2 rue Goubet
P.rpu Curial 73 rue Curial
P.rpu Flandre 35 ave de Flandre

Literatuurlijst 
Les départementalisations postales de Paris. 
R.Chabonnier Feuilles Marcophiles no 312
La Poste à Paris R. Chabonnier, Feuilles 
Marcophiles no322
Essais Récents de Machines à Oblitérer à 
Aboutissant à la Généralisation des Neopost 
IJO 85 FM 324
Google en Wikipedia: Bureaux de Poste Paris
Bureaux de Poste et Points de Contact Paris 
Oblitération-Wikipedia
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Opgaven voor deze rubriek in 
het septembernummer 2017 
(verschijnt 3 augustus) moeten 
uiterlijk op 5 augustus in het 
bezit zijn van de redactie van 
‘Filatelie’, Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
hillesum@filatelist.com 
Per e-mail heeft de voorkeur!

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

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

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

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

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

11 juni:
Boxtel. Gemeenschapshuis  
De Walnoot, Reginahof 1, 10.00-
13.00 uur. T: 0411-673485
Breda. Clubhuis “ De Toss ”, Valke-
nierslaan 285a, 9.30-12.30 uur. T: 
0765144671. cees.mertens@ziggo.nl
www.pvbreda.nl
Echt. Clubgebouw St. Joris, Cypres-
straat 58, 9.30-13.00 uur. T: 06-
27066971. robvossen@gmail.com
Hout-Blerick. Aktiviteiten Centrum 
“Zalzershaof”, Zalzerskampweg 64, 
10.00-13.00 uur. T: 06-51669561.
Wijchen. Brede school ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 10.00-
13.00 uur. T:024-6450041.

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 
 Vlotenlaan 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.

25 juni:
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002
Reuver. De Schakel, Broeklaan 2, 
10.00-13.00 uur.  
hermgeerlings@home.nl
Tiel. USCA. De Schakel, Scheering-
laan 4a, 9.00-16.00 uur.  
emulder@planet.nl
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 9.00-
12.30 uur. T: 040-2557650. post-
zegelbeursveldhoven@upcmail.nl
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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
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

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/
mailto:hermgeerlings@home.nl
mailto:emulder@planet.nl
mailto:postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl
mailto:postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
http://Www.bandung2017.org/
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
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http://www.zhpv.nl/
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
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26 juni:
Nijmegen.Wijkcentrum 
‘Titus Brandsma’, Tweede Oude 
Heselaan 386, 19.00-22.00 uur. 
T: 024-3561969. 
secretaris@noviopost.nl

2 juli:
’s-Hertogenbosch. Maaspoort 
Sports & Events, Marathonloop 
1, 9:30–12:30u. T: 073-6567680. 
info@zoetelief-denbosch.nl

8 juli: 
’s-Hertogenbosch. Cultureel 
centrum De Helftheuvel, Helft-
heuvelpassage 115, 10.00-12.00 uur. 
T: 073-6567680. 

9 juli:
Hout-Blerick. Aktiviteiten Centrum 
“Zalzershaof”, Zalzerskampweg 64, 
10.00-13.00 uur. T: 06-51669561.

6 augustus:
’s-Hertogenbosch. Maaspoort 
Sports & Events, Marathonloop 1, 
9:30–12:30u. T: 073-6567680. 
info@zoetelief-denbosch.nl

27 augustus:
Reuver. De Schakel, Broeklaan 2, 
10.00-13.00 uur. 
hermgeerlings@home.nl

2 september:
De Weere. Theresiahuis, Vekenweg 
2, 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544.
Hoofddorp. USCA. De jeugd van 
gisteren, Beemsterstraat 4, 9.00-
16.00 uur. emulder@planet.nl
Meppel. Kerkelijk Centrum Trias, 
Groenmarkt 6, 9.00-12:30 uur. 
T: 0529-432746. 

Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5,  
13.15-16.00 uur. T: 0341-256163.
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 
Rotterdam. Oranjehof Immanuel 
Kantstraat 2, 10.00-16.00 uur.  
Benmonshouwer@hetnet.nl
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur. T: 0297-
563773. fvu001@gmail.com
Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3, 9.00-13.00 
uur. T: 0416-337982.
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode, César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. T: 070-3867303.
www.zhpv.nl

3 september:
Breda. Clubhuis “De Toss”,  Val-
kenierslaan 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

9 september:
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, Helft-
heuvelpassage 115, 10.00-12.00 uur. 
T: 073-6567680. 
Leusden. De Til, Hamers -
veldseweg 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.

10 september: 
Anna-Paulowna. Ontm. Centr.  
Veerbrug, Sportlaan 21, 9.30-13.00 
uur. T: 0224-223029.
Boxtel. Gemeenschapshuis 
De Walnoot, Reginahof 1, 10.00-
13.00 uur. T: 0411-673485
Echt. Clubgebouw St. Joris, Cypres-
straat 58, 9.30-13.00 uur. T: 06-
27066971. robvossen@gmail.com
Hout-Blerick. Aktiviteiten Centrum 
“ Zalzershaof “, Zalzerskampweg 64, 
10.00-13.00 uur. T: 06-51669561.
Obdam: Ver. Gebouw De Brink, 
Dorpsstraat 153-155, 9.00-12.00 
uur. T: 0226-452047.
Wijchen. Brede school ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 10.00-
13.00 uur. T:024-6450041.

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

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

15 september:
Schagen. De Groene Schakel, 
 Mauvestraat 161, 9.00-12.00. 
T: 0224-298416.

16 september:
Aalsmeer. Parochiehuis, 
 Gerbera straat 6, 9.30-15.00 uur. 
T: 0297343885.
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
 Bolwerk, Ravellijn 55, 10.00-
16.00 uur. T: 055-3558600.  
organisatie@eindejaarsbeurs.nl
Bilthoven, Oost Europa,  
’t Vogelnest, Boslaan 1, 10-16 uur,  
T 0346 – 572593 
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
Markelo. Socuruimte De Haver-
kamp, Stationsstraat 30, 10.00-
15.00 uur. T: 0548-858220.

17 september:
Alkmaar-Oudorp. Wijkcentrum “De 
Oever”, Amstelstraat 1, 10.00-15.00 
uur. T: 072-5896190. www.post-
zegelverenigingnoordholland.nl

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

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

23 september:
Dordrecht. Wijkcentrum “de 
 Gravin”, Gravensingel 19, 10.00-
14.00 uur. T: 06-19224614.

24 september:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur. 
T: 0227-542286.
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002
Huissen. Cultureel centrum ‘de 
Brink’, Brink 7, 10.00-14.30 uur. 
jan.s.roelofsen@kpnmail.nl 
Reuver. De Schakel,  
Broeklaan 2, 10.00-13.00 uur.  
hermgeerlings@home.nl
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 9.00-
12.30 uur. T: 040-2557650. post-
zegelbeursveldhoven@upcmail.nl

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

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:info@zoetelief-denbosch.nl
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
mailto:hermgeerlings@home.nl
mailto:emulder@planet.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:robvossen@gmail.com
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
mailto:beurscoordinator@nvpvboskoop.nl
http://www.nvpvboskoop.nl/
http://www.zhpv.nl/
http://www.postzegelverenigingnoordholland.nl/
http://www.postzegelverenigingnoordholland.nl/
mailto:hermgeerlings@home.nl
mailto:postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl
mailto:postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl
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2. Arabische overdrukken van Baghdad  
met waardeverandering (1917)
Dit vind ik een beetje een vreemde uitgifte 
maar is een eerste aanzet naar een nieuw mo-
netair stelsel. In zowel het werk van Barefoot 
als Süleymaniye worden beide genoemd. Al-
leen hanteert de laatste voor de eerste groep 
wisselende jaartallen van uitgifte.
Van deze groep zijn tot dusver 5 verschil-
lende exemplaren bekend. afb. 48+49 komen 
voor met de tughra van serie 1909 en met de 
tughra van 1916 (groot symbool). Ook deze 
zegels zijn zeldzaam.
Süleymaniye zet voor deze waarden € 100,– 
resp. € 60 neer en toont de overdrukken op 
serie 1916!
Deze uitgiften kenmerken zich met de opdruk 
‘revenue’ in verschillende typen. Verder de 
waarde-aanduiding in Indiase munteenheid. 
Enkele waarden hebben ook een Arabische 
opdruk. Het is onduidelijk waarom zo te werk 
is gegaan. Ik denk dat de combi overdruk nog 
een voorloper is ten opzichte van de andere 
opdruk die alleen in de Engelse taal voorkomt. 
De tijdspanne is echter onduidelijk. afb. 50-53 
laten een aantal verschillende opdrukken van 
deze groep zien. afb. 54 is een voorbeeld van 
wat Barefoot aangeeft als 1915 en Süley-
maniye als 1918. Het documentfragment is 
uit 1918. Van deze groep zijn tenminste circa 
25 verschillende zegels bekend.
Zegels uit deze serie zijn schaars tot zeld-
zaam. Waarden op internet schommelen 

Een eerste hand 
met tweedehands [3]

In dit deel worden de nieuwe gebieden: 
Iraq; Mosul; Libanon en deel 1 van Syrië 
en gebieden behandeld.
door Oscar van der Vliet

Afb. 45-46: 5 para propor-
tional fee 1909 en 1 piaster 
immigratie belasting 1890 
met groot type

Afb. 47: Fragment 10 piaster proportional fee 
1899 (klein) en immigratiebelasting (middelgroot)

Iraq – Baghdad (1915-1917)
De Mesopotamia Expeditionairy Force (Indian 
Expeditionairy Force ‘D’) kwam Fao binnen 
in november 1914. Dit ging met wisselend 
succes. Britse en Indiase troepen bezetten 
verder de haven van Basra op 22 november 
1914 om de oliepijplijn te beschermen. Via de 
rivier trokken zij landinwaarts en na een zware 
campagne veroverden zij Baghdad op de 
Turken op 11 maart 1917. Mosul volgde in 1918. 
De 39e brigade bereikte uiteindelijk Baku in 
Azerbeidzjan in 1918. Op 25 April 1920 wees 
het hooggerechtshof van de geallieerden het 
Verenigd Koninkrijk aan om onder mandaat 
het gebied van Irak te besturen. De Emir 
Faisal, toen koning van Syrië, werd op 23 au-
gustus 1921 uitgeroepen tot koning van Irak. 
(Stanley Gibbons Commonwealth 2001) 
Majoor Henry Dobbs werd in 1915 aangesteld 
als belastingambtenaar en introduceerde het 
Indiase muntstelsel van de nieuwe militaire 
regering om de belastingen te kunnen innen. 
(afb. 45 en verder). De overdrukken worden in 
3 groepen ingedeeld:

1. ‘IRAQ’ provisionals (1915-1917)
Dit gedeelte is nog spaarzaam in kaart 
gebracht. Kenmerk is alleen het paarse 
handstempel ‘IRAQ’ in verschillende formaten 
waarbij de huidige munteenheid nog wordt 
 gehandhaafd. De stempels komen zowel op 
Ottomaanse belastingzegels voor (afb. 45-47) 
als enkele Indiase belastingzegels voor.
Barefoot hanteert op dit moment bijna 40 ver-
schillende waarden maar ik denk dat er nog 
meer zullen opduiken. Het fragment van afb. 45 
is alleen bij Süleymaniye bekend en het 
fragment van afb. 47 is bij zowel Barefoot als 
Süleymaniye niet bekend. Ze zijn zeldzaam 
en als je er een te koop ziet op Ebay, zal 
een dergelijke waarde al gauw €50,– 
of meer kunnen opbrengen.

afhankelijk van de kwaliteit, beschrijving en 
moment van enkele tientjes tot ca. € 100,–

Iraq Mosul (1919-1921)
Op 1 november 1918 bezetten Britse- en Indi-
ase troepen Mosul. Omdat de status van de 
Vilayet ter discussie stond, werden zegels met 
de opdruk ‘IRAQ IN BRITISH OCCUPATION’ 
begin 1919 teruggenomen en vervangen door 
Ottomaanse belastingzegels die voorzien zijn 
van de volgende opdruk:
POSTAGE
I.E.F. ‘D’
1 Anna
De afkorting I.E.F. staat voor ‘India Expediti-
onary Forces en de ‘D’ mogelijk voor ‘Depart-
ment’
De serie kwam op 28 januari 1919 in omloop. 
In 1921 werd de opdruk vervangen door ‘IRAQ 
IN BRITISH OCCUPATION’. In 1925 werd de 
Vilayet door de ‘League of Nations’ toegewe-
zen aan Irak. (Stanley Gibbons Commonwalth 
2001).
De zegels waren voor postaal gebruik. De serie 
wordt soms in zijn geheel maar vaak in losse 
waarden, grotendeels postfris aangeboden. Ik 
heb tot dusver maar enkele gebruikte zegels 
gezien en wat er dan aangeboden wordt ziet 
eruit alsof het op verzoek is afgestempeld. 
Brieven kunnen bestaan maar die heb ik nog 
niet gezien. De afbeeldingen onder afb. 55–57 
laten enkele waarden uit de serie zien.

Palestina (1917-1918) * ADPO ZO 
(1917-1924)
Britse en geallieerde troepen pleegden een 
invasie in Palestina in november 1917. Daarbij 
werd Gaza (7 november), Jaffa (16 november) 
en Jeruzalem (9 december) ingenomen. De 
frontlinie stabiliseerde tot de 2e aanvalsgolf in 
september 1918. Uiteindelijk werden de Duitse 
en Ottomaanse troepen verdreven en kwam 
Palestina onder geallieerd bestuur. De ‘League 
of Nations’ verleende uiteindelijk het man-
daatbestuur voor Palestina op 29 september 
1923. (Stanley Gibbons Commonwealth 2001)

E.E.F. (1917-1918)
De Egyptian Expeditionary Force (EEF) was 
een Britse militaire formatie, samengesteld op 
10 maart 1916 uit troepen van de Mediterrean 
Expeditionary Force en de Force in Egypt 

Afb. 48 en 49: 8 anna op 2 para fixed fee 1909 en 
8 anna op 5 para proportional fee 1909 3-Engelse 
en Engels /Arabische overdruk (1915-1917)

de antieke wereld

special 
2017
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(1914-15) aan het begin van de Sinaï en Pales-
tina campagne in WW I. In beginsel was het 
een kleine eenheid die het Suezkanaal moest 
bewaken maar na diverse ontwikkelingen 
veranderde de eenheid langzaam in een sterke 
eenheid reservisten die bij diverse gevechten 
werden ingezet. Ze werkten mee aan het 
veroveren van gebieden in Egypte en trokken 
toen richting Palestina. Het is niet helemaal 
duidelijk bij mij of de zegels met handstem-
pel ‘EEF’ gedurende de campagne werden 
gebruikt of ook na de overeenkomst van de 
‘Armistice of Mudros’ op 30 oktober 1918. Tot 
dusver heb ik enkele keren fragmenten gezien 
waarop fixed fee zegels van serie 1916 van dit 
vetgedrukte handstempel zijn voorzien (afb. 
58). Op een Israëlische veiling zag ik enkele 
jaren geleden ook een voorbeeld gebruikt op 
document. Vragen over de veiling om mee te 
doen met een poging op het  document te kun-
nen bieden werden echter niet beantwoord. 
Resteren alleen voorbeelden die in de Com-
monwealth revenue catalogus van Barefoot 
staan. De  serie is vind ik best wel lang met 
waarden t/m 37 ½ piaster maar tot nu toe 
heb ik alleen lage waarden tot 1 piaster gezien. 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Egyptian_ 
Expeditionary_Force) 

Jeruzalem (1918)
Voor de stad Jeruzalem zijn korte tijd de twee-
delige Ottomaanse ‘rental contracts’ van serie 
1883 en 1892 gebruikt met rode Arabische 
opdruk ‘voor 10 para’ en de blauwe initialen 
‘JM’ (Jerusalem Municipality). Ik heb hiervan 
geen voorbeeld maar laat even de soort zegel 
zien zonder de opdrukken onder afb. 59.

Libanon (1920) * ADPO (1917-1925)
Libanon was van oorsprong een soort district 
ofwel sanjak in de Ottomaanse provincie van 
Sourya (Syrië) en had als bijnaam ‘De Berg’. 
De bevolking bestond uit Maronieten in de 
noordelijke regio die steun ontvingen van de 
Fransen en in het zuiden de Druzen, gesteund 
door de Britten. In 1860 werden Franse 
troepen naar Libanon gestuurd om de orde 
te herstellen na een ruzie tussen deze twee 
bevolkingsgroepen. Een Europese commissie 
stelde in 1861 wat werd genoemd ‘het statuut 
van Beiroet’ op voor een autonoom bestuur in 
Libanon die strikt moest worden nageleefd en 
ondersteund werd door de Ottomaanse sultan 
en de Europese grootmachten. Dit statuut 
bleef van kracht tot aan de ondertekening van 
het Franse mandaat in 1920. 
De Eerste Wereldoorlog was een aanzet tot deze 

verandering. Nadat Turkije de oorlog verklaarde 
en de kant koos van Duitsland, trokken de Brit-
se strijdkrachten in 1918 vanuit Egypte naar het 
noorden en bezetten daarbij de kustgebieden 
tot aan Alexandrette. De Fransen en de Britten 
hadden met elkaar afgesproken dat Frankrijk 
een mandaat zou krijgen over Syrië en Libanon. 
In december 1919 vervingen de Franse troepen 
de Britse troepen in Beiroet en langs de kust. 
Frankrijk benoemde een Hoge Commissaris 
voor het bestuur van de mandaatgebieden. Op 
1 september 1920 gaf hij een verklaring uit dat 
het mandaatgebied in 4 gebieden zou worden 
verdeeld. Een dag voor het ingaan van de verde-
ling werden bij het originele sanjak van Libanon 
de stad Beiroet, kustgebieden in het noorden 
en zuiden, de  Bekaa vallei en Baalbek voor de 
vorming van een groter Libanon, bekend als 
Grand Liban samengevoegd. (bron: D.L. Duston 
french Colony revenues, 2000)
Tot 1919 werden de Ottomaanse belasting-
zegels in het hele gebied gebruikt. Tot tenmin-
ste 1920 werden diverse series van verschil-
lende soorten overdrukken voorzien waarbij 
het oude muntstelsel werd gehandhaafd 
totdat deze tenminste vanaf 1922 door Franse 
belastingzegels met een Franse munteenheid 
werden vervangen.

Afb. 54: Document uit 1918 met 8 anna’s op 10 para fixed fee serie 1913

Afb. 50 : 2-talig; 50 roepie 
op 5 para proportional fee 
serie 1909 

Afb. 51: 2-talig; ¼ anna op 
1 piaster overdrachtsbelasting 
op onroerend goed van 1915

Afb. 52: 2-talig; 10 roepie 
op 20 para fixed fee serie 
1916

Afb. 53: 1 taal; 5 roepie 
op 10 para fixed fee serie 
1916

Afb. 55: ½ anna op 
1 piaster Hedjaz railway 
serie 1914

Afb. 56: 2 ½ anna’s op 
1  piaster fixed fee serie 1913

Afb. 58: Paartje 20 para fixed 
fee serie 1916 het donkerblauw 
tot zwart handstempel ‘EEF’

Afb. 57: 
4 anna’s op 
1 piaster 
fixed fee 
serie 1916
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In het werk van Duston komen 45 verschillen-
de nummers voor waarbij de opdrukken met 
de afkorting ‘O.M.F.’ is uitgevoerd. afb. 60+61 
laten twee notariële belastingzegels zien met 
deze overdruk en afb. 62 een gerechtshof-
zegel. In 7 gevallen is deze gecombineerd 
met een handstempel met de afkorting ‘T.E.O. 
OUEST’. Voorbeelden hiervan zijn moeilijk te 
vinden. Tot dusver heb ik alleen een Hedjaz 
Railway zegel gevonden met deze combinatie 
(afb. 63). Tenslotte zijn er van 1919 twee 
verschillende soorten paspoortzegels bekend 
die als opdruk op theaterbelastingzegels van 
20 para zijn gebruikt. De eerste heeft de tekst 
‘Mabata’ (paspoort) en de waarde van 100 pi-
aster en de tweede toont de tekst ‘Passeport’ 
en de waarde van 20 piaster (afb. 64).
Bij een handjevol belastingen zoals gerechts-
hofzegels (1) en notariële belastingen (2) is 
ook het blokstempel met de tekst ‘LIBAN’ 
en de Arabische tekst geflankeerd door 
2  bomen. Onderstaande voorbeelden van de 
3 waarden van de gerechtshofserie van 1912 
met overdruk voor 1914 (afb. 65) staat niet 
in Duston. Een voorbeeld van een doktersre-
kening met de notariële zegels van serie 1912 
(afb. 66a+b) staan in Duston als No 1 geno-
teerd voor $200,– (voor de losse zegel…).

ADPO-Z.O. (1919-1925)
Na de bezetting van de Ottomaanse gebie-
den ging de heffing voor de aflossing van de 
staatsschuld aan de Europese schuldeisers 
gewoon door. Verschillende soorten belasting-
zegels werden voorzien van diverse soorten 
opdrukken met ‘A.D.P.O.’ (Administration 
Dette Publique Ottomane). Omdat het Franse 
mandaatgebied gesplitst was in een gebied 
met Libanon en een gebied met Syrië, werd 
voor Libanon de aanvullende opdruk ‘Z.O’ 
toegepast (Zone Ouest). De omrekenkoers 
was in die tijd:
40para = 1 piaster; 100piasters = 1 Ottomaans 

pond (livre); 1 Franse franc = 5 piasters
In het werk van Duston worden 19 verschil-
lende A.D.P.O. typen beschreven. In 3 gevallen 
(4,5,13) is later de opdruk ‘Z.O.’ toegevoegd en 
in 7 gevallen (14-19) is dit alleen in combinatie 
met de opdruk ‘Z.O.’ waarbij er nog 1 variant 
(15A) is in de tekstpositie. 
De typen die later met ‘Z.O.’ zijn overdrukt 
komen alleen voor met een nieuwe waarde.
Van de andere series is type 16, 18, 19 en 20 
alleen met A.D.P.O. op proportional fee serie 
1916 en bij type 17 alleen bij Real Estate trans-
fer (onroerend goed transacties).
Waar de opdrukken ook vergezeld worden van 
een waarde, blijkt dat de waardeverandering 
kan verschillen. De verschillen die ik zie zijn 
als volgt:
Type 4,5,13 : fixed fee: p.s. 0,75 op 10 para 
(eerst in Syrië gebruikt)
Type 14,15,16,18: fixed fee: p.s. 0,50 op 10 para

Moeilijk te zeggen maar gold er in Syrië een 
andere omrekenfactor dan in Libanon?
Hieronder 4 verschillende typen overdrukken 
en verschillende kleuren (afb. 67-70)
Een uitzondering vormt een ‘Dette Publique’ 
die in 1927 als vervolg op de ADPO is gebruikt 
op een 5 para proportional fee van serie 1916..

Alaouites (1920)
De Aleoeten zaten op een kuststrook ten noor-
den van Libanon. Alaouites was van oorsprong 
een sanjak van de Ottomaanse provincie 
Sourja (Syrië). Het werd op 1 september 
onderdeel van een Frans mandaatgebied. Met 
een decreet werd het mandaatgebied in 4 dis-
tricten verdeeld waar Latakia een onderdeel 
van was, waarna aangegeven werd dat er een 
lokale regering gevormd moet worden. In 1923 
werd Latakia de staat van de Alawis. In 1924 
werd de federatie opgeheven. Latakia werd 
erkend als aparte regering voor de Alawis. 
(Territoire Autonome Alaouites – T.A.A.). De 

naam Latakia werd in 1930 aangenomen. Er 
was in 1937 onderhandeld tussen Frankrijk 
en Syrië over een verdrag om Latakia in Syrië 
op te nemen maar de Fransen hebben het 
nooit onderschreven. Toen Alexandrette door 
Turkije werd geannexeerd, stapte de Syrische 
president uit onvrede op. Het Franse mandaat 
trok de constitutie in en vormde opnieuw 
districten met aparte regeringen voor Djebel 
Druze en Latakia. In 1943 werd de constitutie 
hersteld en Latakia werd weer een onderdeel 
van Syrië.
Er zijn in die korte periode dat Ottomaanse 
zegels in gebruik waren nog 28 verschillende 
zegels in Duston bekend. De prijzen zijn voor 
een enkele zegel in 2000 $ 100,– maar de 
meeste voor $ 150,–. Hiermee is een indicatie 
aangeven dat deze zegels erg zeldzaam zijn. 
Op Ebay werd al een tijdje een document waar 
een hap uit is met een paartje belastingzegels 
‘Droit Fiscal’ aangeboden. Deze opdrukvorm 
staat niet in het werk van Duston. Het kavel 
staat voor $ 1800,– te koop maar hoewel 
mogelijk uniek niet mooi genoeg om voor dat 
bedrag te kopen (afb. 71).
 
Aleppo en Alexandrette (1920)
In september 1920 werden Libanon, Aleppo en 
Alexandrette samen een apart district. Er werd 
een lokale regering gevormd met Alexandrette 
en Aleppo samen als een aparte provincie. In 
juni 1922 werden Damascus, Latakia (de Ale-
oeten ), Aleppo en Alexandrette gecombineerd 
in een federatie (Federation des États Syriens) 
met een federale raad en een president. In 
1924 werd Latakia erkend als een gebied met 
een eigen regering en Aleppo werd met de 
staat Damascus samengevoegd voor de vor-
ming van Syrië. Alexandrette, een onderdeel 
van Syrië, had zijn eigen administratie.
Het merendeel van de bevolking van Alexan-
drette waren etnische Turken. Turkije begon 
zich zorgen te maken voor de status van deze 

Afb. 59: Linkerhelft van een 
‘Rental Contract’ voorbeeld, 
gebruikt in Jeruzalem

Afb. 60+61: Notariële belastingen met nieuwe 
waarden in piasters

Afb. 62: Gerechtshofzegel met 
nieuwe waarde in piasters

Afb. 63: 
 Hejaz 
spoorweg 
1  piaster met 
rode over-
druk voor 
3  piasters en 
kaststempel 

Afb. 64: 
Theater-
belastingzegel 
met opdruk 
voor Paspoort 
en waarde van 
20 piasters 

Afb. 65: Verschillende waarden voor notariële belasting met kaststempel ‘LIBAN’

 



JUNI/JULI 2017 FILATELIE 397

bevolkingsgroep toen er serieuze plannen 
ontstonden dit gebied bij een onafhankelijk 
Syrië toe te voegen. De etnische Turken in 
Alexandrette, grotendeels vertegenwoordigd 
in de assemblee, ging voor autonomie en riep 
in 1938 de republiek Hatay uit, die in 1939 
door Turkije werd geannexeerd. Van dat laatste 
bestaan enkele Franse belastingzegels met 
overdruk ‘H.D.’ (Hatay Devleti) maar dit valt in 
feite buiten het gebied van dit artikel.
Van deze regio binnen Libanon meldt Duston 
alleen belastingzegels die door afstempelin-
gen van overheid en bedrijven zijn gebruikt 
(afb. 72). Vanaf 1920 zie ik alleen Franse 
belastingzegels nog met een enkele waarde in 
para’s en de rest in piasters. 

(wordt vervolgd)

Afb. 65: Verschillende waarden voor notariële belasting met kaststempel ‘LIBAN’

Afb. 66a+b: Doktersrekening; op het rechterblad de notariële belasting van 1 piaster (2x20 para)

Afb. 67: 10 piaster propor-
tional fee serie 1916 met 
opdruk type 18

Afb. 69: 20 para fixed fee 
serie 1916 opdruk p.s. 1 in 
rood opdruk type 17

Afb. 68: 10 para fixed fee 
serie 1916 opdruk p.s. 0,50 
opdruk type 18

Afb. 70: 10 para fixed fee 
serie 1916 opdruk p.s. 0,75 
opdruk type 5

Afb. 71: Tabaksbelastingzgels met opdruk voor Droit Fiscal en waarde ‘2 P.L.S.’

Afb. 72: Fixed fee serie 1890 
van 10 para met firmastempel 
uit Alexandrette
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samenstelling Kees Verhulst, kees.verhulst@gmail.com

Ter gelegenheid van 
het 50-jarig bestaan 
van Postzegel-
vereniging De 
Achterhoek werd 
in Lichtenvoorde 
een postzegel-
tentoonstelling 
georganiseerd op 
19, 20 en 21 mei 2017. 
Voor de aldaar uitge-
geven gelegenheids-
enveloppen werd een 
bijzonder poststempel 
ontworpen door Birza 

Stempel 
Filafair

Beursstempel Essen

Lezers attendeerden 
mij erop dat er geen 
afbeelding van het 
stempel Filafair in mijn 
rubriek werd afgebeeld. 
Inmiddels is Filafair 
achter de rug, maar als-
nog toon ik de afbeel-
ding van het bijzon-
dere poststempel dat 
voor deze gelegenheid 
werd ontworpen. Het 
thema glas in lood zien 

we terug in het ontwerp 
van het stempel.

Vorige maand toonde 
ik het beursstempel 
van de Briefmarken-
messe met in de kern 
van het stempel-
ontwerp de afbeelding 
van het wapen van 
 Essen, maar dat 
wapen was in spiegel-
beeld afgebeeld. Dit 
bleek helaas toch 
een fout te zijn en 
het ontwerp werd 
gecorrigeerd. Deze 
maand kan ik het 

definitieve ontwerp 
tonen met het wapen 
van Essen in de juiste 
stand. Van het foutieve 
ontwerp is geen stem-
pel geproduceerd.

De Achterhoek 50 jaar

 Design uit  Deventer. 
Het ontwerp is 
ge ba seerd op de 
af beelding van een 
dagtekeningstempel.
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

ALDERNEY
Mooi eiland
Dit kleine eiland, slechts vijftien kilo-
meter verwijderd van Normandië, en 
zo’n vijf kilometer lang en drie breed, 
heeft aardig wat mooie plekjes. Zes 
ervan zijn te zien op een op 17 mei 
verschenen postzegelserie: Victoria 
Street in St. Anne (44p), Château 
à L’Etoc (59p), Alderney Week in 
St. Anne (60p), de Pepperpot (73p), 
de 150 jaar oude spoorweg (80p) en 
de Mannez vuurtoren (90p). 
Deze zes zegels zijn maar liefst vier 
maal te vinden in het op dezelfde 
datum verschenen prestigeboekje. 
Daarin staat volop informatie over 
de culturele geschiedenis, de rust-
gevende omgeving en de weelderige 
fauna. Prijs van het boekje is £ 16.24.

AZERBEIDZJAN
Europa
Ook in Azerbeidzjan staan kastelen. 
Met name op het schiereiland 
Apsjeron in de Kaspische Zee zijn 
diverse oude burchten te vinden. 
Met het Europa-thema van dit jaar 
heeft men dan ook geen moeite.
Er verschenen op 14 april twee ze-
gels: 20q met het Mardakan kasteel 
en 60q met het Ramana kasteel. 
Beide op het hierboven genoemde 
schiereiland.
Vier van elk zijn ook verkrijgbaar in 
een boekje (afb. 1). In het boek-
jesvelletje staan twee paartjes 
kopstaand tegenover elkaar. De 
oplage bedraagt 3.000 velletjes: 
Azerbeidzjan levert altijd velletjes 
en kaftjes afzonderlijk. Inplakken 
mag men zelf

CANADA
Slag om de heuvelrug van Vimy
Op 8 april kwamen Canada en 
Frankrijk met zegels waarop de vier-
daagse slag om de heuvelrug van 
Vimy in april 1917 herdacht wordt. 
Het Canadese korps speelde daarin 
met vier divisies een belangrijke rol. 
De strijd resulteerde op 9 april in 
een overwinning van de geallieer-
den op het zesde Duitse leger.
Op de Canadese zegel, versche-
nen op 8 april, staat het Vimy-
monument afgebeeld. De postzegel 
met de aanduiding P (= 85c) is 
verkrijgbaar in een tien zegels tel-
lend boekje.

CYPRUS
Europa
Twee kastelen staan afgebeeld op 
de op 4 mei verschenen Europaze-
gels van Cyprus. Op de 41c staat het 
kasteel van Larnaca in zijn huidige 
vorm. Het kasteel dateert uit 1625. 
De 64c beeldt het kasteel van Pafos 
af. Gebouwd in de dertiende eeuw, 
maar later verwoest. Het resultaat 
van de herbouw door de Ottomanen 
(1589) is op de zegel afgebeeld.
De beide zegels zijn ook per vier 
in een boekje verkrijgbaar. De 
zegels verschillen van de velzegels 
doordat ze aan de onder- en boven-
zijde ongetand zijn. Prijs van het 
boekje is € 4.20, terwijl de oplage 
10.000 stuks bedraagt.

DUITSLAND
Voor de sport
Drie toeslagzegels ten behoeve 
van de Duitse sport verschenen op 
11 mei niet alleen als serie, en velle-
tjes van zes, maar ook in een boekje. 
De drie zegels hebben elk een eigen 
motief: prestatie, sportiviteit en 
teamspel. De toeslag komt ook 
gehandicapten en doven ten goede.
Het boekje bevat vier zegels van 
70c + 30c, een van 85c + 40c en 
een van 145c + 55c. De prijs per 
boekje is dan ook € 7.25.

ESTLAND
100 Jaar Republiek
Volgend jaar bestaat de Republiek 
Estland 100 jaar. Met een onderbre-
king tussen 1944 en 1991 als Sovjet-
republiek weliswaar, Vooruitlopend 
op het eeuwfeest gaf de post al op 
30 maart een boekje uit, waarin 
aandacht wordt besteed aan een 
belangrijke en innovatieve indus-
trietak in het land: de scheepsbouw 
(afb. 2). Men vervaardigt er allerlei 
soorten schepen: jachten, vracht-
vaarders, patrouillevaartuigen, 
enz. Het boekje bevat vier zegels 
van elk € 0.65. De oplage bedraagt 
7.000 exemplaren.

FINLAND
Fabergé – Finlandia 2017
Op de openingsdag van FINLANDIA 
2017 – 24 mei – kwam de Finse post 
met een Agathon Fabergé boekje. 
In een oplage van 6.000 boekjes.
Bijna dertig jaar geleden was er de 
FINLANDIA 88. Het toegangskaartje 
was in de vorm van een boekje! 
Ook met dat boekje (afb. 3) werd 
Fabergé, een in Rusland geboren 
goudsmid èn groot filatelist, geëerd. 
Diens vader Peter Carl is overbe-

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S • kend als de vervaardiger van de 
Fabergé eieren.
Omdat de tentoonstelling mede 
uit de opbrengst van deze uitgifte 
wordt betaald, is het geen goed-
koop boekje: 30 euro. Een beetje 
geniepig is wel dat de zegels in het 
boekje niet in het jaarboek komt.
Het boekje bevat enige druktech-
nische hoogstandjes: de waarde-
aanduiding (binnenland = kaart van 
Finland) is in holografische folie. 
Het logo van de tentoonstelling is in 
blauwe folie uitgevoerd. De boekjes 
zijn verpakt in een opaalkleurige 
envelop (waarin zich ook een spe-
ciale Fabergé kaart bevindt) en zijn 
genummerd.

FRANKRIJK
Kunstige bloemen
Kunstenaars werken vaak met 
bloemen. In een op 29 april ver-
schenen boekje zien we daar twaalf 
voorbeelden van. Details van kunst-
voorwerpen uit Franse musea van 
allerlei materialen: houtsnijwerk, 
beschilderd of verguld hout, linnen 
en zijden wandkleden, mozaïek, 
enzovoort. De zegels zijn bestemd 
voor het groene tarief (73c).

Rode Kruis
Net als vorig jaar is het thema van 
het op 6 mei verschenen Rode 
Kruis boekje sociale hulpverlening 
aan ouderen, gehandicapten en 
daklozen. Een aantal facetten van 
dit werk staan op de acht lettre 
verte (= 73c) zegels in het boekje. 
De verkoopprijs van het boekje is 
€ 7.84, zodat € 2.00 per boekjes 
naar het Rode Kruis gaat.

Olympische Spelen 2024
De post steunt de Franse wens om 
in 2024 in Parijs de Olympische 
Spelen te organiseren. En tevens de 
Wereldtentoonstelling in 2025. Op 
de kaft van een op 2 mei versche-
nen boekje met twaalf rode Marian-
nezegels (brieftarief, 85c) staat 
deze ondersteuning vermeld. 

GRIEKENLAND
Persoonlijke zegels
Griekenland heeft al diverse mo-
gelijkheden op het gebied van per-
soonlijke zegels. Op 7 april kwamen 
er zes voorbeelden bij. Men kan 
kiezen uit kunst, muziek, literatuur, 
sport, toerisme en wijnbouw.
Van de toerismezegel is ook een 
boekje verkrijgbaar. Het bevat tien 
zegels van 80c (voor brieven naar 
het buitenland).

HONGKONG
Restauratie historische gebouwen
Nadat er in 2013 een zestal zegels 
verscheen met voorbeelden van 
gerestaureerde historisch gebou-
wen, kwam de post op 25 april van 
dit jaar opnieuw met zes zegels 
met gebouwen die door restaura-
tie bewaard blijven als waardevol 
historisch erfgoed. Dit keer zijn de 
zegels ook in een prestigeboekje 
te koop. Het bevat drie velletjes 
met de zes zegels van $1.20, $2.20, 
$2.90, $3.10, $3.70 en $5. Prijs van 
het boekje is wat lager: $50.

JERSEY
Vondsten
Omdat Jersey door zijn ligging tus-
sen Frankrijk en Engeland door de 
eeuwen heen bewoond werd door 
een grote verscheidenheid aan vol-
ken, vond en vindt men er waarde-
volle resten van voorwerpen uit het 
verleden: de nomadenstammen uit 
het eerste begin, de bewoners uit 
de nieuwe steentijd, de Romeinen, 
de Galliërs…
Een achttal vondsten is te zien op 
een op 11 april verschenen serie 
postzegels. Daaronder een gouden 
koppel, een molensteen, een deel 
van een pilaar en een bronzen dolk.
Al het spul is ook te vinden in een 
prestigeboekje. Naast tweemaal de 
serie bevat het boekje ook 20 pa-
gina’s informatie in woord en beeld. 
Prijs van het boekje is £ 16.90.

KROATIË
Vleermuizen
Jaarlijks komt de post met zegels 
(en boekjes) waarin afwisselend de 
Kroatische fauna en de flora aan-
dacht krijgen. Dit keer, op 21 maart, 
was de fauna aan de beurt.
Op de drie zegels staan vleermuizen 
afgebeeld: 2.80 kn met de Blasius’ 
Hoefijzerneus, 3.10 kn met de 
Groot oorvleermuis en 6.50 kn met 
de Wimpervleermuis.
Alle drie zijn ze in boekjes (afb. 4) 
met tien zegels te koop. De oplage 
bedraagt 2.000 boekjes van elk.

MOLDAVIË
Europa
Bij het invullen van het Europa-
motief dit jaar hoefde men niet lang 
te zoeken. Kasteel Mimi, gelegen 
nabij de hoofdstad Chisinau, geniet 
internationale faam door z’n bijzon-
dere architectuur. Het is nog volop 
in gebruik als congrescentrum, 
feestlocatie en door zijn wijnproe-
verijen. Moldavië ontwikkelt zich tot 
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een belangrijk wijnland.
Een zegel van 11L kwam uit op 
28 april en is verkrijgbaar in boekjes 
van vier stuks (afb. 5).

NIEUW-ZEELAND
Het donkerste uur
Postaal wordt de deelname van 
Nieuw-Zeeland aan de Eerste We-
reldoorlog herdacht met speciale 
postzegels. Voor het vierde jaar 
kwam een zestal postzegels uit dat 
het rampjaar 1917 belichtte. Het 
jaar waarin het geloof in een goede 
afloop afnam door de zware strijd 
aan het koude en natte Weste-
lijke front. Zo verloren 845 Nieuw-
Zeelanders het leven in de slag bij 
Passchendaele.
De zes op 5 april verschenen zegels 
bevinden zich ook in aparte vel-
letjes en in samendrukken in een 
prestigeboekje (afb. 6). Het is een 
dik boekwerk geworden met veel 
afbeeldingen en informatie over dit 

rampzalige jaar, vooral ook gezien 
door de ogen van Ellen Knight, 
een moeder die verhaalt over haar 
kinderen aan het front. Prijs van het 
boekje is $ 39.90. 

SAINT-PIERRE ET MIQUELON
Gendarmerie
Dit Franse overzeese gebied ligt ver 
verwijderd van het moederland: 
zo’n 25 kilometer voor de kust van 
Newfoundland. Visserij en bevoorra-
ding van vissersschepen vormen de 
voornaamste bron van inkomsten 
voor de ongeveer 6.000 inwoners.
In 2015 en 2016 memoreerde men 
postaal dat de gendarmerie er zijn 
150e verjaardag vierde. In beide 
jaren kwam er een vier waarden 
tellend blokje uit met afbeeldingen 
van de taken van de politie.
Op 20 december van het afgelopen 
jaar verscheen er bovendien een 
boekje met beide blokjes plus nog 
eens 44 pagina’s aan informa-

tie over de geschiedenis van de 
wetshandhavers op de eilanden. 
De verkoopprijs van het boekje 
(€ 18.50) ligt ver boven de nominale 
waarde van de zegelinhoud. Er zijn 
5.000 boekjes vervaardigd.

SLOWAKIJE
Europa
De op 5 mei verschenen Europaze-
gel is ook in boekjes verkrijgbaar. 
Het bevat zes zelfklevende zegels 
van € 0.90. Afgebeeld is het kasteel 
van Lietava. Het behoort tot een 
der grootste kastelen van het land, 
dateert uit de dertiende eeuw, maar 
is sinds de achttiende eeuw niet 
meer in gebruik. Momenteel is het 
niet meer dan een grote ruïne.

SRPSKA REPUBLIEK
Europa
Op 28 april kwam ook de Repu-
bliek Srpska (deel van de entiteit 
Bosnië-Herzegovina) met twee 

Europazegels. Op beide staat het 
kasteel van Banja Luka afgebeeld. 
Het bijbehorende boekje bevat in 
blokvorm (afb. 7) tweemaal de twee 
zegels, elk van 1.70 km.

ZWITSERLAND
Pro Patria
Het moet wel toeval zijn dat 
Zwitserland voor de jaarlijkse Pro 
Patria-zegels hetzelfde thema heeft 
als dat van de Europazegels van 
dit jaar Het gaat om twee op 11 mei 
verschenen zegels (afb. 8) met 
afbeeldingen van Kasteel Viscon-
teo in Locarno (85+40c) en Slot 
Oberhofen aan de oever van het 
Thunermeer (100+50c).
Beide zegels zijn in een boekje 
verkrijgbaar. De inhoud bestaat 
uit viermaal 85+40c en zesmaal 
100+50c. Verkoopprijs van het 
boekje is 14 Fr. Voor het eerst dus 
geen extra kosten voor de aanmaak 
van het boekje.
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In deze rubriek worden zegels vermeld van landen die – voor zover dat valt na te gaan – zijn aangesloten bij de Wereld postunie (UPU). 
In enkele gevallen worden ook nietUPUlanden vermeld, bijvoorbeeld als hun uitgiften als normale emissies in de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (zoals Michel en Yvert) worden vermeld. Als bij een zegel geen nadere omschrijving wordt gegeven dan is de zegel  
(of de omschrijving daarvan) nog niet bij de samensteller bekend.

samenstelling Arie Noorland AIJP, Postbus 21331, 3001 AH Rotterdam
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EUROPA

ÅLAND 
9-5-’17. Europa, kastelen.
Europa. Kasteel Kastel-
holm.

24-5-’17. Sauna tradities. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Finland.
Inrikes, Europa. Resp. em-
mer en takken, saunadeur 
en waterton ook velletje 
met de zegels. 

ALDERNEY
17-5-’17. Frankeerzegels.
43, 57, 58, 64, 70, 78 p. 
Resp. Victoria Street, 
strand, antieke auto, 
Longis Bay, toeristentrein, 
vuurtoren.

ANDORRA FRANS
5-5-’17. Europa, kastelen.
€ 1.10. Kasteel op San 
Vincenç d’Enclair. 

ANDORRA SPAANS
21-4-’17. Europa, kastelen.
€ 1.25. Castell de les Bons. 

28-4-’17. Pere Canturri 
(1935-2015). 
€ 0.60. Portret historicus 
en minister.

AZERBEIDZJAN
30-1-’17. Ganja, Europese 
Jeugdhoofdstad.
0.30 m. (ook ongetand). 
Beeldmerk.
14-4-’17. Traditioneel feest 
Novruz.
Viermaal 0.30 m. (sa-
menhangend). Tweemaal 
berglandschap, tulpen, 
vuur.
14-4-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
Tweemaal 0.30 m. Hanen-
kop, haan.
14-4-’17. Bloedbad van 
Chozjali 25 jaar geleden. 
0.10 m. Bloem.

16-4-’17. Europa, kastelen.
0.20, 0.60 m.; blok 1.- m. 
Resp. Mardakan, Ramana, 
Bakoe. 

BELGIË
12-6-’17. Pleinen in Eupen.
Velletje met vijfmaal 1. 
Sint-Niklaaskerk, stadhuis, 
gedenkteken voor gevalle-
nen in Duits-Franse Oorlog 
(1870-1871) met ruiter 
op paard, klooster van de 
zusters Franciscanen, voor-
malige koopmanswoning. 

12-6-’17. 500 jaar Refor-
matie. 
Velletje met tweemaal 3. 
Deur van slotkerk in Wit-
tenstein, portret Maarten 
Luther (1483-1546).
12-6-’17. Belgische medi-
sche doorbraken.
Velletje met vijfmaal 1. 
Body Mass Index (BMI) met 
portret socioloog Adolphe 
Quetelet (1796-1874) 
grafiek en meetapparaat, 
anticonceptiepil met por-
tret gynaecoloog Ferdinand 
Peeters (1918-1998) met 
pillenstrip, operatieve 
fractuurbehandeling met 
portret chirurg Albin 
Labotte (1866-1955) en 
handbeentjes en scalpel-
mesje, muggenmelk met 
portret uitvinder Alfons van 
Doninck en mug, methode 
bewaring bloedplasma met 
portret arts Albert Hustin 
(1882-1962) en bloeddrup-
pels en formule. 

12-6-’17. Belgische win-
naars Ronde van Frankrijk.
Velletje met tienmaal 1. 
Odiel Defraeye (1912), 
Philippe Thys (1913, 
1914, 1920), Firmin 
Lambot (1919, 1922), 
Leon Scieur (1921), Lucien 
Buyze (1926), Maurice de 
Waele (1929), Romain Maes 
(1936), Sylvère Maes (1936, 
1939), Eddy Merckx (1969, 
1970, 1971, 1972, 1974), 
Lucien van Impe (1976). 

12-6-’17. Europa, kastelen.
1. Zandkasteel op strand.

BOSNIË- 
HERZEGOVINA
20-4-’17. 175e geboorte-
dag Karl May (1842-1912).
2.- KM. Portret Duitse 
schrijver, indiaan op paard. 

20-4-’17. Cultureel 
erfgoed.
Blok 2.- KM. Handkoffiemo-
len met handleiding.
20-4-’17. Vogels.
0.90 KM.; blok 2.50 KM. 
Resp. schreeuwarend 
(Aquila pomarina), grijze 
reiger (Ardea cinerea). 

BOSNIË-
HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska)
5-4-’17. Cultuur.
0.90 KM. Portret dichter en 
schrijver Jovan Dučić (1871-
1943) met handtekening, 
geboorteplaats Trebinje.
19-4-’17. 70 jaar elektrici-
teitsbedrijf Elektrokrajina.
0.90 KM. Beeldmerk, 
elektriciteitsmasten. 

28-4-’17. Europa, kastelen.
1.70, 1.70 KM. Verschillende 
afbeeldingen van kasteel in 
Banja Luka.

BULGARIJE
4-4-’17. Rotary Internatio-
nal 100 jaar.
2.- L. Beeldmerk, 
jubileumbeeldmerk met 
wereldkaart.
7-4-’17. Varna Europese 
Jeugdhoofdstad.
1.- L. Jongen en meisje, 
beeldmerk. 

11-4-’17. Plovdiv Europese 
Culturele Hoofdstad.
Velletje met 1.-, 1.50 L. 
Historische mozaïeken met 
resp. fruit, vogel. 

CYPRUS
4-5-’17. Europa, kastelen.
€ 0.41, 0.64. Kastelen in 
resp. Larnaca, Paphos. 

4-5-’17. Toerisme.
€ 0.64. Zee en strand. 

CYPRUS TURKS
23-3-’17. Cittaslow steden.
0.60, 1.-, 2.- TL. Beeldmerk 
met slak en resp. Meh-
metçik: strand en druiven, 
Yeniboğaziçi: ruïnes van 
Saamis, Lefke: citrusvruch-
ten en oude stadspoort. 

DENEMARKEN
30-3-’17. Diversiteit en 
gelijkheid.
8.-, 8.- kr. Tweemaal hart in 
regenboogkleuren.
30-3-’17. Århus, Europese 
culturele hoofdstad.
Vijfmaal 25.- kr. Stadhuis, 
Moesgård Museum, ARoS 
Kunstmuseum, bibliotheek 
DOKK1, gebouwen in vorm 
van ijsbergen. 

DUITSLAND
11-5-’17. Frankeerzegel, 
bloemen.
€ 0.45, 0.90. Waterlelie 
(Nymphaea), hertshooi 
(Hypericum hircinum).
11-5-’17. Toeslag serie ‘Voor 
de sport’.
€ 0.70+0.30, 0.85+0.40, 
1.45+0.55. Resp. prestatie: 
zwemmer, eerlijk spel: 
schermers, teamwork: 
roeiers. 

11-5-’17. Europa, kastelen.
€ 0.70. Kasteel Wartburg 
(Eisenach).
11-5-’17. Speciale zegels.
€ 0.70, 0.70. Ter nagedach-
tenis: bloem, uitnodiging: 
diverse consumpties. 

ESTLAND
15-4-’17. 100 jaar kunst-
schaatsen in Estland.
Blok € 3.05 (ruitvormig 
zegel). Danspaar. 

29-4-’17. Lions Inter-
national 100 jaar.
€ 0.65. Beeldmerk. 

FINLAND
4-4-’17. Rouwzegel.
€ 2.-. Riethalmen, vogel, zon. 
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FRANKRIJK
29-4-’17. Ambachte-
lijke kunstvoorwerpen met 
bloemmotieven.
Twaalfmaal Lettre Verte 
(in boekje). Bloemen van: 
katoen en zijde (borduur-
werk), parels met dia-
manten en zilver en goud, 
houtgravure, wol en zijde 
(tapijt), houtsculptuur, 
porselein, mozaïek van 
gesteente, verguld brons, 
beschilderd aardewerk, 
bewerkt zilver, beschilderd 
en verguld hout, kristal met 
steen en goud. 

6-5-’17. Rode Kruis.
Achtmaal Lettre Verte 
(in boekje). Mensen in 
tuin met gieter en 
spade, kinderen en boeken, 
hulpverleenster met 
oudere, kinderen en vlag, 
hulpverleenster en dakloze, 
kinderen in schoolklas en 
onderwijzeres, hulpverle-
ning aan gehandicapte in 
rolstoel, vrouw met kind en 
bloemen. Boekje verkocht 
met € 2.- toeslag ten bate 
van Rode Kruis.
15-5-’17. Europa, kastelen.
€ 1.10. Kastelen Chambord, 
Azayple-Ridea, Chenon-
ceau.
22-5-’17. Franse voetbalbe-
ker 100 jaar.
€ 0.73. Beker, spelers. 

22-5-’17. Abdij in Saint-
Benoit-sur-Loire.
€ 0.73. Kloostergebouw 
met klokkentoren.
22-5-’17. Insecten.
Viermaal € 0.73. Juffer, 
meikever, lieveheers-
beestje, kever. 

26-5-’17.Nationale Dienst 
Reddingswezen op Zee 
50 jaar. 
€ 0.85. Reddingsschip 
op golf. 
28-5-’17. Lions Internatio-
nal 100 jaar.
€ 0.85. Beeldmerk.

GRIEKENLAND
21-4-’17. Ministeriële 
conferentie Forum Oude 
Beschavingen in Athene.
Blok € 2.-. Beeldmerk met 
wereldbol en plaatsaandui-
dingen. 

GROOT-BRITTANNIË
20-6-’17. Molens.
1st, 1st, £ 1.40, 1.40, £ 1.56, 
1.57
Molens resp. in Nutley 
(East Sussex), New Abbey 
(Dumfries and Galloway), 
Ballycopeland (County 
Down), Cheddleton wa-
termolen in Staffordshire, 
Woodcurch (Kent), Felin 
Cochwillan Mill (Gwynedd). 

GUERNSEY
1-5-’17. Kasteel Cornet.
44, 59 (Europa), 60, 73 (Eu-
ropa), 80, 90 p.; blok £ 3.-. 
Resp. historisch kanon, 
kasteeltuin, folkloristische 
dansgroep, toneelstuk 
op binnenplaats, tuin, 
folkloristische voorstelling; 
verlicht kasteel bij avond.
17-5-’17. Guernsey-truien.
44, 59, 73 (Sepac*), 80 p. 
Truien in verschillende 
kleuren met vlaggen van 
resp. Guernsey, Australië, 
Verenigde Staten, Japan. 

HONGARIJE
3-4-’17. Lions International 
100 jaar.
120 Ft. Beeldmerk.
3-4-’17. 50e sterfdag 
Zoltán Kodály (1882-1967).
155 Ft. Portret componist 
en muziekpedagoog.
5-4-’17. 17e Wereldkampi-
oenschappen zwemsporten.
435 Ft. Mascottes. 

20-4-’17. 500 jaar 
Reformatie.
200, 445 Ft.; blok 600 Ft. 
Resp. standbeeld van 
bijbelvertaler Gáspár Károli 
(1529-1591) met bijbel en 
drukpers, theologische uni-
versiteit in Debrecen met 
wapenschil van Hongaarse 
Hervormde Kerk; Maarten 
Luther spijkert stellingen 
aan kerkdeuren in Wit-
tenberg en wapenschild 
van Luther. 

IERLAND
20-4-’17. Historische 
koninklijke verblijfplaatsen.
Viermaal N. Hill of Tara, 
Eamain Mahacha, Rathcro-
gan, Rock of Cashel. 

4-5-’17. Europa, kastelen.
€ 1.-, 1.35. Resp. Kasteel 
Dublin, Kasteel van koning 
John (Limmerick). 
1-6-’17. Lions International 
100 jaar.
€ 1.35. Beeldmerk, man en 
vrouw. 

8-6-’17. Tweede Slag om 
Messines 100 jaar geleden.
€ 1.35. Iers Vredespark met 
toren.
29-6-’17. 150e sterfdag 
Thomas Meagher (1823-
1867).
€ 1.35. Portret nationalist, 
vlag.

ITALIË
24-4-’17. 500 jaar 
Reformatie, Evangelisch 
Lutherse Kerk.
€ 0.95. Deel uit altaarstuk 
‘De kruisiging ’van Lucas 
Cranach de Oude (1472-
1553). 

28-4-’17. Slachtoffers van 
de maffia.
€ 0.95. Portretten politici 
Pio La Torre (1927-1982) 
en Rosario Di Salvo (1946-
1982).
2-5-’17. 2000e sterfdag 
Titus Livius (59 v.Chr.-  
17 n.Chr.).
€ 0.95. Borstbeeld 
geschiedschrijver, Palazzo 
Loredan in Venetië.

JERSEY
12-5-’17. Koninklijke 
nalatenschap van koningin 
Victoria, IV.
49, 63, 73, 79, 90 p., 
£ 1.07. Koning George 
VI (1895-1952). Resp. in 
gala-uniform, in marine-
uniform, in legeruniform, 
in marine-uniform, met 
postzegelverzameling,  
met hond. 

7-6-’17. Lions International 
100 jaar.
49, 63, 73, 70, 90 p., £ 1.07; 
blok £ 2.-. Resp. fondsen-
werving voor zwem-
marathon: zwemmers, 
behandeling oogziekte en 
hergebruik brillen: kinde-
ren met bril, hulpverlening 
bij rampen: overstroomde 
huizen met kinderen 
en noodhulp, aanpak 
milieuproblemen: bomen 
planten, hoortesten en 
hergebruik hoortoestellen: 
kinderen met accordeon 
en trompet, vakanties voor 
gehandicapten: vrijwilligers 
met rolstoelen en ijsje; 
hulpverlening bij rampen: 
voedselhulp en Rotaryvlag.
14-7-’17. Darwin Initiative 
25 jaar, bevordering 
biodiversiteit.
49, 63, 73, 79, 90 p., £ 1.07; 
blok £ 3.-. Resp. mangro-
vevink (Camarhynchus 
heliobates), Comoren-
vleerhond ( Pteropus 
livingstonii), Round 
Island skink (Leiopolisma 
telfairii), Montserratfluit-
kikker (Leptodactylus 
fallax), agouta (Solenodon 
paradoxus), dwergzwijn 
(Porcula salvania); portret 
Charles Darwin (1809-
1882), kikkers op rand. 

KOSOVO
3-4-’17. Enver Hadri (1941-
1990).
€ 1.30. Portret mensen-
rechtenactivist. 

9-5-’17. Europa, kastelen.
€ 1.-, 2.-; blok € 2.-. Resp. 
kastelen in Artana; Pzizren. 

KROATIË
18-4-’17. Bekende Kroaten.
Driemaal 3.10 kn. Sopraan 
Zinka Kunc (1906-1989), 
politicus en journalist 
Frano Supilo (1870-1917), 
bisschop Faust Frančić 
(1551-1617). 

27-4-’17. Bruggen en 
viaducten.
Velletje met 7.60, 7.60 kn. 
Brug over rivier Lika in 
Kosinje, viaduct Limska 
Draga.

LETLAND
21-4-’17. Europa, kastelen.
€ 0.70, 1.71. Resp. Kasteel 
Bauska met deurklink, 
Paleis Cesvaine met 
ruiterstandbeeld. 

LITOUWEN
8-4-’17. Fauna. 
€ 0.42, 0.42. Berkenmuis 
(Sicista betulina), eikel-
muis (Eliomys quercinus). 

29-4-’17. Europa, kastelen.
€ 0.81, 081. Kastelen van 
Klapeida, Biržai.
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MAN
6-4-’17. Locale festivals.
Velletje met vijfmaal 75 p. 
Mananan International Fes-
tival: handen, Manx Lit Fest: 
lezende man, The Guild: 
zangeres, Shennaghys 
Jiu: danseres, CeltFest: 
muzikant met accordeon. 
3-5-’17. Landschappen en 
voedselproductie.
1st, 1st, EU, 98 p. RoW, 
£ 2.52. Resp. geiten, 
vissersbootje met kreeften-
kooi en vissen, groentetuin 
en knolgewassen, koeien 
en tafel met high tea, 
fruitboom, graanoogst en 
bakkerijproducten. 

11-5-’17. Vrijmetselarij 
300 jaar.
1st, 20, 50 p, £ 1.30, 1.74, 
3.40. Beeldmerken van 
loges resp. St. Trinians 
2050: passer met groenten 
en fruit, Barbican 8494: 
zwaarden, Dolphin 4464: 
duif met olijftak, Hampden 
6483, Antiquity 2, Petts 
Wood 5435. 

MOLDAVIË
6-4-’17. Pasen.
1.75, 15.50 L. Paasei met 
resp. meisje in kleder-
dracht, hanen met eieren. 

28-4-’17. Europa, kastelen.
11.- L. Kasteel Mimi 
(Bulboaca). 

MONACO
2-5-’17. Beschermde flora. 
€ 0.05, 5.-. Resp. rode 
koraal (Corallium rubrum), 
campanula van de Rivièra 
(Campanula macrorhiza). 

9-5-’17. Europa, kastelen.
€ 1.10. Prinselijk paleis.
9-5-’17. Organisatie Vrede 
en Sport 10 jaar.
€ 0.85. Beeldmerk met duif.
16-5-’17. Saint Martin 
tuinen.
€ 0.73. Pad met bomen. 

16-5-’17. Deelname ten-
toonstelling Astana 2017, 
energie van de toekomst.
€ 1.30. Beeldmerk, ener-
gietransitie in het kader 
van goede toepassingen op 
milieugebied.

NOORWEGEN
21-4-’17. Opgraving Viking-
schip 150 jaar geleden.
Tweemaal A Innland. 
Opgegraven schip, schip 
met zeil. 

21-4-’17. Europa, kastelen.
17.-, 21.- kr. Resp. Akershus-
fort en kasteel, Koninklijk 
Paleis.
21-4-’17. Nationaal Archief 
200 jaar.
36.- kr. Historische docu-
menten. 

OOSTENRIJK
9-5-’17. Europa, kastelen. 
€ 0.68. Slot Schönbrunn 
(Wenen). 

13-5-’17. 300e geboorte-
dag Maria Theresia van 
Oostenrijk (1717-1780). 
Blok € 1.70. Regerend 
aartshertogin van 
Oostenrijk en koningin van 
Hongarije en Bohemen.
19-5-’17. Motorfiets.
€ 2.20. Puch 150 SR. 

19-5-’17. Lions Internatio-
nal 100 jaar.
€ 0.80. Beeldmerk.
20-5-’17. Auto.
€ 0.68. Puch XII Alpen-
wagen.
25-5-’17. Wiener Philarmo-
niker 175 jaar.
€ 0.80. Concertgebouw, 
beeldmerk.
28-5-’17. Spoorweg 
Stainzerbahn 125 jaar.
€ 1.25. Stoomlocomotief en 
wagons. 

POLEN
10-4-’17. Herdenking vlieg-
ramp tien jaar geleden.
Blok 5.- ZŁ. Omgekomen 
president Lech Kaczyński 
(1949-2010) en echtgenote 
Maria Kaczyńska (1942-
2010).
7-5-’17. 150e geboortedag 
Władysław Reymont (1867-
1925).
5.- ZŁ. Portret schrijver en 
winnaar Nobelprijs. 

PORTUGAL
4-4-’17. Diplomatieke 
betrekkingen met Israël. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Israël.
Dolfijnen onderzoek: dolfijn 
(Tursiops truncatus) en 
schip met vlaggen.
27-4-’17. Bekende 
personen.
Driemaal N20g, tweemaal 
A20g, E20g, I20g. Resp. 
humanist en schilder Fran-
cisco de Holanda (1517-
1585) met deel van schilde-
rij met engel, schrijver Raul 
Brandão (1867-1930) met 
handschrift, jezuïeten-
priester in Brazilië Manuel 
da Nóbrega (1517-1570) 
met bevolking, wiskundige 
en maritiem geograaf Luís 
de Albuquerque (1917-
1992) met landkaart, leraar 
taal- en letterkunde Óscar 
Lopes (1917-2013) met 
studieboek, schilder Júlio 
Resende (1917-2011) met 
deel van schilderij, histo-
ricus António José Saraiva 
(1917-1993) met boeken. 

28-4-’17. Mário Soares 
(1924-2017).
N20g; blok € 2.-. Verschil-
lende portretten van 
premier.

ROEMENIË
7-4-’17. Tulpenfestival in 
Pitesi.
2.50, 4.-, 4.50, 16.- L. 
Tulpen met resp. gemeen-
tehuis van Pitesi, Province 
Museum, kunstgalerie ‘Ru-
dolf Schweitzer-Cumpana’, 
Hof van beroep. 

12-4-’17. Europa, kastelen.
4.50, 15.- L. Resp. Hunyadi-
kasteel (Hunedoara) Káro-
lyi-kasteel (Satu Mare).
21-4-’17. Uitgestorven 
dieren.
2.70, 3.50, 8.-, 15.- L. 
Resp. trekduif (Ectopistes 
migratorius), buidelwolf 
(Thylacinus cynocephalus), 
Javaanse tijger (Panthera 
tigris sondaica), Chinese 
vlagdolfijn (Lipotes vexil-
lifer). 

26-4-’17. Iasi, hoofdstad 
van de Grote Unie.
2.50, 4.50, 8.-, 15.- L.; blok 
16.- L. Stadswapen met 
resp. Ghica-Comăneşti-
huis, Nationaal Theater, 
universiteitsgebouw, 
Rosetti-Roznovanu-paleis; 
stadswapen. Ook velletje 
met de vier zegels.

RUSLAND
6-4-’17. Russische fauna, 
schildpadden.
Velletje met vermaal 35.- r. 
Emys orbicularis, Pelodis-
cus sinensis, Mauremys 
caspica, Testudo graeca. 
11-4-’17. Staatsont-
werpbureau mechanisch 
ingenieurswerk 75 jaar.
19.- r. Korte afstand ballis-
tisch raketsysteem 9K720 
Iskander, bedrijfsgebouw. 

21-4-’17. Organisatie van 
veteraanstrijders van 
binnenlandse zaken en 
strijdkrachten.
Blok 100.- r. Wapenschild 
met wereldbol, handen 
en duif.

26-4-’17. Slag op het IJs 
775 jaar geleden.
Blok 90.- r. Scène van het 
slagveld op het meer van 
Peipus. 

SERVIË
10-4-’17. 150e geboor-
tedag van bekende 
wetenschappers.
23, 46 din. Resp. wis- en 
natuurkundige Kosta 
Stojanović (1867-1921), 
schei- en natuurkundige 
Maria Skłodowska-Curie 
(1867-1934). 

13-4-’17. Steden.
70, 70, 70 din. Belgrado: 
Plein van de Republiek 
met ruiterstandbeeld van 
prins Mihailo Obrenović 
(1823-1868) en Nationaal 
Museum autobus, Novi 
Sad: rooms-katholieke 
kerk en monument van 
burgemeester Svetozar 
Miletić (1825-1901), Niš: 
bevrijdingsstandbeeld.
19-4-’17. Overhandiging 
sleutels Belgrado 150 jaar 
geleden.
Blok 100 din. Prins Mihailo 
Obrenović (1823-1868) 
ontvangt sleutels van Ali 
Reza Pasha. Landkaart en 
portret prins op rand.
27-4-’17. Fruit.
23, 46, 50, 70 din. Resp. 
peren, pruimen, appels, 
walnoten. 
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SLOWAKIJE
21-4-’17. Orava stuwmeer.
€ 0.95. Stuwmeer en dam. 

5-4-’17. Europa, kastelen.
€ 0.90. Kasteel Lietava.

SPANJE
27-4-’17. Jubeljaar 
Lebaniego.
€ 0.50. Kruis, klooster van 
Santo Toribio de Liebana 
(Cantabrië).
28-4-’17. 300 jaar adel-
borsten.
 € 1.25. Zeilschip, militairen 
met geweren. 

TSJECHIË
3-5-’17. Europa, kastelen.
32.- Kč. Kasteel Frýdlant.
3-5-’17. Bekende personen.
16.-, 32.- Kč. Resp. turnster 
Věra Čáslavská (1942-
2016), keizerin en koningin 
Maria Theresia (1717-1780). 

TURKIJE
4-4-’17. Frankeerzegels,
Viermaal 3.70 TL. (samen-
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van Antalya.
klokkentoren en Tekeli 
Mehmet Paşa-moskee, ne-
cropolis in Myra, tempelpi-
laren, stad aan zee.
4-4-’17. Historische 
markten.
Blok 1.60 TL. Kemeralti 
markt in Izmir. 

17-4-’17. Frankeerzegels, 
ontdek de mogelijkheden.
3.70, 3.70 TL. Teksten in 
Turks, Engels.
21-4-’17. Beylerbeyi Paleis 
in Istanboel.
Blok 1.60 TL. Paleis, Bos-
porusbrug, portret sultan 
Abdül-Aziz (1830-1876.

WIT-RUSLAND
27-4-’17. Fauna. 
A, N, M, H. Resp. hamster 
(Cricetus cricetus), herme-
lijn (Mustela erminea), das 
(Meles Meles), bruine beer 
(Ursus arctos). 

IJSLAND
27-4-’17. Toerisme.
50g Til Evrópu, 50g Utan 
Evrópu. Eilanden resp. 
Hestaferðir: paard en rui-
ter, Jöklaferðir: uitrusting 
bergbeklimmen. 

27-4-’17. Europa, kastelen.
100g Til Evrópu, 100g.
Utan Evrópu. Verschillende 
poorten van ijskastelen. 
27-4-’17. Jaar van 
duurzaam Toerisme voor 
Ontwikkeling.
B50g Til Evrópu, B50g Utan 
Evrópu. Natuurbaden resp. 
Bláa Lónið, Jarðböðin við 
Mývatn. 

27-4-’17.Sepac*, locaal 
handwerk.
50g Evrópa. Breipatroon 
van wollen trui.
27-4-’17. Jonge IJslandse 
dieren.
B50g Innanlands, 50g 
 Innanlands. Resp. geit, kat. 

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
18-3-’17. Vondsten in 
graftombe van Tinhinan. 
10.-, 20.- Dh. Resp. kettin-
gen, gouden halsketting. 

24-4-’17. Tweede bijeen-
komst technisch comité 
sociale ontwikkelingen 
en werkgelegenheid van 
Afrikaanse Unie in Algiers.
25.- Dh. Beeldmerk, 
landkaart

ARUBA
31-3-’17. Onderwaterleven.
Velletje met 90, 130, 220, 
650 c. (doorlopend beeld). 
Resp. duikers en roggen, 
vissen en schildpadden, 
vissen en koralen, vissen 
en planten. 

BAHREIN
1-12-’16. Adviesorgaan Hoge 
Raad voor Vrouwen 15 jaar. 
500 fils. Koning Hamad 
binsa Al Khalifa (1950) met 
echtgenote Sabika bint 
Ibrahim Al Khalifa (1948).
6-12-’16. 37e bijeenkomst 
Hoge Raad GCC*.
250, 500 fils. Beeldmerk.

29-12-’16. Universiteit 
30 jaar.
Velletje met zesmaal 
500 fils. Beeldmerk met 
verschillende afbeeldingen 
van universiteit. 

BRAZILIË
13-4-’17. 500 jaar 
Reformatie. Gezamenlijke 
uitgifte met Duitsland.
R$ 4.15. Portret Maarten 
Luther (1483-1546). 

BURKINA FASO
2016. Ronde van Burkina 
Faso.
200 F. Wielrenners en 
toeschouwers. 

2016. Erfgoed.
690 F. Beeldhouwer Bom-
avé Konaté (1958).
2016. Toerisme.
500 F. Grotwoningen bij 
Gnassogoni.
2016. Postdienst.
200 F. Oude postkantoor 
van Tenkodogo.

CANADA
27-4-’17. Tv-serie Star Trek 
50 jaar, II.
Zesmaal P. Admiral Kirk 
en Khan Noonien Singh, 
Captain Picard en Locutus 
of Borg, Captain Sisko en 
Dukat, Captain Janeway 
en Borg Queen, Captain 
Archer en Commander 
Dolim, ruimteschip Galileo 
(rolzegel). Ook velletje met 
de zegels met personen. 

CHILI
15-3-’17. Militaire opleiding 
Bernardo o’Higgins.
$ 600. Wapenschild, 
militairen, gebouw. 

CHINA
VOLKSREPUBLIEK
30-3-’17. ‘Reis naar het 
Westen’.
1.20, 1.20, 1.50, 1.50 y. 
Verschillende afbeeldingen 
uit klassieke roman. 

9-4-’17. Hongshan cultuur 
(4700-2900 v.Chr.), jade 
beelden.
1.20, 1.20, 1.20 y. Draak, 
feniks, mensfiguur.

COLOMBIA
30-3-’17. 100e geboor-
tedag president Manuel 
Murillo Toro (1816-1880). 
Blok $ 2.000. Landkaart, 
seinsleutel. Portret, land-
kaart en drie postzegels 
met portret op rand. 

7-4-’17. Departement 
Risaldara 50 jaar.
$ 500, 500 (samenhan-
gend). Vogel (Bangsia 
aureocinta), bergtoppen 
boven wolkendek.
17-4-’17. 100e geboortedag 
Enrique Santos Castillo 
(1917-2001).
$ 5.000. Portret advocaat 
en hoofdredacteur dagblad 
El Tiempo, boekenkast.

COSTA RICA
1-3-’17. Verpleegopleiding 
100 jaar.
Blok 2.100 Cs. Verplegers 
en patiënt. Schoolgebouw 
op rand. 

8-3-’17. Internationale 
Vrouwendag.
Velletje met 550, 600, 
800 Cs. Portretten van 
resp. voetbalspeelster 
Shirly Cruz (1985), diplo-
mate en klimaatdeskundige 
Christiana Figueres (1956), 
specialist elektrotechniek 
en fysica en medewerk-
werkster NASA* Sandra 
Cauffman (1962).
7-4-’17. Organisatie maat-
schappelijk opbouwwerk 
Dinadeco 50 jaar.
Blok 2.60 Cs. Woningen, 
waslijnen. 

CUBA
16-1-’17. Roofvogels.
65, 75, 85, 90 c. Resp. 
Buteo platypterus, Falco 
peregrinus, Pandion haliae-
tus, Elanoides forficatus.
18-1-’17. 55 jaar bijzonder 
onderwijs.
1.05 P. Verschillende 
pictogrammen.
22-1-’17. Dag van het 
Cubaans Theater.
10, 15, 35, 40, 50, 75 c.; 
blok 1.- P. Resp. scène uit 
toneelstuk ‘Koude lucht’ 
van Virgilio Pinera, folklo-
ristische dansvoorstelling, 
actrice Raquel Revuelta in 
toneelstuk ‘Moeder Cou-
rage’ van Bertolt Brecht, 
zangers in ‘De toverfluit’ 
van Wolfgang Amadeus 
Mozart, Duits-Cubaanse 
zanger Roberto Blanco, 
acteur Vicente Revuelta in 
opera‘Galileo Galileï’ van 
Philip Glass; schietpartij 
in theater van Villanueva 
in 1869.
11-2-’17. Kustwacht.
3.- P. Schip.
9-3-’17. Scheepswerf Boca 
de Jaruco 500 jaar.
0.65 P. Schip in aanbouw. 
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JORDANIË
29-3-’17. 28e topconferen-
tie Arabische Liga.
10, 20, 30, 40 Pt.; blok 
50 Pt. Beeldmerk met 
resp. landkaart en vlaggen, 
conferentiecentrum, vlag 
en landkaart, getal 28; 
koning Abdoellah II (1962) 
en vlag. 

5, 100 t. Portret vooraan-
staand leider resp. met. 
blauwe, gele achtergrond. 

KIRGIZIË
6-5-’17. Paddenstoelen
50, 50, 100, 100 S. (ook 
ongetand). Resp. Pleurotus 
ostreatus, Leccinum 
scabrum, Morchella conica, 
Pleurotus eryngii. 

KOREA NOORD
9-7-’16. Traditionele 
klederdracht.
10, 30, 40, 50 w. Verschil-
lende klederdrachten. 
15-7-’16. Op naar de over-
winning in 200 dagen.
30 w. Arbeider met vlag, 
elektriciteitsmast, schip 
trein, gebouwen.
25-7-’16. Congres arbei-
derspartij.
10, 10, 10, 30, 30, 30, 50, 
50 w.; blok 70 w. Resp. trein 
en landbouwproducten met 
windmolens en gebouwen, 
Sci Tech-complex, vlaggen 
en toorts, standbeeld en 
duiven, verpleegster, ruiter, 
skiër, vlaggen, standbeeld, 
handen met vliegtuig; 
congresgebouw.

1-4-’17. Vuurtorens en 
vogels.
Viermaal 90 c. California 
(Aruba) met Athene 
cunicularia arubensis, 
Hope-Town (Bahamas) met 
Calliphlox evelynae, Puerta 
Zaragoza (Venezuela) met 
Aratinga acuticaudata 
neoxena, Colón (Cuba) met 
Buteogallus gundlachii. 

DOMINICAANSE
REPUBLIEK
29-3-’17. 200e geboorte-
dag Francisco del Rosario 
Sánchez (1817-1861).
150.- P. Leider in onafhan-
kelijkheidsoorlog, vlag. 

EL SALVADOR
30-3-’17. Inter-Amerikaan-
se Defensie Organisatie 
75 jaar.
$ 0.05, 0.20. Vlag, beeld-
merken en landkaart. 

EQUATORIAAL
GUINEE 
2016. Flora en fauna.
600, 650, 700, 750 F. Resp. 
Chinese roos (Hibiscus 
rosa sinensis), pauwenkers 
(Ixora coccinea), Afrikaans 
boomschubdier (Pha-
taginus tricuspis), plant 
(Tephrosia vogelii). 

2016. Kerst.
600, 650, 700, 750 F. 
Verschillende schilde-
rijen uit Prado museum 
(Madrid) van de geboorte 
van Christus.

ETHIOPIË
2016. Vissen.
0.05, 0.10, 1.-, 5.- B. 
Landkaart met resp. La-
beobarbus marcophtalmus, 
Labeobarbus gorguari, 
Labeobarbus acutirostris, 
Labeobarbus osseensis. 

FIJI
10-2-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
85 c., $ 1.20, 3.-, 15.-. 
Verschillende hanen en 
bloemen. 

FILIPPIJNEN
29-3-’17. Frankeerzegels, 
fruit.
12.-, 23.-, 28.- P. Resp. 
druiven, bignay, kokosnoot. 

3-4-’17. Postorganisatie 
Philpost 25 jaar.
12.- P.; blok 55.- P. Resp. 
beeldmerk, lauwerkrans 
met getal 25.
9-4-’17. Dodenmars van 
Bataan 75 jaar geleden.
17.- P. Krijgsgevangenen, 
beeldmerk.
18-4-’17. Frankeerzegels, 
fruit.
34.-, 45.- P. Resp. appel, 
durian.

GUINEE
26-3-’15. Alpha Condé 
(1938) vier jaar president. 
Blok 40.000 F. Portret, 
vlag. 

GUYANA
7-4-’16. 50 jaar onafhanke-
lijkheid, bloemen.
$ 80, 130, 150, 160, 200. 
Resp. maagdenpalm 
(Catharanthus roseus), 
Chinese roos (Hibiscus 
rosa sinensis), Bougainvil-
lea, waterlelie (Victoria 
amazonica), kanonsko-
gelboom (Couroupita 
guianensis). 

7-4-’16. 50 jaar onafhanke-
lijkheid.
$ 80, 130, 150, 160, 200. 
Resp. menigte mensen, on-
afhankelijkheidsceremonie 
26-5-’66, Fort Kijk over-al, 
St. George-kathedraal 
(Georgetown), vlag.
27-10-’16. 100 jaar 
bauxietmijnbouw.
Velletje met $ 80, 140, 
150, 180. Resp. dragline, 
beeldmerk, installaties, 
mijnbouwactiviteiten.
7-11-’16. Nationale Dag.
$ 80, 150. Uittocht van 
plantage Northbrook 
in resp. heldergroen en 
lichtoranje.

HONGKONG
De in mei jl. aangekondigde 
uitgifte van 23-3-’17 Jao 
Tsung-I is verschoven naar 
5-9-’17. 

25-4-’17. Renovatie histori-
sche bouwwerken.
$ 1.70, 2.20, 2.90, 3.10, 
3.70, Resp. Viva Blue 
House, kunstgalerie Oi!, 
milieucentrum Green Hub, 
familie tuin Stone Houses, 
creativiteitscentrum PMQ, 
gebouwen in Mallory 
Street. Ook velletje met de 
zegels. 

 
20-6-’17. Vestiging Chinees 
Volksbevrijdingsleger in 
Hongkong 20 jaar geleden.
Blok $ 10.-. Beeldmerken, 
marcherende militairen 
met vlag.

INDIA
30-3-’17. 100 jaar scouting 
in India.
5.- R. Beeldmerk, 
 padvinders. 

14-4-’17. 125e geboor-
tedag Dr. B.R. Ambedkar 
(1891-1956). 
5.-, 5.- R. (samenhangend). 
Portret jurist en stichter 
Boeddhistische Dalitbewe-
ging met Boeddhabeeld, 
monument in Deekshab-
hoomi.
22-4-’17. Opleidingsinsti-
tuut voor telecommunica-
tie Ambedkar 75 jaar. 
Blok 15.- R. Gebouw. 
23-4-’17. Koffie.
Blok 100.- R. Koffiebonen.

26-4-’17. Schrijvers in 
Telegu taal.
Driemaal 5.- R. Atukuri 
Mella (1440-1530), 
Viswanatha Satyanarayana 
(1895-1976), Tarigonda 
Vengamamba (1730-1817).

IRAK
1-3-’17. Festival voor 
Hobby’s en Ambachten.
500 Din.; blok 1.000 Din. 
Beeldmerk met landkaart 
en resp. wandkleed en 
snaarinstrument en 
boeken met lampen; 
tapijten en schilderspalet 
en wandbord. 
1-4-’17. Al Resheed-straat 
(Bagdad) 100 jaar.
1.000 Din. Historisch en 
huidig straatbeeld. 

JAPAN
2-6-’17. Zomer.
Zesmaal 62 yen. Wolken, 
jojo, tweemaal zonnebloe-
men, kom met goudvissen.
7-6-’17. Schilderijen.
Tienmaal 82 yen. Zonne-
bloem, winde, klokjes-
bloem, bloemen en vlinders 
met fazant (Phasianus 
versicolor), figuur, berg, 
stokroos, chrysanten, 
maan, bloemenveld. 

9-6-’17. Nachtbeelden, III.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Sky Gate Bridge 
R (Osaka), Meriken Park 
(Kobe), tempel (Kodaiji), 
tv-toren (Nagoya), stad 
Gifu, haven van Shimizu en 
berg Fuji, vuurwerk tijdens 
Ishiyama Akizuki-festival, 
Nationaal Park Echigo, 
straat in Sekiyado.
9-6-’17. Groetzegels.
62, 62, 82, 82 yen. Parels, 
snoepjes, parels, koekjes.
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2-9-’16. Tot zinken 
brengen Amerikaans schip 
‘General Sherman’150 jaar 
geleden.
Blok 50 w. Brandend schip, 
nationale held Kim Ung U. 

24-9-’16. Wonsan vlieg-
tuigshow.
Velletje met 30, 30, 50, 50, 
70, 70 w. Beeldmerk met 
verschillende vliegtuigen.
1-10-’16. Kim Il-sung 
Universiteit 70 jaar.
Driemaal blok 50 w. Resp. 
standbeeld en gebouw, 
standbeeld, universiteits-
gebouwen.
17-10-’16. Organisatie 
DIU* 90 jaar.
10 w.; blok 40 w. Resp. pro-
pagandavlag, oprichters.
18-10-’16. Rode Kruis.
30 w. Vlag.
5-12-’16. Negende jeugd-
congres.
30 w. Vlag.
17-12-’16. Patriottische 
schilderijen.
Tweemaal blok 50 w. 
Leider Kim Jung-il resp. in 
landschap, in fabriek met 
arbeiders.
30-12-’16. Kim Jung-il vijf 
jaar aan bewind.
30 w. Vlag van volksleger, 
geweer.

LAOS
14-11-’16. Dhamma 
conventiehal.
15.000 K. Gebouw in 
Vientiane. Ook getand en 
ongetand blok met zegel.
21-11-’16. Start satelliet-
programma LAO-SAT een 
jaar geleden.
13.000, 15.000 K. Resp. 
raket op startplaats, satel-
liet LAO-SAT-1. Ook getand 
en ongetand blok van 
13.000 K. met verkoopprijs 
van 18.000 K. 

LIBANON
29-3-’17. Internationale 
Dag van de Vrouw.
L£ 10.000. Vrouwenportret, 
vlag. 

2017. Februari Revolutie 
zes jaar geleden.
500 1.000 Dh. (samen-
hangend). Landkaart met 
getal 17 en resp. vlag, 
lauwerkrans. 

MACAU
1-3-’17. Traditionele 
Chinese cultuur, filosofieën 
en religies.
2.-, 3.- 5.50 ptcs. Resp. 
confucianisme: Ru, boed-
dhisme: Shi, taoïsme: Toa. 

MALEISIË
25-4-’17. Kroning sultan 
Muhammad V.
60 sen (ook ongetand); 
blok RM. 5.-. Resp. portret, 
in officieel tenue. 

MAROKKO
15-3-’17. Week van de 
Solidariteit 2017.
9.- Dh. (rond te maken 
zegel). Beeldmerk. 

MAURITIUS
12-3-’17. 25 jaar republiek.
25.- Rs. Staatswapen met 
dodo, hert en palmbomen. 

MEXICO
7-4-’17. Algemene Gezond-
heidsraad 100 jaar.
$ 11.50. Gebouw. 
26-4-’17. Internatio-
nale Dag van Intellectueel 
Eigendom, innovatie.
$ 6.50, 13.50. Resp. ontwik-
keling van zwart-wit naar 
kleurentelevisie, tegengif 
schorpioenen met schorpi-
oen en injectiespuit. 

26-4-’17. Luchtvaartbeurs 
Famex 2017.
$ 7.-. Vliegtuigen.
26-4-’17. Dag van het Kind.
$ 15.-. Kind met ballon. 

NIUE
21-3-’17. Sir Toke Talagi 
benoemd tot ridder in Orde 
van Verdienste van Nieuw-
Zeeland.
$ 2.40, 3.40. Onderschei-
ding en verschillende 
portretten van premier. Ook 
velletje met de zegels. 

OEZBEKISTAN
30-3-’17. Frankeerzegels, 
vogels.
100, 200, 250, 300, 350, 
400, 500, 600, 700 S. 
Resp. Grus grus, Coturnix 
coturnix, Ciconia ciconia, 
Columba livia, Luscinia 
luscinia, Pica pica, Cygnus 
olor, Columba livia, Lusci-
nia luscinia.

PAPOEA-
NIEUW-GUINEA
12-12-’16. Wereldkampi-
oenschap voetbal vrouwen 
onder 20 in Papoea-Nieuw-
Guinea.
75 t., 1.50, 3.40, 5.- K.; blok 
10.- K. Mascotte met beker 
en bal met landkaart en 
resp. speelster, doelvrouw, 
speelster en vlaggen, voet-
balschoenen; speelsters in 
duel. Ook velletje met de 
vier zegels. 

PITCAIRNEILANDEN
30-3-’17. Vrouwen van 
de Bounty. Gezamenlijke 
uitgifte met Polynesië.
Velletje met $ 1.80, 2.20, 
2.80. Muiter Fletcher 
Christian (1764-1793) 
met vrouwen aan boord 
van Bounty, vrouwen en 
brandend schip, vrouwen 
en kinderen op strand. 
Landkaart op rand. 

QATAR
26-2-’17. Zeeleven.
Twee velletjes met elk 
0.50 R.; twee velletjes met 
elk 3.- R.; twee velletje met 
elk 4.- R.; blok 5.- R.; blok 
5.- R. Resp. neteldieren, 
heremietkreeft; zeeslak, 
schelpdieren; koraal-
poliepen, zeeanemoon; 
ringwormen; zeeanemoon. 

1-3-’17. Dag van Excellent 
Onderwijs.
3.50 R. Beeldmerk.

SAMOA
14-12-’16. Frankeerzegels, 
toerisme.
20, 30, 40, 50, 90 c., $ 1.-, 
2.-, 2.10, 2.50, 2.70, 3.-, 
3.90, 4.-, 5.-, 10.-, 20.-. 
Resp. landschap met palm-
bomen, roeiers in prauw, 
ceremoniële bijeenkomst, 
waterval, vleermuis, vrou-
wen sportteam, vuurdanser, 
wolkenlucht boven zee met 
scheepjes, verencreatie op 
strand, palmbomen, blade-
ren van taro, palmbomen, 
palmbomen en eiland, 
ruiter en kudde vee, gem-
berbloem, zee en eiland. 

SENEGAL
7-12-’16. Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro.
Blok 3.000 F. Zwemmen, 
wielrennen, atletiek, gym-
nastiek, gewichtheffen.

7-12-’16. Steden
100, 200, 450, 500 F. Resp. 
Dakar: spoorwegstation, 
Rufisque: spoorwegstation, 
Saint-Louis: brug en stand-
beeld van generaal Louis 
Faidherbe (1818-1889), 
Gorée: slavenhuis. 

2016. Voetbal, 60 jaar 
Afrikaans kampioenschap 
voetbal.
200, 1.000 F. (ook 
ongetand). Bal met resp. 
landkaart en juichende 
supporters, voetballers.

SINGAPORE
26-4-’17. IJsvogels.
1st Local, 70, 90 c., 
$ 1.30. Resp. Halcyon 
pileata, Alcedo meninting, 
Ceyx erithacus, Halcyon 
smyrnensis. 

SRI LANKA
27-3-’17. Ferguson High 
School 100 jaar.
15.- R. Schoolgebouw in 
Ratnapura.
1-4-’17. 160 jaar postze-
gels.
Velletje met viermaal 
15.- R. Zegel-op-zegel 4, 6, 
8, 9 p. uit 1857. 
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ST. PIERRE ET 
MIQUELON
19-4-’17. Operators.
Velletje met € 0.43, 
0.85, 1.20, 1.40. Resp. 
bakelieten telefoon, 
driemaal telefoonoperator 
van telefooncentrale in 
historische volgorde.
22-5-’17. Visserij.
€ 0.85. Schoonmaken van 
kabeljauw.

SYRIË
2016. Dag van de Arbeid.
£ 300. Gebouwen, cijfer 1.
2016. Internationale Dag 
van de Post
£ 250. Beeldmerk UPU*.

2016. Olympische Spelen 
in Rio de Janeiro.
Vijfmaal £ 200 (samen-
hangend). Gewichthef-
fen, atletiek, zwemmen, 
tafeltennis, judo.

TAIWAN
10-5-’17. Chinese spreek-
woorden.
Viermaal NT$ 5.-. Oude 
man op brug met kind, 
schrijver met bamboe, 
mannen en paard, draken 
met man en vrouw.
9-6-’17. Spoorbruggen en 
treinen.
NT$ 5.-, 5.-, 12.-, 12.-. 
Treinstellen met resp. 
brug over Dongshan-rivier, 
Youkeng-brug, brug over 
Jingshan-rivier, brug over 
Da-an-rivier. 

TOGO
15-10-’16. Bijeenkomst 
Afrikaanse Unie over veilig-
heid op zee en ontwikkeling 
van Afrika.
500, 500 F. Beeldmerk met 
landkaart en resp. gebouw 
in Lomé met vlag, vredes-
monument met duif. 

THAILAND
1-4-’17. Troonsbestijging 
koning Bhumibol (1927-
2016) 70 jaar geleden.
9.- B. Koning tijdens 
diverse activiteiten (zegel 
is 17 cm breed).
2-4-’17. Dag van behoud 
van Erfgoed, muurschilde-
ringen in Noord-Thailand.
Viermaal 3.- B. Man en 
vrouw, straatscène, door 
mensen getrokken kar, 
landarbeiders.
7-4-’17. Longboat-racen.
Viermaal 3.- B. Boten 
en bemanningen, boten 
tijdens race, boot, winnaar.

TRISTAN DA CUNHA
12-4-’17. Subantarctische 
zeeberen (Arctocephalus 
tropicalis). 
35, 35, 70, 70 p.,£ 1.-, 
1.-. Resp. moeder met 
jong, onvolwassen dier, 
volwassen mannetjesdier, 
moeder met jong, jong dier, 
volwassen mannetje. 

TUNESIË
5-4-’17. Mohamed Sghaïer 
Ouled Ahmed (1955-2016).
1.000 m. Portret patriot-
tisch dichter.
20-4-’17. Ondersteuning 
investeringen in Tunesië.
2.000 m. Man met kind en 
rood vlaggenlint. 

24-4-’17. Onderwijs.
500 m. Schoolgebouw.

TUVALU
15-2-’17. Kwallen in Grote 
Oceaan.
Velletje met viermaal 
$ 2.50; velletje met 
tweemaal 4.50. Resp. 
Chrysaora melanaster, 
Cyanea capillata, Pelagia 
noctiluca, Catostylus tagi; 
Chironex fleckeri, Phyl-
lorhiza punctata. 

URUGUAY
9-3-’17. ACM 2017, 
internationale conferentie 
kleine hemellichamen in 
zonnestelsel.
Velletje met driemaal $ 20. 
Beeldmerk en dwergpla-
neet Ceres, komeet 67P/
Tsjoerjoemov-Gerasimen-
ko, dwergplaneet Pluto. 

VENEZUELA
27-3-’17. Stichting voor 
agrarische ontwikkeling 
Nadbio 10 jaar.
Velletje met 10.-, 20.-, 40.-, 
50.-, 100.-, 150.-, 160.-, 
220.-, 320.-, 500.- Bs. 
Resp. beregening akker, 
bomen, viermaal verschil-
lende beeldmerken, koeien, 
kalf, onderzoek, koeien.

VERENIGDE NATIES
11-5-’17. Bedreigde dieren.
Viermaal $ 1.15, viermaal 
Zw.fr. 1.50, viermaal € 0.80. 
Resp. Masobe gekko 
(Paroedura masobe), haai 
(Alopias spp.), keizersvis 
(Holacanthus clarionen-
sis), cactus (Sclerocactus 
blanei), kameleon (Rhap-
holeon spp.), rog (Mobula 
spp.), baobab (Adansonia 
grandidieri), kikker (Scap-
hiophryne marmorata), 
West-Kaukasische toer 
(Capra caucasica), schelp 
(Nautilus spp.), Afrikaanse 
gember (Siphonochilus 
aethiopicus), gekko 
(Lygodactylus williams). 

VERENIGDE STATEN
3-5-’17. Huwelijkscorsages.
Forever, Forever. Bloemen-
arrangementen. 

WALLIS EN FUTUNA
28-4-’17. 175e sterfdag 
Saint Pierre Chanel (1803-
1841).
300 F. Portret missionaris, 
inwoners.
26-5-’17. Cultuur en 
tradities.
65 F. Vuurdanser.

ZUIDPOOLGEBIED
FRANS
12-5-’17. Schip.
Lettre 20g Tarif Interna-
tional. Onderzoeks- en 
bevoorradingsschip ‘Marie 
Dufresne’. 

Afkortingen:
DIU: Down-With-Imperialism Union
GCC: Samenwerkingsverband Arabische Golfstaten
NASA: National Aeronautics and Space Administration
Sepac: Small European Postal Administrations Cooperation
UPU: Universal Postal Union

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

De schrijvers, Tom Loorij en Peter 
Müller, hebben een bijzonder boek 
willen maken, en zij zijn daarin geslaagd 
door de Japanse wijze van inbinden. 
266 soorten vogels die in Neder-
land voorkomen, worden uitgebreid 
beschreven. Elke vogel wordt door een 
postzegel geïllustreerd, die zorgvuldig 
is geselecteerd, zodat er zegels van veel 
verschillende landen worden gebruikt, 
die de betreffende vogels in hun 
natuurlijke omgeving tonen. Men heeft 
de zegels sterk vergroot afgebeeld met 
steeds een vogel per pagina. 
Alle vogels worden met hun officiële 
Nederlandse naam opgevoerd en de La-
tijnse wetenschappelijke naam staat er 
elke keer bij. Verder staat er informatie 
over het verspreidingsgebied, de zeld-
zaamheid en bij trekvogels de periode in 
het jaar dat ze in Nederland voorkomen. 
Uiteraard bevat het boek de nodige 
filatelistische gegevens over de zegels. 
Kortom een schat aan informatie. Door 
de strenge selectie vielen alle oude 
postzegels af. De oudste afgebeelde 
zegel is uit 1958, maar verreweg de 
meeste zegels zijn in de laatste 20 jaar 
uitgegeven. 
Bij acht vogels was er geen geschikte 
zegel te vinden en daarvoor heb-
ben de auteurs persoonlijke zegels 
laten maken. Er is ook een luxe editie 
(89,50 euro) waar deze acht zegels 
bij zitten. 

Dio Glaudemans

Auteurs: Tom Loorij en Peter Müller
Uitgeverij Müller, 2017
ISBN: 9789081388702
Prijs: 49,50 incl. verzendkosten in Nederland
Verkrijgbaar bij: www.vogelsopdecm2.nl
552 pagina’s op Japanse wijze ingebonden

Vogels op de cm2
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ls twee landen diplomatieke betrekkin-
gen aangaan dan worden er vaak over en 
weer ambassades geopend. In principe 
is er één ambassade maar er kunnen 

meerdere consulaten zijn. Het terrein van de am-
bassade en het woonhuis van de ambassadeur ge-
nieten onschendbaarheid, zodat het gastland het 
terrein niet mag betreden zonder toestemming 
van de ambassadeur. Ambassadeurs, consuls en 
andere diplomaten zijn ook onschendbaar, zodat 
het gastland hen niet kan vervolgen of aanhouden. 

Functies
In maart/april 1961 werd in Wenen een confe-
rentie van de Verenigde Naties (afb 1) gehouden 
waar de regels voor het diplomatieke verkeer 
opnieuw werden vastgelegd in het Verdrag van 
Wenen, dat nog steeds geldig is.
Ambassadeurs zijn er al vele eeuwen en hun 
bijzondere positie wordt ook al heel lang erkend. 
Zo zond de West-Afrikaanse koning van Ardres 
in 1670 een ambassadeur naar Parijs (afb 2+3). 
Een ambassadeur is een officiële vertegenwoor-
diger van zijn land. Hij dient het beleid uit te leg-
gen en de belangen van zijn land te bevorderen. 
Een ambassade is meestal gevestigd in de plaats 
waar de regering van het gastland zetelt. De 
meeste ambassades in Nederland zijn daarom in 
Den Haag gevestigd. Als men in het buitenland 
in moeilijkheden komt, kan men hulp krijgen van 
de ambassade. Het is een misverstand dat een 
ambassade een stukje buitenlands grondgebied 
is. Dat is niet zo. Er is alleen onschendbaarheid. 
Ambassadeurs worden alleen uitgewisseld 
tussen onafhankelijke staten. Bij een kolonie of 
een afhankelijk gebied kan er wel een consulaat 
gevestigd worden. Zo had Zwitserland in Belgisch 
Congo een consulaat dat ook in bedrijf was voor 
de buurlanden: Ruanda-Urundi, Frans Equato-
riaal Afrika en Kameroen (afb 4). Maar als een 
land onafhankelijk wordt, dan wil men zo snel 
mogelijk ambassades vestigen (afb 5).
Een consulaat heeft een lagere status dan een 
ambassade. Bij een consulaat kan men terecht 
voor een reisdocument, een visum, een uittreksel 
uit de burgerlijke stand en nog veel meer. In het 
kader van de Benelux is er samenwerking tussen 
België, Luxemburg en Nederland door gezamen-
lijke diplomatieke vestigingen. Monaco heeft in 
2012 een postzegel uitgegeven voor een congres 
van consuls van Monaco (afb 6).
Verreweg de meeste diplomaten zijn verantwoor-
delijke lieden die hun land niet te schande willen 
maken bij het gastland, maar er zijn er ook die 
misbruik maken van hun status. Zo worden veel 
verkeersboetes in Nederland door diplomaten 
niet betaald. Erger is het als men de status mis-
bruikt voor smokkelwaar of verboden waar. Als 
een diplomaat het erg bont maakt dan kan deze 
uitgewezen worden. Het uitzetten van diploma-
ten gebeurt ook als officieel protest tegen een 

ander land. President Obama heeft 35 Russische 
diplomaten uitgewezen omdat Russische hac-
kers de Amerikaanse verkiezingen probeerden te 
beïnvloeden. Gewoonlijk reageert Rusland dan 
met het uitwijzen van 35 Amerikaanse diplo-
maten maar president Poetin verraste iedereen 
door dit niet te doen.

Sluitzegels en fiscaalzegels
Correspondentie van en naar ambassades zal 
geregeld vertrouwelijke informatie of staatsge-
heimen bevatten. In vroeger tijden werden zulke 
brieven met lakzegels gesloten. Eind negentiende 
eeuw kwamen briefsluitzegels van papier in ge-
bruik, die door de kartelrand nog enigszins doen 
denken aan lakzegels. Hier een paar voorbeel-
den van fraaie exemplaren: Duits Consulaat in 
Curaçao en in Paramaribo, Nederlandse Legatie 
in Parijs, en Oostenrijks Consulaat in Stuttgart 
(Württemberg) (afb 7-10). Een legatie heeft een 
iets lagere status dan een ambassade. Na de 
Tweede Wereldoorlog werden alle Nederlandse 
legaties opgewaardeerd naar ambassades. Hier 
een voorbeeld uit Nederlands-Indië van een brief-
sluitzegel die gebruikt werd om een brief mee 
te sluiten (afb 11+12). De tekst luidt: ‘Kaiserlich 
Deutsches General-Konsulat in Batavia’. Het is 
een aangetekende brief verzonden op 13-1-
1900 uit Tandjongpriok, de haven van Batavia.
De consulaire dienst heeft onder andere als 
taak om paspoorten te verstrekken aan eigen 
staatsburgers en om visa te verstrekken aan 
buitenlanders. Om de kosten hiervan te betalen 
hebben veel landen speciale consulaire zegels 
laten maken. Wat voorbeelden uit Nederland, 
Portugal en een Britse zegel gebruikt op Aruba 
(afb 13-16). Het gaat niet om postzegels maar om 
fiscaalzegels, hoewel postzegels en fiscaalzegels 
dicht bij elkaar staan. Er zijn consulaire zegels die 
door een opdruk in postzegels zijn veranderd en 
omgekeerd (afb 17+18). Veel zegels van Britse ge-
bieden hebben het inschrift ‘Postage & Revenue’ 
en deze zijn zowel postaal als fiscaal te gebruiken.
Diplomaten zijn vrijgesteld van het betalen van 
kosten voor een visum en enkele landen hebben 
speciale ‘gratis’ zegels gebruikt, zoals bij dit con-
sulaire identiteitsbewijs uit 1964 van een Franse 
arts in Aleppo, Syrië (afb 19). 
Tussen de landen van Noord-, Midden- en Zuid-
Amerika bestaat er portvrijdom voor diploma-
tieke correspondentie, maar zoals dit poststuk 
van de ambassade van Venezuela in Colombia 
naar de USA laat zien (afb 20) moest er nog wel 
luchtrecht betaald worden.

Ambassade fungeert als postkantoor
In de periode dat Nepal nog geen lid was van de 
UPU kon men terecht op de ambassade van India 
om een brief naar het buitenland te versturen. 
Uiteraard werd er gefrankeerd met postzegels 
van India. Op stempel en aantekenstrook staat 

‘Indian Embassy Nepal’ (afb 21). 
De ambassades en consulaten van Colombia 
verkochten vanaf 1923 luchtpostzegels van 
de SCADTA (Sociedad Colombo-Alemana De 
Transportes Aereos). Daarmee kon vooraf 
betaald worden voor luchtpost binnen Colombia. 
De zegels die via consulaten werden verkocht 
kregen letteropdrukken om te herkennen waar 
ze vandaan kwamen. De ‘H’ staat voor ‘Holanda’ 
(afb 22). De SCADTA zegels werden oorspronke-
lijk pas bij aankomst in Colombia afgestempeld, 
maar vanaf 1926 werden ze meteen afgestem-
peld in het land van verzending. De zegels met 
letteropdruk worden consulaire luchtpostzegels 
genoemd, omdat ze voornamelijk via de consula-
ten en ambassades verkrijgbaar waren.

Postzegels met een verhaal
Een ambassadeur kan ook bij een internationale 
organisatie zijn land vertegenwoordigen. Adlai Ste-
venson (1900-1965) (afb 23) was de Amerikaanse 
ambassadeur bij de Verenigde Naties van 1961 tot 
1965. Hij was een begaafd spreker. Tijdens de 
Cubaanse rakettencrisis in oktober 1962 zette hij 
de Sovjet afgevaardigde in de Veiligheidsraad voor 
schut, door hem eerst te vragen of er raketten 
geplaatst waren op Cuba, en na een ontkenning, 
foto’s te tonen waaruit dit zonneklaar bleek. Zijn 
grootvader heette ook Adlai Stevenson, en die was 
vicepresident van de USA van 1893 tot 1897.
De Russische ambassadeur in Turkije, Andrej 
Karlov, werd op 19 december 2016 tijdens het 
openen van een fototentoonstelling in Ankara 
doodgeschoten door een terrorist die zich voor-
deed als beveiliger. De dader werd kort daarop zelf 
ook gedood. Karlov werd geboren in Moskou op 
4 februari 1954. Hij doorliep de diplomatenschool 
met goed gevolg. Daar leren alle toekomstige 
diplomaten om vriendelijk te zijn in de omgang, 
maar keihard in onderhandelingen. Hij sprak vloei-
end Koreaans en hij was Russisch ambassadeur in 
Noord-Korea van 2001 tot 2006. Sinds 2013 was 
hij ambassadeur in Turkije waar hij zich inzette om 
de moeizame relaties tussen Turkije en Rusland te 
verbeteren. Rusland gaf op 10 februari 2017 een 
postzegel uit voor Karlov (afb 24).
Ten slotte een postzegel (afb 25) die werkelijk 
zeer ongelofelijk is: een terroristenland gaf een 
zegel uit voor hun terroristische daad. Wat was 
er gebeurd? De sjah van Iran werd in 1979 verdre-
ven door Khomeini die de Islamitische Republiek 
Iran had uitgeroepen. Groepen studenten vielen 
de Amerikaanse ambassade binnen en gijzelden 
63 mensen. Enkelen werden in de loop der tijd 
vrijgelaten maar 52 Amerikanen bleven alle 
444 dagen gegijzeld. In 1980 had Amerika een 
reddingsoperatie uitgevoerd om de gijzelaars 
te bevrijden maar dat mislukte jammerlijk. De 
52 gijzelaars werden daarna over Iran verspreid. 
Pas na diplomatiek overleg konden de gijzelaars 
terug keren.

A
Ambassades en consulaten

samenstelling Dio Glaudemans, dio.glaudemans@hccnet.nl 
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Nu te koop: CD-rom jaargang 2016

Alle elf edities uit de jaargang 2016 gedigitaliseerd.  
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