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Voor het eerst sinds vele jaren stelt 
het Museum voor Communicatie 
te Den Haag weer tentoon op een 
filatelistisch evenement buiten het 
museum. Ditmaal – heel toepasse-
lijk – de in 2007 geschonken collec-
tie van J.A.G.M. van Roosmalen (inv.
nr. 55153). De collectie bestaat uit 
4 albums. Uit deze 4 albums wordt 
op de Multilaterale Hertogpost 2017 
in 6 kaders een selectie getoond.
Op de albumbladen wordt uitgelegd 
wat de Bossche tanding is. 
De verzending van couranten en 

Krantenverzending vanuit postkantoor 
’s-Hertogenbosch: de Bossche tanding

ligt in het vooraf ongeldig maken 
van – in de regel – de reeds op de 
wikkel of de adresstrook geplakte 
postzegel, de voorafstempeling.
Een overzicht toont aan hoe laat 
de periodieken verzonden werden. 
Er wordt ingegaan op de vooraf-
stempeling als samenwerkings-
verband tussen postkantoor en 
krantendrukkerij. Vervolgens komt 
het voorafstempelen van gefran-
keerde vellen adresstrookjes en 
de verwerking van vellen tot losse 
adresstrookjes aan bod.

Ook wordt ingegaan op het ver-
schijnsel van de Bossche tanding bij 
postzegels met een hogere waarde. 
Gangbaar was het tarief van ½ cent. 
Als laatste worden voorbeelden 
getoond van de Bossche tanding in 
combinatie met verschillende tan-
dingen van de postzegels, en wor-
den vragen beantwoord als waarom 
de Bossche tanding veranderde van 
12 in 14 tanden, hoe het ging tijdens 
christelijke feestdagen, en wat er 
aan de hand was in het jaar 1880. 

Monique Erkelens

sommige andere periodieken vindt 
eind 19e eeuw plaats per PTT en 
daarvoor moet deze als post gefran-
keerd worden. Het afstempelen van 
de postzegels op deze te verzenden 
post kost best veel tijd. De oplossing 

Een lezer van Filatelie is in het 
bezit van een zegel, die ongetwij-
feld geen postzegel is. Heeft een 
van de lezers een idee wat het is, 
uit welk land, circa welk jaar en 
natuurlijk wie of wat Annemie is? 
Uw berichten worden graag door 
de redactie ontvangen.

Annemie

Terugkeer Lenin
Op 16 april 1917 keerde Vladimir Ulyanov 
(beter bekend als Lenin) terug in de 
Russische hoofdstad Sint-Petersburg uit 
ballingschap, om leiding te geven aan de 
Oktober-revolutie. De terugkeer uit Zwit-
serland ging via Duitsland en Finland. In 
Finland werd de treinverbinding Helsinki 
- Petrograd (de toenmalige naam van 
Sint-Petersburg) genomen. Hij arriveer-
de daar op het Finland-station. Een sta-
tion met die naam bestaat nog steeds. 
Afgebeeld is een spoorwegbriefkaart van 
het station uit 1876. Rechts boven staat 
Финл. жел. дор. De afkorting voor Finse 
spoorweg. Daarachter St. Petersburg.

Toen ik in 1989 in dienst trad bij de Dienst 
Esthetische Vormgeving van de PTT (DEV) was 
Ootje Oxenaar daar directeur. 
Het verzelfstandigde bedrijf had een nieuwe 
huisstijl nodig en deze dienst was verantwoor-
delijk voor de vormgeving van alle bedrijfs-
uitingen. Onder leiding van Ootje Oxenaar en Gert 
Dumbar (de ontwerper hiervan) onderging het 
PTT-bedrijf een totale metamorfose.
DEV was ook verantwoordelijk voor de grafische 
vormgeving van de postzegels, maar ook de 
brievenbussen, agenda’s, jaarboekjes etc. Na de 
verzelfstandiging werd DEV omgedoopt in Kunst 
en Vormgeving (K&V).
In 1992 werd de European Design Award in de 
wacht gesleept, maar de euforie was van korte 
duur. Bezuinigingen werden doorgevoerd en 
we kregen ineens te maken met marketeers 
en marktmanagers die mochten meepraten en 
meebeslissen over postzegelontwerpen. Ondanks 
pogingen om de artistieke onafhankelijkheid te 

bewaren, rukte de commercie steeds verder op. 
Dit leidde regelmatig tot meningsverschillen 
en botsingen. Dat was koren op de molen van 
Oxenaar want dan was Ootje in zijn element.
Belangrijk voor zijn reputatie waren spraak-
makende opdrachten zoals zijn ongeëve naarde 
ontwerpen voor de Nederlandse bankbiljetten.

Ootje kwam in die tijd regelmatig bij het 
Koninklijk Huis, onder andere voor de Inhul-
digings postzegel, het predicaat koninklijk dat 
KPN kreeg en de beroemde Beatrix postzegel van 
Peter Struycken.
Bijna was Ootje kunstenaar geworden, maar
uiteindelijk werd hij ontwerper, want ontwerpen 
was zijn grote liefde.
De periode Oxenaar was een wel heel bijzondere 
tijd uit mijn bestaan bij PTT, KPN, TNT en PostNL.
De jaren met Ootje waren werkelijk een feest en 
ik prijs mij zeer gelukkig met deze rijke ervaring.

Julius Vermeulen

Bij de presentatie 
van de Europazegels 
1993 bij het beeld van 
Wessel Couzijn voor 
het Unilever-gebouw 
aan het Weena in 
Rotterdam sloeg Ootje 
een arm om me heen. 
(foto: archief Julius 
Vermeulen)

herinneringen aan
ootje oxenaar (1929-2017)
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D
e stempels zijn terug. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar ‘de 
dienstorder’ van het doorkrassen is nog niet ingetrokken. 
Benieuwd of de lezers nog bekraste zegels van na 1 juni 2017 

tegenkomen. Maar goed, de stempels zijn over het algemeen rond 
1 juni teruggekomen op de postbalies. Dat is natuurlijk een goede 
zaak voor ons als postzegelverzamelaar.
Wie zijn abonnement heeft opgezegd omdat er geen normaal 
 gebruikte zegels meer te krijgen waren, kan dat heroverwegen.

Zoals u elders in dit nummer kunt lezen is PostNL er niet veel 
aan gelegen om de oude stempels (de tuimelstempels van voor 
1  januari 2017) terug te krijgen en ontbreekt iedere controle hierop. 
Enig ‘dwangmiddel’ ontbreekt kennelijk bij PostNL om de stempels 
terug te krijgen.

We hebben eind van deze maand een bijzonder internationaal 
feestje te vieren: de Multilaterale Hertogpost 2017 in ’s-Hertogen-
bosch. Aan deze grote tentoonstelling – meer dan 1.000 kaders – 
doen zeven landen mee: Duitsland, Liechtenstein, Luxemburg, 
Oostenrijk, Nederland, Slovenië en Zwitserland. Een uitstekende 
gelegenheid dus voor uw internationale contacten.

Museum voor Communicatie in Den Haag is nog gesloten, maar 
de organisatie van de Multilaterale heeft het voor elkaar gekregen 
dat het MusCom voor het eerst sinds vele jaren weer tentoonstelt. 
U leest er elders in dit nummer meer over.

Voor het eerst sinds 1980 werd er weer een Maandbladreis georga-
niseerd. Dit in verband met de internationale FEPA-tentoonstelling 
Finlandia 2017 in de Finse stad Tampere. Een enthousiaste groep 
lezers van Filatelie en partners beleefden een interessante reis. Een 
der deelnemers schreef een uitvoerig verslag elders in dit nummer.

Iedereen heeft hem in zijn handen gehad: Ootje. Vervlogen tijden 
maar nog vers in het geheugen: de snip en de zonnebloem. De oude 
bankbiljetten uit de guldentijd. De ontwerper hiervan, Robert 
(Ootje) Oxenaar overleed 13 juni op 87-jarige leeftijd. Behalve 
bankbiljetten tekende Oxenaar voor vele postzegels en werkte lang 
bij de Dienst voor Esthetische Vormgeving van de PTT.

Soms hebben internationale conflicten ook heden ten dage gevol-
gen voor de postverbinding. Op 5 juni hebben Saoedi-Arabië, de 
Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein en Egypte de diplomatieke 
betrekkingen met het rijke Golfstaatje Qatar verbroken. Jemen is 
ook gevolgd. Lucht- land- en waterwegen zijn gesloten dus het 
land is volledig geïsoleerd.
Postaal zijn – voor zover bekend bij het afsluiten van dit nummer – 
officieel uitsluitend de postverbindingen tussen Egypte (per 6 juni) 
en Qatar opgeschort, maar aangezien alle land-, zee- en luchtwe-
gen zijn geblokkeerd, zal effectief al het – directe – postverkeer met 
Qatar en de landen die boycotten zijn opgeschort.

Ransomware is een vervelende plaag die zomaar de harde schijf 
van je computer versleutelt. Er verschijnt dan een scherm waarin 
een bedrag in bitcoins wordt verlangd om de harde schijf weer 
leesbaar te krijgen. Meestal is het overigens weggegooid geld.
Eind juni verscheen er een nieuwe versie, die zich als ransom-
ware liet aanzien. Dat bleek echter geheel anders te zijn. De harde 
schijven werden onherstelbaar gewist. Ook postbedrijven waren de 
dupe, zoals in Rusland en Oekraïne.

Op de laatste dag van juni kwam Sandd met een aanval op PostNL 
naar buiten. Ze gaan, na enige grote bedrijven binnen gehaald 
te hebben, nu de MKB-markt op. Ze menen dat de postzegelprijs 
aanzienlijk lager kan.

René Hillesum

E D I T O R I A L

De volgende mutaties zijn in het 
overzicht van bij Filatelie aangeslo-
ten verenigingen doorgevoerd:

Landelijke Secretariaten
SV Filatelie: K. Schokker,
secretaris@svfilatelie.nl
De Achterhoek
Pzv de Achterhoek: R. van de Wardt, 
Morgenzonweg 114,
7101 BM Winterswijk,
telefoon 0543-521346,
secretaris@pzvdeachterhoek.nl
Brielle
NVPV: W. Bouman, Achterdoel 25, 
3264 AA Nieuw-Beijerland,
telefoon 06-83676700.
Coevorden
PV Coevorden-Hardenberg: J. Bruins, 
Moeshoekdwarsweg 8, 7776 SP 
Slagharen, telefoon 0523-684719.
Diemen
PV De Zegelaars: P.Prins, Kerwin 
Lucasstraat 12, 1112 LH Diemen, 
telefoon 06-18551829,
paprins@hetnet.nl
Emmeloord
PV Emmeloord: Jan W. Elshof, 
Scharwoudestraat 29, 8304 CN 
Emmeloord, telefoon 0527-615626, 
wijtskeenjan@gmail.com

Groningen
PV Groningen: G. Visser,
gerrit.visser@tip.nl
Hardinxveld-Giessendam
PV ‘De Philatelist’: C.W.  Broekhuizen, 
van Leijdenstraat 17, 3371 HV Hardinx-
veld-Giessendam, telefoon 0184-
615727, cwbroekhuizen@gmail.com
Sliedrecht
PV Philatica: M.A. Smeding, 
Weresteijn 5, 3363 BK Sliedrecht, 
m.a.smeding@tele2.nl
Zeist
Zeister Zegel Zoekers 2000: H.F.J. 
Hendriks, Laan van Cattenbroeck 70, 
3703 BP Zeist, telefoon 06-51010454, 
henk.hendriks5@gmail.com
Zevenaar
FV De Liemers: wnd. I. van Dijk, W. de 
Zwijgerlaan 84, 6904 CN Zevenaar, 
telefoon 0316-526248,
miekeeninno@upcmail.nl
Zoetermeer
PV Zoetermeer e.o.: A. de Groot, Drie-
masterwerf 24, 2725 DL Zoetermeer.

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

M U T A T I E S

Nieuwe app PostNL
De app van PostNL 
is vernieuwd op 
13 juni. Het belang-
rijkste nieuwe in 
deze app is dat nu 
ook persoonlijke 
postzegels te bestel-
len zijn.
De prijs is hetzelfde 

als via de website. 
Wel anders is dat 
het voorbeeld dat 
je krijgt te zien ‘een 
echte postzegel’ is 
en niet – zoals via 
de website – met 
een getekende 
tanding.

Audrey Hepburn
De Duitse post heeft 
een naam hoog te 
houden als het gaat om 
gedrukte postzegels die 
voor uitgiftedatum zijn 
 teruggetrokken en toch 
in het vrije verkeer blij-
ken te bestaan. We ken-
nen natuurlijk het meest 
recente voorbeeld, het 
Kerstfest van 2016.
In juni werd een in 2001 
teruggetrokken zegel 
met een  rokende Audrey 

Hepburn bij Christoph 
Gärtner in Bietigheim-
Bissingen, Duitsland 

geveild. Het postfrisse 
hoekstuk bracht maar 
liefst € 150.000 op.

mailto:paprins@hetnet.nl
mailto:m.a.smeding@tele2.nl
mailto:e.braakensiek@tele2.nl
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Exhibition quality collections 
to estate cartons.
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Sandafayre
Auctions Elke dag, vinden meer dan 10.000
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The next e@uction 

Ihr Partner für hochwertige Philatelie und Numismatik

Auktionshaus Ulrich Felzmann GmbH & Co. KG
40210 Düsseldorf • Immermannstr. 51
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Ersttag!Consign items now - we can offer you an international stage to showcase  
your treasures and collections. Your contact person in the Netherlands:
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Autumn auction · 7th to 11th Nov. 2017 · Numismatics & Philately

29th & 30th Aug. 2017 · Numismatics & Philately

25th to 27th Aug. 2017 · Multilaterale Hertogpost 2017 

e@uction in August

Meet us at:

Our next public auction

Ask for your 
catalogues now:

Tel: +49-211-550-440

or
info@felzmann.de
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In Nederland ‚barst‘ het nog steeds van allerlei 
stichtingen en verenigingen met mensen die geza-
menlijke hobby‘s hebben of activiteiten uitvoeren. 
Vaak hebben de lokale verenigingen weer een lande-
lijk samenwerkingsverband. Al die ‚clubjes‘ hebben 
weer besturen… Zo zijn wij als postzegelverzame-
laars ook georganiseerd. Maar veel verzamelaars op 
andere gebieden zijn net zo georganiseerd.
Het woord ‚synergie‘ wordt gebruikt voor een situ-
atie waarin een samenwerking effectiever is dan dat 
iedereen voor zich zou werken. Om elk misverstand 
te voorkomen: ik heb het hier over samen-werken, 
niet over samen-gaan. Dan zouden we het woord 
‚fusie‘ gebruiken.
Misschien is synergie voor ons als organisaties die 
postzegels verzamelen te bereiken door anders 
dan gebruikelijk te denken. Ook heel andersoortige 
verenigingen hebben leden en besturen. En hebben 
wellicht overeenkomstige zorgen zoals het niet 
kunnen vinden van een goede secretaris (of zo). Mis-
schien is de secretaris van de historische vereniging 
in een stad ook geïnteresseerd in postzegels over 
die stad en heeft hij of zij ook best zin en tijd voor 
het zijn van secretaris van de postzegelvereniging… 
Er zijn heel veel vormen van samenwerking te 
bedenken met heel veel verschillende verenigingen. 
Niet alleen bij het elkaar helpen als zich problemen 
voordoen, maar ook verbreding van de interesses 
van de leden van die verenigingen is een vorm van 
mogelijke synergie. Een postzegelverzamelaar kan 
best wat leren van bijvoorbeeld een munten- of 
prentbriefkaartenverzamelaar. Dat kan inhoudelijk 
(thematisch), of in de aard van het verzamelen (hoe 
worden keuzes gemaakt in wat te verzamelen, hoe 
kom ik aan materiaal, hoe stel ik ten toon, enz.).
Op lokaal niveau en ook op landelijk niveau kan 
sprake zijn van synergie door samenwerking. 
Waarom zou op ons Bondsbureau ook niet de tele-
foon kunnen worden opgenomen voor een andere 
Bond? Zo blijft iedereen bereikbaar, zo leer je elkaar 
kennen, zo houd je het langer vol als organisatie, zo 
bereik je synergie.
Wees creatief, praat met mensen, vrijwilligers, die 
‚wat‘ doen voor andere organisaties, denk na over 
wat je ook samen zou kunnen doen. Op je eigen 
lokale niveau en ook landelijk. Binnen de KNBF gaan 
we op zoek. Nog niet omdat het per se moet, maar 
ook omdat het synergie op kan leveren: samenwer-
ken is vaak gewoon effectiever dan het ‚alleen‘ doen, 
samenwerken is zo leuk, je leert andere enthousias-
te mensen kennen, mensen die zich met hart en ziel 
voor een hobby of activiteit inzetten, je verbreedt je 
kennis. 
Wat is het heerlijk een hobby te hebben, enthousi-
ast te zijn over je hobby en dat enthousiasme met 
anderen te delen. Dat is genieten.

Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

Column (24): Synergie

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

Van vrijdag 19 t/m zondag 21 mei werd 
in de Hamalandhal in Lichtenvoorde 
het 50-jarig jubileum van Postzegel-

vereniging De Achterhoek gevierd met een 
Nationale Tentoonstelling in categorie 1 en 2.
Bij de officiële opening op zaterdag ging 
voorzitter Henk Grievink kort in op de 
geschiedenis van de vereniging, waarbij met 
name de traditie van het organiseren van 
tentoonstellingen belicht werd.
Het Samenwerkingsverband Filatelie waarbij 
“De Achterhoek” is aangesloten feliciteerde 
de vereniging met het jubileum door het 
uitreiken van een oorkonde met felicitaties 
en als cadeau voor de vereniging een paar 
stockboeken. Ook de KNBF feliciteerde bij 
monde van secretaris Hans Kraaibeek de 
vereniging met haar jubileum en reikte een 
oorkonde uit. Vervolgens werd voorzitter 
Grievink nog eens extra in het zonnetje gezet. 
Zijn inspanningen voor de vereniging, zijn in-
zet voor de vele tentoonstellingen en zijn niet 
aflatende inspanningen om de filatelie op de 
kaart te zetten waren voor het bestuur van 
de vereniging aanleiding om voor hem een 
Bondsspeld aan te vragen. Deze werd hem 
onder luid applaus opgespeld. De officiële 
opening werd vervolgens verricht door vier 
leden van het eerste uur, de heren Herman 
Ariës, Jos Claessen, Jan Scholte en Bernard 
Spieker die hiertoe een lint doorknipten.
Op zondag werd door juryvoorzitter Cees 
Janssen de bekroningen bekend gemaakt. 
Hij roemde de plezierige ontvangst, de goede 
sfeer en de prettige wijze waarop de jury haar 
werkzaamheden heeft kunnen verrichten. 
Ook memoreerde hij de vele collecties van 
Belgische inzenders die voor deze tentoon-
stelling waren uitgenodigd.
Namens het Costerus-kapittel mocht KNBF-
secretaris Hans Kraaibeek de Korteweg-
trofee uitreiken.
Deze prijs, beschikbaar gesteld door 
de Nederlandse Postzegel Veiling werd 

toegekend aan de heer P.A. Stobbelaar voor 
zijn inzending “Mijn herinneringen aan de 
binnenvaart” , door de jury beoordeeld als 
meest opvallende en vernieuwende inzending 
bij deze tentoonstelling. Vervolgens kon hij 
bekend maken dat de Bert Langhorstprijs 
namens het Samenwerkingsverband Filatelie 
werd toegekend aan de heer Th. Veldkamp 
voor zijn eerste éénkader inzending “Duitse 
Dienstpost Nederland (DDPN), een onderbe-
licht Nederlands verzamelgebied”.
Gedurende drie dagen mocht de tentoonstel-
ling zich verheugen in bezoek van ook (nog) 
niet verzamelende bezoekers . Met een aan-
tal rondleidingen werd aan deze bezoekers 
getoond wat er allemaal aan postzegels te 
verzamelen valt en werd uitleg gegeven bij 
een aantal inzendingen. Ook de aanwezige 
handelaren mochten zich op goede belang-
stelling van verzamelaars verheugen.
De vereniging kijkt met tevredenheid terug 
op deze drie prachtige en zonovergoten 
dagen in Lichtenvoorde.
Voor de goede orde nog even de resultaten:
Er waren maar liefst 6 bekroningen met 
groot goud, 19 goud, 15 groot verguld zilver, 
10 verguld zilver, 2 groot zilver en 1 verzil-
verd brons . De ereprijs medailles werden 
uitgereikt aan de heer Y. Vertommen voor zijn 
collectie “Royaume de Belgique- Les timbres 
au type Médaillon 1849-1866, beoordeeld 
met 96 punten en aan de heer H.T. Hospers 
voor zijn collectie “De zegels Kon. Wilhelmina 
1931 en 1933 fotomontage” bekroond met 
91 punten.

50-jarig jubileum 
P.V. De Achterhoek

Vakantiesluiting Bondsbureau 

V anwege vakantie zal het Bondsbureau 
gesloten zijn tot maandag 14 augustus.
Voor dringende zaken in deze periode 

kunt u contact op nemen met secreta-
ris Hans Kraaibeek, bereikbaar via 06-
83711729 of per mail: h.kraaibeek@knbf.nl

De opening door 4 verzamelaars van het eerste uurUitreiking van de bondsspeld aan de voorzitter

Jubileumenveloppe

mailto:h.kraaibeek@knbf.nl
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Bondsspeld Arnold van Berkel 

H et programma van de 
jaarvergadering van de NVTF 
op 27 mei jl . werd zoals 

gebruikelijk lekker vlot afgewerkt. 
Daarom was er tijd genoeg om alle 
aanwezige jubilarissen uitgebreid 
in het zonnetje te zetten. De 
vereniging mag zich verheugen in 
een groot en vooral trouw leden-
bestand, hetgeen goed te merken 
was aan de lange rij van jubilaris-
sen die 50, 40 of 25 jaar lid van de 
vereniging zijn.

Eén van die 50-jarige jubilarissen 
is Arnold van Berkel, de huidige 
secretaris van de vereniging. Arnold 
is vele jaren bestuurslid en bekend 
vanwege de organisatie van de 
contactdagen die hij, als toenmalig 
commissaris evenementen, voor de 
vereniging in alle windstreken van 
ons land regelde. 
Met het vertrek van Jan Cees van 
Duin naar de KNBF, nam Arnold in 
2014 de rol van secretaris op zich, 
iets wat hem uitstekend afgaat. De 
vereniging feliciteerde Arnold met 
zijn jubileum en dankte hem vooral 
voor zijn grote inzet voor de club. 
Naast alle loftuitingen die Arnold 

vanuit de vereniging ten deel 
vielen, werd ook duidelijk dat 
Arnold juist buiten de vereniging 
heel veel tijd en energie steekt 
in de promotie van de filatelie. 
Hij geeft vele lezingen over zijn 
persoonlijke interesse binnen de 
filatelie: muziek. Zijn  presentaties 
worden zeer gewaardeerd bij 
postzegelverenigingen, maar zijn 
boeiende lezingen vallen ook bij 
een breed niet-filatelistisch publiek 
zeer in de smaak. 
Daarom had de vereniging 
voor Arnold de Bondsspeld 
aangevraagd, die hem door KNBF 
secretaris Hans Kraaibeek werd 
opgespeld. 

D e Algemene Vergadering heeft 
op 22 april het voorstel van 
de werkgroep Huisvesting 

goedgekeurd om het pand Nieuwe 
Schaft 23 in Houten aan te kopen. 
Op 10 mei jl. is de KNBF eigenaar 
geworden van dit pand. De opdracht 
aan de aannemer en installateurs 
ten behoeve van de noodzakelijke 
aanpassingen voor de Bondsbi-
bliotheek, de kaderopslag en het 
Bondsbureau is inmiddels verstrekt.
Naar verwachting zullen eind 
augustus de kaders, die gebruikt 
worden bij de Multilaterale in  
’s-Hertogen bosch, in het nieuwe 

pand in Houten hun bestemming 
vinden. De Bondsbibliotheek en het 
Bondsbureau zullen naar verwach-
ting in het najaar verhuizen.
Er bereiken ons vragen over de 
reserveringen van zalen voor verga-
deringen op het huidige Bondsbu-
reau in Utrecht. Alle reeds geboekte 
vergaderingen zullen hier op de 
gebruikelijke wijze kunnen plaats-
vinden. Aan de gebruikers van de 
vergaderfaciliteiten zal tijdig bekend 
worden gemaakt of deze nog op de 
oude locatie zullen plaatsvinden of 
dat deze op het nieuwe Bondsbureau 
in Houten kunnen worden gehouden.

Onderscheidingen 1e helft 2017

D e afgelopen maanden moch-
ten wij weer aan vele filatelis-
ten de Bondsspeld uitreiken 

als erkenning voor hun vele werk 
binnen de vereniging en met name 
ook voor hun activiteiten buiten de 
vereniging waarmee zij de filatelie 

op de kaart zetten. Spelden werden 
uitgereikt aan:
A.A.M.F. van Berkel, C.M.P. Cameron, 
J.A.M. van Doore malen, 
H.J. Grievink, P. Joosse, A. Thijssen, 
D.G.M. Touw, L.B. Vosse,
W. ten Wolde

Bondsbibliotheek 

D e Bondsbibliotheek zal deze 
zomer gesloten zijn van 
12 juli t/m 9 augustus. Van-

wege de voorgenomen verhui-
zing naar Houten van de Bonds-
bibliotheek zal na het zomer 
reces de bibliotheek nog open 
zijn tot eind september 2017.Het 
zal gaan om de volgende woens-
dagen: 16, 23, 30 augustus, 6, 13, 
20, 27 september.  Voorts een 
extra opening op zaterdag 9 sep-
tember. Over de heropening van 
de Bondsbibliotheek in Houten 
wordt u nader geïnformeerd.
Voor de verhuizing zoeken wij 
nog een aantal vrijwilligers die 
ons terzijde willen staan bij het 

inpakken in Baarn en het uitpak-
ken in Houten.
Ook voor na de verhuizing naar 
Houten zoeken wij vrijwilligers 
die bezoekers van de bibliotheek 
met raad en daad willen bijstaan. 
Voorts heeft de heer Weevers 
aangegeven dat hij een opvolger 
zoekt die zijn functie als biblio-
thecaris wil gaan overnemen. 
Heeft u interesse dan kunt u zich 
melden bij de heer Henk Weevers 
telefonisch bereikbaar op 
06-336 876 75.

Bondbibliotheek,
Hoofdstraat 1, 3741 AC Baarn, 
bibliotheek@knbf.nl 

Nieuwe Huisvesting KNBF

100-jarig jubileum P.V. Roermond

T er gelegenheid van het 
100-jarig bestaan van Post-
zegelvereniging Roermond 

organiseerde haar zustervereniging 
Postzegelvereniging Filatelica 
Weert e.o. op 18 juni jl. een grote in-
ternationale ruil- en handelsbeurs 
in scholengemeenschap Philips van 
Horne in Weert.

Bij de opening van het evenement 
werd stilgestaan bij de oprichting 
van de vereniging in Roermond,
dit jaar 100 jaar geleden. Een van 
de sprekers was Bernard Witter, 
voorzitter van de COLF, (Centraal 
Overleg Limburgse Filatelistenver-
enigingen) die putte uit de lange 
geschiedenis van de Roermondse 
vereniging en daarbij tevens de 
voorzitter van Roermond, Wiebe 
ten Wolde in het zonnetje zette.
In een duo-presentatie met KNBF 
secretaris Hans Kraaibeek, werd 
de vereniging vervolgens door hem 
gefeliciteerd en werd de Bondsspeld 
aan Wiebe uitgereikt voor zijn niet 

aflatende inspanningen voor zijn 
vereniging, maar ook zijn activiteiten 
binnen de regio en bij andere vereni-
gingen waar hij al vele jaren lid is.
Bij een verjaardag horen cadeaus 
en namens de COLF ontvingen de 
huidige 9 leden van de Roermondse 
vereniging een fles wijn met een 
toepasselijk filatelistisch logo.
Namens Filatelica Weert ontving 
men diverse cadeaus en het 
Samenwerkingsverband Filatelie 
schonk alle leden van de vereniging 
een stockboek.

Vele herinneringen werden opge-
haald, maar het belangrijkste werd 
niet vergeten. Na deze officiële 
opening ging men de zaal in op 
jacht naar die ene ontbrekende 
postzegel. In de middag was er een 
grote veiling waar vlot de meer-
derheid van de kavels een andere 
eigenaar vonden.
Het was een prachtige dag daar in 
Weert, waar nog lang over gespro-
ken mag worden.

file:///D:/Documenten/Filatelie%202017/082017/Bond/bibliotheek@knbf.nl%20
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KNBF-Bondsbureau
Zeelantlaan 11, 
3526 AK Utrecht
(Correspondentieadres:  
Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht)
Tel. 030-2894290 
www.knbf.nl
knbf@knbf.nl

Voorzitter
Jan Cees van Duin

Secretaris, coördinator 
verenigingszaken
Hans Kraaibeek

Penningmeester
Harrie Jans

Evenementen
John Dehé

Juryzaken
John Dehé

Communicatie en PR
Reinder Luinge

Jeugdzaken en Filatelistische 
Vorming, vice-voorzitter
Corné van Zandwijk

Alle bestuursleden zijn 
bereikbaar via het Bondsbureau

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

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

Bondsinformatiebureau
Mr. Wybo Heere
zie Bondsbureau

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

Verzekeringen
Informatie bij het Bondsbureau

Resultaten Finlandia 2017

D e Internationale (FEPA) tentoonstelling 
Finlandia 2017 in Tampere was een succes. 
De tentoonstelling werd door bijna 9.000 be-

zoekers bezocht. 
Ook was er de jaarvergadering van de FEPA. Van 
de 43 landen (met ingang van volgend jaar 44, 
Moldavie is toegetreden) waren er 38 met een 
delegatie aanwezig.

De resultaten van de Nederlandse inzenders zijn:
J.L.C.M. TSchroots: Luchtvaart en Luchtpost 
Encyclopedie deel 2, groot-goud
F. Boom: Military Mail in the Netherlands in the 
Napoleonic Era, goud

J. Bot: Fokker during the Interbellum, groot 
verguld-zilver
H. Buitenkamp: The Large Chainbreakers of 
Slovenia 1919–1920, verguld-zilver
R. Hillesum: Postmarks of Imperial Saint 
Petersburg, verguld-zilver
Maandblad Filatelie 2016 (volume 94), verguld-
zilver
Maandblad Filatelie 2016 (volume 94) cd-rom, 
groot-zilver
A. Haasnoot: Philatelic Persons Register of 
Musicians, groot-zilver
Verderop in dit maandblad vindt u een verslag van 
één van de deelnemers.

Bondsspeld voor Leo Vosse

G eteisterd door storm 
en heftige regen toog 
KNBF-voorzitter Jan Cees 

van Duin op 6 juni jl. naar Cafe 
Beers & Barrels in Utrecht . Daar 
vergaderde Filatelistenvereni-
ging Dai Nippon. De reden voor 
het bezoek aan deze vereniging 
werd de aanwezigen al snel 
duidelijk. 
Secretaris Leo Vosse was 25 jaar 
in functie. Niet alleen fungeert 
hij als secretaris, ook de vereni-
gingsveiling wordt door hem al 

bijna net zo lang geleid.
Uiteraard zijn er binnen veel 
verenigingen bestuursleden 
die net als Leo, met grote inzet 
en tot volle tevredenheid van 
de leden hun werkzaamheden 
uitvoeren. Om voor een Bonds-
speld in aanmerking te komen 
zijn ook activiteiten buiten 
de vereniging van belang. De 
activiteiten van Leo als schrijver 
van vele artikelen en medewer-
king aan vele publicaties, zijn 
bij een groot publiek bekend 

en mede daarom kon Jan Cees 
van Duin de Bondsspeld bij Leo 
opspelden.

PRAGA 2018

V an 15 tot 18 augustus 
2018 zal in het  Clarion 
Congress Hotel en in 

het Postmuseum van Praag 
de tentoonstelling PRAGA 
2018 worden gehouden.Deze 
tentoonstelling vindt plaats in 
het kader van de festiviteiten 
rond het 100-jarig bestaan van 
de oprichting van de Republiek 
Tsjecho-Slowakije, de uitgifte 
van de eerste Tsjechische post-
zegel en het einde van de Eerste 

Wereldoorlog. De FEPA verleent 
aan deze tentoonstelling haar 
patronage. De organisatie heeft 

een facebookpagina geopend: 
PRAGA 2018.
Een uitgelezen kans om uw 
verzameling in de categorie tra-
ditionele filatelie, posthistorie of 
één-kader aan een groot publiek 
te laten zien! Wilt u meedoen, 
dan dient uw aanmelding voor 
1 november 2017 bij ons binnen 
zijn. U kunt zich aanmelden bij 
het Bondsbureau van de KNBF 
of via de commissaris evene-
menten: info@knbf.nl

Busreizen naar evenementen

O ok dit jaar kunt u met uw vereniging, of 
samen met buurverenigingen, weer met 
de bus naar evenementen.

Voor de Postex op 21 en 22 oktober 2017 te 
Apeldoorn en de Multilaterale 25-26 en 
27 augustus te ’s-Hertogenbosch, bestaat 
de mogelijkheid om € 500,– subsidie op uw 
busreis aan te vragen. 
Voorwaarde is wel dat er minimaal 40 perso-
nen in deze bus meereizen.
Het is ook mogelijk om met een klein busje 
(max. 9 personen, incl. chauffeur) naar 

deze evenementen toe te komen. Er is een 
subsidie beschikbaar voor deze busjes tot 
een maximum van € 100,– indien 8 personen 
meereizen. 
Hiervoor geldt dat u dient te vermelden 
namens welke vereniging u komt en dienen 
de namen van de personen die meereizen te 
worden opgegeven. Heeft u interesse, vraag er 
dan naar bij uw vereniging.
Aanvraagformulieren zijn beschikbaar 
bij het Bondsbureau: info@ knbf.nl of 
030-2894290.
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ANSICHTKAARTEN & POSTSTUKKEN

ZA. 16 SEPTEMBER   EXPO HOUTEN

    Tweede editie van een internationaal evenement met alles voor de topografisch
en thematisch verzamelaar van brieven, ansichtkaarten, postwaardestukken en

maximumkaarten. Met een ruim aanbod op vele honderden meters tafel !

     OPEN 10.00 – 17.00 uur / Entree € 5
(Meidoornkade 24, 3992 AE in Houten)

Voor meer info, contact en overzicht van standhouders

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

  

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar

Gratis catalogus op aanvraag
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153

E-mail: info@de-hollandse.nl

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden

Veiling nr. 132 
wordt gehouden op 

zaterdag 26 augustus 2017
te Alkmaar
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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De botanische tuinen
Op 24 april 2017 verscheen een 
blok met 10 [=5x2] verschillende 
zegels van ‘1’ [=78c] met planten 
uit diverse Nederlandse botanische 
tuinen. Ontwerp Robbert Zweeg-
man, Malden.
Gedrukt bij Joh. Enschedé Security 
Printing in Haarlem in offset op 
de velinleg pers Heidelberg 
Speedmaster XL. Het zegelfor-
maat G = 25x36mm; kamtanding 
12.800:13.333 16/24 tanden hori-
zontaal/verticaal. De tanding loopt 
boven en onder door. Naar links en 

rechts niet.
Vijf kleuren offset (cyaan, magenta, 
geel, zwart en fosfor) met een 
raster van 120 onder rasterhoeken 
per kleur verschillend: cyaanblauw 
75, magenta 15, zwart 45 en geel 
0 graden. De drukvellen zijn 4 ho-
rizontale rijen van 4 blokken naast 
elkaar groot. 
Papierrichting <-> (horizontaal). 
Papier zonder witmakers van Tullis 
Russell. Artikelnummer: 370462 en 
productbarcode + 110848. 
Oplage: 130.000 blokken.

Koning Willem Alexander 50 jaar
Op 24 april 2017 verscheen een blok 
met 6 [=3x2] verschillende zegels 
van ‚1‘ [=78c] met foto‘s uit het 
leven van onze koning. Foto‘s Vin-
cent Mentzel, ontwerp Irma Boom, 
Amsterdam
Gedrukt bij Joh. Enschedé Security 
Printing in Haarlem in offset op 
de velinleg pers Heidelberg 
Speedmaster XL Het zegelfor-
maat G = 36x25mm; kamtanding 
13.333:12.800 24/16 tanden 
horizontaal/verticaal. De tanding 

loopt links en rechts door. Naar 
boven en naar onder niet. Zes kleu-
ren offset (cyaan, magenta, geel, 
zwart, oranje en fosfor) met een 
raster van 120 onder rasterhoeken 
per kleur verschillend: cyaanblauw 
75, magenta 15, zwart 45 en geel 
0 graden, oranje ongerasterd. 
Papierrichting <-> (horizontaal). 
Papier zonder witmakers van Tullis 
Russell. Artikelnummer: 370463 en 
productbarcode + 111159.
Oplage: 135.000 blokken.

 

Correctie tandinggegevens
Bij de door JESP gedrukte 
zegels voor 50 jaar Koning Willem 
Alexander is voor het eerst [?] een 
andere tanding gebruikt bij het 
G-formaat [sinds 1934 in gebruik!] 
= 36/25mm.
De laatste tijd was kam 
13.333:12.800 met 24/16 
 tanden h/v standaard (ooit ook 
13.888:12.800 [14:12 3/4] met 
25/16 tanden of 13.888: 13.600 
met 25/17 tanden h/v). 

Sinds kort vinden we 14.444:14.400 
met 26/18 tanden. Echter, in de 
door PostNL verspreide beelden 
zien we 24/17 tanden h/v.

Mooi Nederland 2017
Op 22 mei 2017 verschenen 3 blok-
ken met Mooi Nederland zegels, 
beek- en rivierdalen: 5 zegels van 
‘1’  met de Dommel, de Geul en het 
verzamelvel met alle 5 tot dusver 
dit jaar uitgegeven Mooi Neder-
land zegels: Dommel, Reest, Geul, 
Drenthsche Aa en Linge. Ontwerp: 
Sonja Haller en Pascal Brun.
Zoals gebruikelijk waren de blok-
ken met 5 dezelfde zegels alleen 
verkrijgbaar bij de Collect Club in 
Groningen en bij de verkooppunten 
in de plaatsen zelf. Het verzamel-
blok ook bij alle verkooppunten van 
Bruna.
Traditioneel gedrukt in 5-kleuren  off-
setdruk met velinleg [inclusief L-vor-
mige fosforbalk] bij Joh. Enschedé 
Security Printing. Vijfkleuren offset 
(cyaan, magenta, geel, zwart en 
fosfor) met een raster van 125 onder 
rasterhoeken per kleur verschillend: 
magenta 15 graden, cyaan 75 graden, 
geel 0 graden en zwart 45 graden. De 
standaard drukkleuren cyaanblauw, 
magenta, geel en zwart.
Eerder verschenen op 30 januari: 
drukvel met 5 rijen van 4 blok-

ken naast elkaar; elke rij met een 
andere plaats:
rij 1 Geul - artikelnummer 370662 
en productbarcode + 110923; rij 3 
Dommel - artikelnummer 370661 
en productbarcode + 110909; rij 
2 Reest - artikelnummer 370262 
en productbarcode + 110800; 
rij 4 Drentsche Aa  - artikelnum-
mer 370261 en productbarcode 
+ 110787; rij 5 Linge - artikelnum-
mer 370263 en productbarcode + 
110824
Het zegelformaat A = 
20.8x25.3mm; kamtanding 
13.333:12.8 14/16 tanden horizon-
taal/verticaal. Het sier-perforaat 
is nog steeds het van het begin af 
aan met de hand gezette pennen 
patroon van Meester Erik. 
Papierrichting <-> (horizontaaal). 
Artikelnummer: 370665 en 
productbarcode: +111531  voor 
het verzamelblok. Oplage 48.000 
vellen
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samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl
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D
e aandacht voor de Euro-
pese Kampioenschappen 
Maximafilie en de ont-
staansgeschiedenis van de 

maximafilie zorgde wel voor achter-
stand in de bespreking van nieuwe 
Nederlandse maximumkaarten die 
we nu snel gaan inhalen. Geëindigd 
werd de laatste keer bij de appel- en 
perenrassen. De eerste getoonde 
(afb. 1) is van de Europride die in 
juli in Amsterdam werd gehouden 
met de feestelijk uitgedoste boten. 
De beeldovereenstemming zit in de 
mensen en de vrolijke kleuren van 
de regenboogvlag. De foto van de 

kaart is gemaakt door Alf van Beem. 
In september verscheen het velletje 
met tien verschillende zegels over 
het thema ‘2016 Jaar van het boek.’ 
Op (afb. 2) de kaart van Anne Frank 
samen met haar zus Margot. Haar 
dagboek, getiteld ‘Het Achterhuis’ 
staat op de zegel naast haar portret. 
Direct herkenbaar staat (afb. 3) de 
klassieke roodbruine kaft van het 
boek, de Mei van Gorter.
De ontwikkeling van onze nationale 
luchthaven werd op het velletje 100 
Jaar Schiphol op vijf verschillende 
postzegels in beeld gebracht. Op 
(afb. 4) ziet u de vertrekhal uit 

de jaren ‘30 met vier geanimeerd 
incheckende personen aan de balie 
met achter hen de geduldig wach-
tende kofferdrager. Wat een verschil 
met de lange rijen nu tijdens de 
zomerdrukte. Dat geldt ook voor 
de grote vertrekhallen nu met het 
kleine stationsgebouw (afb. 5). 
Deze is op Aviodrome inclusief de 
oude verkeerstoren herbouwd. Op 
de zegel staat ook de karakteris-
tieke staartvleugel van de Super 
Constellation, het belangrijkste 
viermotorige propellervliegtuig dat 
uiteindelijk verdrongen werd door 
het straalvliegtuig de DC-8. 

Oogst Nederlandse Maximum-
kaarten tweede helft 2016

5

1 2

7

6 8

Een fraaie heruitgave betreft de vier 
klassieke portretten op de zegel 
ter gelegenheid van de Dag van de 
Postzegel. Het zijn replica’s van de 
door de architect K.P.C. de Bazel 
ontworpen portretten van de konin-
gen Willem I, II & III en koningin Wil-
helmina die op zegel verschenen in 
het jubileumjaar 1913, 100 jaar Ko-
ninkrijk. Met het portret van koning 
Willem I in het gelegenheidsstempel 
kon de schitterende maximumkaart 
(afb. 6) gerealiseerd worden. Plaats 
van stempeling natuurlijk Apel-
doorn, waar de viering traditioneel 
weer plaatsvond op de Postex en 
dat blijft voorlopig zo.
Tenslotte de Kinderpostzegels in de 
Engelse dubbeldekker met twaalf 
verschillende tekeningen van Fiep 
Westendorp op zes postzegels. 
Ontwerpster Wietske Lutte slaagde er 
zo in om alle karakters van Fiep af te 
beelden. De kaart (afb. 7) toont exact 
het beeld uit het eerste raam van 
de tweede postzegel uit het velletje, 
waar de door Puk uit het oerwoud 
geredde dieren aan de waslijn hangen 
te drogen en een schildpad op het 
hoofd van de weerman zit. De andere 
kaart (afb. 8) de boos kijkende grote 
vogel Krullevaar, ook ontwaard met 
het picturale stempel dat PostNL op 
verzoek beschikbaar stelde om goede 
maximumkaarten mee te maken. 

3 4
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kunt lokale poststukken met ver-
schillende tarieven verzamelen of 
post van en/of naar de Faeröer-eilan-
den. Naast de particuliere post zijn 

er de brieven van het Rode Kruis, koerierspost 
(overheidspost), undercover post en veldpost 
van en naar de Britse troepenmacht die op de 
Faeröer-eilanden was gestationeerd. Toen de 
oorlog was afgelopen, ontstond er een nieuw 
begrip: ‘naoorlogse censuur’ die ook nader 
bekeken kan worden.
De postverbindingen veranderen tijdens de 
oorlog van route en kunnen dan lopen via 
Siberië, Lissabon, de VS, Bagdad of Bermuda. 
Er komen diverse soorten censuur voor, zowel 
militaire censuur als burgerlijke, op binnen-
landse en buitenlandse post. Er zijn veel 
manieren om deze periode te verzamelen. 

Niet eenvoudig
Het verzamelen van binnenlandse post is niet 
eenvoudig. De enveloppen met de proviso-
rische zegels heeft men in de regel wel 
bewaard, maar die met gewone postzegels 
werden weggegooid. Men kan poststukken van 
voor en na de nieuwe, verhoogde tarieven van 
10 juli 1940 verzamelen en het grote verbruik 
aan postzegels laten zien na de verhoging van 
de tarieven. Er kunnen fragmenten van adres-
kaarten, postwissels en remboursementen 
worden getoond, waarvan sommige formu-

lieren op de Faeröer-eilanden zijn gedrukt en 
dan zonder ‘koningskroon’. Het is ook mogelijk 
om het gebruik van provisoria en roodfran-
keringen te laten zien. Er zijn ook postzegels 
met perfins bekend, van Valdemar Lützen. In 
december 1940 werd het mogelijk om tegen 
betaling van 5 kroon een radiogroet te sturen. 
Deze brieven zijn als gewone of aangetekende 
brieven behandeld en voorzien van de tekst 
‘Radiohilsen’. Militaire censuur werd vooral 
gebruikt op post van het eiland Vagar, tijdens 
de bouw van het vliegveld. De enveloppen wer-
den open ingeleverd bij de militaire censuur of 
opengemaakt en onderzocht en daarna weer 
met bruin sluittape dichtgeplakt.

De hele wereld
Het verzamelen van poststukken van en naar 
de Faeröer-eilanden is een omvangrijk verza-
melgebied. U kunt op veel verschillende manie-
ren verzamelen. U kunt maar een paar landen 
of veel landen laten zien. Theoretisch gezien 
kunt u alle landen van de wereld vinden, maar 
de twee landen waar het meeste materiaal van-
daan komt en naartoe gaat, zijn Denemarken 
en Groot-Brittannië. Dit is te danken aan het 
feit dat een groot aantal Faeröerders in Dene-
marken was gestrand en dat Groot-Brittannië 
tijdens de (vriendelijke) Britse bezetting de 
belangrijkste handelspartner van de Faeroër-
eilanden was. Er zijn ook nogal wat brieven van 

en naar Zweden en de VS. Hiermee kunt u de 
verschillende routes van de postverbindingen 
laten zien. De postroutes gaan via Siberië, Lis-
sabon, Bagdad of Bermuda. Het is mogelijk om 
de verschillende soorten burgerlijke censuur te 
laten zien die op verschillende plaatsen werd 
uitgevoerd. U kunt Deense, Duitse, Engelse 
en Amerikaanse censuur laten zien. Er zijn 
veel verschillende soorten, waarvan sommige 
zeldzamer zijn dan andere.
In het onderstaande zal ik verder op een aan-
tal van de bovenstaande punten ingaan.

Binnenlandse post
Hier zullen de meeste mensen provisoria laten 
zien en roodfrankeringen. U kunt hier nog meer 
varianten aan toevoegen, omdat die in alle 
provisoria te vinden zijn. Lees het artikel over 
de 20/15 øre proefdruk en de varianten van het 
20/15 øre provisorium in Frimærkesamleren 
nr.5 2015. De varianten in alle provisoria zijn 
ook geregistreerd in de AFA gespecialiseerde 
catalogus en de DAKA-catalogus (afb. 1). 
De posttarieven stegen op 1 juli 1940 in Dene-
marken, maar werden pas van kracht op 10 juli 
1940 op de Faeröer-eilanden. Hier kunt u 
zoeken naar een brief die tussen 1 juli en 9 juli 
1940 is verzonden (afb. 2). Brieven verzonden 
na deze datum zijn ook interessant, met een 
frankering van 15 øre + 5 øre is (afb. 3) of 
2 x 10 øre, totdat er in november provisoria 
werden uitgegeven.
Men kwam men niet alleen zonder postzegels 
te zitten, maar ook zonder formulieren. In de 
plaatselijke drukkerij werden formulieren ge-
drukt, maar zonder ‘koningskroon’ en soms in 
felle kleuren (afb. 4, te zien in een lichtgroene 
kleur).
In 1943 kreeg men een frankeermachine van 
Neopost uit Groot-Brittannië (afb. 5). Het was 
de bedoeling dat die werd gebruikt als er geen 
postzegels meer waren. Dat was nooit nodig, 
dus hij werd gebruikt om er brieven voor de 
belasting mee te versturen.
In verband met de bouw van een luchthaven 
op het eiland Vagar werd er in de periode van 
1942 tot 1944 militaire censuur ingevoerd. 
Brieven werden geopend en doorgelezen en 
men leverde ook wel open brieven in die dus 
niet opengesneden hoefden te worden (afb. 6).

Post van en naar de Faeröer-eilanden 
Hier een paar voorbeelden van wat u zoal kunt 
vinden:

Faeröer-eilanden - Denemarken
Er zijn een klein aantal brieven en ansicht-
kaarten bekend uit de periode van 15-27 april 
1940 met lokale censuur, waarop met de hand 
‘opened by censor’ is geschreven of waarop 
het grote ‘Passed by Censor’ stempel staat. De 
route werd daarna opgeheven en het was niet 
mogelijk om de rest van het jaar brieven naar 
Denemarken te sturen. In februari 1941 ontving 
men brieven uit Denemarken en probeerde 
daarom luchtpostbrieven via de VS naar 
Denemarken te sturen, ook al was dit niet toe-
gestaan. Op 16 april 1941 kreeg men toestem-

Dit artikel is gebaseerd op mijn eerder tentoongestelde verzameling 
‘Postale omstandigheden op de Faeröer-eilanden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog’. Ik heb me laten inspireren door het boek van Hopballe 
over deze periode. Het leuke van het verzamelen van deze periode 
is dat er veel materiaal beschikbaar is. En dat u zich in veel kleine 
gebieden kunt verdiepen, afhankelijk van uw smaak en budget.
door Steen Jack Petersen

De Faeröer-eilanden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog

U

1 Brief van de Faeröer- 
eilanden naar  Denemarken. 
Gefrankeerd met 50/5 blok 
van vier, waarvan er een 
met inkeping in de onder-
ste balk van de opdruk. 
Zegel linksonder.

1A Zegel met inkeping 
in de onderste blak. 
Zegel 17 in het vel.
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ming om gewone brieven naar Denemarken 
te sturen (afb. 7), maar het duurde niet lang 
voordat deze verbinding weer werd verbroken. 
Dat gebeurde al op 1 juni 1941, waarna hij tot 
de bevrijding op 5 mei 1945 was verbroken.

Denemarken - Faeröer-eilanden
‘Postverbinding verbroken, retour afzender’ is 
te zien op brieven in de periode van 19 febru-
ari tot 9 april 1940 (afb. 8). Deze brieven lagen 
in postzakken die met de ‘Island Falk’ mee 
hadden gemoeten naar de Faeröer-eilanden. 
Maar die tocht ging door de oorlogsomstan-
digheden niet door en de brieven werden aan 
de afzender teruggestuurd.

2 Brief 
verzonden op 
9 juli 1940, 
de laatste dag 
met het tarief 
van 15 øre.

6 Brief verzonden 
van Sørvaag naar 
Thorshavn met 
militaire censuur.

3 Brief 
verzonden 
op 5 augustus 
1940, gefran-
keerd met  
5 + 15 øre.

4 Fragment van een 
postwissel gedrukt op 
de Faeröer-eilanden.

5 Fragment met 
opdruk van de eerste 
frankeermachine die 
op de Faeröer-eilan-
den werd gebruikt.

7 Brief verstuurd van de Faeröer-eilanden naar Denemarken in de korte periode dat dit was toegestaan. 
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De postroute opende pas weer op 13 novem-
ber 1940, waarna er weer gewone brieven en 
luchtpostbrieven verstuurd konden worden. 
De route veranderde in de loop van de tijd en 
de postverbinding ging weer dicht toen Ame-
rika in 1941 mee ging doen aan de oorlog. De 
luchtpostverbinding opende weer in februari 
1942 (afb. 9) en was de rest van de oorlog 

geopend, met uitzondering van 5 weken van 
28 augustus tot 7 oktober 1943, toen er in 
Denemarken de staat van beleg werd afgekon-
digd. Vervolgens werd de censuur op Bermuda 
gesloten en de brieven werden in plaats daar-
van in de VS of Groot-Brittannië gecensureerd. 
Er zijn ook brieven bekend die wel drie keer 
zijn gecensureerd: eerst in Duitsland, daarna 

in de VS en ten slotte in Groot-Brittannië. De 
postverbinding voor land-/zeepostbrieven 
opende pas weer op 13 juni 1945.

Koerierpost (overheidspost) 
Deze werd in februari 1940 ingevoerd, toen 
de schepen het bevel kregen om aan te 
lopen in Kirkwall op de Orkney-eilanden voor 

8 Brief teruggestuurd aan de afzender toen de post naar de Faeröer-eilanden werd 
stopgezet in verband met de Duitse bezetting van Denemarken. 

10 Rode Kruis formulier verzonden van de Faeröer-eilanden naar Denemarken.

9 Luchtpostbrief verstuurd naar de Faeröer-eilanden toen de route in februari 1942 opende. 

12 Ansichtkaart verstuurd van Groot-Brittannië naar de Faeröer-eilanden. 

11 Aangetekende brief verstuurd van de Faeröer-eilanden naar Groot-Brittannië. 
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contrabande-controle (=controle op smok-
kelwaar). Men wilde niet dat overheidsdo-
cumenten werden onderzocht en creëerde 
daarom een koerierpost met een verzegelde 
postzak. Er zijn brieven gestempeld met ‘Færø 
Amt’ of ‘Statsministeriet’ uit Denemarken van 
26 februari 1940 tot 30 maart 1940 en van 
de Faeröer-eilanden naar Denemarken in de 
periode van 16 februari tot 2 april 1940.

Rode Kruis formulieren
Ik ben van mening dat Rode Kruis formulieren 
onderdeel uitmaken van de postgeschiedenis 
en er dus bij moeten zitten. Ik vind dit omdat 
het tijdens de oorlog lange tijd de enige moge-
lijkheid was om in contact te komen met fami-
lie en vrienden. Vooral de postverbinding van 
de Faeröer-eilanden naar Denemarken stond 
zwaar onder druk. De eerste periode dat men 
geen brieven kon versturen was van 27 mei 
1940 tot februari 1941 en daarna al weer van 
1 juni 1941 tot de bevrijding op 5 mei 1945. Dat 
hield dus in dat men in deze periodes gebruik 
moest maken van de formulieren van het 
Rode Kruis (afb. 10). Naast de verschillende 
soorten formulieren die u kunt laten zien, kunt 
u ook tonen dat er verschillende soorten enve-
loppen voor de formulieren werden gebruikt. 
De formulieren waren er met respectievelijk 
‘20 woorden’ of ‘25 woorden’ en met of zonder 
antwoordmogelijkheid. De enveloppen zijn er 
in langwerpig formaat (bestemd voor brieven), 
vierkant formaat (voor de formulieren) en met 
of zonder opdruk ‘Rode Kruis Brief’. Aan het 
eind van de oorlog werden er enveloppen van 
kringlooppapier gemaakt, zonder de opdruk 
‘Rode Kruis Brief’.

Undercover-brieven 
Undercover-brieven via Lissabon zijn er zowel 
officieel als onofficieel. In november 1940 
maakte men in de krant Dimmalætting bekend 
dat het mogelijk was om brieven via Thomas 
Cook & Son in Londen te versturen. Er zijn 
geen brieven van de Faeröer-eilanden naar 
Thomas Cook & Son bekend. Wel een paar van 
Lissabon naar Denemarken, waarbij men aan 
moet kunnen tonen dat de ontvanger familie 
is van een Faeröerder. Omgekeerd werden 
er brieven verzonden aan P.O. Box 506 in 
Lissabon. De meeste ontvangers van P.O. Box 

506 brieven woonden in Groot-Brittannië en 
niet op de Faeröer-eilanden. Het is daarom 
belangrijk om aan te kunnen tonen dat de 
naam verbonden is aan de Faeröer-eilanden. 
De route werd al in 1942 opgeheven, maar dit 
werd pas openbaar gemaakt in april 1943.
De onofficiële undercover-route zijn brieven 
die gestuurd zijn aan de Deense consul Viggo 
Bechmann, P.O. Box 164, Lissabon. Er zijn brie-
ven bekend die zowel naar als van Ernst Hansen 
in Tvøroyri (Technische school) zijn verstuurd. 

Faeröer-eilanden - Groot-Brittannië
Omdat de Faeröer-eilanden ‘vriendelijk bezet’ 
waren door de Britten, werd Groot-Brittannië 
hun belangrijkste handelspartner. Daarnaast 
ontstonden er tijdens de bezetting veel vriend-
schappen. Er zijn veel brieven verzonden naar 
Groot-Brittannië en met veel verschillende 
soorten censuurstrookjes (afb. 11).

Groot-Brittannië - Faeröer-eilanden
Omgekeerd is er ook veel materiaal. Er zijn 
brieven bekend die open ingeleverd zijn aan 
de censuur, waar ze gecensureerd zijn en 
het stempel ‘Security Control Office’ hebben 
ontvangen en een sluitstrook. Er zijn allerlei 
soorten censuurstroken, waarvan sommige 
erg zeldzaam zijn. 
Er zijn twee brieven bekend verzonden van 

Isle of Man, door een Oostenrijker – die daar 
gevangen zat – die normaal op de Faeröer-
eilanden woonde en voor de oorlog als kruide-
nier er de kost verdiende. Volgens de huidige 
informatie zijn er maar drie mensen uit de 
Faeröer-eilanden op Isle of Man gevangen 
gezet (een Oostenrijker en twee Hongaren).
Er is echter een heleboel materiaal waarbij 
men interessante frankeringen kan vinden, 
met onder meer strafporto en mooie censuren 
(afb. 12).

Veldpost
Veldpost van en naar de Britse troepen op de 
Faeröer-eilanden is ook interessant. Behalve 
dat er drie veldpostnummers 219, 611 (afb. 13) 
en 695 zijn, zijn ze er verschillende soorten 
stempels. Hier ziet u ook verschillende soor-
ten censuurstempels. De zeldzamere soorten 
komen van de vloot ‘Navy’ en de luchtmacht 
‘RAF’. Dit is een zeer interessant gebied.

Faeröer-eilanden - Zweden
Zweden was tijdens de hele oorlog neutraal 
en er zijn veel brieven bewaard gebleven uit 
deze periode. Er is nogal wat correspondentie 
die waarschijnlijk gaat over het kopen van pro-
visorische postzegels, waarbij aangetekende 
brieven met postzegels werden verstuurd 
(afb. 14).

13 Veldpostbrief verzonden van de Faeröer-eilanden naar Groot-Brittannië.

(rechts) 14 Aangetekende expresbrief verstuurd van de Faeroër-eilanden naar Zweden.

15 Luchtpost-
brief verstuurd 
rechtstreeks 
van Zweden 
naar Groot-
Brittannië en 
verder naar 
de Faeröer-
eilanden.
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Zweden – Faeröer-eilanden
Omgekeerd zijn er ook interessante brieven. Er 
is onder meer een luchtpostroute via Bagdad 
van 1 maart tot 22 juni 1941. Er zijn op dit mo-
ment maar twee brieven via deze route bekend, 
maar er zijn nog veel andere interessante 
brieven van Zweden naar de Faeröer-eilanden. 
Er zijn brieven bekend die met de luchtpost 
via ‘Europa’ zijn verstuurd en als men iets 
meer luchtposttoeslag betaalde, was er ook 
luchtpost rechtstreeks naar Groot-Brittannië. 
Het voordeel van laatstgenoemde was dat 
het sneller ging en men de Duitse censuur 
omzeilde (afb. 15).

Faeröer-eilanden – VS
Er is nogal wat correspondentie naar de VS. Er 
is vrij veel correspondentie die waarschijnlijk 
gaat over het kopen van provisorische postze-
gels, waar aangetekende brieven met postze-
gels werden verstuurd. De post werd normaal 
gecensureerd in Groot-Brittannië en een tijdje 
zowel in Groot-Brittannië als in de VS (afb. 16).

VS – Faeröer-eilanden
Er is ook nogal wat correspondentie vanuit de 
VS. Er is vrij veel correspondentie die waar-
schijnlijk gaat over postzegels, met mooie 
frankeringen. Hier werd de post normaal 
gecensureerd in Groot-Brittannië aan het begin 
van de oorlog en aan het eind van de oorlog 
gebeurde dit in de VS (afb. 17).

Naoorlogse censuur 
Toen de oorlog was afgelopen, voerde men in 
Denemarken op 13 mei 1945 de naoorlogse cen-
suur in die voor de Faeröer Eilanden tot 4 au-
gustus 1945 duurde. Er zijn zowel brieven van 
als naar de Faeröer-eilanden met deze censuur, 
maar het komt ook voor dat brieven niet door 
de censuur heen gaan. Sommige brieven gaan 
via Groot-Brittannië en hier censureert men ook 
tot 24 juni 1945 (afb. 18), waarna waardevolle 
brieven door de douane werden gecontroleerd 
voordat ze werden doorgestuurd.
Ik hoop dat dit artikel u heeft geïnspireerd 
om de Faeröer Eilanden te gaan verzamelen. 
DAKA GF10 is een gespecialiseerde catalogus 
die ik u kan aanraden, hij bevat informatie over 
de Faeröer Eilanden. 

17 Luchtpost-
brief van de 
VS naar de 
Faeröer-
eilanden.

18 Brief 
ver stuurd van 
de Faeröer 
Eilanden naar 
Denemarken.

16 Aan-
getekende 
lucht-
postbrief 
verstuurd 
van de 
Faeröer-
eilanden 
naar de VS.

SEPTEMBER BEURZEN
03/09  ETTEN-LEUR  Nieuwe Nobelaer 10-16u

09/09  EMMEN  Hampshire Hotel 9.30-15u

16/09  HOUTEN

ANSICHTKAARTEN en POSTSTUKKEN

Expo Houten 10-17u 

Info  050-5033926 of info@wbevenementen.eu

WWW.WBEVENEMENTEN.EU
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Het kleuren van kleding vindt zijn 
oorsprong duizenden jaren geleden, en 
zelfs op de Faeröer was het thuis 
kleuren van wol en kleding een gebrui-
kelijke praktijk. Ontwerp: Edward 
Fuglø.

Postzegels van de Faeröer

Datum van uitgifte: 27.02.2017
Waarden: 6 x 9,50 DKK

Datum van uitgifte: 15.05.2017
Waarden: 9,50 en 17,00 DKK

Natuurlijke kleur

Europa 2017: kastelen
De Faeröerse legende over een Schotse princes die niet 
in het kasteel van haar vader wilde blijven. Ze trouwden 
in het geheim en het tweetal vluchtte naar de Faeröer 
waar ze ook bleven. Ontwerp: Janus Guttesen.

Datum van uitgifte: 28.04.2014
Waarden: 14,50, 15,50 en 17,00 DKK

Vuurtorens
De vuurtorens van Akraberg uit 1909, 
Stóra Dímun uit 1927 en Toftir uit 1893. 
Foto’s: Erik Christensen, Ólavur Fred-
eriksen en Finleif Mortensen.

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

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

Koop postzegels van de Faeröer op 
http://en.stamps.fo

FØROYAR 9,50 KR
Janus Guttesen 2017

Kongsdóttirin í Nólsoy FØROYAR 17 KR
Janus Guttesen 2017

Kongsdóttirin í Nólsoy

Bezoek ons op de Multilaterale Hertogpost 2017!

Posta Faeröer – een van de kleinste postadministraties ter wereld – is bekend om zijn geweldige ideeën. Sedert 1976 
heeft Posta Faeröer unieke, mooie en creatieve postzegels uitgegeven, die wereldwijde erkenning hebben gekregen.

18 KRFØROYAR

EDWARD FUGLØ 2017Somateria mollissima faeroensis 
Æðublikur

Somateria mollissima faeroensis 
Æða

27 KRFØROYAR

EDWARD FUGLØ 2017

Overal, in de fjorden langs de kust en in havens, zie je 
grote en kleine vluchten eidereenden zachtjes bewe-
gend op de golven onder alle weersomstandigheden. 
Ontwerp: Edward Fuglø. 

Datum van uitgifte: 27.02.2017
Waarden: 18,00 en 27,00 DKK

De Faeröerse eidereend
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die in zijn periode het licht zagen. Al deze 
ontwerpers zijn in meer of mindere mate door 
Oxenaar geïnspireerd. Het ‘Nieuwe Ontwerpen’ 
werd onder zijn bezielende leiding geboren 
(afb. 5). Design. Dutch Design. ‘Iedereen die 
iets betekende in de wereld van de beeldende 
kunst en de vormgeving passeerde bij de DEV’, 
schrijft Els Kuijpers. De Nederlandse zegels uit 
deze periode schieten er internationaal gezien 
met kop en schouders boven uit. Bekijk voor 
de grap eens de jaren ’70-pagina’s in de Yvert 
of de Michel van andere Europese landen! 
Nederland was lichtjaren vooruit. In zijn DEV-
periode was Oxenaar ook verantwoordelijk 
voor de nieuwe huisstijl van de PTT (afb. 6). 
Nieuwe brievenbussen, nieuwe logo’s voor de 
afdelingen, baliemeubilair, telefooncellen, alles 
ontstond bij de Dienst in een vriendschap-
pelijke sfeer. Oxenaar schrapte alle vormen 
van hiërarchie en autoriteit, iedereen lunchte 
gezamenlijk aan een grote tafel. Hij begreep 
dat creativiteit alleen gedijt in een ontspannen 
omgeving.

Bankbiljetten
Voordien werkte hij voor De Nederlandse 
Bank, waar hij naast de drie bovengenoemde 
bankbiljetten ook de eerder verschenen (twee-
de) erflaterserie ontwierp (Hals, Sweelinck, 
De Ruyter, Vondel en Spinoza). Spraakmakend 
zijn de stiekeme grapjes die hij uithaalde met 
de bankbiljetten buiten medeweten van de 
Nederlandse Bank, zoals zijn vingerafdruk 
op het 1000-gulden-biljet en zijn naam op 
het 5-gulden-biljet (afb. 7). De woede van de 
bankdirectie wist hij weg te wuiven met het 
argument dat hij ‘echtheidskenmerken’ had 
aangebracht. Verder heeft Oxenaar talloze 
boekomslagen, affiches, maar ook boekillus-
traties op zijn naam staan.

e waardering was zo groot (afb. 1), 
dat het woord ‘snip’ bijna het 
Bargoens woordenboek haalde, zo 
snel was deze naam ingeburgerd. De 

biljetten genoten internationaal aanzien en 
het was voor ons Nederlanders in dat opzicht 
dan ook vier stappen achteruit toen we in 
2002 werden geconfronteerd met de bloede-
loze eurobiljetten. 

Postzegels
KS.1 28, 29 (bedoeld worden NA 343 en Sur 
404); N. 809 (moet zijn 807-810), 830-834, 
912-917, 965-969, 1515, 1575-1578, 1615 en de 
eerste automaatstroken, aldus de index van de 
NVPH-catalogus van 2003 (de ontwerpersin-
dex wordt node gemist in de recentere edities), 
alsmede de niet vermeldde 1090, 1130 en 1200, 
zijn Oxenaars directe bijdragen aan de vader-
landse filatelie. De zomerzegels van 1970 genie-
ten mijn persoonlijke voorkeur (afb. 2), maar 

D
ook de Klussendorf-automaatzegels (afb. 3) 
zijn prachtig (Malevich?). Soms haalde een 
ontwerp de eindstreep niet, zoals die voor de 
Europazegels 1962 (afb. 4). Maar van groter 
belang voor het gezicht van de – toen nog – 
PTT was zijn werk bij de Dienst Esthetische 
Vormgeving, afgekort DEV. Deze afkorting heeft 
tijdens Oxenaar’s aanwezigheid veel andere 
betekenissen gekregen, zoals Dienst Extreme 
Vertraging, omdat er vaak gedoe was om een 
van de ontwerpen. Van 1970 tot 1994 was hij bij 
deze dienst betrokken, vanaf 1976 als directeur. 
In deze periode verschenen ook de zeer fraai 
verzorgde jaarboekjes van de DEV met achter-
gronden over de ontwerpen en ontwerpers en 
emissiegegevens. Naast de 32 zegels van zijn 
hand had hij uiteraard ook grote invloed op de 
zegels die à titre DEV zijn gepresenteerd. Ootje, 
zoals de meesten hem kenden en noemden, 
was degene die de ontwerpers uitnodigde en 
inspireerde. Talloze nieuwe ontwerpers kregen 
in deze periode een kans om de 6 cm2 naar 
hun eigen inzicht in te vullen. Oxenaar stak zijn 
handen voor hen in het vuur: Gerrit Noordzij, 
Jolijn van der Wouw, Jaap Drupsteen, René van 
Raalte, Gert Dumbar, Otto Treuman, Jan van 
Toorn, Ger Dekkers, Gerard Unger, Swip Stolk, 
Peter Vos, Max Kisman, Anthon Beeke, Joost 
Swarte en vele anderen trok hij aan om een of 
meer van de ruim 600 zegels te ontwerpen, 

In de knip en in de bus

In de vele postume beschrijvingen over het werk van Robert 
Deodaat Emile ‘Ootje’ Oxenaar (Den Haag 1929 – Manomet, 
USA 2017) worden – terecht – veel veren gestoken in diens 
onderlijf als het gaat om de bankbiljetten van zijn hand en dan 
met name die drie, de 50, de 100 en de 250, of beter gezegd 
de zonnebloem, de snip en de vuurtoren. 
door Ot Louw  portret Marte Röling

1. ‘Die Drie’, 
hier bij hun 
verschei-
den geëerd 
door Joost 
Veerkamp

2. Zomer-
zegels 
1970

3. Zegel voor de Klussendorf-
automaat

4. Niet gekozen ontwerp voor Europa-
zegels 1962 (inventarisnr. 55456)
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In een leuk klein boekje2 van Els Kuijpers – 
een collega van Oxenaar – worden vooral 
de illustratieve vaardigheden van Oxenaar 
geroemd, bijvoorbeeld die bij Gargantua. 
‘Hier was ik geen kind meer, hier liet ik Wim 
Bijmoer en ook Fiep Westendorp –‘kinderach-
tig’–  definitief achter me’, luidt de jeugdont-
boezeming van de schrijfster. Op bezoek bij 

6. Postkantoorinrichting in de nieuwe huisstijl

Ootje thuis zag ze zijn boekenkast, waarin de 
boeken nieuwe omslagen hadden – Oxenaar 
verving ze door eigen werk. Els Kuijpers was 
ook degene die een speciale tentoonstelling 
maakte over Oxenaar in het Museum voor 
Communicatie in december 2009.
Dan nog even gekeken in het onvolprezen 
Handboek3, waar te lezen valt dat zijn vader 

als beroepsmilitair 
betrokken was bij de 
veiligheidsdienst van 
het Koninklijk Huis. 
Zo leerde Oxenaar 
voor de oorlog 
Beatrix al kennen, 
wat hem later bij de 
productie van de 
diverse Beatrix zegels 
goed van pas kwam. 
Met name voor de 

gestippelde permanente Beatrix-zegels van 
Peter Struycken en Gerard Unger, die bij de 
PTT-hoofddirectie niet in goede aarde vielen, 
wist hij persoonlijk de goedkeuring van Beatrix 
te krijgen.
‘Postzegels verzamelen is een domme bezig-
heid voor druiloren’, vond hij.

Noten
1. KS staat voor Koninkrijksserie.
2. Ootje Oxenaar, Els Kuijpers, [Z]OO-producties, 2010
3. Handboek Nederlandse Postwaarden, pagina’s B42

Verantwoording illustraties
Afb. 3, 6: Archief Julius Vermeulen
Afb. 4, 5: Museum voor Communicatie , Den Haag 
(www.postzegelontwerpen.nl, hier een groot aantal 
postzegels en ontwerpen van Oxenaar) 
Afb. 7: Handboek Postwaarden Nederland,
pagina B42-13, afb. 21

5. Opmerkingen van Ootje betreffende de Zomerzegels 1980. Ontwerp Rein Draijer 
(inventarisnr. 57796)

7. Hij nam Marius Holtrop 
in het Ootje

http://www.postzegelontwerpen.nl/
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ijn dochter Elizabeth II regeert al zo 
lang over het Verenigd Koninkrijk, 
dat koning George VI ietwat in de 
vergetelheid is geraakt. Misschien 

kent u hem uit de film The King’s Speech 
(2010), waarin acteur Colin Firth de vorst 
even terug in beeld bracht (afb. 1). 
Ook bij filatelisten staat George in de schaduw 
van zijn opvolgster, want vergeleken bij de 
stroom van (voornamelijk) Machin-postzegels 
en -postwaardstukken is er tijdens zijn regeer-
periode (1936-1952) maar weinig uitgegeven. 
Voor de liefhebber is er echter genoeg te 
vinden, ook aan postwaardestukken. In dit ar-
tikel beperken we ons tot het verzamelen van 
Britse postwaardestukken. Canada, Australië, 
India en de andere delen van het Britse Rijk 
laten we buiten beschouwing.

Zegelbeelden
Het portret van George VI komt voor op brief-
kaarten, postbladen, enveloppen en luchtpost-
bladen, maar ook op krantenwikkels, aanteken-
enveloppen en telegramformulieren. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog zijn dan nog enkele 
speciale postwaardestukken uitgegeven voor 
correspondentie naar krijgsgevangen Britse 
militairen in Europa en in het Verre Oosten.
Een verzameling postwaardestukken kan men 
op verschillende manieren opzetten: zuiver 
chronologisch, naar type postwaardestuk, of 
naar zegelbeeld. Voor George VI is zegelbeeld 
een prima ordeningsprincipe. Het heeft als 
voordeel dat men zijn verzameling kan beginnen 
met eenvoudige voorbeelden van elk zegel-
beeld, en daarna de moeilijker varianten kan 
gaan toevoegen. Een voorbeeld: de 1½ penny 

bruin op een militair 
luchtpostblad, niet 
heel zeldzaam, maar 
hetzelfde zegelbeeld 
op een (gebruikte) 
krijgsgevangenenkaart 
is uiterst schaars.

De basis voor de 
zegelbeelden van 
koning George VI is het 
portret van de hand 
van Edmund Dulac dat 
ook voor de meeste 
postzegels is gebruikt. 
Men ziet hierop de 
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vorst en profil, kijkend naar links (afb. 2). De 
zegelbeelden kunnen onderverdeeld worden 
in gegraveerde portretten (letterpress, afb. 3) 
en portretten in reliëfdruk (embossed, afb.4). 
Beide typen komen voor in allerlei waarden en 
kleuren en men treft ze zowel aan op officiële 
uitgiften (Post Office issues) als op particulie-
re uitgiften (Stamped to order issues of STO). 
De laatste zijn vaak het boeiendst.1 

Gegraveerd portret
De lage waarden van het gegraveerde of 
letterpress-zegelbeeld, ½ d. t/m 2½ d.2, 
bestaan alle vijf in twee kleuren. De oorspron-
kelijke kleurenreeks uit 1940 is in 1951 name-
lijk vervangen door een nieuwe, zoals dat ook 
gebeurde bij de postzegels van George VI.

samenstelling: Jacques Spijkerman. jacspijkerman@msn.com 

€

Z

George VI: The
King’s Portrait [1]

Afb. 1: The King’s Speech

Afb. 2: Post zegel
Afb. 4: Portret in reliëfdrukAfb. 3: Gegraveerd portret

Afb. 5: Krantenbandje Afb. 7: Bovenkant Post Office-briefkaart

Afb. 6: 
Vraag-
kaart van 
de Bloed-
trans-
fusie-
dienst

Afb. 8: 
Forces 
Letter
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Het zegelbeeld met de kleinste nominale 
waarde is ½ d.; in eerste instantie uitgebracht 
in groen en later in oranje. De waarde dekte 
aanvankelijk het tarief voor een binnenlandse 
drukwerkzending, maar komt ook voor als bij-
druk na een portverhoging. Als voorbeeld twee 
Stamped-to-order issues: een datumloos kran-

tenbandje verstuurd naar Nederland (afb. 5) 
en een kaart van de Bloedtransfusiedienst uit 
1955 (afb. 6). Op die 1 d.-kaart (het vraagdeel 
van een briefkaart met betaald antwoord) is 
de waarde van ½ d. later bijgedrukt. 
Voor het tonen van een ‘enkelfrankering’ van 
het zegelbeeld 1 d. rood kiezen we een gewone 

briefkaart. Aan de bovenkant kunt u meteen 
het verschil met STO-briefkaarten zien: op Post 
Office-briefkaarten staat het Rijkswapen afge-
beeld (afb. 7). In de naoorlogse kleur blauw heb 
ik de 1 d. helaas niet kunnen vinden. Die komt 
uitsluitend voor op een redelijk zeldzame STO-
briefkaart en een idem STO-krantenbandje.

Afb. 9a+b: Verzekeringsbewijs adreszijde en achterzijde

Afb. 10: Briefkaart oranje Afb. 11: Briefkaart bruinrood

Afb. 12a+ b: Drukwerkkaart Cadbury adreszijde en achterzijde
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Afb. 13: Postblad Afb. 15: Luchtpostbriefkaart krijgsgevangenen

Afb. 14: Luchtpostblad krijgsgevangenen

Afb. 16d: 
Airgraph-
envelop

Afb. 16a: Airgraph-formulier (voorzijde) Afb. 16b: Airgraph-formulier (achterzijde)
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Verzekeringsbewijs en bestelformulier
Voor het zegelbeeld van 1½ d. zijn in de loop 
der tijd de kleuren bruin en groen gebruikt. 
Van de bruine variant tonen we een militair 
luchtpostblad (Forces letter) uit 1945 (afb. 8) 
en van de groene een verzekeringsbewijs uit 
1955 (afb. 9a+b). Het gaat hierbij om een 
tijdelijke reisverzekering voor 72 uur, waarvan 
de geldigheid inging op de aan de achterzijde 
gestempelde tijd. Het zegelbeeld vertegen-
woordigt het drukwerktarief, zodat men de 
kaart eventueel kon versturen.
Een binnenland-briefkaart van 2 d. verscheen 
in 1940 in oranje (afb. 10). Deze werd later 
uitgebracht in bruinrood (afb. 11) en ook nog 
een keer in bruin. Maar van de 2 d. bruin is 
een spectaculairder voorbeeld te vinden: een 
drukwerkkaart waarmee chocoladefabrikant 
Cadbury het bezoek van zijn vertegenwoor-
diger aankondigde aan winkeliers. De achter-
kant van de kaart diende als bestelformulier 
(afb. 12a+b).

Tweede Wereldoorlog
2½ d. komt als zegelbeeld voor op post-
bladen, aanvankelijk in blauw en later in 
rood (afb. 13). De blauwe variant werd ook 
gebruikt op een speciaal luchtpostblad 
voor berichten aan militairen in Duitse of 
Italiaanse krijgsgevangenschap (afb. 14). 

Van dit formulier verschenen gedurende de 
Tweede Wereldoorlog drie duidelijk verschil-
lende oplagen. 
Een paarse afdruk in de waarde 3 d. vindt 
men op een krijgsgevangenen-luchtpostkaart 
uit 1944 (afb. 15), maar ook op een Airgraph-
formulier ter gelegenheid van Kerstmis 
1944 (afb. 16a+b). Dergelijke formulieren 
vindt men alleen ongebruikt: ze waren 
bedoeld om ingevuld te worden, waarna de 
boodschap gefotografeerd werd op micro-
film. De film werd verstuurd per luchtpost en 
op de plaats van aankomst werden de opna-
men (verkleind) afgedrukt en in een speciaal 
envelopje per post bezorgd bij de ontvanger 
(afb. 16c+d). 
Net als voor militairen werd ook voor bur-
gers in de oorlogsjaren een luchtpostblad 
uitgebracht. Zij hadden echter geen recht 
op een gereduceerd tarief of op portvrijdom: 
6 d. was het tarief, met een zegelbeeld in 
violetbruin (afb. 17).

Olympische Spelen 1948
De Olympische Spelen in Londen vormden in 
1948 voor veel Britten het eerste lichtpuntje 
na de grauwe oorlogstijd en de nasleep 
daarvan. Het luchtpostblad dat bij die gele-
genheid werd uitgebracht toont een feestelijk 
zegelbeeld van 6 d. in lila, geheel ontworpen 

door de eerdergenoemde Edmund Dulac 
(afb. 18a+b). Na 1948 verschenen nog 
wel nieuwe postwaardestukken met het 
gegraveerde portret van koning George VI, 
maar geen zegelbeelden in nieuwe kleuren of 
waarden.
Over de zegelbeelden in reliëfdruk handelt 
deel 2 van dit artikel.

Noten
1. Stamped to (private) order of ST(P)O is een 
fenomeen dat we in Nederland niet kennen. Het gaat 
om particulier vervaardigd drukwerk, dat door de 
posterijen van een officiële zegelindruk is voorzien. 
De aanvrager kon kiezen uit een aantal verschillende 
zegelbeelden, waarbij ook combinaties van twee of 
meer waarden mogelijk waren. Soms wordt de term 
Printed to (private) order gebruikt, maar die is minder 
nauwkeurig. 
2. Tot aan de invoering van het decimale muntstelsel 
werd de penny aangeduid met de afkorting ‘d.’ (van het 
Latijnse denarius).

Afb. 16c: Airgraph

Afb. 17: Luchtpostblad

Afb. 18a: Luchtpostblad Olympische Spelen

Afb. 18b: 
Zegelbeeld 
Olympische 
Spelen



438 FILATELIE  AUGUSTUS 2017

Afb. 19. Oostenrijkse wapen-
zegels in soldi-waarde 
emissie 1864, tanding 9½, op 
een faillisementsbericht van 
Constantinopel naar Wenen. 
Als inzet afb 19a emissie 
1863, tanding 14, gestempeld 
op het Oostenrijkse Levant-
kantoor te Jaffa.

Voor- en meelopers in gebruik op Levant   kantoren tot de sluiting op 30-09-1914 [2]
In de vorige aflevering werd het gebruik van moederland postzegels 
op de Britse, Franse, Italiaanse en Griekse Levantkantoren  besproken. 
Het gebruik van niet primair voor de Oostenrijkse Levantkantoren 
uitgegeven postzegels komt in deze aflevering aan de orde.  Daarnaast 
wordt het gebruik van moederland postzegels op de Russische, 
 Egyptische en tenslotte de Duitse Levantkantoren beschreven. 
door Hans Paul Soetens

Afb. 20 Oosten-
rijkse Levant Franz 
Joseph 50 soldi-
zegel gestempeld in 
Janina (nu  Ioannina, 
 Griekenland).

Afb. 21. Brief van Mostar (dec. 1873) in Ottomaans Hercegowina per koerier naar de Dalmatischhe 
rivierhaven in Metković vervoerd. Frankering aldaar met 5 kr., verzending via Zara (Zadar) naar Triëst.

Afb. 22. Prentbriefkaart van Constantinopel, gefrankeerd met 
een 5-heller paartje gestempeld Constantinopel I, 30-9-10. 

portefeuille of iets dergelijks meegenomen had. 
Langs de Levanthavens varende schepen van 
de Oostenrijkse Lloyd waren in elk geval wel 
voorzien van Levantzegels in Ottomaanse munt. 

Russische Levantkantoren
De geschiedenis van de Russische Levant-
kantoren is tot 1868 iets gecompliceerder 
dan de andere Levantpostdiensten. Vanaf het 
Russische consulaat in Constantinopel werd 
post uitgewisseld met de Russische post; voor 
de verzending hiervan beschikte het consulaat 
over geldige Russische postzegels. Tchiling-
hirian4 citeert Prigara die 12/24 november 
1862 noemt als datum voor het begin van het 
gebruik van postzegels op het consulaat. Dit 
was op dat moment het enige kantoor van de 
Russische staatspost in de Levant. Alle andere 
‘Levant’-kantoren waren agentschappen van 
de ROPiT (РОПиТ)– de Russische scheep-
vaartmaatschappij met als volledige naam 
Русское общество пароходства и торговли.5
Tot 1 januari 1863 toen de ROPiT-agentschap-
pen in de Levant de status van Russisch 
postkantoor verkregen werden postzegels 
van de maatschappij zelf gebruikt (afb. 23), 
daarna werden deze agentschappen van 
Russische postzegels voorzien. Het consu-
laire kantoor in Constantinopel werd pas in 
1868 aan de ROPiT in beheer gegeven. Hoewel 
vanaf dat moment de specifieke Russische 
Levantzegels in gebruik kwamen bleven de 
gewone Russische postzegels geldig. Ze waren 
in elk geval op het Russische Levantkantoor 
in Constantinopel verkrijgbaar omdat het 
aanvankelijk niet toegestaan was voor het 
binnenlandse Russische traject verder dan 
Odessa met Russische Levantzegels te fran-
keren; deze mengfrankeringen zijn schaars en 

Oostenrijkse Levantkantoren
Op de Oostenrijkse Levantkantoren werd het 
gebruik van postzegels pas in 1863 toegestaan. 
Dit betrof de voor Lombardije-Venetië uitge-
geven postzegels met de Habsburgse dubbele 
adelaar in soldi-munt; het gebruik van de over-
eenkomstige Oostenrijks-Hongaarse postzegels 
in kreuzer-munt was verboden. Na de opname 
van (Lombardije)-Venetië3 in het koninkrijk Italië 
op 19 oktober 1866 werden zegels in soldi-munt 
exclusief gebruikt op de Levantkantoren in het 
Ottomaanse Rijk. De in 1863 uitgegeven wapen-
zegels in tanding 14 werden in 1864 vervangen 
door dezelfde zegels getand 9½ (afb.19). De 
Franz Joseph soldi-emissie van 1867 is de 
eerste Oostenrijkse emissie die alleen voor de 
Levantkantoren werd vervaardigd (afb. 20). 
Niet in alle grotere plaatsen waren Levant 
kantoren aanwezig. In Bosnië-Herzegovina werd 

dit gemis opgevangen door semi-officiële bode-
diensten naar het dichtstbijzijnde Oostenrijkse 
postkantoor Vanuit Mostar was dit de Dalmati-
sche havenstad Metkovich (nu Metković) aan 
de Neretva rivier; hier moest de post natuurlijk 
met postzegels in Oostenrijkse kreuzer-zegels 
zijn gefrankeerd (afb. 21).
Afstempeling van Oostenrijkse postzegels op 
de Levantkantoren kan toch voorkomen al is 
dan moeilijk te bepalen of het afstempeling 
op verzoek betrof of scheepspost van een 
Oostenrijks schip dat aan boord gegenereerde 
en met Oostenrijkse zegels gefrankeerde post 
in een haven aan een Levantkantoor over-
droeg. Hier niet toegestaan gebruik aangezien 
op schepen in havens postzegels van het 
desbetreffende land moesten worden gebruikt 
(afb. 22). De  beschadiging van de zegels toont 
dat de eigenaar de zegels opgevouwen in een 
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Voor- en meelopers in gebruik op Levant   kantoren tot de sluiting op 30-09-1914 [2]

Afb. 29 Duits 10 pfennig Germaniapaar op brief van Smyrna – 23 october 07 – naar 
Parijs. De envelop met gedrukt verzendadres in Smyrna toont dat de frankering op het 
Levantkantoor werd geaccepteerd.

Afb. 23. ROPiT-zegel van 
2  piaster – emissie 1866 – 
geldig op de ROPiT scheeps-
routes buiten het Russische 
keizerrijk, met Russisch ruit-
stempel nr 785?, in gebruik 
genomen januari 1863.

Afb. 24 Egyp-
tische 2 piaster 
– 1e emissie – 
gestempeld 
Constantinopel, 
20 nov (6)6.

Afb. 27 Duitse 
20 pf grosses 
Brustschild ge-
stempeld Kaiserl. 
Deutsch P(ost) 
A(mt) Comstanti-
nopel 12 maart 73.

Afb. 25 Egyp-
tische 1 piaster 
– 3e emissie 
– gestempeld 
Metelino, 5 
september 1872 
(nu Mytilene op het Griekse eiland Lesbos).

Afb. 26 Egyptische interpostal van 
het tussen 1870 en 1872 geopende 
postagentschap in Port Lagos (nu 
Portolago in Grieks  Thracië.

Afb. 28 Duits 20 pfennige zegel op brief van Constantinopel – 16 januari 80 – naar Triëst.

zeer gezocht. Op losse zegels is het gebruik op 
Russische Levantkantoren herkenbaar door 
de stempels met het tekstdeel РОПнТ of de 
plaatsnaam in Cyrillisch schrift.

Egyptische Levantkantoren
De Egyptische Levantkantoren werden in 
1881 gesloten; enkele jaren voordat op andere 
Levantkantoren overdrukken in Ottomaanse 
munt op postzegels werden aangebracht.
Op het moment dat de eerste Egyptische 
postzegels werden uitgegeven waren 
Egyptische consulaire postkantoren actief 
in Constantinopel, Smyrna en in Djedda. Bij 
de invoering van de Egyptische postzegels in 
1866 werden de zegels ook aan de consula-
ten in deze steden ter beschikking gesteld, 
daarnaast waren ze beschikbaar op de 
agentschappen van de Egyptische Azizie-Misri 
Stoomschipmaatschappij in Ottomaanse 
havens. Door de korte looptijd van de eerste 
emissie zijn zegels met stempels van deze Le-
vant kantoren en agentschappen zeer schaars 
(afb. 25). Ook op de in 1867 uitgegeven 
tweede emissie zijn stempels van Egyptische 
Levantkantoren behoorlijk schaars.
In 1870 werd de private Azizie-Misri scheep-
vaartmaatschappij overgenomen door de 
Egyptische staat en als Khedivale Scheep vaart-
maat schappij voortgezet. De dienstverlening 
werd uitgebreid met regelmatige scheepsdien-
sten tussen Alexandrië en Constantinopel via 
een westelijke route langs de huidige Griekse 
kust en een oostelijke route langs de ooste-
lijke Middellandse zeekust. In de aan te lopen 
havens werden meteen postale faciliteiten ge-
schapen. Door de geringe animo werden deze 
regelmatige lijndiensten begin 1872 gestaakt 
wat leidde tot de sluiting van de Egyptische 
postagentschappen langs deze routes. 
De derde Egyptische postzegelemissie werd 

begin 1872 uitgegeven wat betekent dat 
stempels van de kantoren langs de oostelijke 
en westelijke scheepsroutes alleen kunnen 
voorkomen op zegels van de tweede emissie 
De regelmatige lijndienst tussen Alexandrië 
en Constantinopel via de eilanden voor de 
Anatolische kust bleef gehandhaafd zodat 
hier een regelmatige postdienst realiseer-
baar bleef. Postzegels van de emissie tussen 
1872 en 1881 komen met stempels van Djedda 
(Saudi-Arabië) en de aan deze lijn gevestigde 
kantoren of agentschappen voor (afb 25). 
De zogenoemde Interpostals van de kantoren 
aan deze lijnen – gebruikt als kenmerk op 
officiële correspondentie respectievelijk als 
dienstzegels – komen wat vaker voor dan 
postzegels met stempels van deze plaatsen 
(afb 26) maar zijn nog steeds schaars. 

Duitse Levantkantoor
Pas na de vorming van de Noord-Duitse Bond 
in 1867 werd een Noord-Duits consulaat 
geopend in Constantinopel waarna hier op 
1 maart 1870 een Duits Levantpostkantoor werd 
geopend. Op dit kantoor waren voor frankering 
de post- en dienstzegels van de Noord-Duitse 
Bond beschikbaar. Op 1 januari 1871 werd deze 
bond samen met de Zuid-Duitse staten omge-
zet in het Duitse keizerrijk waarna de postzegels 
met rijksadelaar in gebruik werden genomen; 
aanvankelijk met het kleine, vanaf 1872 met het 
grote wapenschild (afb. 27). Tot 1884 werden 
alle Duitse postzegels ook gebruikt op de Duitse 
Levantkantoren in Constantinopel (afb. 28). 
Na de invoering van de Duitse Levantzegels in 
Ottomaanse munt bleven postzegels in Duitse 
munt geldig; met name gold dit voor de zegels 
van 2 mark voor de frankering van postpak-
ketten etc. Deze zegels bleven in gebruik tot 
de introductie van de hogere waarden van de 
overdrukte Reichpost-zegels type Germania 

in 1900. Het eerste Duitse 
Levantkantoor buiten 
Constantinopel werd 
pas op 1 oktober 1898 in 
Jaffa geopend in verband 
met de reis van het Duitse 
keizerspaar naar Palestina; 
gevolgd door een kantoor in Jerusa-
lem. Hierdoor kunnen 2 markzegels voorkomen 
met stempels van de Duitse post in Jaffa en 
mogelijk zelfs in Jerusalem. 
Het gebruik van voorlopers tot 1900 op de an-
dere Duitse Levantkantoren is onwaarschijn-
lijk omdat deze kantoren pas in 1900 werden 
geopend en direct bevoorraad werden met 
de overdrukte Reichspost-zegels. Het gebruik 
van meelopers op deze kantoren van de 
Duitse emissie vanaf 1889 komt voor, mogelijk 
van scheepspost of meegenomen voorraad  
(afb. 29) met deze emissies gefrankeerde 
Duitse poststukken zonder overdruk zijn zeld-
zaam en werden meestal door verzamelaars 
geproduceerd.

Noten
3. Het grootste deel van Lombardije was reeds eind 
november 1859 aan Italië afgestaan. 
4. Tchilinghirian, S.D. En Stephen, W.S.E., Stamps of the 
Russian Empire used abroad, Londen 1957
5. ROPiT – РОПнТ officieel Roesskoje Obsjtsjestvo 
Parachodstva i Torgovlji. (Russische Maatschappij voor 
Stoomscheepvaart en handel)

Referenties 
o.a. in: Levant, Buitenlandse postdiensten in het 
Ottomaanse Rijk, Bruining, F., Louw, O., Mascini, J.
& Soetens, H.P., Zeist 2010
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aar aanvankelijk de langzame Zeppe-
lin het moest afleggen tegen vervoer 
met zeeschepen, ging het tempo 
omhoog met de komst van snellere 

vliegtuigen. Het twaalfmotorige watervliegtuig 
DOX was hierin een voorloper. Waar de PTT 
in 1929 droomde met de slogan ‘Vandaag 
gelezen, gisteren gepost’ stappen wij 50 jaar 
later massaal in de Jumbojet.

Vliegtocht
Nog geen twee jaar daarvoor, in 1927, werd 
met succes de vliegtocht Amsterdam-Batavia 
afgelegd. In elf dagen werd een afstand van 
15.000 kilometer overbrugd. De retourvlucht 
nam 12 dagen in beslag. Deze prestatie versnel-
de de ontwikkeling van een geregelde lijndienst 
naar Nederlands-Indië. In 1927 werd daartoe 
een luchtvaartmaatschappij opgericht voor 
postverbindingen in de archipel. Later werd 
daar het personenvervoer aan toegevoegd.

UPU Luchtpost Conferentie
Het poststuk dat werd afgebeeld bij het stuk 
van de hand van Gert Holstege (afb. 1) riep bij 
mij enkele vragen op vanwege de datum van 
verzending. Het vertrekstempel vermelde als 
datum 16 oktober 1929, Leiden. Het aankomst-
stempel gaf aan dat de brief op 16 november 
1929 in Buitenzorg op Java is aangekomen. Dit 
stuk was voor mij aanleiding om mij te verdie-
pen in het gebruik van de speciale luchtpost-
zegels voor Nederland en Nederlands-Indië op 
post verzonden tussen beide gebieden vanaf 
september 1928 tot 1 november 1929. 
De bestelling van vier vliegtuigen voor de 
in 1927 opgerichte Nederlandsch-Indische 
Luchtvaartmaatschappij (N.I.L.M.) was de 
aanzet voor deze verbinding. De maatschap-
pij werd opgericht ter vervanging van de tot 
dan door militairen verrichtte postdiensten. 

De vliegtuigen vlogen vanaf Schiphol voor de 
Postvliegdienst op Nederlands-Indië. 
Tegelijkertijd, tussen 1 september en 11 sep-
tember 1927 werd de UPU Luchtpost Confe-
rentie gehouden in de Ridderzaal in Den Haag. 
Ter gelegenheid van deze conferentie werd 
een tijdelijk postkantoor geopend op het Bin-
nenhof in Den Haag. Het hoofddoel van deze 
conferentie was om een halt toe te roepen aan 
de wildgroei van de kosten van het luchtrecht 
voor het luchtverkeer bij het posttransport. 
Deze kosten weken sterk af van de kosten van 
de scheepvaart en de (zeppelin)luchtvaart.

Tariefregeling
Het resultaat van deze conferentie was dat 
vrijwel alle deelnemers toezeggingen deden 
om hun afzonderlijke regelingen te herzien 
en om te vormen tot een uniforme algemene 
tariefregeling, waarin afstand en landingskos-
ten bepalend werden voor het luchtrecht. De 
35 deelnemende landen spraken af om een 
algemeen toepasbaar reglement op te stellen 
in 1928.
En dat was hard nodig ook. Ook de Nederland-
se luchtvaart zondigde ernstig. Zo werd voor de 
vlucht met het vliegtuig ‘De Postduif’ op 1 okto-
ber 1927 naar Nederlands-Indië (Amsterdam – 
Batavia) naast het normale post tarief een extra 
heffing opgelegd van ƒ 2,50 voor een briefkaart 
en ƒ 10,00 per 20 gram voor brieven. Het toe-
stel waarmee gevlogen werd was een Fokker-
toestel met registratienummer H – NAEA.
Om deze uitwassen een halt toe te roepen 
ontwikkelde de Nederlandse luchtvaart-
maatschappij KLM samen met de net nieuw 
opgerichte Nederlandsch-Indische Luchtvaart-
maatschappij, ofwel de NILM (later de KNILM) 
en het gouvernement van Nederlands-Indië 
een systeem voor verrekening en kwijting van 
betaling van het luchtrecht boven de vastge-

In 1929 is de strijd begonnen om het bestaansrecht van het passagiers-
vervoer door de lucht. Een reactie naar aanleiding van Terug naar 1929 
door Gert Holstege, gepubliceerd in het januarinummer 2016. 
door Marcel Duquesnoy

Terug naar 1929 (reactie)

W

stelde porttarieven. Door de PTT werd hiertoe 
een speciale postzegel uitgegeven en verkocht 
aan verzenders van luchtpost. Voor Nederland 
ging het om de luchtpostzegels van 40 cent en 
75 cent naar ontwerp van Chris Lebeau en later 
om de Mercuriuszegel naar ontwerp van Jac 
Jongert van 1929. Voor Nederlands-Indië kreeg 
de kunstschilder Fokke Mees de opdracht.

Fokker
Bij de opdrachtbevestiging aan de vliegtuig-
bouwer Fokker op Schiphol is overeengekomen, 
dat de vliegtuigen niet verscheept zouden 
worden naar hun bestemming om daar afge-
monteerd te worden. In plaats daarvan zouden 
zij op Schiphol worden afgeleverd in direct 
operationele staat om aldaar bevracht te wor-
den door de PTT. Daarna konden zij op eigen 
kracht naar Batavia vliegen hetgeen financieel 
veel voordeliger was. Maar dit was niet zonder 
risico. En de meningen in Nederland hierover 
waren verdeeld. Sommigen zagen dit als een 
nutteloze sportprestatie die men beter aan de 
Engelsen over kon laten. Anderen dachten dat 
het belangrijk was om ervaring op te doen met 
deze vliegroute en de prestaties van de toestel-
len op routes naar de tropen.
Het publiek kreeg nog tot 12 september 
1928 de gelegenheid om de vliegtuigen te 
bezichtigen, alvorens het eerste toestel de 
volgende dag zou vertrekken. Van de PTT komt 
nog de mededeling dat er geen bijzonder 
stempel voor de poststukken zal worden 
gehanteerd bij vertrek noch bij aankomst. De 
KLM wijst er nogmaals uitdrukkelijk op, dat de 
vliegtuigen van de KNLIM niet van de KLM zijn 
en ook niet meer naar Nederland zullen terug-
vliegen. Het vertrekschema van de vliegtuigen 
en de registratienummers waren:

Nummer Vertrekdatum
H-NAFA 13 september 1928 (KNILM)
H-NAFB 20 september 1928 (KNILM)
H-NAFC 27 september 1928 (KNILM)
H-NAFD 4 oktober 1928 (KNILM)

Het vijfde toestel zou vertrekken op 11 oktober 
1928 onder nummer H-NAEN van de KLM. Dit 
toestel zou daarna terugvliegen naar Neder-
land, aldus het vliegplan.

Afb. 1 Briefkaart uit Filatelie 2016-01 van Gert Holstege Afb. 2 Er was ook een vlagstempel in gebruik met de tekst ‘Verzend per luchtpost’
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Luchtpostzegels
De PTT besloot poststukken op deze eerste 4 
aanvliegroutes zonder retourvlucht te voor-
zien van de bijzondere luchtpostzegels voor 
de kosten van het luchtrecht. De zegels waren 
vanaf 20 augustus 1928 verkrijgbaar op de 
postkantoren in Nederland. Pakketten werden 
niet geaccepteerd. Poststukken voorzien van 
deze postzegels konden enkel en alleen ver-
zonden worden naar de geadresseerde in de 
Oost en dan retour naar de afzender gestuurd 
worden. Veel verzamelaars die de postzegels 
gekocht hadden maar geen adres in de Oost 
beschikbaar hadden bleven teleurgesteld met 
de zegels zitten. Onder grote publieke druk 
werd daarom besloten om deze luchtpostze-
gels na 29 april 1931 geldig te verklaren voor 
gewone frankering.
Voor Nederlands-Indië kwamen de bestelde 
postzegels niet tijdig aan. Hierdoor werd tot 
een nooduitgave besloten. De zegels met 
opdruk, die op 20 september beschikbaar 
kwamen, moesten worden gebruikt voordat 
de definitieve uitgaven geleverd werden. De 
zegels waren tot 31 januari 1930 geldig. Er 
bestaat hier dus geen vastgestelde datum van 
uitgifte (dienstorder).
Van het definitieve ontwerp van Fokke Mees 
liet de PTT in Nederlands-Indië een groot 
reclamebiljet vervaardigen van deze postzegel 
met daarop de tekst: ‘Verzend per luchtpost’, 
afgebeeld stempel uit 1926 (afb. 2).
Op 13 september 1928 vertrekt het eerste 
vliegtuig, H-NAFA, volgens schema en volgt de 
vaste vliegroute naar Nederlands-Indië met 
een passagier en 273 kilogram post als bagage 
(ruim 20.000 poststukken, die verplicht 
zijn beplakt met de speciale luchtpostzegel 
bovenop het normale port. Het vliegtuig wordt 
bestuurd door kapitein Koppen, dezelfde die 
een jaar eerder op 1 oktober 1927 de solo-
vlucht Amsterdam – Batavia – Amsterdam 
voltooide waaraan de 40 cent luchtpostzegel 
van Nederland herinnerde. De PTT herhaalt de 
mededeling, dat er geen bijzondere stempels 
gehanteerd zullen worden voor verzamelaars. 
De tweede vlucht vertrekt onder nummer H-
NAFB volgens plan op 20 september 1928 en 
landt binnen de gestelde 12 tot 14 vliegdagen 
op 1 oktober in Batavia.

Problemen
Zo roemvol als de eerste twee vluchten zijn 
verlopen, zo problematisch verloopt de derde 
vlucht onder nummer H-NAFC. Op 27 sep-
tember 1928 start het toestel probleemloos 
met 196 kilogram post aan boord. Maar op 
3 oktober komt het bericht uit Brits Indië door 
dat vlucht H-NAFC averij heeft opgelopen. 
De boodschap luidt: ‘Nadat we vertrokken 
uit Nasziabad op weg naar Allehabad zeer 
zware tegenwind en om te voorkomen door 
de duisternis overvallen te zullen worden is 
een noodlanding gemaakt nabij Cawpore op 
een renbaan. Door de slechte gesteldheid 
van het terrein is de linker zijkant van het 
landingsgestel gebroken. Hierna wordt de post 
op 7 oktober van Calcutta uit doorgezonden 

om op 16 oktober te arriveren in Singapore. 
De postdienst van Straits Settlements wordt 
vervolgens verzocht de post door te zenden 
naar Batavia, waar deze aankomt op 20 no-
vember 1928.
Het vierde toestel van de KNILM met registra-
tie H-NAFD vertrekt op 4 oktober 1928 naar 
Batavia met onderdelen voor de reparatie 
van het 3e gestrande toestel in Cawpore. De 
extra man aan boord is een lasser van Fokker 
die wordt meegezonden voor de herstelwerk-
zaamheden aan de H-NAFC.
Door benzinegebrek slaat het noodlot 
opnieuw toe en moet een gedwongen landing 
gemaakt worden op 10 oktober 1928. Slecht 
weer is er dan de oorzaak van dat er niet 
direct doorgevlogen kan worden. Het start-
terrein is zo drassig dat het toestel pas 
een dag later uit Rangoon kan vertrekken. 
Opnieuw wordt het toestel door pech achter-
volgd. Bij de volgende landing beschadigt het 
een vleugel en wordt het toestel op transport 
gesteld met het vrachtschip, de ss Borneo van 
de Stoomvaart Maatschappij Nederland. De 
post wordt eerst nog in Singapore overgedra-
gen voor verzending naar Batavia, die daar 
op 26 oktober aankomt. Het schip vaart dan 
door naar de militaire basis in Bandoeng waar 
toestel H-NAFD wordt gerepareerd.
Als het vliegtuig (H-NAFC) zelf uiteindelijk 
door de Britten gerepareerd is, vliegt het later 
door naar Nederlands Indië om zich alsnog bij 
de KNILM-vloot te voegen.
Op 11 oktober 1928 vertrekt het laatste, vijfde 
toestel. Dit toestel vliegt wel voor KLM onder 
nummer H-NAEN. Volgens de overeenkomst 
met de PTT zal dit toestel een retourvlucht 
maken van Amsterdam naar Batavia en terug. 
Ook dit toestel loopt tijdens een tussenlan-
ding schade op waardoor een achterstand op 
het vluchtschema van zes dagen ontstaat als 
gevolg van de noodzakelijke reparatietijd. De 
vlucht terug begint daarom pas op 7 novem-
ber in plaats van 3 november 1928.
Door dit uitstel is er plotseling een extra groot 
aanbod van poststukken voor de vlucht terug. 
Er wordt daarom overgegaan tot een selectieve 
scheiding. De post van Bandoeng van 1 novem-
ber en andere gouvernementen van 31 sep-
tember en uit Batavia van 2 november wordt 
nog meegevlogen. Uit vliegtechnische ervaring 

wordt het maximum gewicht dat met de vlucht 
mee mag gesteld op 66 kilogram. De poststuk-
ken die met deze vlucht wel meegekomen zijn 
hebben een rond aankomststempel gedateerd 
16 november 1928, Amsterdam Centraal 
Station. Deze post is niet door de PTT voorzien 
van een speciaal poststempel (afb. 3).
De overige 252 kilogram die voor de vlucht per 
luchtpost gefrankeerd was, wordt meegegeven 
met de ss Patria van de Rotterdamse Lloyd, 
die op 7 november afvaart via Medan naar 
 Nederland. Deze poststukken worden daar 
niet van een aankomststempel voorzien. Be-
langhebbenden die de luchtposttoeslag terug-
betaald willen krijgen, moeten de enveloppen 
of briefkaarten opsturen naar de PTT om aan 
te tonen dat het luchtrecht is betaald.

Kerstpostvlucht
In februari 1929 maakt de Java Bode in een 
bericht bekend dat een onderzoek naar de doel-
matigheid van de kerstpostvlucht van de KLM 
op 11 december 1928 naar Nederlands-Indië 
wenselijk is. De bevrachting bestaat uit ruim 
16.500 kerstwensen aan familie en vrienden. 
De KLM rekent hiervoor een extra luchtrecht 
met de verwachting dat er 10 tot 12 vliegdagen 
nodig zijn voor de bezorging in de Oost. Groot is 
de deceptie als het vliegtuig pas op 31 decem-
ber arriveert en de post op woensdag 2 januari 
1929 of later aankomt. Als reden wordt ‘ijsvor-
ming en sneeuw’ boven Irak aangevoerd.
Het blad memoreert bovendien dat de vijf 
proefvluchten eerder dat jaar niet zonder 
stoornissen verlopen waren en dat de resul-
taten onvoldoende waren als basis voor een 
vaste dienst. Dat zou pas kunnen wanneer 
regelmatige retourvluchten zonder stoornis-
sen een feit waren geworden.
Begin juli 1929 gaf het gouvernement samen 
met de PTT aan dat postvluchten tussen Indië 
en Nederland heropend zouden worden met 
de KLM in een veertiendaagse dienst. Op de 
vraag aan de handelsverenigingen c.q. andere 
instellingen door KLM om vaste laadruimte af 
te nemen is negatief gereageerd. ‘Pas als de 
verbinding storingvrij is kan opnieuw hierover 
gesproken worden’ was de mededeling.
Hierop volgt een schema van vertrekdata 
voor de eerste vijf vluchten. De vertrekdata 
zijn 12 september, 19 september, 3 oktober, 

Afb. 3 Lucht-
post stuk 
Bandoeng 
– Amsterdam-
Centraal
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17 oktober en 31 oktober. De vluchten zullen 
worden gevlogen met vier driemotorige 
Fokker vliegtuigen en er zal een vijfde toestel 
in reserve worden gehouden.
Het eerste toestel draagt het registratienum-
mer PH-AEZ en vertrekt op 12 september 
1929 met 17 zakken post samen plusminus 
145 kilogram bruto. Dit toestel arriveert op 
23 september op Tjollilitan, Batavia en vliegt 
de volgende dag naar Bandoeng en op 8 okto-
ber terug naar Nederland.
Het tweede toestel, PH-AEO, vertrekt op 
19 september vanaf Schiphol. Maar na een 
reis op schema landt het toestel op vliegveld 
Akyab bij Bangkok op 27 september. Door 
zware regen is de grond echter zo drassig dat 
er niet kan worden opgestegen. Pas op 29 sep-
tember, als de grond weer droog genoeg is kan 
het toestel verder vliegen. Op 30 september 
komt opnieuw het bericht dat wegens nood-
weer een noodlanding is gemaakt op het dras-
sige eiland Langkawi. Daar moet het toestel 
worden verplaatst naar een plek die starten 
wel mogelijk maakt, maar dat kan niet. Het 
toestel moet daarom gedemonteerd worden 
voor vervoer per schip naar Satul, Singapore. 
Daarna wordt het toestel naar Tandjong Priok 
vervoerd en van daaruit naar de marinehaven 
waar het toestel weer gerepareerd wordt. De 
post is ondertussen verder vervoerd met de ss 
Op ten Noord van de Koninklijke Pakketvaart-
maatschappij van Medan naar Batavia, waar 
het schip aankomt op 6 oktober 1929.
Bij het voorgeschreven gebruik van de speciale 
luchtpostzegel is veelal een handicap dat de 
zegels moeilijk verkrijgbaar zijn. De postbe-
ambte aan het loket lost dat veelal eigenzinnig 
op door de luchtpostzegel te vervangen door 
gangbare gewone postzegels in plaats van het 
poststuk te weigeren of het met strafport te 
belasten. Op 1 oktober 1929 wordt daarom het 
besluit genomen om het verplichte gebruik 
van luchtpostzegels te laten vervallen als 
er voldoende vervangende (gewone) zegels 
zijn gebruikt. Dit wordt direct zichtbaar in de 
aangeleverde post van zakelijke verzenders 
ten opzichte van post van verzamelaars op 
de postvlucht vanaf 3 oktober 1929 met de 
PH-AEN (afb. 4a+b).

Briefkaart
En dan terug naar het poststuk dat Gert 
Holstege (afb. 1) ons liet zien. Dit stuk werd 
vervoerd met het vierde vliegtuig met regis-
tratienummer PH-AGB. Het stuk vertrok op 
17 oktober 1929 van Schiphol om 6 uur ’s och-
tends en volgde dezelfde route als de eerdere 
vluchten. Aan boord bevond zich 260 kilogram 
post, gescheiden in post voor Aleppo, Bagdad, 
Allahabad, Bushire, Akyab, Bangkok en Kara-
chi aan de ene kant en de hoofdbestemmin-
gen Batavia en Bandoeng aan de andere kant 
waar het toestel van de KNILM klaar stond om 
de post over de archipel te verspreiden.
De bemanning, de eerste piloot en een 
mecanicien, hadden al eerder op deze route 
gevlogen en de tweede piloot, een arts met 
vliegervaring, vloog mee als militair. Dit riep 
later vraagtekens op. Op 19 oktober komt het 
bericht door dat het vliegtuig beschadigd is 
als gevolg van een noodlanding, die nodig 
was door het uitvallen van de derde motor. 
Deze motor kon niet gerepareerd worden 
en het toestel stond op 50 kilometer van de 
Turkse hoofdstad Ankara. De post werd in 
Turkije gescheiden en vervoerd, per trein naar 
Aleppo en Bagdad en per autodienst naar 
Damascus. De post voor Bushire, Karachi, 
Allahabad en Akyab werd met de luchtdienst 
London – Karachi vervoerd en kwam aan 
op 2 november 1929. De post voor Bangkok 
werd per Engelse mail vervoerd en kreeg een 
aankomststempel van 18 november 1929. De 
post voor Nederlands-Indië werd meegegeven 
aan de ss Patria naar Batavia en kwam daar 
aan op 16 november 1929 zoals te zien is op 
het aankomststempel op het stuk van Gert 
Holstege. Dit beantwoordt de vraag die in dat 
artikel hierover wordt gesteld.
De PTT komt vervolgens met de mededeling 
dat het luchtposttarief vergoed zal worden 
wanneer het bewijsstuk met vertrekstempel 
van 16 oktober 1929 en aankomststempel van 
17 november 1929 naar het postkantoor van 
Bandoeng wordt opgestuurd.
Hierna gebeurt nog het volgende. Doordat 
het tweede en vierde toestel zijn uitgevallen, 
stapelt zich een enorme hoeveelheid post op 
bestemd voor Nederland op in Nederlands-

Indië. Het laadvermogen wordt bijna drie keer 
overschreden. Op 30 oktober 1929 wordt 
daarom besloten om deze post mee te geven 
aan de ss J.P. Coen van Batavia naar Neder-
land. Stukken die gefrankeerd zijn met de 
luchtpostzegels of met voldoende aanvullende 
frankering krijgen recht op een vergoeding 
van de extra kosten, die gemaakt zijn, waarbij 
een bewijs moet worden voorgelegd van de 
vertrekdatum (vertrekstempel). Alle door de 
KNILM naar Batavia ingevlogen post gaat zo 
verder per schip naar Nederland.
Na het desastreuze uitvallen van de twee 
vliegtuigen, de PH-AEO de Ooievaar, die voor 
reparatie naar Bandoeng is verscheept en 
de PH-AGB, die niet meer herstelbaar bleek, 
is de procedure voor het gebruik van de 
luchtpostzegel opnieuw aangepast. Ook het 
uitlopen van de vluchtschema’s van de andere 
toestellen als gevolg van brandstofgebrek, 
het ontbreken van reparatieonderdelen op de 
landingsplaatsen en de onwil van de Britten 
om mee te werken aan het doorsturen van 
post, droeg bij aan het aanpassen van de 
regeling. Dit maakte het onmogelijk om na de 
laatste vlucht van 12 december 1929 nog een 
negental vluchten te arrangeren, waarvan de 
laatste medio april 1930 uit Nederland zou 
vertrekken. Op 3 januari 1930 werd nog de 
volgende verklaring uitgevaardigd, namelijk 
dat het grote aantal civiele vluchten voor 
overbelasting van de militaire vliegvelden in 
Irak zorgde. De Nederlandse regering heeft 
daarop een garantie geëist dat het gebruik van 
de vliegvelden in Irak mogelijk moest blijven.
Voor KLM was dit echter de reden om de 
vluchtroute aan te passen en deze te ver-
plaatsen naar een route over Zuid-Frankrijk, 
Italië, Egypte, Teheran en dan verder naar 
Indië. Hierna besluit de KLM de verbinding 
met de Oost te herstellen met als doel een 
vaste veertiendaagse retourverbinding die op 
25 september 1930 begon met het vliegtuig 
de Reiger (nr PH ACR).

Bronnen
Nederlandse Dagbladen uit de Koninklijke Bibliotheek 
te Den Haag
De Staatscourant; Koloniale Dagbladen; De Java Bode

Afb. 4a+b Luchtpoststuk Semarang - Berlijn
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n nazi Duitsland werden ze tijdens de 
Tweede Wereldoorlog gedrukt voor 
een vrij, onafhankelijk India. De kaart 
van India met een gebroken ketting – 

Brits-Indië zoals het huidige Pakistan, India en 
Bangla Desh vroeger genoemd werden – zien 
we terug op een van de zegels. Daarnaast een 
spinnende vrouw, een landschap met hoge ber-
gen en een werkende boer, een verpleegster die 
een gewonde militair verzorgt, een Sikh soldaat 
met volgens kenners een MG34 machinegeweer 
en embleem met springende tijger. Tot slot nog 
grote zegels met een hindoe, moslim en sikh 
soldaat onder een Indiase vlag met een tijger. 

Rijksdrukkerij
De zegels zijn in Berlijn gedrukt bij de Rijksdruk-
kerij en hebben nominale waarden in Indiase 
anna en rupee. Het zijn toeslagzegels. Van de 
hoge rupeewaarde worden door Michel aantal-
len genoemd van 2000 tot 7000, afhankelijk 
van kleur en zo. De lage waarden bestaan in 
aantallen tussen een half en één miljoen exem-
plaren, getand, ongetand, proeven. Ook schijnen 
er 3 zegels in andere kleuren te bestaan, zonder 
toeslag, bedoeld voor de eilandengroepen 
Nicobaren en Adamanen. Ze komen niet voor 
met stempels of op poststukken.

Het Duitse plan
Hitler had het plan om na de verovering van 
Noord-Afrika, Egypte en het Suez kanaal de 
Britse vijand aan te pakken in zijn grootste 
kolonie, Brits-Indië, gemakshalve heb ik het 
vanaf hier verder over India. Een opstand 

Achterin albums zie je ze wel eens 
zitten: een serie postzegels met 
deze landsnaam en met Indiase 
afbeeldingen. De stijl is jaren ’40 van 
de vorige eeuw en dat is inderdaad 
de tijd waarin ze ontworpen zijn. 
door Olav Petri

I

Azad Hind: een serie postzegels 
met een boeiende achtergrond

aldaar zou goed uitkomen, hulp van ‘eigen’ 
Indiase troepen eveneens. En het is bijna 
nog gelukt ook. Het is een haast ongelofelijk 
verhaal en ik vertel het maar eens.
De Britten worstelden in India met een breed 
gedragen streven naar onafhankelijkheid, 
geweldloos, door een partij onder leiding 
van Gandhi. Bij het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog kreeg Engeland steun van de vor-
sten, de maharadja’s, terwijl aan de grootste 
politieke beweging, die van Gandhi en zijn 
aanhangers, ook gevraagd werd om steun. De 
partij was tegen de nazi’s en was bereid tot 
steun op voorwaarde dat er over onafhankelijk-
heid gesproken zou worden. Londen weigerde 
en politieke leiders in India werden opgepakt. 
Brits-Indische troepen werden in 1939 op 
grote schaal naar het front gestuurd in Europa, 
Noord-Afrika en later ook naar Malakka.
Onder de Britse krijgsgevangen die de Duitsers 
maakten in Europa en Noord-Afrika bevonden 
zich veel Brits-Indiërs. Volgens de rassenwet-
ten waren het geen Übermenschen, maar 
bruikbaar konden ze wel worden. Al snel kwam 
men in Berlijn op het idee om onder deze man-
nen te gaan werven voor de strijd in Brits-Indië. 
Dat betekende voor de betrokken militairen 
ontrouw aan de militaire eed die ze gezworen 
hadden, bepaald geen gemakkelijke stap. Toch 
konden de Duitsers er een aantal rekrute-
ren. Dat liep nog beter toen er een leider uit 
India ontsnapte, Subhas Chandra Bose. Deze 
bereikte in april 1941 Berlijn via Afghanistan en 
de Sovjet-Unie en werd daar met open armen 
ontvangen. 3000 man wist hij op de been te 
brengen. In Königsbrück, in de omgeving van 
Dresden, kwam een groot trainingskamp voor 
het Indische Legioen. Het plan was om de 
troepen via het toen nog bevriende Rusland en 
via bijvoorbeeld Perzië naar India te brengen 
waar ze een opstand zouden ontketenen. Post-
zegels voor vrij India werden in 1943 gedrukt. 
Echter, na de Duitse operatie Barbarossa in 
Rusland ging het hele project niet meer door. 
De mannen werden nu als bewakingstroepen 

ingezet, uiteraard onder 
Duitse officieren, sommigen 
kwamen zelfs in Zandvoort 
en Oost-Nederland terecht. 
Het Legioen eindigde bij 
de Waffen SS. Uiteindelijk 
werden 10 mannen zowaar 
luitenant. Tegen het einde van 
de oorlog probeerden velen te 
ontsnappen naar Zwitserland, 

zonder succes. Hun einde in 1945 was opnieuw 
krijgsgevangenschap, nu bij de ‘eigen’ Britten!

De Japanse aanpak
In 1941, meteen na Pearl Harbor, viel Japan de 
Britse vliegvelden aan in Noord-Malakka. Die 
werden hoofdzakelijk door koloniale troepen 
verdedigd. Na felle strijd raakten deze in 
krijgsgevangenschap. Ook Japan ging werven, 
immers, Japan zei te strijden voor de bevrijding 
van alle koloniale volkeren in Azië. Terwijl een 
deel van de Brits-Indiërs trouw bleef aan zijn 
eed, liep toch ook een groot aantal krijgsgevan-
genen over. Ze werden meteen als dragers in-
gezet in de opmars naar Singapore. De mannen 
hadden zich hun rol echter anders voorgesteld 
en het enthousiasme nam sterk af. De Japanse 
gedachte was: doorstoten naar India, eventueel 
een guerrillaoorlog aldaar beginnen en zo kwam 
het uiteindelijk tot bewapende Brits-Indische 
legereenheden. En toen kwam de tovenaar uit 
Berlijn zich met de zaak bemoeien. 
Bose vertrok met een Duitse onderzeeër 
richting Japan, werd in de Indische Oceaan 
nabij Madagascar overgezet op een Japanse 
onderzeeër naar Sumatra en kon in Singapore 
aan de slag. Hij had succes, veel Brits Indiërs 
streden enthousiast in Birma, richting vader-
land. Uiteindelijk liep ook de oorlog voor de 
Japanners anders af dan gedacht. Bose vloog 
in augustus 1945 met Japanse functionarissen 
in een propvol vliegtuig richting Mantsjoerije. 
Het toestel stortte neer, ook Bose kwam om.

De afloop
De troepen in Birma en Malakka eindigden 
eveneens als Britse krijgsgevangenen en ze 
hadden wat uit te leggen. De Britten deelden 
de gevangenen in groepen in, naar mate van 
hun schuldig zijn. Ze begonnen met spoed 
een aantal van de ‘zwaarste’ gevallen voor de 
krijgsraad te slepen. Deze rechtszaken leidden 
tot erg veel onrust in India. Hoewel het in 
Indiase ogen weinig fraai was dat militairen 
waren overgelopen, had men toch ook wel 
bewondering voor deze mannen die voor onaf-
hankelijkheid hadden gestreden. Al snel na de 
oorlog stond de strijd om onafhankelijkheid op 
scherp. De onlusten namen toe en sneller dan 
verwacht kwam het tot onafhankelijkheid.
Tja, en wij, filatelisten hebben in de vorm 
van wat postzegels een stukje bijna vergeten 
geschiedenis in handen.

Bronnen
Wikipedia
Nederlandse publicaties op internet
BBC documentaire over de val van Singapore in 1942
Peter Elphick, Singapore the pregnable fortress, 1995
Gesprek met bewoner van Dresden
Michel catalogus
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e borduren nog even voort op Tempo 
doeloe 1940 (Filatelie oktober 2016, 
p.602), waarin een brief met een Sociaal 
Bureauzegel van 10 cent werd beport. 

De Sociaal Bureauzegels waren verkrijgbaar van 
1 december 1939 tot en met 9 januari 1940, even-
eens bij de verzamelaarsloketten in Nederlandse 
postkantoren. Een hele bekende en goedkope 
serie, en we weten er bijna alles van. Bijna, want 
er is rondom deze serie wat gedoe geweest en dat 
rakelen we hier graag even op (afb. 1).

De zegels zijn ontworpen door de in Semarang 
geboren schilder Wibbo Charles Justinus Eduard 
Hartman (1903-2003). Wibbo’s zuster Justine 
Louise (1905-1979) heeft de Nederlandse 
Rode Kruispostzegels van 4, 6 en 10 cent uit 
1957 ontworpen, maar dit terzijde. Wat stellen de 
allegorische afbeeldingen van Hartman eigenlijk 
voor? De tekeningen werden kortweg genoemd 
‘Samaritaan’ en ‘Jeugdzorg’. Maar wat zegt dit? 
Op de zegels van 2 en 7½ cent vinden we ‘… 
beeldgroepen, voorstellende een paar jongelie-
den – een maatschappelijke groep, waarvan voor 
zoovelen zelfs de kans om den strijd voor het 
bestaan aan te vangen thans zoo onzeker is –, 
die door een leidsman vertrouwensvol worden 
gewezen op de immer-lichtende ster der hope.’ 
De 3½, 10 en 20 cent vertonen de beeltenis 
van een verpleegster respectievelijk verpleger, 
die hulp verleent aan een (jeugdige?) zieke of 
gewonde. Bijzonder is dat de tekening op de 2, de 
rode 10 en 20 cent een Westers karakter draagt, 
terwijl op de 3½, 7½ en de lichtrode 10 cent dit 
Oosters is. Om het aantal gelijk te verdelen, dus 
geen groep te discrimineren, bestaat de serie 
uit zes zegels, waarbij zoals bekend de 10 cent 
in beide beeldgroepen is uitgevoerd en op de 
vellen om en om zijn gedrukt. Dit symboliseert 
de doelstelling van het Sociaal Bureau voor 
Nederlandsch-Indië: zorg verlenen aan ieder 
mens, ongeacht ras of godsdienst.

Hoe beoordeelden beide Indische postzegeltijd-
schriften de afbeeldingen? Het Orgaan van de 
NIVP: ‘Allegorisch beschouwd zijn de groepen 
zeer toepasselijk en expressief, doch qua teeke-
ning bezitten wij wel artistieker ontwerpen op 
onze nationale zegels.’ Het Postzegelblad voor 
Indië van de Bandoengse postzegelhandelaar 

A.G.A. Stakenburg daagde haar abonnees uit: 
‘Van onze lezers zouden wij gaarne hun meening 
over de uitvoering van deze zegels hooren, tee-
kening, ontwerp, kleur en proportie en wij loven 
voor de geestigste critiek een prijs uit, bestaande 
uit de 5 gld. Nederland koningin hangend haar, 
catalogusprijs f. 19.-‘.
De toeslag kwam dus ten goede aan het Sociaal 
Bureau, gevestigd aan de Van Heutszboule-
vard 23 te Batavia-Centrum, die de revenuen 
verdeelde onder diverse protestantse sociale 
instellingen in Indië, zoals de diaconieën der 
verschillende kerkelijke gemeenten, Soekaboe-
mische opvoedingsgestichten, Pa van der Steur 
(kindertehuis Oranje-Nassau te Magelang), 
militaire tehuizen, kindertehuizen West-Java in 
Buitenzorg en Oost-Java te Malang, weesinrich-
tingen te Soerabaja en Semarang, een groot 
aantal zendingsziekenhuizen, de Witte Kruis-
kolonie te Salatiga en andere bedelaarskolonies, 
reclasserings-verenigingen, Blindenbond, etc. 
Uiteindelijk kon een bedrag van ƒ 40.020,81½ 
door het Sociaal Bureau worden verdeeld. Welk 
percentage van dit bedrag zou buiten het hoofd-
eiland Java zijn terechtgekomen?
Hoeveel zegels zijn eigenlijk verkocht? We weten 
het niet, maar de oplagen zijn ons wel bekend. 
Deze vinden wij op de zogeheten geschiedenis-
kaarten (met dank aan het Museum voor Com-
municatie, februari 2016). De zegels zijn in vellen 
van 100 gedrukt. Er is twee keer bij de drukker 
een bestelling geplaatst. In onderstaand schema 
wordt per frankeerwaarde aangegeven waar deze 
primair voor is bedoeld als ook de totale oplage.

2 cent Drukwerk t/m 50 gram 601.600
3½ cent Briefkaart 419.900
7½ cent Postblad  425.900
10 cent Brief t/m 20 gram  818.700
20 cent Brief t/m 10 gram per luchtpost 432.500
 naar Nederland
 
De voorverkoop (vooraf bestellingen plaatsen) 
van de zegels liep veelbelovend. Maar de redac-
teur van het Orgaan zag er een aanslag in op de 
beurs van de verzamelaar: ‘Zooals uit het voren-
staande blijkt vertoont het 10 cent zegel zoowel 
een Westersche als een Oostersche beeldgroep; 
ze zijn samenhangend uitgegeven. Dit is iets 
nieuws bij de Indische zegels. Hierdoor toch 

wordt de verzamelaar gedwongen beide zegels 
te koopen, wil hij de serie compleet bezitten. 
Een extra-uitgave dus!’ Dat kwam hard aan: 
een dubbeltje. Nee, zelfs 12½ cent, de toeslag 
meegerekend! (afb. 2)

Het werd nog erger. Het Sociaal Bureau zelf deed 
ook moeite de zegels te verkopen, ook en juist 
nadat ze op de postkantoren niet meer verkrijg-
baar waren. In juli 1940 (Nederland is dus al 
bezet) publiceerde het Orgaan een brief van het 
bestuur van het Sociaal Bureau. Daarin stond 
onder meer: ‘… dat wij in verband met de tijds-
omstandigheden besloten hebben de actie voor 
den verkoop van de weldadigheidspostzegels niet 
verder voort te zetten, omdat wij het bezwaarlijk 
achten nog verder een beroep te doen op onze 
medewerkers, die door andere meer dringende 
dingen thans in beslag worden genomen. Wij heb-
ben daarom besloten om de uitstaande depôts 
terug te doen zenden en te laten afrekenen en 
de alsdan aanwezige voorraad te liquideeren op 
basis van de frankeerwaarde.’ Om kleine posten 
te voorkomen moesten (op)kopers dan wel ten 
minste 100 complete series afnemen tegen de 
prijs van ƒ 53. Deze actie schoot de redactie van 
het Orgaan volkomen in het verkeerde keelgat, 
want de verzamelaars hadden immers al 15 cent 
toeslag per serie betaald. Het Orgaan: ‘Het tegen 
verminderden prijs op de markt brengen van een 
belangrijke hoeveelheid van deze zegels (we ver-
namen, dat de voorraden van het Sociaal Bureau 
nog ongeveer 13.000 series bedragen), zal niet 
nalaten de philatelistische waarde van de vroeger 
met toeslag verkochte zegels omlaag te brengen. 
De philatelisten, die tot de grootste afnemers van 
weldadigheidszegels behooren, zullen daardoor 
ten zeerste in hun belangen worden geschaad.’ 
Tja, elk gevoel van empathie verdwijnt als het om 
geld gaat. 

We zien de rode 10 cent ook afgebeeld op een 
speciale dankkaart van het N.I.P.I.T. Dat staat 
voor Nederlandsch Indische Postzegel Inza-
meling van gebruikte zegels ten behoeve van 
on- en minvermogende Tuberculose-lijders in 
Nederlandsch-Indië, ongeacht ras of godsdienst 
(afb. 3). Blijkbaar was zilverpapier in plaats van 
postzegels ook welkom, zoals deze kaart laat 
zien. Aardig is dat de zegelafdruk is voorzien 
van een gedrukte afstempeling van een niet 
bestaand poststempel van Batavia (en dat nota 

Tempo doeloe 1939
W

1 2
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et is de aankondiging van een 
interessant artikel over de 
uitvinding van de fiets. Het artikel 
is van de hand van Encyclophil. Een 

mysterieus pseudoniem dat naadloos aansluit 
bij de sport waar grootheden altijd bijnamen 
hebben, zoals de Das (Bernard Hinault), 
Monsieur Chrono (Jacques Anquetil) en de 
Grootste, de Kannibaal (Eddy Merckx). En na 
de Eeuwige Tweede, de titel die Tourwinnaar en 
wereldkampioen Joop Zoetemelk wel enigszins 
tekort doet, hebben wij nu Turbo Tom.

Goede match
De geschiedenis van de fiets en postzegels 
zijn een goede match. Zo vonden ook de 
ontwerpers van De Fietser. De Fietser is een 
zogenoemd Fiets Experience Center in een 
voormalig fabrieksgebouw in Ede. Je kunt er 
fietsen bekijken van verschillende merken 
zoals Bata vus, Sparta en Koga. Alle merken 
zijn van Accell, een wereld wijd opererende 
producent van fietsen die het initiatief nam 
om De Fietser op te zetten. Dat zij dat in 
Nederland doen, is een logische zaak volgens 
de website defietser.nl:

‘Geen land is zo bezeten van fietsen als 
Nederland. In totaal fietsen we met z’n allen 
zo’n vijftien miljard kilometer per jaar. Er 
zijn zelfs meer fietsen in Nederland dan 
mensen!’ Je kunt er dus fietsen zien, maar 
bovenal kun je fietsen en e-bikes uitprobe-
ren op een indoor testbaan. In een museum 
staat de geschiedenis van de fiets centraal 
en kun je je op een hoge bi – zo’n fiets met 
een groot voorwiel en klein achterwiel – 
laten vereeuwigen. 

Postzegels
Maar waar zijn dan de postzegels? Toegege-
ven, ze bevinden zich niet op een A-locatie. 
Je moet ervoor naar een ruimte die niet op 
de looproute ligt. Maar goed, toch vond ik 
het een aangename verrassing toen ik een 
conferentiekamer binnenliep en een volle-
dige wand zag met fietspostzegels erop. Een 
whiteboard ontneemt een deel van het zicht 
op de wand. Een buis door de wand herin-
nert eraan dat je in een industrieel erfgoed 
bent. De zegels zijn echter de eyecatchers. 
Het bewijst de hoge artistieke waarde van 
postzegels. Zo’n toepassing kan mensen de 
schoonheid van de filatelie laten zien. 
Een wielerwijsheid leert dat ‘Parijs nog 
ver is’; als dat voor Ede niet het geval is, 
dan is het de moeite om nog een blokje om 
te fietsen.

Wat een voortreffelijke timing! Twee dagen na de nu al legen-
darische overwinning van Tom Dumoulin in de Giro d’Italia viel 
Filatelie op de deurmat met op de voorkant een wielrenner.
door Leon Mijderwijk

De Fietser
H

bene met jaartal 38), wellicht om de donateurs 
te benadrukken dat vooral gebruikte weldadig-
heidszegels welkom zijn (afb. 4).

Zoals eigenlijk alle postzegelemissies lenen de 
Sociaal Bureauzegels zich ook uitstekend voor 
een gespecialiseerde verzameling. Ruimt u dan 
ook een plaats in voor de twee bij de N.V. Konink-
lijke Boekhandel en Drukkerijen G. Kolff & Co. te 
Batavia gedrukte enveloppen. Het gaat om de 

speciaal voor deze serie gedrukte envelop met 
rood-wit-blauwe omranding en de envelop van 
de NIVP uit mei 1940, uitgegeven ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan van de postzegel. Deze 
enveloppen zijn ook beplakt met de serie Sociaal 
Bureauzegels, waarvan de meeste binnen Indië 
zijn verzonden, maar ook veel met bestemming 
Nederland, die daar echter wegens oorlogshan-
delingen niet meer in 1940 aankwamen.

Peter Storm van Leeuwen
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e door maandblad Filatelie georgani-
seerde reis stond onder aanvoering 
van de samensteller en hoofd -
redacteur van het Maandblad, René 

Hille sum. Doel: de Finlandia 2017 expositie.
Na een korte tussenstop in Stockholm, 
landden we op schema op het vliegveld van 
Tampere, zodat we ’s avonds al een eerste ver-
kenning van deze architectonisch interessante 
stad konden doen.

Mänttä
De volgende dag, 23 mei, stond het bezoek 
aan een tweetal musea (Serlachius Musea 
Gustav en Gösta) in Mänttä op het pro-
gramma. Helaas stapten wij uit de bus bij 
het verkeerde museum, waar we pas na de 
lunch verwacht werden. Dus een uurtje lopen 
of fietsen organiseren. En dat laatste lukte 
wonderwel (afb. 1). Tussendoor kregen we 
ook nog een rondleiding in de kerk, waar de 

Voor het eerst sinds 1980 werd er weer een Maandbladreis 
georga ni seerd. Twaalf deelnemers, waaronder twee inzenders 
op de tentoonstelling, meldden zich maandag 22 mei jl. vroeg 
in de ochtend op Schiphol, voor de reis naar Finland. 
door Rien de Jong  foto’s Corry de Jong en René Hillesum

Maandbladreis 
Finlandia 2017

D

Dordtse orgelbouwer J.L. van den Heuvel, als 
enige in Finland, een nieuw symfonisch orgel 
heeft geplaatst (afb. 2).

Tentoonstelling
Woensdag 24 mei vertrokken de heren naar 
de tentoonstellingshal, waar om 12 uur de 
openingsceremonie van de Finlandia (ten-
toonstelling) met concert plaats vond. De 
dames hadden hun eigen ladies programma 
georganiseerd en waren de stad ingetrokken.
De Tampere Hall (afb. 3), 500 meter van 
ons hotel gelegen, is het grootste concert- 
en congrescentrum in de Scandinavische 
landen. Een mooie, moderne, zeer ruim 
opgezette hal met overwegend goed licht. 
Verdeeld over vier verdiepingen waren door 
416 inzenders 2.250 kaders gevuld (afb. 4). 
Voor de ‘nieuwe klasse’: Picture Postcards, 
hadden zich 38 inzenders aangemeld. Ook de 
jeugd was met 33 inzenders goed vertegen-
woordigd.
Er viel een enorme verscheidenheid aan 
collecties te bewonderen. Mijn bijzondere 
interesse ging uit naar een tweetal inzen-
dingen in de klasse ‘speciaal uitgenodigde 
inzendingen’: 
Philatelic Gems of Classic Finland – The Oval 
Design van graaf Gustaf Douglas, de eigenaar 
van onder andere de enig bekende 3 skilling 
geel (1855, Zweden) en Agathon Fabergé and 
the 1866 Issue of Finland van de overleden 
Kaj Hellman. 
Andere mij aansprekende inzendingen:
The Railway tax stamps of Finland 1915-1917, 
Postal history of the Black Sea up to 1918, 
 Ottoman Railway Postal History, The 1930 
Baltic Flight of the Graf Zeppelin,  Zeppelin 
Mail to and from Iceland en Fokker during the 
Interbellum.
Ooit zelf begonnen met een thematische 
tentoonstellingscollectie, viel mij verder op 
dat je goud tegenwoordig zelfs kunt verdie-
nen met het opnemen, of moet ik zeggen 
ondanks het opnemen, van een condoom in 
je collectie, maar dan moet de collectie wel 
thematisch zijn. Gelukkig was het condoom 

1. Gelukkig waren er 12 fietsen beschikbaar die we  konden achterlaten 2. Wachtend op de bus terug naar Tampere. Op de achtergrond de kerk van Mänttä

5. Een van de vele reclameborden in de stad

tampere 24.-28.5
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groen gekleurd, dus milieuvriendelijk. Dat dan 
weer wel.

Interessant programma
Wat was er verder te doen behalve het bekij-
ken van de inzendingen? Elke dag waren er 
interessante filatelistische meetings en semi-
nars georganiseerd. Over de vier verdiepingen 
verdeeld, kon men de aanwezige veilinghou-
ders en de handel bezoeken. Opgemerkt 
kan worden, dat de handel op de bovenste 
verdieping wat uit de loop lag en daarover was 
men wel wat minder te spreken.
Er was veel gedaan aan de promotie voor 
de tentoonstelling. Overal in de stad waren 
borden geplaatst met verwijzing naar ‘Fin-
landia’ (afb. 5). En natuurlijk gratis toegang 
tot de tentoonstelling, met uitzondering van 
de eerste dag. Verder waren er grote stapels 
Finse postzegelcatalogi voorradig van de jaren 
2012 tot en met 2015, waarvan men gratis een 
exemplaar kon meenemen.
Ook een positief punt was de interactie met 
het Finse Postmuseum met twee inzendingen: 
The Making of the Model Saarinen (één kader) 
en het boek Suomen postitaksat, Finnish 
postage rates 1875-2001 (literatuurklasse). 
Een prettige bijkomstigheid was, dat het Finse 
Postmuseum eveneens in Tampere gevestigd 
is en er werd een gratis pendel per oude post-
bus uitgevoerd tussen de tentoonstellingshal 
en het museum.

Mooi museum
Hemelvaartsdag 25 mei werd, na een korte 
bustocht naar het bosrijke buitengebied van 
Tampere, een wandeldag met een aantal 
bezienswaardigheden en musea (Vapriikki) 
bezoek. Na de lunch bezochten wij het Post-
museum waar we een uiteenzetting kregen 
over het daar tentoongestelde deel van de 
ereklasse van de Finlandia 2017: Rarities 
from Queen Elizabeth II collection en de eigen 
schatten van het Postmuseum van de eerste 
emissie van Finland alsmede de voordien 
uitgekomen postwaardestukken (afb. 6). Een 
prachtig opgezet museum, met alle facet-
ten van het postvervoer, zeer informatief, 
uitgebeeld. 
Maar toch zijn wij in Nederland natuurlijk al-
weer een stap verder met het ‘transformeren’ 
van het Museum voor Communicatie (vroeger 
postmuseum geheten) naar congrescentrum 
(daar wordt natuurlijk ook gecommuniceerd).

Hämeenlinna
Vrijdag 26 mei, na een treinreis naar de zui-
delijk gelegen stad Hämeenlinna, een drietal 
musea, waaronder het geboortehuis van com-
ponist Jean Sibelius en een kasteel (afb. 7), 
bezocht. Vrijdagavond woonden we een gratis 
galaconcert bij, gesponsord door Åland-Post 
en georganiseerd in de grote concertzaal van 
de Tampere Hal. Jonge Finse musici speelden 
en zongen daar (afb. 8).

Bekroningen Nederlandse inzenders
Zaterdag 27 mei, voor de liefhebbers, nog 
een laatste dagje Tampere Hal. De dag van de 
waarheid voor de inzenders. Wat voor bekroning 
hebben we gekregen?
Bij gebrek aan een ‘echte’ Nederlandse commis-
saris waren er niet veel Nederlandse inzenders. 
Voor onze reisgenoten was er goud (Fred 
Boom, met de inzending: Military Mail in the 
Netherlands in the Napoleonic Era, 90 punten) 
en vermeil (René Hillesum, met de inzendin-
gen: Postmarks of Imperial Saint Petersburg, 
80 punten Vermeil en literatuur inzendingen 
Filatelie 2016, 80 punten vermeil en op CD-rom 
76 punten groot-zilver).
Van Fred kregen belangstellenden een uitvoerige 
uiteenzetting bij zijn met goud bekroonde inzen-
ding. Andere Nederlandse inzenders:
Jacques Bot: Fokker during the interbellum 
86 punten groot-vermeil.
Henk Buitenkamp: The Large Chainbreakers of 
Slovenia 1919-1920, 82 punten vermeil.
Arie Haasnoot: Philatelic Persons Register of 
Musicians (literatuur), 75 punten groot-zilver.
J.L.C.M. Tschroots: Luchtvaart en Luchtpost Ency-
clopedie deel 2 (literatuur) 95 punten groot-goud. 
Ook was er een Engelse inzending met een 
Nederlands onderwerp van Richard Wheatley: 
Netherlands East Indies Mail 1789 to 1877, 
bekroond met goud.
Er werd kwistig met goud gestrooid: 40 keer 
groot-goud en 110 keer goud.

6. Nooit eerder werd zoveel moois uit eigen huis tegelijkertijd tentoongesteld

3. Vanaf hotel Sokos Torni, het hoogste hotel van het land, een magnifiek uitzicht, zo ook op de Tampere Hal 4. Ruimte en licht voor de kaders

7. Wandelend op weg naar kasteel Häme
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Helsinki en Tallinn
Zondag 28 mei verplaatsten we ons in 
anderhalf uur per trein naar Helsinki om daar 
een paar dagen te genieten van de bijzondere 
architectuur en musea. Op het programma 
stonden een uitvoerige rondleiding in het Huis 
van de Adel, wandelingen en een boottocht 
naar de UNESCO Werelderfgoed-locatie 
 Suomenlinna (vestingwerk).
Dinsdag 30 mei vervolgden we onze reis, per 
boot, naar Tallinn (Estland). Daar bezochten 
we diverse musea, waaronder het Kadriorg Art 
Museum, gevestigd in het barokke paleis van 

8. Een prachtig concert 9. Veel jeugdige bezoekers

Peter de Grote. Ook werd in Tallinn weer stevig 
gewandeld. Met een ‘stappenteller’ werd uitge-
rekend, dat wij gedurende de hele reis in totaal 
meer dan 140 km gewandeld hadden.
Donderdag 1 juni, na nog een wandeling door 
het oude centrum van Tallinn, vlogen we eind 
van de middag terug naar Amsterdam.

Samenvatting
De Internationale (FEPA) tentoonstelling Fin-
landia 2017 in Tampere was een succes. Het 
evenement werd door bijna 9.000 bezoekers 
bezocht. Grote groepen kinderen, ruim 800 in 

totaal, gaven acte de présence (afb. 9). Ook 
voor hen waren diverse activiteiten georgani-
seerd. Kom daar in Nederland maar eens om! 
Waarom lukt ons dat in Nederland niet meer, 
wat is er bij ons fout gegaan? 
De bijzondere tentoonstelling in het 
Post museum werd in één maand door 
30.000 mensen bezocht.

De reis was, in alle opzichten, uitstekend 
georganiseerd en zeer interessant. 
Compliment aan de organisator!

 

B
O

EK

ENPLANK

Het gebeurt zeker niet alle 
dagen dat er een publicatie 
verschijnt over dit eilandenrijkje 
voor de kust van Newfoundland 
 (Canada), maar Frans gebied.
Op de leestafel ligt nu Catalo-
gue de cotation des timbres de 
Saint-Pierre-et-Miquelon – Les 
classiques 1885-1908.
De catalogus – geheel in het 
Frans – beslaat 113 pagina’s en 
is voorzien van schitterende 
afbeeldingen in kleur. Het is een 
gespecialiseerde catalogus, 
helder en ruim van opzet, met 
noteringen voor gebruikte en 
ongebruikte zegels. Hoewel er 
wel een aantal brieven zijn afge-
beeld, zijn er geen  briefprijzen 
vermeld. Wat wel voorzien is 
van een prijs zijn stempels op 
losse zegels. De auteur heeft een 
bijzonder  (eenvoudig) nummer-
systeem gehanteerd, bestaande 
uit emissiejaar en volgnummer. 

Heel prettig is de verwijzing naar 
Yvert-nummers.

Edition 2017-2018 door Jean-Jacques 
Tillard. A5, 128 pagina’s (inclusief 
adver tenties), spiraalband, 2017. 
ISBN: 978-2-9559920-0-5. Prijs € 23 
+ verzendkosten.  Verkijgbaar bij de 
auteur: texspm@cheznoo.net 

Als lezer van Filatelie gaat u 
nu natuurlijk direct een lichtje 
branden. Begrijpelijk, want er 
verschenen tien afleveringen met 
deze titel. Er was echter zoveel 

materiaal beschikbaar, waaronder 
eigen fotowerk van de auteur, 
dat deze alle tien de afleveringen 
heeft uitgebreid en gebundeld. De 
toevoegingen bestaan dan ook uit 
veel fotowerk en de begeleidende 
teksten. De uit Filatelie onaan-
geroerde teksten zijn integraal 
opgenomen. De auteur, Eise Eisma,  
geeft ook iedere keer aan indien 
het afbeeldingen betreffen die niet 
in het oorspronkelijke werk werden 
opgenomen. Om duidelijk aan te 
geven dat het om in Filatelie gepu-
bliceerde artikelen gaat, werden 
telkens ook de covers opgenomen.

Het boek, in A4 formaat en 127 pagi-
na’s groot is verkrijgbaar voor € 20,75 
(plus BTW en verzendkosten) op inter-
net bij Lulu: http://bit.ly/2sH7ISO

Opkomst en teloor-
gang van Nederlandse 
Postkantoren

Saint-Pierre-et-Miquelon



AUGUSTUS 2017 FILATELIE 449

Verzamelen met plezier!Verzamelen met plezier!  Filatelie voor een PRICje [1]

 

Er zijn heel veel mooie postzegels. 
Helaas zie je ze maar weinig op 

poststukken. Van mijn eigen briefpost 
heeft 90% geen postzegel. Toch heb-
ben de poststukken van PostNL ook 
zonder zegel nog wel iets interessants 
te bieden. Kijk maar eens mee en dan 
kun je daarna altijd nog beslissen of al 
je ontvangen poststukken bij het oud 
papier terecht moeten komen. 
Sinds februari 2017 staat op elk post-
stuk een zogenaamde codeerregel en 
daar staat een hoop informatie in over 
de weg die het poststuk heeft afgelegd 
tussen afzender en ontvanger. Ook dit is 
filatelie en ook dit kun je verzamelen! 
Een postbedrijf probeert zo goed-
koop mogelijk te werken en in Europa 
betekent dat: met zo weinig mogelijk 
personeel. Vanaf de Tweede Wereldoor-
log is steeds meer mensenwerk vervan-
gen. Eerst door mechanisatie (mens + 
machine) en later door automatisering 
(software + machine). Om de tegen-
woordige codes op een poststuk te kun-
nen begrijpen moeten we terug naar het 

jaar 2003. Dan verschijnt de zogenaam-
de PRIC (PRoces Informatie Code) op 
de poststukken die niet groter zijn dan 
A5 formaat. Deze stukken worden in de 
sorteercentra behandeld in de Sorteer-
MachineKlein (SMK). In de SMK wordt 
van elk poststuk een scan gemaakt. Een 
reeks computerprogramma’s moet dan 
binnen 30 seconden op deze scan de 
postcode en het huisnummer herken-
nen van het adres. Het poststuk gaat 
hierna voorzien van de juiste codering 
op weg naar het sorteercentrum van 
bestemming en van daaruit naar de 
geadresseerde. Onder de leesbare code 
van de PRIC en de codeerregel staat 
nog een rij oranje streepjes, de Sor-
teerindex, maar daar gaan we hier niet 
verder op in. Ze zijn voor intern gebruik 
en alleen de machine kan ze lezen. 
Je kunt uit deze twee afbeeldingen al 
goed zien dat de codeerregel langer is 
dan de PRIC en misschien zie je ook al 
de overeenkomst: de eerste zes letters 
en cijfers (in deze voorbeelden vijf met 
een leeg vakje) lijken bij de codeer-

regel erg op die uit een PRIC. Om de 
codeerregel te kunnen begrijpen is het 
daarom handig eerst de PRIC eens goed 
te bestuderen. Wat staat er precies in? 
De PRIC telt 16 posities voor een letter 
of cijfer. De eerste letter geeft het 
sorteercentrum aan waar de inhoud van 
de oranje brievenbussen of de aan een 
balie afgegeven post 
uit een groot gebied 
naar toe gaat. Dus 
eerste positie is de 
aanduiding van het 
sorteercentrum van 
aanlevering. Tweede 
en derde positie: het nummer van de 
SMK. Dit varieert van 01 tot 09 in ’s Gra-
venhage en van 01 tot 16 in Amsterdam 
en Zwolle. De rest zit er tussenin. Al 
nieuwsgierig geworden? Volgende keer 
gaan we verder met het ontrafelen van 
de PRIC. 

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

Meer dan
1700 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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 ?Top 
of 
Flop

De Wereldwonderen
Ken je ze nog, de zeven 

antieke wereldwonderen? 
De zeven wereldwonderen 
uit de Oudheid waren een 
onderdeel van een soort 
reisgids voor de rijke mensen 
uit Athene. Die bekende 
bouwwerken lagen allemaal 
aan de oostkant van de 

Middellandse Zee 
binnen het rijk 
van Alexander de 
Grote. Op 7 juli 
2007 (07/07/07) 
werden de  
zeven nieuwe of 
moderne wereldwonderen 
benoemd naar een idee van 

de Canadees 
Bernard Weber. 
De monumenten 
werden bepaald 
door meer dan 
19 miljoen stem-
men vanuit de 
gehele wereld. 
Ken je deze 

nieuwe wereldwonderen 
ook: de Chinese muur, de Taj 

Mahal, Petra, het Colos-
seum, het Christusbeeld, 
Machu Picchu, en Chichen 
Itza? Over dit thema kan een 
ontzettend leuke postzegel-
verzameling worden opgezet. 
Bekijk de wonderen eens op 
internet en zoek er passende 
postzegels bij. Of koop ze op 
een postzegelbeurs. 

Toon Oomens

E lke maand stellen we 
de vraag is dit een top 

in je verzameling of een 
flop? Deze maand laten 
we je een envelop zien. 
De vraag is of we deze en-
velop mogen gebruiken in 
een verzameling over de 
brandweer. Wat denk je?
A Nee, want er zit geen 
postzegel op de envelop.
B Nee, want het is een 
vensterenvelop en we 
kunnen niet meer zien 

wie de geadresseerde 
was.
C. Nee, dit is een 
dienstenvelop, maar hij 
mag alleen opgenomen 
worden in een verzame-
ling over Nederlandse 
gemeenten.
D Ja, dit is een dienst-
envelop, afkomstig van 
de gemeentelijke brand-
weer van Rotterdam. 
Het antwoord vind je op 
de volgende bladzijde.
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Het juiste antwoord is: D. Dit is een 
ongefrankeerde dienstenvelop en die 

mag je in je verzameling opnemen. Alle 
gedrukte tekst op de voorzijde die naar 
een gemeenteafdeling of rijksdienst ver-

wijst is bruikbaar, dus in dit geval kan de 
envelop opgenomen in een brandweer-
verzameling. De portokosten werden 
door de overheid met de PTT verrekend. 
Er is dus geen sprake van portvrijdom, 

maar er hoeft ook niet gefrankeerd te 
worden. Het zou mooier zijn geweest als 
de envelop voorzien was van een adres, 
maar dat is voor opname in een tentoon-
stellingsverzameling geen vereiste.

 

 

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

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Vroeger hadden we aan het 
eind van de vakantie een 
stapeltje ansichtkaarten van 
familie en vrienden die een 
vakantiegroet stuurden. Dat 
gebeurt tegen woordig weinig 
meer. Toch was het een leuke 
gewoonte en nog steeds maak 
je mensen blij met een leuk 
gefrankeerde vakantiekaart. 
Misschien dit jaar gewoon 
weer een keertje doen.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Indonesië heeft een geweldig interessante 
geschiedenis, misschien weet je er wel wat 
van af. In ieder geval 
ga ik je er iets over 
vertellen, en dat doe ik 
met… postzegels! 

Indonesië hoorde 
 vroeger bij Nederland
Je ziet het aan deze post-
zegel: Nederlands-Indië 

staat er op. Dat betekent dat dat grote Indonesië 
vroeger bij Nederland hoorde. Hoe kwam dat zo? 
Wat had Nederland daar te zoeken, denk je. Nou, 
een heleboel. We duiken even de geschiedenis in.

Veel mensen naar de steden
Aan het eind van de Mid-
deleeuwen trokken veel 
mensen naar de steden. 
Ze bouwden hun huizen en 
gingen daar aan het werk. 
Al die mensen moesten 
ook eten en liefst verse 
groente en vlees. Vlees 
kan je niet lang bewaren, 
behalve als je het klaarmaakt met behulp van 
kruiden zoals kruidnagels, en op smaak brengt 
met bijvoorbeeld nootmuskaat, peper, gember 
en kaneel. Er kwam een grote behoefte aan die 
specerijen. Dus moesten die gehaald worden. 
Waar? In Azië.

VOC: Verenigde Oost-Indische Compagnie
Dit was een vereniging die 
schepen liet bouwen en 
handeldreef over de hele 
wereld. Nogal een belang-
rijke organisatie, en hun 
eerste taak was het kopen 
van specerijen. Dat lukte 
heel goed. De VOC bouwde 
zelfs kleine dorpjes in Indië 
(zo noemden ze dat land) 
en er gingen steeds meer mensen naar toe om er 
te wonen en specerijen te verbouwen.

Kruidnagels
Dit was een van die 
belangrijke kruiden die de 
koopmannen van de VOC 
graag wilden hebben, en 
reken maar dat ze dat ook 
te pakken kregen, desnoods met geweld. De Ne-

Eeuwig geluk
De Borobudur is een boeddhis-

tisch heiligdom waar je vast 
weleens van hebt gehoord. Het staat 
op het Indonesische eiland Java. Het 
ziet eruit als een grote stoepa en 
heeft negen etages. Op de bovenste 
verdieping vind je 72 kleine stoepa’s 

met daarin beelden van Boeddha. 
Volgens het lokale bijgeloof krijg je 
het eeuwige geluk als het je lukt om 
zo’n beeld aan te raken. Veel mensen 
doen dan ook een wens omdat ze 
geloven dat die uitkomt. 
Het heiligdom lag eeuwenlang 
onder de as en was overwoekerd 
door allerlei planten. Het werd in 

1814 herontdekt. Het was er slecht 
aan toe en het pas in de jaren 70 
en 80 van de vorige eeuw werd de 
restauratie goed aangepakt. In 1971 
verscheen er in Nederland een spe-
ciale postzegel om geld op te halen 
voor het herstel. De Borobudur is 
een aantal malen op Indonesische 
zegels afgebeeld. 
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derlanders die in Indië gingen wonen, legden zelf 
een plantage aan en hadden daar een goed leven. 

Een Nederlandse regering
Indië werd in de loop van de tijd door Nederlandse 

gouverneurs geregeerd; terwijl 
de Indonesiërs zelf ook nog 
hun sultans en vorsten hadden 
in de verschillende gebieden. 
In 1814 werd officieel besloten 
dat Nederland het bestuur in 
Nederlands-Indië kreeg.

En toen wilden we 
er natuurlijk ook 
naar toe vliegen
Zodra het kon, 
startte de KLM een 
luchtdienst naar 
Indië. Want een 
reis naar Indië duurde per boot drie maanden, 

en het zou fijn zijn als je er in 
een week reizen naar toe kon. 

In de oorlog
In de Tweede Wereldoorlog werd Nederlands-
Indië bezet door de Japanners. De Nederlanders 
werden opgesloten in kampen en de mannen 
moesten in Birma werken aan een spoorlijn. De 
Japanners waren zéér hardvochtig en het is een 
wonder dat er nog zo veel mensen deze kampen 
hebben overleefd.

Eigen bestuur
Na de oorlog duurde het 
niet lang voordat Indonesië 
zelfstandig werd. Je ziet het op 
de postzegel: de nieuwe naam 
werd er los op gedrukt. Ze 
noemden hun land “Indonesia” 
en zo heet het nog steeds. Aan het hoofd staat 
een president en het gaat goed met het land. 

De cultuur
De cultuur van Indonesië is heel rijk. 
Prachtige schilderkunst, theater, dans 

en muziek. Er zijn zes religies, en de meeste in-
woners zijn islamitisch. Op het eiland Bali zijn de 
meeste mensen Hindoe; op deze zegel zie je een 
dansuitvoering van een Hindoeïstisch verhaal de 
Ramayana.

Een landenverzameling
Meestal hebben we het hier over themaverzame-
lingen, maar je kan natuurlijk ook eens een land 
verzamelen, of een thema van dat land. Dan ben 
je met Indonesië aan het goede adres, want dit 
land is enorm veelzijdig: een enorme geschiede-
nis, veel eilanden, prachtige landschappen en … 
hele mooie postzegels!

Succes er mee!

Een studiegroep: Britannia
J e kunt natuurlijk postzegels 

verzamelen op de gewone 
manier, je verzamelt een land, 
of een thema. Maar het kan 
ook nòg anders: je bestu-
deert een bepaald onderdeel 
van postzegels. Als je dat 
met een groepje filatelisten 
samendoet, noem je het een 
studiegroep.
Zie je het al aan de post-
zegels? Het onderwerp van 

deze maand is Studiegroep 
 Britannia, dat is een vereniging 
die zich bezighoudt met de 
postzegels, postwaardestukken 
en postgeschiedenis van het 
Verenigd Koninkrijk, het Brits 
Gemenebest en Ierland. Dat is 
dus een groep landen in plaats 
van een thema. De leden van 
deze vereniging houden vier 
keer per jaar een bijeenkomst 
en ze geven ook een clubblad 

uit. Tijdens de bijeenkomsten is 
er vaak een lezing door een van 
de leden en je kan verzamelin-
gen bekijken van deelnemers 
over dit onderwerp. Dus als je 
eens wat meer wil weten over je 
eigen Engelse zegels, dan is dit 
de club waar ze je vragen graag 
beantwoorden. 
Meer weten? Bekijk de website: 
www.sgbritannia.nl 

Willeke ten Noever Bakker

Wist je dat…
J ij weet natuurlijk 

wel dat een post-
zegel rechtsboven 
op een brief moet 
worden geplakt. Maar 
daar waren heel lang 
geleden sommige 
mensen het soms niet 
mee eens. Neem de 
bijgaande postzegel 
met een portret van 
koning Willem III 
uit 1864. Als je die 
rechtsboven op een 
envelop plakt kijkt de 
koning van het papier 
af en niet naar de 
naam van de geadres-
seerde.
Dat vond men toen 
een belediging, de ko-
ning wendt zijn hoofd 
af! En daarom plakte 

men deze postzegel 
linksboven op de brief. 
Kijk maar eens in de 
catalogi van diverse 
postzegelveilingen en 
je zult heel wat brie-
ven vinden met deze 
postzegel linksboven. 
Tegenwoordig mag je 
de postzegel helemaal 
niet meer linksboven 
plakken want dan kan 
de sorteermachine 
die zegel niet vinden!

Toon Oomens
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et is een autonoom eilandenrijk, dat 
deel uitmaakt van de republiek Fin-
land. Het heeft in vele opzichten een 
bijzondere status, waaronder dat het 

wel deel uitmaakt van de Europese Gemeen-
schap, maar vele uitzonderingen toegekend 
heeft gekregen. Zo is het op fiscaal gebied 
geen EU land. Wel is de Euro het wettig betaal-
middel. Het heeft zelfbestuur, is neutraal en 
gedemilitariseerd.

Het Finse eilandenrijk Åland is gelegen tussen Zweden en Fin land,
waar de Oostzee overgaat in de Botnische Golf. Geo grafisch 
gezien ligt het dichter bij Zweden dan bij Finland. De enige 
landsgrens is die met Zweden, op het eilandje Märket, ongeveer 
halverwege de bewoonde wereld op Åland en de Zweeds kust. 
door René Hillesum

Åland en de zee

H
Volkenbond
De bakermat voor de huidige status van het ei-
landenrijk ligt bij de in 1919 opgerichte Volken-
bond, de voorloper van de Verenigde Naties. In 
1921 werd de zogenoemde Ålandkwestie aan 
de Volkenbond voorgelegd.
Bij de Vrede van Hamina (Fredrikshamn) in 
1809 kwam Åland (met Finland) aan Rusland 
toe. Dat was tegen het zere been van de Zweeds 
georiënteerde en Zweeds sprekende Ålanders. 

Uiteindelijk werd het geschil dus beslecht bij 
de Volkenbond en Åland bleef bij Finland, maar 
met autonomie en vele privileges. 
Åland ligt strategisch, was belangrijk tijdens 
de Krim Oorlog en had – ondanks dat het toen 
al gedemilitariseerd was – ten tijde van de 
Eerste Wereldoorlog een onderzeebootbasis 
van de Russen en de Engelsen. 

Veel water
Niet echt bijzonder voor een eilandenrijk is dat 
er veel water is. De zee is erg belangrijk voor 
de Ålanders, niet in de laatste plaats vanuit 
economisch perspectief. Er zijn ook veel 
rederijen gevestigd en dat is mede ingegeven 
door de bijzondere fiscale positie. De bewo-
ners leven – letterlijk – van het water. Dag en 
nacht varen veerboten – voornamelijk tussen 
Zweden en Finland – af en aan. Ook tussen de 
eilanden zelf varen er vele veerponten. Men 
kan zelfs eilandhoppen en zo naar Finland 
rijden. Vanuit filatelistisch oogpunt is al dat 
water ook interessant.

Postroute
De Eilanden lagen op een belangrijke postroute 
tussen Zweden en de toenmalige Russische 
hoofdstad Sint-Petersburg (afb. 1-3). De 
Ålanders hadden niet alleen privileges, maar 
ook plichten. Zo was er de plicht van de boeren 
uit Eckerö (evenals die van de boeren van 
Väddö, aan de Zweedse zijde) om bij toerbeurt 
de post over de niet ongevaarlijke zee te 
vervoeren. Het gevaar zat hem voornamelijk in 
de ontelbare rotseilandjes die vaak net onder 
water liggen. Zonder de locale bevolking zou 
het vrijwel onmogelijk zijn om de overtocht te 
maken, en ook nu liet menig postboer nog het 
leven. Als tegenprestatie werden deze boeren 
vrijgesteld van een aantal belastingen en van 
de militaire dienstplicht.
Letterlijk een baken in de zee was de opti-
sche telegraaf (anno 1796) op het eilandje 
Signilskär (afb. 4). Het eilandje was tot circa 
1935 bewoond (afb. 5).
De kortste oversteek was die van Grisslehamn 
in Zweden naar Eckerö op Åland. Nog jaarlijks 
wordt de postroute met roeibootjes als wed-
strijd afgelegd. Sedert 1974 wordt er ook ieder 
jaar een bijzonder poststempel van uitgegeven 
(afb. 6).

Oude route
De route tussen Zweden en Åland bestaat al 
vele eeuwen. Voor het eerst wordt hiervan 
melding gemaakt rond circa 1250.
De postroute Stockholm-Grisslehamn-Eckerö-
Åbo dateert uit 1638, het jaar waarin de post 
in Finland werd opgericht. Hoewel Finland toen 
deel uitmaakte van het Zweedse koninkrijk, 
werd de post daar twee jaar eerder opgericht.
De eerste keer dat de route werd gebruikt 
was op 3 juni 1638, vanuit Stockholm. Vol-
gens  berekeningen uit die tijd was de route 
47 Zweedse mijlen lang, ofwel 470 km.
Tot 1757 werd de post een maal per week 
van Stockholm naar Åbo (Finse naam Turlu) 
vervoerd. In dat jaar werd het aantal overtoch-

Atlas de Finlande 1910. Uitgave: Société de géographie de Finland

1. De postroute Grisslehamn-Åland-Åbo (uit: Svenska Postverkets fartyg och sjöpostförbindelser under tre 
hundra år, Johannes Rudbeck, 1933)
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ten verdubbeld. De tocht duurde, afhankelijk 
van de weersomstandigheden, tussen de 4 en 
23 dagen. In de winter, wanneer Ålands Hav 
dichtgevroren is, was er geen verkeer mogelijk.
Pas in 1785 werden de ijsboten (roeibootjes 
met schaatsen er onder) ingevoerd. Vanaf 
dan is ook bij een dichtgevroren Ålands Hav 
verkeer mogelijk.

Gevaarlijk
Het vervoer van post was niet ongevaarlijk zo-
als al geschreven, en menig postboer liet het 
leven, vooral in de winter. De post was echter 
belangrijker dan de mens in die tijd en deze 
werd goed bewaard in zogenoemde postkeg-
gen: waterdichte houten tonnen. Wanneer het 
schip verging (hetgeen niet ongebruikelijk 

was) kwam de post toch meestal droog en wel 
aan op de plaats van bestemming.
De laatste officiële tocht over de oude post-
weg vond plaats in de winter van 1894-95. 
Daarna werd de post uitsluitend nog vervoerd 
per schip via de bestaande verbinding van 
Stockholm naar Åbo, via Mariehamn. Onof-
ficieel vond er nog postverkeer plaats tussen 
Grisslehamn en Eckerö tot 1910. 

Grootse postkantoor ter wereld
In 1828 opende in het dorp Storby bij Eckerö 
’s werelds grootse postkantoor (ontworpen 
door Engel, afb. 7). Niet dat er nu zo gigan-
tisch veel post behandelt diende te worden in 
het post- en douanekantoor, nee, het was de 
Russische tsaar erom te doen om de Zweden 

de ogen uit te steken. Bij helder weer en goede 
verrekijkers kon vanuit Grisslehamn het zeer 
veel grotere postkantoor gezien worden.
Het gebouw staat er heden ten dage nog, maar 
een postkantoor is er niet meer gevestigd. Wel 
onder andere het postroutemuseum (afb. 8).

Veel zeelieden
Zoals geschreven zijn er altijd veel rederijen 
geweest en daarmee ook veel zeelieden. 
 Regelmatig diende er geld overgemaakt te 
worden aan elders verblijvende zeelieden 
(afb. 9). Om in contact te blijven met de 
zeelieden werd post van het kleine Åland 
naar veel landen gezonden en vaak naar 
niet  alledaagse plaatsen. Veelal diende 
het  Russische  consulaat (in de Russische 

2. Op brieven naar Finland werd regelmatig aangegeven ‘via Grisslehamn’, zoals hier 
in 1840 op brief van Stockholm naar Åbo

3. Soms werd de route aangeduid op de envelop, zoals hier uit Uppsala in 1837: 
Eckerö, Åbo, Lehtimäki (dorp 135 km oostelijk van Vaasa)

4. FDC Finland 1979 met afbeelding postboot. Zegel mk 1,30: optische telegraaf Signilskär 
en achtergrond postroutekaart

5. Prentbriefkaart van Hammarland (Åland) naar Signilskär, via Eckerö, 
het dichtstbijzijnde postkantoor. In 1904 was Signilskär nog bewoonde

7. Douanepostkantoor in Eckerö-Storby

Links: 6. Postroutestempel van Eckerö uit 1977. 
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14. Briefomslag van Hammarland 1918 (Russische zegels nog steeds verplicht naar het buitenland) 
via Helsinki (censuur) aan Russische consulaat te Soerabaja voor opvarende van de Russische bark 
Mariechen. Beport met 25cts. T-stempel van Hammarland. Beport met 25c Nederlands- Indië (helaas 
eraf) met rood kruis en erboven geschreven nietig. Doorgezonden naar Vancouver, Canada. In potlood 
nog een nadere aanwijzing: Fraser Ent… (Fraser is de rivier in het zuiden van Vancouver naar de zee)

8. De aanlegstijger voor de postboten, circa 1905 9. Verzendbewijs voor aangetekende brief van Mariehamn aan zeeman te Helsingfors

10. Prentbriefkaart geschreven te Öfverby via Dalkarby 1907 en Mariehamn aan 
opvarende Finse bark Volfe te Grindstone Island, N.B. Canada, via Harvey Bank/NB. 
Grindstone Island is (thans) een natuurreservaat in de Shepody baai, het verlengde 
van de Fundybaai, tussen New Brunswick en Nova Scotia

11. Prentbriefkaart van Jomala 1911 aan zeeman in zeemanshuis te Port Adelaide, 
Australië en vandaar (violet stempel van het zeemanshuis) doorgezonden aan 
opvarende van bark Kassa te Wallaroo (Zuid-Australië)

12. Prentbriefkaart geschreven te Möckelby via Dalkarby 1908 aan opvarende Finse bark Volfe 
te Bay Verte N.B. (Newfoundland), Canada en doorgezonden naar North Sydney, Nova Scotia

13. Prentbriefkaart, geschreven te Öfverby via Mariehamn 1903 aan Russische consulaat 
te Pensakola (Pensacola), USA (noordwestelijk Florida aan de grens met Alabama) en 
doorgezonden naar Mobile, Alabama

15. Briefomslag 
van Kökar 1926 
(de verst afgelegen 
eilandengroep in 
het zuidoosten) 
naar Ekenäs
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 periode, 1809-1917) als postadres (afb. 10). 
Natuurlijk was niet altijd te plannen wanneer 
een schip waar lag, dus doorgezonden post 
komt ook voor. Uiteraard werd alle correspon-
dentie vanaf 14 augustus 1900 verplicht gefran-
keerd met zegels in Russische valuta (11-14).

Eilanden
De ruim 29.000 inwoners tellende provincie 
Åland (waarvan ruim 11.500 woonachtig in 
de hoofdplaats Mariehamn) bestaat uit ruim 
20.000 eilanden en klippen waarvan er zo’n 
6.700 een naam hebben. Slechts 65 eilanden 

zijn echter bewoond. Een aantal oorspronkelij-
ke eilanden zijn tegenwoordig verbonden met 
een brug, maar vele ver weg-eilanden zijn nog 
steeds eiland. De hoofdplaats Mariehamn ligt 
op het hoofdeiland, Fasta Åland (afb. 15-17).

Post aan boord
Aan boord van de schepen van/naar en via
Åland geposte poststukken werden voorzien
van een scheepsstempel (afb. 18) of kregen 
bij aankomst in de haven van Stockholm of 
Turku een stempel (afb. 19+20).
Åland heeft sedert 1 maart 1984 een eigen 

postadministratie en eigen postzegels, die 
ook niet in Finland geldig zijn. Omgekeerd zijn 
Finse postzegels ook niet op Åland geldig. 
Uiteraard komen scheepvaart en schepen 
regelmatig terug als onderwerp (afb. 21).

Literatuur
Anteckningar rörande samfärdseln emellan Sverige 
och Finland öfver Ålands haf och de åländska öarna, 
L.W. Fagerlund, 1925
Postfärderna över Åland hav, Broge Wilén, 1975
Het postvervoer via de Åland-eilanden, René Hillesum 
(tentoonstellingscatalogus ‘Hilversum 1988’)

16. Prentbriefkaart van Åva 1982 (een afgelegen eiland in het noordoosten) naar Kuopio
17. Een niet bewoond eiland in het oosten, tussen Föglö en Sottunga is Bänö. Hier werd 
in 1973 de Satahanka georganiseerd. Een 4-6 jarig evenement van waterscouts

18. Briefomslag aan boord gepost 1938 en voorzien van een scheepjesstempel

19. Prentbriefkaart 1903 van Åland naar Stockholm.  Bij aankomst in Stockholm 
gestempeld en tevens stempel Från Finland (uit Finland)

20. Briefomslag met stempel van Vikingline ms Apollo, 1970 op de route Kapellskär-Mariehamn-Naantali
21. Briefomslag 1984 met Åland postzegel met vissersschip en vlagstempel 
ook met schip
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Terugkeer van de stempels

2017. Met straatnaam dus. Dat is natuurlijk 
op en top recycling maar is toch niet de 
bedoeling geweest. Bij gebrek aan een nieuw 
model is het – nog goed werkende – oude 
stempel gewoon weer in gebruik genomen. 
Wat het helemaal bijzonder maakt, is dat 
het Waalwijkse stempel een straatnaam 
heeft van het vorige vestigingsadres van dit 
businesspoint! Later kwam overigens (ook) 
het nieuwe stempel boven water...

Nieuwtje
Met de introductie van ‘Tuimelstempel 2017’ 
zijn de straatnamen dus verdwenen en wordt 
alleen de plaatsnaam vermeld met een volg-
nummer. Wat nieuw is, is dat niet altijd meer 
de afkorting van de provincie bij een plaats 
vermeld staat. Zo staat er in de stempel van 
Hengelo Overijssel niet meer (Ov.) bij zoals 
in het verleden. Hengelo Gelderland heeft 
wel de afkorting (Gld.) behouden. Beleid 
van PostNL is nu dat de plaats ‘die in eerste 
instantie het meest voor de hand ligt’ geen 
provincie-aanduiding meer krijgt. In dit geval 
dus het veel grotere Hengelo Overijssel.
Zoals bekend is PostNL niet voornemens 

om – ten dienste van de verzamelaars – een 
lijst ter beschikking te stellen waarop het 
huidige vestigingsadres wordt vermeld beho-
rend bij het volgnummer. Dit betreft ‘interne 
bedrijfsinformatie’. Jammer! We zullen nu zelf 
een lijst moeten samenstellen. Kees Verhulst 
zal de binnenkomende informatie bijhouden 
en publiceren in zijn rubriek ‘Nederlandse 
stempels’. Elders in dit nummer de eerste 
lijst. Graag dus uw meldingen van de adres-
sen met de bijbehorende nummers.   

Apostrof
Ook nieuw is dat PostNL de apostrof in de 
ban heeft gedaan bij de introductie van de 
nieuwe stempels. Zie stempelrubriek voor 
’s-Gravenhage.
Hoewel dat in het verleden – bij de zelfde 
stempelmaker dus – geen probleem vormde, 
komt PostNL nu met de volgende verklaring:
‘Bij het aanleveren van het bestand van 
woonplaatsnamen aan de stempelleverancier 
is er uit technische overwegingen (zoals 
leesbaarheid) gekozen voor een hoofdletter-
variant zonder apostrof.
Alle woonplaatsen staan met hoofdletters op 
de stempels. Woonplaatsen als Den Bosch of 
’s-Hertogenbosch of ’t Harde zijn ook op deze 
wijze geschreven.’

Stempel weg?
Het is blijkbaar ook niet erg als de stempel 
nog niet werd opgestuurd maar ook niet 
meer in bezit is van de locatie. Een sanctie 
op het niet terugsturen van de stempel is er 
nimmer geweest en controle op het inleveren 
is er niet. Dat druist natuurlijk in tegen het 
duurzaamheid-argument waarom wederom 
de oude stempel (met een nieuw stempel-
plaatje en nieuw stempelkussen) is terug-
gekomen. De ingeleverde stempels zijn voor 
het overgrote deel gereviseerd en opnieuw 
uitgegeven. Dit waren er maar zo’n 1.000. De 
duurzaamheidsoperatie had dus veel beter 
gekund als er controle was geweest op het 
terugzenden van de stempels.
Dat nu stempels ‘buiten beeld’ van PostNL 
zijn is blijkbaar een gegeven. In Posted 
12 (29 mei 2017), het PostNL retail nieuws 
(afb. 2) is te lezen: ‘Heb je de oude stempel 
nog niet opgestuurd en is deze nog in je 
bezit? Stuur dan de oude stempel direct na 
ontvangst van de nieuwe op.’ Het zou toch 
geen vraag mogen zijn of de stempel nog 
in je bezit is als je deze niet hebt terugge-
stuurd? 

PostNL geeft aan dat de uitrol van de nieuwe 
stempels gereed is en dat er geen signalen 
gekomen zijn van niet geleverde stempels. 
Sinds de introductie op 1 juni van de nieuwe 
stempels zijn er wel nieuwe vestigingspunten 
geopend of worden binnenkort geopend 
(zoals Vierlingsbeek op 8 augustus). Deze 
vestigingen hebben niet direct bij de ope-
nening een nieuw stempel.

door René Hillesum

o zijn er kantoren die nog gewoon 
(begin juli) het oude stempel (van 
voor 1 januari 2017, met straat-
naam) in gebruik hebben naast het 

nieuwe stempel en de nieuwe stempel wel 
hebben maar het koesteren als een kleinood 
en nooit gebruiken (waarbij de datum nog op 
‘aanmaakdatum’ 20 mei 2017 staat) of geen 
stempel (zeggen te) hebben ontvangen. 

Versleten
Zo trof ik zelf op 3 juli bij de Gamma (pak-
ketpunt) in Zwijndrecht het oude stempel 
aan (afb. 1) – met straatnaam – met een 
totaal versleten (blauw) stempelkussen. Het 
stempel stond op 23 juni, dus redelijk recent 
gebruikt. Na enig aandringen of er echt geen 
nieuw stempel aanwezig was, kwam een doos-
je van Colop uit de kast met een gloednieuw 
stempel erin, inclusief reservekussentje. 
Uiteraard stond dit stempel op 20 mei. Omdat 
een afdruk van het blauwe stempel zeer licht 
en onvolledig was, werd het nieuw geleverde 
reservekussentje in het oude stempel gedaan 
en kon ik de deur uitlopen met een mooie 
afdruk. De ‘oude’ stempel zelf was nauwelijks 
versleten.
Een andere variant is dat men geen stempel 
heeft ontvangen en het oude nog steeds in 
bezit had als reserve. Zo’n oudje komt dan 
natuurlijk goed van pas en doet gewoon weer 
dienst.
Zeer bijzonder is een rapportage uit Waalwijk. 
Daar werd inderdaad rond 1 juni een stempel 
ontvangen, maar…… een stempel van voor 

Z

Inmiddels hebben we alweer twee maanden nieuwe stempels 
op de PostNL locaties. Er zijn her en der wel bijzonderheden 
geconstateerd rondom de herintroductie van de stempels. 

2

1
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Stempel 
Montfoort 2015 

(foto: Kees 
Verhulst)

Stempel De 
Cocks dorp 
2017 (foto: 
Rachel Eijer)

Tabel 1
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samenstelling Kees Verhulst, kees.verhulst@gmail.com

Nieuwe dagtekeningstempels
Het zal niemand zijn ontgaan dat PostNL is teruggeko-
men van haar besluit om alle dagtekenstempels buiten 
gebruik te stellen en de postzegels te laten ontwaarden 
met een balpen of viltstift. Eerder is hierover al gepubli-
ceerd in het Maandblad en op de website van Filatelie. 
Sinds 1 juni zijn op bijna alle businesspoints, postkanto-
ren en pakketpunten nieuwe stempels in gebruik geno-
men. De stempels zijn van hetzelfde type als de stempels 
die buiten gebruik werden gesteld, echter in de uitvoering 
van het stempelplaatje is een verandering gekomen. De 
straatnaam werd vervangen door een nummer. De nieuwe 
stempels zijn grotendeels afgeleverd met de datum 
20 mei 2017. Om te weten te komen welke locatie welk 
stempelnummer in gebruik heeft willen we een inven-
tarisatie maken waarbij we uw hulp nodig hebben. Er is 
een groep verzamelaars mee bezig bestaande uit Ernst 
Flentge van Po & Po, Peter Fokko Poortvliet, Frans van de 
Rivière (rubriek Stempelen, zie vorig nummer van Fila-
telie), Bert van Marrewijk en Cees Janssen (Nederlandse 
Academie voor Filatelie). Ook René Hillesum en anderen 
dragen bij aan de meldingen van nieuwe stempels, 
waarvoor dank. PostNL geeft de complete lijst niet prijs, 
daar ze dit zien als het prijsgeven van bedrijfsinformatie. 
Businesspoints hebben de stempels met nummer 1 in 
gebruik, dan volgen de postkantoren en tot slot in de 
nummering de pakketpunten.
Hieronder volgt een eerste overzicht dat we elke maand 
willen uitbreiden zodat er op een gegeven moment 
een compleet overzicht ontstaat met alle locaties en 
bijbehorende stempels. Er zijn wel enkele bijzonderheden 
te melden. In het eerste ontwerp werd als plaatsnaam 
Den Haag getoond. In de uiteindelijke stempels is dit 
toch de plaatsnaam ’s-Gravenhage (geschreven als 
 S-GRAVENHAGE) gebleven. 

De Plaatsnaam Hengelo in Overijssel is Hengelo gewor-
den. Mocht u bijzonderheden weten, wil u ons dat dan 
laten weten? We willen graag een scan van een stem-
pelafdruk ontvangen (300 dpi) met daarbij de locatie van 
de PostNL locatie. Zou u in uw buurt eens bij de vestiging 
willen langsgaan? We stellen dit zeer op prijs. Het meest 
interessant zijn de plaatsnamen met meerdere PostNL 
locaties. Plaatsen waar slechts één locatie is, zal het 
stempelnummer 1 zijn. In het overzicht hieronder zijn 
uitsluitend plaatsen opgenomen waar meerdere locaties 
aanwezig zijn. Ernst heeft de complete lijst van Groningen 
samengesteld, waarvoor dank. We missen alleen Stempel 
nummer 26 nog.
De uitvoering van de nieuwe stempels is licht gewijzigd. 
Bovenop de oranje knop is nu het logo van PostNL 
gedrukt. Op de oude stempels stond niets (oudere versie) 
of ‘Microban’ vermeld. Aangezien er een deel van de oude 
stempels gerecycled wordt, is te zien aan de buitenkant 
of het een nieuw stempelapparaat betreft of een oude.

Multilaterale 
Hertogpost
Ter gelegenheid van de Multilaterale 
Hertogpost 2017, die wordt gehouden 
van 25 tot en met 27 augustus in 
’s-Hertogenbosch, heeft Birza Design 
een bijzonder poststempel ontwor-
pen dat past bij de uit te geven beurs-
postzegels door PostNL. Dit stempel 
zal worden gebruikt in de stand van 
PostNL. In het ontwerp zien we het 
dak van de Sint-Jan, gezien vanuit de 
Kerk zelf. Om te tonen hoe het eruit 
ziet, laat ik ook een foto zien die ik 
van Birza heb gekregen ter illustratie. 

Museum 
Voorlinden
Ter gelegenheid van de op 17 juli 
verschenen postzegels van Museum 
Voorlinden heeft de Vereniging voor 
Kinderpostzegels en Maximafilie een 
bijzonder poststempel aangevraagd 
bij PostNL. In het stempel zien we het 
museum zelf en enkele elementen die 
op de postzegels terug te vinden zijn. 
Dit stempel is dan wel ontworpen 
door Birza Design uit Deventer. Twee 
keer per jaar vraagt deze vereniging 
een bijzonder stempel aan dat past 
bij een postzegelemissie.

 Nr. Adres
 Alblasserdam 1 Makado Center 40-42, Primera
 3 Dam 30A, Tabacs & Gifts
 Baarn 1 Eemnesserweg 57, Businesspoint
 2 Laanstraat 32, Bruna
 3 Reigerstraat 12, Drogist
 4 Laanstraat 87, Jumbo
 Groningen 1 Energieweg 7, Businesspoint
 2 Kielerbocht 11, Businesspoint
 3 Boumaboulevard 525, Jumbo
 4 Rijksweg 16, Albert Heijn
 5 Helperplein 11, Bruna
 6 Kajuit 269, Cigo 
 7 Overwinningsplein 73, Bruna
 8 Nieuwe Ebbingestraat 33, The Read Shop
 9 Brugstraat 25, Jacobs
 10 Zuiderweg 27, Albert Heijn
 11 Stationsplein 23, Ako
 12 Siersteenlaan 440, Cigo
 13 Meeuwerderweg 111, Primera
 14 Van Lenneplaan 99, Albert Heijn
 15 Stoepemaheerd 20 F, Primera 
 16 Eikenlaan 300, Primera
 17 Kraneweg 21, Cigo  Pakketpunt
 18 Osloweg 114, Karwei  Pakketpunt
 19 Peizerweg 89, Gamma  Pakketpunt
 20 Jacob van Ruysdaelstraat, Spar Pakketpunt
 21 Vechtstraat  131, Plus Pakketpunt
 22 Korreweg 190, Primera
 23 Osloweg 112, Karwei  Pakketpunt
 24 Peizerweg 86, Gamma  Pakketpunt
 25 Oosterstraat 58, Jumbo
 27 De Savornin Lohmanlaan 86-88, Poiesz
 28 Nieuwe Ebbingestraat 2, The Read Shop
 29 Reitdiephaven 261, Jumbo
 30 Beren 85, Pakketpunt 
 Hengelo 3 Industriestraat 51, Tabakspeciaalzaak Dolf Severein
 Leiden 1 Nieuwenhuizenweg 21, Businesspoint
 S-Gravenhage 2 Linge 29, Staples Offices Centre, 
  Businesspoint
 3 Appelstraat 230, Primera
 62 Kerkplein 6, Postkantoor
 Vlissingen 1 Govert Flinklaan 7, Gamma
 2 Van Hogendorpweg 93, Emté
 3 Lange Zelke 2, Primera
 4 Walstraat 101/103, Bruna
 Waalwijk 1 Olympiaweg, Businesspoint 
 Zoetermeer 5 Middelwaard 70, Tabac & Gifts
 Zwolle 4 Wade 4, Primera
 17  Lubeckplein 30, Primera
 20 Assendorperstraat 71, Jumbo
 Zwijndrecht 1 Houtkopersstraat 8, Pro-Patria, Businesspoint
 4 Brabant 1, Jumbo
 6 Korte Ambachtlaan 109, Cigo
 7 Oudeland 98, Primera
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Stempel Dag van 
de Jeugdfilatelie
Op bladzijde 323 van Filatelie stond 
een afbeelding van het stempel Dag 
van de Jeugdfilatelie met daarbij in de 
tekst dat het stempel was ontwor-
pen door Birza Design uit Deventer. 
Dat blijkt niet het geval. Birza is de 
‘huisontwerper’ van PostNL, maar 
dit stempel werd ontworpen door 
Mathias-Design uit Waalwijk. Ere wie 
ere toekomt. Harrie de Kok atten-
deerde mij terecht op deze foutieve 
vermelding en ik hoop dat dit bij deze 
gecorrigeerd is. Verder vermeldde hij 
nog dat de IJzeren Rijn niet van Weert 
naar Roermond loopt, maar dat deze 
lijn nog verder het Ruhrgebied in gaat. 
De dikke letters leverden ook geen 
probleem op bij het stempelen, zie 
afbeelding.

Stempel 
Hanzedagen
Ter gelegenheid van de Hanzeda-
gen in Kampen heeft Ben van der 
Vegte een envelop ontworpen en een 
persoonlijke postzegel met het wapen 
van Kampen. Via de Bond is er een 
bijzonder poststempel aangemaakt 
waarmee de postzegels zijn afgestem-
peld. De datum van de stempeling is 
15 juni 2017.

N
a meer dan anderhalf-
jaar voorbereiding is 
het zover. Op vrijdag 
25 augustus 2017 opent 

de Multilaterale Hertogpost 2017 
haar deuren voor alle postzegel-
verzamelaars. 
Het is inmiddels twaalf jaar 
geleden dat er een Multilaterale 
georganiseerd werd in Nederland. 
Uit zeven Europese landen, Duits-
land, Oostenrijk, Liechtenstein, 
Slovenië, Zwitserland, Luxemburg 
en Nederland, doen enthousiaste 
verzamelaars en ervaren filatelis-
ten mee in de nationale categorie I 
klasse. Meer dan 1.000 tentoon-
stellingskaders worden gevuld 
met prachtige en unieke collecties 
van 160 verschillende verzame-
laars. Een jurycorps, bestaande uit 
23 leden uit deelnemende landen, 
gaat zich buigen over de tentoon-
gestelde verzamelingen. 

Enkele collecties uitgelicht: 
 wedstrijdklasse
• Nederland, emissie 1852 - de 

eerste der Klassieken van San-
der Pieters. 

• Französische Post links des 
Rheins und Norddeutschland 
1797/1814 van Günther Dresher. 

• Post aus Orten des Terrors 
1933–1945 - Besonderheiten 
der KZ-Post van Claus Geissler. 

• Brabants Dorpsleven op prent-
briefkaarten van Albert Pennings.

• Postgebühren & Frankaturen in 
Slowenien, Kroatien & Bosnien-
Herzegowina 1918-21 van Artel 
Tomaž

• De Zeeuwse brievenposterij 
(1550 - 1795) van Kees de Baar.

• French ship mail to and from the 
French Levant offices up to 1875 
van Hans Paul Soetens.

• Nederland, emissie 1867 - de 
laatste der Klassieken van 
Deo van Wijk. 

• Die Wappenmarken (1859-1880) 
des Großherzogtum Luxemburg 
van Marc Schaack.

• Lettres en franchise pendant 
toutes les régimes politiques 
entre 1795 et 1849 van Nicholas 
Margot.

Naast deze categorie I tentoonstel-
ling is er de Liechtenstein-Salon 
2017 ingericht, een Literatuur-
klasse en een Erehof, waarin 
bijzondere verzamelingen of delen 
ervan getoond worden. Enkele 
hiervan zijn de laatste jaren niet 
meer getoond.

Collecties Erehof
• Nederland, emissie 1864 – Een 

gedeelte van de verzameling 
proeven, zegels, gebruik, plaa-
treconstructie, afstempelingen 
en brieven van de overleden 
dr. Albert Louis.

• The Netherlands – ‘Postmarks, 
from the first to 1813/14’ van 
Peter Heck.

• Curaçaose Scheepspost van 
Deo van Wijk.

• Proeven en ontwerpen van 
diverse Nederlandse postzegels 
van Joke uit de Waard.

• Großbritannien – ‘Ausgabe 
1841/53, 1d. und 2d. ungezähnt 
auf Post in das Ausland verwen-
det’ van Karl Louis.

• Een gedeelte van de ‘Bossche 
Tanding’ verzameling van de 
overleden Jos van Roosmalen, 
Museum voor Communicatie uit 
’s-Gravenhage.

Maaspoort
Gelijktijdig met deze postzegel-
tentoonstelling wordt er een grote 
internationale postzegelbeurs 
gehouden in hetzelfde com-
plex, in verschillende zalen. Dik 
55 nationale en internationale 
standhouders, veilinghouders, 
organisaties en gespecialiseerde 

verenigingen zijn aanwezig, samen 
met 11 postadministraties. 

De Multilaterale Hertogpost 2017 
vindt plaats in het complete 
complex van Maaspoort Sports 
& Events. Men beschikt hier over 
goed verlichte en toegankelijke 
zalen. De vele honderden meters 
verkoopruimte is gevuld met een 
breed aanbod van verzamelgebie-
den en thema’s. Voor de bezoekers 
is er voldoende zitgelegenheid. In 
de foyer is een groot restaurant 
gesitueerd met zitjes. Tevens is 
er in het Filatelie-Paviljoen een 
horecapunt en een koffiecorner.
• Gratis taxaties door de aan-

wezige veilinghuizen. 
• Boekpresentatie van Corinphila 

Veilingen.
• Luxe tentoonstellingscatalogus, 

€ 5,00 per stuk. 

Practische informatie
De entreeprijs bedraagt € 5,00 
per persoon. Jeugdigen t/m 
18 jaar hebben gratis toegang.
Parkeren is gratis en een beurs-
special wordt bij de kassa aan-
geboden aan de bezoekers. Voor 
hen die reizen met het openbaar 
vervoer wordt aangeraden de 
bus te nemen vanaf het centraal 
station ’s-Hertogenbosch. U 
stapt het beste uit op de bushalte 
Maaspoortweg, welke men kan 
bereiken door gebruik te maken 
van stadsbus 8 of 9. Een alterna-
tief is de bushalte op de Burge-
meester Godschalxstraat richting 
Empel, welke met stadsbus 6 te 
bereiken is. Vanaf beide bushaltes 
ongeveer 5 à 8 minuten lopen naar 
Maaspoort Sports & Events.

Openingstijden
Vrijdag 25 augustus 2017 
10:00u – 17:00u 
Officiële opening om 12:30u 
door de commissaris van de 
koning prof. dr. W.B.H.J. (Wim) 
van de Donk en in aanwezigheid 
van de 1e locoburgemeester 
van ’s-Hertogenbosch, de heer 
J.W.F. (Jan) Hoskam.
Zaterdag 26 augustus 2017 
10:00u – 17:00u
Zondag 27 augustus 2017 
10:00u – 16:00u
Nadere info:
 www.multilateral2017.nl.  

Multilaterale Hertogpost 2017 
in ’s-Hertogenbosch

http://www.multilateral2017.nl/
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Jamboree
De Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars Afdeling 
Alphen aan den Rijn – zo heet ze 
nu nog; men is met het vervallen 
van de paraplu NVPV naarstig op 
zoek naar een nieuwe naam – komt 
in haar mei/juni nummer met een 
eigen artikel over de oprichter van 
de internationale scouting Robert 
Stephenson Smyth Baden-Powell. 
Hoe Nederlands scouting ook 
klinkt in de naam padvinderij, 
Baden-Powell is Engelser dan 
Engels en wordt als verkenner voor 
de Britse militairen en geheime 
dienst een kenner op het gebied 
van overleven in de natuur. Van 
het een komt aan het begin van de 
20e eeuw het ander en zo ontstaat 
langzamerhand de vereniging 
die wereldwijd opgang maakt. Hij 
bezoekt Nederland al in 1912 en 
1932 maar pas in 1937 wordt in Ne-
derland, in Vogelenzang de Wereld 
Jamboree gehouden, waar vele 
scouts uit alle delen van de wereld 
bij elkaar komen. Het zou daarna 
tot 1995 duren voordat Nederland 
weer een Wereld Jamboree mocht 
organiseren. De editie van 1937 
wordt vergezeld van een prachtige 
serie zegels. Baden-Powell overlijdt 
kort daarna, in 1941. Het artikel 
laat voor een zo breed op te zetten 
onderwerp veel kansen onbenut 
om de vertaalslag naar filatelie 
te maken. Er worden ook slechts 
enkele postzegels afgebeeld, 
waaronder die van de honderdste 
geboortedag in 1957 waarvan in 
België een postzegel verschijnt. 
nvpv-alphen.voosterom.nl

Buitengewone Vormen
Het eveneens mei/juni nummer 
van Goudapost laat het goede 
voorbeeld zien met de 22e afleve-
ring van de serie ‘Vissen, bezien 
vanuit wetenschappelijk oogpunt’. 
Rijkelijk geïllustreerd, met veelal 
exotische blokken, wordt die lezer 
meegenomen in de vaak diepe 
oceanen. Diepzeevissen hebben al-
lerlei bizarre vormen die lintvormig 
zijn of waarbij de lichamen sterk 
zijdelings zijn afgeplat. Ook komt 
men vissen met enorme bekken 
tegen. De vormen zijn een aanpas-
sing aan de grote druk die op deze 
diepten heersen en de bekken zijn 
een aanpassing voor het vangen 
van voedsel op deze diepten. Verder 
zijn er nog tientallen vissoorten die 
afwijkende vormen vertonen die 
door aanpassing aan hun leefsitu-
atie zijn ontstaan. Bekende en 
minder bekende soorten als de 
scholveraal, de addervis, de lintvis 
en de walvishaai (rhincodon typus) 
– met zijn 18 meter de grootste vis 
ter wereld – komen voorbij. 
www.postzegelverzamelaars-gouda.nl

Nubië
Bovenstaande artikelen steken – 
met alle respect – schril af tegen 
het stijlvol vormgegeven Al Barid, 
dat fijn per post toegezon-
den wordt en laat zien 
dat eenvoud de 
meester is en vorm-
geven een kunst. 
Met genoegen 
lees je het artikel 
van Roland Dauwe 
over Egyptisch Nu-
bië, het Egyptische 
deel van Nubië (Neder-

Nubië) dat met de bouw van de 
nieuwe, hoge stuwdam van Aswan 
voorgoed aan het water werd over-
gedragen. Voordat u denkt dat we 
ons wéér in de thematiek verliezen 
zonder al te veel filatelistische 
relevantie, want postaal gezien 
belangrijk voor het verkeer van en 
naar Soedan. Leest u even mee: 
‘Vervoer geschiedt veel over de Nijl. 
Echter, dat wordt bemoeilijkt door 
cataracten. De cataracten zijn geen 
watervallen in de gewone betekenis, 
maar eigenlijk stroomversnellingen 
en obstakels in de rivier, zodat ze 
moeilijk bevaarbaar zijn. Daarom 
besloot de Posta Europea om vanuit 
Korosko – een nieuwe nederzetting 
daar waar de bocht in de Nijl begint 
en iets meer dan halfweg tussen 
Aswan en Wadi Halfa – de post per 
dromedaris door de woestijn naar 
Abu Hamed in Soedan te vervoeren. 
Op die manier werden niet alleen 
de Dongola bocht maar ook de 
onbevaarbare gedeelten van de 
Nijl vermeden, met een enorme 
tijdwinst als gevolg. Een postkan-
toor werd in Korosko geopend in 
1873 en dat is dan ook de enige 
plaats in Neder-Nubië waar we 
vroege sporen van postaal verkeer 
kunnen terugvinden, namelijk de 
interpostals.’ Het artikel vervolgt 

met veel postale wetenswaar-
digheden en voorbeelden 

van poststukken die het 
gebied definiëren. Ze-
ker zo interessant is 
het artikel van Willy 
Pijnenburg over een 
‘vergeten’ zegel in de 

catalogi: de laatste 
zegel van het Otto-

maanse Rijk, de 3 piaster 

W
IJ
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blauw met een (bak)steenrode in 
plaats van rode opdruk. Pijnenburg 
doet het verhaal uitvoerig doch 
helder uit de doeken, en dat er niet 
geheel consensus is over de echt-
heid van de opdruk. Leest u vooral 
het nummer 81 van de publicatie 
van de Filatelistische Contactgroep 
Islamitische Wereld (mei 2017) er 
op na. Een pracht magazine van een 
bijzonder boeiend verzamelgebied. 
www.pv-al-barid.com

BUITENLANDSE BLADEN

Nogmaals 50 jaar Machins
Het jubileum van de Britse post-
zegels in het ontwerp Machin is 
de meeste grotere buitenlandse 
bladen natuurlijk niet ontgaan. 
De American Philatelist van juni 
brengt allereerst een enthousiast 
verhaal van Matthew Healey, die 
als 6-jarige begon met verzame-
len en inmiddels zich al 40 jaar 
bezighoudt met onder andere de 
beroemde serie. ‘Compleet’ is hij 
gelukkig nog lang niet. Belangrijker 
is de bijdrage van Douglas N. Muir, 
jarenlang conservator postwaarden 
in het Britse postmuseum. Vanuit 
die positie volgde hij veel ontwik-
kelingen in het ontwerp en de 
diverse uitvoeringen van dichtbij op 
de voet. In 2007 schreef hij over de 
historische achtergrond al een boek 
onder de titel A timeless classic. Hij 
werd daarom in 2015 door de Britse 
posterijen betrokken de plannen 
voor een passend jubileumproduct 
in 2017. Muir schetst hoe dat proces 
verliep. Bij eerdere jubilea was 
aandacht besteed aan de ontwerper 
en de diverse zegels, nu stelde hij 
voor het ontwerpproces nader te 

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

http://www.postzegelverzamelaars-gouda.nl/
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belichten. Daarbij is uiteraard ruim 
gebruikgemaakt van de collectie 
van het Britse Postmuseum, die 
Muir goed kent. Eind 1965 werd ter 
vervanging van de Wilding-serie een 
competitie uitgeschreven tussen 
vier ontwerpers, waaruit in 1966 
Machin’s schetsen als winnaar naar 
voren kwamen. In juni 2017 zijn een 
jubileumvelletje met zes zegels en 
een prestigeboekje met vijf velletjes 
verschenen. In dat boekje uiteraard 
de nodige historische achtergron-
den. Bovendien kwam ook nog een 
velletje met vijf ‘post and go’ zegels 
uit, de Britse variant van onze 
frankeerstrook.
www.stamps.org/american-philatelist 

Antwerpen 1930
Nieuw op mijn leestafel is het 
Vlaamse tijdschrift De Postzegel. 
Het blad kent al een rijke historie, 
inmiddels loopt de 80e jaargang, die 
in handzaam A5 formaat verschijnt. 
In het maartnummer beschrijft 
Frans Lauwers een aantal open-
staande vragen rond het blokje dat 
werd uitgegeven bij de internatio-
nale postzegeltentoonstelling die in 
1930 in Antwerpen werd gehouden. 
1930 was het eeuwfeestjaar van het 
koninkrijk België, waaromheen aller-
lei exposities plaatsvonden, waarbij 
dus ook een postzegelmanifestatie. 
Er verscheen een blokje met een 
zegel van vier frank, maar dat was 
alleen te koop wanneer men eerst 
de toegangsprijs van zes frank had 
voldaan. Echt gebruikt is de zegel 
uit dit blok maar weinig, gebruikt 
volgens tarief is het een rariteit, 
daar waren nauwelijks mogelijkhe-
den voor. Alle ruim 60.000 blokjes 
kregen een stempel in de linkerbo-
venhoek wat dus niet aangeeft dat 

het blokje gebruikt is, want de zegel 
zelf werd pas bij eventueel gebruik 
ontwaard. Het blokje is inmiddels 
gezocht, vooral in goede kwaliteit, 
waarbij een gaaf blokje precies 
161 x 161 millimeter dient te meten. 
Exemplaren met randschade werden 
nogal eens bijgeknipt en zijn dus 
kleiner en voor de echte verzamelaar 
niet meer interessant. De Postzegel 
heeft verder een aantrekkelijke 
nieuwtjesrubriek, die de zegels 
meestal op ware grootte (uiteraard 
in kleur) afbeeldt. Ook de rubriek ‘Op 
de leestafel’ krijgt de nodige ruimte, 
waarbij gelukkig ook ons eigen 
maandblad geregeld voorbijkomt. 
Het blad is het officiële maandblad 
van de Koninklijke Vlaamse Bond 
van Postzegelverzamelaars.
www.kvbp.de

Komusina
In Duitsland bestaat een ac-
tieve studiegroep rond het thema 
voorafstempelingen, de Ar(beits)
ge(meinschaft) Vorausentwertun-
gen. Zij geeft het kwartaalblad Der 
VE-Sammler uit. In het februari-
nummer aandacht voor de post-
zegelplak- en afstempelmachines 
van Erich Komusina, een bekende 
pionier op dit gebied. Al voor 1920 
hield hij zich bezig met de ontwik-
keling van een frankeermachine, 
wegens patentinbreuken kreeg hij 
echter ruzie met de firma Francotyp 
en werd hij failliet verklaard. In de 
vroege jaren dertig kwam hij met 
een machine die een postzegel op 
een brief plakte en die vervolgens 

direct afstempelde. Omdat de ont-
vanger nu een enveloppe kreeg met 
postzegel was de attentiewaarde 
van de postzending hoger dan die 
van een envelop met alleen een 
afdruk van een frankeermachine. 
Bovendien was het apparaat aan-
zienlijk goedkoper dan de gangbare 
frankeermachines. Nadeel was dat 
voor elke gewenste frankeerwaarde 
een aparte cassette met een 
zegelrol gebruikt moest worden, 
bij de frankeermachines kon de 
gebruiker zelf eenvoudig de af te 
drukken waarde instellen. Hij gaf 
zijn vinding de naam Francostem-
pler. Onderzoeker H.J. Förster vond 
in het Bundesarchiv in Koblenz 
nog onbekende archiefstukken 
terug over de toelating van het 
apparaat in Duitsland, in januari 
1934. In Nederland is deze vinding 
voor zover bekend maar door één 
bedrijf gebruikt, de Nederlandsche 
Huistelefoonmaatschappij in Den 

Haag, men leze daarvoor ons 
maandblad van mei 1988. Bijgaand 
plaatje laat de Francostempler A 
zien (1935) uit de collectie van het 
Duitse postmuseum.
www.arge-ve.de

Keurmeesters
Onze Duitse naamgenoot Philate-
lie bericht in het juninummer over 
de jaarlijkse bijeenkomst van de 
Duitse vereniging van keurmees-
ters, de Bund Philatelistischer 
Prüfer (BPP). Dat zijn er nogal 
wat, er zijn 104 actieve experts, 
elk met hun eigen specialismen. 
 Besloten werd voortaan op duurde-
re zegels of poststukken (alles van-
af 150 euro handelswaarde) geen 
afdruk meer van een keurstempel-
tje te plaatsen. In plaats daarvan 
wordt een schriftelijk (kurz)befund 
afgegeven. De keurstempels 
werden geregeld nagemaakt en de 
huidige techniek maakt het afgeven 
van een certificaat met een goede 
afbeelding eenvoudig. Bovendien is 
het aanbrengen van zo’n stempeltje 
ook nog als ongewenste toevoeging 
aan een origineel te beschouwen, zo 
vond ik altijd. Ook op poststukken is 
een (potlood)handtekening van een 
expert natuurlijk ook geen al te fraai 
gezicht. Over de vele in omloop 
zijnde keurstempels (het systeem 
dateert al uit de 19e eeuw) heeft 
 Tobias Huylmans een website opge-
zet (www.briefmarken-pruefer.de)
die al 1300 namen met wat verdere 
achtergronden bevat, zo meldt het-
zelfde blad. (Een al langer bestaand 
vergelijkbaar overzicht is te vinden 
op www.filatelia.fi)
Het tijdschrift opent verder een 
maandelijkse rubriek waarin de 
BPP-keurmeesters de ruimte krij-
gen (actuele) ervaringen aan een 
groot publiek voor te leggen.
www.bdph.de

http://www.kvbp.de/
http://www.arge-ve.de/
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n de Duitse Michel-catalogus 
Deutschland-Spezial Band 1 wordt 
het met slechts één woord genoemd 
en in de Nederlandse Speciale 

Catalogus van de NVPH in het geheel niet. De 
verzamelaar moet een goede neus hebben 
om de juiste literatuur voor dit hybride stuk 
Duits-Nederlandse postgeschiedenis op te 
sporen (afb. 1).
Er zijn twee publicaties die informatie ver-
schaffen. Ten eerste:  Dr. Schultz, H.: Deut-
sche Dienstpost 1939-1945. Handbuch und 
Stempelkatalog. 7. Lieferung: Elsaß, Lothrin-
gen, Luxemburg, Niederlande, Düsseldorf o. J. 
[1953-], S. 408ff., de sedert tientallen jaren 
uitsluitend nog antiquarisch verkrijgbare 
encyclopedie over de Deutsche Dienstpost en 
ten tweede: Wohlfahrt, S.: Am Anfang stand 

Wat is dat dan? Een Duitse postzegel uit 1943 met een stempel 
Amsterdam. De kleine ondertitel in de stempeltekst ligt een tipje van 
de sluier op, maar voor de meeste Nederlandse verzamelaars, maar 
ook voor de Duitse verzamelaars, blijft het een filatelistisch raadsel: 
‘Deutsche Dienstpost Niederlande’! 
door Axel Dörrenbach (vertaling: René Hillesum)

Deutsche Dienstpost 
Niederlande – Amsterdam [1]

I
Fp 1a. Informationen und Stempel Deutsche 
Dienstpost Niederlande, Bad Oeynhausen 1991, 
een voorbeeldig onderzoekswerk, dat helaas 
door publicatie in eigen beheer slechts weinig 
verspreiding kent. Een andere publicatie: 
Drs. van Nus, B. J.: Handbuch Stempel der 
deutschen Dienstpost Niederlande, Teil I, 
Tarnstempel, Voorburg (Niederlande) 2010, 
behandelt slechts een klein deelbereik van de 
Dienstpost Niederlande.

Dr. Schultz
Hierdoor is het onvermijdelijk om ook in 
de toekomst hoofdzakelijk op Dr. Schultz’ 
handboek te vertrouwen, die het ontstaan 
van de Deutsche Dienstpost Niederlande zo 
beschrijft: Op 10 mei 1940 trokken de Duitse 
troepen, zonder oorlogsverklaring, op talloze 

plaatsen de Nederlandse grens over, en bezet-
ten – deels na zware gevechten – het gehele 
land. Het Nederlandse leger kapituleerde op 
15 mei en de koningin en het kabinet gingen 
het land uit. De voormalige minister dr. Seyß-
Inquart werd door Hitler als Reichskommissar 
voor de bezette Nederlandse gebieden aan-
gesteld (Reiko). Het gehele civiele bestuur van 
het land dook onder.

Reichskommissar
De inzet van een Reichskommissar had de 
bedoeling om het land, samen met Denemar-
ken en Noorwegen in een ‘groot Germaans rijk’ 
onder te brengen. Hoe dat er uiteindelijk ook 
uit zou komen te zien, het zou het einde van 
de Nederlandse soevereiniteit en integri-
teit betekenen. Terwijl de rijksminister van 
economische zaken Funk waarschuwde dat de 
‘integratie van een paar moestuinen en kaas-
winkels’ niet nuttig was, zelfs met de gevolgen 
van de Nederlandse koloniën als die verloren 
zouden gaan – voornamelijk als gevolg van 
de vrees van veel banken en bedrijven, zou 
een open annexatie van het land leiden tot de 
afscheiding van het onschatbare Nederlandse 
koloniale rijk – bracht Reichskommissar 
Dr. Seyß-Inquart de status quo van Nederland 
op de eenvoudige formule ‘formeel zelfstan-
dig, materieel onzelfstandig’.
De binnenlandse bestuursorganen en overhe-
den bleven in het bezette Nederland overeind, 
voor zover ze naar buiten toe loyaal aan de 
bezetter waren. Het besturen van het staats-
apparaat en het gezag lag echter uitsluitend 
bij de Reichskommissar. Ook de Nederlandse 
PTT (als onderdeel van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken) en de spoorwegen (als 
onderdeel van het Ministerie van Waterstaat) 
werkten na een korte overgangstijd, ondanks 
de oorlogsomstandigheden, weer normaal, 
maar werden bestuurd en gecontroleerd door 
de Duitse verkeers- en postautoriteiten.

Oprichting DDN
In iedere grotere plaats werden civiele 
onderafdelingen van de Reichskommissar 
opgericht, vanzelfsprekend eerst in Den Haag 
en de beide andere grote steden, Amsterdam 
(afb. 2+3) en Rotterdam. De postverzorging 
van de legereenheden, de staven, diverse 
soorten legerplaatsen, hospitalen en vooral 
ook de kantoren van de Reichskommissar, 
zijn talrijke beambten en personeelsleden, 
de kantoren van de NSDAP, die – zoals in alle 
bezette gebieden – later kwamen, na het ver-
trek van de veldostkantoren, en een huiselijke 
inrichting kenden. Ook bedrijven hadden nu 
urgent behoefte aan een regeling. Op 5 juni 
1940, gedurende de strijd in Frankrijk, werd de 
‘Deutsche Dienstpost Niederlande’ opgericht, 
met hoofdkantoor in ’s-Gravenhage, om deze 
taak uit te voeren.

De eerste vijf opgerichte kantoren, in 
’s-Gravenhage, ’s-Herogenbosch, Zwolle, Am-
sterdam en Rotterdam konden al snel de snel 
toenemende poststroom niet meer verwerken. 

Afb. 1: Weldadigheidsserie ter gelegenheid van de 54e verjaardag van de Führer, uitgegeven 13-4-1943 in de waarden 
12+38 pfg en 24+76 pfg met gelegenheidsstempel “AMSTERDAM / DEUTSCHE DIENSTPOST NIEDERLANDE / 20.4.1943 / 
UNSER FÜHRER BANNT DEN BOLSCHEWISMUS”.
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Geleidelijk werden in Nederland in totaal meer 
dan 40 dienst-postkantoren opgericht en 
daarnaast nog een groot aantal aanlever- en 
uitleverpunten. Niet alle postkantoren hebben 
echter gelijktijdig bestaan. In tegendeel, in de 
loop van 1944, bij het begin en de voortgang 
van de geallieerde invasie, werden enkele 
kantoren naar nieuwe dienst-postkantoren in 
het oosten verlegd.

Voorschriften
Er golden voorschriften en bepalingen voor 
de frankering volgens de algemene dienst-
orders voor dienstpost, die deels omvangrijk 
en complex was. Vooral was van kracht dat 
inkomende post niet werd besteld bij de 
geadresseerde, maar ten kantore moest 
worden afgehaald. Bij uitgaande post was er 
het volgende onderscheid:
• ‘Dienstpost’ van in de bezette gebieden 
werkzame Duitse ambtenaren en partij-in-
stanties, later ook op verzoek Duitse bedrijven 
en particulieren
• ‘Personeelspost’ van bij de dienst werkzame 
Duitse werknemers
•  ‘Veldpost’ van de troepen (land-, lucht-
macht en marine), van de Reichsarbeitsdienst 
(RAD) en zogenoemde ‘SS-Feldpost’ van de 
‘Waffen-SS’ en de eenheden van de orde- en 
veiligheidspolitie en de ‘Postschutz’.
Daarbij kwamen nog de telegramdienst en de 
postspaarbank.

Stempeling
Duitse overheidsinstellingen en instanties 
en ook het kantoor van de Reichskommis-
sar stempelden hun poststukken met ‘Frei 
durch Ablösung - Reich’ of ‘Gebührenfreie 
Dienstsache’. In overige gevallen werden 
dienstzegels en partij-dienstzegels gebruikt. 
Duitse bedrijven, hun werknemers en overige 
Rijksduitsers in Nederland dienden de in 
Duitsland geldige postwaarden te gebruiken 
volgens voorschrift voor binnenlands gebruik. 
Duitse postzegels werden aan het loket van 
de dienst-postkantoren verkocht, waarbij 
door vastlegging in de zomer van 1940 van 
een vaste wisselkoers ƒ 100,00 gelijk was aan 

132,70 Reichsmark. Op 1 april 1941 werd de 
grens tussen Nederland en Duitsland voor het 
deviezenverkeer opgeheven en ontstond er 
een volledig vrij betalingsverkeer en dus was 
geen goedkeuring meer nodig. Het gold zowel 
voor het post- als het bankverkeer alsmede de 
in- en uitvoer van contant geld. (Du Prel, M. / 
Janke, W. (Hs.): Die Niederlande im Umbruch 
der Zeiten. Alte und neue Verbindungen zum 
Reich, Würzburg 1941, S. 251f.).

Verkoop Duitse zegels
De verkoop van Duitse postzegels vond plaats 
in de volgende postplaatsen. Dit waren deels 
postkantoren deels postpunten die ook een 
eigen stempel hadden:
Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam 
(met Luftgaupostamt en Marinepostamt), 

Apeldoorn, Arnhem (Duits: Arnheim), Assen, 
Baarn, Bergen op Zoom, Breda, Bussum, 
Deventer, Dordrecht, Ede, Eindhoven,  Emmen, 
Goes, Groningen, ’s-Gravenhage (Den Haag), 
Haarlem, Harderwijk, Harlingen, Den Helder, 
Hengelo, ’s-Hertogenbosch (Duits: Herzogen-
busch), Hilversum, IJmuiden, Leeuwarden, 
Maastricht, Middelburg, Nijmegen (Duits: 
Nimwegen), Oldenzaal, Roosendaal, Rotter-
dam, Schagen, Tilburg, Utrecht, Venlo, 
 Win schoten, Zutphen en Zwolle. 

Bovendien waren er afhaalpunten en tele-
graafstations in de volgende plaatsen, maar 
die hadden geen stempel: Beverwijk, Beilen, 
Boxtel, Bloemendaal, Brunssum, Delft, Delfzijl, 
Doetinchem, Domburg, Edam, Geleen, Gouda, 
Gorinchem, Grave, Heerenveen, Heerlen, 
Heerlerheide, Helmond, Hoensbroek, Hoog-
eveen, Huizen, Jaarsveld, Kootwijk, Leiden, 
Monnickendam, Noordwijk, Noordwijkerhout, 
Oldebroek, Purmerend, Rijnsburg bij Leiden, 
Roermond, Schaesberg, Scheveningen, Sit-
tard, Sneek, Soesterberg, Spekholzerheide, 
Stavoren, Steenwijk, Tilburg, Uithuizen, 
Valkenburg, Vlissingen, Weert en Zaandam.

Tevens werd post van de Deutschen Dienst-
post Niederlande ook via verschillende 
grens-postkantoren verzonden zoals in Ahaus, 
Bentheim (Luftgaupostamt), Gildehaus, Em-
merich, Bocholt, Vaalser Quartier (Aachen) en 
andere plaatsen. Als afwikkelingskantoor van 
de Deutschen Dienstpost Niederlande na de 
oorlog werd postkantoor Oldenburg 1 aange-
steld.

Schaarse informatie
Het aantal Rijksduitse postbedienden in 
Nederland bedroeg volgens de officiële statis-
tiek van voorjaar 1943 1175 personen. (Nester 
L. et al.: Die faschistische Okkupationspolitik 
in Belgien, Luxemburg und den Niederlan-
den (1940-1945), (Ost-)Berlin 1990, S. 30). 
Bovenop dit grote aantal ambtenaren van de 
Deutsche Reichspost en de (SS-)Postschutzes 
kwamen nog de Nederlandse arbeidskrach-
ten. Ondanks dit enorme organisatorische 
apparaat zijn beschikbare bronnen over de 
Deutsche Dienstpost Niederlande gering, 
dusdanig dat Wohlfahrt zich in 1991 daarover 
beklaagde: ‘Es ist schon bedauerlich, dass es 
bei der Reichspost niemanden gegeben hat, 
der die Geschichte der Deutschen Dienstpost 
Niederlande aktuell und zeitgerecht geschrie-
ben hat.’

Fotoalbum
Des te verrassender is het dat in 2016 een 
naamloos fotoalbum opdook, waarop hand-
geschreven stond ‘Deutsches Dienst- und 
Feldpostamt Amsterdam’. Het album bevat tal-
rijke foto’s in verschillende formaten, die het 
gebouw van het postkantoor in Amsterdam 
van binnen en van buiten tonen alsmede de 
bezigheden van het personeel. Tevens bevat 
het album talloze privéfoto’s over de bezig-
heden van een bediende van het postkantoor 

Afb. 2: Het Deutsche Dienstpostamt (DDPA) Amsterdam op de hoek Overtoom/Nassaukade, met grote vlag van het 
Deutsche Arbeitsfront (links) en de Reichsdienst-vlag (rechts).

Afb. 3: De rijksdienstvlag (uit afbeelding 2) mag men 
niet verwisselen met de rijksoorlogsvlag. Hier een deel 
van de heden ten dag verboden vlag, voor deze opname 
(en de wetenschappelijke uitwerking) bij uitzondering 
uitgehangen bij de auteur thuis. Door de omvang van de 
vlag is het niet mogelijk deze in het geheel te tonen.
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Studiegroep Britannia, de 
 verzamelaars van engeland en 
gebieden. bel 0575-848859, zie 
www.sgbritannia.nl blad, mee-
tings, grote veilingen, boekjes en 
 verzamelplezier. join the club!

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.

Aangeboden
 
Kilowaar Duitsland. GRF waarbij 
nieuw. H.J. de Vries. Tel. 0252-518302.

Gevraagd

Eurozegels Ned.  Ongestempeld 
voor verzamelaar. A. Flören. 
 Telefoon 0182-514753.

Kilo’s onafgeweekt Nederland-
euro zegels. 030-2715923.

Alle soorten bundels en massa-
waar. Ook brieven en kaarten uit 
Ned. Indië. Koning. 06-21406037.

K
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C
E

S

Jaarboeken Nederland (Engel se 
tekst) 2005, 2011, 2013;  Filatelie 
jaargangen 1922/23/24 & 
1931/32/33; Suriname Zon 124/27 
Bp/BPA; Indonesia Zonnebloem 
catalogus 1999. M. Pijnenburg. 
bramarcdotcom@hotmail.com

Diversen

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

Emmeloord. 11 november postzegel-
beurs 10-16 uur. MFC Corn. Dirkzplein 
10. Inl. J. Elshof. Tel: 0527615628.

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

Huizen. Zaterdag 25-NOV-17 grote 
ruilbeurs met tevens veiling. Semi-
handelaren worden uitgenodigd 
waarbij eerste 3 tafels gratis zijn. 
Info: J. Visscher. Tel. 035-5387550 
of gjvis123@xs4all.nl

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

Ruilen. Stuur ± 300 zegels wereld. 
Omgaand zelfde aantal, kwaliteit, 
waarde retour. Dekker, Boezemsin-
gel 362, 3034 CD Rotterdam.

waarin zijn aanwezigheid in Nederland wordt 
uitgebeeld (afb. 4+5).
Nog verbazingwekkender – om maar niet te 
spreken van een adembenemend toeval – 
was dat de auteur begin 2017 opmerkzaam 
gemaakt werd op een online-aanbieding van 
een militaria-handelaar. Die bood, tezamen 
met delen van uniformen een handvol losse 
foto’s aan die niet alleen voor wat betreft 
thema pasten in het voornoemde fotoalbum, 
maar dit ook precies de plaatsen invulde van 
de ontbrekende foto’s. Daarbij nog persoons-
bewijzen en het toekenningsdiploma van het 

Afb. 5: Het in 1944 aangepaste wegwijsbord ‘LUFT-
GAUPOSTAMT / DIENSTPOST UND FELDPOST’. Met 
de bouw van de Atlantiekwal en de zee-vestingwerken 
aan de Nederlandse kust kwamen er steeds meer delen 
van de Luftwaffe en Kriegsmarine naar Nederland. De 
dienstpostkantoren waren daardoor door personeel- en 
tijdgebrek niet meer in staat de sterke toename van de 
post van deze krijgsonderdelen te behandelen. De inrich-
ting van een Luftgaupostamt (voor de luchtmacht) en een 
Marinepostamt (voor de marine) in Amsterdam werden 
noodzakelijk.

Afb. 4: SS-Postschutzwache bij het hijsen van de vlag. Op de hoek van de straat een 
wegwijsbord ‘DEUTSCHE DIENSTPOST / UND FELDPOST’, een aanwijzing dat de 
opname dateert van rond 1943. Dienstpost und Veldpost – de laatste vanwege de mili-
taire geheimhouding – dienden steeds gescheiden gehouden worden. Bij het militaire 
appel waren talloze passanten als toeschouwer aanwezig.

Kriegsverdienstkreuz 2. Klasse voor postassis-
tent Wilhelm Müller, Amsterdam.

Forograaf kreeg naam
Hiermee werd niet alleen de voordien geschei-
den nalatenschap van foto’s en documenten 
weer bijeengebracht, ook kreeg het fotoalbum 
nu een naam en daarmee een herkomst 
en geeft een goed inzicht in het Deutsche 
Dienstpost-kantoor Amsterdam, dat op 5 juni 
1940 – nog voor de kapitulatie van Frankrijk 
en het einde van de Slag om Frankrijk – in het 
kader van de oprichting van de ‘Deutschen 

Dienstpost Niederlande’ eerst een Dienstpost-
stelle (filiaal) was, daarna echter vanwege de 
betekenis van Amsterdam al na enige weken 
tot een volwaardig Dienstpostamt (postkan-
toor, DDPA) verheven werd.
Een uniek kijkje in het bedrijf van de Deut-
schen Dienstpost Niederlande.

(Wordt vervolgd)

http://www.sgbritannia.nl/
http://www.usca.nl/
mailto:info@usca.nl
mailto:bramarcdotcom@hotmail.com
tel:0180-316452
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
http://www.chinafilatelie.nl/
tel:0182-379470
mailto:gjvis123@xs4all.nl
http://www.nvpvl.nl/
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Alle abonnees kunnen voordelig in Filatelie adverteren. Voor maar tien 
euro kunt u een kleine annonce laten plaatsen. Voor dat bedrag heeft u 
recht op drie regels van 31 leestekens (letters, cijfers, spaties, komma’s, 
punten, enz). Heeft u daaraan niet genoeg, dan kunt u uw kleine annonce 
langer maken; iedere extra regel kost 3,50 euro meer. Om annonces op 
te geven kunt u gebruik maken van onderstaande bon (of een fotokopie 
 daarvan). Stuur de duidelijk ingevulde bon naar: Filatelie, Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht. ads.filatelie@gmail.com 

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

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

 Aangeboden 
 Gevraagd 
 Diversen

€ 10,00

€ 13,50

€ 17,00

€ 20,50

€ 24,00

€ 27,50

€ 31,00
   (max.)

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

voor het opgeven van 
een kleine annonce

BON 

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

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

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

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

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

Alle luxemburgischen Briefmarken
die 2016 ausgegeben wurden

Eine einzigartige Sammlung

33 Postwertzeichen, sowie 1 Kleinbogen,
1 Heftchen und ein „Schwarzdruck“ der
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Opgaven voor deze rubriek 
in het oktobernummer 2017 
(verschijnt 5 oktober) moeten 
uiterlijk op 2 septem ber 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. 

Hendrik-Ido-Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146, 12.00–16.00 
uur. T: 078–6814441.
Hoofddorp. USCA. De jeugd van 
gisteren, Beemsterstraat 4, 9.00-
16.00 uur. emulder@planet.nl
Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.00-14.45 uur. T: 06-27317747. 
a.vansluijs@quicknet.nl
Meppel. Kerkelijk Centrum Trias, 
Groenmarkt 6, 9.00-12:30 uur. 
T: 0529-432746.
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5, 13.15-
16.00 uur. T: 0341-256163.
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 
Rotterdam. Oranjehof Immanuel 
Kantstraat 2, 10.00-16.00 uur. 
Benmonshouwer@hetnet.nl
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur. T: 0297-
563773. fvu001@gmail.com
Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3, 9.00-13.00 
uur. T: 0416-337982.
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode, César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. T: 070-3867303. 
www.zhpv.nl

3 september:
Breda. Clubhuis “ De Toss ”, 
Valkenierslaan 285a, 9.30-12.30 
uur. T: 0765144671. cees.mertens@
ziggo.nl www.pvbreda.nl
Etten-Leur. Nieuwe Nobelaer, Anna 
van Berchemlaan 2, 10.00-16.00 
uur. T: 050-5033926. 
’s-Hertogenbosch. Maaspoort 
Sports & Events, Marathonloop 
1, 9:30–12:30u. T: 073-6567680. 
info@zoetelief-denbosch.nl
Uden. Ontmoetingsplein MuzeRijk, 
Klarinetstraat 4, 9,30-12,30 uur. 
www.pzv-volkel-uden.com
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
Emmen. Hampshire hotel, Van 
Schaikweg 55, 9.30-15.00 uur. 
T: 050-5033926.
Gouda. Prinsenhof, Anna v. 
Meertenstraat 10, 11.30-16.30 uur. 
T: 0182-374230/06-12131128.
’s-Hertogenbosch. Cultureel 
centrum De Helftheuvel, Helftheu-
velpassage 115, 10.00-12.00 uur. 
T: 073-6567680. 
Hoofddorp. ‘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.

10 september: 
Anna-Paulowna. Ontm. Centr. Veer-
brug, Sportlaan 21, 9.30-13.00 uur. 
T: 0224-223029.
Boxtel. Gemeenschapshuis De 
Walnoot, Reginahof 1, 10.00-13.00 
uur. T: 0411-673485
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.
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TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES

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

26-28 oktober:
Sindelfingen, Duitsland. Briefmar-
ken-Börse. http://bit.ly/2tQ62ds

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

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

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

6 augustus:
’s-Hertogenbosch. Maaspoort 
Sports & Events, Marathonloop 
1, 9:30–12:30u. T: 073-6567680. 
info@zoetelief-denbosch.nl
Uden. Ontmoetingsplein MuzeRijk, 
Klarinetstraat 4, 9,30-12,30 uur. 
www.pzv-volkel-uden.com

20 augustus:
Uden. Ontmoetingsplein MuzeRijk, 
Klarinetstraat 4, 9,30-12,30 uur. 
www.pzv-volkel-uden.com

26 augustus:
Oldenzaal. Café De Boom, Bent-
heimerstraat 43, 10.00-15.00 uur. 
T: 0541-518026.
Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140.

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.
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mailto:Benmonshouwer@hetnet.nl
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llereerst heb ik getracht de bewuste 
brief, in het bezit van het Tasmanian 
Museum & Art Gallery, in kopie te 
verkrijgen. Echter na het eerste 

contact met het museum bleek al snel dat er 
een dikke prijs berekend wordt voor een scan 
van deze brief. De algemene regel is dat de 
kosten voor een hoge resolutiescan 40 dollar 
is terwijl er beperkingen worden opgelegd om 
verder gebruik te ontmoedigen.

Eigen brief
De tweede actie van mijn kant is om deze brief, 
die ook verschenen is op een herdenkingsen-
velop (afb. 1) van Australië uit 2009 met zegel 
nummer 2822, te verkrijgen. Via internet heb 
ik deze brief in Australië aangekocht zodat ik 
deze publicatie kan maken met en vanuit een 
poststuk dat mijn eigendom is.
Op de herdenkingsenvelop ‘200 jarige viering 
van Australia Post’ zit achter een apart ven-
stertje een kopie van de bewuste vouwbrief 
(afb.2) op een schaal van 50% inclusief 
een kopie van het originele handschrift. De 
envelop is van fraai zwaar papier met op de 
achterzijde een beknopte uitleg over deze 
cover. Een mooie uitgave op een wijze zoals ik 
nog niet eerder gezien heb. 

Prijskaartje
De originele brief werd door de Australische 
Posterijen voor 42.000 dollar gekocht uit de 
collectie van Enrico Bombieri en ligt nu in het 
‘Tasmanian Museum & Art Gallery’. 
De bewuste brief is op 17 juli 1843 verzonden 
vanuit Clonmel in het graafschap Tipperary, 
Ierland, toentertijd deel uitmakend van het 

Verenigd Koninkrijk. In 
1843 werd er een stem-
pel ‘Port Paid’ geplaatst 
bij het stempel van 
Clonmel. Verder zien 
we een stempel Paid 
Shipletter, London.
Dat James Walsh niet 
kon schrijven blijkt aan 
het eind van de brief 
waarin letterlijk staat: 
‘I have offered a pound 
to Hennessey the writer 
if he could do anything 
fo me bij Writing to the 
Lord Lieutenant’. Hoe 
het is vergaan met 
Mary en James staat 
op een aangrijpende 
wijze beschreven door 
Pia de Jong.

Mary
‘Wetenschap is natuur-
kunde of postzegels 
verzamelen’, zei ooit de 
natuurkundige Ernest 

In de NRC van 7 maart 2017 werd ik getroffen door 
een artikel van de hand van mevrouw Pia de Jong, 
 wonende in de Verenigde Staten. Na dit artikel te 
 hebben gelezen heb ik met haar contact gezocht. Zij liet 
weten het een eer te vinden dat dit artikel opgepikt 
wordt en dat het bewerkt in Filatelie geplaatst wordt.
door Jan Sangers

A letter to Mary

A

onderzocht hij welke postzegels hij het best 
kon verzamelen. Het moest een speciaal, klein 
land zijn, met maar weinig zegels en post, 
 zodat een complete verzameling mogelijk was. 
Al snel viel zijn oog op Tasmanië. Hij raakte 
in de ban van dit eiland onder Australië en 
bouwde een waardevolle verzameling op, die 
hij na dertig jaar met grote winst verkocht. 
De collectie bleek achteraf nog veel rijker dan 
hij wist. Er zat een ongeopende envelop tus-
sen, verzonden vanuit Ierland in 1843. Daarin 
zat een brief geschreven door een landarbei-
der aan zijn vrouw, Mary Walsh, die gevangen 
zat in de gevreesde Tasmaanse vrouwen-
kolonie op Van Diemensland.
‘Mijn lieve Mary’, zo begint de hartverscheu-
rende liefdesbrief van de man die er alles aan 
had gedaan om haar deportatie te voorkomen, 
maar moest toezien hoe Mary met hun een-
jarige dochter werd afgevoerd. Hij bleef met 
de twee oudste kinderen achter. ‘Er gaat geen 
dag of nacht voorbij dat ik niet aan je denk, en 
dat zal ik blijven doen, totdat God je weer in 
mijn armen terugvoert. Blijf altijd denken aan 
je man met zijn gebroken hart, zolang je leeft… 
Je liefhebbende en tedere echtgenoot, 
James Walch’.

2

3

1

Rutherford, de ontdekker van de atoomkern. 
De Italiaanse wiskundige Enrico Bombieri 
voelt zich door die uitspraak beledigd – en wel 
als postzegelverzamelaar.
Ondanks dat hij tegen de tachtig loopt, werkt 
hij hier in Princeton nog dagelijks aan zijn 
berekeningen. Vandaag begint hij met zijn zan-
gerige accent te vertellen over zijn passie voor 
de filatelie. Als jongetje ging hij niet zomaar 
aan de slag. Nee, met mathematische precisie 
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Ontroerend
De brief was zo ontroerend en er sprak zoveel 
onrecht uit. Hij confronteerde Australië en 
Ierland met hun brute koloniale verleden en in 
beide landen kwam er een publieke discussie 
op gang. Wie was Mary? Hoe was het met haar, 
haar man en kinderen afgelopen?
Mary Walsh bleek een dertigjarige vrouw die 
waarschijnlijk onterecht beschuldigd was 
van medeplichtigheid aan het stelen van een 
stukje kasjmier. Haar dochter, van wie ze 
meteen na aankomst gescheiden werd, stierf 

al snel. De brief zat nog in de envelop, waaruit 
we kunnen afleiden dat James’ woorden haar 
nooit hebben bereikt. 
Het is vrijwel onmogelijk dat de geliefden el-
kaar ooit nog hebben gezien. Ze waren te arm 
om de overtocht te kunnen betalen.
In de ‘Tasmanian Museum & Art Gallery‘ ligt 
deze brief dus en daar kan het publiek meer 
leren over Mary Walsh en de 25.566 andere 
vrouwen die tussen 1788 en 1853 naar de 
vrouwengevangenis van Tasmanië werden 
verscheept.

Bijna twee eeuwen later zijn de tragische 
levens van de verbannen Mary en James met 
zijn gebroken hart symbolen geworden van 
een wreed verleden. De liefdesbrief heeft Mary 
nooit bereikt, maar nu raakt hij tallozen. ‘Mijn 
lieve Mary’, schrijft James, al zou ik honderd jaar 
leven, je zou nog net zo vers in mijn hart zijn, als 
op de dag dat je van me wegging. En dat is ze, in 
ons hart. Dank zij een ongelezen brief.

Met dank aan Pia de Jong die mij toestemming gaf om 
haar artikel te bewerken en te publiceren.

n 1902 waren briefkaar-
ten bijzonder populair. 
Voor 2½ cent kon men 
iedereen in Nederland een 

bericht doen toekomen, waarvan, 
vanwege de sterk verbeterde taal-
ont wikkeling onder de bevolking, 
zeer veel gebruik gemaakt werd. De 
meest gebruikte stempel in 1902 
was de grootrondstempel. Op de 
briefkaart links naar Uden is een 
grootrondstempel van ’s-Hertogen-
bosch van 5 juli 1902 afgedrukt. 
De aankomststempel Uden (links-
onder op de kaart) was eveneens 
een grootrondstempel. Op de 
postale briefkaarten werd ook het 
landswapen aangebracht waarin 

‘JE  MAINTIENDRAI’ als tekst. 
Door dat steeds meer mensen 
konden lezen en schrijven kwam 
er ook steeds meer belangstelling 
voor kranten. In Den Haag werd 
‘De Nieuwe Courant’ opgericht, die 
later (1922) zou opgaan in de NRC. 
In 1902 werd echter hard gewerkt 
aan de verhoging van het aantal 
abonnees, waarvoor op het eerste 
gezicht gebruik werd gemaakt van 
postale briefkaarten. Het adres 
van een eventuele nieuwe abon-
nee werd met de hand geschreven, 
maar de tekst op de schriftzijde van 
de briefkaart werd gedrukt, hoewel 
er op het eerste gezicht sprake leek 
te zijn van eveneens een handge-

schreven tekst. Bij goede bestude-
ring van de briefkaart blijkt dat het 
wapen weliswaar redelijk goed is ge-
kopieerd, maar ‘JE MAINTIENDRAI’ 
is gewijzigd in ‘ ’S-GRAVENHAGE’. 
Het gedrukte grootrondstempel is 
redelijk goed nagemaakt, maar met 
als plaatsaanduiding ‘De Nieuwe 
Courant’ en een uur-aanduiding 
10-11N. Het opvallendste is dat ook 
de zegel goed is nagemaakt met 
2½ als waarde-aanduiding. Echter 
de tekst ‘NEDERLAND’ is gewijzigd 
in ‘DE NIEUWE COURANT’ en de 
aanduiding ‘CENT’ in ‘PER KWAR-
TAAL’. De bedoeling was dus dat 
de ‘2½’ niet aangaf 2½ cent, maar 
2½  gulden per kwartaal. 
Het zou kunnen dat de ontvanger 
van deze reclamekaart zou kunnen 

denken dat hij of zij te maken had 
met een echte briefkaart, vandaar 
de waarschuwing linksonder ‘Bij 
afwezigheid van den geadres-
seerde niet per post door te zenden’, 
Waarschijnlijk gebeurde dat nogal 
eens, zodat ‘De Nieuwe Courant’ 
van de posterijen destijds de 
waarschuwing had gekregen dat 
deze wijze van reclame maken 
problemen opleverde zoals het 
heffen van verhoogd port aan de 
geadresseerde bij het doorzenden 
van deze ongefrankeerde briefkaart. 
In hoeverre deze reclamekaart veel 
nieuwe abonnees heeft opgeleverd 
is ons niet bekend, maar het geeft 
wel aan hoe populair de post was in 
het begin van de 20e eeuw.

Gert Holstege

I
Terug naar 1902
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

AUSTRALIË
Grotten
Op 2 mei verscheen een viertal 
zegels met afbeeldingen van 
indrukwekkende stalagmieten en 
stalactieten in de grotten langs de 
Belubula rivier (New South Wales). 
De twee zegels van $ 1.00 zijn per 
tien ook te koop in een boekje. 

Straatkunst
Ook in Australië is graffiti geëvo-
lueerd in straatkunst in velerlei 
vormen: tags (handtekeningen), 
posters, spuitverf, yarn bombing 
(wildbreien), politieke murals… Op 
vier zegels van $1 gaf de post er op 
16 mei wat voorbeelden van. Ook te 
bewonderen in een boekje met tien 
zegels. 

Legendarische Australiërs
Elk jaar eert de post Australiërs die 
op een positieve manier belangrijk 
zijn (geweest) voor de cultuur en de 
identiteit van het land. Het drietal 
Tom Calma, Lowitja O’Donoghue 
en Galarrwuy Yunupingu werkte 
onvermoeibaar voor de rechten 
van de oorspronkelijke bewoners 
van het land. Ze staan sinds 29 mei 
afgebeeld op drie zegels van $1.00. 
In een boekje zijn ze per twintig te 
koop. 

Lions
Lions Clubs International, wereld-
wijd bestaand uit meer dan 
46.000 afdelingen, met zo’n 
1.4 miljoen leden, bestaat dit jaar 
honderd jaar. De post schonk er op 
7 juni aandacht aan met de uitgifte 
van een postzegel van $1. Afgebeeld 
is het getal 100 met het embleem 
van de organisatie. Een boekje met 
twintig zegels is verkrijgbaar.

Henry Lawson
De schrijver en dichter Henry 
 Lawson werd 150 jaar geleden 
 geboren in een tent van een goud-
zoeker. Een kind van de outback 
dus. Ter herdenking van zijn geboor-
tedag kwamen er op 13 juni twee 
zegels uit: van $1 en van $2.05. 
Ze tonen archetypen en beelden 
van het Australische platteland. 
De  zegel van $1 is per tien in een 
boekje verkrijgbaar.

Succulenten
Een viertal Australische vetplanten 
oftewel succulenten, met kleurige 
bloemetjes, staan afgebeeld op een 
serie postzegels van $1. Maar liefst 
400 soorten gedijen goed op het 
grotendeels droge binnenland van 
dit continent. Een boekje met tien 
zegels hoort ook bij de uitgave van 
20 juni.

BULGARIJE
Europa
Een tweetal Europazegels ver-
scheen op 4 mei. Te zien zijn het 
fort Baba Vida (0.65L), het Asen’s 
fort (2.10L) en het Evksino paleis 
(vignet). De zegels zijn in blokjes 
van vier (plus twee vignetten) ook 
te vinden in een postzegelboekje 
(afb. 1). De zegels in het boekje zijn 
aan een of twee zijden ongetand. 
De oplage bedraagt 5.300 boekjes.

CANADA
Star Trek
Vorig jaar kwam de post met een 
aantal uitgiften naar aanleiding van 
de 50e verjaardag van Star Trek. 
Daar zijn op 27 april zeven nieuwe 
zegels aan toegevoegd. Centraal 
staat James T. Kirk, gespeeld door de 
in Montreal geboren William Shatner, 
en een drietal Starfleet captains.
Aan de boekjesverzamelaar is ook 
gedacht. Er is een boekje met tien 
zegels met portretten, elk met de 
vermelding P (= Permanent, 85c). 
Tevens een prestigeboekje van 
$ 21.95 met alle zegels van dit jaar 
(inclusief de $5 Borg-zegel).

Formule 1 in Canada
Het Formule 1 circus streek dit 
jaar voor het vijftigste jaar neer 
in Canada. De post schonk daar 
op 16 mei aandacht aan met vijf 
zegels waarop de snelste coureurs 
uit het verleden geportretteerd 
zijn: Stewart, Villeneuve, Senna, 
Schumacher en Hamilton. Twee van 
elk komen ook voor in een post-
zegelboekje.

Ramadan
De periode van de Ramadan werd 
door de post op 24 mei gemarkeerd 
met de uitgifte van een speciale 
postzegel. Hoofdkleur is turquoise. 
Deze kleur is vaak te vinden op de 
mozaïektegels in moskeeën. 
Twee belangrijke feesten worden op 
de zegel genoemd: Eid al-Fitr (einde 
van de Ramadan) en Eid al-Adha 
(offerfeest).
De zegel met de aanduiding P is 

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S • alleen verkrijgbaar in boekjes van 
tien stuks.

150 Jaar Confederatie
De 150e verjaardag wordt uitbundig 
gevierd, op 1 juni ook postaal. Tien 
postzegels in de vorm van een es-
doornblad laten iconische momen-
ten uit de laatste vijftig jaar zien. 
Een drietal boekjes hoort erbij: een 
boekje met alle tien, een met acht 
maal huwelijk voor gelijk geaarden 
en een met acht maal Nunavut, het 
noordelijkste en jongste territorium. 
Het betreft alle P-zegels (85c).

FAERÖER
Klederdrachten II
Voor de tweede maal verschijnen 
er twee postzegels met afbeel-
dingen van traditionele kleding 
van vrouwen (9.50 kr, rok, schort, 
sokken, schoenen) en mannen 
(17 kr, kniebroek, sokken, schoei-
sel). Uitgiftedatum is 2 oktober. 
Drie van elk vormen de inhoud van 
een boekje.

FINLAND
60.000 Unieke boekjes!
Vorig jaar riep de post de inwoners 
op portretfoto’s te sturen voor 
een speciale postzegeluitgifte 
in het kader van 100 jaar 
onafhankelijkheid. De ontwerper 
van de postzegels bracht de 
duizenden foto’s in mozaïekvorm 
bijeen, en plaatste ze op een vel in 
de vorm van de kaart van Finland. 
En dit op een wijze dat elke zegel en 
elk boekje (afb. 2) uniek is.
Het boekje bevat tien zegels zonder 
waarde-aanduiding voor brieven 
binnenland (€ 1.30). De oplage 
bedraagt 60.000 boekjes. Uitgifte-
datum was 9 mei.
De boekjes waren al na enkele 
dagen uitverkocht. Kennelijk gingen 
duizenden Finnen op zoek naar hun 
foto. Naar verluidt zijn er vervolgens 
boekjes bijgedrukt waarbij de vouw-
perforatie ‘vergeten’ is. Dat zijn dan 
natuurlijk gewoon velletjes.

Nog twee boekjes
Op 24 mei verschenen nog twee 
boekjes: een sauna boekje met 
vijfmaal tarief binnenland (€ 1.30), 
ook al het resultaat van een 
foto wedstrijd, en een boekje met 
vijf cartoons van de stripfiguur 
Moomins ter gelegenheid van de 
opening van het Moomins-museum 
in Tampere. De zegels zijn bestemd 
voor brieven naar het buitenland en 
kosten elk € 1.40.

FRANKRIJK
35.000 Kermissen
Gedurende de zomermaanden vin-
den er in heel Frankrijk zo’n 35.000 
kermissen plaats. Echte feestweken 
in dorpen en steden. Op 6 juni ver-
scheen er een boekje (afb. 3) met 
twaalf postzegels, waarop diverse 
kermisactiviteiten staan afgebeeld. 
De zegels hebben het groene tarief 
(73c), zodat de prijs van het boekje 
op € 8.76 komt.

GRIEKENLAND
Europa
Twee kastelen zijn te bewonderen 
op de Europazegels van 18 mei: de 
burcht Palamidi hoog op de berg 
bij Nafplio (€ 0.90) en het kasteel 
bij het dorpje Methoni (€ 3.40). Te 
koop in vellen van zestien zegels 
(acht van elk) en in boekjes (twee 
van elk). De oplage bedraagt 8.000 
boekjes (afb. 4).

GROENLAND
Europa 2017: kastelen in Groenland?
Hoewel de natuur in Groenland 
indrukwekkend is, ontbreken er 
kastelen. Het Europamotief van dit 
jaar leek dus een probleem op te le-
veren. Maar Groenlandse sprookjes 
reppen over ijskastelen: gigantische 
ijsbergen, stralend in het ochtend-
gloren of – ’s nachts – badend in 
het noorderlicht.
Op de Europazegels van 15 mei 
(15.00 kr en 16.00 kr) zien we er twee 
voorbeelden van. Ze zijn verkrijgbaar 
in normale vellen, mini-velletjes en 
in een boekje (afb. 5). In het laatste 
geval zijn ze zelfklevend. Het boekje 
bevat zes van beide zegels.

GROOT-BRITTANNIË
Machin-zegels 1967-2017
Op maandag 5 juni 1967 verscheen 
de allereerste permanente zegel 
gebaseerd op het door Arnold Ma-
chin ontworpen gipsprofiel van de 
Britse vorstin. Deze iconische zegel 
vierde dus onlangs zijn vijftigste 
verjaardag. Op 5 juni werd dit pos-
taal gevierd. Voor ons is van belang 
het boekje met zes oranje 1st class 
(= 65p sinds kort) zegels met het 
befaamde portret. En het presti-
geboekje met vijf velletjes waarop 
zich een wirwar aan Machin-zegels 
bevindt. Daarbij varianten in waar-
den, druktechnieken (enkele zijn 
iriserend: kleureffect afhankelijk 
van de invalshoek van het licht) en 
enkele zonder de huidige elliptische 
veiligheidsperforatie. Prijs van het 
geheel is £ 15,59.
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HONGKONG
100 Jaar ‘code geel, oranje of rood’
Op 13 juni kwam de post met vijf ze-
gels, waarop genummerde signalen 
staan voor naderend slecht weer. 
Op de zegels staan nr 1 ‘opgepast’, 
nr 3 harde wind, nr 8 storm, nr 9 
toenemende storm en nr 10 orkaan. 
Ook de symbolen voor windrichting 
en -sterkte staan erop. 
De serie is eveneens in een boekje 
verkrijgbaar. Prijs ervan is $ 48.00. 
Zoals gewoonlijk fors meer dan de 
nominale waarde (+ $17.00). 

LETLAND
Europa – Messe Essen
Enkele malen per jaar komt de post 
van Letland met een tentoonstellings-
boekje. Zoals dit jaar op 11 mei ter ge-
legenheid van de Briefmarkenmesse 
in Essen. Het boekje bevat vier zegels 
van de op dezelfde dag verschenen 
Europa-zegel. Deze heeft een waarde 
van € 0.78 en beeldt het kasteel van 
Cevaine in Midden-Letland af. Het 
fraaie 19e-eeuwse kasteel is ook op 
de kaft (afb. 6) afgebeeld.

MALTA
Europa
Twee oude forten sieren de Europa-
zegels, verschenen op 9 mei. De ze-
gel van € 0.50, met een afbeelding 
van de Sint Agatha Toren (1647), 
is ook per vijf (+ een vignet) in een 
boekje te koop. Nou ja, boekje. Er 
staat inderdaad op Stamp Booklet 
(afb. 7), maar in feite is het een met 
een lipje gesloten kaftje met een los 
velletje als inhoud.

MAN, EILAND
Het groene eiland
Met zes zegels presenteerde de 
post het groene aspect van het 
eiland door beelden van het land-
schap, de parken, de tuinbouw en 
het verbouwen van voedsel. Twee 
van de op 3 mei verschenen zegels 
bevinden zich in een op 15 mei 
verschenen boekje Green Mann 
(afb. 8). Het zijn de eersteklas- 
zegels (= € 0.47). Vijf van elk 
vormen de inhoud. 

NOORWEGEN
WK wielrennen
In september vindt in Bergen de 
wegwedstrijd van het wereldkam-
pioenschap wielrennen plaats. Het 
wordt wel het grootste zomer-
sportevenement in Noorwegen ooit 
genoemd.
De post gaf al op 16 juni twee 
zegels uit met wielrenners in een 
fjordenlandschap uit. Beide zijn in 
een boekje (afb. 9) met vijf van elk 
verkrijgbaar. Ze hebben de aandui-
ding A Innland (= 13 kronen).

SERVIË
Kunst
Het kroonjaar van de geboorte van 
een achttal Zuidoost-Europese 
grootheden werd op 23 november 
van het afgelopen jaar gevierd met 
de uitgifte van een velletje met hun 
portretten: dichters, schrijvers, jour-
nalisten, een schilder  (Kandinsky) 
en een componist (Dvořàk).
Nu blijkt dat bij het velletje ook een 
kaftje past. Het is dus een boekje. 

Weliswaar met een losse inhoud, 
maar dat is bij meerdere landen niet 
ongebruikelijk.
Het boekje bevat vier zegels van 
23d en vier van 70d 

SPANJE
Heilige Week
Op 5 april, enkele dagen voor het 
begin van de Heilige of Goede 
Week kwam de post met een viertal 
zegels met tradities en kledij in het 
katholieke Spanje tijdens deze week 
in Bajo Aragón, Cáceres, Málaga 
en Zamora. De zegels hebben een 
waarde van €1 elk en zijn verkrijg-
baar in boekjes van acht (twee 
zegels van elk).

USA
WPA-Posters
De Work Projects Administra-
tion was een in 1935 opgerichte 
overheidsinstelling in het kader 
van de New Deal, een methode om 
met wetten de crisis te bestrijden. 
Met velerlei posters werd er de 
aandacht op gevestigd. Een tiental 
daarvan is te vinden op een op 
7 maart verschenen postzegelserie. 
Enkele voorbeelden: Work Pays 
America, Field Day, Visit the Zoo, 
Work with care en Hiking.
Ze zijn per twintig te vinden in 
een boekje, waarvan zich aan de 
ene kant acht en de andere twaalf 
zegels bevinden. Zoals meestal 
zijn het for ever zegels. Ze blijven 
geldig en kosten momenteel 49c, 
het tarief voor een binnenlandse 
brief.

DELICIOSO
Met de op 20 april verschenen serie 
Delicioso (verrukkelijk) toont de 
post de invloed van het Centraal- en 
Zuid-Amerikaanse, Mexicaanse en 
Caribische voedsel en de kruiden. Er 
zijn zelfs typische Amerikaanse vari-
anten uit ontstaan. Een zestal ervan 
is te zien op een serie postzegels 
van 20 april: tamales (deeggerecht 
in maïs- of bananenblad), flan (ca-
ramelcrème), sancocho (soep), em-
panadas (gevulde deegwaar), chile 
relleno (heet Mexicaans gerecht) 
en ceviche (rauwe-vis schotel). Ook 
hiervan is een boekje (afb. 10) ver-
krijgbaar. Het bevat in totaal twintig 
zegels met de ‘for ever’ aanduiding. 
Prijs van het boekje is dus $ 9.80.

ZWEDEN
Mijn postzegels
Door middel van Instagram organi-
seerde de post een wedstrijd voor 
afbeeldingen op persoonlijke zegels 
die een eigentijdse kijk op Zweden 
geven. Er kwamen 20.000 plaatjes 
binnen. Vijf ervan zijn sinds 1 juni 
in een boekje te koop. Het bevat 
tweemaal de vijf zegels met de 
vermelding ‘brev’ (= 7 kr).

Per Anders Fogelström
De schrijver Fogelström gaf de 
werkende klasse en de behoeftigen 
een stem in zijn boeken. Zijn novelle 
‘Stad van mijn dromen’ leverde de 
inspiratie voor een vijftal postzegels 
van 21 kronen. De op 1 juni versche-
nen zegels zijn in een boekje (en 
een mini-velletje) te koop.

986

4 5 7

321
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TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal )

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

Ruud Vergossen Filatelie

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

U kunt Uw frankeergeldige zegels aanbieden tijdens de beurs in 
Den Bosch , Hertogpost 2017, Multilaterale.

WIJ BOUWEN AF! DAAROM NU:
NED. 1920 – 1941 pfr. 30% cat., gest. 20%

NED. 1942 – 2000 pfr. 10 tot 20% catalogus,
gestempeld 15%

Beter Buitenland pfr./gest. 20% cat.
Diverse collecties

HOLM’s POST ART SHOP (1935–2017)
Frankestraat 36, 2011 HV Haarlem

Tel: 023-5321954  / 06-30169707

Internet:
 Webwinkel: www.postbeeld.nl  

 Magazine: www.postzegelblog.nl
 Gratis wereldcatalogus: www.freestampcatalogue.nl 

Winkel Amsterdam, PostBeeld-NPMH Nieuwezijds Voorburgwal 302
specialiteiten: Posthistorie, Munten, Nederland & Overzee, Partijen 
Winkel Haarlem, PostBeeld-Megastore Kloosterstraat 17
specialiteiten: Dit is onze grootste winkel. Drie aaneengesloten winkelpanden met een zeer 
grote wereldvoorraad postzegels (series en los), postwaardestukken, fdc’s, munten, bank-
papier, benodigdheden (nieuw en 2e hands) etc. Tevens in deze winkel: honderden laagge-
prijsde collecties en partijen, een klein museum geschiedenis v.d. filatelie, een uitzoekhoek 
met brieven en heel veel boeken met zegels uit te zoeken à 10c.  
Winkel Leiden, PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3
specialiteiten: Verrassende stock postzegels, Munten, Partijen
Kantoor, PostBeeld Emrikweg 26B, 2034 BT Haarlem, tel: 023-5272136

Onze winkel te Rotterdam is met ingang van juli 2017 opgeheven.

 Openingstijden winkels: wo t/m za 10-17u, kantoor: ma t/m vr 10-17u.

  

  

Ook op de Multilaterale 
Hertogpost 2017!

Zegels Nederland en Overzee
op type/tanding, Port, Roltanding etc.

Ohmweg 31

2952 BD Alblasserdam

078 691 28 99

info@verloop.nl

www.verloop.nl

Ook een gelikt 
magazine?

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

samenstelling Arie Noorland AIJP, Postbus 21331, 3001 AH Rotterdam

U I T G I F T E
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EUROPA

ÅLAND
17-8-’17. Sepac*, hand-
nijverheid.
€ 1.-. Kettingen van leer en 
metaal.
15-9-’17. Fauna.
Driemaal Lokalpost 
(€ 0.90). Sneeuwhaas 
(Lepus timidus), wezel 
(Mustela nivalis), was-
beerhond (Nyctereutes 
procyonoides). 

ALDERNEY
19-7-’17. Zonsverduister-
ing.
44, 59, 60, 73, 80, 90 p. 
Zonsverduistering in resp. 
Vancouver (Canada), 
Miami (Verenigde Staten), 
Hamilton (Bermuda), 
Dakar (Senegal), Saint 
Anne (Alderney), Anadyr 
(Rusland). Ook velletje met 
de zegels. 

ANDORRA FRANS
27-5-’17. Cultureel erfgoed.
€ 0.85. Castellers, mense-
lijke torenbouwers.

21-6-’17. Maria Assumpta 
d’Areny-Plandolit (1860-
1892).
€ 1.10. Portret lid van 
vooraanstaande familie. 

ANDORRA SPAANS
11-5-’17. Hedendaagse 
kunst.
Velletje met € 0.50, 0.60. 
Resp. ‘Lost Origin’ van 
Zoe, ‘Omphalos’ van Jordi 
Casamajor. 

5-6-’17. Berk. 
€ 1.35. Stam en -blad van 
Betula pendula.
8-7-’17. Landschap.
€ 1.25. Bergmeer bij Estany 
d’Encamp.

ARMENIË
15-6-’17. Eerste Armeense 
postzegel 25jaar geleden.
100 d. Vogelsilhouet, 
Aragats-vulkaan. 

AZERBEIDZJAN
5-5-’17. Vierde Islamitische 
Solidariteits Spelen in 
Bakoe.
Viermaal 0.50 m. (ook 
ongetand). Tennis, gymnas-
tiek, boksen, voetbal. 

AZOREN
9-5-’17. Europa, kastelen.
€ 0.80; velletje met 
tweemaal € 0.80. Fort São 
João Baptista (Angra do 
Heroísmo); fort São João 
Baptista, fort São Bras 
(Ponta Delgada). 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
9-5-’17. Europa, kastelen.
2.50, 2.50 KM. (samen-
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van Tvrđava-
kasteel (Banja Luka). 

27-6-’17. 125 jaar aange-
sloten bij UPU*.
1.50 KM. Beeldmerk, klas-
sieke auto Austro-Daimler 
(1905).
6-7-’17. Schilder Mersad 
Berber (1940-2012).
1.70 KM. Portret.

BOSNIË –
HERZEGOVINA
(Kroatische Post-
Mostar)
4-5-’17. Restauratie Fran-
ciscanenklooster in Humac 
150 jaar geleden.
0.60 KM. Klooster.
9-5-’17. Europa, kastelen.
3.-, 3.- KM. (samenhan-
gend). Vranduk, Počitelj.
12-5-’17. Archeologische 
schat van Lištani.
0.90 KM. Grafinscripties.
22-5-’17. Mythe en flora.
5.- KM. Narcissus en narcis. 

1-6-’17. Bedevaartsoord 
Medjugorje.
1.- KM. Onze Lieve Vrouw 
van Medjugorje en bede-
vaartgangers.
12-6-’17. Uitvinding fiets 
200 jaar geleden.
2.90 KM. Loopfiets, portret 
uitvinder Karl Drais (1785-
1851).
17-6-’17. Overlijden Rado-
slav Dodig (1954-2016) een 
jaar geleden.
0.90 KM. Portret archeo-
loog en journalist.
21-6-’17. Wereld Muziek 
Dag.
2.70 KM. Portret etnomu-
sicoloog Dr. Branko Marić 
(1896-1974).

BOSNIË –
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
11-4-’17. Theaterfestival 
‘Petar Kočić 20 jaar.
0.90 KM. Theatergordijn, 
handen. 

15-5-’17. Internationale 
Dag van de Familie.
1.70 KM. Hand met gete-
kende hoofden op vingers.
29-5-’17. 250e geboor-
tedag Filip Višnjić (1767-
1834).
0.90 KM. Portret dichter 
met knieviool.

10-6-’17. Slag van Kozara 
75 jaar geleden.
1.70, 1.70 KM. Militairen 
met: monument, gevluchte 
vrouw met kinderen.
15-6-’17. Flora.
0.20, 1.50, 1.70, 2.70, 
5.10 KM. Resp. Cyclamen 
purpurascens, Scrophularia 
scopolii, Lilium martagon, 
Limodorum abortivum, 
Convallaria majalis. 

BULGARIJE
28-4-’17. 100e geboorte-
dag Ella Fitzgerald (1917-
1996).
Blok 0.65 L.; blok 2.- L. 
Amerikaanse jazzzan-
geres met microfoon en 
muzikanten. 

29-4-’17. Marineluchtvaart 
100 jaar.
0.65 L. Helikopter type 
AS 565MB Panther, 
beeldmerk.
4-5-’17. Europa, kastelen.
0.65, 2.10 L. Resp. voorma-
lig zomerpaleis Euxinograd, 
Fort Asen. Ook velletje met 
de egels.
4-5-17. 150e geboortedag 
Arturo Toscanini (1867-
1957).
1.- L. Portret Italiaanse 
dirigent, hand.
9-5-’17. Slag van Doiran 
100 jaar geleden.
Blok 1.50 L. Militairen met 
geweren. 

22-5-’17. Dieren in de 
Zwarte Zee. Gezamenlijke 
uitgifte met Oekraïne.
Velletje met 0.65, 2.- L. 
Resp. dolfijn (Delphi-
nus delphis ponticus), 
witte boormossel (Barnea 
candida). 
26-5-’17. 85e geboortedag 
Grigor Vachkov (1932-
1980).
0.65 L. Theater- en 
filmacteur.
2-6-’17. Rozenfestival in 
Kazanlak.
0.65 L. Rozenmotief.
8-6-’17. Carl Djerassi 
(1923-2015).
1.- L. Portret chemicus en 
medeontwikkelaar van an-
ticonceptiepil, chemische 
formule van norethindrone. 
16-6-’17. 80e verjaardag 
tsaar Simeon II, erepresi-
dent Unie van Bulgaarse 
filatelisten.
1.50 L. Portret, kroon.
22-6-’17. Vuurtorens.
0.65, 1.-, 1.50, 2.- L. Resp. 
Ahtopol, Shabla, Burgas, 
Galata. Ook velletje met de 
zegels. 

CYPRUS TURKS
11-5-’17. Europa, kastelen.
1.50, 3.30 TL. Resp. Aziz 
Hilarion, Girne. 
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DENEMARKEN
15-6-’17. Zomerhuizen.
Vijfmaal 8.- kr. Verschil-
lende huizen.
15-6-’17. Klassieke auto’s.
Velletje met driemaal 
25.- kr. BMW Isetta 300, 
VW 12 De Luxe, Citroën 
DS21 Pallas. 

DUITSLAND
8-6-’17. Frankeerzegel, 
bloem.
€ 0.10, 0.20. Resp. Eranthis 
hyemalis, Hyacinthoides 
non-scripta. 

8-6-’17. Frankeerzegels, 
vuurtorens.
€ 0.45, 0.70. Resp. Kiel-
Holtenau, Bremerhaven 
Unterfeuer.
8-6-’17. 100e geboortedag 
Heinz Sielmann (1917-
2006).
€ 0.45. Dierencineast met 
camera, gans met kuikens. 

13-7-’17. Noord-Duitse 
Bond 150 jaar geleden 
gesticht.
€ 3.20. Lakzegel.
13-7-’17. Micro-opnames.
€ 0.70, 0.85. Resp. mense-
lijk haar, vitamine C.
13-7-’17. Uitvinding fiets 
van Karl Drais (1785-1851) 
200 jaar geleden.
€ 0.70. Loopfiets. 

10-8-’17. Frankeerzegel, 
bloem.
€ 3.45. Vergeet-mij-nietje 
(Myosotis sp.).
10-8-’17. Voor de jeugd, 
Augsburgs poppenspel.
€ 0.70+0.50, 0.85+0.40, 
1.45+0.55. Resp. dinosau-
rus Urmel, kleine koning 
Kalle Wirsch, kater Mikesch 
op motor. 

10-8-’17. Literaire orga-
nisatie Fruchtbringenden 
Gesellschaft 400 jaar.
€ 1.45. Beeldmerk met 
palmboom.
10-8-’17. 50 jaar kleuren-
televisie in Duitsland.
€ 0.70. Tv-toestel, kleuren-
schema.

ESTLAND
8-5-’17. Europa, kastelen.
€ 1.40, 1.40. Maarjamäe, 
Keila-joa.
13-5-’17. Estland, voorzit-
ter Europese Unie.
€ 1.40. Beeldmerk.
27-5-’17. Reformatie 500 
jaar geleden.
€ 0.65. Beeld van Maarten 
Luther (1483-1546).
1-6-’17. 100 jaar republiek 
in 2018.
€ 1.50. Beeldmerk.
19-6-’17. 150e geboor-
tedag Gustav Boesberg 
(1867-1922).
€ 0.65. Portret gewicht-
heffer en worstelaar. 

28-6-’17. Grondwet 25 jaar.
€ 0.65. Landkaart, wets-
artikelen.
1-7-’17. Wereldkampioen-
schap oriëntatieloop in 
Tartu.
€ 1.50. Beeldmerk, 
hardloper. 

FAERÖER
15-5-’17. Bezoek priester 
en botanicus Hans Chris-
tian Lyngbye (1782-1837) 
aan Faeröer.
9.50, 13.-, 19.-, 22.- kr. 
Resp. zeggesoort (Carex 
lyngbyei), algen, histori-
sche opslagmogelijkheden, 
plant uit herbarium. 

15-5-’17. Europa, kastelen.
9.50, 17.- kr. Legende 
Schotse prinses resp. 
vertrek met man Eric uit 
kasteel van vader met 
zeilschip naar Faeröer, 
portretten en zeilschip. 

FINLAND
9-5-’17. Honderd jaar on-
afhankelijkheid, gezichten 
van Finland.
Velletje met tienmaal 
(Nationaal 20 gr.). Portret-
ten van Finnen. Zegels 
op velletje in vorm van 
landkaart.
9-5-’17. Arctica, trekvogels.
€ 0.10, 0.30; velletje met 
€ 0.10, 0.20, tweemaal 
(Nationaal 20 gr.). Resp. 
Clangula hyemalis, 
Melanitta fusca; Clangula 
hyemalis, Melanitta fusca, 
Branta bernicla, Branta 
leucopsis. 

24-5-’17. Sauna. Gezamen-
lijke uitgifte met Åland. 
Vijfmaal (Nationaal 20 
gr.). Sauna’s in: Saarijärvi, 
Parikkala, Haukivuori, Luo-
pioinen, Ängösund.
24-5-’17. Moomin.
Vijfmaal (Internationaal 20 
gr.). Verschillende afbeel-
dingen van stripfiguur.
24-5-’17. Postzegelten-
toonstelling Finlandia 2017 
in Tampere.
Velletje met tweemaal 
(Nationaal 20 gr.). Staats-
wapen met leeuw type 
Saarinen in groen en blauw. 

24-5-’17. Staatswapen.
€ 10.-. Leeuw met zwaard.
9-6-’17. Rouwzegel 
president Mauno Koivisto 
(1923-2017).
(Nationaal 20 gr.). Portret, 
handtekening, onder-
scheiding Groot Kruis met 
ketting.
6-9-’17. Seizoenen.
Viermaal (Nationaal 
20 gr.). Meer met 
ijsschotsen, bomen in 
herfstkleuren, roeiboot op 
steiger, bloem. 

6-9-’17. Stadsparken.
Driemaal (Nationaal 
20 gr.). Turku met brug en 
kerk, Porvoo met huizen 
en kerk, Hämeenlinna met 
kasteel Tavastehus.

6-9-’17. Werken van beeld-
houwster Jasmin Anoshkin 
(1980).
Driemaal (Nationaal 
20 gr.). Kussende lippen, 
koala en giraf, hertje. 

FRANKRIJK
15-5-’17. Parijs kandidaat 
voor Olympische en Para-
lympische Spelen 2024. 
€ 0.73 (met label). Grand 
Palais, Eiffeltoren. 

5-6-’17. Kermis.
Velletje met zesmaal 
€ 0.56. Zweefmolen, 
reuzenrad achtbaan, 
draaimolen, meisje met 
liefdesappel, kinderen met 
hengel.
6-6-’17. Uitvinding van 
kunstmatig cement 100 
jaar geleden.
€ 1.30. Portret uitvinder 
Louis Joseph Vicat (1786-
1861), Louis Vicat-brug 
(Souillac), gebouwen.
6-6-’17. Beeldhouwster 
Jeanne Bardey (1872-
1954).
€ 1.70. Beeld van vrouwen-
hoofd.
15-6-’17. Rochefort-en-
Terre (Morbihan).
€ 0.73. Plein met huizen en 
waterput.
26-6-’17. Yvelines Hippo-
drome in Rambouillet.
€ 0.73. Paarden en jockey 
op sulky. 

26-6-’17. 250e geboor-
tedag Joachim Murat 
(1767-1815).
€ 0.85. Zwager van Napo-
leon Bonaparte en koning 
van Napels op paard.

26-6-’17. Verenigde Staten 
100 jaar geleden bij oorlog 
betrokken. 
€ 1.30. Marcherende mili-
tairen met vlag, vliegtuig, 
oorlogsschip, portret 
commandant John Joseph 
Pershing (1860-1948). 

29-6-’17. 70 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Filippijnen. Gezamenlijke 
uitgifte met Filippijnen. 
€ 0.85, 1.30. Schilderijen 
van resp. Macario Vitalis 
(1898-1989), Jacques 
Villon (1875-1963). Ook 
velletje met de zegels.
1-7-’17. Granen.
Twaalfmaal Lettre Priori-
taire (in boekje). Haver, 
harde tarwe, tarwe, spelt, 
maïs, gierst, gerst, rijst, 
rogge, sorghum, triticale.
3-7-’17. Historische 
gebeurtenissen.
Velletje met € 1.46, 
1.46. Portret prinses en 
regentes Anne de France 
(1461-1522), Verdrag van 
Picquigny (1475) met 
Franse koning Louis XI en 
Britse vorst Edward IV. 

3-7-’17. Unesco*, bedreigde 
diersoort en werelderfgoed.
€ 1.10, 1.30. Resp. 
religieuze school Sherdor 
Madrasah in Samarkand 
(Oezbekistan), Orang-
oetan.
10-7-’17. Cherbourg-en-
Cotentin (Manche).
€ 0.73. Haven, gebouwen.
11-7-’17. Euromed*, bomen 
rond de Middellandse Zee.
€ 1.10. Bloemen en 
vruchten van olijf, zeeden, 
groene eik, mimosa, 
aardbeiboom, tamarix.
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27-7-’17. Wereldkampi-
oenschappen worstelen 
in Parijs.
€ 1.30. Worstelaars, Eiffel-
toren, beeld met lantaarn.
5-8-’17. Zintuigen, smaak.
Twaalfmaal Lettre Verte 
(in boekje). Chilipeper 
Piment d’Espelette, zoete 
aardbei, geperste citroen, 
romige kazen, knapperige 
ontbijtbroodjes, bitterzoete 
chocolade met olifant, sap-
pige tomaten, sterke koffie 
met toekan, vitaminerijke 
groenten, kreeft, broodjes 
met honing, muntthee. 

GIBRALTAR
25-5-’17. Schip HMS 
‘Gibraltar’.
22, 54, 64, 70, 80 p., £ 1.-, 
3.-. Landkaart met resp. 
kruiser (1892), zeilschip 
(1860), zeilschip (1780), 
brik (1779), vliegdekschip 
(1943), zeilschip (1711), 
zeilschip (1754).
25-5-’17. Huwelijk Brits 
vorstenpaar 70 jaar 
geleden.
22, 40, 50, 64, 70, 80 
p., £ 1.-, 1.50; blok £ 3.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van koningin Elizabeth II 
(1926) en prins Philip, her-
tog van Edinburgh (1921). 

19-6-’17. Royal House werd 
House of Windsor 100 jaar 
geleden.
Velletje met 54, 70, 83 p., 
£ 2.-. Resp. koning George V 
(1865-1935), koning Edward 
VIII (1894-1972), koning 
George VI (1895-1932), 
koningin Elizabeth I (1926).
19-6-17. Soevereiniteitsre-
ferendum 50 jaar geleden.
£ 5.-; velletje met 22, 64, 
70 p., £ 2.-. Resp. portret 
koningin Elizabeth II 
(1926); vier verschillende 
afbeeldingen van Britse 
vlag met bevolking.

GRIEKENLAND
11-5-’17. Apostolische dia-
conie Kerk van Griekenland 
80 jaar.
€ 0.72; blok € 2.-. Resp. 
beeldmerk; icoon van 
Heilige Helena met kruis.
18-5-’17. Europa, kastelen.
€ 0.90, 3.45. Resp. Pala-
midi (Naphlion), Methoni.
27-6-’17. Euromed*, bomen 
rond de Middellandse Zee.
€ 2.62. Mastiekboom 
(Pistacia lentiscus). Ook 
blok met zegel. 

GROENLAND
15-5-’17. Historische 
bankbiljetten, I.
19.-, 20.- kr. ; blok 20.- kr.; 
blok 39.- kr. Resp. zeehond, 
eidereend (Somateria 
mollissima); biljet van 25 
øre (1911) met eindereend; 
biljet van 50 øre (1911) met 
zeehond. 

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

15-5-’17. Sepac*, handnij-
verheid.
15.- kr. Bontjas. 

15-5-’17. Verlaten stations, I.
5.- 14.- kr. Resp. vlag-
genmast en anker op 
marinestation Grønnedal, 
brandstofvaten op lucht-
machtbasis Ikateq.
15-5-’17. Europa, kastelen.
15.-, 16.- kr. IJsbergen. 

GROOT-BRITTANNIË
5-6-’17. Zegels Machin-
type 50 jaar.
Velletje met zesmaal 1st; 
velletje met 5, 20 p, 1st, 1st, 
1st, 1st, £ 1.-. Resp. zesmaal 
verschillende ontwerpen; 
eerder uitgegeven zegels 
uit resp. 1971, 1990, 1993, 
2000, 2006, 2013, en £ 1 
met gouddruk.
31-7-’17. Monumentale 
gebouwen.
Tienmaal 1st. Bibliotheek 
(Birmingham), Imperial 
War Museum North (Man-
chester), Clyde Auditorium 
SEC Armadillo (Glasgow), 
Schots parlementsgebouw 
(Edinburgh), bezoekers-
centrum Giant’s Causeway 
(Bushmills), Nationale 
Parlement van Wales (Car-
diff), Eden Project (St. 
Austell), Everyman Theatre 
(Liverpool), Tate Modern 
Extension (Londen), Aqua-
tics Centre (Londen). 

31-7-’17. Eerste Wereldoor-
log 100 jaar geleden, IV.
1st, 1st, 1st, £ 1.57, 1.57, 1.57. 
Resp. uiteengevallen papa-
ver, verpleegsters, regels 
uit gedicht ‘Dead Man’s 
Dump’ van Isaac Rosenberg 
(1890-1918), houtsnijwerk 
‘Dry docked for scailing and 
painting’ van Edward Wads-
worth (1889-1949), Tyn 
Cot-begraafplaats in België, 
bijbel met granaatinslag die 
het leven redde van soldaat 
Lemuel Thomas Rees. 

22-8-’17. Klassiek 
speelgoed.
Tienmaal 1st. Speelgoed-
beer, Barbiepop, spirograaf, 
plastic blokjes, Herald 
Trojan Warrior, Skippybal, 
Fuzzy Felt boerderijdieren, 
Meccano, Action Man, elek-
trische trein van Dublo.
14-9-’17. Boeken van 
uitgeverij Ladybird.
2nd, 2nd, 1st, 1st, £ 1.40, 
1.40, 1.57, 1.57. (per waarde 
samenhangend). Resp. 
Nelson en Queen Elizabeth 
en Florence Nightingale, 
The Gingerbread Boy en 
Cinderella en The Elvis 
and the Shoemaker, We 
have fun en Look at this en 
Things we do, Piggly plays 
Truant en Tooles the Taxi 
en Smoke and Fluff, Things 
to make en The Telephone 
en Tricks and Magic, The 
Nurse en The Postman en 
The Fireman, British wild 
Flowers en Wild Life in 
Britain en Garden Flowers, 
The Story of Ships en The 
Story of the Motorcar en 
The Story of Metals. 

GUERNSEY
19-7-’17. Folklore, verhalen.
44, 59, 60, 73, 80, 90 p. 
Resp. ‘The De Garis Family 
and the Pouques’, ‘La Pa-
lette es Faïes - the Fairies’ 
Bat’, ‘The Fairy Invasion of 
Guernsey’, ‘Le Gibet des 
Faïes - the Fairies’ Gallows’, 
‘Pierre Dumont and Le P’tit 
Colin’, ‘Le Pied du Boeuf - 
the Devil’s Hoofprint’. 

HONGARIJE
4-5-’17. Europa, kastelen.
335, 335 Ft. (samenhan-
gend). Andrássy (Tiszadob), 
Nádasdy (Násasdladány).
4-5-’17. Frankeerzegels, 
postgeschiedenis.
5, 10, 30, 100, 200, 300 Ft. 
Stempels, Resp. hands-
tempels, paardenkar voor 
pakketpost, brievenbus, 
aanduidingsbord post-
kantoor met wapenschild, 
uniformpet postbezorger, 
posthoorn. 

4-5-’17. Postadministratie 
150 jaar.
Velletje met zesmaal 
120 Ft. Postkoets, post-
beambte met driewieler 
motorfiets en brievenbus, 
postbestellers met fietsen, 
treinwagon met rijdend 
postkantoor en beambte 
op motor, postwagen 
type Barkas en vliegtuig, 
elektrische postwagen type 
Nissan ENV 2000.
5-5-’17. 150e geboortedag 
schilder Béla Ivány Grün-
wald (1867-1940).
375 Ft. Schilderij ‘Land-
schap van Nagybána’. 

13-5-’17. 300e geboor-
tedag Maria Teresa van 
Oostenrijk (1717-1780). 
Gezamenlijke uitgifte 
met Oostenrijk, Kroatië, 
Slovenië en Oekraïne.
Blok 495 Ft. Regerend 
aarts hertogin van 
Oosten  rijk en koningin van 
Hongarije en Bohemen.
1-6-’17. Eerste Hongaarse 
postzegel 150 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Oostenrijk.
Viermaal 275 Ft. Resp. 
ontwerp van niet uitge-
geven Hongaars zegel uit 
1848, Oostenrijk-Hongarije 
(1867) 2 kr. Yvert nr. 32, 
Hongarije (1871) 3 kr. Yvert 
nr. 8, Hongarije (1874) 3 kr. 
Yvert nr. 14. 

ITALIË
9-5-’17. Europa, kastelen.
€ 0.95, 1.-. Resp. Doria 
(Dolceaqua) met brug, 
Scaligero (Malcesine).
19-5-’17. Theaters.
€ 0.95, 0.95. Teatro del 
Popolo (Castelfiorentino) 
Piccolo Teatro (Milaan).
19-5-’17. Pistoia, Europese 
Culturele Hoofdstad.
€ 0.95. Gebouwen rondom 
Domplein. 

26-5-’17. Opoverleg G7-
landen in Taormina.
€ 0.95. Grieks theater in 
Taormina, beeldmerk.
1-6-’17. Wereldkampioen-
schap paragliding in 
Belluno (Dolomieten).
€ 0.95. Paragliders, 
beeldmerk.
3-6-’17. Lambretta 70 jaar.
€ 0.95. Affiche met 
scooters. 
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6-6-’17. Historisch Mu-
seum Carabinieri 80 jaar.
€ 0.95. Bronzen sculptuur 
van carabiniere op paard 
met hond, museumgebouw.
12-6-’17. Volksbank van 
Emilia Romagna 150 jaar.
€ 0.95. Historische en hui-
dige vestiging, beeldmerk.
17-6-’17. Keramiek uit 
Montelupo Fiorentino.
€ 0.95. Villa Medicea del-
l’Ambrogiana, gedecoreerd 
bord. 

JERSEY
10-7-’17. Caleidoscoop 
200 jaar.
49, 63, 73, 79, 90 p., £ 1.07. 
Caleidoscopische patronen 
van resp. schelpen en zee-
anemonen, veren en eieren, 
wilde bloemen, bosfauna, 
insecten, zeedieren. Ook 
velletje met de zegels. 

KOSOVO
18-4-’17. Archeologische 
opgraving.
€ 2.-. Doopkapel in Ulpiana. 

9-5-’17. Europa, kastelen.
€ 1.-, 2.-; blok € 2.-. 
Kastelen. 

6-6-’17. Kunst.
€ 0.60, 0.80, 0.90, 1.-. 
Verschillende schilderijen 
van Engjëll Berisha (1926-
2010).

KROATIË
9-5-’17. Europa, kastelen.
7.60, 7.60 kn. Veliki Tabor, 
Trakošćan.
13-5-’17. 300e geboor-
tedag Maria Teresa van 
Oostenrijk (1717-1780). 
Gezamenlijke uitgifte met 
Oostenrijk, Hongarije, 
Slovenië en Oekraïne.
Blok 15.- kn. Regerend 
aartshertogin van 
Oostenrijk en koningin van 
Hongarije en Bohemen.
22-5-’17. 25 jaar lid 
Verenigde Naties.
3.10 kn. Beeldmerk. 

7-6-’17. Lions International 
100 jaar.
3.10 kn. Beeldmerk.
8-6-’17. Toerisme, Zagreb.
2.80, 5.80 kn. Dolac-markt, 
Sint Marcuskerk. 

LETLAND
9-5-’17. Historisch schip.
€ 0.61. Viermaster gaffel-
schoener ‘Abraham’(1891). 

15-5-’17. Dag van de Familie.
€ 0.50. Gezichten.
26-5-’17. Jānim Tīdemanim 
(1897-1964).
Velletje met € 0.50, 0.50. 
Schilderij ‘Maskers’, portret 
schilder.
2-6-’17. Antieke auto.
€ 1.39. Krastin (1903). 

16-6-’17. Fauna.
€ 0.85. Europese das 
(Meles meles).

LIECHTENSTEIN
6-7-’17. Gouden huwelijk 
vorstenpaar.
Velletje met 1.30, 2.20, 
2.80 F. Resp. Slot Vaduz en 
bloem, vorstenpaar Marie 
(1940) en Hans Adam II 
(1945), ringen en kroon. 

6-7-’17. Pedagogisch cen-
trum HPZ Schaan 50 jaar.
1.- F. Kring van handafdruk-
ken.
6-7-’17. Vorstelijke schat-
ten, schilderijen van Peter 
Fendi (1796-1842).
0.85, 1.-, 1.50 F. Resp. 
‘Mag ik binnenkomen’, ‘De 
behoedzame dienstbode’, 
‘Kinderlijke aandacht’. 

6-7-’17. Beschermde 
natuurgebieden.
Viermaal 1.- F. (per paar 
doorlopend beeld). Herfst- 
en winterbeelden van 
bomen, bergen en water in 
Gampriner Seelein.

LITOUWEN
20-5-’17. Gastronomie. 
€ 0.52. Zachte kaas.
10-6-’17. Technisch 
monument.
€ 0.94. Sluizen in Koning 
Willem-kanaal. 

LUXEMBURG
7-5-’17. Europa, kastelen.
€ 0.70, 0.95. Kastelen in 
resp. Beggen, Dommel-
dange. 
7-5-’17. 50 jaar vrijwillige 
militaire dienst en 150 jaar 
militaire muziek.
€ 0.70, 0.95. Militairen met 
resp. blaasinstrumenten, 
bewapening.

7-5-’17. 500e geboortedag 
graaf Pierre-Ernest de 
Mansfeld (1517-1604). 
€ 0.95. Portret bevelhebber 
Spaanse leger in Vlaande-
ren en landvoogd van de 
Spaanse Nederlanden.
7-5-’17. Verdrag van 
Londen 150 jaar geleden 
gesloten.
€ 0.70. Stadspark met 
tekening van voormalige 
forten. 

MACEDONIË
28-4-’17. Huisdier.
144 den. Groene leguaan 
(Iguana iguana).
8-5-’17. Europa, kastelen.
73, 73 den.; blok 144 den. 
Vlag op achtergrond met 
kastelen in Skopje en 
Ohrid.

5-6-’17. Macedonische 
honingbij.
18, 72 den. Apis mel-
lifera macedonica met 
resp. bloem en honingraat, 
bijenkorf. 

MADEIRA
9-5-’17. Europa, kastelen.
Velletje met tweemaal 
€ 0.80. Fort João Baptista 
do Pico (Funchal); fort São 
João Baptista do Pico, fort 
São Tiago (Funchal). 

 
MALTA
9-5-’17. Europa, kastelen.
€ 0.59, 2.19. Resp. Fort 
St. Agatha (Mellieħa), 
Gourgion-toren (Xewkija).
31-5-’17. Postuniformen.
€ 0.26, 0.59, 1.-, 2.-. Post-
mascotte Peppi Pustier in 
verschillende uniformen van 
ca. 1900 tot heden. motor. 

MAN
26-5-’17. Winnaars TT-races.
1st, EU, RoW, £ 2.50. Resp. 
Joey Dunlop (1952-2000), 
Steve Hislop (1962-2003), 
Ian Simpson (1970), Ian 
Hutchinson (1979). 

20-6-’17. 60-jarig huwelijk 
koninklijk paar.
1st, 80, 98 p., £ 1.30, 
1.86, 2.33. Verschillende 
afbeeldingen van koningin 
Elizabeth II en prins Phillip. 

29-6-’17. Kustvogels. 
47, 80, 98 p., £ 1.18, 1.30, 
1,94. Resp. Haematopus 
ostralegus, Somateria mol-
lissima, Sterna albifrons, 
Fulmarus glacialis, Cepp-
hus grylle, Alca torda. 

10-7-’17. Prins Phillip 96 
jaar.
38, 49, 80, 98 p., £ 1.18, 
1.30. Verschillende 
afbeeldingen met hertog 
van Edinburgh.

MOLDAVIË
18-5-’17. Schatten uit het 
verleden.
1.20, 1.75, 5.75, 9.50 L. 
Resp. oorringen uit Scythi-
an-cultuur, kettinghanger 
uit periode Sântana de 
Mureş-Cerneahov, ring uit 
Sarmatic-cultuur, sierspeld 
uit periode Sântana de 
Mureş-Cerneahov.
30-5-’17. Botanische tuin 
in Chișinău, flora.
1.75, 4.10, 5.20, 5.75 L. 
Resp. Digitalis purpurea, 
Aquilegia hybrida, Paeonia 
lactiflora, Hemerocallis 
hybrida. 

5-6-’17. Verongelukken 
Roemeens hulpverlenings-
team Smurd in juni 2016.
9.50 l. Helikopter en 
teamleden Gabriel Sandu, 
Michaela Dumea, Voicu 
Şocae, Doru Gavril.
21-6-’17. Traditionele 
klederdracht.
1.75 L. Man en vrouw uit 
Gagauz.

MONACO
1-6-’17. Sepac*, handnijver-
heid.
€ 0.71. Pottenbakken: han-
den met klei op draaischijf, 
bloemenvaas.
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28-7-’17. Eik.
€ 6.90 (zegel van eiken-
hout). Boom. 

24-8-’17. Historische 
postwagen.
Blok € 2.10. Wagen met 
postiljon.
25-8-’17. Klassieke post-
z egels uit 1867. Gezamen-
lijke uitgifte met Hongarije.
Velletje met € 0.68, 2.20. 
Zegel-op-zegel, keizer Franz 
Joseph I resp. Oostenrijk-
Hongarije 5 kr. Yvert nr. 34 
type I, 50 kr. Yvert nr. 39. 

POLEN
5-5-’17. Europa, kastelen.
5.- ZŁ. Pieskowa Skała 
(Sułoszowa).
30-5-’17. Disney World.
Velletje met 3.20, 5.- ZŁ. 
Fantasie auto’s.
31-5-’17. Oprichting ‘Blauwe 
Leger’ 100 jaar geleden.
2.60 ZŁ. Oprichter Józef 
Haller (1873-1960), staats-
wapen met adelaar.
9-6-’17. Wereldspelen in 
Wrocław.
5.- ZŁ. Verschillende 
sporters. 

8-6-’17. Poolse kredietunie 
voor algemeen nut.
2.60 ZŁ. Portret Franciszek 
Stefczyk (1861-1924), so-
ciaal activiste en oprichter 
coöperatieve spaar- en 
kredietbank. 

1-6-’17. Lions International 
100 jaar.
€ 0.85. Portret oprichter 
Melvin Jones (1897-1961), 
beeldmerk.
1-6-’17. 25e internatio-
nale schermtoernooi Prins 
Albert II.
€ 1.42. Schermers. 

21-6-’17. Operazangers.
€ 2.60, 2.84. Resp. 
Italiaanse bariton Titta 
Ruiffo (1877-1953), Franse 
sopraan Emma Calvé 
(1868-1942).
21-6-’17. Geboortedag 
Arturo Toscanini (1867-
1957).
€ 2.60. Italiaanse dirigent 
met baton. 

4-7-’17. Internationale 
atletiekwedstrijd Hercules.
€ 0.85. Atleten, beeldmerk.
4-7-’17.Maarschalk De 
Matignon (1525-1598).
€ 2.20. Portret Jacques II 
de Goyon, historisch stads-
gezicht van Bordeaux. 

4-7-’17. Historisch Mone-
gaskisch leengoed, Duras.
€ 1.70. Kasteel van Duras, 
wapenschild.
13-7-’17. Tentoonstelling 
‘De verboden stad’ in 
Monaco.
Blok € 3.40. Paleis in Pe-
king met bronzen leeuwen.

MONTENEGRO
9-5-’17. Europa, kastelen.
€ 0.95. Kasteel van koning 
Nicolaas I (1841-1921) in 
Cetinje. 

31-5-’17. Toerisme.
€ 0.30. Brug in Rijeka.
5-6-’17. Lidmaatschap 
NATO*.
€ 1.-, Staatswapen 
met adelaars en leeuw, 
beeldmerk.
16-6-’17. Milieubescher-
ming.
€ 0.95. Canyon van 
Cijevne-rivier.

NEDERLAND
22-5-’17. 150 jaar Rode 
Kruis in Nederland.
Driemaal 1. Verschillende 
activiteiten.
22-5-’17. Mooi Nederland: 
Beek- en rivierdalen.
Velletje met vijfmaal 
1. Dommel: veerhuis ‘t 
Vaantje, Reest: kerk in 
Oud-Avereest, Linge: Fort 
Asperen, Geul: vakwerk-
huis, Drentsche Aa: 
Saksische boerderij. 

19-6-’17. Nederlandse 
lekkernijen.
Velletje met tienmaal 1. 
Bossche bol, Limburgse 
vlaai, Drents knieper-
tje, Fries suikerbrood, 
Zwolse balletjes, Goudse 
stroopwafel, Zeeuwse 
bolus, Groningse eierbal, 
Amsterdamse ui, Tielse 
kermiskoek. 

17-7-’17. Leven in de 
Noordzee.
Vijfmaal 1. Jan-van-gent 
(Morus bassanus), rode 
poon (Chelidonichthys 
lucerna), Noordzeekrab 
(Cancer pagurus), blaaswier 
(Fucus vesiculosus) en zee-
wier (Gracilariopsis longis-
sima), nonnetje (Limecola 
balthica) en halfgeknotte 
strandschelp (Spisula 
subtruncata) met gevlekte 
rog (Raja montagui). 

17-7-’17. Museum Voorlin-
den, kunstwerken en flora 
en fauna.
Velletje met tienmaal 
1 (met label). ‘Couple 
under an Umbrella’ van 
Ron Mueck (1958) met 
klaproos, museumtuin met 
bloemen, ‘The performance’ 
van Esther Tielemans 
(1976) met hommel, ‘Swim-
ming Pool’ van Leandro 
Erlich (1973), ‘Zonder titel’ 
van Robert Zandvliet (1970) 
met sneeuwklokjes, ‘Casse-
role des moules noire’ van 
Marcel Broodthaers (1924-
1976) met esdoornblad, 
exterieur museumgebouw 
met dennenappels, ‘2 x 7 
x 7’ van Soll LeWitt (1928-
2007) met winterkoninkje, 
‘Larmes de verre’ van 
Man Ray (1890-1976) met 
hulsttak.
25-8-’17. Postzegelbeurs 
Hertogpost. Gezamenlijke 
uitgifte met Luxemburg.
Velletje met 1, Internatio-
naal 1 (met tussenveld en 
doorlopend beeld). Resp. 
windmolen op Noordzee 
en Sint-Janskathedraal 
met beeld van Zoete Lieve 
Gerritje (Den Bosch), Groot-
hertogelijk Paleis en Phil har-
monie en herdenkingsmonu-
ment Gëlle Fra (Luxemburg) 
met Verkondigingskerk 
(Lubljana) en Zentrum Paul 
Klee Bern) en Matter horn. 
Op tussenveld: Branden-
burger Tor en Fernseh turm 
(Berlijn) met Wiener Seces-
sion  (Wenen) en Landtags-
gebäude (Vaduz).

NOORWEGEN
16-6-’17. Frederikstad 
450 jaar.
23.- kr. Standbeeld van 
koning Frederik II (1534-
1588).
16-6-’17. Wereldkampioen-
schappen wielrennen op de 
weg in Bergen.
Tweemaal A Innland. 
Wielrenners. 

16-6-’17. 200e geboorte-
dagen.
23.-, 30.- kr. Resp. socio-
loog Eilert Sundt (1817-
1875) met rode vlaggen en 
krant van Arbeidersforum, 
publicist en politiek activist 
Marcus Trane (1817- 1890) 
met plattelandshuizen en 
tekening. 

OEKRAÏNE
5-5-’17. Zangeres Jamala.
4.- Hr. Portret en hand-
tekening van winnares 
Eurovisiesongfestival 2016. 

8-5-’17.. 25 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Verenigde Staten.
4.40 Hr. Vlaggen, staats-
wapens.
13-5-’17. 300e geboor-
tedag Maria Teresa van 
Oostenrijk (1717-1780). 
Gezamenlijke uitgifte met 
Oostenrijk, Hongarije, 
Kroatië en Slovenië.
Blok Є. Regerend aarts-
hertogin van Oostenrijk en 
koningin van Hongarije en 
Bohemen.

22-5-’17. Dieren in de 
Zwarte Zee. Gezamenlijke 
uitgifte met Bulgarije.
Velletje met Є, N. Resp. 
dolfijn (Delphinus delphis 
ponticus), witte boormos-
sel (Barnea candida). 

1-6-’17. Tekenfilm ‘Mykyta 
Kozhumania’. 
Velletje met 2.40, 3.-, 3.-, 
5.40 Hr. Resp. draak, opa 
Danylo, eekhoorn Kami-
kadze, Mykyta Kozhumania 
op slak en draak.
9-6-’17. Europa, kastelen.
5.-, 5.80 Hr. Resp. Medzh-
bizh, Olesko.
13-6-’17. Frankeerzegel. 
T. Stadswapen van Chop 
met sleutels.
20-6-’17. Frankeerzegel.
M. Stadswapen Klesiv 
met uil.
2-7-’17. Regio Donetsk 
85 jaar. 
4.- Hr. Kunstwerk met 
paard en mannen van 
Roman Minin (1981).

OOSTENRIJK
7-6-’17. Moderne Oosten-
rijkse kunst.
€ 0.68. Schilderij “Liggende 
naakte vrouw’ van Herbert 
Boeckl (1894-1966). 

1-7-’17. Hedendaagse 
kunst.
€ 1.25. Schilderij van 
Walter Vopava (1948).
12-7-’17. Oostenrijkers in 
Hollywood.
€ 0.80. Acteur Christoph 
Waltz (1956).
14-7-’17. Gewijde kunst.
€ 1.70. Fresco ‘Christus en 
ongelovige Thomas’ in kerk 
van Sankt Andrä.
15-7-’17. Brennerbahn 
150 jaar.
€ 1.75. Elektrische 
locomotief type 1020 met 
personenwagon.
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16-6-’17. Expo Astana 2017 
(Kazachstan).
2.60 ZŁ. Boomstronk, 
Bayterek-toren.
17-6-’17. Jaar van Adam 
Chmielowski (1845-1916).
2.60 ZŁ. Portret heiligver-
klaarde geestelijke. 

20-6-’17. Vechten voor 
solidariteit.
2.60 ZŁ. Vlag met leus en 
anker.
30-6-’17. Kroon van Poolse 
bergen.
Blok 6.- ZŁ. Berggebied.

PORTUGAL
29-4-’17. Lions Internatio-
nal 100 jaar. 
€ 0.80; blok € 2.-. 
Beeldmerk en resp. portret 
oprichter Melvin Jones 
(1879-1961), penning met 
leeuwenkoppen.
12-5-’17. Traditionele 
zoetigheden.
N20g, A20g, E20g, I20g. 
Resp. Pastel de Belém, 
Ovos moles de Aveiro, Pas-
tel de Tentúgal, Queijadas 
de Vila Franca do Campo. 

17-5-’17. Europa, kastelen.
€ 0.80; velletje met twee-
maal € 0.80. Resp. Almorol; 
Almorol, Marvão. 
17-5-’17. Rally van Portugal 
50 jaar.
€ 0.50, 0.63, 0.70, 0.80, 
0.85. Beeldmerk met resp. 
Renault 8 Gordini (1967), 
Fiat 131 Abarth (1981), Audi 
Quattro S1 (1982), Lancia 
Delta Integrale (1992), 
Volks wagen Polo WRC 
(2015). 

17-6-’17. Textielindustrie.
€ 0.50, 0.63, 0.80, 0.85; 
blok € 2. Resp. knotten wol 
met textielarbeidster en 
schaapherder met schaap 
en fluit, vlasbloem en 
weefmachines met weef-
ster, zijderupscocon met 
productie en geborduurd 
kleed, koolstofbuizen met 
fabricageproces; katoen-
plant en spinnerij.

ROEMENIË
11-5-’17. Bedreigde dieren. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Verenigde Naties.
2.30, 2.50, 2.70, 16.- L. 
Resp. keizerarend (Aquila 
heliaca), smelleken (Falco 
columbarius), otter (Lutra 
Lutra), belugasteur (Huso 
huso). 

17-5-’17. Nationaal Museum 
voor Literatuur 60 jaar.
 8.- L.; blok 16.- L. Resp. 
beeldmerk met oprichter 
dichter Dimitru Panaitescu-
Perpessicius (1891-1971); 
beeldmerk.
27-5-’17. Belangrijke ver-
zamelingen uit Nationaal 
Museum van Roemeense 
Historie.
4.-, 4.50, 8.-, 12.- L; blok 
15.- L. Resp. oorbellen 
(7e eeuw), oorringen 
(5e eeuw), oorbellen (5e 
eeuw), spiraal armband (1e 
eeuw v.Chr.); armband met 
dierenkop (4e eeuw v.Chr.).
31-5-’17. Jeugdspelletjes.
3.50, 4.-, 4.50, 15.- L. Resp. 
fietsen, ballen, hinkelen, 
sneeuwpop en slee. 

6-7-’17. Legersportclub 
Steaua 70 jaar.
8.- L. Beeldmerk.
21-6-’17. 100e sterfdag Titu 
Maiorescu (1840-1917). 
4.50, 8.- L. Resp. portret 
literair criticus en politicus 
met tijdschrift Junimea, 
portret.

29-6-’17. Erfgoed in musea 
van Boekarest.
2.50, 2.70, 3.50, 4.-, 4.50, 
15.- L.; blok 16.- L. Resp. 
Resp. munt van Wallachië 
(14e eeuw) en Griekse 
schaal (ca. 500 v.Chr.), 
borstbeeld van schilder 
Theodor Aman (1831-1891) 
en schilderij ‘Kersen’, 
museumgebouw met 
bel en keramiek schaal, 
observatorium Admiral 
Vasile Urseanu, microscoop 
en portret van bacterioloog 
Victor Babes (1854-1926), 
Huis van Filipesu-Cesianu, 
Sutu-paleis.

RUSLAND
4-5-’17. Weg naar de 
Overwinning, noordelijke 
konvooien.
41.- r. Schepen, militairen 
met boordgeschut en com-
municatieapparatuur. 
10-5-’17. 25e Studenten 
Voorjaarsfestival in Tula.
22.- r. Beeldmerk.
17-5-’17. Fabels.
Viermaal 35.- r. Haan en 
parel, wolf en kraanvogel, 
vos en druiven, schildpad 
en haas. 

24-5-’17. 175e geboortedag 
schilder en schrijver Vasily 
Vereshchagin (1842-1904). 
Blok 95.- r. Schilderij ’Kaap 
Fiolent bij Sebastopol’. 
30-5-’17. Stadswapen.
Blok 60.- r. Astrakan: 
zwaard en kroon. Landkaart 
op rand. 
1-6-’17. Dagblad Izvestiya 
100 jaar.
27.- r. Voorpagina’s van 
kranten. 

4-6-’17. Republiek Ingoes-
jetsjië 25 jaar.
25.- r. Vlag.

5-6-’17. Jaar van Ecologie.
22.- r. Landschap met 
rivier, beeldmerk.
28-6-’17. Militaire vrijwil-
ligersorganisatie Dosaaf.
22.-, 22.- r. Beeldmerk met 
resp. schutter met geweer 
en doelschijf, vrouw met 
communicatie apparatuur.
29-6-’17. Stadswapens.
16.-, 22.- r. Resp. Azov: 
kruis en vissen, Orekhovo-
Zuyevo: vogel en tak met 
hazelnoten.

SAN MARINO
13-6-’17. Voetbalclub AS 
Roma 90 jaar.
€ 2.-. Beeldmerk met 
wolvin en Romulus en 
Remus.
13-6-’17. Eerste postzegels 
San Marino 140 jaar 
geleden.
€ 4.70 (geborduurd zegel). 
Kasteeltorens. 

13-6-’17. 50e sterfdag Don 
Lorenzo Milani (1923-
1967).
Velletje met tweemaal 
€ 2.-. Priester, voorvechter 
beter onderwijs voor arme 
kinderen.
13-7-’17. Strijd tegen 
Maffia.
€ 0.95, 1.-, 2.20. Resp. 
Man kruipt door woord 
‘Mafie’, hand met pistool, 
doodshoofd en hand met 
pistool. 

13-6-’17. Juventus Italiaans 
voetbalkampioen.
€ 2.-. Beeldmerk.

SERVIË
28-4-’17. Marathon van 
Belgrado.
23 din. Beeldmerk, hard-
loper, brug. 

28-4-’17. Uitgeverij Lite-
raire Coöperatie 125 jaar.
23 din. Beeldmerk, portret 
eerste voorzitter Stojan 
Novaković.
9-5-’17. Europa, kastelen.
69, 100 din. Resp. Maglič, 
Smederevo.
30-5-’17. Museum 
Jevrem Grujič (Belgrado), 
schilderijen.
23, 46, 50, 70 din. Resp. 
‘Jevrema Grujica’ van Steva 
Todorović (1832-1925), 
‘Milena Naumović’ van 
(Uroš Knežević (1811-1876), 
‘Jelena Milojević met 
dochters Milica en Milena’ 
van V. Volkov, ‘Koningin 
Natalja van Servië’ van 
Steva Todorović.
1-6-’17. Natuurbescher-
ming.
50, 74 din. Beeldmerk met 
resp. watervliegen (Aldro-
vanda vesiculosa), witoog-
eend (Aythya nyroca). 

 
5-6-’17. 180 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Groot-Brittannië.
74 din. Prins Miloš 
Obrenović (1780-1860) en 
eerste consul kolonel Ge-
orge Lloyd Hodges (1790-
1862), geloofsbrieven.

SLOVENIË
13-5-’17. 300e geboor-
tedag Maria Teresa van 
Oostenrijk (1717-1780). 
Gezamenlijke uitgifte met 
Oostenrijk, Hongarije, 
Kroatië en Oekraïne. 
Blok € 1.77. Regerend aarts-
hertogin van Oostenrijk en 
koningin van Hongarije en 
Bohemen.

26-5-’17. Europa, kastelen.
€ 0.97, 1.26 Resp. Rajhen-
burg, Sevnica
26-5-’17. Wereldkampi-
oenschappen atletiek in 
Londen.
€ 1.15. Kogelslingeraar.
26-5-’17. Sloveens schip.
Blok € 1.15. Vrachtschip 
‘Maribor’. 

26-5-’17. 50e Internatio-
nale Beurs voor Handel en 
Bedrijf.
Blok € 1.-. Beeldmerk met 
wereldbol.
26-5-’17. Frankeerzegels.
A, C. Resp. Aljaž-toren op 
berg bij Triglav, middel-
eeuws klooster op eiland in 
meer van Bled.

SLOWAKIJE
7-7-’17. 200e geboortedag 
Andrej Radlinský (1817-
1879).
€ 1.30. Portret geestelijke, 
taalkundige en schrijver. 

SPANJE
2-5-’17. Provincie Cordoba.
A. Provincieletter CO met 
elementen van hoed, rode 
anjer, wild zwijn, druiven, 
bloemen in patio.
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2-5-’17. Provincie Asturias. 
A. Provincieletter A met 
elementen van koe, stand-
beeld van eerste koning 
Don Pelayo (690-737), 
brug van Cangas de Onis, 
cider, Madreña-schoen, 
stoofschotel. 
3-5-’17. Historie, komische 
tekeningen.
Tweemaal blok € 3.-. 
Personen uit 19e eeuw in 
tobbe met vlag, koning 
Juan I (1938) met olijftak 
en schaduwbeeld van 
vredesduif.
5-5-’17. Slag van Victoria 
1255 jaar geleden.
€ 0.60. Graaf van Aragón, 
parade met vlag. 

8-5-’17. Videospelletje 
‘Misdaad in de abdij’. 
€ 0.60. Monniken.

10-5-’17. Postzegelten-
toonstelling Juvenia 2017 
in Avilés.
€ 0.50. Beeldmerk vlinder.
10-5-’17. Werelderfgoed, 
monumenten van Oviedo.
Blok € 5.- (rond zegel). 
Voorzijde 2 euromunt met 
paleis van Santa Maria del 
Naranco.
23-5-’17. Film, Star Wars.
Velletje € 5.- (met vijf 
labels). Darth Vader. Op 
labels Storm Trooper, 
Chewbacca, R2-D2, Yoda, 
C.3PO. 
25-5-’17. Spaanse Film.
€ 0.50, 0.50. Lina Morgan 
(1936-2015), Vicente 
Aranda (1926-2015). 

1-6-’17. Unicef* 70 jaar.
A2 (€ 0.60). Handen.
1-6-’17. Provincie Tar-
ragona.
A (€ 0.50). Strand van 
Salou met provincieletter 
T en elementen van baksel 
carquiñoles, menselijke 
toren Castell, hazelnoten, 
amfitheater van Tarraco.
5-6-’17. Gemeente Fuero 
de Nájera 1000 jaar.
€ 1.25. Gebouwen, rivier 
Najerilla en Malpica-bergen. 

14-6-’17. Normen en 
waarden, gebarentaal.
€ 0.50. Handen en gezicht.
3-7-’17. Province Las 
Palmas.
€ 1.35. Huizen met provin-
cieletters LP en elementen 
van kanarie (Serinus 
canaria), banaan, duinen. 
10-7-’17. Zestiger en 
zeventiger jaren.
Velletje met € 0.50, 0.60, 
1.25, 1.35; velletje met 
€ 0.50, 0.60, 1.25, 1.35. 
Resp. eerste harttransplan-
tatie (1967): portret dr. 
Christian Barnard (1922-
2001), eerste mens op de 
maan (1969): profielafdruk 
maanlander, studentenop-
standen in Parijs (1968): 
Eiffeltoren en Franse vlag, 
moord op president John 
Kennedy (1917-1963): 
met portret en Capitool in 
Washington D.C.; procla-
matie Spaanse monarchie 
(1975) en algemene 
verkiezingen (1977): hand 
met stembiljet, ontdekking 
glasvezel (1970): kabels 
en apparatuur, benoeming 
paus Johannes Paulus 
II (1978): portret paus, 
uitvinding wegwerpinjec-
tiespuit (1973): spuiten.
12-7-’17. Organisatie voor 
plattelandsontwikkeling 
en natuurbehoud Tragsa 
40 jaar.
€ 1.35. Verschillende 
activiteiten, beeldmerk.
14-7-’17. Werelderfgoed, 
Dólmenes de Antequera.
€ 3.15. Hunebedden uit 
prehistorie bij Menga. 

17-7-’17. Origami . 
Blok € 4.25. Gevouwen 
papier.
20-7-’17. Hedendaagse 
kunst.
Blok € 4.-. Foto van Alberto 
Schommer (1928-2015). 

TSJECHIË
17-5-’17. Schilderij.
32.-, 32.- Kč. Schilderij 
‘Heilige Catharina met 
engel’ van Paolo Veronese 
(1528-1588) in kleur, in 
zwart-wit.
17-5-’17. Operatie Anthro-
poid 75 jaar geleden.
46.- Kč. Mercedes Benz 
van nazileider Reinhard 
Heydrich, machinepistool, 
bom. Ook blok met zegel 
met op rand: vliegtuig, 
parachutisten, rozen. 

7-6-’17. Bekende personen.
16.-, 32.- Kč. Resp. dichter 
en schrijver Josef Kainer 
(1917-1971), architect Jože 
Plečnik (1872-1957).
7-6-’17. Treinen.
A, A (16.- Kč.). Stoomloco-
motief type 354.7, diesel-
locomotief type T 426.0. 
21-6-’17. Moravisch 
Museum.
20.- Kč. Gebouw in Brno, 
kathedraal van Petrus en 
Paulus, keramiek ‘Venus 
van Dolní van Vĕstonice’.

21-6-’17. Kerk van Hemel-
vaart van Onze Lieve Vrouw,
16.- Kč. Kerk in Most.
21-6-’17. Pneumatische 
post.
A. Postsysteem uit 1899 
in Praag. 

TURKIJE
11-2-’17. Europees Jeugd 
Olympisch Winterfestival 
in Erzurum. Aanvulling 
melding febr. jl.
Velletje met negenmaal 
1.60 TL. Mascotte: viermaal 
op ski’s, met ijshockey-
stick, op snowboard, 
tweemaal op schaatsen, 
met curlingbal.
9-5-’17. Europa, kastelen.
1.60, 3.70 TL. Resp. 
Bayburt, Kars.
23-5-’17. Dienstzegels.
0.10, 0.20, 0.50, 1.-, 
5.10 TL. Bloemmotief.
30-5-’17. 25 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
voormalige Sovjetstaten.
3.70 TL. Vlaggen. 

5-6-’17. Wereld Milieu Dag.
1.60 TL. Boom, kind , 
wereldbol.
15-6-’17. Pretpark 
Ankapark.
Velletje met 1.60, 1.60 TL. 
Dinosaurus, kasteel.
20-6-’17. Historische 
fontein.
1.60 TL. Fontein. 

VATICAAN
4-5-’17. Europa, kastelen.
€ 0.95, 1.-. Resp. pauselijk 
paleis Gandolfo, Belvedè-
repaleis.

4-5-’17. Martelaarschap 
heiligen Petrus en Paulus 
1950 jaar geleden.
€ 0.95, 1.-. Resp. Petrus 
met haan en sleutels, Pau-
lus met boek en zwaarden. 

4-5-’17. 90e verjaardag 
paus Benedictus XVI (1927-
2017).
€ 0.95. Emeritus paus in 
gebed.
4-5-’17. Maria-verschijning 
in Fátima 100 jaar geleden. 
€ 2.55. Maria, herderskin-
deren, schapen.
4-5-’17. 100e geboorte-
dag kardinaal Domenico 
Bartolucci (1917-2013).
€ 0.95. Geestelijke en 
dirigent van de Cappella 
Musicale Pontificia. 

WIT-RUSLAND
22-6-’17. Openbaar Minis-
terie 95 jaar.
H. Wapenschild.
30-6-’17. Paarden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Kirgizië.
H, H. Verschillende 
paarden. 

3-7-’17. Stad Mogilev. 
M. Wapenschild en leeu-
wenbeeld met gemeente-
huis en gedenkteken met 
kapel , 
7-7-’17. 135e geboortedag 
Yanka Kupala (1882-1942).
N. Portret schrijver en 
dichter. 

19-7-’17. 25 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Letland.
H. Staatswapens.
24-8-’17. Stad Polotsk.
N. Stadswapen met 
zeilschip.
1-9-’17. Boekdrukken in 
Wit-Rusland 500 jaar.
Blok P. Pagina uit historisch 
boek.

ZWEDEN
1-6-’17. Koningin Silvia 
(1943).
21.- kr. Portret .
1-6-’17. 100e geboortedag 
schrijver Per Anders Fogel-
ström (1917-1998), beelden 
van Stockholm. 
21.- kr.; vijfmaal 21.- kr. (in 
boekje). Resp. Hammarby 
meer; Katarinahissen met 
personenlift en brug, Ham-
marby meer met molen en 
bootjes, medewerksters in 
zeepfabriek Barnängens, 
Kornhamnstorg met paar-
dentram, houten huizen in 
Stigbergsgatan. 

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
20-5-’17. Regionale 
theaters.
5.-, 20.-, 25.- Dh. Resp. 
Sidi Bel Abbes, Tizi Ouzou, 
Bejaia. 
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8-6-’17. Zangeressen.
50.-, 50.- Dh. Warda 
El-Jazairia (1939-2012), 
Fadhila Dziria (1917-1970).
24-6-’17. Watervallen.
Velletje met viermaal 
25,- Dh. Sidi-Ouadah, Tifrit, 
Ouled El Bared, Lakhdaria.

ANGOLA
8-2-’17. Munteenheid 
Kwanza 40 jaar.
Zesmaal 100 Kz.; blok 
150 Kz. Gebouw Nationale 
Bank en munten resp. 50 
céntimos, 1 Kz., 5 Kz., 
10 Kz., 20 Kz., 50 Kz.; 
50 céntimos. 

ARGENTINIË
9-5-’17. José Luis Cabeza 
(1961-1977) 20 jaar gele-
den vermoord.
$ 13.-. Gezicht van 
journalist.
13-5-’17. 100e sterfdag Pe-
dro B. Palacios ‘Almafuerte’.
$ 13.-. Portret dichter, 
handtekening. 

22-5-’17. Congregatie 
van de Broeders Maristen 
200 jaar.
$ 13.-. Oprichter Marcellin 
Champagnat (1789-1840), 
kinderen.
26-6-’17. Slag van Huma-
huaca 200 jaar geleden.
$ 16.-. Bronzen sculptuur 
met strijders .

ARUBA
28-4-’17. Lokale architec-
tuur.
85, 90, 100, 130, 140, 200, 
220, 320 c. Resp. Verschil-
lende huizen. 

31-5-’17. Sport.
50, 85, 90, 100, 130, 220, 
305, 390 c. Resp. wielren-
nen, honkbal, fietscross, 
basketbal, voetbal, skelter-
racen, skate, tennis.

AUSTRALIË
2-5-’17. Grotten.
$ 1.-, 1.-, 2.-, 3.-. Resp. 
Cliefden (New South 
Wales), Weebubbie (Wes-
tern Australia), Undara 
Lava Tube (Queensland), 
Kubla Khan (Tasmanië). 

16-5-’17. Straatkunst, 
gezichten.
Viermaal $ 1.-. Hosier Lane 
(Melbourne), Railway Ter-
race (Adelaide), Rutledge 
Lane (Melbourne), Little 
Rundle Street (Adelaide). 
Ook velletje met de zegels. 

25-5-’17. Constitutioneel 
Referendum 50 jaar 
geleden.
$ 1.- Tekst ‘Yes’.
29-5-’17. Australische le-
gendes, inheemse leiders.
Driemaal $ 1.-. Voorvechter 
mensenrechten Thomas 
Edwin Calma (1953), 
bestuurskundige Lowitja 
O’Donoghue (1932), leider 
inheemse gemeenschap 
Galarrwuy Yunupingu 
(1948).

7-6-’17. Lions International 
100 jaar.
$ 1.- Handen met beeld-
merk.
17-6-’17. 150e geboortedag 
Henry Lawson (1867-1922).
$ 1.-, 2.-. Scènes uit 
verhalen resp. vrouw met 
kinderen en slang, mannen 
in winkel. Ook velletje met 
de zegels.
20-6-’17. Vetplanten.
Viermaal $ 1.-. Portulaca 
cyclophylla, Tecticornia 
verrucosa, Calandrinia 
creethae, Gunniopsis 
quadrifolia. 

4-7-’17. Trans-Australië 
Spoorweg 100 jaar.
$ 1.-, 1.-. Trein met stoomlo-
comotief en man op kameel, 
dieselelektrische trein. Ook 
velletje met de zegels.

BANGLADESH
27-4-’17. Hardinge-brug 
100 jaar.
Velletje met tweemaal 
25.- t. Trein op brug, brug 
over rivier Padma. 

BRAZILIË
19-6-’17. Postzegelten-
toonstelling Birdpex in 
Luxemburg, vogels.
Driemaal 1o Porte Carta 
Nao Comercial, driemaal 
R$ 1.25. Claravis godefrida, 
Antilophia bokermanni, 
Columbina cyanopis, Cla-
ravis godefrida, Antilophia 
bokermanni, Columbina 
cyanopis. Alle zegels met 
tentoonstellingsbeeldmerk. 

23-6-’17. 100 jaar samba.
Blok 1o Porte Carta 
Comercial. Muzikanten en 
dansers.

CANADA
16-5-’17. Canadese 
Formule-1 race 50 jaar.
Vijfmaal P. Vlaggen met 
portretten van coureurs 
Sir Jackie Stewart (1939), 
Ayrton Senna (1960-1994), 
Michael Schumacher 
(1969), Lewis Hamilton 
(1985), Gilles Villeneuve 
(1950-1982). 

23-5-’17. Moslimfestivals 
Eil al-Fitr en Eid al-Adha.
P. Beeldmerk met Arabi-
sche kalligrafie.
1-6-’17. Britse Noord-Ame-
rika Akte 150 jaar geleden 
getekend, I.
Tienmaal P. (vorm van 
esdoornblad). Staatswa-
pen, Expo 1967 Montreal: 
huizenproject,uitvindingen: 
robotarm, wet toestem-
ming homohuwelijk: vlag, 
Trans-Canada Highway: 
bord en landschap, 
Marathon of Hope 1980: 
gehandicapte atleet en 
activist voor kankerbestrij-
ding Terry Fox (1958-1981), 
oprichting territorium 
Nunavut in 1999: portret 
van Inuitvrouw, ijshockey-
wedstrijden van Summit 
Series 1972: juichende 
spelers, Olympische 
Spelen: skiër Alexandre 
Bilodeau, Paralympische 
Spelen: skiër. Ook vel met 
de zegels. 

CAYMANEILANDEN
Mrt.’17. 50 jaar locale 
landbouw en veeteelt
20, 25, 50 c. $ 2.-; velletje 
75, 80 c., $ 1.50. Resp. koe, 
geit, groenten en fruit, 
hand met pepers; portret-
ten van Kent Rankin (1946-
2016), John Bothwell 
(1920-2006), Mercherito 
Chantilope (1937-2014) . 

2-6-’17. Astronomie.
25, 50, 75 c., $ 1.60. Resp. 
Maan, Saturnus, zon-
nevlammen, Jupiter.

CHINA 
VOLKSREPUBLIEK
1-5-’17. Autonome regio 
Binnen-Mongolië 30 jaar.
1.20, 1.20, 1.20 y. Mensen 
met schapen en gebouw, 
gezin met muziekinstru-
ment en computer met 
traditionele yurts en 
windmolens, dansgroep. 

14-5-’17. Forum voor 
Internationale Samenwer-
king ‘Eén Gordel, Eén Weg‘ 
in Beijing.
1.20 y. Beeldmerk.
19-5-’17. Dinosaurussen.
Velletje met 1.20, 1.20, 
1.20, 1.50, 3.- y.; blok 6.- y. 
Resp. Tsintaosaurus, Yang-
chuanosaurus, Huayango-
saurus, Sinosauropteryx, 
Gigantoraptor, Microraptor; 
Mamenchisaurus.
21-5-’17. Zhejiang Universi-
teit 120 jaar.
1.20 y (ruitvormig). 
Beeldmerk.
31-5-’17. Kinderspelletjes.
0.80, 0.80, 1.20, 1.20, 
1.20, 1.20 y. (samenhan-
gend). Resp. hoepelen, 
bokkie springen, balgooien, 
schommelen,voetpluimbal, 
hinkelen. 

25-6-’17. Vissen.
Vijfmaal 1.50, tweemaal 
1.50, 3.- y. Verschillende 
koikarpers.
26-6-’17. Internationale 
Dag tegen Drugsmisbruik 
en illegale Handel.
1.20 y. Papaverbloem met 
verbodsbord, regenboog 
met duif, gebouwen en 
hijskraan.

COCOS (KEELING) 
EILANDEN
29-5-’17. Inlands fruit.
Velletje met $ 1.-, 1.-, 2.-, 
2.-. Resp. lime, rozenappel, 
sapodilla, broodvrucht. 

COLOMBIA
27-4-’17. Departement 
Cesar 50 jaar.
Vel met twaalfmaal $ 100. 
Beeldmerk, grote zilver-
reiger (Ardea alba), trein 
met steenkool, monument 
voor werkende vrouw in La 
Paz, muziekinstrumenten, 
jongen met accordeon, 
Cañagateboom (Tabebuia 
sp.), geweven rugzakken, 
jubileumbeeldmerk, visser 
met net, rivier Guatapurí, 
traditionele dansgroep. 

26-5-’17. 150e geboor-
tedag Julio Florez (1867-
1923).
$ 1.000 Portret dichter, 
gedicht.
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CUBA
25-3-’17. Unie Cuba-
Petróleo 25 jaar.
85 c. Aardoliepomp. 

4-4-’17. Communistische 
jongerenbeweging UJC 
55 jaar.
65 c. Mensen met vlaggen.
6-4-’17. Cultureel instituut 
Programma Martiano 20 
jaar.
90 c. Portret leider 
onafhankelijkheidsstrijd en 
schrijver José Martí (1808-
1842), vlag.
27-5-’17. Ballet ‘Antes del 
Alba’ 70 jaar. 
10, 15, 30, 50, 75, 90 c.; 
blok 1.- P. Verschillende 
dansers.

CURAÇAO
17-3-’17. Vlinders.
121, 145, 179, 21, 308, 
684 c. Hand met pen en 
resp. Dryas iulia, Pyrgus 
oileus, Junonia evarete, Da-
naus plexippus, Heliconius 
erato, Danaus eresimus. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK
24-4-’17. Schilders.
Viermaal 25.- P. Portret 
Domingo Luz (1931-2013), 
schilderij ‘Ecologisch con-
cert’, portret Silvano Lora 
(1931-2003), schilderij 
‘Dikke mensen op fiets’.
24-4-’17. Moderne bruggen.
Viermaal 50.- P. (samen-
hangend). Mauricio Báez 
over rivier Higuamo, Matías 
Ramón Mella over Ozama-
rivier, Río Chavón over 
Chavon-rivier, Hermanos 
Patiño over rivier Yague 
del Norte. 

28-4-’17. Christelijke Jon-
gerenvereniging 50 jaar.
50.- P. Beeldmerk.
5-5-’17. Architect José 
Antonio Caro Álvarez 
(1910-1978).
Velletje met zesmaal 15.- P. 
Medische faculteit (1944), 
flatgebouw Menendez 
(1941), faculteitsgebouw 
van techniek en architec-
tuur (1959), flatgebouw 
Rodriguez (1949), Centrale 
Bank (1956), Nationale 
Bibliotheek (1971). 
17-5-’17. Ontwikkelingsbe-
weging Fe y Alegría 15 jaar.
25.- P. Beeldmerk met 
kinderen in hart.
21-5-’17. Lions Internatio-
nal 100 jaar.
100.- P. Jubileumbeeld-
merk.
14-6-’17. Vereniging Casa 
de España 100 jaar.
12.- P. Toegangspoort 
verenigingshuis.

ECUADOR
31-3-’17. Mieren.
Viermaal $ 1.-. Campono-
tus sericeiventis, Cepha-
lotes atratus, Neoponera 
villosa, Paraponera clavata. 

18-5-’17. Dag van de 
Filatelie.
Viermaal $ 2.50. Fakkels en 
beeldmerk met wereldbol, 
brief uit 1883, brief uit1895 
brief uit 1896.

EGYPTE
10-4-’17. Volkstelling.
E£ 2.-. Beeldmerk met men-
sen, piramide, gebouwen. 

EL SALVADOR
8-5-’17. Heldhaftige 
Salvadoraanse soldaat.
$ 0.10. Militair, beeldmer-
ken, vlag.
26-5-’17. Eerste postzegels 
150 jaar geleden.
$ 0.05, 0.20, 0.75, 1.-. Af-
beelding van zegel uit 1867 
met vulkaan San Miguel.

FALKLANDEILANDEN
5-7-’17. Falkland Island 
Journal 50 jaar.
31, 76 p, £ 1.01, 1.22. 
Voorpagina uit resp. 
2010 met inheemse iris 
(Olsynium filifolium), 2013 
met wrak van Victoriaans 
handelsschip ‘The Jhelum’, 
2014 met oorlogsschepen 
‘Carnarvon’ en ‘Invincible’ 
en ‘Inflexible’, 2016 olieverf-
schilderij van Port Stanley. 

FIJI
19-5-’17. Cakaulevu-rif.
62, 85 c., $ 1.02, 15.-. Resp. 
koraal, stenen en koraal, 
zacht koraal, duiker en 
koraal. 

14-6-’17. Nationale Vrou-
wen Tentoonstelling.
40, 62 c, $ 1.14, 10.-. Vrou-
wen met resp. aardewerk, 
tassen van gevlochten 
palmblad, keramiek en kle-
den, tapijten en keramiek.

FILIPPIJNEN
23-4-’17. Olympische 
medaillewinnaars.
Driemaal 12.- P. (samen-
hangend); blok 55.- P. Resp. 
Anthony Villanueva (1964 
zilver, boksen),  Mansueto Ve-
lasco (1996 zilver, boksen), 
Hidilyn Diaz (2016 zilver, 
gewichtheffen  vrouwen); 
drie medaille winnaars.

8-5-’17. Maand van het 
Nationaal Erfgoed.
Viermaal 12.- P. (samen-
hangend); velletje met vier-
maal 25.- P. Zonsondergang 
bij resp. Ilocos Norte met 
windmolens, Pangasinan 
met bomen, Batanes met 
vuurtoren, Cebu met brug; 
Manila met paardenkar, 
Camiguin met kruis van 
verdronken begraafplaats, 
Zambales met vuurtoren, 
Zamboanga met prauwen.
10-5-’17. Bisdom Butuan 
50 jaar.
12.- P. beeldmerk, Sint- 
Jozefkathedraal.
12-6-’17. Onafhankelijk-
heidsdag.
Viermaal 12.- P. (samen-
hangend). Monument van 
nationale held José Rizal, 
Barasoain-kerk (Malolos), 
heiligdom van eerste 
president Emilio Aguinaldo, 
monument van revoluti-
onair Andrés Bonifacio 
(Caloocan).
15-6-’17. 70 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Frankrijk. Gezamenlijke 
uitgifte met Frankrijk. 
12.-, 55.- P. Schilderijen 
van resp. Macario Vitalis 
(1898-1989), Jacques 
Villon (1875-1963). 

22-6-’17. St. Stephen’s 
Middelbare School 100 jaar.
12.-, 12.- P. (samenhan-
gend). Verschillende 
gebouwen.

HONDURAS
2015. Inter-Amerikaanse 
Commissie voor Duurzame 
Ontwikkeling.
5.-, 5.-, 10.-, 25.- L. Resp. 
windmolens, waterreser-
voir, boeren op het land, 
schelp.

4-4-’17. Aartsbisschopdom 
100 jaar. 
5.-, 5.-, 5.-, 10.-, 10.-, 
10.-, 15.-, 25.-, 50.- L. Resp. 
bezoek president van 
Taiwan, tweemaal Goede 
Vrijdagprocessie, paus 
Franciscus I en kardinaal 
Rodriguez, portretten 
van bisschoppen, Heilige 
Maagd van Suyapa, basiliek 
in Suyapa, altaarstuk met 
heilige Miguel, beeldmerk 
met basiliek en engel.
7-6-’17. Herstelprogramma 
natuurgebieden Bonn Chal-
lenge Latinoameríca 2017.
10.-, 25.- L. Resp. bosland-
schap, beeldmerk. 

HONGKONG
16-5-’17. Vrijetijdsbeste-
ding.
$ 1.70, 2.20, 2.90, 3.10, 
3.70, 5.-. Resp. picknick en 
barbecue, fietsen, bezoe-
ken erfgoed, strandplezier, 
wandelen, fotografie in de 
natuur. Ook velletje met de 
zegels. 

13-6-’17. Tyfoon waarschu-
wingssysteem 100 jaar.
$ 1.70, 2.20, 2.90, 3.70, 5.-; 
blok $ 10.-. Verschillende 
signalen. 

20-6-’17. Volksbevrijdings-
leger 20 jaar.
Blok $ 10.-. Beeldmerken, 
paraderende militairen 
met vlag.
1-7-’17. Aansluiting bij 
China 20 jaar geleden. 
$ 1.70, 2.90, 3.70, 5.-. Resp. 
gebouwen en vlaggen, 
kunst en sport: wielrenner 
en violiste en badminton-
speler en tafeltennisser en 
hardlopers en operazan-
gers, gebouwen en duiven, 
kinderen met ballonnen. 
Ook velletje met de zegels.
1-7-’17. Aansluiting bij 
China 20 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
China.
$ 1.70. Draken- en leeuwen-
dans, vlaggen, gebouw. Ook 
velletje met zegel plus drie 
Chinese zegels van 1.20, 
1.20, 150 y.

INDIA
13-4-’17. Frankeerzegel.
5.- R. Portret premier van 
deelstaat Assam Gopinath 
Bardoloi (1890-1950).
1-5-’17. 1000e geboorte-
dag Sri Ramanujacharya 
(1017-1137).
25.- R. Beeld van theoloog 
en filosoof.
5-5-’17. Telecom Autoriteit. 
5.- R. Communicatiesatel-
liet, zendmast, radiotele-
scoop, zendmast mobile 
netwerken.
13-5-’16. Beweging van 
geweldloos burgerlijk ver-
zet Champaran Satyagraha 
100 jaar.
5.-, 10.-, 25.- R. Mahatma 
Gandhi (1869-1948) met 
handtekening, echtgenote 
Kasturba Gandhi (1869-
1944) met gebouw, Gandhi 
met landarbeiders. Ook 
velletje met de zegels. 



484 FILATELIE  AUGUSTUS 2017

 

19-5-’17. 150e geboortedag 
Shri Hanagal Kumaraswamiji
5.- R. Portret religieus 
leider.
31-5-’17. Schrijvers.
Velletje met vijfmaal 10.- R. 
Balwant Gargi (1916-2003), 
Bhisham Sahni (1915-
2003), Kuppali Puttappa 
(1904-1994), Sri Lal Sukla 
(1925-2011), Krishan 
Chander (1914-1877). 
18-6-’17. Jhala Manna.
5.- R. Portret strijder uit 
16e eeuw.
22-6-’17. Overheidsingeni-
eursbureau Survey of India 
250 jaar.
5.-, 15.- R. Resp. beeldmerk 
met landkaart, landmeet-
apparaat. Ook velletje met 
de zegels.
23-6-’17. Paspoortwet 
50 jaar.
25.- R. Beeldmerk, 
paspoorten, deel van 
wereldkaart. 

24-6-’17. Banara Hindoe 
Universiteit.
5.-, 15.- R. (samenhan-
gend). Resp. toegangs-
poort, faculteitsgebouw.
29-6-’17. Shrimad Ra-
jchandra ji (1867-1901).
5.- R. Portret dichter en 
filosoof.

INDISCH OCEAAN-
GEBIED BRITS
8-6-’17. Fauna van Indische 
Oceaan.
60 p., £ 1.-, 1.50, 1.50, 
2.-, 3.-. Resp. Istiophorus 
platypterus, Manta alfredi, 
Carcharinus longimanus, 
Makaira nigricans, Mola 
mola, Rhincodon typus. 

INDONESIË
18-5-’17. Botanische 
tuin van Bogor 200 jaar, 
orchideeën.
Vel met dertigmaal 3.000 
Rp.; blok 20.000 Rp. Resp. 
Papilionanthe hookeriana, 
Acanthephippium 
javanicum, Vanda limbata, 
Grammatophyllum scrip-
tum, Grammatophyllum 
speciosum, Paphiopedilum 
tonsum, Vanda tricolor, 
Aerides huttonii, Paphi-
opedilum glanduliferum, 
Bulbophyllum ambrosia, 
Thrixspermum centi-
peda, Paraphalaenopsis 
labukensis, Dendrobium 
macrophyllum, Aerides odo-
rata, Rhynchostylis retusa, 
Phalaenopsis gigantea, 
Bulbophyllum graveolens, 
Coelogyne rochussenii, 
Phalaenopsis javanica, 
Paphiopedilum supardii, 
Dendrobium bracteasum, 
Vanda sumatrana, Phalae-
nopsis sp., Bulbophyllum 
beccarii, Dendrobium smil-
liae, Coelogyne mayeriana, 
Bulbophyllum medusae, 
Dendrobium secundum, 
Vanda insignis, Dendrobium 
anosmum; Coelogyne 
marthae. 

3-5-’17. Internationale Dag 
van de Persvrijheid.
4.000, 4.000 Rp. (samen-
hangend). Journalisten met 
schrijfmachines, journalis-
ten en fotografen.
15-5-’17. 200e sterfdag 
Pattimura (1782-1817).
3.000 Rp. Nationale held 
en opstandelingenleider 
met kapmes.
1-6-’17. Lions International 
100 jaar.
5.000, 5.000 Rp. (samen-
hangend). Beeldmerk met 
leeuw, leeuw met leeuwin 
en leeuwenpups.
5-6-’17. Milieubeheer.
4.000, 4.000 Rp.; blok 
10.000 Rp. Resp. Boom, 
bomen; kinderen planten 
boom.

ISRAËL
15-1-’17. Frankeerzegel, 
bloem.
NIS 40.-. Gerbera.
13-6-’17. Eerste Wereldoor-
log 100 jaar geleden.
NIS 11.60. Aankomst gene-
raal Allenby in Jeruzalem 
in 1917. 

13-6-’17. Liefdesliedjes.
Velletje met twaalfmaal 
NIS 2.40. Teksten en ver-
schillende afbeeldingen.
13-6-’17. 20e sportevene-
ment Maccabia.
NIS 2.40. Verschillende 
sporters. 

JAPAN
28-6-’17. Groetzegels, 
videospelfiguur Super 
Mario.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Mario, Mario met 
brievenbus, Mario en Yoshi, 
Kinopio, Mario en prinses 
Vrede, Mario en brievenbus, 
prinses Vrede, Luigi en 
brievenbus, Mario, prinses 
Vrede.
5-7-’17. Pinguïns.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Verschillende 
afbeeldingen van pinguïns.
14-7-’17. Nationaal Museum 
van Westerse Kunst (Tokio).
Velletje met tienmaal 
82 yen. Vijf verschillende af-
beeldingen van museumge-
bouw, beeld ‘De Denker’ van 
Auguste Rodin (1840-1917), 
schilderij ‘Rozen’ van Vin-
cent van Gogh (1853-1890), 
schilderij ‘Kind en bloemen’ 
van Édouard Manet (1832-
1883), schilderij “Haven van 
Saint-Tropez’ van Paul Sig-
nac (1863-1935), schilderij 
‘Waterlelies’ van Claude 
Monet (1840-1926). 

21-7-’17. Felicitatie- en 
bedankzegels.
Vijfmaal 62 yen; vijfmaal 
82 yen. Resp. bloemen, 
gebakje, theeservies, ster-
ren zwaan met lint; ster, 
gekleurde stippen, olifant 
met boeket, pakje, linten.
26-7-’17. Groetzegels.
Velletje met tienmaal 
52 yen; velletje met tien-
maal 82 yen. Verschillende 
afbeeldingen van beertje 
Rilakkuma. 
4-8-’17. Traditionele cul-
tuur, kimono.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Vijfmaal vrouwen 
in kimono, vijfmaal kimono-
patronen.
9-8-’17. Mode.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Verschillende 
damesmodellen met mode-
creaties.
18-8-’17. Patronen, III.
Vijfmaal 62 yen, vijfmaal 
82 yen. Resp. vlinders, 
herten, konijnen, paarden, 
insecten, pauw, kraanvo-
gels, mandarijneenden, 
reigers, vissen. 

23-8-’17. Groetzegels, 
herfst.
Zesmaal 62 yen. Brieven-
bus, meisje met mand en 
paddenstoelen, kastanje, 
zoete aardappel, meisje 
met bezem en bladeren, 
huis in herfstbos.

KENIA
10-5-’17. Big Five.
35, 80, 80, 105 Sh.; blok 
175 Sh. Resp. Olifant, leeuw, 
buffel, luipaard, neushoorn; 
alle vijf dieren. 

31-5-’17. Nieuwe spoorver-
binding Nairobi-Mombasa.
35, 50, 80, 110, 130 Sh.; 
blok 200 Sh. Resp. station 
in Mombasa, president 
Uhuru Kenyatta (1961), 
trein in landschap, loco-
motief, station in Nairobi; 
president Uhuru Kenyatta.

KIRGIZIË
15-4-’17. Nationale sport.
83 S. (ook ongetand). 
Paardenrennen. 

6-5-’17. Unesco* wereld-
erfgoed.
39, 48, 55 S. (ook onge-
tand). Beschermde natuur-
gebieden resp. meer van 
Sary-Chelek, mausoleum 
Padysha-Ata, landschap in 
Besh-Aral.
20-5-’17. Bekende 
personen.
39.-, 55.- S. (ook onge-
tand). Resp. operazangeres 
Saira Kiyizbayeva (1917-
1988), schrijver Sagymbai 
Orozbakov (1867-1930).
26-5-’17. Vierde Islamiti-
sche Solidariteitsspelen in 
Bakoe (Azerbeidzjan).
50, 50, 75, 100 S. Resp. 
worstelen, gewichtheffen, 
tafeltennis, voetbal.

KOREA NOORD
2-1-’17. Nieuwjaar.
10 w. Gebouwen, bussen.
20-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
30 w.; blok 100 w. Resp. 
haan; haan met hen en 
kuikens.
31-1-’17. Doelen voor het 
nieuwe jaar.
Viermaal blok 50 w. Elektri-
citeitsmast met stuwdam 
en fabriek, arbeider met 
proclamatie, militair 
met beeldmerk, vlag en 
arbeiders.
16-2-’17. Bloem.
30 w. (rond zegel). Begonia 
‘Kimjongilia’. 

16-2-’17. 75e geboortedag 
Kim Jong-Il (1942-2011).
Blok 70 w. Voormalig leider 
in sneeuwlandschap.
26-2-’17. Nationale flora 
en fauna.
Velletje met 10, 30, 50, 
70 w. Resp. magnolia (Mag-
nolia sieboldii), havik (Acci-
piter gentilis), Pungsan 
hond, dennenboom. Vlag 
en volkslied op rand.
1-3-’17. Land van ‘Roos van 
Sharon’. 
30 w. Koreaanse tijger in 
vorm van landkaart van 
Noord- en Zuid-Korea. 

3-3-’17. Metro.
50 w. Rijtuigen. 

10-3-’17. Boeken met tradi-
tionele Koryo medicijnen.
10, 30, 50 w. Portretten 
schrijvers en boeken resp. 
Ro Jung Rye (?-1452) met 
Hyangyakjipsongbang, Ro 
Jung Rye met Uibgryuchwi, 
Ho Jun (1545-1615) met 
Tonguibogam. 
11-3-’17. WWF*, Koreaanse 
tijger.
10, 30, 50, 80 w. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Panthera tigris altaica. 
20-3-’17. Maïsverwerking.
30 w. Fabriek in Pyongyang.
23-3-’17. Lied ‘Groene den-
nenboom op Nam-heuvel’.
Blok 50 w. Liedtekst met 
muzieknoten.
15-4-’17. Flora.
30 w. (ovaal zegel). 
Orchideeën.
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15-4-’17. Standbeeld.
Blok 50 w. Bronzen beelden 
van voormalige leiders Kim 
Il-sung en Kim Jong-il.
25-4-’17. Volksleger 85 
jaar.
10 w. Vlag, raketten.

KOREA ZUID
27-4-’17. Wetenschap, III.
Driemaal 330 w. Ontwerper 
Koreaans alfabet King 
Se-jong (1397-1450), 
uitvinder kruit en wapens 
Choi Mu-Seon (1325-1395), 
botanicus Woo Jang-chun 
(1898-1959). 
21-4-’17. 150e geboortedag 
Woodang Lee Hoe-young 
(1867-1932).
330 w. Portret onafhanke-
lijkheidsactivist.
2-5-’17. Liefde en geluk, 
kindertekeningen.
Viermaal 330 w. Hart, har-
ten en gezin met kinderen, 
kinderen en poppen met 
hartjes, vrouw met envelop 
en harten.
15-5-’17. Toeristische 
bestemmingen.
Viermaal 350 w. (samen-
hangend). Kunstenaars-
kolonie Unlimsanbang 
(Jindo), kasteel in Jinju, 
vakantieoord Soshewon 
(Damyang), Munkeungsae-
jae (Munkeung).
29-5-’17. National Park 
Service.
330, 330 w. Jongen in 
uniform met vergrootglas 
en bloemen en landschap, 
meisje in uniform met 
verrekijker en dieren en 
landschap.
6-6-’17. Fauna.
330, 330 w. Siberische 
grondeekhoorn (Tamias 
sibiricus), ijsvogel (Alcedo 
atthis).

16-6-’17. Wereldkampi-
oenschappen taekwondo 
in Muju. 
330 w. Zwarte band met 
handen, beeldmerk.
27-6-’17. Schrijvers.
330, 330 w. Kim Tong-ni 
(1913-1995), Pak Kyung-ni 
(1926-2008).

LIBANON
18-5-’17. Musea in Beiroet.
Driemaal L£ 2.000. Natio-
naal Museum: Fenicische 
sarcofagen, Mineralen 
Museum: aquamarijn, 
Museum Sursock: gebouw. 

13-6-‘17 Islamitisch 
weeshuis Dar Al Aytam Al 
Islamiya 100 jaar.
L£ 2.000. Gebouw in 
Beiroet.
21-6-’17. Internationale 
Dag van de Muziek.
L£ 250. Microfoon, saxo-
foon, viool, gitaar, luit.

LIBIË
17-2-’17. Februari Revolutie 
6 jaar geleden.
500, 1.000 Dh. (samen-
hangend). Getal 17 met 
resp. landkaart en vlag, 
landkaart. 
21-3-’17. Nationale Dag van 
het Kind.
Driemaal 500 Dh. 
(samenhangend). Kinderen 
met: landkaart en vlag en 
vlinders, landkaart en bal-
lonnen, vliegers en kameel. 

2-4-’17. Internationale 
handelsbeurs in Tripoli.
Zesmaal 500 Dh. (samen-
hangend). Beeldmerk, 
vijfmaal verschillende 
smeedwerkproducten. Ook 
velletje met de zegels.

MADAGASCAR
25-5-’17. 25e Wereldconfe-
rentie Vrijmetselarij.
10.000 Ar. Beeldmerk, 
roofvogel, wereldkaart. 

MALDIVEN 
31-12-’16. Handnijverheid.
Velletje met viermaal 
15 Mvr. Lakwerk vaas, 
Dhoani zeilboot, Raabandhi 
palmwijncontainer, lakwerk 
doos. 

MALEISIË
18-5-’17. Palmolie indus-
trie 100 jaar.
60, 80 sen, RM 1.- (samen-
hangend); blok RM 3.-. 
Beeldmerk met resp. 
palmolieproducten en 
wereldkaart, mechanische 
oogst vruchten van olie-
palm, handmatige oogst 
en vervoer met karbouw-
wagen; tros palmolie 
vruchten. 

6-6-’17. Food Festival, III.
60, 80, 90 sen; blok RM 5.-. 
Resp. cake en hartig hapje 
met gelei, saté en rijst in 
palmblad, rijstrol met ge-
stoofd vlees en geschaafde 
kokos; serveerschaal met 
hapjes en koekjes.
20-6-’17. Batik.
60, 60, 80, 80, 90, 90 sen 
(per waarde samen-
hangend); velletje met 
tweemaal RM 3.-. Resp. 
tweemaal Batik Blok, 
tweemaal Batik Canting, 
tweemaal Batik Ikan Celup; 
blokken: hout, metaal.

MAROKKO
28-4-’17. Groene wereld, 
kindertekeningen.
Viermaal 3.75 Dh. 
(samenhangend). Rivieren 
en gebouwen, boomblad 
met wereldbol, hoofd en 
hart met wereldbol met 
blaadjes, boom.
8-5-’17. Festival Moussem 
de Tan Tan.
9.- Dh. Nomaden op 
kamelen. 

15-5-’17. Picasso tentoon-
stelling in Rabat.
3.75, 9.- Dh. Resp. penteke-
ning ‘Vrouw met haarknot’, 
gravure ‘Portret van Dora 
Maar’. 

MARSHALLEILANDEN
17-3-’17. Bloemen.
Velletje met tienmaal 
49 c. Plumeria, hibiscus, 
waterteunis, zuurzak, koge-
lamarant, tayer, pompoen, 
Aziatische waternavel, 
poinsettia, Polynesische 
pijlwortel. 

MEXICO
1-5-’17. Federale Wet op 
Arbeidsrecht 100 jaar 
geleden ingevoerd.
$ 13.50. Verschillende 
afbeeldingen van werk-
nemers.
9-5-’17. Michoacaanse Uni-
versiteit van San Nicolás de 
Hidalgo 100 jaar.
$ 11.50. Collegegebouw in 
Morelia.
9-5-’17. Moederdag.
$ 7.- Vrouw met computer 
en kinderwagen. 

15-5-’17. Dag van de 
Onderwijzer.
$ 11.50. Onderwijzeres, 
kinderen, boek.
24-5-’17. Militaire Medi-
sche School 100 jaar.
$ 15.-. Gebouwen, hulpver-
leners, patiënten en artsen.

MONGOLIË
30-4-’17. Schatten van 
Mongolië.
Velletje met negenmaal 
400 T. Goud met ringen, ko-
raal met masker, turkoois 
met ring en karaf, zilver 
met sieraad, parels met 
muts, staal met stijgbeu-
gels, parelmoer met fles, 
lazuriet met halssieraad, 
koper met kan. 

16-6-’17. Locomotieven.
Velletje met zesmal 800 T. 
Verschillende in Mongolië 
actieve locomotieven.

MONTSERRAT
11-5-’17. Caribische 
krabben.
Velletje met viermaal 
$ 3.50; blok $ 10.-. Resp. 
Carpilius corallinus, Coeno-
bita clypeatus, Gecarcinus 
quadratus, Cardisoma 
guanhumi; Ocypode 
quadrata. 

NAMIBIË
15-4-’17. Fauna.
Tweemaal Postcard Rate. 
Haas, konijn.
15-6-’17. Klimlelies.
Zone A, Zone B, Zone C. 
Resp. Ornithoglossum 
calcicola, Gloriosa superba, 
Hexacyrtis dickiana. 

18-7-’17. Diamanttreinen.
Viermaal Postcard Rate. 
Verschillende locomotieven 
met wagons.
1-8-’17. Scharrelaars.
Vijfmaal Postcard Rate. 
Coracias garrulus, 
Coracias caudata, Coracias 
spatulata, Coracias naevia, 
Eurystomus glaucurus. 

NIEUW-CALEDONIË
14-4-’17. Geboortezegels, 
kraszegels.
110, 110 F. Tweemaal 
ooievaar. 
15-5-’17. Oprichting 
gemengd Pacific-bataljon 
100 jaar geleden.
120 F. Militairen. 

7-6-’17. Lions International 
100 jaar.
75 F. Zeil, beeldmerk. 

NIEUW-ZEELAND
3-5-’17. Tournee van British 
and Irish Lions rugbyteam 
in Nieuw-Zeeland.
Velletje met zevenmaal 
$ 2.40. Regionale motieven 
van plaatsen waar wordt 
gespeeld met leeuw als 
beeldmerk. Landkaart van 
Nieuw-Zeeland met zegels 
op plaatsen waar wedstrij-
den plaatsvinden. 
17-5-’17. Tentoonstelling 
‘He Tohu’ over constitutio-
nele documenten.
$ 1.-, 2.-, 2.20. Resp. 
Verklaring van Onafhanke-
lijkheid (1835): jongen met 
silhouet van oorspronke-
lijke bewoner met speer, 
Verdrag van Waitangi 
(1840): jongen en meisje,
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 Women’s Suffrage Petition 
voor vrouwenstemrecht 
(1893): meisje en silhouet 
van vrouw. 

7-6-’17. Kusten en 
stranden.
$ 1.-, 2.20, 2.30, 2.70, 3.30. 
Resp. Piha Bar (Piha), 
Manu Bay (Raglan), Surf 
Highway 45 (Taranaki), 
Mangamaunu (Kaikoura), 
Aramoana Spit (Dunedin). 
Ook velletje met de zegels. 

7-6-’17. Frankeerzegels, 
kusten en stranden.
$ 2.30, 4.30. Resp. Man-
gamaunu (Kaikoura), Manu 
Bay (Raglan).
12-7-’17. Kiwi rondreis. 
Vel met veertienmaal $ 1.-. 
Cape Reinga: vuurtoren, 
Mile Beach: zandweg, 
Taranaki: schapen, 
Rotorua: geiser, Auckland: 
gebouwen en Sky Tower, 
Taumata Hill: landschap, 
Central Plateau: vulkaan, 
Cook Strait: veerboot, 
Canterbury: strand, West 
Coast: rotsen en gletsjers, 
Kaikoura: dolfijn, Dunedin: 
huizen aan kust, Fiordland: 
wandelaars, Bluff: oester 
op plaatsnaambord.

OEZBEKISTAN
12-5-’17 Theater Navoi in 
Tashkent.
1.000, 1.900, 2.200 S. (sa-
menhangend). Resp. voor-
stelling in klederdracht, 
gebouw, balletdansers.
12-5-’17. Flora.
1.300, 1.900 S.; blok 
2.400 S. Resp. Hibiscus 
hybridus, Crocus sativus; 
Eremurus lactiflorus. 
9-6-’17. Fruit.
1.300, 1.600 S. (rond te 
maken zegels). Vijgen, 
perziken. 

PALAU
22-9-’16. Vogels van Palau.
Velletje met viermaal 
$ 1.50; blok $ 6.-. Resp. 
Zosterops finschii, Myiagra 
erythrops, Rhipidura 
lepida, Megazosterops 
palauensis; Ptilinopus 
pelewensis. 

22-9-’16. Ngarmau 
waterval.
Velletje met viermaal 
$ 1.50; blok 6.-. Verschil-
lende afbeeldingen van 
waterval.

PALESTIJNSE
AUTORITEIT
1-3-’17. 100e sterfdag 
Fadwa Touqan (1917-2003).
150, 500, 1.500 m. Portret 
dichteres.
5-4-’17. Nationale bloem.
500 m.; blok 1.500 m. Iris 
haynei. 

1-6-’17. Steenindustrie.
Velletje met 200, 300, 400, 
500, 600, 800 m. Steen uit 
resp. Jeruzalem, Nablus, 
Jenin, Ramallah, Hebron, 
Tulkarm, Bethlehem, 
Qalqilya. 

PITCAIRNEILANDEN
17-5-’17. Landkaarten.
20 c., $ 1.-, 2.10, 4.40. 
Resp. Kaarten van resp. 
John Bayly (1773), Frede-
rick Beechey (1825), Fred 
Christian (1961), David 
Evans (2005). 

POLYNESIË
4-5-’17. Zeebodem.
10, 20, 80, 100 F. Zwemster 
met vis, vissen, school 
vissen, vrouw en rog. Ook 
velletje met de zegels.
23-6-’17. Sinaasappelgeur.
100 F. Sinaasappelen. 

SAMOA
2016. Pakketzegels, 
opdrukken.
$ 30 op 35 s., $ 40 op 95 c., 
$ 50 op $ 2, $ 60 op 5 s., 
$ 70 op 70 s., $ 80 op $ 1.40, 
$ 90 op 95 s., $ 100 op $ 1, 
$ 150 op $ 1.75, $ 200 op 
90 s. Resp. vrouw en meisje 
(2002), ecotoerisme met 
kanovaarders (2002), kerst 
met bloemen (1999), vrouw 
met vis (2002), eerste mens 
op maan 30 jaar geleden 
met raket (1999), waterval 
(2002), sportlegendes met 
netbalster Rita Fatialofa 
(2003), vuurdansers (2001), 
80e verjaardag koningin 
Elizabeth I met koningin en 
prins Charles (2006), toeris-
mefestival met jongleur en 
brandende stok (1994). 

SENEGAL
2017. Milieu.
300, 500 F. Resp. Afrikaan-
se maraboe (Leptoptilos 
crumeniferus) en aap 
en leeuw met bootjes op 
strand, dansende kinderen 
met mand met groenten en 
fruit en oog met wereldbol 
en vis. 

2017. Conferentie ‘Op weg 
naar een nieuw Afrika’ in 
Dakar.
200, 450, 1.000 F. Beeld-
merk, slogan landkaart met 
handen.
2017. Nationaal Park 
Niokolo Koba.
150, 300, 450, 500 F. 
(samen hangend); blok 
3.000 F. 
Resp. waterbok (Kobus 
ellipsiprymnus defassa), 
sabelantilope (Hippotra-
gus niger), knobbelzwijn 
(Phacochoerus africanus), 
woudbuffel (Syncerus 
caffer nanus); reuzeneland 
(Taurotragus derbianus).

SEYCHELLEN
30-5-’17. Lions Internatio-
nal 100 jaar. 
5.- r. Beeldmerken, vlag, 
landkaart. 

SINGAPORE.
28-6-’17. Jonge dieren.
1st Local, 70, 90 c, $ 1.30. 
Resp. hond en kat, konijnen 
met wortel en plantengie-
ter, beren met bijenkorf, 
eenden. 

SRI LANKA
3-5-’17. Boeddhistisch 
Vesak Festival.
8.-, 10.-, 15.- R. Resp. gezin 
met monnik, vrouw met 
kind geven aalmoes aan 
behoeftige, man met veger. 
Ook velletje met de zegels. 

9-5-’17. Staats Vesak 
Festival.
15.- R. Boeddhistische 
heiligdommen.
10-5-’17. Vesak, Dag van de 
Verenigde Naties.
Vel met twintigmaal 15.- R. 
Boeddhistische tempels: 
Angkor (Cambodja), 
Sanchi (India), Mes Aynak 
(Afghanistan), Somapur 
Maha Vihara (Bangladesh), 
Paro Taktsang (Bhu-
tan), Yungang (China), 
Borobudur (Indonesië), 
Horyu-ji (Japan), Luang 
Prabang (Laos), Kek Lok 
Si (Maleisië), Gandan-
tegchinien (Mongolië), 
Bagan (Myanmar), Lumbini 
(Nepal), Taxila (Pakistan), 
Kong Meng San Phor Kark 
See (Singapore), Haeinsa 
(Zuid-Korea), Lankathilaka 
Kandy (Sri Lanka), Suk-
hothai (Thailand), Hanoi 
(Vietnam), Ivolginsky 
Datsan (Rusland).

ST. VINCENT
GRENADINEN
28-2-’17. Frankeerzegels, 
vogels.
$ 60.-, 80.-. Resp. Orthor-
hyncus cristatus, Amazona 
guildingii. 

SURINAME
17-5-’17. Schelpen.
SR$ 2.-, 3.-, 4.-, 6.-, 7.-, 8.-. 
Resp. Aporrhais pespeli-
cani, Aporrhais seresianus, 
Babylonia areolata, 
Babylonia papillaris, Conus 
gloriamaris, Strombus 
labiatus. 

14-6-’17. Vissen.
SR$ 1.50, 1.75, 2.50, 2.75, 
3.50, 3.75., 4.50, 4.75, 
5.50, 5.75, 6.50, 7.25. 
Resp. Ameiurus brunneus, 
Ameiurus catus, Ameiurus 
serranthus, Noturus flavus, 
Oncorhynchus mykiss, 
Pylodictis olivarus, Salve-
linus fontinalis, Salvelinus 
malma, Satan eurystomus, 
Thymallus arcticus. 

TADZJIKISTAN
30-4-’17. WWF*, pallaskat.
3.50, 4.50, 5.10, 8.70 (S). 
Verschillende afbeeldingen 
van Otocolobus manul 
ferruginea. 

TAIWAN
29-6-’17. Klassieke roman 
‘Droom van de rode kamer’, 
II.
NT$ 5.-, 5.-, 10.-, 10.-. 
Verschillende afbeeldingen 
uit roman.
20-7-’17. Fruit, III.
NT$ 3.50, 5.-, 12.-, 32.-. 
Resp. mango, sinaasappel, 
watermeloen, druif. 

9-8-’17. Matsu-archipel.
NT$ 5.-, 9.-, 10.-, 20.-. 
Resp. vuurtoren op eiland 
Tung-yin Tao, dorp Qinbi, 
Chinese kuifstern (Thalas-
seus bernsteini), zeevonk. 

THAILAND
3-5-’17. Boeddhistisch 
feest Vesak.
Viermaal 3.- B. Verschil-
lende Boeddhabeelden en 
spreuken.
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17-5-’17. Universiteit Suan 
Sunandha Rajabhat 80 jaar. 
3.- B. Gebouw in Nakhon 
Pathom.
5-6-’17. Rivier Chao Phraya.
Viermaal 3.- B. Meande-
rende rivier, tweemaal rivier 
met gebouwen in Bangkok, 
brug over rivier in Bangkok.
3-7-’17. 120 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Rusland. Gezamenlijke 
uitgifte met Rusland.
3.- B. Tsaar Nicolaas II 
(1868-1916) en koning 
Chulangkorn (1853-1910).
4-7-’17. 60e verjaardag 
prinses Chulabhorn.
5.- B. Prinses.
28-7-’17. 65e verjaardag 
koning Vajiralongkorn 
Bodindradebayavarangkun.
10.- B. Koning Rama X in 
officieel tenue met zwaard.
8-8-’17. Asean* 50 jaar.
3.- B. Nationale bloem 
Indische goudenregen 
(Cassia fistula).

TUNESIË
24-5-’17. Stad Monastir.
500 m. Fort. 

15-6-’17. Religieuze 
plaatsen.
500, 500 m. Chenini 
moskee (Tatouine), Al Baji 
moskee (Sidi Bou Said).

URUGUAY
27-4-’17. Voetbalclub 
Atletico Progreso 100 jaar.
$ 20. Shirt met beeldmerk.
28-4-’17. Lions Internatio-
nal 100 jaar.
$ 65. Beeldmerk en 
pictogrammen blad met 
waterdruppel (milieu), oog 
(delen van visie), handen 
(verband leggen met jonge-
ren), korenaar (bestrijden 
honger).
4-5-’17. 100e sterfdag José 
Enrique Rodó (1871-1917). 
$ 20. Portret schrijver.
8-5-’17. Tango ‘La Cumpar-
sita’ 100 jaar.
Blok $ 65. Vleugel, 
parade van studenten met 
spandoek, beeldmerk: 
bandoneon. 

17-5-’17. Organisatie 
verbetering plattelands-
huisvesting Mevir 50 jaar.
$ 20. Hut, woning, insecten: 
Triatoma infestans en Coc-
cinella septempunctata. 

VERENIGDE NATIES
5-6-’17. Wereldmilieudag, 
Canada.
US$ 0.49, 1.15, Zw.Fr. 1.-, 
2.-, € 0.68, 1.70. Resp. Ho-
pewell Rocks, ijsbeer (Ur-
sus maritimus), sneeuwuil 
(Bubo scandiacus), 
esdoorns (Acer rubrum), 
hooggerechtshof in Ottawa, 
Moraine-meer. 

21-6-’17. Internationale 
Yoga Dag.
Tienmaal US$ 1.15. Ver-
schillende Yoga houdingen.

VERENIGDE STATEN
14-6-’17. Balsporten.
Achtmaal Forever (ronde 
zegels). American football, 
volleybal, voetbal, golf, 
basketbal, honkbal, tennis, 
kickball. 

20-6-’17. Totale zonsver-
duistering.
Tweemaal Forever. Verduis-
terde zon, zon.

12-7-’17. Schilderijen van 
Andrew Wyeth (1917-2009).
Vel met twaalfmaal Forever. 
‘Alvaro and Christina’, ‘Big 
Room’, ‘The Carry’ met 
waterval, ‘Christina’s World’ 
met vrouw op grasveld, 
‘Frostbitten’, ‘North Light’, 
‘Sailor’s Valentine’ met 
vuurtoren, ‘Soaring’ met 
roofvogels. ‘Spring Fred’, 
‘My Studio’, ‘Wind from the 
Sea’, ‘Young Bull’ met stier.
15-7-’17. Slechteriken uit 
Disneyfilms.
Tienmaal Forever. Kapitein 
Haak (Peter Pan), Honest 
John (Pinokkio), Lady 
Tremaine (Cinderella), 
Rode Koningin (Alice in 
Wonderland), Maleficent 
(Doornroosje), Cruella de 
Vil (101 Dalmatiërs), Ursula 
(De kleine zeemeermin), 
Gaston (Belle en het Beest), 
Scar (Leeuwenkoning). 

26-7-’17. Haaien.
Vijfmaal Forever. Carcharo-
don carcharias, Isurus oxy-
rinchus, Alopias pelagicus, 
Rhincodon typus, Sphyrna 
lewini. 
3-8-’17. Bescherming 
bestuivers.
Vijfmaal Forever. Monarch-
vlinder (Danaus plexippus) 
op purperen bloem, honing-
bij (Apis mellifera) op gele 
bloem, monarchvlinder op 
rode bloem, honingbij op 
purperen bloem, monarch-
vlinder op gele bloem.
16-8-’17. Bloemen.
Viermaal Forever. Camelia, 
witte hortensia, pioen, 
blauwe hortensia. 

1-9-’17. 100e geboortedag 
Theodore Hesburgh (1917-
2015).
Forever. Portret priester en 
universiteitspresident.

VIETNAM
4-6-’17. San Ngoc ginseng 
(Panax vietnamensis).
3.000 d.; blok 12.000 d. 
Ginsengwortel en plant. 

WALLIS EN FUTUNA
7-6-’17. Wereld Milieudag, 
bescherming walvissen.
400 F. Landkaart, walvissen. 

ZUID-AFRIKA
20-4-’17. Moderne archi-
tectuur.
Velletje met vijfmaal 
Standard Postage. Hoogge-
rechtshof (Bloemfontein), 
bezoekerscentrum Nati-
onaal Park Mapungubwe 
(provincie Limpopo), 
Vrijheidspark (Pretoria), 
gebouw wetgevende 
macht (Nelspruit), biblio-
theek M.C. Weiler-school 
(Alexandra).
18-5-’17. Bijeneters.
Vijfmaal B4. Merops 
apiaster, Merops pusillus, 
Merops nubicoides, Merops 
hirundineus, Merops bul-
lockoides. 

12-7-’17. Afrikaanse bijen.
Driemaal International 
Small Letter. Apis mellifera 
scutellata, Apis mellifera 
capensis, bestuiving van 
bloem.
10-8-’17. Nationale Parken, 
III.
Vijfmaal Registered Small 
Letter. Rotsformatie in 
Golden Gate Highlands 
N.P., Tuinroute N.P. bij 
Tsitsikamma met zee met 
Aloëbloemen, gesteente 
kolommen van doleriet in 
Camdeboo N.P. landschap 
met bergen in Bontebok 
N.P., zee en strand met 
bergen in Tafelberg. N.P. 

ZUID GEORGIË EN
ZUIDELIJKE SAND-
WICHEILANDEN
25-6-’17. Bescherming 
albatros.
70, 80 p., £ 1.05, 1.25. 
Beeldmerk met kluut 
(Recurvirostra avosetta) 
en resp. Thalassarche me-
lanophris en vissersschip, 
Phoebetria palpebrata 
en schip, Thalassarche 
chrysostoma en wereldbol, 
Diomedea exulans en 
onderzoeker. Ook velletje 
met de zegels. 

Afkortingen:
Asean: Association of South-East Asian Nations
Euromed: Mediterrane Unie, landen rond Middellandse Zee
NATO: North Atlantic Treaty Organization
Sepac: Small European Postal Administrations Cooperation
Unesco: United Nations Educational Scientific and  
Cultural Organization
Unicef: United Nations International Children’s 
 Emergency Fund
UPU: Universal Postal Union
WWF: World Wildlife Fund

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

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

2005 tot en met 2014. 
Per stuk de complete jaargang met elf edities 
gedigitaliseerd. Als u oudere CD-rom’s wilt 
bestellen, kunt u € 10 (per jaar) overmaken 

op NL11 INGB 0008 5914 03 ten name 
van de penningmeester van de Stichting 

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

jaargang(en). Let op: vermeldt bij uw over-
schrijving naar welk adres de CD-rom (’s)

moet  worden gezonden. De toezending kan 
enige tijd in beslag nemen.

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 over-
schrijving naar welk adres de CD-rom (’s) 

moet  worden gezonden. De toezending 
kan enige tijd in beslag nemen. 

Op beurzen waar wij staan kunt u de 
CD-roms voor € 12,50 kopen.
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e postschool is de eigen bedrijfsoplei-
ding van de posterijen. Dit wordt een 
verhaal in twee delen want er is zoveel 
leuk materiaal om te laten zien, dat het 

niet past in één aflevering. 

100.000 postkantoren
India is het land met het grootste aantal post-
kantoren. In 1968 waren er al 100.000 kantoren 
(afb 1) en inmiddels zijn er nog veel meer. Daar 
is men best trots op. Het betekent gemiddeld 
één postkantoor per 10.000 inwoners, wat heel 
redelijk is. Nederland scoort in dezelfde orde van 
grootte. Al die loketmedewerkers moeten wel we-
ten hoe ze moeten handelen, want het postbedrijf 
kan heel ingewikkeld zijn, en vooral: ze moeten 
overal op de zelfde manier handelen, anders wordt 
het een zooitje. Dat leren ze op de postschool.

De Nederlandse Postschool
Nederland was neutraal tijdens de Eerste Wereld-
oorlog maar het leger was gemobiliseerd en lag 
waakzaam de grenzen te bewaken. In oktober 
1918 liep de oorlog ten einde en soldaat van  Ackel 
zou met klein onbepaald verlof gaan. Hij had ken-
nelijk al eerder bij de Postschool lessen gevolgd 
want hij schrijft: ‘Mijn werk kunt u weinige dagen 
later verwachten’ en ‘ik hoop als burger de lessen 
bij u te volgen’. Hij stuurde een Veldpostbriefkaart 
(afb 2a+2b) naar de Postschool in Amsterdam 
om te verzoeken zijn opleiding te vervolgen. Het 
laat zien dat de post een populaire werkgever 
was. Je werd rijksambtenaar met alle rechten en 
zekerheden die daarbij hoorden. De post had des-
tijds veel mensen nodig als lokettist, postbode, 
sorteerder, telegrafist en nog veel meer. De post 
is altijd een ingewikkeld bedrijf geweest met veel 

verschillende voorschriften en internationale 
reglementen van de Wereldpostunie (UPU). Voor 
posthistorische verzamelaars is dat smullen om 
al die regels en tarieven te achterhalen, maar 
destijds moesten de medewerkers van de post 
dat ook allemaal leren. Daar was de Postschool 
voor, een eigen bedrijfsopleiding van de PTT. Het 
viel dus niet onder het Ministerie van Onderwijs. 
Er was ook een Hogere Postschool waar opgeleid 
werd voor leidinggevende functies, en daar leerde 
men uitstekend Frans spreken want dat is de 
taal die de UPU gebruikt voor alle internationale 
voorschriften.
Het poststuk van de ‘Centrale Postschool voor 
plattelanders’ is nogal merkwaardig (afb 3). 
Waarom werd de envelop met een postzegel 
gefrankeerd? Mocht de Postschool niet portvrij 
verzenden als ‘Dienst PTT’? En waarom is er 
te veel gefrankeerd? Een stadsbrief  binnen 
 Groningen kostte 5 cent in 1928, maar er werd 
7½ cent geplakt alsof het een interlokaal post-
stuk was. Dat geeft een vreemde indruk voor een 
organisatie die onderwijs geeft over tarieven. 

D
Postschool [1]

samenstelling Dio Glaudemans, dio.glaudemans@hccnet.nl 
T
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Het stadstarief was zojuist per 1-2-1928 opnieuw 
ingevoerd. Kan het zijn dat de Postschool op 
15-2-1928 nog niet op de hoogte was daarvan? 
Merkwaardig. En wat moeten we ons voorstellen 
bij een Postschool voor plattelanders? Was die 
anders dan voor stedelingen? Vast wel, want in 
Amsterdam moesten de postbodes alle straten 
van Amsterdam kennen. Op de Postschool van 
Groningen moest je alle dorpen en steden leren 
die er in het Postdistrict Groningen lagen.

Materialen van de Nederlandse Postschool
Op de Postschool werd allerlei oefenmateriaal 
gebruikt. Is er van de Nederlandse  postscholen 
materiaal bekend? Niet zo heel veel. Er zijn 
testzegels (afb 4a-d) met de zelfde waarden als 
de serie  Julianazegels van 1953 wat goed te zien 
is aan enkele specifieke waarden die in deze serie 
voorkomen. Er worden vier zegels getoond maar 
er zijn er nog meer. Sommige verzamelaars menen 
dat dit testzegels van postzegelboekjes of van 
rolzegels zijn, maar dat is niet juist. Ze werden op 
de Postschool gebruikt. En verder zijn er adres -

wijzigingkaarten en formulieren met ‘Studiegebruik’ 
(afb 5-7). Helaas zijn er opberggaten aangebracht 
in de girostorting (afb 6) die er vast niet origineel in 
thuis horen. Overigens loopt het gebruik wat door 
elkaar, want de kaarten en formulieren met opdruk 
‘Studiegebruik’ werden niet alleen op de postscho-
len gebruikt maar ook bij een rijdende PTT tentoon-
stelling voor de jeugd (afb 8).

Duitsland
De DDR heeft in 1981 een serie van vijf  zegels 
uitgegeven die een beeld geven van het onder-
wijs op de postschool. De 5 pfennig toont de 
loketdienst, 10 pfennig de kabelaanleg voor 
telefoon terwijl een leraar toekijkt, 15 pfennig het 
draadloze berichtenverkeer waarbij al beeld-
schermen en toetsenborden, 20 pfennig toont 
de ‘Rosa Luxemburg’ postschool in Leipzig, en de 
25 pfennig de hogere postschool ‘Friedrich List’ 
in Dresden (afb 9-13). Alle zegels zijn geel, de 
kleur van de Deutsche Post.
afb 14 laat een reclamekaart zien van een beroe-
penbeurs in Koblenz in 1967 om bij de post te ko-

men werken als ‘Postjungbote’ (leerling postbode), 
een beroep waar je blije gezichten mee maakte.
West-Duitsland kende de ‘Fahrende Postschule’ 
(rijdende postschool, afb 15), maar dit was vooral 
bedoeld om kinderen bekend te maken met de 
mogelijkheden van de post, zoals het stempel ook 
vermeld: ‘Lerne Deine Post kennen’. De afgebeelde 
brief heeft een speciale aantekenstrook van de 
postschool en dat is wel zeldzaam, want er konden 
eigenlijk geen aangetekende brieven verzonden 
worden. Er waren op het hoogtepunt 19 omge-
bouwde bussen tegelijk in bedrijf, die tussen 
1959 en 1974 door het land trokken om informatie 
te geven. Maar zoals dat meestal gaat, spelen de 
kosten een rol en men besloot in 1970 de Fahrende 
Postschule langzaamaan te beëindigen. 

Regionale samenwerking
Een aantal Franstalige landen in Afrika heeft een 
gezamenlijke postschool. De zegel uit Mali uit 
1990 (afb 16) herdenkt het twintigjarig bestaan, 
waarbij de gekleurde vlaggen op de landkaart de 
deelnemende landen weergeven. Zo’n samenwer-
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king kan alleen als de inrichting van de postdienst 
in die landen hetzelfde is. Het zijn allemaal voor-
malige Franse koloniën, dus we mogen ervan 
uitgaan dat de Fransen daar hun systeem hebben 
ingevoerd. Bovendien hebben deze landen een ge-
meenschappelijke taal en kan men lesgeven in het 
Frans. In Egypte (afb 17) werd in 2014 een regio-
naal trainingscentrum geopend voor de Afrikaanse 
en Arabische landen. Ook in Azië is er regionale 
samenwerking. In 1970 werd te Bangkok, Thailand, 
het ‘Asian Pacific Postal Training Centre’ opgericht. 
Meerdere landen nemen daaraan deel en hebben 
zegels uitgegeven voor deze postschool, met name 
om jubilea te gedenken, zoals deze voorbeelden 
uit Bangladesh (afb 18), Indonesië (afb 19) en 
Nepal (afb 20). Bovendien werd er in Indonesië in 
1990 een tijdelijk postaal reclamestempel gebruikt 
om 20 jaar postschool te gedenken (afb 21).

Postschool als thema
Als je postschool als themaverzameling kiest, dan 
betekent dat veel speurwerk, want een catalogus of 
een overzicht heb ik nergens gevonden. Speurwerk 

maakt het verzamelen juist boeiend. Er zijn niet 
heel veel zegels uitgegeven voor de postschool. 
Maar we mogen ervan uitgaan dat de meeste 
landen wel een opleiding hebben, of dat men dit 
samen doet met andere landen. Hierbij toon ik wat 
voorbeelden die ik gevonden heb, zonder garantie 
dat dit compleet is. Brazilië 1978 (afb 22), Frankrijk 
1988, hogere postschool (afb 23), Hongarije 
1988 100 jaar postschool (afb 24), Italië 1998 
hogere postschool (afb 25), Polen 1984 stempel 
postschool conferentie (afb 26), Tanzania 1983 
(afb 27), Zambia 1974 (afb 28). 
In Thailand was een regionale postschool gevestigd 
sinds 1970 (zie hierboven). Maar er was al veel lan-
ger een eigen Thaise postschool, opgericht in 1889, 
zoals deze jubileumzegel uit 2009 voor 120 jaar 
postschool laat zien (afb 29). Waarschijnlijk waren 
er voortdurend studenten van andere landen op de 
Thaise postschool, zodat men besloot in 1970 tot 
oprichting van een internationale postschool.
Een groot land met veel postkantoren zoals de 
Verenigde Staten, zal vast meerdere postscholen 
hebben, maar er is niet veel te vinden. Het enige 

dat ik kon vinden, is dit stempel uit 1989 (afb 30).

Dwangtoeslag
De Dominicaanse Republiek heeft vanaf 1971 ver-
plichte toeslagzegels zonder frankeerwaarde 
uitgegeven voor de postschool (afb 31). Wat was 
de reden om dwangtoeslag zegels uit te geven 
voor de postschool? Waar was de opbrengst 
voor bestemd? De eerste school voor telegraaf 
en telefoon werd al in 1905 opgericht door de 
toenmalige president Carlos Morales Languasco. 
Het ging in 1971 dus niet om het oprichten van 
een postschool, maar wellicht ging het om een 
nieuw gebouw of om studenten de mogelijkheid 
te bieden aan de postschool te studeren. 

In het tweede deel komen de 
specifieke zegels, formulieren 
en stempels aan de orde die 
voor de postschool werden 
gemaakt in verschillende 
landen. Hier is alvast een 
voorproefje (afb 32).
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MMeeeerr  ddaann  9988  

  jjaaaarr  iinn  ddiieennsstt  

vvaann  ddee  ffiillaatteelliiee  

11991199--22001177  

 

Grote najaarsveiling 440099 
Maandag  21 november 2017 

Dinsdag  22 november 2017 

Woensdag 23 november 2017 

  Kijkdagen 2 weken voorafgaand.  

  Inleveren (voor deze veiling) kan   

        tot medio september. 

RRiieettddiijjkk  BB..VV..  

Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 

The Netherlands 

TTeell..:: +31-(0)70-364 79 57 

FFaaxx  :: +31-(0)70-363 28 93 

info@rietdijkveilingen.nl 

www.rietdijkveilingen.nl 
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ZZooeekktt  uu  eeeenn  ttoopp--ooppbbrreennggsstt  vvoooorr  uuww  ccoolllleeccttiiee??  

NNeeeemmtt  uu  ddaann  ccoonnttaacctt  mmeett  oonnss  oopp!!  
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