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PostNL heeft een kans voor open doel onbenut 
gelaten!
Van 16-7-2017 t/m 6-8-2017 werd het Europese 
Voetbalkampioenschap voor vrouwen gehou-
den.
Nederland is op 4 december 2014 gekozen 
als organiserend land. Ten opzichte van het 
toernooi vier jaar geleden in Zweden, is het 
aantal deelnemende landen van 12 naar 16 
uitgebreid. Er werd in de voorronden gestreden 
in vier groepen van vier landen. De beste twee 
landen per groep gingen door naar de halve 
finales. 
Zeven steden hadden de eer om de wedstrijden 
te houden. De wedstrijden werden bewust in 
wat kleinere stadions gehouden. Dus niet in de 
Amsterdam-Arena of in het Feyenoord stadion 
te Rotterdam maar wel in het ‘Kasteel’ van 
Sparta. De finale vond plaats in stadion ‘de 
Grolsch Veste’ te Enschede met een capaciteit 
van 30.000 toeschouwers.

Misgeschoten!
Leeuwinnen
De Nederlandse selectie bestond uit 23 vrouwen, 
waarvan 13 speelsters in het buitenland spelen. 
Van de 10 speelsters die in de vaderlandse compe-
titie acte de présence geven,  voetballen 5 Oranje-
leeuwinnen bij Ajax. Na vier jaar FC Twente is Ajax 
dit jaar kampioen van Nederland geworden.
Duitsland, al zes maal Europees kampioen, was 
de torenhoge favoriet. Nederland won alle drie 
de groepswedstrijden. Met 1-0 van Noorwegen, 
1-0 van Denemarken en met 2-1 van België. 
Vervolgens versloegen onze landgenoten de 
Zweden (2-0) in de kwart- en Engeland (3-0) in de 
halve finale. Denemarken, dat het gedoodverfde 
Duitsland versloeg, was in de finale opnieuw de te-
genstander van de Oranjeleeuwinnen. In een doel-
puntrijke wedstrijd, die door meer dan 5 miljoen 
TV kijkers werd gevolgd, werden de Denen met 
4-2 verslagen. Alle wedstrijden van ons land zijn in 
vrijwel volle stadions gespeeld. Het geeft aan hoe 
dit evenement in Nederland heeft geleefd. 

PostNL
Vooraf echter niet 
bij PostNL. Zij lieten 
het volledig afweten. 
Geen postzegel-
emissie, geen 
speciale stempels. 
Finaal misgeschoten! 
Bij onze oosterbuur 
Duitsland versche-
nen acht speciale 
zeshoekige stempels 
(afb. 1). De stempels, 
met dagtekening van 
Frankfurt am Main, 
zijn voorzien van 
afbeeldingen van de 

landkaart van Nederland met de plaats waar de 
wedstrijd gespeeld werd, met stadion of – zoals 
bij de openingswedstrijd – de Domtoren van 
Utrecht, de datum en welke wedstrijd op die 
dag gespeeld werd. Het laatste stempel heeft 
als tekst: ‘Europa meister Niederlande’. 

De dag na de finale komt PostNL met de mede-
deling dat zij eind augustus een zilveren postze-
gel in een beperkte oplage van 2.300 exem-
plaren zullen uitgeven, die door de Koninklijke 
Neder landse Munt wordt geslagen. De zegel 
kost ‘slechts’ € 25 en je mag het gebruiken voor 
een aangetekende brief binnenland die normaal 
€ 8,35 kost. Je reinste onzin! Duitse postzegel-
vrienden en voetbalfanaten mailden mij om 
opheldering. Ze spraken hun verwondering 
erover uit en zeggen eigenlijk dat zij zich zwaar 
belazerd voelen. Ze zullen de zegel mijden. Een 
slechte zaak, negatieve reclame voor PostNL. 
Waarom geen uitgifte van een zegel met inter-
nationale waarde en allure die voor de verza-
melaar betaalbaar is (afb. 2+3), die veelvuldig 
geplakt kan worden en de wereld laat zien 
waar een klein land groot in kan zijn? Mooie 
propaganda. Daarnaast spreken de media over 
‘de vrouwen van goud’. Immers zij, de Oranje-
leeuwinnen, zijn als winnaar gehuldigd met een 
gouden medaille. PostNL eert onze voetbalsters 
met zilver? Verbazingwekkende vertoning. 
Een oranje-gouden zegel dat zou op z’n plaats 
geweest zijn. 

Laurentz Jonker

Afb. 2. Postwaardestuk USA met ingedrukt vrouwenvoetbalzegel 20c, gecombineerd 
met hetzelfde zegel van 32c en voetbalstempel Atlanta 1996. Op de Olympische spelen 
van Atlanta 1996 was het vrouwen voetbaltoernooi een noviteit

Afb. 1. Een van de acht zeshoekige stempels: Nederland-Noorwegen

Afb. 4. Ook voor de finale werd er in Duitsland een bijzonder poststempel aangemaakt. 

Afb. 3. Duits zegel 2011 (WK-vrouwen 2011 in Duitsland)
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D
e stempeljacht blijft leuk! Ook al verzamel je ze niet, 
het is een interessante sport.
Dit gaat natuurlijk over de ‘nieuwe’ Nederlandse 

 tuimelstempels, die sinds 1 juni in gebruik zijn. Er 
ontstaan interessante contacten met medewerkers van 
PostNL locaties. Niet in de laatste plaats vanwege het 
‘bijzondere’ verzoek: het mogen hebben van een afdruk 
van de stempel voor de verzameling.

Geweigerd werd het – tot dusver – nog nooit. De reacties 
variëren van ‘wat leuk’ tot het optrekken van de wenk-
brauw. Soms wordt er spontaan meegedacht en wordt je 
aangespoord om vooral wat extra afdrukken te maken en 
het niet bij een te laten. Soms worden er – uit belangstel-
ling – vragen gesteld waarom het verzameld wordt. Vrijwel 
altijd mag er zelf gestempeld worden.

Zelfs als de medewerker speciaal van het werk moest weg-
lopen om naar de postbalie te lopen en vervolgens geen 
cent verdiende, bleef het altijd vriendelijk en begripvol. 
De vestiging werd opgezocht met behulp van de in de app 
aanwezige locatiewijzer. Dat gaat eenvoudig, want de gps 
geeft direct aan welke locaties er in de buurt te vinden 
zijn. Wel is het jammer dat niet in een oogopslag is te zien 
of de vestiging op dat moment ook open is.

Er ontstaan interessante gesprekken. Niet zelden zegt men 
geen stempel te hebben. Na enig aandringen en zoeken 
– waarbij mijn hulp dan meestal wordt aanvaard – blijkt 
er toch wel een stempel aanwezig, maar nog in de doos en 
onaangeroerd. Men heeft dan geen idee wat men met de 
stempel moet doen en zegt daar ook niets over gehoord of 
gelezen te hebben.

Ook oude stempels komen nog regelmatig voor. De stem-
pels dus van voor 1 januari 2017, met de straatnaam er in. 
Soms met een tot de draad toe versleten stempelkussen. 
Als ik dan aangeef dat er echt rond 1 juni een nieuw 
stempel aangeleverd moet zijn, wordt er waterig gekeken. 
Na het nodige zoekwerk komt de stempel dan in de doos 
alsnog te voorschijn. Ook het reserve stempelkussen rolt 
er dan uit en men is dan zo vriendelijk om dat stempelkus-
sen in het oude stempel te bevestigen, zodat ook daarvan 
een perfecte afdruk geproduceerd kan worden.

De opmerkingen die na ‘het vinden’ van de nieuwe stempel 
worden gemaakt variëren. De ene keer wordt er opgemerkt 
dat de oude stempel het nog prima doet, dus gewoon dienst 
kan blijven doen. Het blijven over het algemeen  natuurlijk 
– terecht – zuinige ondernemers. De andere keer vindt 
men dan dat het nieuwe stempel gebruikt moet worden. 
Men heeft er dan geen idee van wat men met de oude 
stempel moet doen.

Dit staat natuurlijk haaks op de opmerking van PostNL 
ten aanzien van de in particulier bezit geraakte stempels: 
‘Men kan er van op aan dat onze processen nu zodanig zijn 
ingericht dat dit in de toekomst niet meer zal gebeuren.’ 
Garantie tot de deur zullen we maar zeggen.
Blijkbaar heeft PostNL dus niet de beschikking over een 
lijst van nog niet ingeleverde stempels. Op die manier is 
natuurlijk nimmer te achterhalen welke stempels er nog 
niet werden ingeleverd en kan er ook niet gericht een 
stempel worden ingevorderd. 
We kunnen slechts hopen dat het goed gaat. 

René Hillesum

E D I T O R I A L

De volgende mutaties zijn in het 
overzicht van bij Filatelie aangesloten 
verenigingen doorgevoerd:

Emmeloord
PV Emmeloord: Jan W. Elshof, Schar-
woudestraat 29, 8304 CN Emmeloord, 
telefoon 0527-615628, 
wytskeenjan@gmail.com

Rijssen
PV ‘n Poszeagl Rijssen: A. Haase, 
Paardenbloem 24, 7463 EL Rijssen, 
Arno1998@zonnet.nl

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

M U T A T I E S

Nieuw en toch zeldzaam!
De nieuwe Tuimelstempels werden zoals 
bekend op 1 juni van dit jaar in gebruik 
genomen. De ervaring is dat de meeste 
postvestigingen het stempel zelden 
gebruiken. Een ‘echt gebruikt’ stempel 
tegenkomen zal dan ook niet meevallen. 
Wie na het lezen hier alsnog een stempel 
wil hebben van de vestiging op de Oude-
gracht in Utrecht (Readshop) is helaas te 

laat. (Tenzij u natuurlijk www.filatelie.nu 
in de gaten houdt. Dan had u het tijdig 
geweten!) Op 31 augustus werd deze 
 vestiging opgeheven. Dit omdat de 
kantoorhoudster niet voor een schijn-
tje wenst te werken. Ze gaat ingaande 
4 september in zee met postmasters. 
Het was een berichtje in de Utrechtse 
internetkrant www.duic.nl

Stockholmia 2019
Het lijkt natuurlijk nog heel ver weg, 
maar de organisatie voor dit feestje van 
de Royal Philatelic Society, London is al 
in volle gang. Londen en Stockholm, dat 
verdient een woordje van uitleg.
In 2019 bestaat de Royal Philatelic 
Society 150 jaar. In de loop der jaren is 
de vereniging uitgegroeid tot de grootste 
postzegelvereniging ter wereld met ruim 
2.200 leden. De tijd dat er uitsluitend 
Londenaren en Engelsen lid waren ligt 
ver achter ons. Heden ten dage is het 
een mondiale club met ook veel leden in 
België en Nederland. 
Sedert deze zomer is een Belg (Patrick 
Maselis) voorzitter, wat bijzonder mag 
heten: voor het eerst in de geschiedenis 
een voorzitter van buiten het Verenigd 
Koninkrijk. En nu dus de viering van het 

150-jarig bestaan in Stockholm. 
Een niet onbelangrijke reden zal zeker 
zijn dat de hoofdsponsor, de filatelist 
graaf Gustav Douglas een Zweed is en, in 
Zweden stond ook een team klaar (uiter-
aard leden van de Royal) om de kar te 
trekken, aangevuld met leden uit andere 
landen. En ja, ver weg, maar tegen die tijd 
zal ook de Brexit een feit zijn. Ongetwij-
feld een situatie waar de organisatie bij 
aanvang (2015) niet aan heeft kunnen 
denken…. 
Het belooft een mooie, grote tentoon-
stelling te worden op internationaal 
niveau met maar liefst 2.200 kaders. 
Een huzarenstuk, als u bedenkt dat het 
‘slechts’ een club-tentoonstelling is, waar 
uitsluitend leden mogen inzenden.
www.stockholmia2019.se

Een eigen (persoonlijke) postzegel is er ook al voor de Royal, en wel van België. Hier met stempel 
London 22 June 2017 (de dag van de Algemene Vergadering waar de Belg Maselis tot voorzitter 
werd gekozen). Net als in Nederland kan ook in België gewoon een particulier stempel gebruikt 
worden om de postzegel mee te ontwaarden.

mailto:e.braakensiek@tele2.nl
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Er zijn officiële poststempels die in de loop der jaren 
in particulier bezit zijn gekomen. Vervelend, want dat 
zou kunnen leiden tot nare vervalsingen. 
Is een poststempel waardevol? Nee, eigenlijk niet. 
Een poststempel is een apparaat waarmee de Poste-
rijen de aangeboden gefrankeerde post ontwaardt. 
Het is niet meer en niet minder dan een gebruiks-
voorwerp voor een postbeambte. Voor ieder ander 
dan die postbeambte is het een nutteloos ‘ding’. 
Is een gestempelde postzegel waardevol? Nee, 
eigenlijk niet. Een postzegel is een bewijs van 
vooruitbetaling van een dienst: het bezorgen van een 
poststuk. Een op een poststuk geplakte postzegel 
wordt eerst waardeloos gemaakt (ontwaard) door de 
poststempelafdruk op de zegel en vervolgens wordt 
het poststuk bezorgd.
Het ‘waardeloos zijn’ wordt anders als mensen 
‘dingen’ willen gaan verzamelen en daar dus geld voor 
over hebben. Dan krijgen eigenlijk waardeloze ‘dingen’ 
toch een waarde. Zoals afgeschreven gebruiksvoor-
werpen en afgestempelde postzegels. En die waarde 
wordt hoger als het ‘ding’ schaarser is en/of er meer 
mensen komen die zo’n ‘ding’ willen hebben.
Postzegels, ook postzegels die niet meer geldig zijn 
voor frankering, worden verzameld en zijn dus geld 
waard. De waarde is afhankelijk van kwaliteit en van 
de omvang van vraag en aanbod. Soms zijn bepaalde 
postzegels zo weinig gebruikt, dat gestempelde 
zegels voor verzamelaars meer waard zijn dan onge-
stempelde. Soms krijgt een stempelafdruk waarde 
voor een verzamelaar, bijvoorbeeld bij een afdruk 
van een stempel van een postkantoor waarvan heel 
weinig post is verzonden. 
Als een officieel poststempel (het apparaat) in par-
ticuliere handen terecht is gekomen, dan is dat voor 
postzegelverzamelaars vervelend. Dan kunnen post-
zegels buiten de officiële Post worden afgestempeld 
met een officieel stempel. Dat kan dus profijtelijk zijn. 
Vals, dus, maar ‘onzichtbaar’. 
Vervalsingen komen trouwens vaker voor. Zegels 
nadrukken, zegels van een valse opdruk voorzien, 
nieuwe gom achter een zegel ‘maken’, een afgebroken 
tand repareren, enzovoort. Het is niet fijn voor verza-
melaars om veel geld te betalen voor valse stukken 
die voor echt worden aangeboden. De KNBF heeft 
voor zijn leden een eigen onafhankelijke keurings-
dienst. Bij twijfel kunnen de leden daar gebruik van 
maken. Doen! De verschillende keurmeesters van de 
KNBF zijn op verschillende terreinen gespecialiseerd. 
Wees altijd alert, zeker bij dure aankopen, maar laat 
je niet afschrikken door mogelijke vervalsingen. Er 
zijn veel meer eerlijke mensen dan vervalsers. Heb 
vooral plezier in het verzamelen. Leuk en leerzaam!

Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

Column (25): poststempels 
en stempelafdrukken

samenstelling Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen

V lak voor het ter perse 
gaan van dit nummer 
ontvingen wij de resul-

taten van onze Nederlandse 
inzenders bij de tentoonstel-
ling in Bandung, Indonesië.
Wij feliciteren de deelnemers 
met de prima resultaten.
Gerard van Welie, Desti-
nation Insulinde – Mail to 
the Netherlands East Indies 
1788-1900: 95 punten, Groot 
Goud; Hotze  Wiersma, Pos-
tal Services in Rural Areas 
of the Netherlands before 
1850: 93 punten, Goud; Fred 
Boom, Military Mail in the 
Netherlands in the Napole-
ontic Era: 92 punten, Goud; 
Sybrand Bakker, Postal His-
tory of Internees and POWs 
Held in Australia during 
World War II: 88 punten, 
Groot Verguld Zilver;
Jeffrey Groeneveld, The 
Four Dutch Queens, Their 
Duty and Servitude to the 
Netherlands: 83 punten, 
Verguld Zilver; Nico Helling, 
The Motorcycle, It‘s History 
and Several Ways of Use: 
83 punten, Verguld Zilver; 
Hans van der Horst, Foreign 
Mail from the Netherlands in 
WWII: 81 punten, Verguld Zil-

ver; John Dehe, The Nether-
lands : Silent Witnesses of 
Turbulent Years: 80 punten, 
Verguld Zilver; Wim Tukker, 
Postcard Australian States: 
80 punten, Verguld Zilver; 
Bert van Marrewijk, UNTEA: 
The Temporary UN Autho-
rity over West New Guinea: 
75 punten, Groot Zilver. 

Literatuur
Posthistorie van het Rijks-
deel Suriname 1650-1975, 
deel 1 en 2, Willem Erfmann 
en Egbert Stuut: 95 pun-
ten, Groot Goud; Dutch 
Numeral Cancels April 1, 
1869 - June 14, 1893, Harrie 
Jans: 92 punten, Goud; 
Luchtvaart en Luchtpost 
Encyclopedie, deel 1 en 2, 
J. L. C. M. TSchroots & 

H. H. C. TSchoots-Boer: 
92 punten, Goud; Catalogue 
of the Postage Stamps of 
the Netherlands East Indies 
under Japanese Occupation 
1942 – 1945, Leo Vosse: 
85 punten, Groot Verguld 
Zilver; Postal Censorship 
and Internment Camp 
Mail in the Netherlands 
Indies 1940-1942, Nico de 
Weijer & Piet van Putten: 
85 punten, Groot Verguld 
Zilver; Netherlands 1913 - 
Centenary of Restored Dutch 
Independence, Kees Vlot: 
77 punten: Groot Zilver; 
Fiscale Zegelwaarden van 
Westelijk Nieuw-Guinea 
(1950-1971), Jan Heijboer 
& Theo Schalke: 73 punten, 
Zilver; Filatelie 2016, René 
Hillesum: 71 punten. Zilver; 
The Professor Dr. Mardjohan 
Hardjasudarma Collection of 
the Japanese Occupation of 
the Netherlands East Indies 
1942-1945 and the Republic 
of Indonesia 1945-1949, 
Van Dieten Postzegelveilin-
gen B.V.: 70 punten, Zilver; 
Nederlandse Postzegel 
Veiling, Martijn Bulterman: 
65 punten, Verzilverd Brons.

Mooie resultaten 
tijdens Bandung 2017

Deelname internationale evenementen 2018

In 2018 worden wederom diverse interna-
tionale tentoonstellingen georganiseerd. 
De KNBF heeft voor PRAGA 2018 een 

landscommissaris benoemd. Deze tentoon-
stelling in het Clarion Congress Hotel en 
Postmuseum van Praag vindt plaats van 
15 tot 18 augustus 2018. Aanmelden kan nog 
tot uiterlijk 1 novemer 2017.
In Israel vindt van 27 tot 31 mei 2018 in 
het International Convention Center in  
Jerusalem het World Stamp Championship 

ISRAEL 2018 plaats. De KNBF zal hiervoor 
een landscommissaris benoemen. In maart 
2018 wordt in Milaan, Italie, Milanophil 2018 
gehouden. Dit is een nationale tentoonstel-
ling die niet open staat voor buitenlandse 
deelname. Hieraan heeft men echter wel 
 ITALIA 2018 gekoppeld, een literatuur 
tentoonstelling die WEL voor buitenlandse 
deelname openstaat. Hoewel de datum en 
verdere details nog niet bekend zijn, kunt u al 
enige informatie vinden op www.italia2018.eu

Jo Toussainttoernooi 2018

Op 4 maart 2018 zal in Nijmegen weer 
het KNBF-bekertoernooi gehouden 
worden, beter bekend onder de 

naam Jo Toussainttoernooi.
Deelname staat open voor lezingen in de 

categorieën Algemeen en Thematisch.
U kunt vanaf nu inschrijven bij
P. Grutters, coördinator namens KNBF  
en Noviopost, tel: 024-3556644,
email: p.grutters@upcmail.nl 

http://www.italia2018.eu
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Essen 2017
O peens kwam het email bericht 

van Jan Vermeule: wil je mee-
doen aan de tentoonstelling 

in Essen. Een tentoonstelling in het 
kader de van de Europese Kampi-
oenschappen Thematische Filatelie. 
Na een korte aarzeling heb ik de 
uitnodiging aanvaard, nog niet 
precies wetend wat dit allemaal zou 
gaan inhouden. Het was toen eind 
november 2016.
Deelnemen betekent dat je zeven 
kaders moet vullen (84 bladen in 
A4-formaat) en dat de inzending 
in een van de talen van de interna-
tionale organisatie (FIP) moet zijn 
geschreven. In mijn geval betekende 
dat het maken van twaalf nieuwe 
bladen en het vertalen van alle 
bladen in het Engels. 

Aanwinsten
Het toevoegen van twaalf nieuwe 
bladen was het moeilijkst. Uit-
breiding mag niet betekenen dat 
de kwaliteit en het niveau van de 
stukken omlaag gaan. Dus zoeken 
naar geschikt materiaal in de eigen 
voorraad, op beurzen en internet. 
Gelukkig was de deadline pas op de 
dag van het ophangen van de bladen 
in Essen. Tot een week van tevoren 
kwamen nieuwe aanwinsten binnen 
die dan nog verwerkt moesten 
worden op de bladen.

Naar Essen
Gepakt en gezakt vertrok ik op 
10 mei naar Essen. Daar aange-
komen, na enig gezoek de juiste 
ingang van de Messe gevonden. 
Betere routeaanduidingen zou-
den pas bij de opening op 11 mei 
aangebracht worden. In een nog in 
opbouw zijnde hal, waar auto’s heen 
en weer reden, meldde ik mij bij de 
organisatie van de tentoonstelling. 
Een zeer vriendelijke ontvangst die 
even overschaduwd werd door de 
mededeling dat ik het kadergeld 
nog niet had betaald. Gelukkig kon 
ik op mijn mobiel laten zien dat het 
geld al geruime tijd tevoren was 
afgeschreven. Iedere deelnemer 
kreeg een persoonlijk begeleider 
toegewezen die de sleutel van de ka-
ders had. Samen met hem heb ik de 
zeven kaders gevuld die vervolgens 
door hem weer zijn afgesloten. De 
Duitse Post had heel fraaie kaders 
beschikbaar gesteld. Niet zoals in 
Nederland met plastic dopjes die 
met enige moeite in gaatjes moeten 

worden gestopt, maar met ver-
plaatsbare magneetstrips over de 
breedte van een kader. Deze strips 
konden op vrij eenvoudige wijze 
op de gewenste hoogte worden 
geplaatst, waarmee het plaatsen 
van de bladen een fluitje van een 
cent werd. Ook het sluiten van het 
kader door het dichtdoen van een 
groot raam veraangenaamde het 
ophangen zeer. 

Tentoonstelling 
Handel, expositie en informatie 
zijn in een, niet geheel gevulde, hal 
ondergebracht. 
De tentoonstelling was ingedeeld 
aan de hand van de negen the-
matische onderverdelingen zoals 
kunst en cultuur, sport en vrije tijd, 
transport en techniek en de klasse 
der kampioenen. De opstelling van 
de kaders was niet heel prettig. De 
kaders stonden niet in lange rijen 
maar in korte rijtjes, die meander-
den. Gelukkig was wel zeer duidelijk 
aangegeven waar een nieuwe klasse 
begon; ook de naamkaarten van de 
inzenders waren duidelijk zichtbaar. 
Het niveau van de inzendingen was 
doorgaans hoog. De puntenverde-
ling lag tussen 72 en 96. Het is 
interessant te zien dat zelfs in de 
kampioensklasse materiaal wordt 
getoond dat ongewenst is op dit ni-
veau . De jury geeft dat ook toe. Dat 
er desalniettemin hoog gescoord 
wordt in deze klasse, komt omdat 
het geheel van de verzameling ruim-
schoots op niveau is en niet door die 
enkele “faux pas” wordt ontsierd.
Altijd weer spannend is de wijze 
waarop de jurygesprekken plaatsvin-
den. Heeft de jury goed en vol-
doende gekeken, kan het de op- en 
aanmerkingen op positieve wijze aan 
de inzender overbrengen? Ik kan niet 
anders zeggen dan dat de drie heren 
die mijn werk hebben beoordeeld 
op meer dan plezierige wijze hun 
gedachten hebben verwoord. In een 
rustig tempo zijn zij de zeven kaders 
langsgelopen en hebben zij, aan de 
hand van enkele door mij tentoon-
gestelde stukken en aan de hand 
van opbouw en indeling, toelichting 
gegeven op hun beoordeling. Ik heb 
dit als opbouwend ervaren en kan nu 

de nodige verbeteringen aanbrengen 
in mijn verzameling. 

Handel
Dan nog enkele woorden over de 
handelaren die in groten getale 
uit binnen- en buitenland waren 
gekomen om hun waar aan de 
verzamelaar te brengen. Doordat 
ik al wat langer meeloop kennen 
sommige verkopers mij en kunnen 
mij daardoor op effectieve wijze 
helpen. Sommige handelaren heb-
ben interesse voor wat je uiteindelijk 
met het gekochte materiaal gedaan 
hebt, zoals blijkt uit hun aanwezig-
heid bij de tentoonstellingskaders. 
Dat er handelaren bij zijn (uit Ne-
derland) die meer dan schandalige 
prijzen durven te vragen voor heel 
eenvoudig materiaal moet je dan 
maar op de koop toenemen. Begin-
nende verzamelaars moeten zich 
daarvan zeer bewust zijn en goed 
vergelijkend onderzoek doen. 
De aanwezigheid van een groot 
aantal postadministraties op de 
beurs maakt het mogelijk om zegels 
aan te schaffen uit landen die op de 
bekende beurzen in Nederland vaak 
lastig te koop zijn. 
Het formele einde van het evene-
ment was zaterdag om 17.00 uur. 
Helaas begonnen vele handelaren 
ruim voor dat tijdstip al met inpak-
ken. Er reden nog net geen auto’s 
door de hal. Dat de verder zeer goed 
verzorgde beurs daardoor rommelig 
eindigde was jammer. Tegen vijven 
herhaalde zich de ceremonie met 
de opnieuw toegewezen sleutelbe-
heerder, dit keer om de kaders leeg 
te halen. Ik kijk terug op een zeer 
geslaagde beurs, die ik nog eens 
hoop te bezoeken. Het resultaat van 
de Nederlandse inzenders is:
Peter van Nies, Karneval, mehr als 
nur drei fröhliche Tage!  90
Peter Stobbelaar, Uit de school 
geklapt… Stories about school  86
Sijtze Douwstra, Millions of Years of 
Nature encapsulated in Stone  80
Eric Kniese, A book is more than a 
story  78
Johan Op Den Kamp, Portugal, 
Country of Contrasts with glorious 
Past  76

Eric Kniese
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at blijkt ook een groot gebied, maar 
valt wel te behappen, vooral als we 
een kleine onderverdeling aanbren-
gen: 

1. Kinderen op ruimtevaartpostzegels
2. Tekeningen van kinderen op ruimtevaart-
postzegels.
3. Dieren, strips en boeken in ruimteoutfit
4. Aliens, ufo’s en sprookjesfiguren
Bij het zoeken is ‘kinderen en …’ een goede 
term, ’jeugd’ en ‘jong’ niet, zeker in het Engels. 

1. Kinderen op ruimtevaartpostzegels
Zoals ik al zei: ruimtevaartzegels over kinde-
ren zijn vaak uitgegeven naar aanleiding van 
een of andere jeugdmanifestatie, week of jaar 
van het kind of jeugdorganisatie. We kennen 
bijvoorbeeld een paar uit Japan uit het ‘Jaar 
voor het kind’, 1979 (afb. 1. Yv 1300/1+Y85). 
Ook Noord-Korea (Korea DPR) doet mee met 
een blok van vier zegels waarvan op één zegel 
een afbeelding staat van een kind spelend met 
een als ruimtevaarder verklede pop (afb. 2. 

Yv 1555 + blocs). Zij geven in een sheet van 6 
uit 1980 ook nog een zegel uit van een kind 
zittend op een raket in vlucht (afb. 3. Yv 1566). 
Uit ‘Het jaar van het kind’, 1979, bestaan er 
overigens nog meer speciale zegels zoals uit: 
Antigua (Yv 544), Barbuda (Yv 438), Comoren 
(Yv 321 + bloc), Centraal Afrikaanse Koninkrijk 
(Yv 382+ Y 33), China (Yv 2272), Grenada (Y 
79), Guinee Bissao (Yv 22), Noord-Korea, Zuid-
Korea (M 1175), Maldiven (Yv 765) en Mongolië 
(1983, Yv 1257). Vaak bestaat het ruimtevaar-
taandeel, zoals bij de laatste twee, uit een 
zegel uit een grotere serie, in het geval van de 
Maldiven en Mongolië een uit een serie van 7. 

Oudere zegels
Van de oudere zegels kennen wij de serie 
van 5 ‘Marionetten’ van Tsjecho-Slowakije 
uit 1961 met een ruimtevaartzegel (afb. 4. 
Yv 1159) en een zegel uit 1969 van Niger 
(Yv 470/2) met een zwevende ruimtevaarder 
als klein motief in een zegel over kinderspeel-
goed ter gelegenheid van de Neurenberger 

speelgoed Messe. En dan bestaat er uit 1975 
nog een cinderella gebaseerd op Yv 2471 van 
Hongarije van een moeder en kind met een ra-
ket ter gelegenheid van de viering van 20 jaar 
Warschau Pact.
Verder staat in de ruimtevaartcatalogus Wee-
bau een Russische zegel van de ‘Dag van het 
kind’ ook uit 1961 met een klein raketje ‘Kos-
mos’ uit een serie van drie (afb. 5. Yv 2410) en 
nog een uit 1961 over het ‘Wereldjeugdforum’ 
met in de rechterbovenhoek een atoomconfi-
guratie en een raketje (afb. 6. Yv 2438). 
Bekend is ook de serie van 5, waarvan een 
ruimtevaart uit Rusland (afb. 7. Yv 2522, 1962) 
over 40 jaar Pioniers. Die Pioniers komen nog 
een keer terug in 1972 in een blok van 6 zegels 
(afb. 8. Y 75). 
Overigens zijn er veel meer Pionierszegels 
van Rusland zonder het ruimtevaartmotief: 
1929, 1936, 1938, 1948, 1950, 1953, 1958, 
1961, 1963 en 1982. Die pioniers zien we ook 
op zegels van andere landen zoals de vroegere 
Sovjet satellietstaten. 
Ook in onze westerse landen kennen we zoiets 
als ‘pioniers’ maar minder politiek en dan 
heten ze ‘scouts’. Ik zou me daarom kunnen 
voorstellen dat ook zegels van ‘scouts en 
ruimtevaart’ in onze verzameling worden 
opgenomen. 

Scouts
Er zijn niet erg veel zegels van, maar een paar 
wil ik noemen: Engeland (afb. 9. 2007, 11 van 
de 12 astronauten die op de maan wandelden 
waren scout); Liberia (afb. 10. Wereldjambo-
ree Idaho 1967, Yv 438); Libië (afb. 11. 1982, 
Yv 1016, scout en raket); Mutawakelite Kingdom 
of Yemen (afb. 12. 1967, Yv PA 63, Jamboree); 
USA 1987 Yv 1702, (insigne, Girl Scouts USA); 
nog een blok van de Turks en Caicos eilanden 
uit 1987 en enkele Indiase en Amerikaanse 
cinderella’s. Er bestaat ook nog een Belgische 
cinderella uit 1960 ter gelegenheid van 50 jaar 
Amerikaanse padvinders. Verder zijn er nog een 
paar zegels van scouts kijkend naar de sterren 
(Pakistan 1973 en Haute-Volta 1973) en een 
satelliet op weg naar de Maan (Yemen 1980). 
Scouts uit het Engelse Sheffield zijn zelfs 
actief in het uitgeven van postzegels, 5 cin-
derella’s in dit geval, naar aanleiding van de 
ruimtevlucht van de Engelse astronaut Helen 
Sharman op 18 mei 1991 met de Sojoez TM-12. 

Opvallend is dat sommige zegels, die over kin-
deren gaan, op de afbeelding helemaal niets 

Postzegels met of over kinderen zijn er in overvloed. Vaak gepresenteerd 
in samenhang met een of andere manifestatie of zomaar een mooie serie. 
Voor de verzamelaar is het gebied zo groot dat het vergelijkbaar is met 
‘zegels van de hele wereld’. Dat is en voor uw portemonnee en voor uw 
gemoedsrust tegenwoordig niet meer te doen. Vandaar dat ik gekozen 
heb voor een deelonderwerp uit dit gebied: ‘kinderen en ruimtevaart’.
door John Beenen

D

Kinderen en ruimtevaart
1 2 3 4 5

876

109
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van een kind laten zien, zoals bij beide Rus-
sische zegels van het wereldjeugdforum uit 
1961 (afb. 6. Yv 2438 en 2439) en uit 1969 van 
een filatelistische jeugdexpositie (M 3685). 
Ook de Sovjet satellietstaten hebben zich 
met het onderwerp ‘kinderen en ruimtevaart’ 
bemoeid. Zo gaf de DDR in 1959 twee zegels uit 
over ‘5 jaar jeugdwijding’ (afb. 13. Yv 395/6) 
en Joegoslavië een zegel uit 1960 van de ‘Week 
van het kind’ (afb. 14. Yv 43). Van Bulgarije 
kennen wij een eenvoudige tekening uit een 
serie van vier van twee ruimtevaardertjes in 
een raket (afb. 15. 1966, kindertijd, Yv 1436).

Verkleed als ruimtevaarder
Van Tsjecho-Slowakije bestaat er een mooie 
serie, uitgegeven ter gelegenheid van een 
filatelistische tentoonstelling in Praag in 
1962 (afb. 16. Yv 1231) met ook een zegel 
gewijd aan ruimtevaart. Van Palau ken ik een 
zachtgekleurde zegel van een kind in een 
ruimtevaartkostuum. De zegel is uit 1989 en 
een uit een serie van 10. 
En dan is er nog de zegel van Syrië (afb. 17. 
Yv 815) met drie kinderen verkleed als ruimte-
vaarder en een zittend op een raket. Mongolië 
is in 1987 aanwezig met de zegel ‘spelende 
kinderen’ waarop een als ruimtevaarder 
verkleed kind op een skelter en een raketje op 
de achtergrond (afb. 18. Yv 1516). En dat is nog 
steeds niet alles: Australië liet in een serie van 
drie in 1998 een gitaarspelende astronaut zien 
en in 1999 nog een. Mr. Quiggle, een marionet 
met een getekende raket op de achtergrond. In 
2003 verscheen het spaceship Mettoy in Enge-
land in een serie over middelen van transport. 

Ook in latere jaren komt het onderwerp ‘kind 
en ruimtevaart’ ruimschoots aan de orde.
Ik noteer: Een zelfklevende strip uit België 
2005, een blok van hetzelfde land uit 2006, 
een losse zegel uit België 1998 met een 
springende of zwevende jongen, een cartoon-
strip van 10 zegels uit Frankrijk met een zegel 
ruimtevaart (1988), een blok van 16 zegels 
Gibraltar (2000) en nog wat rondzwervende 
losse zegels, zoals een uit een serie van 5 van 
Maleisië (2003) ter gelegenheid van de 50e 
dag van het kind. En dan heeft ook Kosovo nog 
een zegel uit 2009 van een kind met een raket.

2. Kindertekeningen over ruimtevaart
In de loop van de jaren zijn er over ruimtevaart 
veel kindertekeningen uitgegeven. Vaak heel 
mooie zoals die van Bulgarije ter gelegen-

heid van de Filatelistische Tentoonstelling 
in 1974 met een zegel uit een serie van 4 
(afb. 19. Yv 2084/7).
Dat land kent ook nog een serie van 8 teke-
ningen uit 1988 waarvan een ruimtevaart 
(afb. 20. Yv 3161/6). Ook Polen doet het goed 
met de serie 25 jaar Unicef met 8 zegels in 
1971 waarvan een ruimtevaart-item (afb. 21. 
Yv 1926/33). 

Uit latere jaren zijn er veel meer tekeningen 
zoals die van Zuid-Korea (afb. 22. Mi 1175, 
afb. 23. Mi 436, Zuid-Korea (afb. 24. Yv 1194), 
Luxemburg (1999), Canada (2000), Ierland 

(afb. 25. 2000), Israël (2000), Jersey (2000, 
getekend door Nicola Singleton), Griekenland 
(2000), Hongkong (2000), Mexico (afb. 26. 
2000), Noorwegen (afb. 27+28. 2000), Singa-
pore (2000), Uruguay (2000), Zwitserland 
(2000), Maleisië (2003), Guernsey (2008), 
India (2000, 2007, 2008).
Bij de milleniumovergang in 2000 zijn er 
veel zegels uitgeven naar aanleiding van een 
internationale schilderwedstrijd Stampin’ the 
 future waaraan meer dan 30 landen deelna-
men. Zo won Griekenland met 4 zegels waar-
van een ruimtevaart, getekend door Ornella 
Moshovsaki-Chaiger 8 jaar oud (sic) (afb. 29).
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Wedstrijd
Ook de getoonde kindertekeningen van 
2000 uit de VS zijn een gevolg van deze wed-
strijd. De vier winnaars waren 9 tot 11 jaar oud. 
De ‘hond met ruimtevaarthelm’ werd getekend 
door Ashley Young en hij tekende zijn hond 
Fetch (afb. 30).
Zachary Canter maakte een collage van raket-
ten en zwevende ruimtevaarders (afb. 31). 
Morgan Hill tekende een raket en schreef op de 
zegel ‘Mommy are we there yet?’ (afb. 32) en 
Sarah Lipsey maakte een tekening van kinderen 
uit alle delen van de wereld voor een hartvor-
mige wereld, omringt door sterren (afb. 33).
En dan zijn er nog verwante zegels over 
‘kinderen en astronomie’. Ter gelegenheid 
van het Jaar van de astronomie, 2009, gaven 
bijvoorbeeld Montenegro en Kosovo leuke, op 
kinderen gerichte zegels uit. Ter gelegenheid 
van de Dag van het kind in 2007 en 2008 was 
India op dit vlak actief. 

Een heel ander onderwerp zijn 900 na een 
wedstrijd in 2015 geselecteerde kinderte-
keningen die mee mogen vliegen met ESA’s 
Cheops project. De tekeningen van de win-

naars van dit project zijn allemaal te bewonde-
ren op internet (ref.3). Zij zullen meevliegen, 
gegraveerd op een schijf (afb. 34).

3. Dierfiguren, strips en boeken
Tot het onderwerp ‘strips’ kunnen we rekenen, 
de ruimtevaartzegels van Maldiven (afb. 35. 
124/7, 129/131 + blocs) en St.Lucia (afb. 36. 
Yv 485/93) met hun Disneyfiguren en de Jet-
sons in hun schotelvormige raket, afgebeeld 
op een serie van 9 zegels uit Mongolië van 
1991, Yv 1826/30 (afb. 37). De Jetsons was 
een Amerikaanse animatieserie van de be-
kende tekenaars Hanna-Barbara (inderdaad, 
die van de Flintstones) die heeft gelopen van 

1962 tot 1987. De familie verplaatste zich 
in een vliegende schotel. Disneyzegels zijn 
overbekend, vooral de Engelstalige Caraïben 
hebben zich uitgeleefd in overigens maar 
enkele ruimtezegels. 
Wij kennen ze verder van onder andere Sierra 
Leone (1983 Yv 569/76) en Redonda (1989).
Nederland en België hebben hun ‘Kuifje’ 
zegels uit 1999 en 2000 (afb. 38). De Franse 
Tintin zegels hebben geen betrekking op 
ruimtevaart. Ook van de DDR bestaat er zoiets 
uit 1976, een blokje van een animatie van 
‘Sandmänn chen’ in een maanwagentje. Dit is 
echter een cinderella.
Behalve de strips van Kuifje (Tintin) zijn ook 
andere strips op zegels uitgebracht. Uit Japan 
komen in 2003-6 zegels van Mangastrips, 
waarvan een enkele met een ruimtevaartach-
tergrond, zoals Astro Boy in 2003 (afb. 39), 
Super Jetter in 2004 (afb. 40) of Gundam in 
2005 (afb. 41). 

Strips
Frankrijk heeft in 1988 en 1998 2 series van 
10 zegels uitgegeven gewijd aan verschillende 
stripfiguren, waarvan een van de zegels be-
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trekking heeft op ruimtevaart. De zogenoem-
de ‘comic books’ of ‘comics’ sluiten verder 
alle bekende stripfiguren in, maar de meeste 
hebben niets te maken met ruimtevaart of 
we moeten ‘Superman’ ertoe rekenen. Van 
Superman bestaan een aantal Amerikaanse 
cinderella’s en een groot blok van 3x4 zegels 
van Tadzjikistan en Kirgizië. 
In Nederland hebben sommige van de 
85 verhalen van de strip ‘Piloot Storm’ met 
ruimtevaart te maken, maar daar zijn geen 
postzegels van. Deze stripserie liep van 
1947 tot 1973 en werd in eerste instantie ge-
tekend door de bekende striptekenaar Henk 
Sprenger (1919-2005) (ref. 5). Hij tekende 
onder andere ook de bekende voetbalstrip 
Kick Wilstra. 
Ook de Belgisch-Franse stripserie Dan Coo-
per refereert aan ruimtevaart. De 41 delen 
tellende serie werd getekend door Albert 
Weinberg (1922-2011) en begon in 1954, 
maar ook hier: geen zegels. 
De in 1953 uitgegeven 32 cinderellazegels 
van de stripserie Dan Dare hebben hier en 
daar echter wel betrekking op ruimtevaart 
maar weer niet direct op kinderen. Dan Dare 
is een creatie van de Engelsman Frank Hamp-
son (1918-1985) (afb. 42). 

Animatieseries
Interessant zijn ook de successieve Engelse 
animatieseries van Gerry en Sylvia Anderson 
uit de 60-er jaren: Supercar (1961), Fireball 
XL-5 (1962), Stingray (Pijlstaartrog) (afb. 43. 
1964), Thunderbirds (1965), Captain Scarlet 
(1967) en Joe 90 (1968). Zij hebben alle min 
of meer met de ruimte te maken. In 2011 
verscheen een Engelse serie van 6 zegels 
over de animaties van Gerry Anderson 
(1929-2012). Van de Thunderbirds bestaat 
eveneens uit 2011 (afb. 44) een Engels 3D 
blok met vier zegels. 
Ook uit Engeland stammen ‘The Clangers’, 
(de Flaters) een Engelse animatieserie van 
Oliver Postgate en Peter Firmin die tussen 
1969-1972 en 1974 in meerdere afleveringen 
werd vertoond op BBC 1 (afb. 45). De serie 
werd in 2015 nog eens opgepoetst door 
onder andere Michael Palin en gaat over een 
stel muizen, levend op een kleine maanach-
tige planeet. Ook zij kennen een zegel uit een 
strip van 5 uitgegeven in 1996 met enkele 
andere zegels onder andere Stingray. 
Maar er bestaan nog tientallen andere strips 
die met de ruimte te maken hebben, zoals de 
strips van Captain Valiant uit de 50-er jaren. 
Van een strip over Flash Gordon, een strip die 
al begon in 1935, bestaat ook een echte zegel 
(afb. 46. 1995). 
Sinds 1957 bestaat er ook nog een  favoriete 
Tsjechische serie ‘Little Mole’ (Krtrek of 
Krtecěk) een karakter van Zdeněk Miller dat 
wordt geëerd met een zegel uit 1994 van de 
mol op een raket (afb. 47). 
Op animatiegebied valt er nog meer te 
beleven zoals de serie ‘Toy Story’ uit de USA 
(afb. 48. Buzz Lightyear, 2011). 

Verhalen
Ook de verhalen van Jules Verne hebben 
hun weg naar verschillende postzegelseries 
gevonden: Monaco 1955 (afb. 49. Yv PA 60), 
1978 (Yv 1125/32); Panama 1966 (Yv 443/4-
PA 415/8); Hongarije 1978 (bloc Y 137); Grena-
da 1979 (Yv 853/6); Frankrijk 2005 (afb. 50) 
en diverse series van Frans georiënteerde Afri-
kaanse postzegellanden (afb. 51. Mali 1970, 
Yv PA 90/2; afb. 52. Togo 1980, Yv PA 423/6). 
Uit Antigua en Barbuda (1996) bestaat er 
zelfs een combinatie van Disneyzegels met de 
Verne-verhalen. 
En dan is er nog een helemaal nieuw gebied: 
de videogames. Zelfs daar zijn postzegels van, 
ref.7 geeft 51 voorbeelden maar die hebben 
geen betrekking op ruimtevaart. Het Neder-
landse blok uit 2001 ‘Kind en Computer’ heeft 
in zoverre verband met ruimtevaart dat het kat-
achtige figuurtje met een beetje goeie wil ook 
voor een alien zou kunnen doorgaan (afb. 53). 
Dat geeft mij aanleiding te zeggen dat vrijwel 
elke thematische verzameling wat vage 
grenzen kent die naar persoonlijke beleving 
kunnen worden afgebakend. Nemen we ‘klein-

motieven’ bijvoorbeeld mee? En in ons geval: 
wat doen we met een strip van meerdere ze-
gels waarvan een een ruimtevaartmotief kent? 
En ‘ruimtevaartspeelgoed’ en bovenstaande 
computerfiguurtjes? Een leuk klein deelon-
derwerp zijn ‘speelgoedrobotjes’. Zij hebben 
niet direct betrekking op ruimtevaart, maar 
het onderwerp grenst er wel aan en ik kan me 
voorstellen dat iemand dat er toch bij trekt. 

Robots
Even een paar van die ‘robotjes’: Neder-
land 1991 (afb. 54. Meisje spelend met een 
robotje); Ierland (afb. 55. 2014); Nederland 
2015 (meisje met robotje); Bosnië/Servië 
2015 (robotje); Engeland 1989 (afb. 56. robot 
en speelgoed): Japan 2000 (Captain Atom); 
USA 2011 (uit planken vervaardigde Disney 
robot). En wat te denken van alle robots uit de 
‘Starwars’ en ‘Startrek’ zegels. 
En net op de valreep vind ik nog een zegel uit 
Jemen (1970) met een paar robots. Dat is het 
met verzamelen, je bent nooit klaar. 
Overigens kan ‘Kind en computer’ op zichzelf 
een interessant verzamelgebied zijn, evenals 
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‘Kinderspelen’ en ‘Kinderspeelgoed’. Ook grote 
gebieden, maar evenals ‘ruimtevaart’ wel te 
overzien. 
Een randgebeuren in ruimtevaart is ook de 
Ierse zegel van 2014 uit een blok van vier over 
de game ‘Space Invaders’ (afb. 57). Al deze 
zegels over strips en games zijn zeker leuk om 
kinderen te betrekken bij het verzamelen van 
postzegels en zeker die van de ruimtevaart. 

4. Aliens, UFO’s en sprookjesfiguren
Een ander speciaal gebied zijn de alien- en 
ufozegels met kinderlijke voorstellingen. 
Ierland gaf er in 2014 twee uit (afb. 55). Van de 
Nederlandse Antillen kennen wij uit 1992 een 
serie van 3 met een van dit soort zegels en 
een blok. Uruguay toonde in het ‘Jaar van de 
opvoeding’ in 1970 een ‘raar’ mannetje uit een 
UNESCO-serie van 4 (afb. 58. Yv 798). Zwitser-
land is aanwezig met een zegel uit 2000 met 
twee kinderen en een alien (afb. 59) ook uit 
een serie van 4. Italië gaf in 1983 een zegeltje 
uit van een alien die post ontvangt (Yv 1597).
Bladerend door mijn ufo-verzameling kwam 
ik nog meer ‘aliens’ tegen, zoals de E.T. zegel 
van de VS uit de serie ‘the 80-ies celebrate the 
century’ (afb. 60) en verschillende blokken 
zegels van de Russische cinderellastaten 

(Komi, Odessa, St.Elena, Vinnitsia, Uman). Op 
het internet circuleren nog meer verschillende 
cinderella’s van andere staten zoals: Equatori-
aal Guinee en Zanzibar. 

Sprookjesfiguren
Wat we ook tegenkomen zijn sprookjesfiguren 
zoals: elfen en andere mythische creaturen 
maar doorgaans niet gekoppeld aan een of 
andere ruimtegebeurtenis: 
De bekendste series zijn: Australië, Mysteries 
of the World uit 2011 en Engeland, Mythical 
Creatures uit 2009. Ook de Filipijnen (2015), 
Montserrat (1997), Turkmenistan (2000), 
Ierland (2000), Alderney (2005) en België 
(2013) bezondigden zich aan dit onderwerp 
vaak in combinatie met andere sprookjes-
figuren. Nederland kent uit 2016 de serie ‘De 
Kabouter’ van Rien Poortvliet. En dan heb ik 
het nog niet over alle Kerstmannen op zegels. 
Maar daarvan refereren wel enkele, vooral 
Russische ansichtkaarten, aan de ruimtevaart. 

Kind en ruimte
En tenslotte moeten wij misschien nog een 5e 
categorie introduceren: ‘Kind en ruimte’ met 
een onderverdeling in: astronomie, kosmos, 
maan, planeten, sterren, kometen, noorder-
licht en dergelijke. Niet dat daar nu zoveel 
zegels van zijn, maar eigenlijk hoort dit on-

derwerp ook wel onder ruimtevaart in bredere 
zin. Ik ga er niet echt op in. U moet, als het u 
interesseert, ze zelf maar opzoeken. Twee wil ik 
er noemen: Een hele serie dezelfde zegels van 
verschillende landen over ‘kinderen en sterren’ 
ter gelegenheid van Europa 2000 (afb. 61) en 
een Nederlandse serie uit 1995. Die van Malei-
sië (2003) en Kosovo (2009) noemde ik al. 
Ik hoop u dat ik u met dit artikel heb laten zien 
dat er op het gebied van ruimtevaart voor kin-
deren veel te beleven valt. Als verzamel gebied 
is het onderwerp ‘kinderen’ echt te ruim, maar 
‘Kinderen en ruimtevaart’ of een andere deelon-
derwerp lijkt me een mooi en modern verzamel-
gebied, waarin nog veel te ontdekken valt. 

Literatuur
1. www.virtualstampclub.com Designing Kids Out of 
this World
2. www.swissinfo.ch Children’s drawings headed to 
space abord Swiss-led satellite
3. http:cheops.uribe.ch Children’s drawings, winners
4. www.etsy.com/nl Ruimte kinderen leuke digitale 
postzegels door JWIllustrations.
5. www.lambiek.net Stripgeschiedenis Henk Sprenger
6. www.dandare.info Dan Dare stamp Gallery
7. www.computer-stamps.com stamps from videogames
8. www.canadapost.ca A contest that spanned the globe
9. http://israelphilately.org.il Children’s paint the 
21st century
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n 1922, toen hij achttien jaar oud 
was, bleek zijn hobby inmiddels te 
zijn uitgegroeid tot een professioneel 
bedrijfje waarmee brood viel te ver-

dienen. Vanuit zijn ouderlijk huis in de Nieuwe 
Molstraat 43 startte Abraham een postzegel-
handel waarheen filatelisten de weg wisten te 
vinden. Ook op het nieuwe woonadres van zijn 
ouders in de Wagenstraat 92 (afb. 2-4) han-
delde hij vanuit huis. Al snel waren de collectie 
en de klandizie dusdanig gegroeid dat het tijd 
werd uit te kijken naar een eigen winkel. De 
keuze viel in 1925 op een leegstaande winkel 
in de Wagenstraat 105, pal naast de Grote Sy-
nagoge. In dat jaar liet Abraham Manuskowski 
zich ook als postzegelhandelaar inschrijven bij 
de Kamer van Koophandel. 

Filatelistisch expert
Zijn specialistische kennis werd geroemd. 
Verzamelaars kwamen speciaal naar zijn zaak 
voor bijzondere zegels. In 1930 trouwde hij 
met de Duitse Liebchen (Lucie) Adler. Het 
echtpaar woonde achter de postzegelzaak. 
Mogelijk door zijn Duitse familie of door 
Duits-Joodse klanten begreep Abraham al snel 
de ernstige situatie in Duitsland na de komst 
van het naziregime in 1933. In 1934 lieten 
hij en zijn echtgenote zich tot Nederlander 
naturaliseren. Na de Kristallnacht in november 
1938 heeft Abraham Manuskowski geprobeerd 
een Joods gezin in Duitsland te redden. Hij 
slaagde daarin slechts ten dele. Dankzij zijn 
bemiddeling mocht het 8-jarige meisje Doris 

Mathias mee met de kindertransporten naar 
Engeland en heeft zij zo de oorlog overleefd. 

Tweede Wereldoorlog
De bloei van de postzegelonderneming kwam in 
1940 tot een abrupt einde na het uitbreken van 
de Tweede Wereldoorlog. Vernielingen en agres-
sie in de Joodse buurt door NSB’ers en andere 
nazi-sympathisanten hebben Manuskowski in 
1941 waarschijnlijk doen besluiten woning en 
winkel te verlaten (afb. 5). Een belangrijk deel 
van zijn postzegelcollectie wist hij veilig onder 
te brengen. Met zijn vrouw Lucie woonde hij 
in de oorlogsjaren korte tijd in Voorburg en in 
1943 dook hij met haar onder bij de voormalige 
politieagent Albert van Min in de Jan van Ro-
destraat 105 in Moerwijk. Deze politieman was 
eveneens een verwoed postzegelverzamelaar.

Een nieuwe start na de oorlog
Na de oorlog (afb. 6) bleek dat van het grote 
gezin Manuskowski alleen Abraham en Lucie 
de oorlog hadden overleefd. Van de familie van 
de moeder van Abraham was nog slechts ach-
ternichtje Fia in leven. Zij werd ondergebracht 
bij Abraham Manuskowski. De woonruimte 
achter de winkel was te klein voor drie perso-
nen. Daarom betrokken de familieleden een 
nieuwe woning aan de Nassau Odijckstraat 49. 
In 1957 verhuisde het gezin naar de Paulina-
straat 55. 
De postzegelhandel aan de Wagenstraat 105 
opende na de oorlog opnieuw de deuren. De 
start was zwaar. Maar na de eerste moeilijke 
jaren ging de postzegelzaak, vermoedelijk 
door de enorme filatelistische kennis van Ma-
nuskowski, goed lopen. Een bijzonder moment 
vond plaats in 1950. In dat jaar stelde Yitzhak 
Ben-Zvi (1884-1963), de tweede president van 
de nieuwe staat Israël, Manuskowski aan als 
afgezant voor de Benelux voor de alleenver-
koop van Israëlische zegels (afb. 7+8).
De winkel was net als voor de oorlog op sab-
bat gesloten en op zondagochtend geopend. 
Alleen in de wintermaanden konden klanten 
de winkel ook op zaterdagavond bezoeken. 
Oudere filatelisten en ook pleegdochter Fia 
Friedmann, die sinds 1958 bij Tel Aviv in Israël 
woont, vertelden dat het huidige interieur van 
de winkel nog nagenoeg identiek is aan dat 
uit begin jaren vijftig. Fia werkte in haar vrije 
tijd vaak in de postzegelzaak. Ook Albert van 
Min, die Abraham en Lucie in de oorlogsjaren 
aan een onderduikadres hielp, was regelmatig 
achter de toonbank in de winkel te vinden. 

Een grote inbraak
Een ramp overkwam Abraham Manuskowski 
in 1970, toen hij het slachtoffer werd van een 
grote diefstal. Uit zijn woonhuis en winkel 
werd in de nacht van 4 op 5 juli voor een 
bedrag van meer dan 40.000 gulden aan zeer 
waardevolle postzegels gestolen. 
De grote inbraak bij Manuskowski was voor 
veel kranten voorpaginanieuws. De krant Het 
Binnenhof kopte op maandag 6 juli met grote 
letters: ‘Waarde 40.000 gulden. Tas met zeld-
zame postzegels van handelaar gestolen’ en 
schreef vervolgens: ‘Een brutale postzegelroof 
waarbij zegels tot een waarde van ruim veertig-
duizend gulden gestolen werden, heeft zich in 
de nacht van zaterdag op zondag voorgedaan 
in de woning van filatelist M.A. Manuskowski 
aan de Paulinastraat in Den Haag. In de woning 
werd behalve een tas met de kostbare zegels, 
een portefeuille met vijfhonderd gulden en een 
sleutelbos, die toegang tot de winkel van de 
postzegelhandel aan de Wagenstraat gaf, ont-
vreemd. Uit de winkel werden enige verzame-
lingen Nederland en Overzeese gebiedsdelen 
meegenomen en vijftig gulden uit de kassa.
Het was niet de eerste keer dat de zaak 
bezoek kreeg van inbrekers. Vorige week 
zaterdag al hadden inbrekers het toiletraam-
pje geforceerd en de boel in het kantoortje 
overhoop gehaald. In de winkel, die afgesloten 
was, waren ze niet gekomen.

Wolf Manuskowski verruilde in 1895 het toen in Oost-Europa heersende antisemitische 
klimaat voor het in dat opzicht tolerantere Den Haag. In zijn nieuwe woonplaats stichtte 
hij met Thérèse Friedmann een groot gezin, bestaande uit negen kinderen. Hun zesde kind, 
Abraham Mozes (afb. 1), raakte gefascineerd door postzegels en begon met de aanleg van 
een verzameling. Waren het de brieven met vreemde zegels van familieleden uit het verre 
Rusland? Het was duidelijk dat hij al in zijn jeugd een passie voor postzegels had. 
door Corien Glaudemans

I

Postzegelhandel Manuskowski

Afb 2: Briefsluitzegel Wagenstraat 92 
ca. 1924 (collectie Jan Vellekoop)

Afb 1: Abraham 
Mozes Manuskowski, 
omstreeks 1950,  
collectie Fia Posen-
Friedmann

Afb 3: Prijslijst 1925/26
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Afgelopen zaterdagnacht toen de heer en 
mevrouw Manuskowski in hun slaapkamer 
waren hoorden ze tot tweemaal toe de telefoon 
overgaan. De filatelist besloot de hoorn niet 
op te nemen, omdat het al zo laat was. De 
volgende morgen ontdekte de filatelist dat uit 
het kantoortje achter zijn slaapkamer de tas, 
de sleutelbos en portefeuille ontvreemd waren. 
Alles lag voor het grijpen omdat de heer Ma-
nuskowski zoals hij altijd deed zondag nog even 
naar zijn zaak ging om alles te controleren.
Iedere dag nam hij de tas met zeldzame zegels 
mee naar huis. “Dit keer was het toevallig niet 
zoveel. Er zaten vooral zegels uit Israël en 
Nederlandse koloniën in”, vertelt de verzame-
laar. “We hebben helemaal niets gehoord. Mijn 
vrouw vond wel dat de slaapkamerdeur, die 
altijd een beetje aanstaat, iets meer toe stond”. 
De inbrekers zijn op een balkon aan de ach-

terzijde van de woning via een bovenlicht naar 
binnen geklommen en verschaften zich via de 
sleutels, die ze in het kantoor vonden toegang 
tot de zaak. Uit de kassa werden alleen 
guldens en kwartjes meegenomen. Omdat de 
sloten zondag niet verwisseld konden worden, 
hebben twee man van de firma de gehele zon-
dagnacht op de loer gelegen in de hoop dat de 
inbrekers zo brutaal zouden zijn om de sleutels 
nog eens te gebruiken. Dit gebeurde niet. Van-
daag werden er nieuwe sloten op de deuren 
gezet. De heer Manuskowski is verzekerd.
“Toch heb ik liever mijn zeldzame zegels terug. 
Want ik ben nu niet meer de firma Manus-
kowski die juist de ‘moeilijke’ zegels had”, zegt 
de gedupeerde filatelist.’

Manuskowski verkoopt de 
postzegelhandel
Ofschoon de collectie verzekerd was, kwam 
Manuskowski deze slag niet meer te boven. Hij 
verkocht in 1971 de winkel met als voorwaarde 
in het koopcontract dat de postzegelhandel 
aan de Wagenstraat de naam Manuskowski 
zou blijven dragen. De huidige eigenaar, 
Jacques van Beek, voert de naam van de be-
roemde postzegelhandel nog steeds (afb. 9).
Abraham Manuskowski overleed op 24 maart 
1979 in het Joods Tehuis voor Bejaarden aan de 
Van Weede van Dijckveldstraat 6. Hij is begraven 
op de Joodse begraafplaats aan het Kerkehout 
in Wassenaar. Zijn echtgenote Lucie verhuisde 

na zijn dood naar het Zwitserse Zürich, waar zij 
in 1988 is overleden. Pleegdochter Fia Posen-
Friedmann is nog in leven en vertelt met veel 
liefde over haar herinneringen aan haar oom Ab.

Met dank aan Fia Posen-Friedmann, Jacques van Beek 
(huidige eigenaar van Postzegelhandel Manuskowski), 
Jan Vellekoop en Dio Glaudemans.

Afb 9: Postzegelhandel 
Manuskowski aan de 
Wagenstraat 105 in 2017, 
rechts de voormalige 
Grote Synagoge, sinds 
1982 is in de synagoge de 
Mescid-i Aksa’ moskee 
gevestigd, foto Corien 
Glaudemans 

Afb 4: Aangetekende brief uit 1926 die de verhuizing illustreert van Nieuwe Molstraat 43 
naar Wagenstraat 92 in Den Haag. (collectie Dio Glaudemans)

Afb 5: Retour gezonden brief van Ter Apel uit 1942 naar Manuskowski. De postzegelwinkel van 
de Joodse Manuskowski was door de Duitse bezetter in beslag genomen. Het etiket vermeldt ‘Zaak 
verkeert in liquidatie, Der Treuhänder Omnia Treuhandgesellschaft’.  (collectie Jacques van Beek)

Afb 6: Advertentie in het maandblad Philatelie uit sep-
t ember 1945 met tijdelijk adres Wagenstraat 45. Op dit 
adres verbleef Manuskowski slechts korte tijd tot hij de 
oude winkel aan de Wagenstraat 105 weer kon betrekken

Afb 8: Briefkaart 
naar Iran uit 1963, 
met de tekst ‘Beëdigd 
makelaar’. Het adres is 
weer  Wagenstraat 105 
 (collectie Jan Vellekoop)

Afb 7 : Genodigden verlaten op 17 november 1952 de 
Grote Synagoge aan de Wagenstraat na de herdenkings-
dienst voor de overleden eerste president van Israël, 
Chaim Weizman. Links de toegangsdeur naar Postzegel-
handel Manuskowski, foto Frieze. (collectie Haags 
Gemeentearchief)
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et kwam als een flinke verrassing 
dat PostNL in maart 2017 een proef 
startte met nieuwe baliefrankeer-
machines van het type Hytech-1710. 

Deze vertonen enige gelijkenis met de be-
staande Postalvision machines (afb.2a+b).

Test
Van 6 tot en met 9 maart 2017 heeft PostNL 
deze machines op acht locaties geplaatst. 
Het ging om een test die tot 31 maart 2017 

PostNL-pilot Hytech-1710 
(6-31 maart 2017)

H
zou duren. Het betreft de volgende locaties:

In 2015 (Filatelie nr. 1) beschreef ik op blz.36/37 de stand van 
zaken rond de loketstroken uit de PostNL frankeermachines 
van het type Postalvision. U weet wel, die oranje machines in 
winkels als Bruna, Primera en Albert Heijn (afb.1a+b).
door Hens Wolf

De enveloppe in afb.3 is van de eerste dag 
van gebruik in Heemkerk. 
De bijbehorende bon in afb.4 heeft volg-
nummer 00000001. De bonnen worden op 
hetzelfde papier als de stroken geprint. 
Daarnaast kan nog een klanttotaal worden 
uitgeprint met een barcode. Daarmee kan de 
winkelier het totaalbedrag makkelijk scannen 
in de kassa (afb.5).
Later bleek dat ook andere teksten op 
deze barcodestrook konden voorkomen 
(afb.6a+b). 

Nieuwe opmaak
Opvallend is de geheel nieuwe opmaak van 
de stroken en de bonnen. Bovendien is het 
formuletype PKXL nog niet eerder gebruikt. 
Die afkorting staat voor PostKantoor Extra 
Large (net als een kledingmaat). Het is een 
aanduiding voor het pakket diensten dat zo’n 
vestiging aanbiedt. Het zescijferige nummer 
erachter betreft het vestigingsnummer van 
de winkel.
De zelfklevende stroken komen op geel 
dragerpapier uit de printer. In het midden van 
dat papier zit een naad, waarlangs de stroken 
kunnen worden afgepeld (afb.7).
Voorgeprogrammeerd zijn de normale tarief-
waarden van € 0,78 (of veelvouden daarvan) 
voor binnenlandse post en € 1,33 (met veel-
vouden) voor post naar het buitenland. In dat 
laatste geval wordt PRIORITY / PRIORITAIRE 
bijgeprint (afb.8).

Naam onderneming Plaats Adres Postcode PKXL Eerste dag
The Readshop Hoorn De Huesmolen  7 1625 HZ     201926 08-03-2017
Bekker Tabak Speciaalzaak Heemskerk Deutzstraat  33 1961 NS 114681 06-03-2017
Verzendspecialist Tilburg Hasseltstraat 193 5046 LK 176200 07-03-2017
Primera Kaatsheuvel Kaatsheuvel Hoofdstraat 78 5171 DE 160813 09-03-2017
Kantoorvakh. vDijk v Hees Den Bosch Hinthamerstr. 131 5211 MJ 114925 07-03-2017
Bouwmans Benzinestat BV Rosmalen Westeind 2 5245 NL   157429 09-03-2017
Bruna Zwolle Pijmanstraat 6 8014 VB 172811 08-03-2017
Primera Bolsward Bolsward Nieuwmarkt 13 8701 KK 166914 09-03-2017

Afb.1a: Postalvision frankeermachine

Afb.2a:frankeermachine Afb.2b: printer
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Daarnaast zijn er toetsen voor bijfrankeren 
van € 0,01, € 0,04, € 0,05 en € 0,10. 
Interessant was de R-strook van 11-03-2017. 
Daarop ontbrak vóór de waarde het €-teken 
en iets daaronder de É van RECOMMANDÉ 
(afb.9). De bon bij deze strook bevatte een 
QR-code (afb.10).
De hele opmaak van de R-stroken is overi-
gens dezelfde als van de huidige stroken uit 
de Postalvision machines. En dat geldt ook 

voor pakketstroken en pakket aan antwoord-
nummer. Wel merkte ik later een klein verschil 

met de stroken voor een brievenbuspakje. 
Daar print deze Hytech-1710 machine een + na 
BRIEVENBUSPAKJE (afb.11).
  
Braille
Er bleek ook nog een echt nieuwtje in het 
programma te zijn opgenomen. Het betreft 
een Braille-strook met een totaal afwijkende 
lay-out. De bijbehorende bon geeft aan dat 
deze verzending €0,00 kost (afb.12a+b).

Afb.7: strook 
met dragerpapier

Afb.1b: 
 Postalvision 
frankeer-
machine

Afb.12a en 
12b: Braille-
strook en 
€ 0,00-bon

Afb.11: 
BRIEVEN-
BUSPAKJE +

Afb.9: R-
strook met 
tekstfoutjes

Afb.10: bon met QR-code

Afb.5: Klanttotaal

Afb.6a en 6b: 
diverse teksten

Afb.3: Eerste dag van gebruik 06-03-2017

Afb.8: PRIORITY-strook

Afb.4: de allereerste bon met nummer 00000001
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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 

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

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

Cd-rom met de verzameling van 
alle periodieken van de (Studie-)
Groep Postmechanisatie 1969-
2013, als doorzoekbare .pdf 
bestanden. Prijs afgehaald (bij Po & 
Po, POSTEX of Nijkerk) € 7,00.

Cd-rom Postmechanisatie is ook 
te bestellen door overmaking 
van € 10,00 op bankrekening 
NL41INGB0003791584 t.n.v. Pu-
blicaties Po & Po o.v.v. Cd-rom 
Postmechanisatie. Vermeld daarbij 
ook uw postadres!

K
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C
E
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Kilowaar Duitsland.  GRF waarbij 
nieuw 400 gr. 12 euro, 1kgr. 25 euro. 
H.J. de Vries. Tel. 0252-518302.

Diversen

Emmeloord. 11 november post-
zegelbeurs 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

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. 

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht biedt sinds 1926 
gerichte kwaliteitsrondzendingen 
per verzamelgebied. Contributie 
€9 per jaar. Tegemoetkoming in 
portokosten. Zie www.csk.nu 
Tel 0514 850744

Studiegroep Britannia, de verza-
melaars van engeland en gebie-
den. bel 0575-848859, zie www.
sgbritannia.nl  blad, meetings, grote 
veilingen, boekjes en verzamel-
plezier.  join the club!

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

De testfase eindigde op 31 maart 2017 
(afb.13a+b). 
PostNL neemt de opmerkingen van de winkeliers 
onder de loep en past zo nodig onderdelen aan 
op de wensen uit de praktijk. Opvallend voor mij 
als verzamelaar was, dat de stroken wel netjes 
geprint uit de frankeermachine kwamen, maar 
onderweg in het sorteercentrum of tijdens het 
verdere bezorgingsproces heel smoezelig wer-
den. Zie bijvoorbeeld de afbeeldingen 3 en 13a.
PostNL merkt hierover op: De zegelrollen die 
gebruikt worden op de tablets en op de nieuwe 
verkoopterminal hebben een peel-off strip. De 
labels worden dus niet linerless geprint zoals de 
zegels op de huidige terminal. Om de linerless 
zegelrollen goed te kunnen gebruiken is op deze 
rollen een coating aangebracht. Deze coating 
zorgt er onder meer voor dat de geprinte zegels 
ook in het sorteerproces ‘schoon blijven’ en geen 
hinder hebben van thermische vervuiling. Deze 
zegels worden dan ook met een hogere tempera-
tuur geprint dan de zegels die geprint worden op 
de linered rollen. Doordat de nieuwe rollen geen 
coating hebben, hebben ze wat meer last van 
thermische vervuiling in het sorteerproces. Dat 
veroorzaakt de vlekken op de zegels.
De frankeermachines bleven ook na 31 maart 
2017 op de testlocaties in gebruik. Toen ik op 
15 mei 2017 in de vestiging in Tilburg was, bleek 
daar ook nog een Postalvision-machine als in 
afb. 1 in gebruik te zijn. Daardoor konden de twee 
formuletypes PKXL1 en PKXL van één locatie 
(176200) worden vastgelegd (afb.14a+b).
Vanaf 14 augustus 2017 wordt dit systeem ge-
leidelijk in alle postkantoren en pakketpunten in 
heel Nederland uitgerold. De operatie moet zijn 
voltooid in oktober 2018.

Afb.13a en 
13b: 31-
03-2017 
laatste dag 
testfase

Afb.14a en 14b: formule-
types PKXL1 176200 en 
PKXL 176200

tel:0180-316452
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
mailto:gjvis123@xs4all.nl
http://www.usca.nl/
mailto:info@usca.nl
http://www.chinafilatelie.nl/
tel:0182-379470
http://www.csk.nu/
http://www.sgbritannia.nl/
http://www.sgbritannia.nl/
http://www.nvpvl.nl/
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ij het onderzoeken van de koeien- en 
molenzegels van graficus Joost Veer-
kamp kwam ik erachter dat er meer 
perforatievarianten bestaan van deze 

zegels dan in de NVPH-catalogus staan vermeld. 
Er bestaan van beide zegelseries drie verschij-
ningsvormen: een velletje, een prestigeboekje 
en een postzegelmapje, van de molenserie 
zelfs twee postzegelmapjes. De zegels uit deze 
drie verschijningsvormen hebben elk een an-
dere perforatie bleek uit zorgvuldige meting.
In de NVPH-catalogus staan bij beide emissies 

slechts twee varianten vermeld: die uit het 
velletje en uit het prestigeboekje. De zegels 
uit de postzegelmapjes blijken een afwijkende 
perforatie te bezitten!

 Koeienzegels Molenzegels
Velletje V2973 V3069
 13½ x 13 14¼ x 14½
Prestigeboekje PR41 PR47
 14½ x 14¼ 12¾ x 13¼
Postzegelmapje M464 M484
 13¼ x 12¾ 14½ x 14½

Inclusief beide hoekperforaties hebben de 
koeienzegels uit het velletje en uit het mapje 
horizontaal 25 perforaties en die uit het pres-
tigeboekje 27 perforaties. Leg je een zegel uit 
het velletje op een zegel uit het mapje dan zie 
je toch een minimaal verloop. Dat is net het 
verschil tussen 13½ en 13¼. 
Hetzelfde verhaal gaat op voor de molen-
zegels. Waarschijnlijk ook voor andere PostNL-
uitgiften uit die periode. Dat mogen anderen 
checken.

Ot Louw

B
Veerkamp laat zijn tanden zien

Op de bovenste zegel de drie verschillende per-
foraten,  hier bij de koeienzegels (volgorde: boven 
uit velletje, midden uit postzegelmapje, onder uit 
Prestigeboekje)

Het molenvelletje

Prestigeboekje De zegels zoals die in het prestigeboekje zitten
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6

8
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fb. 6: De publieksruimte van de DDP 
in Amsterdam. Links ‘loket 1’,  met 
collectebus voor de Kriegs-WHW 
(winterhulp). In het midden ‘loket 2’, 

met brievenweegschaal en stempelkussen. Op 
het loketbord van loket 2 is te lezen: ‘Wertzei-
chenabgabe. Telegramm annahme. Annahme 
von Wert- u. Einschreibsendungen’. Rechts 
naast ‘loket 3’ op dat bord: ‘Wertzeichenab-
gabe. Annahme von Wert- u. Einschreibsen-
dungen. Annahme von Päckchen. Ausgabe von 
Wert- u. Einschreibsendungen’. Op het bureau 
van de loketten 2 en 3 liggen meerdere pakjes.
De man in burger met de hoed is klaar, de 
korporaal daarnaast zoekt nog naar gepast 
geld. Achter de ontvangstloketten de post-
vakken om af te halen. Daarachter links een 
opzichter in militair postuniform. Rechts een 
civiele medewerkster. Net onder het plafond 
links en rechts telkens de propaganda leuzen 
‘Achtung! Vorsicht! Feind hört mit!’. 

afb. 7: Links nogmaals een blik op ‘loket 3’, 
met rechts daarnaast het uitgifteloket voor 

In deel 1 kon u al kennismaken met het sensationele fotoalbum 
van de DDN. We vervolgen nu het unieke inkijkje bij de dienst. 
door Axel Dörrenbach (vertaling: René Hillesum)

Deutsche Dienstpost 
Niederlande – Amsterdam [2]

A
poste restante zendingen, wat de drukte 
verklaart. Het affiche rechts aan de muur is 
wervend voor ‘3 Jahre Wehrmachtsbetreuung’, 
een actie van ‘kracht door vrede’ van het 
Deutsche Arbeitsfront (DAF), in januari 1943. 
Samen met afbeelding 9 kunnen wij er van 
uitgaan dat de opnamen in de tweede week 
van januari 1943 gemaakt zijn.
Voor zover herkenbaar staat op de achterkant 
van de grootformaat foto’s het stempel van 
de fotostudio ‘Stapf Bilderdienst / Pieter 
de Hooghstraat 10 hs. / ... / Amsterdam’ 
respectievelijk ‘Verbond van Nederlandsche 
Journalisten / A. Stapf’.

afb. 8: De loketten zoals gezien door de 
toezichthouders. Geheel links de uitgifte van 
poststukken waar de medewerkster juist 
een brief overhandigt aan een soldaat in 
lange winter-uniformjas. Rechts daarnaast 
‘loket 3’ (postzegels, aangetekenden, waar-
dezendingen, pakketten), daarnaast ‘loket 1’ 
(postzegels, telegrammen, aangetekenden, 
waardezendingen). Vooraan op de foto een 

sorteertafel met talrijke grootformaat post-
stukken en een groot rolstempel (dagteken-
stempel met golflijnen).

afb. 9: Secretariaat van de kantoorhouder.  
De ramen zijn deels geblindeerd vanwege 
lucht afweergeschut. De kalender staat op 
‘12/dinsdag’. Dan zijn de volgende data waarop 
de foto werd genomen mogelijk: november 
1940, augustus 1941, mei 1942, januari 1943, 
oktober 1943, september 1944 of december 
1944, waarop de 12e een dinsdag was. Als we 
dan afbeelding 7 in ogenschouw nemen, dan 
zal het 12 januari 1943 geweest zijn.

afb. 10: In een achterliggende ruimte van  
DDP Amsterdam. Links een jonge dame achter 
de stempelmachine, rechts de eerste van 
de sorteerkasten, die in meerdere parallelle 
rijen staan opgesteld. Op de achtergrond, in 
het midden van de foto, een grote wandkaart 
van Europa. Rechts beneden daarvan een 
zogenoemde Postleitgebietskarte van het 
Groot-Duitse Rijk.

afb. 11: Postcodekaart van het Groot-Duitse 
Rijk, inclusief de bezette gebieden, circa 1943. 
(uitsnede)

afb. 12: In een achterliggende ruimte van DDP 
Amsterdam. Verwerking en bundeling van de 
gesorteerde post. Vooraan op de werktafel een 
flinke bundel bundeltouw met sluitloodjes. De 
bundels die gereed zijn worden in een mand 
gelegd. De hoofdbesteller houdt toezicht 
– hier mogelijk voor het fotomoment – op de 
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talrijke hulpkrachten. Slechts een persoon 
draagt een uniform met pet. Alle anderen 
dragen burgerkleding, deels gecombineerd 
met een werkjasje, een kiel of een schort.

afb. 13:  In een achterliggende ruimte van 
DDP Amsterdam. Uitgaande post wordt in 
postzakken gedaan, op dit moment pakketjes. 
De postzakken zijn deels van kleurstrepen 
voorzien en met opschrift. Hier zijn personen 
zowel in burger als in uniform werkzaam. 
Vooraan in het midden van de foto een aan zijn 
kraagspiegel als voorman (Rottenführer) her-
kenbare postale onderofficier met het insigne 
van de postale veiligheidsafdeling op de linker 
bovenarm van zijn uniformjas.

afb. 14: DDP Amsterdam: Postassistent (later 
bevorderd tot postsecretaris) Wilhelm Müller 
in militair postuniform, circa 1942. Op de 
achterzijde het stempel van fotostudio "Atelier 
P. Klein / Overtoom 194-196 / Telefoon 82630 /
Amsterdam-W."
Wilhelm Heinrich Karl Müller, geboren 1906 in 
Barkhausen, was in 1936 hulp-postconducteur, 
als trainee. In 1937 als postconducteur, 1939 
als postassistent en 1942 als postsecretaris. 
Tot zijn stationering in Nederland was Müller 
werkzaam bij het postkantoor Bielefeld, dat 
ressorteerde onder de Reichspostdirektion 
Münster (Westf.). Na de oorlog woonde Müller 
in Ovenstädt (district Minden-Lübbecke) en 
was wederom als postsecretaris werkzaam.
Müller was opgeleid als timmerman en oor-
spronkelijk lid van de ‘Sozialdemokratischen 
Arbeiterjugend’. In verband met langdurige 

12

10

13

11

Zijn keuze voor postbeschermer was vermoe-
delijk een persoonlijk compromis om na zijn 
wisseling van beroep tot postbeschermer van 
de Reichspost zijn taak als Unterscharführer 
van de SS te kunnen beëindigen. Als lid 
van de postbescherming was Müller toch 
voorbestemd voor uitzending naar de bezette 
gebieden. De speciale vertegenwoordiger voor 
de denazificering in de deelstaat Nordrhein-
Westfalen classificeerde Müller op 20-8-1948 
echter – ondanks zijn SS-lidmaatschap – in de 
categorie IV (meeloper), ondanks persoonlijk 
wangedrag of deelname aan acties tegen 
Joodse burgers of politieke dissidenten die 
echter niet door de denazi ficeringscommissie 
werden aangetoond.

afb. 15: Armbandinsigne voor de postbescher-
mer (onbewerkt vervangingsstuk), zoals met 
Müllers postbeschermersuniform gedragen. 
Voor verdere uitrustingsstukken van de post-
beschermer zie: Schweizer, M.: Der Postschutz 
und Postluftschutz im Dritten Reich und den 
besetzten Gebieten, Berlin-Schönefeld 2014.

(Wordt vervolgd)werkloosheid ten tijde van de Weimar repu-
bliek was Müller in juni 1930 uit opportunis-
me toegetreden tot de NSDAP en in oktober 
1932 tot de algemene SS, waarop hij dan op 
aanbeveling voor de eerste keer een vaste 
aanstelling in zijn geschoolde beroep kreeg.
Op grond van een controverse  met zijn 
plaatselijke SS-Führer zocht Müller een 
uitweg om de organisatie te verlaten, en vond 
als op lossing om zijn beroep te wisselen bij 
de Reichs-post en een daarbij behorende 
wisseling van vestigingsplaats naar Bielefeld. 15

14
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Djebel Druze (1920)
Door een decreet van 1 september 1920 werd 
het Franse mandaat opgesplitst in 4 districten. 
Een daarvan was de staat Damascus inclusief 
het gebied van de Druzen ofwel Djebel Druze. 
Het is een gebied ten zuiden van Syrië , gren-
zend aan Jordanië en ten oosten van Damascus. 
Er werd gevraagd afzonderlijke regeringen te 
vormen voor elk district waaronder dit. In juni 
1922 verklaarde Djebel Druze een onafhanke-
lijke staat te zijn. De Druzen rebelleerden tegen 
de Fransen en trokken naar Damascus met als 
gevolg een bloedige opstand. Syrische natio-
nalisten wilden dit district bij een onafhankelijk 
Syrië hebben. In 1936 werd tussen Frankrijk en 
Syrië overeen gekomen dat Djebel Druze onder-
deel kon worden van een groter Syrië. Frankrijk 
ondertekende het verdrag echter niet en toen 
in 1939 Alexandrette bij Turkije kwam, stapte de 
president van Syrië uit protest op. De constitu-
tie van districten werd opgeheven en na diverse 

ontwikkelingen gedurende de Tweede Wereld-
oorlog werd in 1943 de constitutie hersteld en 
werd Djebel Druze weer onderdeel van Syrië
Van de Ottomaanse zegels is tot dusver maar 
1 zegel uit 1920 bekend voor gebruik in deze 
regio: een gerechtshofzegel van 10 para met 
overdruk van 50 piaster ; in de Franse taal 
de opdruk ‘État du Djebel Druze› en in het 
Arabische schrift ‘Gouvernment du Djebel 
Druze’. Ik heb er helaas geen afbeelding van en 
met een prijsindicatie van $ 150 valt hij onder 
de duurste zegels die Duston tot dusver heeft 
beprijsd.

Syrie (1919-1921) * ADPO (1917-1925)
Syrië was van oorsprong een onderdeel van de 
Ottomaanse provincie Soury. Toen in 1918 de 
Britse troepen van Generaal Allenby Palestina 
en Libanon introkken en langs de kust naar 
Alexandrette trokken, trokken Arabische 
strijdkrachten door de zuidelijke en centrale 

gebieden naar Aleppo.Op 3 oktober 1918 
bezetten Arabische troepen Damascus onder 
prins Faisal, zoon van koning Hoessein van 
Arabië. De Britten hadden hen een nieuwe 
Arabische staat beloofd in ruil voor hun 
steun, waardoor de aspiraties na dit succes 
verzekerd leken. In september 1919 echter 
werd door een Brits-Franse overeenkomst 
voorkomen dat Syrië onderdeel werd van 
een Frans mandaat. Het Algemene Syrische 
Congres werd samengeroepen en er werd een 
resolutie aangenomen voor een onafhankelijk 
Syrië, inclusief Palestina en Libanon met 
Faisal als koning. De onafhankelijkheid werd 
op 8 maart 1920 verklaard . De Fransen en 
de Britten weigerden de staat te erkennen 
en toen het Franse mandaat werd bevestigd 
op het Congres van St. Remo, verjaagden de 
Fransen Faisal en werd geheel Syrië bezet. Met 
het decreet van 1 september 1920 werd Syrië 
in 4 districten opgedeeld: Groter Libanon, 
Aleppo incl. Alexandrette , de Aleoeten en 
Damascus incl. Djebel Druze. De ontwikkelin-
gen van de afzonderlijke gebieden werden in 
de voorgaande stukjes beschreven. Volledige 
onafhankelijkheid kwam pas op 1  januari 1944 
maar het duurde tot 1946 voordat alle Franse 
troepen waren vertrokken. Van februari 1958 
tot 28 oktober 1961 zijn Syrië en Egypte nog 
samen geweest onder de naam ‘United Arab 
Republic’ maar ging vervolgens weer verder 
als Syrische republiek.

Koninkrijk Syrië (1920)
Van het koninkrijk Syrië zijn diverse Otto-
maanse belastingzegels met diverse opdruk-

Een eerste hand 
met tweedehands [4]

In dit deel worden van de nieuwe 
gebieden: deel 2 van Syrië en gebieden; 
Cilicië en Anatolië behandeld. 
door Oscar van der Vliet

de antieke wereld

special 
2017

Afb. 73: 10 para fixed fee serie 
1916 met handstempel type A

Afb. 74: 1 piaster proportional fee 
serie 1916 met handstempel type A

Afb. 75: 1 piaster rental 
fee met opdruk type C

Afb. 77: 1 piaster fixed fee 
serie 1916, type 1

Afb. 78: Millieme ½ op 2 para 
fixed fee serie 1916, type 5

Afb. 79: 50 piaster op 
25  piaster fixed fee serie 
1916, type 8 of 10

Afb. 80: 5 piaster 
proportional fee serie 
1916, type 11

Afb. 76: Document uit de periode van het koninkrijk van Syrië met 4x 20 para proportional fee van serie 1916 met handstempel type A
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Afb. 86: Beoogde indeling van het Ottomaanse Rijk in het Verdrag van Sèvres

Afb. 81: 20 piaster FIXE op 
10 paster proportional fee 
serie 1916, type 9

Afb. 82: 0,10 piaster op 
2 para fixed fee serie 1923, 
type 8

Afb. 83: 1 piaster op 
20 para fixed fee serie 
1923, type 12 Afb. 84+85: Tabaksbelastingzegels met OMF opdruk en waarde 3 piaster resp. 70 para

ken gebruikt. Er zijn 3 modellen voor belasting-
zegels bekend waarvan ik er 2 verschillende 
als afbeeldingen kan tonen (afb. 73-75). Verder 
ben ik nog een document tegen gekomen waar 
dergelijke zegels op zaten (afb. 76).
De stempels zijn onderzocht door E.W. 
Stannards en in de november editie van de 
American Revenuer gepubliceerd. Ze zijn naar 
zijn zeggen moeilijk te lezen maar er is voor 
een deel uit op te maken dat er verwezen 
wordt naar het koninkrijk van de Emir in plaats 
van een regering.
Op postzegels komen 2 andere typen voor 
maar dit stempel luidt ‘HAKUMA al ARABIE’ 
(De Arabische regering) en ‘HAKUM SORA 
ARABIE’ (De Syrisch-Arabische regering).
 
Damascus (1919-1921)
De staat en de gemeente Damascus hebben 
een korte periode eigen belastingzegels gehad 
waarbij een groot deel nieuw gedrukte zegels 
waren. Van de Ottomaanse zegels zijn maar 
4 verschillende waarden bekend op 2 justi-
tiezegels en 2 religieuze gerechtshofzegels, 
elk voorzien van diverse overdrukken zoals 
‘Governement de Damas’ en ‘Etat de Damas. 
Ik heb geen voorbeelden hiervan beschikbaar 
en dat is met richtprijzen vanaf $ 100,– niet zo 
verwonderlijk.
Voor de algemene uitgaven van Syrië vanaf 
1923 zijn geen Ottomaanse zegels gebruikt 
maar zijn nieuwe zegels uitgegeven of Franse 
belastingzegels voorzien van overdrukken. 

ADPO (1919-1925)
Net als eerder beschreven bij Libanon werden 
in Syrië A.D.P.O. belastingzegels gemaakt om 
de staatsschuld van het Ottomaanse Rijk af te 
lossen voor het deel dat aan deze regio werd 
toegerekend. 
De omrekenkoers was ook voor Syrië:
40para = 1 piaster; 100piasters = 1 Ottomaans 
pond (livre); 1 Franse franc = 5 piasters.
Syrië kent een grotere verscheidenheid aan 
opdruktypen dan Libanon. Er zijn 472 catalo-
gusnummers aangemaakt voor Syrië tegen 
bijna 300 voor Libanon. Er zitten echter nog 
veel gaten in de nummering en af en toe duikt 
er een zegel op die weer een lege regel kan 
vullen. Boven de 100 piaster zijn ze op een 
enkele specimen na niet bekend. De goed-
koopste stond voor $ 10,– te koop (2000) 
maar vandaag de dag gaan vooral de lagere 
waarden wel eens voor minder weg. Er zijn ook 
voorbeelden waarbij de soort belastingzegel 

wordt veranderd in een andere soort door een 
extra opdruk. Verder kent Syrië een grote vari-
atie in series waarbij in tegenstelling tot Liba-
non zelfs nog zegels zonder tughra van serie 
1923 zijn gebruikt. Met afb. 77-83 een greep 
uit de vele typen en series die zijn gebruikt.
 
Cilicië OMF (1919-1921)
Cilicië is een deel van het Ottomaanse rijk ge-
legen ten noorden van Syrië. Cilicië werd door 
Franse en Britse legers bezet en in december 
1918 overgedragen aan de Franse militaire 
administratie. Een deel van Cilicië werd toege-
voegd aan het Franse mandaatgebied van Sy-
rië maar het resterende deel is door fel verzet 
van de lokale bevolking, voornamelijk etnische 
Turken met het verdrag van Lausanne in 1921 
aan Turkije overgedragen. (bron: Wikipedia)
Om het postverkeer te kunnen laten doorlo-
pen werden Ottomaanse postzegels voorzien 
van een handstempel ‘T.E.O. / CILICIE’ (Ter-
ritoire Ennemis Occupation) en Franse post-
zegels voorzien van de opdruk O.M.F. / CILICIE 
(Occupation Militaire Française). Volgens het 
werk van Duston zijn er geen belastingzegels 
bekend. Het is mogelijk dat belastingzegels uit 
een andere regio in dit gebied zijn gebruikt.
De enige belastingzegels die ik tot dusver heb 
gevonden zijn tabakszegels die in 1920 zijn 
voorzien van de opdruk ‘OCCUPATION MILITAI-
RE FRANCAISE’ en de waarde ‘3 ½ PIASTRES’ 

en ‘70 PARAS’ (1 ¾ Piastres). In Yvert de Nrs 78 
en 79. De 70 para staat € 1,40 (afb. 84+85).

Anatolië (1920-1922)
Dit is volgens mij een van de laatste veran-
deringen die in het resterende Ottomaanse 
Rijk plaatsvonden. Na de Eerste Wereldoorlog 
waren de Ottomanen verslagen. Het Verdrag 
van Sèvres was een van de vele verdragen en 
werd op 10 augustus 1920 ondertekend. Het 
betekende het begin van de opdeling van het 
Ottomaanse Rijk en daarmee de totale vernie-
tiging daarvan. Het gaf het startsein voor de 
vorming van mandaatgebieden zoals Palestina 
voor de Britten en Syrië en Libanon voor de 
Fransen. Verder kreeg Griekenland gebieden 
erbij wat nu Edirne en Izmir genoemd wordt, 
Italiaanse, Franse en Britse invloed gebieden 
en binnen de grenzen van het Turkije van 
na 1923 een Armeens en Koerdisch gebied. 
Onderstaand kaartje dat ik met deze info op 
Wikipedia vond laat de plannen voor de opde-
ling zien (afb. 86).
Het verdrag zorgde voor vijandigheid onder 
de nationalisten van Turkije. Degenen die het 
verdrag hadden ondertekend verloren hun 
staatsburgerschap door de Grote Nationale 
Assemblee dat geleid werd door Mustafa 
Kemal, een militair die het tot generaal had 
geschopt en zijn sporen had verdiend bij 
de Slag om Gallipoli (1915-1916) toen de 



516 FILATELIE  SEPTEMBER 2017

geallieerden probeerden bij Constantinopel 
aan land te komen maar uiteindelijk zich 
terugtrokken om de invasie via Egypte te laten 
lopen. Het verdrag leidde uiteindelijk tot een 
Turkse Onafhankelijkheidsoorlog en op 24 juli 
1923 tot het Verdrag van Lausanne dat door 
Mustafa Kemal en de meeste nationalisten 
werd ondertekend. Dit vormde de basis voor 
het huidige Turkije. Volgens de wet op familie-
namen Atatürk kreeg Kemal in 1934 van het 
Turkse parlement de honorabele achternaam 
‘Atatürk’. Dit betekende ‘vader der Turken’. Ke-
mal Atatürk heeft deze titel niet lang kunnen 
voeren. Hij stierf in 1938 op 57 jarige leeftijd.

Hoe zit het dan met de Ottomaanse belasting-
zegels die met overdrukken voor postaal ge-
bruik werden toegepast? Na het Verdrag van 
Sèvres werden in de periode 1920 -1922 kleine 
voorraden oude Ottomaanse postzegels van 
een overdruk voorzien, gevolgd door diverse 
soorten belastingzegels. Er zijn volgens een 
studie van Passer geen betrouwbare gegevens 
voor de gebruiksperiode maar er bestaan brie-
ven die in die periode echt hebben gelopen. 
Er bestaan in feite 2 soorten overdrukken: 
een overdruk met het Arabische jaar 1336 
(1920= ١٣٣٦) en een met het Arabische jaar 
1337 (1921=١٣٣٧)

In afb. 87-89 enkele verschillende zegels 
die zonder waardeverandering voor de post 
werden toegepast.
Op internet kwam ik nog een voorbeeld van 
een brief tegen uit deze periode. De brief 
ging van Samsun naar Constantinopel voor 
een tarief van 5 piasters. Hiervoor was een 
belastingzegel voor het tribunaal hof gebruikt 
met opdruk (afb. 90).

Hiermee eindigt een lange geschiedenis van 
een opeenvolging van veranderingen waar 
 anderen weer blij mee werden gemaakt. 
 Behalve de (belasting) betaler natuurlijk! 

Afb. 87: Theaterbelasting: 
20 para

Afb. 88: Ministerie van 
Financiën: 5 piasters

Afb. 89: Gerechtshofzegel: 
10 para Afb. 90: Lokale brief met tribunaalzegel met opdruk voor gebruik als postzegel

Elke dag, vinden meer dan 10.000
verzamelaars hun schaaen
op Delcampe.
Vind de uwe nu!

www.delcampe.net

 
Nu te koop: CD-rom jaargang 2016

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

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

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

De toezending kan enige tijd in beslag nemen.
Op beurzen waar wij staan kunt u de CD-rom voor € 12,50 kopen.
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N
a het succes van ons dameselftal op de 
Europese kampioenschappen voetbal kan 
nu wel de kaart van met Helmut Schön 
getoond worden (afb.1). Deze verscheen 

al in 2015 ter herdenking van zijn 100e geboor-
tedag en is gestempeld in zijn geboorteplaats 
Dresden. Hij was er in zijn jeugd een succesvolle 
voetballer, vluchtte in 1950 naar West-Berlijn 
met tien van zijn medespelers en zette later zijn 
carrière voort als coach. De Manschaft versloeg 
onder zijn leiding ons land op het WK van 1974, 
wat ons lang een trauma naliet. Een veel ouder 
jubileum werd in 2016 gevierd met bier wegens 
het 500-jarig bestaan van het Reinheitsgebot (afb. 
2) . De brouw-wet werd ingevoerd door de hertog 
van Beieren, die toen in Ingolstadt zijn slot had, 
vandaar die stempeling.
Veel ouder is het slot van Schwetzingen in Baden-
Würtenberg, dat 1250 jaar bestond. Het was oor-
spronkelijk een verdedigbare waterburcht en daarna 
een jachtslot. (afb. 3) toont de ‘moderne’ voorzijde 
als Barokslot na ingrijpende verbouwingen vanaf 
1700. Op de postzegel staat ook de omliggende 
grote Franse baroktuin naar de mode van die tijd 
naar het voorbeeld van Versailles. Altötting is het 
belangrijkste bedevaartsoord van Zuid-Duitsland 
wegens zijn bijzondere Mariabeeld, dat ook op de 
postzegel staat weergegeven. Deze zwarte Madonna 
wordt in de Genadekapel vereerd (afb. 4).
Een zeer geslaagde moderne Duitse serie is die 
over de vuurtorens, waarvan er jaarlijks twee 
zegels verschijnen. Traditiegetrouw is er ook een 
maximumkaart beschikbaar, zoals de vuurtoren 
Staberhuk op het eiland Fehmarn in de Oostzee 
(afb. 5). De bakstenen toren is gebouwd in 1903 
nadat er een kanoneerboot van de Duitse Marine 
vastliep. De beperkte hoogte maakt hem eerder een 
oriëntatielicht tussen dit eiland en het vasteland.
Begin dit jaar verscheen gelukkig de kaart van het 
slot Ludwigsburg (afb. 6), zodat een fout in de 
vorige aflevering over Duitsland verbeterd kan wor-
den. (Met dank aan de personen die reageerden) 
Toen was de kaart van Ludwigslust verschenen 
(afb. 7) die beschreven werd als Ludwigburg. Lud-
wigslust is echter ‘slechts’ een klein lustslot in laat 
barokke stijl in Noord-Duitsland, bij Schwerin. Lud-
wigsburg is daarentegen het grootste authentieke 
barokke slot van Würtenberg (Zuid-Duitsland) bij 
de gelijknamige stad ten noorden van de provincie-
hoofdstad Stuttgart. Dit slot verscheen overigens 
al eerder, in 2004, op een postzegel. 
Tenslotte nogmaals een vuurtoren, nu die van 
Holtenau bij Kiel (afb. 8). Hij is in de traditionele 
neogotische stijl gebouwd van baksteen, wat bij 
hen en ons normaal is. Wij kunnen immers geen 
natuursteen uit groeven putten en moeten stenen 
bakken van rivierklei. Er zijn nog meer maximum-
kaarten verschenen van de Duitse Post van onder 
meer Luther en Granach. Deze worden volgende 
keer besproken rond het Lutherjaar 2017. 

Maximumkaarten 
van de Duitse Post

 
samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl
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n 1824 was het moeilijk en heel duur 
om ophaalbruggen te maken die 
vijftien meter konden overspannen, 
laat staan de 37 meter van het NH-

kanaal. Die breedte had het omdat bepaald 
was dat een linieschip (marine) en grote koop-
vaarder elkaar moesten kunnen passeren. 
Men wilde eerst met pontjes werken, maar dat 
stuitte op grote bezwaren van de Zijpenaren: 
te veel tijdverlies. ‘s Nachts was bij zwaar weer 
van de overzijde de pontschipper niet uit zijn 

bed te krijgen (hij hoorde je gewoon niet) en 
bij vorst of storm zou men niet naar de kerk 
kunnen. Dus werd uiteindelijk gekozen voor 
het systeem van de vlotbrug (afb. 3), simpel 
doch doeltreffend. Aan weerszijden van het 
kanaal werd daartoe een vast bruggedeelte 
gebouwd dat enkele meters het water in stak. 
Tussen deze min of meer vaste brugdelen 
dreven twee vrij lange houten vlotten, dicht bij 
elkaar gehouden. Als er een schip door moest 
(afb. 4) werd de verbinding los gemaakt en 

werden de vlotten onder de vaste brugdelen 
getrokken. Ook dit was een ontwerp van Jan 
Blanken. In 1922 werd echter de draagkracht 
van de vlotbrug in ‘t Zand te gering, waarop 
ijzeren drijfkisten voor versterking gingen 
zorgen. In 1949 werd deze brug vervangen 

Tot circa 1820 was de ‘Zijpe- en Hazepolder’ een min of meer besloten wereld, 
een kanaal tussen Amsterdam en Nieuwediep (Den Helder) moest daar verandering 
in brengen. Het was Koning Willem I (afb.1) die het initiatief nam tot aanleg van het 
Noord-Hollands Kanaal teneinde een veilige, snellere verbinding te krijgen tussen 
Den Helder (Noordzee) en Amsterdam. Staats raad generaal van Rijkswaterstaat 
Jan Blanken was de ontwerper van dit kanaal (afb.2) welke ook ’t Zand nieuwe 
mogelijkheden bood. Het werk aan het Zijper deel kwam grotendeels in 1822 tot 
stand, uitgevoerd door 800 à 1000 werklieden uit heel Nederland, maar ook uit 
Vlaanderen en Duitsland. 
door Danny Jimmink

’t Zand (N-H) in
 prentbriefkaarten [2]

I
1. Dr. Trenkler&Co-Leipzig, 1907, autotype

4. Uitg. Th.Tesselaar ’t Zand, 1928, lichtdruk

2. Jos-Pé Arnhem, uitg. Fa. P. Zomerdijk ’t Zand, 1960, fotodruk 3. Uitg. H.Bakker, 1905, lichtdruk

5. Uitg. Th.Tesselaar ’t Zand, 1922, lichtdruk
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door de huidige stalen pontonbrug. Deze heeft 
elektrische bediening en een volautomatische 
aanpassing aan het waterniveau en ligt iets 
noordelijker naast de oude brug. Het principe 
is nog hetzelfde als dat van de vlotbruggen, 
waaruit blijkt hoe praktisch die waren. 

‘Herengracht en drollenpadje’
Sinds de aanleg van het NH-kanaal ontwik-
kelde ’t Zand zich steeds meer als dorp. Land-
bouw bleef nog wel de hoofdmoot van bestaan 
maar na 1890 kwamen daar ook timmer- en 
kaasfabriekjes om de hoek kijken. De oostzijde 
(dorpskant) van het NH-kanaal wordt min of 
meer gescheiden door de Keinsmerweg en de 
pontonbrug, overigens nog steevast aange-
duid met vlotbrug. Het noordelijk deel van het 

jaagpad was in onderhoud van de gemeente 
Anna- Paulowna en het zuidelijk deel deed de 
Zijpe- en Hazepolder. Het provinciaal bestuur 
van Noord-Holland gaf op 23-8-1937 haar 
fiat om beheer en onderhoud in zijn geheel 
over te hevelen naar de gemeente Zijpe. In de 
volksmond stond het noordelijk deel bekend 
als de Herengracht (afb. 5). Vrijstaande 
huizen suggereerden dat de ‘gegoeden’ hier 
vertoefden. Links ziet u het enige bedrijfspand 
daar; de op 1 juli 1914 ontstane timmerfabriek 
van Schilder en Doedens (afb. 6) vestigde 
zich hier in 1921 aan het kanaal. Begin jaren 
’50 van de vorige eeuw lagen voor dit pand 
enige zogenoemde kazerneschepen, ook wel 
keukenwagens genoemd (afb. 7). Hier waren 
militairen gelegerd voor schietoefeningen 

op het Botgat bij Groote Keeten. Militair 
Suiker- of Suykerbuik stond goed bekend bij 
de jeugd; hij gaf wel eens een sinaasappel weg 
en die hadden ze in ’t Zand toen nog nooit 
gezien. De andere kant van de vlotbrug had 
duidelijk minder vleiende namen; Drollenpadje 
of Martelaarsgracht. Hier kwam A.F.Meijer 
tegelijk met zijn voorstel rond de naamswijzi-
ging van de Irenestraat in mei 1947 met nog 
een voorstel; voortaan moest het maar de 
Kanaalkade heten en ook dat werd door de 
gemeente Zijpe gehonoreerd. Het op de hoek 
met de Keinsmerweg gelegen pand wijzigde in 
etappes van herberg naar woninginrichting-
zaak. Eerst waren daar ook nog twee woningen 
gelegen, later was er in het laatste deel nog 
een schoenenzaak (afb. 8+9). 

10. Jos-Pé Arnhem, uitg. Fa. T. Zomerdijk ’t Zand, 1964, fotodruk

6. Uitg. P. Zomerdijk, 1922, lichtdruk/ingekleurd 7. Weenenk&Snel Baarn, Gez. Schilder ’t Zand, 1955, fotodruk

8. Photo Rotatie pers Amsterdam, 1930, fotodruk 9. Foto Wim Bloothoofd Heiloo, uitg. Sigarenmagazijn Baltus ’t Zand, febr.1967, fotodruk

11. H.Bakker, 1904, lichtdruk
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Nieuwe school
In 1846 verrees in ‘t Zand een nieuwe school 
met onderwijzerswoning ‘op den hoogen stort-
grond van het N.H.Kanaal aan den oostzijde’ 
(Kanaalkade). De gemeenteraad van Zijpe 
besloot in 1866 dat de lagere school in ‘t Zand 
wel met een hulponderwijzer minder toe kon, 
scheelde weer 300 gulden. Bij negen tellingen 
bleek het aantal leerlingen minder dan 100 te 
zijn en dat moest de hoofdonderwijzer toch wel 
alleen afkunnen (desnoods met een kweke-
ling). Burgemeester Van Doorn was het er niet 
mee eens, want het was in strijd met de wet én 
het algemeen belang. Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland stelden dat er gemiddeld maar 
liefst 116 leerlingen in ‘t Zand ingeschreven 
waren en dus werd het raadsbesluit van Zijpe 
ter vernietiging voorgedragen in Den Haag. En 
bij Koninklijk Besluit van 10 februari 1867 werd 
aldus besloten. De argumentatie: ‘het getal 
leerlingen dat aan eene school is ingeschreven 
of tot die school behoort, niet het getal leerlin-
gen dat op zeker willekeurig of toevallig gekozen 
dagen bevonden, is die welke werkelijk in het 
schoollokaal aanwezig te zijn’. Rond 1958 wordt 
een nieuwe openbare school gebouwd, twee 
klassen en een algemene ruimte, aan de C. de 
Leeuwstraat (afb. 10). Naast het oude school-
huis vinden we beurtschipper en fouragehandel 
Schilder (1926), de boten liggen voor de deur. 
Die werden later vervangen door vrachtwagens 
en in 1985 fuseerde het bedrijf met een ander 
transportbedrijf in ’t Zand tot transportbedrijf 
Bakker en Schilder. Achter de schoolkinderen 

en onder de bomen verscholen (afb. 11) vinden 
we een rijtje witte huisjes die bekend stonden 
als de ‘kazernewoningen’. Die naam was ont-
leend aan het feit dat dit rijtje op een kazerne 
leek, maar had niets te maken met een militair 
onderkomen. Het witte pand rechts ervan was 
opslagplaats van de Fa. Zeeman (afb. 12).

De overkant
Zeeman had korenmolen ‘De Hoop’ op het eind 
van het doodlopende Molenpad staan, rechts 
van de Groteweg (afb. 13). De familie Zeeman 
is de 11e eigenaar sinds de van oorsprong 
volmolen ‘De Haan’ (ca. 1600), later ook 
zaagmolen, van Soeterwoude in 1865 in ’t Zand 
weer werd herbouwd. De molen werd in 1922 
stilgezet en raakte eind twintiger jaren van de 
vorige eeuw een wiek kwijt en in mei 1940 werd 
de kap met de laatste wiek verwijderd. Tot 1970 
is de romp nog als silo gebruikt en op 11 mei 
2011 verplaatst naar de huidige stek achter de 
N9, daar gerestaureerd en sinds 3 mei 2013 
te bezichtigen. Zijn we dan zonder erg het 
NH-kanaal overgestoken? Dat valt in de praktijk 
nogal eens tegen, zo ook in 1913 toen een 
honden- of bokkenwagen en nog 2 paard en 
wagens zelfs vóór de vlotbrug stagnatie veroor-
zaakten (afb. 14). En later waren het met enige 
regelmaat te zwaar beladen wagens die op de 
brug strandden. Reparatie duurde soms weken, 
4 km omrijden via De Stolpen, voor voetgan-
gers en fietsers wordt een pontje ingezet. En 
uiteraard gaat de brug zo nu en dan open en 
staan er aan beide kanten files, vooral vanwege 

woon-werk verkeer in de spits en strandgan-
gers in vakantietijd. Aan de overkant gekomen 
zien we op de plek van een voormalig kaas-
fabriekje melkontvangst Hollandia (afb. 15 ), in 
1910 gebouwd door De Leeuw en daar tot 1961 
actief. Voordat vrachtwagens in beeld kwamen 
werd de melk per boot of met paard en wagen 
door de boeren zelf aangevoerd (afd.16). Via 
het NH-kanaal ging het ter verwerking naar het 
moederbedrijf in Purmerend, vandaar de term 
ontvangst. Aan de noordzijde, hoek Molenpad 
en Oude Rijksweg, staat het Noord-Hollands 
Koffiehuis (afb. 17), voorheen ‘Het Hof van 
Holland’ met doorrijstal voor bezoekers met 
paard en rijtuig (afb. 18). Deze stal diende om 
paarden te wisselen voor de trekschuit die via 
het kanaal van alles vervoerde, onder andere 
meel voor de maalderij van Zeeman. De stal 
is later gesloopt en op die plek is een terras 
gemaakt, de muurtjes staan er nog. De naam 
is tussendoor nog Bondscafé geweest en 
sinds mei 1989 is het Chinees restaurant ‘De 
Manderin’. Verder huisden er aan de noordzijde 
onder andere nog een veehandelaar, groente-
boer, bakkerij (later schildersbedrijf), kruide-
nier, huisarts, paardenslager, timmerman, nog 
een bakker en een garage. Overigens heette 
het voormalige jaagpad eerst Rijksstraatweg, 
daarna Rijksweg en toen die doorgaande weg 
(N9) om ’t Zand werd geleid per 1 maart 1989 
Oude Rijksweg. De verlegde N9 doorsnijdt zo 
de grote weg, het doodlopende deel Groteweg 
is officieel pas per 1 januari 1989 op verzoek 
van alle bewoners Molenpad gaan heten al was 

12. Foto H. Klaver, uitg. C. Baltus-Oostermeijer, ca. 1952, fotodruk 13. H.Bakker, 1905, lichtdruk

14. Uitg. K.Tesselaar ’t Zand, 1913, fotodruk 15. Weenenk&Snel Baarn, J.Louter ’t Zand, 1957, fotodruk
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dit in de volksmond al heel lang het geval. Aan 
de zuidzijde dreef Zur Muhlen (afb. 19) tussen 
Alkmaar en Den Helder een pakketdienst en 
vervoerde passagiers die pal voor herberg 
Kanaalzicht konden uitstappen. Dat werd later 
café Modder en na de moord op president 
Kennedy in 1963 werd in 1965 het café naar 
hem vernoemd. In 1988 tenslotte werd het De 
Boelevaar en nu is het een onderkomen voor 
Poolse arbeiders. Daarnaast een slagerij, de 
tabakswinkel van de fam. Baltus en Zwart had 
er een elektrotechnisch bureau en winkel en 
in het begin ook nog fietsenmakerij. Er stond 
tot daar in de jaren ’70 van de vorige eeuw een 
benzinepomp tussen het fietspad en de rijweg. 
Tenslotte de kruidenierswinkel van Zomerdijk 
(afb. 20). Uiteraard aan zowel de noord- als de 

zuidkant nog de nodige woningen onder andere 
naast Hollandia een drietal voor brugwachters. 
Nu staan er nog twee, zonder brugwachters, 
want de brug wordt op afstand vanuit De Kooy 
bij Den Helder bediend. Helemaal aan de zuid-
kant lag Zandspoor met steiger. Toen de nollen, 
landschap met duintjes, in de Bosweg en 
omstreken werd afgegraven, is een spoorlijntje 
aangelegd om al dat zand te transporteren. Het 
zand zou deels gebruikt zijn om een deel van 
Amsterdam mee te bouwen. Het spoorlijntje is 
allang niet meer, de gemeente Zijpe ook niet, 
maar ’t Zand bloeit als nooit tevoren. 

Correcties deel 1
Afb. 13: jaartal moet zijn 1933
Afb. 14: jaartal moet zijn 1945

Bronnen
Adri de Wit en Dirk Smit – ‘t Zand, leden historische 
vereniging Zijpe 
Zijper Museum - Schagerbrug incl. website, beeld-
banken en Zijper Historie Bladen
Regionaal Archief Alkmaar 
molentzand.nl/historie 
Zijpe II J.T. Bremer, pag. 21-25 en pag. 26-29
Wat een pracht; Monumenten en Bezienswaardigheden 
in de gemeente Zijpe - L.F. van Loo 
Van poldergasten, waaiersluizen en vlotbruggen – 
Rijkswaterstaat 1996 
Google / Wikipedia
prentbriefkaarten.info/datering
Algemeen Rijksarchief Den Haag
Henry de Jong – Schagen, gepensioneerd drukker

16. Uitg. Ar. De Wit Jaz.’t Zand , ca. 1912, lichtdruk 17. Weenenk&Snel Baarn, Café Restaurant J.Beeldman ’t Zand, 1955, fotodruk

20. Uitg. onbekend, 1933, fotodruk

18. H.Bakker, 1904, lichtdruk

21. Uitg. Th. Tesselaar ’t Zand, 1933, lichtdruk

19. Uitg. onbekend, 1925, fotodruk
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en splitsing in een deel ‘docu-
menten’ en een deel ‘zegels’ was 
onvermijdelijk. Niet alleen dat er 
over ‘Faux de la Défense’ na WOII 

een hoeveelheid gegevens vrij kwam die 
filatelistisch gezien duidelijk technisch zijn, 
maar ook dat het verhaal over de ‘Vlaamsche 
Staat’-opdruk meer het opsporen en verkla-
ren van gebeurtenissen is. 

Gegevens beperkt
Bovendien is het het aantal bruikbare 
gegevens nogal beperkt, drie documenten 
in totaal. Voor de goede orde, in dit eerste 
deel is behalve deze drie bewijsstukken het 
aanwezige materiaal vergaard na de oorlog: 
foto’s onder andere uit het Keystone-archief 
van het leven van de maarschalk van onge-
veer 1919 tot zijn dood. De bovengenoemde 
brieven en folders afkomstig van de exposi-
tie, die in 1945 gehouden is. 
Het stuk, dat met enige argwaan bekeken 
dient te worden, is een foto geknipt uit een 
Frans dagblad (afb. 1). Deze foto, genomen 
in Montoire-sur-le-Loir op 24 oktober, laat 
Pétain op de rug gezien, de hand schuddend 
met Hitler, die tegelijkertijd met zijn branie-
achtige officieren met ganzepotige revers, 
alle aandacht opeisen. Geen Fransman zou 

aan zo’n foto de voorkeur geven en het bewa-
ren daarvan geeft aanleiding om te vermoe-
den dat de houder nazistische voorkeur zou 
kunnen worden toegemeten. 
De tweede afbeelding (afb. 2b), in feite het 
sleutelstuk van de hele affaire, is een gefoto-
grafeerde en geplastificeerde ‘episode’. Het 
is duidelijk te zien dat er iets is weggelaten 
en iets is toegevoegd. Als het deel tussen de 
twee zwarte vage lijnen wordt weggenomen 
en de onderste regels naar boven worden 
geschoven, wordt de tekst weer leesbaar en 
komt de ruimte weer vrij waar oorspronkelijk 
de bedankbrief van de maarschalk heeft 
gestaan. afb. 2a geeft de originele episode 
weer. 

Toneelstukje
Het verloop van de gebeurtenissen wordt 
hierin beschreven als het script van een 
toneelstukje: Een correspondent, die anoniem 
wil blijven, bericht dat na de landing van de 
geallieerde troepen in Algerije en de daarop 
volgende bezetting van het vrije deel van 
Frankrijk door de Duitse en Italiaanse troepen, 
tegen alle afspraken in, de positie van de 
Vichy-regering bijzonder precair is geworden. 
Zelfs zo wankel dat verschillende personen 
van deze regering de maarschalk zouden 
willen bewegen naar Algiers te vluchten. Maar 
toen Pétain weigerde om aan deze aansporin-
gen gehoor te geven, probeerde ‘men’ hem er 
van te overtuigen dat de Duitsers op het punt 
stonden het departement Nord van Frankrijk 
af te scheiden en te vormen met Vlaanderen 
tot een grote Vlaamse staat (afb. 3). Men 
dacht dat de chef van de Etat Français, die 
altijd de eenheid van Frankrijk heeft voorge-
staan, zich gewonnen zou geven en alsnog zou 
accepteren om te vertrekken. 

Vignetten
Om kracht te zetten bij deze argumentatie 
stelde ‘iemand’ voor om een courante serie 
Pétain-zegels van een opdruk te voorzien 
zoals in afbeelding 2a is te zien. De opdruk 
werd in twee stappen gedrukt, eerst de 
benaming en de Vlaamse Leeuw en daarna 
de waarde. Let op: er wordt geen denominatie 
gegeven, want dan zouden het postzegels zijn, 
die alleen uitgegeven kunnen worden door een 
officiële instantie. Nu blijven het waardeloze 
vignetten. Losjes weg wordt nog vermeld dat 
de opdruk gerealiseerd werd middels moyens 
de fortune. 
Een serie van deze ‘zegels’ wordt naar de 
maarschalk gestuurd, die op zijn beurt door 
zijn secretariaat een bedankbriefje laat 
schrijven. Met het vinden van dit document 
is het complot, zoals men het wel zou mogen 
noemen, bijna geheel openbaar geworden. 
Bijna, omdat door de oorlogsomstandigheden 
er natuurlijk geen namen genoemd kunnen 
worden en de nodige discretie betracht moest 
worden. Het eerste dat opvalt is het embleem 
van de Vlaamse staat. In Wikipedia werd 
– inmiddels zijn een paar jaren gepasseerd – 
vermeld dat de Vlaamse staat een ultra-
rechtse beweging was, opgericht door een 
pater in 1839, met het doel te komen tot een 
onafhankelijk Vlaanderen en de afscheiding 
van Wallonië te bewerkstelligen. 

Naïeve filatelist
Een volgende waarneming is dat de eigenaar 
wel een uitermate naïeve filatelist moet zijn 
geweest. Niet alleen gezien zijn poging om 
Pétain tot een bepaalde actie te bewegen, 
alleen met zegels met een bepaalde opdruk, 

Het is nu ruim twee jaar geleden dat ik een dossier ‘Pétain’ kon kopen van 
een medelid van een filatelistische vereniging, wiens vader dit in de jaren 
1955-60 in Brussel had gekocht. Behalve het toevoegen van een aantal 
gelopen brieven met geldige zegels heeft het dus 60 jaar gesluimerd. 
door Helle Hiemstra

biemans en bepaalde pétain-zegels – deel 1

E

De ‘zegels’ met opdruk Vlaamsche Staat

1

2b2a
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maar ook door het bezigen van de opmerking 
moyens de fortune. In de filatelie is een achat 
de fortune het gemakkelijk kunnen kopen van 
een niet gangbare zegel. In de drukkerij lagen 
de stempels om de bedachte opdruk te maken 
al praktisch klaar. Met andere woorden en ook 
denkend aan het commentaar bij afbeelding 1, 
moet de eigenaar wel lid zijn geweest van deze 
Vlaamse beweging en verrichtte drukwerk 
daar voor. Over het stichten van een nieuwe 
Vlaamse staat geeft afbeelding 3 de nodige 
opheldering: tegelijkertijd met de bezetting 
van de Vichy-zone door het Duitse commando 
in Brussel, werden de departementen Nord 
en Pas de Calais bij de verdedigingslinie rond 
België gevoegd en wel omdat volgens dit 
commando bij een mogelijke invasie zeker 
de kortste oversteek genomen zou worden. 
Tevens werd ten zuiden van de twee genoemde 
departementen een no-go zone ingesteld. Het 
toevoegen van deze zone rattachée moet voor 
de Vlaamse beweging een geweldige stimulans 
zijn geweest om hun doel te bereiken met 
daarbij een gebiedsuitbreiding. De eigenaar 
van de drukkerij was zo ingenomen met zijn 
slimme idee om Pétain zo weg te moffelen, dat 
hij dit vast heeft willen leggen in een Episode 
de la Guerre, afbeelding 2a, met daarin de oor-
spronkelijke bedankbrief van Pétain, ongeda-
teerd natuurlijk, maar waarschijnlijk eind 1942. 
Na enige tijd wordt het duidelijk dat Pétain, 
zich zelf beschouwend als Chef de tous les 

Français (zie de naoorlogse spotprent) zich 
zich niet laat vermurwen door een paar 
zegeltjes en op zijn post blijft. Voor de 
directeur van de drukkerij rest slechts 
het ontgoocheld aanpassen van zijn 
episode. Dit doet hij door als nog 
vast te stellen dat de ‘postale vervalsin-
gen’ de loop van de geschiedenis drastisch 
hadden kunnen veranderen. 

Nieuw Bourgondië
Daar tegenover suggereert hij dat de Duitsers 
het plan hadden de gereserveerde zone 
(afbeelding 3) te bestemmen voor een nieuw 
Bourgondië met daarbij behorende zegels: 
een effigie van Hitler met opdruk ‘Reichsstaat 
Burgondie’. Bovendien vermeldt hij dat de ver-

valste zegels in kleine aantallen zijn gedrukt. 
De waarden zijn 60, 70 en 80 centimes en 
1, 1.20, 1.50, 2.40, 3.-, 4.-, 4.50 en 1.50 francs 
(Sécours National).
8 Mei 1945, de Duitsers hebben zich overgege-
ven en de oorlog is voorbij, dit verhaal echter 
gaat nog even door. 
Een zekere Biemans koopt op een tentoonstel-
ling in Brussel een aantal proefdrukken en ook 
nog een aantal losse zegels, die in Frankrijk 
zijn gedrukt door de Résistance en bekend zijn 
als de Faux de la Défense. Hij schrijft met de 
Fransman B.E.Pelenkine een boekje: ‘L’étude 
sur le timbre emis par la Résistance Française’. 
De bekritisering daarvan is een op zich staand 
verhaal dat in deel 2 wordt behandeld. 
Opvallend is dat Biemans aan het PTT-
ministerie in Parijs een bevestiging vraagt 
van de demonisering van de Pétain-zegels op 
1 november 1944. Die zekerstelling krijgt hij 
prompt (afb. 4). Alleen al met het stellen van 
de vraag geeft Biemans zich bloot, want nie-
mand anders dan de directeur van het druk-
kerijtje weet van het bestaan van de Vlaamse 
staat-zegels. De directeur en Biemans zijn 
niet alleen een en dezelfde persoon, maar ook 
wilde Biemans zijn ‘Vlaamse staat’-zegels ten 
gelde maken. 
Daarmee is licht gekomen in een duistere 
oorlogsaffaire. Iets wat eigenlijk van het begin 
af al bekend was, omdat alle documenten van 
zowel deel 1 als deel 2 in een map verkocht 
zijn in Brussel, ruim na de oorlog, zoals ver-
meld hierboven. 
Eenmaal ben ik zelf zo’n zegel tegengeko-
men in een veilingcatalogus Cérès van Yvert 
(afb. 5). De zegel werd geschat op € 600,– en 
bracht € 470,– op. Eigenlijk een ongerijmde 
prijs voor zo’n hebbedingetje. 

3

5

4
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zoodra de Toewan Besar door het uit-
spreken der tweeledige geloofsbelijdenis 
den Islam aannam, zouden wij in een 
verdrag kunnen treden.’ Een zinsnede uit 

een brief van september 1885 door een Atjehse 
geestelijk leider, Teungkoe Sjech Saman di Tirò, 
aan K.F.H. van Langen, assistent-resident van 
Atjeh. Daarin herhaalt hij zijn voorwaarde dat 
als de Toewan Besar (= de grote heer oftewel de 
Nederlandse bestuursambtenaar Van Langen) 
zal erkennen dat er geen God is dan Allah en dat 
Mohammed zijn profeet is, de Atjehers bereid 
zijn met de Hollanders een verdrag te sluiten 
dat tot vrede moet leiden (let wel: vrede, dus 
geen onderwerping). Het is karakteristiek voor 
de verhouding tussen de oorspronkelijke, streng 
mohammedaanse bevolking van het noordelijke 
deel van Sumatra en de Nederlandse kolonisator, 
in hun ogen een ‘kafir’ (ongelovige).
Een van de meest beschreven gebeurtenissen 
uit de Nederlands-Indische geschiedenis is de 
roemruchte Atjeh-oorlog. Deze begon op 26 maart 
1873 en duurde feitelijk tot in de jaren tien van 
de vorige eeuw voort. Het was de strijd tussen de 
Nederlanders, bezig met de opbouw van een groot 
imperium, en een trots en sterk godsdienstig 
volk, dat niet gebukt wenste te gaan onder een 
koloniaal juk. Overigens bestond het Koninklijk 
Nederlandsch-Indische Leger (KNIL) voor het 
overgrote deel uit Indonesische (‘inlandse’) 
militairen, overal vandaan geronseld (zoals uit 
de Molukken). Zwakke regeringsbeslissingen en 

slechte militaire tactieken hebben er een langdu-
rige oorlog van vallen en opstaan van gemaakt, 
die ontelbaar veel mensenlevens heeft gekost. 
Bij het zogenoemde Londens Traktaat van 
17 maart 1824, waarin de invloedssferen van 
Nederland en Groot-Brittannië rondom de Straat 
van Malakka werden geregeld, werd onder meer 
bepaald dat Nederland alle Britse bezittingen op 
Sumatra zal krijgen (namelijk Benkoelen aan de 
zuidwestkust). Nederland diende ook de onafhan-
kelijkheid van Atjeh te garanderen, maar moest 
tegelijkertijd het goede gedrag van Atjeh in inter-
nationaal opzicht waarborgen. Volgens de Euro-
pese visie op deze geschiedenis werd sedertdien 
de handel en scheepvaart tussen Sumatra en de 
Britse bezittingen ten noordoosten van Sumatra 
ernstig belemmerd door Atjehse piraterij. Daarop 
volgde in 1871 wederom een overeenkomst tussen 
Nederland en Groot-Brittannië. Nederland werd 
ontheven van haar verplichting Atjeh ongemoeid 
te laten. Niets voor niets, want Nederland gaf in 
ruil de bezittingen in Goudkust op. Toen begin 
1873 uitlekte dat Atjeh contact had gezocht met de 
Verenigde Staten en Italië, waren de rapen gaar.
Na 25 jaar oorlog voeren zonder enig resultaat 
werd pas in 1898 een ommekeer bereikt toen 
J.B. van Heutsz op 25 maart als militair com-
mandant van Atjeh zijn entree maakte op het 
strijdtoneel. Van Heutsz volgde het advies op van 
de grote islamkenner dr. C. Snouck Hurgronje: 
breek de macht van de geestelijk leiders en ach-
tervolg de vijand rusteloos in plaats van passief 

afwachten op diens aanvallen. 
Ik hoor u denken: wat heeft dit alles toch te maken 
met de afgebeelde brief uit Japan? Een couvert, 
linksboven bedrukt met ‘Gezantschap der Neder-
landen / te Tokyo / militaire attaché’, op 26 juni 
1912 aangetekend naar Weltevreden, waar het 
poststuk bij aankomst op 14 juli op de achterzijde 
werd afgestempeld. De link met de bovenstaande 
geschiedenis is de geadresseerde: luitenant-
generaal G.C.E. van Daalen, ‘Commandeur in de 
Mil. Willemsorde en Commandant van het Ned.- 
Indische Leger’. Gotfried Coenraad Ernst van 
Daalen (1863-1930) was als officier van het Korps 
Marechaussee te Atjeh een veel gedecoreerde, 
meedogenloze militair. Van Daalen is blijven han-
gen in de geschiedenis na zijn niets en niemand 
ontziende voettocht als luitenant-kolonel met zijn 
marechaussees door de Gajo- en Alaslanden (in 
het midden en zuiden van Atjeh) van 8 februari tot 
23 juli 1904. Daarbij lieten ruim 2.900 mensen het 
leven, waaronder 1.150 vrouwen en kinderen. Tot 
grote ophef, zelfs tot in de Tweede Kamer, leidde 
de foto gemaakt na de verovering van de benteng 
(= vesting) Koeta Reh, waarbij nog een in leven 
gebleven kind tussen de gesneuvelden zit.
Geen vrolijk stukje dit keer, maar poststukken 
dragen soms een zwaarmoedige geschiedenis 
met zich mee. 

Peter Storm van Leeuwen
Literatuur
H.C. Zentgraaff. Atjeh (Kon. Drukkerij De Unie, Batavia, z.j.), 
p.17-19
P. Storm van Leeuwen. Van Heutsz versus Teukoe Oemar: 
de Pedir-expeditie. De Postzak 151 (1987)
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Het is wel even wennen als we aan 
filatelie doen zonder dat de postzegel 

een rol speelt! Vorige keer hebben we een 
begin gemaakt met het ontrafelen van 
de PRIC. Dit is een code van 16 posities 
die tot voor kort in 6 sorteercentra (met 
tussen 9 en 16 SMK’s) op de poststukken 
tot A5 formaat werd aangebracht. Om de 
nieuwste codering (de CODEERREGEL) 
te kunnen begrijpen moeten we eerst zijn 
voorganger, de PRIC, eens goed bekijken. 
Van de vorige keer heb je ongetwijfeld 
genoeg onthouden om te zien dat dit 
poststuk is gecodeerd door machine 
(SMK) 06 in ’s Hertogenbosch. We zijn 

nu bij de posities 4 t/m 6. Bij de meeste 
adressen is positie 6 een leeg vakje, 
maar deze mensen wonen op 1-hoog 
en dat is wel belangrijk voor de juiste 
aflevering van de post. Zo’n toevoeging 
wordt bij PostNL extensie genoemd. De 
overblijvende posities leveren geen grote 
verrassingen op. Als het huisnummer of 

het postbusnummer minder dan 3 cijfers 
telt blijven er één of twee lege posities 
staan. De opbouw van de PRIC heeft nu 
geen geheimen meer! Een PRIC verzame-
ling zou om te beginnen een poststuk 
kunnen bevatten van alle 80 SMK’s en 
dat is al een heel karwei. Het is nog veel 
uitdagender om van alle mogelijke com-
binaties van codeletters (op de posities 
4 t/m 6) een verzameling aan te leggen. 
Daar zullen we de volgende keer dieper 
op in gaan. 

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

Luchtvaart in de 
kinderschoenen
Honderd jaar geleden kwam de 

luchtvaart pas echt op gang. 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog ont-
dekte men dat vliegtuigen goed van 
pas kwamen om de vijand aan te vallen. 
De vliegtuigen waren nog niet zo goed 
ontwikkeld als nu. Vliegen was in die tijd 
nog erg gevaarlijk en niet alleen omdat 
het oorlog was. 
Op een velletje van Jersey zien we 
mooi hoe het er indertijd aan toeging. 
De piloot zat gewoon in de open lucht. 
De start- en landingsbaan was een 

grasveld en niet een goed verharde en 
vlakke baan. Voor het stijgen zorgden 
twee mannen dat het vliegtuig in de 

juiste positie kwam. Ze deden dat 
door aan het vliegtuig te trekken en 
te duwen. 

E lke maand stellen we 
de vraag is dit een 

top in je verzameling of 
een flop? Deze maand 
laten we je stempel 

zien. De vraag is of we 
dit stempel mogen 
gebruiken in een verza-
meling over het milieu. 
Wat denk je?

A Nee, want het stem-
pel gaat over duurzame 
ontwikkeling (sustaina-
ble development) en 
dat heeft niets met het 

milieu te maken.
B Nee, want dit is niet 
een echt  poststempel. 
Het komt uit een 
printer.

C Ja, het is een 
poststempel uit 
een printer en die 
mag je gewoon 
opnemen in je ver-
zameling.
D Ja, het is een stem-
pel op een zegel en 
dus is het verzamel-
waardig. 

Het antwoord vind 
je op de volgende 
bladzijde.

Verzamelen met plezier!Verzamelen met plezier!  Filatelie voor een PRICje [2]

Positie 4: aanduiding softwareprogramma dat de postcode heeft herkend.
Positie 5: aanduiding softwareprogramma dat het huisnummer heeft herkend.
Positie 6: aanduiding softwareprogramma dat de toevoeging aan het huisnummer heeft herkend.
Posities 7 t/m 12: aanduiding postcode van de geadresseerde.
Positie 13 t/m 15: aanduiding huisnummer of postbus van de geadresseerde.
Positie 16: aanduiding extensie van het huisnummer van de geadresseerde.
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! Top of 
Flop

Het juiste antwoord is: C. In 
2002 vond in Johannes-

burg een bijeenkomst plaats 
waar bijna alle landen van de 
wereld aanwezig waren. De 
bijeenkomst werd georga-
niseerd door de Verenigde 
Naties. De landen spraken 
over duurzame ontwikkeling. 

Dat betekent dat het ging 
over hoe de wereld op een 
verantwoorde manier verbe-
terd kan. Er werden afspraken 
gemaakt over verbetering 
van leefomstandigheden, 
maar ook over het milieu. 
Daarom is antwoord A fout. 
Antwoord B is onjuist, want 

ook stempels uit een printer 
worden door de postdiensten 
gebruikt om postzegels on-
geldig te maken. Daarom mag 
je ze in je verzameling opne-
men. In dit geval is antwoord 
D ook een beetje goed, maar 
je moet opletten. Het komt 
voor dat postzegels worden 

afgestempeld door privé 
instellingen of personen. Die 
stempels mag je (meestal) 
niet gebruiken.

 

 

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

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

De vakanties zijn weer voorbij 
en de clubbijeenkomsten zijn 
weer begonnen. Zit jij ook op 
een leuke postzegelclub? 
Laat ons eens weten wat jullie 
doen tijdens de bijeenkomsten. 
Doe er een foto bij en wij 
plaatsen jouw verhaaltje.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

De Verenigde Naties
Ken je die organisatie? De VN is 
opgericht in 1945 door 51 landen 
en ze werken samen op allerlei 
terreinen. In het Engels heet het de 
United Nations, afgekort: UN en dat 
zie je ook vaak staan. Vooral op…
postzegels! 

Je vindt ze overal
Toen ik ging zoeken naar zegels voor 
dit thema dacht ik: waar vind ik die 
zegels? Wel, geen probleem. Ieder 
land geeft vroeg of laat wel een 

zegel van de Verenigde Naties uit, zo 
merkte ik. Maar ik moest er wel mijn 
héle verzameling voor doorkijken. 
Geen straf.

Het gebouw van de
Verenigde Naties
Het hoofdkantoor staat in New York 
(ja, je mag er op bezoek) en de deel-
kantoren staan in Genève, Wenen 

en Nairobi. Daar vergaderen ze over 
wereldzaken en gebeurtenissen.

De trust gebied
Op deze postzegel zie je dat er 
aandacht wordt gevraagd voor één 
van de dingen waar de Verenigde 
Naties voor zijn opgericht. Het gaat 
over het trustgebied en dat is een 
gebied dat bestuurd werd door 
de VN. Je moet dan denken aan 
een kolonie die zelfstandig wordt. 
Ghana was zo’n gebied, het was 

vroeger 
van Groot-
Brittannië 
en in 
1957 werd 
het onaf-
han ke lijk.

Samen verantwoordelijk
Op deze postzegel wordt verteld dat 
de VN zich richt op één wereld, en 
dat wij ons als bewoners van deze 

Wist je dat…
…toen in 1895 voor het eerst films 
werden vertoond, het publiek in paniek 
raakte? De gebroeders Lumière lieten 
tien korte filmpjes zien aan 33 mensen 
die nieuwsgierig waren naar dit nieuwe 
wonder. Men genoot van de bewegende 
beelden totdat op het witte doek een trein 
op de toeschouwers afkwam. Het zag er zo 
echt uit, dat het publiek opstond en weg-
rende. Een paar mensen vielen flauw.
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wereld dienen te gedragen. Vooral 
wat betreft milieu, dat heb je de 
afgelopen tijd ook wel op school 
geleerd, denk ik. 

UNICEF
De Vere-
nigde 
Naties 
hebben 
verschil-
lende pro-
gramma’s, 
en een 
daarvan 

is UNICEF. Dit heet ook wel het 
Kinderfonds van de VN en werkt 
voornamelijk voor het welzijn van 
kinderen en het gaat ook over het 
Verdrag inzake de rechten van het 
kind. Ken jij je rechten wel? Kijk, 

zoiets als ‘Ik heb recht om heel laat 
naar bed te gaan’, helaas, dat is 
geen recht. Maar je hebt bijvoor-
beeld recht op een leven, op een 
naam, op verzorging, op vrije tijd en 
spel en op een thuis. 

Dag Hammarskjold
De leider van de VN is nooit een 
president maar een ‘secretaris-
generaal’. Dag Hammarskjold 
was een Zweedse politicus die in 
1953 gevraagd werd om die functie 
te vervullen. Helaas is hij 8 jaar later 
bij een vliegongeluk om het leven 
gekomen, ze weten nog steeds niet 
precies of dat met opzet was of niet. 
Hij reisde veel en probeerde zo goed 
mogelijk verdere oorlogen tussen 
landen te voorkomen en vrede te 
stichten. De huidige secretaris-

generaal heet Ban Ki-moon en hij 
komt uit Zuid-Korea.

Verenigd 
Europa
Net als de Ver-
enigde Staten 
van Amerika 
wilde men in 
Europa ook 
een vorm van 
samenwerking 
om de vrede 
in Europa te verzekeren. Het eerste 
wat er kwam was de Europese Ge-
meenschap voor Kolen en Staal. Je 
zult denken: waarom dat? Maar met 
kolen kun je vuur maken en ijzer 
(staal) omvormen tot wapens. Als er 
nu een organisatie was die daarover 
ging, konden Europese landen niet 

zomaar wapens maken. Dat was de 
eerste aanzet tot de Europese Unie.

Op de postzegel
Een Europese postzegel met de-
zelfde afbeelding voor alle Europese 
landen, dat zou mooi zijn! Maar dàt 
lukte niet. Gelukkig ging het wel 
met de zes lidstaten van de EG voor 
Kolen en Staal: België, Frankrijk, 
Italië, Luxemburg, Duitsland en 
Nederland. Deze zegels verschenen 
in 1956. Heb jij ze allemaal?
Ga eens op zoek in je eigen col-
lectie naar de zegels van deze twee 
thema’s. En vertel het verhaal erbij, 
maak het interessant.
Succes er mee!

J e kunt natuurlijk 
postzegels verza-

melen op de gewone 
manier, je verzamelt 
een land, of een 
thema. Maar het 
kan nòg anders: je 
bestudeert een be-
paald gebied binnen 
de postzegels. Als je 
dat met een groep 
verzamelaars samendoet, 
noem je het een studiegroep.
Deze keer belichten we de 
Nederlandse Postzegelvereni-
ging VN-VE, zeer toepasselijk 
bij het thema van de maand. 
Deze vereniging bestudeert het 

thema van de Ver-
enigde Naties en 
Verenigd Europa, 
maar daarbinnen 
ook weer thema’s 
als Europese 
natuurbescher-
ming of de NAVO. 
Ze geven een 
interessant blad 
uit, ‘Grenzenloos’ 

met tal van suggesties om 
themaverzamelingen binnen dit 
kader op te zetten.
Meer weten? Kijk op de site en 
lees wat er allemaal kan:
www.vn-ve.eu

Willeke ten Noever Bakker

Lekker, lekker
PostNL heeft een velletje uitgegeven 

met zegels waarop lokale lekkernijen 
zijn afgebeeld. Een aantal daarvan zul-
len jullie niet onbekend voorkomen. De 
Goudse stroopwafels zijn tot ver over 
de landsgrenzen bekend en 
ook de Bossche Bollen, een 
soort moorkoppen maar 
dan met nog meer chocola, 
heb je vast weleens gege-
ten. En ook de Limburgse 
vlaai is tegenwoordig 
ook buiten Limburg erg 
populair. Potten met Am-
sterdamse uien zijn in de 
supermarkt te koop, maar 

van een Groningse eierbal had je mis-
schien nog nooit gehoord. Het is maar 
goed dat de tabjes van het velletje de 
lekkernijen verklaren. Bij de Groningse 
eierbal staat dat het een snack is uit 
het Groningse uitgaansleven: “Een heel 
of halfgekookt ei, gepeld, in ragout 

gedoopt, gepaneerd en 
gefrituurd”. 
Andere landen besteden 
ook aandacht aan hun 
eetcultuur, Maleisië bij-
voorbeeld. We vonden een 
zegel waarop een gerecht 
is afgebeeld dat jullie vast 
ook kennen: stokjes saté 
met blokjes kleefrijst. Erg 
lekker met pindasaus! 

Een studiegroep: VN-VE

http://www.vn-vu.eu/
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Tabel 2 (bijgewerkt tot en met 5 augustus 2017)

 

NEDER
LA

NDSE STEM
P

E
LS

samenstelling Kees Verhulst, kees.verhulst@gmail.com

Nieuwe dagtekenstempels (vervolg)
Naar aanleiding van de diverse oproe-
pen (onder andere op de website van 
Filatelie en deze rubriek in het vorige 
nummer van Filatelie) hebben diverse 
verzamelaars informatie aangeleverd 
met betrekking tot de nieuwe dagte-
kenstempels. Het is de bedoeling dat 
we een zo compleet mogelijke lijst 
publiceren van de nieuwe stempels 
die worden gebruikt in de plaatsten 
waar meerdere stempels worden 
gebruikt. De plaatsten waar slechts 
één PostNL locatie is, zal over het 
algemeen stempel nummer 1 worden 
gebruikt. We danken iedereen die de 
moeite heeft genomen ons van infor-
matie te voorzien! De redactie heeft 
besloten om er een prijsvraag van te 
maken. Diegene die ons de meeste in-
formatie aanlevert – een (minimaal) 
350 dpi scan van een stempelafdruk 
met daarbij de locatie waar (adres) 
en bij wie (naam winkel) dit stempel 
in gebruik is – krijgt een aardigheidje. 
We houden nog even geheim wat dit 
is. U kunt een scan aanleveren op de 
wijze zoals hier bij het Stempel Aarle-
Rixtel is aangegeven:

Wanneer er bijzonderheden zijn, 
horen we dit ook graag. Zo werd het 
stempel Garderen 1 getoond met de 
datum 65 juli 2017, een niet alle-
daagse verschijning. Vermoedelijk 
had hier 06 juli moeten staan en werd 
de stempeldatum verkeerd ingesteld 
van 5 naar 6 juli. Overigens zien we 
de eerste 9 dagen van de maand in 
verschillende varianten voorkomen. 
We zien 01, 02 etc. -1, -2, -3 etc.,  1-, 

2-, 3- etc. of gewoon 1, 2, 3 etc. Voor 
dag 10 tot en met 19 zien we 10, 11 
etc. of /0, /1, /2 etc.  voorkomen. 
Diverse varianten dus. 

Het Medemblik mysterie
Nee, het gaat hier niet over een nieuw 
verhaal van Suske en Wiske, maar 
er is iets bijzonders te vertellen over 
de plaats Medemblik. René  Hillesum 
heeft ontdekt dat daar slechts 
één vestiging is, maar het stempel 
dat daar wordt gebruikt heeft het 
nummer 2! Hoe kan dat? En waar is 
stempel nummer 1 dan? De enige 
locatie die de locatiewijzer van PostNL 
voor Medemblik aangeeft is de Nieuw-
straat 49-51. En daar is stempel 2 in 
gebruik. Stempel 1 was vermoedelijk 
bestemd voor een locatie die per 1 juni 
geen PostNL locatie meer was. Bij 
navraag bleek dat de PostNL locatie in 
boekhandel Stumpel werd samenge-
voegd met de andere locatie (Spar) in 
dezelfde straat. Of stempel 1 nu wel of 
niet uitgeleverd werd, is niet bekend. 

Na de eerste tabel, die werd gepu-
bliceerd in het vorige nummer, toon 
ik nu in tabel 2 de volgende reeks 
stempels die zijn gekoppeld aan een 
locatie. Er zijn ook locaties waaraan 
geen stempel is uitgeleverd. Die vesti-
gingen staan onder de tabel vermeld, 
samen met de bijzonderheden.

Nagekomen stempel 
Multilaterale
In ’s-Hertogenbosch was een tweede bijzonder post-
stempel in gebruik met de afbeelding van de Sint-Jan. 
Het ontwerp is aangeleverd door de organisatie van de 
beurs en Birza Design heeft er weer het definitieve ont-
werp van gemaakt dat is goedgekeurd door PostNL.

 Nr. Adres
 Aalsmeer 1 Zijdstraat 45, Bruna
 Aalsmeer 3 Poldermeesterplein 5, Primera
 Aalsmeer 5 Molenpad 19, Deen Aalsmeer
 Amersfoort 2 Arnhemseweg 4, Plus 
 Amstelveen 1 Spinnerij 49, Multicopy
 Amstelveen 2 Kostverlorenhof 20, Bruna
 Amstelveen 3 Rembrandtweg 415-421,
  Mega Tabak en Gemak
 Amstelveen 4 Westwijkplein 76-78,
  Boekhandel De Twister
 Amstelveen 5 Grutterij 1, Gamma
 Amstelveen 6 Brink 34, Primera
 Amstelveen 7 Karel Doormanweg 18,
  Gebroeders Winter
 Amstelveen 9 Rembrandthof 53, Ako
 Amsterdam 9 Middenweg 49, Primera
 Amsterdam 14 Marathonweg 21-23, Cigo Olympia
 Amsterdam 15 Insulindeweg 478, The Read Shop
 Amsterdam 19 Linnaeusstraat 77,
  Tabaksshop Linnaeus
 Amsterdam 24 Scheldestraat 90, Bruna
 Amsterdam 27 Buitenveldertselaan 184, Jumbo
 Amsterdam 29 Bijlmerplein 993, Primera
 Amsterdam 66 Linnaeusstraat 58, Gebroeders Winter
 Amsterdam 94 Prins Hendrikkade 51,
  Pelgrim Boeken & Muziek
 Amsterdam 101 Veemarkt 124B, Afhaalpunt
  A.F.S. Postshop
 Amsterdam- De Flinesstraat 1, Staples
 Duivendrecht 1  (Business Point)
 Apeldoorn 2 Oude Berghuizerweg 30, MINC
 Apeldoorn 3 Mercatorplein 10, The Read Shop
 Apeldoorn 4 Schubertlaan 14, Bruna
 Apeldoorn 5 Eglantier 422, Bruna
 Apeldoorn 6 Adelaarslaan 122, Primera
 Apeldoorn 7 Asselsestraat 261, Primara
 Apeldoorn 8 Linie 297, Primera
 Apeldoorn 9 Koning Lodewijklaan 168, Spar
 Apeldoorn 10 Koreanderplein 5, The Read Shop
 Apeldoorn 11 Oranjerie 365, The Read Shop
 Apeldoorn 15 Imkersplaats 37, The Read Shop
 Apeldoorn 16 Monseigneur Nolensstraat 37, 
  Westra Boek en Kantoor
 Apeldoorn 17 Ordenplein 50, Primara
 Apeldoorn 19 Laan van Dierenriem 52, Karwei
 Barneveld 5 Jan van Schaffelaarstraat 64, Primera
 Bergen op Zoom 3 Lievevrouwestraat 12-14,
  Van der Kreek
 Buren 1 Graafschapsstraat 2b, MCD Roelofsen
 Buren 2 Hoofdweg 5, Primera
 Capelle aan den IJssel 2 Centrumpassage 27, Albert Heijn
 Culemborg 3 Vianenstraat 5, Emté
 De Lier 1 Hoofdstraat 56A, Bruna
 Delfgauw 1 Gouden Rijderplein 1, Albert Heijn

 Delft 6 Brabantse Turfmarkt 49, Vivant
 Den Burg 1 Vogelenzang 25, Jumbo
 Den Burg 2 Abbewaal 10, Gamma
 Den Helder 1 Burgemeester Ritmeesterweg 17,
  Formido (Business Point)
 Den Helder 2 Vrede en Vrijheid 8, Bruna
 Den Helder 3 Keizerstraat 47-4, Bruna
 Den Helder 4 Meeuwenstraat 2, Albert Heijn
 Den Helder 5  Ravelijncenter 21, Gamma
 Den Helder 6 Marsdiepstraat 264, Primera
 Deventer 1 Hanzeweg 26, Staples
  (Business Point)
 Deventer 2 Flora 201-203, Bruna
 Deventer 3 Beestenmarkt 3, Plus
 Deventer 7 Zandpoort 7, Primera
 Deventer 8 Karel de Groteplein 15, Primera
 Deventer 10 Spaarpotstraat 14-16, Spar
 Deventer 12 Pieter de Hooghstraat 18, Primera
 Deventer 13 Boxbergerweg 55, Cigo
 Diemen 1 Diemerplein 52, Primera
 Diemen 4 Diemerplein 14, Deen Supermarkt
 Dordrecht 2 Achterakkers 22, Multicopy
 Dordrecht 4 P.A. de Kok-plein 110
 Dordrecht 14 Krispijnseweg 39, Tabakspeciaal-
  zaak en naaiatelier De Tulp
 Dordrecht 15 Vriesestraat 43, Blz. Boekhandel
 Dronten 5 De Kajuit 2-4, Bruna
 Duivendrecht 1 Dorpsplein 55, Techador
  Diana Kloek
 Elburg 1 Klokbekerweg 164, Plus
 Elburg 3 Westerlengte 2, Gamma
 Elburg 4 Klokbekerweg 170, Primera
 Emmen 7 Nijbracht 30, Gamma
 Gorinchem 4 Westwagenstraat 40, Coop
 Gorinchem 5 Spijksedijk 26, Gamma
 Gorinchem 6 Nieuwe Wolpherensedijk 5, Karwei
 Gorinchem 7 Arkelstraat 7, Primera
 Gouda 2 Nieuwe-Marktpassage 6, Bruna
 Gouda 11 Markt 68A, Primera
 S-Gravenhage 25 Van Bergenstraat 7, Jumbo
 S-Gravenhage 31 Dr. Lelykade 220, Gamma
 S-Gravenhage 32 Turfmarkt 18, Primera
 S-Gravenhage 36 Theresiastraat 262,
  Fetter Sigarenmagazijn
 S-Gravenhage 37 Tesselseplein 49, Hoogvliet
 S-Gravenhage 48 Frederikstraat 593-595,
  Day2Night Supermarkt
 S-Gravenhage 61 Theresiastraat 93, The Read Shop
 S-Gravenzande 2 Van Geeststraat 31, Hoogvliet
 Groningen 26 C. Jetsesstraat 1-1,
  Poiesz Supermarkt
 Haarlem 18 Grote Houtstraat 185,
  PostNL Postkantoor
 Harderwijk 3 Donkerstraat 43, Bruna
 Harderwijk 4 Triasplein 83, Primera
 Harderwijk 8 Luttekepoortstraat 8, Primera
 Harderwijk 9 Achterste Wei 3-5, Jumbo
 Haren GN 1 Brinkhorst 22-24, Bruna
 Haren GN 2 Anjerplein 31, Jumbo
 Hendrik-Ido-Ambacht 2 Sophiapromenade 18, Primera
 Hendrik-Ido-Ambacht 3 Lauwersplein 27, Plus
 S-Hertogenbosch 1 Ruwekampweg 6, Staples
  (Business Point)
 S-Hertogenbosch 2 Hinthamerstraat 131, Van Dijk
  Van Hees Kantoorboekhandel
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 Delft 6 Brabantse Turfmarkt 49, Vivant
 Den Burg 1 Vogelenzang 25, Jumbo
 Den Burg 2 Abbewaal 10, Gamma
 Den Helder 1 Burgemeester Ritmeesterweg 17,
  Formido (Business Point)
 Den Helder 2 Vrede en Vrijheid 8, Bruna
 Den Helder 3 Keizerstraat 47-4, Bruna
 Den Helder 4 Meeuwenstraat 2, Albert Heijn
 Den Helder 5  Ravelijncenter 21, Gamma
 Den Helder 6 Marsdiepstraat 264, Primera
 Deventer 1 Hanzeweg 26, Staples
  (Business Point)
 Deventer 2 Flora 201-203, Bruna
 Deventer 3 Beestenmarkt 3, Plus
 Deventer 7 Zandpoort 7, Primera
 Deventer 8 Karel de Groteplein 15, Primera
 Deventer 10 Spaarpotstraat 14-16, Spar
 Deventer 12 Pieter de Hooghstraat 18, Primera
 Deventer 13 Boxbergerweg 55, Cigo
 Diemen 1 Diemerplein 52, Primera
 Diemen 4 Diemerplein 14, Deen Supermarkt
 Dordrecht 2 Achterakkers 22, Multicopy
 Dordrecht 4 P.A. de Kok-plein 110
 Dordrecht 14 Krispijnseweg 39, Tabakspeciaal-
  zaak en naaiatelier De Tulp
 Dordrecht 15 Vriesestraat 43, Blz. Boekhandel
 Dronten 5 De Kajuit 2-4, Bruna
 Duivendrecht 1 Dorpsplein 55, Techador
  Diana Kloek
 Elburg 1 Klokbekerweg 164, Plus
 Elburg 3 Westerlengte 2, Gamma
 Elburg 4 Klokbekerweg 170, Primera
 Emmen 7 Nijbracht 30, Gamma
 Gorinchem 4 Westwagenstraat 40, Coop
 Gorinchem 5 Spijksedijk 26, Gamma
 Gorinchem 6 Nieuwe Wolpherensedijk 5, Karwei
 Gorinchem 7 Arkelstraat 7, Primera
 Gouda 2 Nieuwe-Marktpassage 6, Bruna
 Gouda 11 Markt 68A, Primera
 S-Gravenhage 25 Van Bergenstraat 7, Jumbo
 S-Gravenhage 31 Dr. Lelykade 220, Gamma
 S-Gravenhage 32 Turfmarkt 18, Primera
 S-Gravenhage 36 Theresiastraat 262,
  Fetter Sigarenmagazijn
 S-Gravenhage 37 Tesselseplein 49, Hoogvliet
 S-Gravenhage 48 Frederikstraat 593-595,
  Day2Night Supermarkt
 S-Gravenhage 61 Theresiastraat 93, The Read Shop
 S-Gravenzande 2 Van Geeststraat 31, Hoogvliet
 Groningen 26 C. Jetsesstraat 1-1,
  Poiesz Supermarkt
 Haarlem 18 Grote Houtstraat 185,
  PostNL Postkantoor
 Harderwijk 3 Donkerstraat 43, Bruna
 Harderwijk 4 Triasplein 83, Primera
 Harderwijk 8 Luttekepoortstraat 8, Primera
 Harderwijk 9 Achterste Wei 3-5, Jumbo
 Haren GN 1 Brinkhorst 22-24, Bruna
 Haren GN 2 Anjerplein 31, Jumbo
 Hendrik-Ido-Ambacht 2 Sophiapromenade 18, Primera
 Hendrik-Ido-Ambacht 3 Lauwersplein 27, Plus
 S-Hertogenbosch 1 Ruwekampweg 6, Staples
  (Business Point)
 S-Hertogenbosch 2 Hinthamerstraat 131, Van Dijk
  Van Hees Kantoorboekhandel

 S-Hertogenbosch 3 Lokerenpassage 124-126,
  Boekhandel Maaspoort
 S-Hertogenbosch 4 Helftheuvelpassage 58-62, Bruna
 S-Hertogenbsoch 5 Rompertpassage 18-20, Bruna
 S-Hertogenbosch 6 Brink 5, Plus
 S-Hertogenbosch 7 Visstraat 37, Primera
 S-Hertogenbosch 8 Pettelaarseweg 259D, Primera
 S-Hertogenbosch 9 Rijnstraat 493A, Primera
 S-Hertogenbosch 10 Vogelstraat 20, Gamma
 S-Hertogenbosch 11 Buitenpepersdreef 353, SuperCoop
 S-Hertogenbosch 12 Kapelaan Koopmansplein 218, Coop
 S-Hertogenbosch 13 Vughterstraat 15,
  Thuiskantoor Mettrop
 S-Hertogenbosch 14 Leeghwaterlaan 131,
  Passarelle Suppa
 S-Hertogenbosch 15 Helftheuvelweg 7,
  ’s-Hertogenbosch, Karwei
 S-Hertogenbosch 16 Dien van Hemertstraat 1, Plus
 S-Hertogenbosch 18 Pettelaarseweg 321, Jumbo
 Hilversum 6 Verlengde Zuiderloswal 30, Gamma
 Hilversum 10 2e Loswal 4, Karwei
 Hoofddorp 3 Muiderbos 124, Ako
 Hoofddorp 4 Polderplein 3, Primera
 Hoogvliet-Rotterdam 2 In de Fuik 47, DA Drogist
 Houten 2 Cardo 19,The Read Shop
 Houten 4 Cardo 10, Hoogvliet
 Leusden 1 De Biezenkamp 164, 
  The ReadShop (Business Point)
 Leusden 2 De Brouwerij 3, Bruna 
 Leusden 3 Maximaplein 90,  Dirk
 Leusden 4 Klokhoek 4, Karwei
 Medemblik 2  Nieuwstraat 49-51, Spar
 (enige vestiging)
 Nieuwerkerk AD IJssel 1 Dorrestein 6-7, Primera
 Nieuwerkerk AD IJssel 2 Reigerhof 113, Jumbo
 Nijkerk 4 Singel 4, Primera (Geopend op 
  15 juli 2017. Tot dan gevestigd
  op adres Verlaat 16)
 Nijkerk 5 Singel 34, Bruna
 Oud-Beijerland 2 Molendijk 4-6, Bruna
 Roosendaal 1 Gastelseweg 233, Staples
  (Business Point)
 Utrecht 29 Adriaan van Ostadelaan 40, Plus
 Woerden 2 Tournoysveld 99, Primera
 Woerden 3 Voorstraat 66, Bruna
 Woerden 7 Molenstraat 1c,
  L&G Kledingreparatie
 Zwolle 3 Gasthuisplein 16, Multicopy
 Zwolle 5 Pijlmanstraat 6, Bruna
 Zwolle 7 Veemarkt 20, Jumbo
 Zwolle 12 Vechtstraat 60-66, Coop
 Zwolle 13 Luttekestraat 52, Primera
 Zwijndrecht 2 Hof van Holland 30, Albert Heijn
 Zwijndrecht 3 Oudeland 90, DA 
 Zwijndrecht 5 H.A. Lorentszstraat 2, Gamma
 Zwijndrecht 8 Burgemeester Jansenlaan 59, Primera
 

Bijzonderheden 
Den Helder 5: Per abuis was het stempel Deventer 5 afgeleverd.

S-Hertogenbosch 15: Per abuis was het stempel S-Gravenhage 15
afgeleverd

Leusden 2: Deze vestiging heeft twee loketten, de tweede
gebruikt nog het oude stempel. Een extra stempel is aangevraagd

Utrecht, Geen stempel: Kanaalweg 50, U-stal. Kennelijk is er
voor deze vestiging geen stempel afgeleverd.

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

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

SANDAFAYRE, PARKGATE, KNUTSFORD, WA16 8DX, UK.
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Deze titel zal zeker bij een aantal mensen wat vragen oproepen. 
Een postzegel/postwaarde dient bij vertrek te worden ontwaard 
door een stempel om enerzijds de postzegel ongeldig te maken om 
hergebruik te voorkomen, en anderzijds om te kunnen aangeven 
waar/wanneer het poststuk is gepost/vertrokken. 
door Adam van der Linden

Ontwaarding achteraf

Afb. 1. Amsterdam 
Stad, 10 juni 
1921. Adreskaart 
van een pakket 
met bestemming 
Beinwil am See, 
Zwitserland. 
Gewicht pakket 
4,4 kilogram. 
Tarief: gewicht 
pakket tot 5 kilo-
gram ƒ 1,20. Ex-
presrecht 30 cent, 
frankering ƒ 1,50. 
De postzegels zijn 
in Amsterdam 
niet afgestempeld, 
ook de afzen-
derstrook aan 
de linkerzijde is 
niet  gestempeld. 
In Basel zijn de 

postzegels tegen de regels afgestempeld met het stempel ‘Deutsche Kartierungstelle Basel’. Kennelijk heeft men de 
fout gemerkt en alsnog een penvernietiging geplaatst over beide postzegels en stempels.

Afb. 2. Berlijn-Spandau, 
20 juli 1944. Briefkaart 
met bestemming Utrecht. 
Vanaf 1-1-1942 werd voor 
post tussen Nederland en 
Duitsland een verlaagd 
tarief ingevoerd; voor een 
briefkaart 6 pfennig in 
plaats van 15 pfennig. Vanaf 
1-4-1943 gold dit tarief ook 
voor post tussen de bezette 
landen onderling. De stem-
pels van Berlin-Spandau 
hebben de postzegels gemist 
zodat de zegel met een zoge-
noemde penvernietiging is 
ontwaard, op welke plaats is 
niet na te gaan. Mechani-
sche censuur van Köln.

oststempels kunnen ook dienst 
doen als een datum als bewijsstuk 
noodzakelijk is, bijvoorbeeld bij het 
opzeggen van een verzekering of een 

andere deadline.
De voorschriften van de UPU zeggen hierover:
Indien een postzegel of postwaarde bij aan-
komst niet- of niet voldoende is ontwaard kan/
moet deze alsnog worden ontwaard, bijvoor-
beeld met een stempel of een penvernietiging. 
De laatste is van oudsher het meeste gebruikt. 
Dit gebruik kan breed worden gezien. Echter, 
een achteraf geplaatste ontwaarding moet niet 
kunnen worden verward met een vertrekstem-
pel. Met andere woorden, dit kan een ‘stom 
stempel’ zijn zonder plaatsnaam en datum, of 
een speciaal stempel waaruit duidelijk blijkt 
dat de ontwaarding achteraf of bij aankomst 
is aangebracht. De laatste bevat dan meestal 
tevens een plaatsnaam en datum. Het komt 
ook voor dat een (extra) ontwaarding korte tijd 
na de eerste (mechanische) afstempeling of 
tijdens de postroute wordt aangebracht.
In de praktijk blijkt dat hiertegen nogal eens 
wordt gezondigd.
Hierna worden een aantal voorbeelden 
getoond die het een en ander zullen verduide-
lijken.

Penvernietiging
De ‘penvernietiging’ kent vele verschijningsvor-
men. De eenvoudigste vorm is een diagonaal 
geplaatst kruis over de postzegel(s) met pen of 
potlood, eventueel aangevuld met een paraaf 
van de postbode en/of een plaatsnaam met 
datum erbij. Een penvernietiging kwam zowel 
voor direct na vertrek als bij aankomst van het 
poststuk. Vaak is dit niet vast te stellen .
Penvernietiging kwam niet alleen voor als en-
kele strepen of krassen over de postzegels of 
postwaarden, maar ook als geschreven tekst. 
Soms werd de geschreven tekst aangebracht 
met de woorden ‘nadien ontwaard’ geplaatst, 
al dan niet aangevuld met een paraaf of naam 
van de postbode (afb. 1+4).

Roulette- en diamantstempel
Het primaire doel van de roulette stempel is 
ontwaarding van postzegels en postwaarden 
waar geen datumstempel kon/mocht worden 
gebruikt. Een goed voorbeeld hiervan is 
ontwaarding van de Belgische spaarblaadjes 
(afb. 5-7). Het zogenoemde diamantstempel 
(vorm van een geslepen diamant) is gebruikt in 
Brussel om niet- of niet voldoende ontwaarde 
postzegels en postwaarden alsnog te ontwaar-
den (afb. 8+9).

posterijen-stempel Nederland
In Nederland is het ‘stomme’ posterijen-stem-
pel in gebruik geweest bij onvoldoende ontwaar-
ding van de zegels. Dit stempel is ingevoerd op 
verzoek van verzamelaars die ‘het maar niks 
vonden’ dat de postzegels eventueel werden 
ontwaard door pen- of potloodstrepen. Officiële 
invoering van dit stempel 3 juli 1940, Dienst-
order 303. Officieel einde van gebruik 22 juli 
1980 met Dienstorder 312. Echter in 1990 is het 

P

Afb. 3. Ludwigshafen, 
22 september 1927. 
Brief met bestem-
ming Dortmund. De 
mechanische stempel 
van Ludwigshafen 
heeft de postzegel 
net gemist waarna 
een postbeambte de 
zegel met een potlood 
alsnog heeft ontwaard 
met de tekst: ‘nach-
träglich entw.’ 22/9 
plus paraaf.
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Afb. 4. Münster, 11 mei 1928. Brief met bestemming Dortmund. Tarief: brief tot 20 gram 
15 pfennig. Soms vond men een enkele ontwaarding achteraf nog niet genoeg. De mechani-
sche stempel heeft de linker postzegel niet geraakt. De besteller ontwaarde de postzegel met 
een diagonaal kruis plus de bemerking ‘nachträglich entw.’ plus datum 12/5 en zijn paraaf.

Afb. 5. Canada, juli 1906. Ansichtkaart van een rivierzicht in Canada met be-
stemming Grammont (Geraardsbergen) in België. De postzegels zijn niet ontwaard 
in Canada. Aankomst 11 juli 1906. Facteurstempel 1 in een cirkeltje. De Canadese 
zegels zijn bij aankomst in Grammont volgens de regels ontwaard met het Belgi-
sche roulettestempel, wat voor meerdere doeleinden werd gebruikt..

Afb. 6. Brussel, 14 januari 1912. Briefkaart met bestemming Malines. Tarief: binnen-
landse briefkaart 5 centimes. Bij vertrek is de mechanische stempel bovenlangs 
gegaan. Aankomststempel Mechelen/Malines 14-1-1912, terecht niet over het zegel-
beeld geplaatst. Daarna correct met het roulettestempel ontwaard. Voorbeeld van een 
correcte afhandeling.

Afb. 7. Rotterdam, 1 juli 1925. Briefkaart met bestemming Morlanwelz, België. 
Tarief: briefkaart 12½ cent. De stempelmachine heeft de postzegel nauwelijks 
geraakt zodat de postzegel in Morlanwelz alsnog is ontwaard met de Belgische 
roulettestempel.

Afb. 8. Nederland, 1939. De afstempeling op de Nederlandse postzegels is nagenoeg 
onleesbaar. Dit is tevens de reden waarom de postzegels in Brussel zijn ontwaard met 
het zogenoemde ‘Diamantstempel’. Datum in Brussel 7 december 1939. Facteurstempel 
188 in cirkeltje.

Afb. 9. Köln, niet gestempeld bij vertrek. Krantenband met bestemming Brussel. 
Tarief: drukwerk tot 50 gram 5 pfennig, voldaan met postzegels met een slogan 
uit een boekje. De postzegels zijn in Brussel alsnog ontwaard met het zogenoemde 
diamantstempel. Datum 24…..1939.

gebruik van de stempel  posterijen nog aange-
troffen bij kantoor Rotterdam (afb. 10+11). 
In Duitsland waren aparte stempels ‘Nach-
träglich entwertet’ in gebruik voor een ontwaar-
ding achteraf (Deutsche Gründlichkeit). Deze 
stempels zijn ook aangebracht op post uit het 

buitenland waarvan de postzegels niet (voldoen-
de) waren ontwaard (afb. 12+13).

Na-ontwaarding bij vertrek
In een aantal gevallen werd het niet ontwaar-
den van de postzegels al snel opgemerkt. In de 

meeste gevallen gebeurde dit bij het sorteren na-
dat de post mechanisch gestempeld was. Hierna 
enkele voorbeelden hoe dit werd gecorrigeerd 
(afb. 14-16).
Zoals bij de inleiding is vermeld moest een 
na-ontwaarding niet kunnen worden verward 
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met een vertrekstempel. In de praktijk kwam het 
foutief gebruik van een datumstempel toch voor 
(afb. 17 +17a).
Ook op de postroute kon een oplettende post-
beambte een postzegel ontwaarden indien de 
postzegels niet voldoende was ontwaard en kon 
het gebeuren dat er een treinstempel als extra 
ontwaarding werd gebruikt (afb. 18).

Antwoord briefkaarten
Tijdens het onderzoek naar ‘ontwaardingen 
achteraf’ viel het op dat antwoordkaarten met 
ingedrukte waarde uit diverse landen relatief 
vaak niet waren ontwaard. Een reden kan zijn de 
betrekkelijke onbekendheid van de antwoord-
kaarten (omdat dit meestal rond 1900 voorkomt) 
en een zekere terughoudendheid voor het af-

stempelen van buitenlandse postwaarden. Voor-
schrift in het land van bestemming was om het 
zegelbeeld alsnog te ontwaarden met een ‘stom 
stempel’. Duitsland en Zwitserland vallen op 
met relatief veel niet afgestempelde antwoord-
kaarten. Hierna volgen enkele voorbeelden van 
zowel goede ‘ontwaardingen achteraf’ als foutief 
afgestempelde antwoordkaarten (afb. 19-22). 

Afb. 15. Wiesbaden, 25 juli 1922 7-8 N. Briefkaart met bestemming Nassau. Tarief: 
briefkaart (infla) vanaf 1-7-1922 tot 1-10-1922 1,50 mark. De ingedrukte waardes zijn 
40 pfennig en 85 pfennig, bij- frankering 40 pfennig zodat de frankering op 1,65 mark 
komt, 15 pfennig teveel. De bijgeplakte postzegel is nauwelijks geraakt door de stempel-
machine. De postbeambte heeft bij het sorteren de postzegel alsnog goed afgestempeld 
met het handstempel van Wiesbaden. De kaart kende een toeslag van 5 pfennig wegens 
papierschaarste. (gedrukt onder de 40 pfennig rechtsboven).

Afb. 14. Berlin, 17 mei 1933. Brief met bestemming Leutersdorf, Sachsen. Tarief: brief tot 
20 gram 12 pfennig. De stempel in Berlijn is bovenlangs de postzegel gegaan. In Berlijn alsnog 
ontwaard met de veelzeggende naam Entwertet Berlin 7.

Afb. 13. Amsterdam CS, 24 oktober 1936. Brief met bestemming Frankfurt. De 
mechanische stempelafdruk heeft de postzegel gemist in Amsterdam. In Frankfurt 
alsnog ontwaard met het speciale stempel voor deze doeleinden Frankfurt 25-10-1936 
Nachträglich entwertet.

Afb. 12. Sao Paulo, Bazilië 1954. Brief met bestemming Hamburg. De postzegels zijn niet 
ontwaard bij vertrek. Wel is rechts van de enveloppe een klein randje van een stempel te zien, 
de machine heeft dus de postzegels ‘gemist’. De postzegels zijn gestempeld met een plaatsnaam/
datum stempel van Hamburg, datum 27-1-1954 plus Nachträglich entwertet.

Afb. 11. Hagestein 
(Z.H.), 18 december 
1940. Brief met 
bestemming 
Amsterdam. Tarief: 
Brief tot 20 gram 
7½ cent, aante-
kenrecht 10 cent. 
Aantekenen is 
alleen aangegeven 
op de brief, niet ge-
frankeerd hiervoor, 
daarom ambtshalve 
aangetekend. In 
deze periode kostte 
dat het dubbele, 
20 cent. De zegel 
van 7½ cent is 
achteraf ontwaard 
met het stempel 
posterijen.

Afb. 10. Wassenaar, 27 december 1940. Briefje met bestemming Nijme-
gen. Tarief: 7½ cent tot 20 gram. Frankering met 2½ cent, 5 cent tekort. 
Verhoogd port, het dubbele van het tekort, 10 cent. De postzegel van 
2½ cent is achteraf extra ontwaard met het ‘stomme’ stempel posterijen. 
(ontwaarding achteraf moest zonder datum/plaatsnaam gebeuren). De 
portzegel heeft in Nijmegen een extra stempel port betaald gekregen.
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Afb. 22. Ebnat, 10 september 1902. Duitse antwoordkaart met bestemming Bad Boll. 
Duits internationaal tarief ten opzichte van de goudfrank is 10 pfennig. De antwoord-
kaart is in Zwitserland niet afgestempeld, in Bad Boll twijfelachtig ontwaard op het 
randje van de ingedrukte postwaarde (aankomststempel) en vervolgens correct ont-
waard met een royale penvernietiging. Postlagernd betekent Poste Restante.

Afb. 16. Amsterdam CS, 31 januari 1940 20 uur. Brief met bestemming Berlijn-Frohnau. 
Tarief: brief tot 20 gram vanaf 1-11-1928 tot 1-11-1946 12½ cent. Voor Duitsland was 
het tarief geldig tot 1-1-1942. Frankering met 17½ cent. De mechanische stempel heeft 
de postzegel van 7½ cent net geschampt. Bij het sorteren is dit opgemerkt en heeft de 
postbeambte de postzegel alsnog ontwaard met het handstempel van Amsterdam-Centraal 
Station, 31.1.1940 21 uur. Dit is het stempel van Schiphol, de brief is dan per luchtpost 
gegaan. De censuurstrook links is van censuurkantoor Köln.

Afb. 17. Frauenthal, 
11 april 1952. Brief 
per expresse met 
bestemming Lauf 
a.d. Pegnitz. Tarief: 
brief tot 20 gram 
2,40 Schilling, 
expresserecht 
5,00 schilling. De 
postzegels zijn 
niet afgestempeld 
bij vertrek maar 
bij aankomst met 
het stempel van 
Lauf (Pegnitz) 
12.4.52. Foutief 
gebruik van na-
ontwaarding van 
de postzegels.

Afb. 18. Dresden, 5 september 1982. Brief met bestemming Burgdorf. Tarief: brief tot 20 gram 35 pfen-
nig. Tussentijds geplaatst treinstempel Hannover-Wolfsburg 5-9-82 op de route naar Burgdorf omdat 
een van de twee postzegels nauwelijks was afgestempeld. Over Deutsche Gründlichkeit gesproken.

Afb. 20. Leipzig, 4 april 
1895. Nederlandse 
antwoordkaart met be-
stemming Arnhem. Het 
internationale tarief 
in verhouding tot de 
goudfrank was 5 cent 
in Nederlandse valuta. 
De 5 cent postwaarde 
is niet afgestempeld 
in Leipzig en volgens 
de voorschriften in 
Arnhem ontwaard 
met een zogenaamde 
penvernietiging. Aan-
komststempel Arnhem 
5 april 1895.

Afb. 21. Hoddesdon, 
6 februari 1898. Ne-
derlandse antwoord-
kaart met bestemming 
Leiden. De ingedrukte 
waarde is niet afge-
stempeld en tegen de 
regels in in Leiden 
afgestempeld met het 
grootrondstempel Lei-
den, 7 februari 1898.

Afb. 19. Chateau D’ Oex, 21 februari 1894. Antwoordkaart met bestemming Brussel. Het 
internationale tarief in verhouding tot de goudfrank was 10 centimes. De kaart is bij 
vertrek in Zwitserland niet afgestempeld, dit kwam in Zwitserland relatief vaak voor. In 
België juist afgehandeld, de aankomststempel van Bruxelles naast het zegelbeeld, nadien 
ontwaard door een ‘stom stempel’, een cijferstempel dat werd gebruikt op postwissels. 
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Chemie en Italiaanse postzegels
De voorlaatste uitgave van het zoals altijd fraai 
vormgegeven Filitalia (mei 2017) opent met een 
alleraardigst artikel van Jan de Rijke waarin hij 
ingaat op chemie en Italiaanse postzegels. Voor-
dat u denkt dat we thematisch beginnen: niets is 
minder waar. De auteur gaat dieper in op de aan-
wezigheid van chemie in Italiaanse postzegels, 
te beginnen met papierchemie. Papier van na de 
invoering van de postzegel wordt voornamelijk 
van cellulose gemaakt. Als papier, en dus ook ook 
een zegel, vergeelt of bros wordt en uit elkaar 
valt, wordt dat veroorzaakt door zogenoemde 
verzuring van papier: als het niet goed houtvrij 
is gemaakt, reageert de achtergebleven lignine 
met zuurstof tot een zuur dat het papier aantast. 
Iets dergelijks kan echter ook plaatsvinden als er 
aluinen (chemische verbindingen, dubbelzouten 
van sulfaten, zo leert Wikipedia ons) zijn gebruikt 
in de lijm tijdens de productie van het papier. 
Een derde oorzaak van verzuring van papier is 
luchtverontreiniging. Omdat postzegels toen ook 
al als waardepapieren golden is er door de jaren 
heen doorgaans gebruik gemaakt van kwalitatief 
hoogstaand papier, waardoor verzuring niet zo 
heel vaak voorkomt. In tijden van schaarste, 
denk aan de periode tijdens of net na een grote 
oorlog, werd er wel eens een beroep gedaan op 
een mindere papierkwaliteit. Voorbeelden met 
betrekking tot Italië zijn de Democratica serie 
van de late jaren veertig. Het tweede voorbeeld 
is drukinktchemie, logisch want zonder opdruk 
geen postzegel. Van oudsher bestaat drukinkt 
uit twee hoofdbestanddelen: pigment (‘de 
kleur’) en het bindmiddel. Pigment is een zeer 
fijn gemalen en gekleurd poeder dat gemengd 
wordt met het bindmiddel. Veel van de pigmen-
ten uit de 19e eeuw bevatten giftige stoffen als 
kwik, cadmium, chroom, arseen, kobalt en lood. 
Voorbeelden zijn de 2 lire uit de De La Rue serie 
(Sassone 22) die met zijn gebruikte scharlaken 
pigment giftig is. Later worden minder giftige 
synthetische kleurstoffen gebruikt. Het bindmid-
del dat gebruikt wordt hangt af van de drukvorm, 
soms wat pasta-achtig, andere keren weer wat 
vloeibaar. Luminescentie kennen we in Nederland 
ook: door tijdens de vervaardiging van het papier 
of de inkt een luminescente stof toe te voegen 
treedt bij het belichten ervan met ultraviolet 
licht een verschijnsel op dat luminescentie 
wordt genoemd. In Italië is de primeur hiervan in 
1950 (de Lavoro-uitgifte). Vanaf 1968 wordt de 
fosforescentie (een type, net als fluorescentie) 
standaard toegepast om te kunnen controleren 
of een postzegel echt is. Een vierde voorbeeld 
is kleefstofchemie: de Arabische gom die gaat 
kleven als u er aan likt. Een laatste onderwerp 
in het korte artikel dat uitnodigt tot verdere 
uitbreiding en uitdieping is biochemie. Hierin 
beschrijft de auteur het potentiële gevaar van de 

toevoeging van suikers aan gom en het ontstaan 
van wat in de filatelie ‘roest’ genoemd wordt. In 
werkelijkheid schimmels die goed gedijen op een 
voedingsbodem van papier, gom en bindmidde-
len. Juist ja, uw postzegels.
www.filitalia.nl

Hartz
De Postzak, een uitgave van de Nederlandse 
Vereniging van Poststukken- en Poststempelver-
zamelaars, mag zich zonder enige twijfel rekenen 
tot het beste dat Nederland te bieden heeft 
op het gebied van verenigingsbladen. Inhoud 
en vormgeving wedijveren telkenmale om de 
aandacht van de lezer en maken elke uitgave tot 
een bewaarexemplaar. Weinig poespas, degelijk 
en consistent vormgegeven, en met een schat 
aan informatie. Artikelen die zonder twijfel een 
breder publiek aanspreken en dat gelukkig ook 
doen. We pikken er voor wat betreft nummer 220 
(februari 2017) een artikel uit van Nico de Weijer 
over het ontwerp Hartz-briefkaart van Neder-
lands Nieuw-Guinea. De briefkaart (de tweede en 
tevens laatste die in het voormalig gebiedsdeel 
verschijnt) is op 1 mei 1957 voor het eerst ver-
krijgbaar en vervangt de door Jan van Krimpen 
ontworpen briefkaart uit 1950. Die was niet al-
leen aan vervanging toe door een tariefswijziging 
(van 5 naar 7 cent) maar praktisch gezien ook 
‘op’ (120.000 gedrukte exemplaren). Opval-

lend ten opzichte van de eerste briefkaart is de 
toevoeging ‘Nederlands’, een woord dat kort na 
de onafhankelijkheid van Indonesië angstvallig 
werd gemeden om de autoriteiten van de jong-
onafhankelijke staat niet te zeer voor de schenen 
te schoppen. Het Sem Hartz ontwerp is een 
vervolg op de langlopende serie Juliana En Profil 
die we vanaf 1953 in Nederland kennen en ook 
vanaf 1954 in Nederlands Nieuw-Guinea worden 
gebruikt. Tot zover weinig problemen. Die duiken 
echter wel op bij de Maleise benaming van het 
woord briefkaart die op de kaart gedrukt gaat 
worden. De oude spelling Kartoepos zoals we die 
nog uit Nederlands-Indië kennen, of de nieuwe 
spelling van de republiek Indonesië: Kartupos. 
Wat uiteindelijk wordt opgesplitst in het uit twee 
woorden bestaande Kartu Pos.
www.po-en-po.nl

BUITENLANDSE BLADEN

Canada 150
Op 1 juli 1867 trad de eerste British North 
America Act in werking, aangenomen door het 
Britse parlement in Londen. Daarmee werd de 
Dominion of Canada gecreëerd, bestaande uit 
de provincies Ontario, Quebec, New Brunswick 
en Nova Scotia. Later kwamen daar nog diverse 
andere gebieden bij, als laatste in 1949 New 
Foundland. Vanaf 1931 is Canada een geheel zelf-
standige staat, uiteraard met sterke historische 
banden met Groot-Brittannië en deels ook nog 
met Frankrijk.
In de Deutsche Briefmarken-Zeitung van 7 juli 
wijdt Walter Köcher een interessante bijdrage 
aan dit jubileum, waarvoor vanuit thematisch 
oogpunt veel materiaal voorhanden is. In Canada 
zelf wordt het jubileum zeer grootschalig gevierd 
onder de naam Canada 150, met alle mogelijke 
soorten van evenementen, uiteraard daarbij ook 
de nodige nieuwe postzegels.
Ook de American Philatelist van juli is groten-
deels gewijd aan het jubilerende buurland. Er is 
een bijdrage over de Expo 67, de wereldtentoon-
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Van de Collodizegel uit 1954 (Sassone 746) is een 
zeldzame variant op zijdepapier bekend. 

https://www.filitalia.nl/
http://www.po-en-po.nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontario
https://nl.wikipedia.org/wiki/Quebec_(provincie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_Brunswick
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nova_Scotia
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stelling in Montreal in dat jaar. De tentoonstel-
ling werd gehouden op twee eilandjes in de baai 
van Sint Laurens, die voor de gelegenheid niet 
alleen per speciaal aangelegde metrolijn, maar 
ook per hovercraft te bereiken waren. Tussen de 
twee eilandjes liep bovendien nog een verbinding 
per minirail, die dwars door het Amerikaanse 
paviljoen heen reed. David Piercey beschrijft 
de postgeschiedenis van diverse hotels en 
postkantoren in de Canadese Rocky Mountains. 
Scott Tiffney gaat uitvoerig in op de geschiede-
nis van de (georganiseerde) filatelie in Canada, 
waar al in 1864 een eerste postzegeltijdschrift 
werd uitgegeven, de Stamp collector’s record uit 
Montreal. Er bestaat sinds 1887 een (Royal) Phi-
latelic Society met haar hoofdkwartier in Toronto, 
die op haar website veel Canadese filatelistische 
tijdschriften kosteloos ter beschikking stelt.
www.deutsche-briefmarken-zeitung.de
www.stamps.org/American-Philatelist
www.rpsc.org

Reclame maken
Timbres magazine van mei 2017 besteedt 
aandacht aan het thema reclame en postzegels, 
uiteraard met het accent op Frankrijk. Al op 
Franse postzegels uit de 19e eeuw kan men op 
de achterzijde gedrukte firmanamen aantreffen, 
volgens het artikel daarop gedrukt voordat de ze-
gels werden gegomd. Of dit nu een beveiligings-
maatregel tegen diefstal door personeel van de 
firma’s was dan wel een reclame-uiting is echter 

nog niet helemaal duidelijk. De posterijen van 
Nieuw-Zeeland verkochten in de jaren 1890 de 
achterzijde van postzegels voor allerlei daarop 
gedrukte reclames, onder andere voor koffie, 
zeep en chocolade. Klachten van het publiek, dat 
nu aan bedrukte zegels moest likken maakten 
daar een einde aan. Meer ruimte voor handelsre-
clame boden de omslagen van postzegelboekjes, 
waarmee men in Frankrijk tot in de jaren 1990 
is doorgegaan. Ook de velranden van zegels in 
boekjes waren een populaire plek voor reclame. 
Inmiddels genoeg voor het aanleggen van uitge-
breide speciaalverzamelingen.
Postwaardestukken lenen zich door hun grote for-
maat veel beter voor wat extra teksten. Daarover 
schrijft G. Van Damme in het aprilnummer van 
De postzegel. Hij beschrijft de beginjaren van 
de Publibels. De Belgische onderneming Agence 
Belge de Publicité Postale (kortweg: Publibel) 
wist vanaf 1933 de Belgische posterijen zo ver 
te krijgen dat ze reclame-uitingen op de officiële 
Belgische briefkaarten toestond. Gebruikt werd 
daarvoor de linker onderhelft van de adreszijde. 
Een deel van de opbrengst van de reclame was 
aanvankelijk bestemd voor ‘werklooze bedienden’, 
zoals ze in het Vlaams werden benoemd. Over het 
gebruik van de Vlaamse en Franse taal op deze 
briefkaarten ontstonden overigens nog de nodige 
parlementaire debatten. De Belgische Publibels 
hebben het bijna 50 jaar volgehouden, er zijn 
bijna 3.000 verschillende kaarten bekend.
www.timbresmag.com
www.kvbp.be

PRIO-post
Hedendaagse technologie maakt het mogelijk 
een poststuk vanaf het moment van verzenden 
tot aan de bezorging op afstand te volgen. Voor 
pakjes en pakketten al een poosje wereldwijd 
een mogelijkheid. De Duitse posterijen hebben 
sinds 1 februari de extra-dienst “PRIO” in hun 
assortiment. Voor 90 eurocent extra krijgt de 
afzender van een briefkaart of brief de mogelijk-
heid de reisweg van zijn of haar post op de voet 
te volgen. Met deze service zou ook de kans op 
bezorging op de volgende dag groter zijn. Jürgen 
Olschimke beschrijft het product uitvoerig in 
onze Duitse naamgenoot Philatelie. De afzender 
krijgt een verzendbewijs met daarop een code. 
Diezelfde code staat ook op een etiket dat op de 
zending geplakt wordt, daarop verder de tekst 
‘PRIO’ en een grote letter ‘H’. Met die code kan 
de verzender via internet zijn zending volgen. 
Voorlopig is het een proef, die inmiddels al is 
uitgebreid naar brieven tot en met 1.000 gram. 
Er bestond kennelijk vraag bij het publiek naar 
deze service, dat voor deze vorm van verzending 
wel zelf naar het postkantoor toe moet. De PRIO-
optie is voorlopig alleen beschikbaar voor post 
binnen Duitsland zelf, aanvankelijk met uitzonde-
ring van de Duitse eilanden in Noord- en Oostzee. 
De PRIO-etiketten zijn inmiddels ook te koop in 
omslagen met 10 of 50 exemplaren, maar men 
kan ze online ook per stuk aanschaffen als ‘PRIO-
Internetmarke’, die de klant zelf moet uitprinten.
www.bdph.de

Mail Rail
Na ruim een jaar van sluiting, heropende eind juli 
het Britse Postmuseum in Londen op een nieuwe 
plek. Dat is in het geheel verbouwde oude sor-
teerkantoor Mount Pleasant, in de Londense wijk 
Islington. Daar valt uiteraard veel te bewonderen 
voor de geïnteresseerde filatelistische toerist, 
maar dit museum heeft wel een heel aparte 
publiekstrekker. Onder het postkantoor was een 
halte van de Londense Mail Rail, een onder-
gronds spoorwegsysteem dat tussen 1927 en 
2003 in gebruik is geweest om postzakken tus-
sen 9 kantoren te vervoeren. Op het hoogtepunt 
zo’n vier miljoen brieven per dag, die in speciale 
kleine onbemande elektrische treintjes werden 
vervoerd. Een deel van dat netwerk is nu opge-
knapt en vanuit het museum kan men in speciaal 
gebouwde passagierstreintjes een ondergrondse 
rondrit maken van zo’n 20 minuten. De officiële 
opening van het museum werd op 13 juni verricht 
door prinses Anne, de dochter van koningin Eliza-
beth, beter bekend als de ‘Princess Royal’. Uiter-
aard kreeg zij de gelegenheid een rondreis in 
deze unieke spoorlijn te maken. Gibbons Stamp 
Monthly rapporteerde erover in het augustus-
nummer. De Mail Rail lijkt een publiekstrekker 
te gaan worden, voor september zijn alle ritjes 
al volgeboekt. Er bestaan al plannen in 2020 het 
lijntje nog wat verder te verlengen.
www.stanleygibbons.com
www.postalmuseum.org

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

De omzetbelastingzegels [2]

Afb.19+19a Bestelformulier voor Omzetbelasting zegels, voor- en achterkant

Afb.21 Close up van de roltanding. Afb.22 Klein of groot, de belasting moest betaald worden

erie 1 werd uitgegeven op 1 decem-
ber 1933 en bestond uit 87 waarden 
(afb. 19+19a). Het lettertype dat 
werd gebruikt bij serie 1 was klein. 

Dit leidde tot veel klachten dat de waarden 
niet gemakkelijk te lezen waren. Daarom 
werden de cijfers van series 2 groter gemaakt 
(afb. 20). De vellen zijn 5 zegels breed en 
10 hoog. Links op de bovenvelrand staat in het 
rood de waarde gedrukt. Daarnaast zien we 
drukkerstekens en geperforeerde cijfers. De 
vellen werden gevouwen aan de postkantoren 
geleverd. Om te voorkomen dat de vellen 
langs de vouw scheurden, werden sommige 
perforatiepennen verwijderd tussen rijen drie 
en vier. Pen 4 van boven en pen 4 van onderen 
bij elk zegel werd verwijderd, waardoor een 
perforatiepatroon van 3-6-3 ontstaat. Dit is 
het enige perforatiepatroon dat bestaat bij de 
OB-zegels (afb. 21+22).
Het was niet mogelijk om, iedere keer wanneer 
een factuur werd uitgeschreven naar het 
postkantoor te gaan om de vereiste OB-zegels 
kopen. Maar het was ook niet mogelijk om 
van elke waarde een exemplaar te kopen en in 
de la te leggen, want dat zou een uitgave van 
ƒ 2828.75 zijn voor serie 1. Niet veel onderne-

S
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Afb.20 Gereconstrueerd vel, serie 2 (uit niet bij elkaar horende delen)
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mers waren bereid, of financieel in staat, om 
dat te doen. Dus de meeste ondernemers sloe-
gen een voorraad in van de meest gangbare 
waarden, die vervolgens samengevoegd wer-

den op de factuur om het vereiste OB-bedrag 
te dekken. Wanneer de voorraad zegels in de 
la op was, werd er weer bijgevuld (afb. 23). 
Daarom werden op 1 oktober 1934 de zegels 

11, 12, l3, 14, 16, 17, 18, l9, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 
27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39 cent, 
en de zegels van 1.20, 1.40, 1.80, 2.40, 2.80, 
3.20, 3.60, 9 gulden, en alle zegels boven 

Afb.23 Aanvraagformulier OB-zegels

Afb.24 Nieuw cijfer type serie 3

Afb.25 Fantasiestempel

Afb.26 Monogram zonder O Afb.27 Guilloche

Afb.28+28a Brief zegelwaarden
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ƒ 110 ingetrokken. Deze zegels werden alleen 
gebruikt tussen januari 1934 en oktober 1934, 
10 maanden maar, geen lange periode en een 
aantal van deze zegels werden zelfs niet veel 
gebruikt. Dus het verzamelen van de waarden 
boven de ƒ 110 is een hele uitdaging. Wij zien 
dat sommige van deze ingetrokken waarden 
toch nog gebruikt zijn na 1 oktober, met name 
de niet veel gebruikte tussenwaarden, omdat 
de kooplieden die ze reeds in voorraad hadden 
liggen de ingetrokken waarden door mochten 
gebruiken tot de voorraad op was.

Geleidelijke vervanging
Serie 2 werd uitgegeven op ad hoc basis. Wan-
neer de regering geen voorraad meer had van 
bepaalde waarden van serie 1 zegels, werden 
series 2-zegels uitgegeven. De gemakkelijkste 
manier om onderscheid te maken tussen 
series 1 en 2 is door het vergelijken van de 
grootte van de cijfers. Bij serie 1 zijn de cijfers 
2mm hoog en bij serie 2 zijn ze 3mm hoog. 
Serie 2 kan worden gesplitst in serie 2a en 
2b. Het verschil is dat in serie 2a de afstand 
tussen de cijfers en letters 1mm is en in serie 
2b is de afstand 1.6mm. De letters die de 
waarde van de zegel aangeven verschillen ook 

in afmeting. Het is niet bekend wanneer serie 
2a en 2b gedrukt zijn. Een nieuwe ƒ 3 waarde 
werd toegevoegd. Van de series 2 werd de 
ƒ 7 waarde niet voor februari 1940 herdrukt 
(zie bovenstaande opmerking). Het feit, dat 
het gebruik van de OB-zegels werd gestaakt 
op 31 december 1940, en het feit dat de ƒ 3 
slechts gedurende een periode van 11 maan-
den in gebruik is geweest, maakt dat ook deze 
zegel zeer schaars is.
Serie 3 bestaat alleen uit de waarden 6, 9, 
60, 90 cent en ƒ 6 Deze serie is uitgegeven 
in de jaren 1937 en 1938 omdat er klachten 
kwamen over het ontwerp van de cijfers bij de 
bovengenoemde waarden in serie 2. Doordat 
de poten van de waarden in serie 2 zeer gebo-
gen zijn, verwarden veel mensen de cijfers ‘6’ 
of ‘9’ met een ‘8’, wat tot verschil van mening 
leidde gedurende de controle van de belasting 
inspecteurs.
In serie 3 werden de poten van de cijfers ‘6’ en 
‘9’ recht getrokken. NB: de ƒ 9 bestaat alleen 
in serie 1 (afb. 24). 
De wet bepaalt dat de zegel handmatig 
ongeldig moest worden gemaakt door het 
invullen van de datum op de zegel, met inkt 
of blauw aniline (niet uitwisbaar) potlood of 
door een afstempeling met een datumstempel 
met onuitwisbare inkt. Sommige handelaren 
maakten de zegels ongeldig met afbeeldingen, 
of bedrijfsnamen (afb. 25). 
Maar als we oude facturen, (origineel of dupli-
caat) doorlopen, komen we 
toch af en toe zegels tegen die 
niet ongeldig gemaakt zijn.
Serie 4, de laatste serie, 
is in 1940 uitgegeven. Een 
probleem voor de overheid 
was het hergebruik van niet 
vernietigde zegels (zie boven). 
Om dit hergebruik van de 
OB-zegels tegen te gaan, werd 
op de series 4-zegels, op de 
achterkant, op de gom, een 
roodbruine guilloche gedrukt. 
Als de zegel afgeweekt zou 
worden, bleef de guilloche op 
het papier achter en daardoor 
kon de Belastingdienst zien 

dat de zegel (zonder guilloche) al eerder 
gebruikt was.

Behalve de guilloche, is er nog een ander ver-
schil tussen deze serie 4 en de eerdere series.
Zoals eerder vermeld, staat in het achter-
grondontwerp van de voorgaande series een 
monogram met de hoofdletters ‘N’ en ‘O’. In 
serie 4 is in een van de monogrammen op alle 
twee de helften van de zegel, de horizontale 
‘O’ weggelaten. Op het linker gedeelte van 
de zegel is dit het eerste monogram aan de 
linkerkant, recht onder de rozet en op de 
rechterhelft van de zegel is dit het monogram 
meteen aan de rechterkant van de Mercurius-
kop en onder de rozet (afb. 26+27).
Verstrekte hoeveelheden: Zie de afgebeelde 
brief van het Bureau van Zegelwaarden 
(afb. 28+28a).
De Belastingdienst had de bevoegdheid om 
losse exemplaren van facturen te laten vervan-
gen door registers, in dat geval moesten de 
OB-zegels geplakt worden in het register 
(afb. 29).

Betaling van de OB
Betaling van de Omzetbelasting was vereist 
in geval van: de levering en verkoop van 
goederen door fabrikanten en diensten door 
handelaren, wanneer deze levering of verkoop 
plaats vond in Nederland. In gevallen waar 
de factuur in Nederland werd uitgeschreven, 

Afb.29 Verzamelregister 

Afb.30 Vrijstelling Nederlands-Indië Afb.31
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Afb.35 Aanvraag 
voor restitutie 
van betaling

Afb.32

Afb.33 Kleermaker

Afb.34 Vrijstelling

maar de goederen waren bestemd voor 
distributie of verkoop naar het buitenland, 
was er geen belasting verschuldigd. Deze wet 
beschouwde Nederlands-Indië en de andere 
Nederlandse overzeese bezittingen als bui-
tenland (afb. 30). Levering van goederen aan 
een belastingvrij dok (entrepot dok) gaven de 
goederen eveneens ‘vrijstelling’ van Omzet-
belasting. Deze wet gebruikte een zeer brede 
definitie van ‘verkoop, diensten en leve-
ring’. Het omvatte iedere vorm van overdracht 
van eigendom. Daar viel ook onder: verhuur 
en de levering van goederen aan de eigen 
familie. Dit was ook het geval met de definitie 
voor de fabrikant. Daaronder vielen: telers 
van groenten, fruit en granen. Ambachtslie-
den vielen ook onder deze rubriek.
Bepaalde artikelen en diensten waren niet 
belastbaar, bijvoorbeeld onroerend goed, 
levering buiten het land, zoals hierboven, 
tickets en vervoer van de goederen, eerste 

Afb.36 OB en 
Kwitantie
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Afb.38 Belasting roodfrankering

levensbehoeften zoals spek, vet, turf, brood, 
(afb. 31) aardappelen en margarine, grond-
stoffen zoals: leer, katoen, wol en kopra, 
diensten van professionals zoals artsen en 
begrafenisondernemers werden in deze 
categorie geplaatst (afb. 32). Detailhande-
laren die kleding verkochten hoefden geen 
OB te betalen, maar wanneer zij een dienst 
verrichtten zoals: inkorten van broeken of 
jurken, werd OB vereist (afb. 33).
Deze belasting werd geheven in de laatste 
fase van het handelsproces. Daarom hoefden 
fabrikanten die producten aan andere 
fabrikanten leverden geen belasting te beta-
len. Ze hadden echter een vergunning van de 
belastinginspecteur nodig en moesten het 
nummer van de vergunning bij elke bestelling 
vermelden (afb. 34).
Wanneer teveel omzetbelasting was betaald, 
bestond de mogelijk om terugbetaling hier-
van aan te vragen (afb. 35). 
 
Hoewel de omzetbelasting een belasting was 
die moest worden betaald door de fabrikant, 
werd in de meeste gevallen het verschuldigde 
bedrag overgeheveld naar de klant. Als de 
groothandelaar een korting op de factuur 
toestond voor snelle betaling, kon geen 
korting worden gegeven op het verschuldigde 
bedrag voor OB. Soms bedreven groothande-
laren ook handel op detailhandelsniveau. In 
dergelijke gevallen moesten ze niet alleen 
de omzetbelasting betalen, maar als de 
factuur werd betaald ‘onder rembours’, werd 
de factuur beschouwd als een kwitantie en 
moesten ze de vereiste ‘kwitantiebelasting’ 
ook nog betalen door een plakzegel te plak-
ken op de factuur (afb. 36). 

Betaalwijzen
Natuurlijk werden fouten gemaakt bij de 
berekening van de verschuldigde Omzet 
Belasting. Dit was immers de tijd voor de 
computer. Hieronder is een voorbeeld van 
een (al gecorrigeerde) rekenfout:  
45 x 34 = 15,30 niet 14,30. Afronding was 
altijd tot de dichtstbijzijnde cent. Niet alleen 
werden fouten gemaakt met rekenen, naar 
ook plakte men niet altijd het juiste verschul-
digde bedrag van de belasting op de factuur. 
Op vele facturen kan men de initialen van een 
toezichthouder of een accountant aantreffen 
die de berekeningen controleerde (afb. 37). 
A. Betaling van de verschuldigde belasting 
was niet alleen mogelijk door het aanbrengen 
van zegels 
B. maar ook door een ‘belasting roodfranke-
ring’ te plaatsen door middel van een fran-
keermachine. Om deze machines te kunnen 
gebruiken, moest men een ‘Omzetbelasting 
Waardekaart’ kopen (afb. 38) 
C. Betaling kon ook gebeuren door het van 
tevoren storten van het verschuldigde bedrag 
op de rekening van de Belastingdienst 
D. Grote fabrikanten konden de Omzetbelas-
ting maandelijks betalen

(wordt vervolgd)

Afb.37 Te veel geplakt.



544 FILATELIE  SEPTEMBER 2017

 

Opgaven voor deze rubriek in 
het novembernummer 2017 
(verschijnt 3 november) moeten 
uiterlijk op 30 september 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. 

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, 
 Cypresstraat 58, 9.30-13.00 uur. 
T: 06-27066971.  
robvossen@gmail.com
Hout-Blerick. Aktiviteiten Centrum 
“ Zalzershaof “, Zalzerskampweg 64, 
10.00-13.00 uur. T: 06-51669561.
Obdam: Ver. Gebouw De Brink, 
Dorpsstraat 153-155, 9.00-12.00 
uur. T: 0226-452047.
Wijchen. Brede school ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 10.00-
13.00 uur. T:024-6450041.

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

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

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

16 september:
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerbera straat 6, 9.30-15.00 uur. 
T: 0297343885. www.postzegel-
verenigingaalsmeer.nl
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravellijn 55, 10.00-16.00 
uur. T: 055-3558600. organisatie@
eindejaarsbeurs.nl
Bilthoven, Oost Europa, ’t Vogel-
nest, Boslaan 1, 10-16 uur,  
T 0346 – 572593 
Boskoop. De Loods, Achter de 
Kerk, 13.00-17.00. T: 0182-631928. 
beurscoordinator@nvpvboskoop.nl 
www.nvpvboskoop.nl
Houten. Expo Houten, Meidoorn-
kade 24, 10.00-17.00 uur.  
T: 050-5033926.
Leidschendam. Wijkcentrum de 
Plint, Prins Frederiklaan 7, 13.00-
16.00 uur. T: 070-3867303.  
www.zhpv.nl
Markelo. Socuruimte De Haver-
kamp, Stationsstraat 30, 10.00-
15.00 uur. T: 0548-858220.
Mijdrecht. “t Oude Parochiehuis, 
Bozenhoven 152. 9.30-13.00 uur. 
T:0297-289322. 
www.verzamelaarsrondevenen.nl 

17 september:
Alkmaar-Oudorp. Wijkcentrum 
“De Oever”,Amstelstraat 1, 10.00-
15.00 uur. T: 072-5896190. www.
postzegel verenigingnoordholland.nl
Uden. Ontmoetingsplein MuzeRijk, 
Klarinetstraat 4, 9,30-12,30 uur. 
www.pzv-volkel-uden.com

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

FI
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TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES

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

2018
27+28 januari: 
Hilversum. Filateliebeurs, Dudok 
Arena. www.filateliebeurs.nl

maart:
Milaan, Italië. FEPA-Literatuur 
tentoonstelling. http://expo.fsfi.it/
italia2018

30+31 maart:
Gouda. De Brievenbeurs, 
 Mammoet, Calslaan 101, 10.30-
17.00 uur / 10.00-16.00 uur. 
www. Brievenbeurs.com

3-5 mei:
Essen, Duitsland. Briefmarken-
messe. http://goo.gl/0s0P6v

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

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.

mailto:deloupe@hccnet.nl
mailto:robvossen@gmail.com
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
mailto:beurscoordinator@nvpvboskoop.nl
http://www.nvpvboskoop.nl/
http://www.zhpv.nl/
http://www.postzegelverenigingnoordholland.nl/
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19 september:
Nijmegen.Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Hesel-
aan 386, 13.00-16.00 uur. T: 024-
3561969. secretaris@noviopost.nl

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

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

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

24 september:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur. 
T: 0227-542286.
Brielle. Zalencentrum, Langestraat 
76, 13.00-16.00 uur. T: 06-83676700. 
familiebouman2012@gmail.com
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002
Huissen. Cultureel centrum ‘de 
Brink’, Brink 7, 10.00-14.30 uur. 
jan.s.roelofsen@kpnmail.nl 
Lichtenvoorde. ‘de Swite’, Hendrik 
Leemreizestraat 2, 10.00-16.00 uur. 
T: 0544-375707. 
henkgrievink@hotmail.com
Reuver. De Schakel, Broeklaan 2, 
10.00-13.00 uur. 
hermgeerlings@home.nl
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 9.00-
12.30 uur. T: 040-2557650. post-
zegelbeursveldhoven@upcmail.nl

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

30 september:
Boskoop. De Loods, Achter de kerk, 
10.00-17.00 uur. beurscoordinator@
nvpvboskoop www.nvpvboskoop.nl
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 10.00-16.00 uur.
 www.deventerpostzegelvereniging.nl 
Roermond. Wijkhuis Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.00 uur. T 0475 582658. 
Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140.

1 oktober:
Breda. Clubhuis “ De Toss ”, 
Valkenierslaan 285a, 9.30-12.30 
uur. T: 0765144671. cees.mertens@
ziggo.nl www.pvbreda.nl
’s-Hertogenbosch. Maaspoort 
Sports & Events, Marathonloop 
1, 9:30–12:30u. T: 073-6567680. 
info@zoetelief-denbosch.nl
Tiel. USCA. De Schakel, Scheering-
laan 4a, 9.00-16.00 uur. emulder@
planet.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

7 oktober:
De Bilt, LACA, Cultureelcentrum 
H. F. Witte, Henri Dunantplein 4, 
12.00-17.00 uur. T: 010-4802961. 
pweda@live.nl 
De Weere. Theresiahuis, Vekenweg 
2, 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544.
Hendrik-Ido-Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146, 12.00–16.00 
uur. T: 078–6814441.
Lisse. ‘t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.00-14.45 uur. T: 06-27317747. 
a.vansluijs@quicknet.nl
Meppel. Kerkelijk Centrum Trias, 
Groenmarkt 6, 9.00-12:30 uur. 
T: 0529-432746.
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5, 13.15-
16.00 uur. T: 0341-256163.
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 

Rotterdam. Oranjehof Immanuel 
Kantstraat 2, 10.00-16.00 uur.  
Benmonshouwer@hetnet.nl
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur. T: 0297-
563773. fvu001@gmail.com
Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3, 9.00-13.00 
uur. T: 0416-337982.
Wierden. Het Anker, Wilhelmina-
straat 28, T: 0546-571164.
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode, César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. T: 070-3867303. 
www.zhpv.nl
Zutphen. MFC Waterkracht, 
Ruys de Beerenbrouckstraat 106, 
10.00-16.00 uur. T: 0575-522040. 
a.langenhof@upcmail.nl 

8 oktober:
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, 
 Cypresstraat 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.
Wassenaar. Hotel Van der Valk, 
Zijdeweg 54, 10.00-16.00 uur. 
T: 050-5033926.
Wijchen. Brede school ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 10.00-
13.00 uur. T:024-6450041.

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

11 oktober:
Mijdrecht. ‘t Oude Parochiehuis, 
Bozenhoven 152, 20.00-22.30 uur. 
T:0297-289322.
www.verzamelaarsrondevenen.nl

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

14 oktober:
Capelle a/d IJssel. Sporthal De 
Lijster, Lijstersingel 20, 10.00-16.00 
uur. T: 050-5033926. 

Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, Escamplaan 55, 13.00-16.00 
uur. T: 070-3867303. www.zhpv.nl
Elshout. Gebouw ‘t Rad, Kerk-
straat 39, 10.00-13.00 uur. T: 0416-
374450. joop@jheeren.com
Gouda. Prinsenhof, Anna v. 
Meertenstraat 10, 11.30-16.30 uur. 
T: 0182-374230/06-12131128.
’s-Hertogenbosch. Cultureel 
centrum De Helftheuvel, Helftheu-
velpassage 115, 10.00-12.00 uur.
T: 073-6567680. 
Hoofddorp. ‘De Jeugd van Gisteren’ 
Beemsterstraat 4, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-54741761.
Leusden. De Til, Hamersveldse-
weg 30, 13.00-16.30 uur. T: 0318-
513222. deloupe@hccnet.nl
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010-5916747.
Ommen. Hervormd Centrum, 
Pr.Julianastraat 8, 10.00-15.00 uur. 
T: 0548-858220.
Welberg. Gemeenschapshuis De 
Vaert, Kap. Kockstr. 54, 19.00-22.00 
uur. T: 0167-563568, 06-11301128.
Zevenbergen. Moerdijkse Waard, 
Dr. Arienslaan 60 a, 13.00-17.00 uur. 
T: 0168-880031 of 0168-329134.

15 oktober:
Schagen. De Groene Schakel, Mau-
vestraat 161, 9.00-12.00. T: 0224-
298416.
Uden. Ontmoetingsplein MuzeRijk, 
Klarinetstraat 4, 9,30-12,30 uur. 
www.pzv-volkel-uden.com

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

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

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

Museum voor Communicatie
Zeestraat 82,
2518 AD ’s-Gravenhage 
T: 070-3307500
Infolijn: 070-3307575
www.muscom.nl
Museum wegens verbouwing geslo-
ten tot najaar 2017.

mailto:secretaris@noviopost.nl
mailto:hermgeerlings@home.nl
mailto:postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl
mailto:postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl
mailto:secretaris@noviopost.nl
mailto:beurscoordinator@nvpvboskoop
mailto:beurscoordinator@nvpvboskoop
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
mailto:emulder@planet.nl
mailto:emulder@planet.nl
mailto:m.panhuijzen@upcmail.nl
mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
mailto:Benmonshouwer@hetnet.nl
mailto:fvu001@gmail.com
http://www.zhpv.nl/
mailto:robvossen@gmail.com
http://www.zhpv.nl/
mailto:joop@jheeren.com
mailto:deloupe@hccnet.nl
mailto:secretaris@noviopost.nl


546 FILATELIE  SEPTEMBER 2017

r zijn 2 perioden te onder-
scheiden:
1e periode: van septem-
ber 1939 tot begin 1944. 

In deze periode wordt de censuur 
uitgeoefend door de Oberkom-
mando der Wehrmacht (OKW). De 
naam of afkorting komt terug in de 
censuurstempel of -strook.
2e periode: van begin 1944 tot het 
einde van de tweede wereldoorlog. 
In deze periode wordt de censuur 
uitgeoefend door de Geheime 
Staatspolizei (Gestapo). 
In de censuurstempels of -stroken 
van ABP Lyon is dit niet terug te zien.

De uitvoering
De wapenstilstand van mei 
1940 met Duitsland verdeelt Frank-
rijk in 2 delen; een door Duitsland 
bezet deel en een onbezet deel, 
Vichy Frankrijk (afb 1). Na de geal-
lieerde bezetting van Noord-Afrika, 
eind 1942, wordt ook Vichy Frankrijk 
door Duitsland bezet. Deze nieuwe 
situatie noopt tot het instellen 
van nieuwe ABP’s, en wel in Lyon, 
Bordeaux en Nancy. 
ABP Lyon start de censuur van het 

De censuur wordt uitgevoerd in zogenoemde Auslands-
briefprüfstellen (ABP’s), waarvan er in totaal 15 zijn ge-
weest. Dit artikel behandelt de censuur in de ABP Lyon. 
Deel 10 staat in Filatelie mei 2017. 
door Nico Bader

E
ABP Lyon postverkeer op maart 1943. 

De lettercode is l. ABP Lyon 
censureert het postverkeer tussen 
Frankrijk en Zwitserland. In augus-
tus 1944 worden de activiteiten 
verlegd naar Nancy. Lyon wordt op 
4 september 1944 door de Amerika-
nen bezet.

De kenmerken
Het betreft hier de meest algemene 
kenmerken; de zeer specifieke 
kenmerken welke in Landsmann als 
categorie F (‘ca 5 oder weniger be-
kannt, ab Euro 40’) geduid worden, 
zijn niet meegenomen.
De volgende algemene kenmerken 
komen voor bij ABP Lyon:
1. censuur sluitstroken
2. censuur stempels
3. censorkenmerken: stempels en 

handmatig.

1. Censuur sluitstroken
De sluitstroken worden toege-
past vanaf februari 1943. Er zijn 
2 verschillende stroken te onder-
scheiden:
a. Strook van 30 mm breed, waarop 

een cirkel met het staatswapen 
(adelaar op een lauwerkrans 
waarin het hakenkruis) en de 
tekst in de cirkel ‘Obercommando 

duitse civiele postcensuur tijdens de tweede wereldoorlog 11

Afb 2. Censuurstrook a van ABP Lyon. 

Afb 1. Frankrijk tijdens 
de eerste jaren van de 
2e wereldoorlog. 

Afb 3. Cen-
suurstempels, 
respectievelijk 
1, 2 en 3 van 
ABP Lyon.

Afb 4. Brief van Zwitserland naar Frankrijk, verzonden op 20 juli 1943. Op de achter-
zijde strook a en stempel 1. Voorzijde links en rechtsonder censorhandschrift.

Afb 5. 
Brief van 
Frankrijk 
naar Zwit-
serland, 
verzonden 
op 21 juli 
1944. Op de 
achterzijde 
strook a en 
stempel 1. 
Voorzijde 
rechts-
onder 
censor-
stempel 51 
en links-
onder cen-
sorhand-
schrift.
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der Wehrmacht’ en onder de 
adelaar de lettercode l. (afb 2)

b. neutrale bruine stroken van 25 of 
34 mm breed.

2. Censuurstempels
Censuurstempels zijn in gebruik 
vanaf februari 1943 en zijn onder te 
verdelen in de volgende groepen;
a. Handstempels; 
1. de cirkel met diameter van 

28 mm, waarin het staatswapen 
(adelaar op lauwerkrans waarin 
het hakenkruis); in de cirkel de 
teksten ‘Obercommando der 
Wehrmacht’ en ‘Geprüft’ en hier-
tussen de lettercode l. De plaats 
van de adelaar kan variëren. 

2. Als 1 met cirkeldiameter 34 mm 
en boven de adelaar getal 1–5.

3. cirkel met diameter 21 - 22 mm, 
waarin de letter A met de let-
tercode L; de lettergrootte kan 
varieren. De stempels zijn violet, 
zwart of blauw. (afb 3)

b. Doorloop stempels. 
Deze zijn gebruikt voor poststukken 
die de ABP gepasseerd zijn zonder 
censurering. Dit stempel is hetzelf-
de als handstempel 3. Landsmann 
noemt 3 verschillen. Het betreft de 
cirkeldiameter en het lettertype. De 
kleuren zijn zwart of violet. 

3. Censorkenmerken; stempel, 
handmatig, chemisch
Er is 1 censorstempel in gebruikt. 
Een 2- of 3-tallig getal in cirkel van 
9-10 mm
(potlood) Handgeschreven censor-

schriften komen voor in 6 verschil-
lende vormen vanaf maart 1943. 
Het betreffen getal / getal en een 
censorteken of krabbel.

De aard en de waarde van 
censuurstukken
Het te censureren gebied is klein 
en de tijd van censuur vrij kort: 
anderhalf jaar.
Het aantal gecensureerde brieven is 
dus relatief klein en daardoor is de 
waarde in het algemeen hoog, ten 

opzichte van de Duitse ABP’s. 
Opvallend is dat de censuurstroken 
zich bevinden aan de achterzijde.
De stempels zijn vaak slordig en 
onduidelijk.

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

Afb 6. Aangetekende brief van Frankrijk naar Zwitserland, verzonden op 3 augustus 1944. 
Op de achterzijde strook a en stempel 2. Voorzijde censorstempels 34 en 36 en linksonder 
censorhandschrift.

Afb 7. Brief van Frankrijk naar Zwitserland, verzonden op 15 november 1943. Op de achter-
zijde strook b en op de voorzijde stempel 3. Voorzijde links en rechtsonder censorhandschrift.

Afb 8. Ansichtkaart van Zwitserland naar Frankrijk, verzonden op 8 mei 1943. Op de 
adreszijde stempel 3 en censorstempel 352 en linksonder censorhandschrift.

 

Velletje 95 jaar Filatelie
Het bijzondere velletje van 10 (vijf verschillende zegels) is te  bestellen (uitsluitend 
ongestempeld) door overmaking van € 11 (incl. verzend kosten binnen Nederland) op 
IBAN NL64 INGB 0000 7069 68 tnv Stg. Ned. Maandblad voor  Philatelie, Leusden.
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

NEDERLAND
Nieuwtje van 90 jaar geleden!
Een opzienbarende ontdekking: 
het oude boekje 25 (afb. 1) uit 
1927 met als inhoud 24 zegels van 
5c Wilhelmina groen, kent een drie-
tal kaftkleuren: wit, oranje en room. 
Het gaat om het boekje met de 
oranje kaft. Tot nu toe kenden we 
dit alleen met een blanco achter-
zijde. Totdat een boekjesfanaat dit 
boekje ontdekte met een bedrukte 
achterzijde (afb. 2). De tekst luidt 
‘U bespaart U een gang…’. 
In de binnenkort te verschijnen 
nieuw editie van de Speciale 
Catalogus krijgt ook deze variant 
een plaatsje.

ÅLAND
Zoogdieren 
Een drietal zoogdieren, voorko-
mend in bossen, staat afgebeeld op 
een serie postzegels van 15 sep-
tember: sneeuwhaas, wezel en was-
beerhond. Ze zijn ook in een boekje 
verkrijgbaar. Daarin bevinden zich 
er drie van elk. Waarde is aangege-
ven met lokalpost (= € 1.10).

AUSTRALIË
Trans-Australian Railway
Het is binnenkort precies honderd 
jaar geleden dat de 1.690 kilometer 
lange transcontinentale spoorver-
binding tussen Port  Augusta in het 
zuiden en Kalgoorlie in het westen 
werd voltooid. Op 4 juli besteedden 
twee postzegels van $1 er aandacht 
aan: de ene met een kameelreiziger 
in de woestijn met op de achter-
grond een locomotief, de andere 
met een afbeelding van de eerste 
diesellocomotief GM1.
Beide vormen de inhoud van een 
$10 kostend postzegelboekje.

Libellen
Libellen, waterjuffers, wie kent het 
verschil? Toch bestaan er ruim 
600 soorten van. Zes daarvan 
komen voor op een serie post-
zegels van 1 augustus. De zegels 
worden uitgegeven in het kader 
van de Maand van het Verzamelen. 
Ze zijn ook in boekjes verkrijgbaar: 
met tien zegels en met twintig 
zegels. Overigens, het zijn alleen 
mannetjes die afgebeeld worden: 

vrouwtjes zijn in deze wereld min-
der kleurrijk.

Scheepswrakken
Australië beschermt wrakken die 
meer dan 75 jaar oud zijn vanwege 
de grote historische, archeologi-
sche en educatieve waarde. Een 
kwart van de meer dan 8.000 wrak-
ken in de wateren van dit continent 
is overigens pas gelokaliseerd.
Op 29 augustus verschenen er drie 
op een postzegel: de in juni 1712 ge-
zonken Zuytdorp van de V.O.C. met 
zilveren munten op weg naar Bata-
via. De Pandora, in 1791 gezonken 
op de hoogte van het Great Barrief 
Rif. Het schip had als opdracht de 

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S • Bounty muiters gevangen te ne-
men. De Clonmel op de derde zegel 
was een van de eerste stoomsche-
pen, die in 1841 op een zandbank 
terechtkwam. Alle opvarenden 
werden overigens gered. 
Twee boekjes vergezellen de serie: 
tienmaal $1 en een prestigeboekje 
vol verhalen en afbeeldingen. 
Prijs ervan is $ 20.95.

CANADA
Fotografie
Op 4 juli kwam de post met het 
vijfde en laatste deel van een reeks 
zegels over beroemde foto’s en 
fotografen uit de tijd van 150 Jaar 
Canada. Verbluffend mooie plaat-

jes van een blinde violist, een land-
schap in Ontario, een omhelzing, de 
bouw van het parlement in 1862 en 
een foto van Sir John A. Macdonald 
uit 1883. Alle in zwart-wit.
Twee series vormen de inhoud van 
een boekje (afb. 3). Ze hebben alle 
de waarde P (= 85c). De oplage is 
niet flauw: 140.000 boekjes.

Vogels
Op 1 augustus verscheen opnieuw 
een serie van vijf Canadese vogels. 
Ook alle 5 met de waarde P. Het 
gaat om de visarend, de giervalk, 
de laplanduil, de blauwe gaai en de 
ijsduiker. Ook hiervan vormen twee 
series de inhoud van een boekje.

1 2

4

5 6

8

9

7

3

10
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FRANKRIJK
Marianne 
Het duurt nog even voordat er een 
nieuwe Marianne komt. We doen 
het dus nog steeds met de frivole 
Marianne van Hollande. De 29e (!) 
druk van het boekje (afb. 4) met 
twaalf rode Mariannes – voor prio-
rity brieven – kwam uit op 26 juni. 
De verschillen zitten steeds in de 
teksten op de kaft. Dit keer wordt 
de aandacht gevestigd op de schat-
ten van de filatelie.

Graanoogst
Het op 1 juli verschenen boekje 
(afb. 5) laat de verschillende 
graansoorten op de wereld zien. Te 
gebruiken als voedsel voor mens 
en dier. Momenteel zou nog steeds 
45% van onze calorieëninname uit 
granen bestaan. Het boekje kost 
€ 10.20 doordat het twaalf zegels 
voor priority brieven telt.

Smaak
Onze smaakpapillen op de tong en 
achter in de mondholte sturen in-
formatie door naar het smaakcen-
trum in de hersenen dat vaststelt of 
iets zoet, zuur, bitter, zout of umami 
(hartig) is. In een op 5 augustus 
verschenen postzegelboekje wordt 
dit op twaalf zegels toegelicht. Het 
zijn ‘groene’ zegels. Het lage tarief 
van 73c, dus voor langzame post.

GRIEKENLAND
Euromed 2017 
De landen rond de Middellandse 
Zee geven jaarlijks een postzegel 
uit met een gemeenschappelijk 
motief. Griekenland doet daar 
gewoonlijk aan mee met een 
postzegelboekje (afb. 6). Het bevat 
twee zegels van € 2.62 met de 
afbeelding van een mastiekboom. 
Het is een Mediterrane boom met 
een aromatische hars. De oplage 
bedraagt 5.000 boekjes. Uitgifte-
datum 28 juni.
Een eerder aangekondigd boekje 
met zeven wijsgeren uit de oudheid 
lijkt niet verschenen te zijn.

GROOT-BRITTANNIË
Eerste Wereldoorlog
Net als enkele andere landen 
schenkt Engeland jaarlijks met 
postzegeluitgiften aandacht aan 
de oorlog honderd jaar geleden. En 
dan nu met name het jaar 1917, het 
jaar na het massale bloedvergieten 
van 1916, het jaar ook van de uit-
putting en de uitzichtloosheid. De 
grotendeels mislukte Derde Slag 

om Ieper, opgezet door de Britten, 
vond in ditzelfde jaar plaats.
In een prestigeboekje (afb. 7) 
van 31 juli vinden we uitvoerige 
informatie over dit oorlogsjaar. 
Het bevat ook vier zegelvelletjes 
met zoals gewoonlijk een grote 
verscheidenheid aan zegels: de 
zes zegels uit de serie natuurlijk, 
maar ook diverse Machinzegels. Op 
de zegels zien we onder meer een 
beschadigde klaproos, een paar 
verpleegsters, een schip in het dok 
en een Belgisch oorlogskerkhof. 
De prijs van het geheel bedraagt 
£ 15,41.

IERLAND
Street art
Street art, oftewel Guerilla art, of 
Post-grafitti, of Neo-graffit. Allemaal 
namen voor een intussen erkende 
eigentijdse kunstvorm. Visuele 
uitingen op publieke plaatsen, zoals 
leegstaande gebouwen, afzettin-
gen, viaducten en dergelijke. Het 
gaat bij street art primair om de 
afbeelding of de boodschap en niet 
om de nametag (van de maker) 
zoals bij grafitti.
Ierland wijdt er op 21 september 
een serie van vier postzegels van 
elk € 1.00 aan. Er verschijnt dan 
tevens een prestigeboekje met 
natuurlijk de zegels (vier series?) 
en veel informatie en illustraties. 
De prijs van het boekje is € 16.00.
Het thema spreekt kennelijk aan: 
ook Australië (mei 2017) wijdde 
er een serie postzegels (plus een 
boekje) aan.

KOREA-NOORD
Ridderzwam
Een viertal afbeeldingen van de tot 
het geslacht van de ridderzwam 
behorende Tricholoma matsutake 
staat afgebeeld op het velletje van 
een op 5 juli verschenen postze-
gelboekje (afb. 8) : 10, 30, 50 en 
70 won. Deze paddenstoelen, vaak 
groeiend in de buurt van dennenbo-
men, zijn zeer gezocht. Het boekje 
kost 175 won, 15 won boven de 
nominale waarde. Zoals gewoonlijk 
is er een geperforeerde en een 
ongeperforeerde versie.

OEKRAÏNE
Jaar van de haan
Ergens in januari moet er een 
boekje met vier zegels ‘Jaar van 
de Haan’ verschenen zijn. De 
zegels kosten elk 4.40h, terwijl de 
prijs van een compleet boekje op 
42.00h komt.

Europa
Twee in de middeleeuwen gebouw-
de kastelen zijn gekozen als af-
beeldingen voor de Europazegels, 
uitgegeven op 9 juni. Het betreft 
Fort Medzhybizh (gebouwd tijdens 
de dreiging van de Otto maanse 
expansie) en Kasteel Olesko (des-
tijds een ontmoetingsplaats voor 
reizigers naar het Heilige Land). 
Een boekje bevat twee velletjes 
met beide zegels (van 5.00 en 
5.80h). Prijs van het boekje ligt 
een stuk hoger: 56.40h.

PORTUGAL
Desserts
Vier postzegels met zoetigheden 
uit de Portugese keuken 
verschenen op 12 mei. Een ervan 
met Pastéis de Belém (een soort 
vanilletaartje) is ook per tien in 
een boekje (afb. 9) verkrijgbaar. 
De zegel heeft de vermelding 
N20g (brieven binnenland), 
momenteel € 0.50. De zegels zijn 
zelfklevend.

Star Wars
De 40e verjaardag van de helden 
van Star Wars wordt ook in 
Portugal met een postzegeluitgifte 
gevierd. De drie zelfklevende 
zegels zijn verkrijgbaar in een 
boekje met tweemaal N20g (50c, 
tarief binnenland), E20g (75c, 
tarief Europa) en I20g (tarief 
wereld). De uitgiftedatum van 
het € 4.30 kostend boekje was 
25 augustus.

RUSLAND
Revolutie 1917
De februari- en oktoberrevolu-
tie in 1917 zorgden voor grote 
omwentelingen: van tsaristisch 
regime via voorlopige regering 
naar een communistisch systeem. 
En dat allemaal binnen één jaar. 
Voldoende aanleiding dus voor een 
prestigeboekje ‘100e Verjaardag 
van de ‘Grote Russische Revolutie’, 
inmiddels uitgegeven op 5 juni. 
Het bevat hele verhalen over de 
revoluties, plus een zegelvelletje 
met vier zegels van 35r. 

Stadswapens
Jaarlijks verschijnen er in Rusland 
twee postzegels met stadswapens. 
Beide zijn steeds in boekjes 
verkrijgbaar: per tien of per 
twintig. Dit jaar kwamen de – vier 
– boekjes uit op 29 juni. De 16r 
toont het wapen van Azov, een 
stad in het district Rostov, nabij 

de monding van de Don. De twee 
vissen in het wapen zijn hiermee 
verklaard. Op de zegel van 22r 
staat het wapen van Orekhovo-
Zuyevo, een stad in het district 
Moskou. Voor de vogelliefhebber: 
op het wapen van deze stad 
staat een plevier (en een tak met 
walnoten) afgebeeld.

TSJECHIË
De wereld op rails.
Twee op 7 juni uitgegeven 
postzegels met afbeeldingen van 
locomotieven zijn eveneens in 
een boekje ‘De wereld op rails’ 
(afb. 10) verkrijgbaar. Het betreft 
een tandradlocomotief voor lijnen 
met groot hoogteverschil en een 
stoomlocomotief.
Van beide zegels bevinden zich 
vier zelfklevende exemplaren in 
het boekje. De waarde wordt met 
een A aangeduid: brieven binnen-
land tot 50 gram. Momenteel is 
dat 16 kronen.

VERENIGDE STATEN
500 Miljoen bloemen
Fraaie boeketten zijn te vinden op 
een viertal postzegels, verschenen 
op 16 augustus. Bijzonder is dat 
de stukken geïnspireerd zijn op 
werken van Vlaamse en Hollandse 
meesters uit de 17e/18e eeuw. 
De zegels zijn verkrijgbaar in 
boekjes en in rollen. Ze hebben 
de aanduiding for ever. Dit staat 
voor het binnenlandse brieftarief, 
momenteel 49c.
Het gaat wel om forse hoeveelhe-
den forsythia’s. rozen en horten-
sia’s: alleen al in boekjes gaat het 
om een oplage van 500 miljoen!

ZWITSERLAND
Emoticons op een brief
Leuk bedacht in Zwitserland: 
moderne beeldjes en figuurtjes uit 
de wereld van SMS, apps en email 
op een ‘ouderwetse’ brief. Met 
twee postzegels slaat de post op 
7 september een brug tussen de 
digitale en de fysieke wereld. De 
beeldschrifttekens of emoji (uit te 
spreken als ‘emodsji’) zijn in Japan 
ontwikkeld, maar intussen hebben 
Apple, Google en Facebook alle 
hun eigen reeksen.
De twee zegels (van 0.85 en 
1.00 Fr) zijn ook per vijf in een 
boekje te koop. De zegel van 
0.85 staan een aantal veelgebruik-
te emoticons afgebeeld, op die van 
1.00 de lachende smiley met een 
zonnebril.
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EUROPA

ANDORRA FRANS
7-7-’17. Folklore.
Blok € 1.70. Stokkendans in 
La Massana.

21-7-’17. Biënnale van 
Venetië.
€ 3.40. Kunstwerk ‘Mur-
muri’ van Eve Ariza.

ANDORRA SPAANS
8-9-’17. Julià Reig i Ribó 
(1911-1996).
€ 1.35. Portret ondernemer, 
bankier en politicus.
22-9-’17. Pilar Riberaygua 
(1953-2002).
€ 1.25. Portret keramiste 
en galeriehouder. 

ARMENIË
26-5-’17. Winnaar Aurora-
prijs 2016 voor humanitaire 
verdiensten.
150, 350 d. (samenhan-
gend). Portret Burundese 
ontwikkelingswerker Mar-
guerite Barankitse (1957), 
tekst. 

30-5-’17. Olympisch kampi-
oen 2016 in Rio de Janeiro.
Blok 480 d. Artur Aleksan-
yan (1991) met gouden 
medaille voor Grieks-
Romeins worstelen.
2-6-’17. Frankeerzegels, 
Armeens alfabet. 
10, 50, 70, 100 d. Verschil-
lende letters.

10-7-’17. Europa, kastelen.
350 d. Fort Amberd.
13-7-’17. 125e geboortedag 
Hamo Beknazarian (1892-
1935).
170 d. Portret filmregisseur, 
filmscènes. 

20-7-’17. 125e geboortedag 
schilder Gabriel Gyurjian 
(1892-1987).
170, 230 d. (samenhan-
gend). Schilderijen resp. 
‘Nork’, ‘Zelfportret met 
zonsopgang’.

BELGIË
21-8-’17. Kinky & Cosy.
2. Stripfiguren.
21-8-’17. Bedreigde zoog-
dieren uit de Noordzee.
Velletje met vijfmaal 
1. Tuimelaar (Tursiops 
truncatus), grijze zeehond 
(Halichoerus grypus) en 
gewone zeehond (Phoca vi-
tulina), bultrug (Megaptera 
novaeangliae), witsnuit-
dolfijn (Lagenorhynchus 
albirostris), bruinvis 
(Phocoena phocoena). 

21-8-’17. Universiteiten van 
Gent en Luik 200 jaar.
Velletje met tweemaal 
3 World. Wetenschappelijke 
objecten met: collegezaal, 
voorgevel.
21-8-’17. Treinevolutie in 
België.
Velletje met vijfmaal 2. Ver-
schillende locomotieven. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Kroatische
Post-Mostar)
18-7-’17. Sport.
3.60 KM. Handballers. 

23-7-’17. 120e geboortedag 
schilder Milivoj Uzelac 
(1897-1977).
2.90 KM. Schilderij met 
naakte vrouw.

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
5-7-’17. Dayak, speciale 
boot voor Vrbas-rivier. 
Blok 5.10 KM. Man en 
vrouw in boot. 

BULGARIJE
26-7-’17. 200e geboor-
tedag Ivan Aivazovsky 
(1817-1900).
1.- L. Portret schilder, detail 
schilderij met zinkend 
schip en reddingsboot. 

27-7-’17. Antieke klokken.
0.05, 0.30 L. Klokken. 
28-7-’17. 100e sterfdag 
Rayna Knyaginya (1856-
1917).
1.- L. Onderwijzeres en 
revolutionaire.

FRANKRIJK
2-9-’17. Bruggen en 
viaducten.
Twaalfmaal Letter 
Verte (in boekje). Pont 
du Gard, Pont du Diable 
(Saint-Jean-de-Fos), Pont 
Valentré (Cahors), Ponte 
Vecchio (Florence), viaduct 
van Morlaix (Morlaix), 
kanaalbrug van Digoin 
(Digoin), brug van U Bein 
(Amarapura-Myanmar), 
bruggen van Manhattan 
en Brooklyn (New York), 
Garabit-viaduct (Ruynes-en 
Margeride), Tower Bridge 
(Londen), Pont Alexandre 
II en Pont de la Concorde 
(Parijs), transportbrug van 
Martrou (Rochefort). 

4-9-’17. Stad Le Havre 
500 jaar.
€ 0.85. Brug, haven, kerk.
4-9-’17. Jacht Regiment 
Normandie-Niemen 65 jaar.
€ 1.30. Regimentswapen, 
piloten, vliegtuig type 
Yakovlev Yak-3.
11-9-’17. 100e sterfdag 
Georges Guynemer (1894-
1917).
€ 5.10. Portret oorlogspiloot, 
vliegtuig type SPAD XIII.
18-9-’17. Schatten van de 
filatelie.
Blok € 1.30; tien velletjes 
met elk viermaal € 1.70 en 
eenmaal € 2.20. Afbeelding 
van resp. Yvert nr. 461 
(1940) piloot Georges Guy-
nemer (1894-1917); Yvert 
nr. 792 (1947) abdij van 
Conques; Yvert nr. 610/611 
(1944) kasteel van Chenon-
ceaux; Yvert nr. 842 abdij 
van Saint-Wandrille (1949); 
Yvert nr. 1099 (1957) 
kasteel van Uzès; Yvert nr. 
321 100e trans-Atlantische 
oversteek postvliegtuigen;

Yvert nr. 1101 (1957) ver-
zetsheld en marineofficier 
Henri Honoré d’Estienne 
d’Orves (1901-1941); Yvert 
730 (1945) Marianne de 
Gandon; Yvert 344 (1937) 
fonds voor intellectuele 
werklozen met portret van 
beeldhouwer Auguste 
Rodin (1840-1917) met 
beeld ‘De denker’; Yvert 
612 (1944) toneelschrijver 
Molière (1622-1673); Yvert 
1035 (1955) zeilschip ‘La 
Capricieuse’.
18-9-’17. 100e sterfdag 
beeldhouwer Auguste 
Rodin (1840-1917).
€ 1.30. Beeld ‘De Kus’. 

18-9-’17. Nadia Boulanger 
(1887-1979).
€ 0.85. Portret pedagoge, 
musicus en componist.
25-9-’17. 150e geboor-
tedag Jeanne Lanvin 
(1867-1945).
€ 1.46. Portret van couturi-
ère met modellen.
25-9-’17. ‘Er was eens… 
het leven’.
€ 0.73. Figuren uit Frans-
Japanse tv-serie. 

9-10-’17. Père Victor Dillard 
(1897-1945).
€ 0.73. Portret jezuïeten-
pater, brug en kathedraal 
in Blois.

16-10-’17. Acteurs en 
actrices.
Velletje met viermaal 
€ 0.85. Magali Noël 
(1931-2015), Bruno Crémer 
(1929-2010), Odile Versois 
(1930-1980), Jean-Claude 
Brialy (1933-2007). 

GRIEKENLAND
27-7-’17. De Zeven Wijzen.
€ 0.05, 0.10, 0.20, 0.50, 
0.80, 1.-, 2.- Resp. Chilon 
van Sparta, Cleobulus 
van Lindos, Periander van 
Korinthe, Pittacus van 
Mylene, Solon van Athene, 
Thales van Milete, Bias van 
Priene. 

GUERNSEY
1-9-’17. Kustscènes. 
Vijfmaal UK; vijfmaal GY. 
Resp. driemaal Victoria 
Marina (verschillende 
afbeeldingen); Alberta 
Marina, Careening Hard; 
viermaal Rocquaine Bay 
(verschillende afbeeldin-
gen), Fort Grey. 

1-9-’17. Koninklijk regiment 
‘The Princess of Wales’ 
25 jaar.
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HONGARIJE
3-7-’17. Uilen.
200, 360, 390, 410 Ft.; 
Blok 600 Ft. Resp. Tyto 
alba, Strix aluco, Asio otus, 
Athene noctua; Otus scops. 

10-7-’17. Voor de jeugdfi-
latelie, 200e geboortedag 
schrijver en dichter János 
Arany (1817-1882). 
120, 120+75, 120, 120+75 Ft. 
Afbeeldingen en teksten uit 
ballades resp. ‘De held van 
Bor’, ‘Juffrouw Agnes’, ‘De 
barden van Wales’, ‘De moe-
der van koning Matthias’. 

IERLAND
13-7-‘17. Wereldbeker 
rugby voor vrouwen in 
Ierland.
€ 1.-. Speelster met bal. 

20-7-’17. Treinstations.
Viermaal € 1.- (samenhan-
gend). Heuston Station 
(Dublin), Clarke Station 
(Dundalk), Kent Station 
(Cork), Bagenalstown Sta-
tion (Muine Bheag). Ook 
velletje met de zegels.
27-7-’17. 100e sterfdag 
Francis Ledwidge (1887-
1917).
€ 1.-. Portret nationalist 
en dichter, merel (Turdus 
merula).

10-8-’17. 100e geboorte-
dag John Mary ‘Jack’ Lynch 
(1917-1999).
€ 1.-. Portret advocaat, 
politicus en hurlingspeler.
7-9-’17. Vrije Middelbare 
School 50 jaar.
€ 1.-. Studenten. 

14-9-’17. Nationale kampi-
oenschappen ploegen.
€ 1.-, 1.- (samenhangend). 
Tractor, paarden met ploeg. 
Ook velletje met de zegels.
21-9-’17. Stedelijke 
straatkunst.
Viermaal € 1.-. Man van 
Connor Harrington, hert 
van James Early, vrouw van 
Maser, gezicht van Fin DAC. 

ITALIË
1-7-’17. Landskampioen 
Juventus.
€ 0.95. Beeldmerk voetbal-
club, tekst ‘6 Legend’.
4-7-’17. 60e sterfdag 
Giuseppe di Vittorio (1892-
1957).
€ 0.95. Portret vakbonds-
leider en politicus, 1 mei 
bijeenkomst in 1952.
4-7-’17. 50e sterfdag Vit-
torio Valletta (1883-1967).
€ 0.95. Portret industrieel 
en president van Fiat, 
fabriek.
4-7-’17. Fiat 500 60 jaar.
€ 0.95. Oude en nieuw 
model. 

22-7-’17. Brits Instituut in 
Florence 100 jaar.
€ 0.95. Beeldmerk, 
gebouw.
31-7-’17. Toerisme.
Viermaal € 0.95. Introd: 
bergen van Valle d’Aosta 
met kerk van St. Paul en 
kasteel, Isola del Liri: 
oude stad met waterval 
en kasteel Boncompagni-
Viscogliosi, Ponteland-
ofo: dorp met kerk van 
allerheiligste Salvatore 
en middeleeuwse toren, 
Arbatrax: rode rotsen. 

JERSEY
4-8-’17. Eerste Wereldoor-
log 100 jaar geleden, IV.
49, 63, 73, 79, 90 p., £ 1.07; 
blok £ 2.-. Vliegtuigen resp. 
Sopwith Camel, Airco DH.2 
met Duitse Albatros D.II, 
Nieuport 16 met Duitse 
Fokkers, Duitse Fokker Dr.I 
Triplane, Sopwith Triplane, 
Nieuport 28. Ook velletje 
met de zes zegels. 

1-9-’17. Vlinders.
Zesmaal 49 p. Aporia 
crataegi, Aglais urticae, 
Papilio machaon, Apa-
tura iris, Limenitis camilla, 
Nymphalis antiopa.

KROATIË
10-7-’17. Euromed*, bomen 
rond de Middellandse Zee.
5.80 kn. Olea europaea. 

LETLAND
14-7-’17. Vogels.
€ 0.50, 1.41. Resp. 
Motacilla flava, Gallinula 
chloropus. 

LITOUWEN
8-7-’17. Toerisme.
€ 0.39. Šeimyniškėliai 
heuvels. 

LUXEMBURG
4-7-’17. Wielrenfederatie 
100 jaar.
€ 0.70. Wielrenner, 
landkaart.
4-7-’17. Tour de France.
€ 0.70. Wielrenner. 

MACEDONIË
4-5-’17. Historisch schip.
144 den. Zeilschip. 

5-5-’17. Steden in Euro-
pese Unie.
32, 32 den. Vlag en haven 
van Valletta met dom van 
Karmelietenkerk, Big Ben 
in Londen en vlag.
23-6-’17. Bairam-moskee.
18 den. Moskee in Skopje.
6-7-’17. Bekende personen. 
18, 18, 73 den. Resp. 
partizaan en nationale held 
Cvetan Dimov (1910-1942), 
schrijver en politicus Fadik 
Konica (1875-1945), natuur- 
en scheikundige Michael 
Faraday (1791-1867).

MALTA
28-6-’17. Traditioneel 
handwerk.
€ 0.26, 0.59 (Sepac*), 1.-, 
3.51. Resp. bouwer van 
houten boten, maker van 
bamboe visfuiken, weefster, 
decorateur van wielen van 
paardenkarren. 

10-7-’17. Euromed*, bomen 
rond de Middellandse Zee,
€ 0.10, 3.53. Resp. Tetracli-
nis articulata met kerken in 
resp. Mellieha, Qrendi.

MOLDAVIË
29-7-’17. Vleermuizen.
1.75, 2.-, 5.75, 15.- L. Resp. 
Myotis myotis, Vespertilio 
murinus, Nyctalus lasiopte-
rus, Plecotus austriacus. 

MONACO
24-7-’17. Postzegeltentoon-
stelling Monacophil 2017.
€ 0.85. Portret Grace Kelly 
(1929-1982), echtgenote van 
prins Reinier III van Monaco, 
beeldmerk tentoonstelling. 

24-7-’17. Associatie onder-
steuning kankerpatiënten 
‘Ecoute cancer reconfort’ 
25 jaar.
€ 0.71. Beeldmerk met vogel 
24-7-’17. Audiovisuele 
archieven van Monaco.
€ 0.71. Plezierboten.
21-8-’17. 25e verzame-
laarsbeurs voor munten en 
prentbriefkaarten.
€ 0.73. Verzamelaars, mun-
ten, prentbriefkaarten.

21-8-’17. Wetenschappelijk 
maritiem onderzoek.
Velletje met € 0.85, 0.85, 
1.30. Resp. duiker met 
lamp, onderzeeboot, schip 
‘Le Yersin’. 

18-9-’17. Kampioenschap 
voetbalclub AS Monaco.
€ 0.85. Spelers, beeldmerk.
18-9-’17. Armand Lunel 
(1892-1977).
€ 1.10. Portret schrijver en 
filosoof, boeken, Lyceum 
van Monaco.

OEKRAÏNE
Juni ’17. Frankeerzegels, 
stadswapens.
H, V. Resp. Marinin met 
Franse lelie en kruisen, Yalta 
met leeuw en druiventak.
18-7-’17. Roald Hoffman 
(1937), winnaar Nobelprijs 
voor scheikunde in 1981.
5.- Hr. Portret theoretisch 
scheikundige dichter en 
schrijver.
29-7-’17. 200e geboorte-
dag schilder Ivan Aivazovs-
kyi (1817-1900). 
3. - Hr.; blok 8.80 Hr. 
Schilderijen resp. ‘Zonson-
dergang op zee’, ‘Avond in 
de Krim bij Yalta’. 

POLEN
31-7-’17. Paardenfokkerij 
Janów Podlaski 200 jaar.
Velletje met negenmaal 
2.60 ZŁ. Verschillende 
paarden. 
10-8-’17. Europees 
kampioenschap volleybal 
mannen 2017 in Polen.
Viermaal 2.60 ZŁ. (rond te 
maken zegels). Verschil-
lende spelacties. 
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PORTUGAL
30-6-’17. Portugal in de 
Eerste Wereldoorlog.
€ 0.50, 0.63, 0.85. Resp. 
militair piloot Alberto 
Lello Portela (1893-1949) 
en vliegtuig Farman 
F.40 watervliegtuig FBA 
type B, admiraal Afonso 
Cerqueira (1872-1952) 
en kruiser Adamastor en 
marinebataljon in zuiden 
van Angola, soldaat Anibal 
Milhais (1895-1970) en 
loopgraven in Frankrijk.
1-7-’17. Afschaffing dood-
straf 150 jaar geleden.
€ 0.50, 1.-. Tekst van pro-
clamatie met resp. minister 
van Justitie Auguso César 
baron de Freitas (1834-
1900), koning Lodewijk I 
(1838-1889). 

7-7-’17. Aartsbisschoppen 
van Braga.
Zesmaal € 0.50; blok 
€ 1.40. Resp. São 
Frutuoso met staf, São 
Martinho Dume met 
staf, São Geraldo met 
staf, Frei Bartelomeu dos 
Mártires met wapenschild, 
Rodrigo de Maura Teles met 
wapenschild, Jorge Fer-
reira da Costa Ortiga met 
wapenschild; Santuário do 
Bom Jesus do Monte. 
10-7-’17. Euromed*, bomen 
rond de Middellandse Zee. 
€ 0.50, 0.63, 0.80, 0.85. 
Resp. Quercus suber, 
Pyrus bourgaeana, Arbutus 
unedo, Olea europaea. 

13-7-’17. Openbare Veilig-
heidspolitie 150 jaar.
€ 0.50; velletje met € 0.70, 
0.70. Resp. beeldmerk; 
agenten, agenten op 
motor; 

ROEMENIË
7-7-’17. Schilderijen.
2.20, 2.70, 8.-, 15.- L. Resp. 
‘Stad bij de zee, Napels’ 
van Nicolae Grigorescu 
(1838-1907), ‘Balchik’ van 
Cecilia Cuţescu-Storck 
(1879-1969), ‘Balchik’ 
van Dumitru Ghiata 
(1888-1972), ‘Scheepswrak’ 
van Ivan Aivazovskyi (1817-
1900). 

14-7-’17. Veldslagen bij 
Mărăști, Mărăşeşti en Oituz 
100 jaar geleden.
4.50, 8.- L. Vlag en militai-
ren met resp. strijder en 
held van Roemenië Ecate-
rina Teodoroiu (1894-1917) 
met kanonnen, generaal 
en minister van Oorlog 
Eremia Grigorescu (1863-
1919) met mausoleum in 
Mărăşeşti. Ook velletje met 
de zegels.
27-7-’17. Welkom in 
Roemenië.
2.50, 2.70, 3.50, 4.-, 4.50, 
15.- L. Resp. landschap 
van Donau met bootjes 
en kleine zilverreiger 
(Egretta garzetta), klok-
kentoren in Sighisoara, 
Bigar-waterval en edelhert 
(Cervus elaphus), klooster 
van Voronet en blouse 
met traditioneel patroon 
van Suceava, treinspoor 
Mocanita met stoomloco-
motief en middelste bonte 
specht (Dendrocoptus 
medius), borden en kruik 
van keramiek uit Horezu en 
handgeweven tapijt. 

4-8-’17. Zesde nationale 
jamboree padvinderij in 
Cristian.
2.20, 3.50, 8.-, 15.- L. 
Beeldmerk met resp. toren 
van kerk in Cristian, tenten, 
padvinders rondom kamp-
vuur, padvindersgroet. 

RUSLAND
29-6-’17. 350 jaar Rus-
sische scheepsbouw.
33.- r. Historisch fregat 
‘Oryol’ uit 1667. 

30-6-’17. Militaire Kathe-
draal van de Opstanding. 
27.- r. Kerk in Voskresenskiy 
(Omsk).
3-7-’17. 120 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Thailand. Gezamenlijke 
uitgifte met Thailand.
22.- r. Tsaar Nicolaas II 
(1868-1916) en koning 
Chulangkorn (1853-1910). 

10-7-’17. Stadswapen 
Kaliningrad.
Blok 60.- r. Zeilschip. 
Landkaart op rand.
12-7-’17. Cultureel, His-
torisch en Archeologisch 
Museum in Bakhchysarai 
100 jaar.
Blok 100.- r. Museumge-
bouw.
21-7-’17. 225e geboortedag 
Pyotr Vyazemsky (1792-
1878). 
22.- r. Portret dichter en 
historicus, manuscript.
25-7-’17. 200e geboorte-
dag schilder Ivar Aivazo-
vsky (1817-1900).
Blok 95.- r. Schilderij 
‘Toegang haven van 
Sebastopol’. 
28-7-’17. Fort Ivangorod 
525 jaar.
Blok 90.- r. Fort aan Narva-
rivier.

3-8-’17. 29e Wereld Festival 
voor Jeugd en Studenten in 
Moskou en Sochi.
Velletje met vijfmaal 35.- r. 
Beeldmerk, zegel-op-zegel 
60 k. Yvert nr. 1898 (1957), 
45 k. Yvert nr. 5202 (1985), 
16 k. Yvert nr. 3922 (1973), 
4 k. Yvert nr. 4478 (1978), 
10 k. Yvert nr. 5645 (1989). 

SAN MARINO
26-9-’17. Kerst.
€ 0.95. Handen, ster, 
gondel van kabelbaan.
26-9-’17. Capitani Reg-
genti, staatshoofden van 
San Marino.
Blok met € 1.-, 1.-. Profielen 
van vrouwenhoofden.
26-9-’17. Biometrische 
wachtwoorden.
€ 0.70, 1.-, 2.20. Resp. 
vingerafdruk, irisscan, 
stemherkenning. 

26-9-’17. Wereld Vluchte-
lingen Dag. 
€ 2.-, 2.-, 2.- (samenhan-
gend). Gezichten.
26-9-’17. 10 jaar verbod op 
dierproeven.
€ 0.95, 1.20, 2.-. Micro-
scoop met resp. muis, 
aap, kat. 

SLOVENIË
10-7-’17. Euromed*, bomen 
rond de Middellandse Zee.
€ 1.26. Arbutus unedo. 

SLOWAKIJE
2-6-’17. Frankeerzegel,
T2 50g. (met coupon voor 
persoonlijke invulling). 
Wapenschild met beelden 
van kasteel van Bratislava 
en kathedraal in Kosič. 

SPANJE
1-8-’17. Provincie Santa 
Cruz de Tenerife.
C. Provincieletters TF met 
elementen van traditioneel 
aardappelgerecht ‘Papas 
con mojo picón’, draken-
boedboom (Draceana 
draco), dolfijn, carnaval, 
berg Teide.
1-9-’17. Provincie Islas 
Baleares.
B. Provincieletters IB met 
elementen van balearen-
hagedis (Podarcis lilfordi), 
ensaimada-gebak, Natio-
naal Park Mondragó.
14-9-’17. Machu Picchu.
€ 1.35. Ruïnes van Inca-
stad in Peru, vlag. 
15-9-’17. 75e sterfdag 
Miguel Hernández (1910-
1942).
€ 2.-. Dichter, handteke-
ning, hart met pijl. 

15-9-’17. 100e geboortedag 
Camilo J. Cela (1916-2002).
€ 1.35. Portret schrijver, 
handtekening en hand-
schrift.
15-9-’17. 200e geboor-
tedag José M. Zorilla 
(1817-1893).
€ 2.-. Portret dichter en 
toneelschrijver, handteke-
ning, pen.

15-9-’17. Oud ambacht, 
aardewerk uit Talavera.
€ 1.35. Pottenbakkershand 
met vaas, en gedecoreerde 
vaas.
20-9-’17. Gastronomie in 
Murcia.
Velletje met tweemaal 
€ 2.-. Glas wijn uit Jumilla, 
houten lepels met rijst uit 
Calasparra. 

TSJECHIË
6-9-’17. 170 jaar gasstraat-
verlichting.
16.- Kč. Verlichtingsorna-
ment. 
6-9-’17. Anti-Nazi verzets-
groep.
16.- Kč. Josef Balabán 
(1894-1941), Václav 
Morávek (1904-1942), 
Josef Mašín (1896-1942).
6-9-’17. Natuurbescher-
ming, dierentuinen.
Velletje met 16.-, 24.-, 
20.-, 30.- Kč. Tuinen van 
resp. Chomutov, Hodonin, 
Brno en Plzeň met resp. 
Europese bizons (Bison 
bonasus), leeuwen (Pan-
thera leo)en chimpansees 
(Pan troglodytes), 
ijsberen (Ursus maritimus), 
Indische baby rhinoceros 
(Rhinoceros unicornis) en 
blauwe hagedis (Varanus 
macraei). 

TURKIJE
9-7-’17. 22e Wereld Petro-
leum Congres in Istanboel.
1.60 TL. Beeldmerk met: 
gebouwen, brug, tulpen, 
tram, moskee, schip, vlag. 
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15-7-’17. Dag van de Demo-
cratie en Martelaren.
1.60, 1.60 TL. Tank en 
mensen menigte voor 
parlementsgebouw, getal 
15 (juli) met vlaggen.
31-1-’17. Dienstzegels.
0.10, 0.20, 0.50, 0.75, 1.-, 
1.50, 1.80, 5.80, 12.50. 
Verschillende bloemmo-
tieven.
31-7-’17. Jaar van de Turkse 
Taal. 
1.50, 1.80, 5.80, 12.50 TL. 
Resp. vlag en hand met 
kaars, beeldmerk en schrij-
ver, beeldmerk en vlaggen, 
beeldmerk en tekst. 

WIT-RUSLAND
13-9-’17. Geodetische boog 
van Struve.
Blok 3.- r. Portret, 
landkaart, monument in 
Tupischki. 

16-9-’17. Stad Gomel.
M. Wapenschild en 
Zhilichsky Paleis en 
standbeeld en kathedraal 
van Petrus en Paulus.
16-9-’17. Diplomatieke be-
trekkingen met Kazachstan 
25 jaar.
H. Staatswapens.

ZWEDEN
1-7-’16. Instagramfoto’s.
Zesmaal Brev. Kat, rendier, 
zweefmolen, man met kind, 
bos, huizen en bootjes, 
boot.
1-7-’16. 100e geboortedag 
schrijver Per Anders 
Fogelström. 
De uitgave is vermeld in 
Filatelie van augustus jl. 
Hierbij is niet de juiste 
afbeelding opgenomen. 
Deze volgt nu hierna. 

ZWITSERLAND
7-9-’17. Tübli-brieven 150 
jaar geleden uitgegeven.
Blok 85 c. Voorgefran-
keerde brieven. 

7-9-’17. Treinstations.
110, 130, 140, 180 c. Station 
in resp. Appemzell, Zug, 
Interlaken, Scuol-Tarasp.
7-9-’17. Kweepeer.
Blok 200 c. Vrouwengezicht 
met kweepeer. 

7-9-’17. Laat middeleeuwse 
kerk Berner Münster.
100, 100 c. Plafond-
decoratie met wapen van 
Bern met beer, heilige 
Sebastiaan. 
7-9-’17. Ideogrammen.
85, 100 c. Resp. verschil-
lende emoji’s, lachende 
emoji met zonnebril. 

7-9-’17. Keteldal Creux 
du Van.
Blok 100 c. Rotswanden.
7-9-’17. Postcrossing.
100, 150, 200 c. Resp, deel 
wereldbol met toeristen op 
bergen en vlag, koe op ber-
gen en vlag, deel wereldbol 
met vliegend tapijt en man 
met waldhoorn. 

BUITEN EUROPA

AITUTAKI
12-4-’17. Pasen.
Velletje met viermaal $ 1.-. 
Religieuze schilderijen van 
Gustave Doré, Gebhard Fu-
gel, James Tissot, Meester 
van Wittingau.
17-7-’17. 60-jarig regerings-
jubileum koningin Elizabeth 
II (1926).
Velletje met viermaal 
$ 2.50. Verschillende 
portretten Britse vorstin. 

ALGERIJE
8-7-’17. Veldslagen in 
vrijheidsstrijd.
Vijfmaal 25.- Dh. Kheng 
(1832), Bir el Gharama 
(1881), Teskieft (1957), Ain 
Zana (1959), Djbel (1961). 

22-7-’17. Politie 55 jaar.
25.- Dh. Beeldmerk.

ARGENTINIË
31-7-’17. Roberto Fontana-
rossa (1944-2007).
$ 16.-. Portret stripteke-
naar, illustraties. 

ARUBA
30-6-’17. Vogels.
85, 90, 100, 130, 200, 
220, 250, 305 c. Resp. 
Nycticorax nycticorax, 
Porphyrio martinicus, 
Sicalis flaveola, Icterus 
nigrogularis, Chloroceryle 
amazona, Phoenicopterus 
ruber, Ixobrychus exilis, 
Coccyzus americanus. 

AUSTRALIË
1-8-’17. Libellen.
Vijfmaal $ 1.-. Diplacodes 
haematodes, Ictinogomp-
hus australis, Diphlebia 
nymphoides, Rhyothemis 
resplendens, Petalura 
pulcherrima. 

29-8-’17. Scheepswrakken.
$ 1.-, 1.-, 1.-. ‘Pandora’ 
(1791), ‘Clonmel’ (1841), 
‘Zuytdorp’ (1712).

BANGLADESH
30-1-’17. Internationale 
Dag van de Douane.
10.- t. Schip, vliegtuig, 
beeldmerken. 

17-5-’17. Wereld Communi-
catie Dag.
10.- T. Wereldbol, antenne-
toren.

BARBADOS
12-6-’17. Autosport in 
Barbados.
10, 65 c., $ 1.80, 2.20; 
velletje met vijfmaal $ 1.-. 
Resp. Triumph TR4, Mitsub-
ishi Shogun, Toyota Starlet, 
Subaru Impreza WRCS; 
verschillende sportwagens 
tijdens races. 

BERMUDA
Juni ’17. Koningin Elizabeth 
II (1926) langst regerende 
vorstin.
50 c., $ 1.15, 1.35. Verschil-
lende portretten van Britse 
vorstin. 

BOTSWANA
1-5-’17. Wereldkampioen-
schap netbal voor Junioren 
in Gabarone.
0.40, 0.50, 4.-, 5.90, 10. P.; 
blok 10.- P. Verschillende 
spelmomenten, beeldmerk. 

BRAZILIË
28-7-’17. Openbaar vervoer.
R$ 1.50. Metro in Salvador 
de Bahia. 

11-8-’17. Monumenten.
Driemaal R$ 1.80 (ruit-
vormig). ‘De lassoman’ 
in Alegre, ‘Don Pedro I op 
paard’ in Rio de Janeiro, 
‘Vrouwenfiguur met god 
Mercurius’ in Manaus.

CANADA
4-7-’17. 150 jaar Canadese 
fotografie, V.
Vijfmaal P. ‘Ti Noir Lajeu-
nesse, The Blind Violinist, 
from Disraeli’ van Claire 
Beaugrand-Champagne, 
‘Ontario’ van Robert Bour-
deau, ‘Enlacées’ van Gilbert 
Duclos, ‘Construction of 
the Parliament Buildings, 
Centre Block’ van Samuel 
McLaughlin, ‘Sir John A. 
Macdonald’ van William 
James Topley. Ook velletjes 
driemaal P en tweemaal P. 

1-8-’17. Vogels.
Vijfmaal P. Pandion 
haliaetus, Falco rusticolus, 
Cyanocitta cristata, Strix 
nebulosa, Gavia immer. Ook 
velletje met de zegels.

CHINA
VOLKSREPUBLIEK
1-7-’17. Aansluiting van 
Hongkong bij China 20 
jaar geleden. Gezamenlijke 
uitgifte met Hongkong. 
1.20, 1.20, 1.50 y. Resp. 
drakendans en vlaggen, 
moderne gebouwen en 
duiven, metro met vliegtuig 
en brug en wolkenkrabbers. 

29-7-’17. Cultureel erfgoed.
1.20, 1.20, 1.20, 1.50, 1.50 y. 
Resp. jade Feniks, Feniks 
wijnvaatje, kan met Fe-
nikskop en drakenhandvat, 
gouden feniks, zijden tapijt 
met feniks- en pioenmo-
tieven, porseleinvaas met 
feniks- en pioenmotieven.

COLOMBIA
6-7-’17. Vrijmetselarij 300 
jaar.
$ 500; blok $ 10.000. 
Dierenriem en symbolen 
van Vrijmetselarij. 
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29-9-’17. Nachtbeelden, III.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Tweemal baai 
van Osaka (doorlopend 
beeld), Wakakusa-berg 
en vuurwerk, kerk in Sato, 
Hashima-rotsen, Unazuki 
Onsen met brug, themapark 
Tenbosch, rijstvelden bij 
Hirata, stad Sabae, treinsta-
tion met trein in Gyeonan. 

KAZACHSTAN
27-3-’17. Kazybek Bi (1667-
1764).
5, 100 t. Portret politicus.
12-7-’17. Expo Astana 2017.
300 t. Windmolens. 

KIRGIZIË
24-6-’17. Staat Opera en 
Ballet Theater 75 jaar. 
Velletje met 39, 48, 55 (S). 
Resp. zanger Bolot Minzhyl-
kiyev, jubileumembleem 
met danspaar, componist 
Dmitri Sjostakovitsj. 
29-6-’17. Historische en 
culturele banden met 
China.
Velletje met 50, 100 (S). 
Resp. portret Chinese 
dichter Li Bai (701-762), 
berglandschap van Ching-
Ting.
30-6-’17. Paarden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Wit-Rusland.
50, 100 (S). (samenhan-
gend). Paardenrassen resp. 
Trakehner, Novokyrgyz. 

7-7-’17. Internationaal 
Botanisch Congres in 
Shenzhen (China).
50, 100 (S). Resp. pioen, 
chrysant. 

10-7-’17. Nationale Koffie 
Federatie 90 jaar.
$ 50. Gezichten, tak met 
koffiebessen. 

CONGO (BRAZZAVILLE)
22-2-’14. 50 jaar betrek-
kingen met China.
120, 120, 240, 240, 360, 
500 F. Resp. gorilla (Gorilla 
gorilla) en reuzenpanda 
(Ailuropoda melanoleuca), 
maskers, gebouw Chinese 
ambassade met vlaggen, 
gebouw en monument met 
zegel-op-zegel Yvert nr. 721 
(1984) met congresge-
bouw, gebouw, presidenten 
Mao Zedong (1893-1976) 
en Marien Ngouabi 
(1938-1977), presidenten 
Xi Jinping (1953) en Denis 
Sassou Nguesso (1943). 

COOKEILANDEN
12-4-’17. Pasen.
Velletje met viermaal $ 1.-. 
Religieuze schilderijen.
9-7-’17. WWF*, opdrukken 
op zegels uit 2014.
50 c. op $ 1.30, 50 c. op 
$ 1.50, 50 c. op $ 1.70, $ 1.- 
op $ 1.30, 1.- op $ 1.50, 
1.- op $ 1.70. Pandabeeld-
merk met verschillende 
afbeeldingen van Pacifisch 
porseleinhoen (Porzana 
tabuensis plumbea). 

14-7-’17. Jaar van Duur-
zaam Toerisme.
Velletje met zesmaal $ 1.-. 
Stranden van Rarotonga, 
limes, scheepsbouwer, 
strand met palmbomen, 
verhalenverteller, kerk-
dienst.

17-7-’17. 60-jarig regerings-
jubileum koningin Elizabeth 
II (1926).
Velletje met viermaal 
$ 2.50. Verschillende 
portretten Britse vorstin.

COSTA RICA
1-7-’17. 10 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
China.
Blok 1.400 Cs. Chinese 
muur, orchidee (Guaria 
skinneri). 

20-7-’17. Nationaal Ento-
mologisch Museum 130 
jaar, insecten.
Velletje met 420, 550, 650, 
900 Cs. Resp. Carneades 
superba, Edessa rufomar-
ginata, Chrysina aurigans, 
Golofa costaricensis. 

FALKLANDEILANDEN
14-8-’17. Frankeerzegels, 
vogels.
Local Rate (31 p. in boekje), 
1, 2, 5, 10, 20, 50, 76 p., 
£ 1.-, 1.20, 2.-, 3.50, 5.-. 
Resp. Anthus correndera 
grayi, Cinclodes antarcti-
cus antarcticus, Sturnella 
loyca falklandicus, Spinus 
barbatus, Anthus cor-
rendera grayi, Troglodytes 
cobbi, Melanodera mela-
nodera, Turdus falcklandii 
falcklandii, Charadrius 
falklandicus, Cistothorus 
platensis falklandicus, 
Muscisaxicola maclovianus 
maclovianus, Charadrius 
modestus, Gallinago ma-
gellanica magellanica. 

FILIPPIJNEN
1-7-’17. Provincie Davao del 
Norte 50 jaar.
12.- P. Beeldmerk met 
bananenbladeren. 

HONGKONG
18-7-’17. De vijf zintuigen.
$ 1.70, 2.20, 2.90, 3.70, 5.-; 
blok $ 10.-. Resp. horen: 
jongen met koptelefoon, 
zien: jongen en fototoestel, 
ruiken: meisje met bloem 
en bij, proeven: meisje met 
ijsje, voelen: jongen met 
hond en bal; vijf zintuigen. 

IRAN
2016. Nasir Khusraw 
(1044-1088).
9.000 Rls. Portret dichter.
2016. Schrijvers en 
dichters.
Driemaal 9.000 Rls. A. 
Maraghei (1840-1910), 
M.S. Ali Hamedani (1314-
1384), sjeik Achmad Jami 
(1048-1141).
2016. Nationalisering 
postdienst.
9.000 Rls. Brievenbezorger 
op paard, duiven, digitale 
cijferreeksen, apenstaartje. 

2016. Dag van de Film.
9.000 Rls. Filmscène met 
Maria en Jezus.
2016. Martelaren van 
Mena-tragedie.
15.000 Rls. Pelgrims in 
Mekka, Kaäba.
2017. Republiek 38 jaar.
9.000 Rls. Leider revolutie 
Ayatollah Khomeini (1902-
1989).

2017. Nowruz, Perzisch 
Nieuwjaar.
9.000 Rls. Man met 
bloemenmand.
2017. Dag van de vrouw.
15.000 Rls. Hazrath 
Fatima, dochter van profeet 
Muhammad.
2017. Martelaren brand-
weerlieden.
9.000 Rls. Brandweer in 
actie. 

ISRAËL
4-9-’17. 20 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Kroatië. Gezamenlijke 
uitgifte met Kroatië.
NIS 6.50. Kroatische iris 
(Iris croatica Prodán), 
ranonkelachtige anemoon 
(Anemone coronaria). 

12-9-’17. Overlijden 
Shimon Peres (1923-2016) 
1 jaar geleden.
NIS 2.40. Portret president.
12-9-’17. Festivals.
NIS 2.40, 7.40, 8.20. Resp. 
Selichot: gelovigen met 
gebedenboeken, Soekot 
(Loofhuttenfeest): bouw 
van tijdelijk onderkomen, 
Hakafot: mensen met 
Thora. 

12-9-’17. Habimah Natio-
naal Theater 100 jaar.
NIS 2.40. Vrouw met 
schrijfmachine op toneel.
12-9-’17. Balfour-verklaring 
100 jaar geleden.
NIS 5.-. Akte met lakzegel. 

JAPAN
30-8-’17. Nationaal Sport 
Festival in Ehime.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Kendo, Mount 
Ishizuchi, roeien, Shim 
Shimanami anami-tolweg 
met brug, gewichtheffen, 
warmwaterbron Dogo 
Onsen, boogschieten, 
mandarijnboom, basketbal, 
vis. 

6-9-’17. Edo-schoonheden 
en landschappen.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Vijfmaal vrouwen, 
vijfmaal landschappen.
15-9-’17. Groetzegels.
Velletje met tienmaal 62 
yen; velletje met tienmaal 
82 yen; velletje met 
vijfmaal 82 en tweemaal 
120 yen. Verschillende af-
beeldingen van stripfiguur 
beertje Posukuma.
20-9-’17. Vier seizoenen 
in kleur.
Velletje met tienmaal 
62 yen; velletje met 
tienmaal 82 yen. Resp. 
roze bloemen, gentiaan, 
mandarijn, teenslippers, 
druiven, goudvaleriaan 
(Patrinia scabiosifolia), 
bloemen, libellen, Japanse 
holpijp (Equisetum japoni-
cum), boombladeren; rode 
bladeren, witte haas en 
maan, gouden voorwerpen, 
kastanjes, takjes met groen 
blad, kip met kuikens, 
persimmon, walnoten, 
grassen, vogel.
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10-7-’17. Traditionele 
jacht, III.
50, 75, 100 (S). Resp. jager 
op paard met pijl en boog, 
jager op paard met steen-
arend (Aquila chrysaetos), 
hond en vos. Ook velletje 
met de zegels.

LESOTHO
4-10-’16. 50 jaar onafhan-
kelijkheid.
10.-, 15.-, 20.- M. Resp. 
landschap bij Thaba Bosiu, 
beeldmerk met vlaggen, 
parlementsgebouw. 

9-10-’16. Wereld Dag van 
de Post.
2.-, 5.-, 10.-, 15.-, 25.- M. 
Resp. postsorteerder, 
postbezorging met 
vliegtuig, en auto en 
motor en computer, 
hoofdpostkantoor in 1924, 
postkantoor in Morija met 
bus, postkantoor in Maseru 
met bus, hoofdpostkantoor 
in Maseru. 

LIBANON
8-7-’17. Euromed*, bomen 
rond de Middellandse Zee.
L£ 2.250. Libanonceder 
(Cedrus libani). 

22-7-’17. Mikhail Naimy 
(1889-1988).
L£ 250. Portret schrijver en 
dichter.

MAAGDENEILANDEN
5-7-’17. Frankeerzegels, 
zeeleven.
10, 15, 18, 40, 50, 60, 
80 c., $ 1.-, 1.50, 2.50, 5.-, 
10.-. Resp. koraal (Diploria 
labyrinthiformis), koraal 
(Mussa angulosa), koraal 
(Acropora palmata), koraal 
(Acropora gibbosum), 
zeester (Oreaster reticu-
latus), roze vleugelhoorn 
(Strombus gigas), 
pijlinktvis (Sepioteuthis 
sepioidea), garnaal (Peri-
climenes pedersoni), spons 
(Callyspongia vulgaris), oc-
topus (Octopus vulgaris), 
gevlekte adelaarsrog (Aeto-
batus narinari), tuimelaar 
(Tursiops truncatus). 

MACAU
8-6-’17. Chinese Opera.
2.-, 3.-, 4.-, 5.- ptcs.; blok 
12.- ptcs. Verschillende 
scènes uit ‘Tot ziens mijn 
concubine’. 
3-7-’17. Sociale dienstver-
lening
2.-, 3.-, 4.50, 5.50 ptcs.; 
blok 12.- ptcs. Resp. 
zwangere vrouw en kind, 
gezin, jonge en oude vrouw, 
blinde man en jongen; 
handen in hart. 

MALAWI
1-7-’17. Frankeerzegels 
opdrukken, vogels.
600 K. op 30 t., 600 K. 
op 1 K., 600 K. op 2 K., 
900 K. op 50 t. Opdrukken 
op zegels uit 1988 resp. 
Coracina caesia, Columba 
larvata, Bycanistes brevis, 
Elminia albonotata.

MALEISIË
17-7-’17. Opening 2e fase 
Sungai Buloh Kanjang 
MRT*-lijn.
60, 60, 80, 90 sen; blok 
RM 5.-. Resp autobus, 
treinstel, station, passa-
giers en treinstel; treinstel. 

8-8-’17. Asean* 50 jaar, 
nationale bloem. Gemeen-
schappelijke uitgifte met 
Asean-landen.
60 sen; blok RM 3.-. Resp. 
Hibiscus rosa sinensis en 
vlinder, twee bloemen en 
vlinder. 
 
MAROKKO
9-6-’17. Mineralen.
Tienmaal 9.- Dh. (in 
boekje). Verschillende 
mineralen en stenen.
4-7-’17. Openbare rekenka-
mer 100 jaar.
9.- Dh. Documenten. 

MAURITIUS
20-6-’17. Pagode Kwan Tee 
175 jaar.
10.- Rs. Chinese pagode in 
Les Salines. 

MEXICO
26-6-’17. Hervorming 
radio- en telecommuni-
catiewetgeving vier jaar 
geleden.
$ 7.-. Spelende kinderen 
met computer.
7-7-’17. 25 jaar agrarische 
rechtbanken.
$ 7.-. Weegschaal, zon, 
maïsplanten. 

12-7-’17. Wereldbevol-
kingsdag.
$ 7.-. Kindertekening met 
zon en mensen.

14-7-’17. Bankorganisatie 
Banjercito 70 jaar.
 $ 7.-, 7.-, 11.50. Jubileum-
beeldmerk met verschil-
lende vestigingen.
21-7-’17. Herstel van de 
republiek 150 jaar geleden.
$ 7.-. Vlag, portret 
president Benito Juarez 
(1806-1872).
21-7-’17. Wet op de Natuur-
dienst 25 jaar.
$ 7.-. Steenarend (Aquila 
chrysaetos).

MONGOLIË
6-7-’17. Uilen.
300, 400, 500, 800 T. Resp. 
Bubo bubo, Strix nebulosa, 
Surnia ulala, Bubo scandi-
acus. Ook velletje met de 
zegels. 

NEVIS
22-6-’17. Bloeiende bomen 
van Nevis.
Twee velletje met elk 
viermaal 5.50. Jacaranda 
mimosifolia, Magnolia 
grandiflora, Cassia fistula, 
Prunus serrulata; Lirioden-
dron tulipifera, Pseudo-
bombax ellipticum, Delonix 
regia, Cordia sebestena. 
22-6-’17. Dwergplevier.
Velletje met $ 7.50, 7.50; 
blok $ 10.-. Verschillende 
afbeeldingen van Chara-
drius melodus. 

NIEUW-CALEDONIË
7-7-’17. Architectonisch 
erfgoed, I. 
75, 75 F. (met tussenveld). 
Maison Beaumont (Moin-
dou), ronde traditionele 
huizen (Île des Pins).
7-7-’17. Passagiers- en 
postschip ‘Le Natal’.
110 F. Stoomschip op 
dienst tussen Marseille en 
Nieuw-Caledonië. 

NIEUW-ZEELAND
3-7-’17. Overwinning in zeil-
wedstrijd America’s Cup.
Velletje met zesmaal 
$ 2.40. Verschillende 
afbeeldingen van Emirates 
Team New Zealand.
2-8-’17. Vogels.
$ 1.-, 2.20, 2.30, 2.70, 3.30. 
Resp Anas nesiotis, Hi-
mantopus novaezelandiae, 
Nestor meridionalis sep-
tentrionalis, Philesturnus 
carunculatus, Charadrius 
obscurus aquilonius. Ook 
velletje met de zegels. 

NIUE
12-7-’17. Wandelpaden.
30 c., $ 1.40, 2.-, 4.-. 
Schoenafdrukken met 
resp. Matapa-kloof, 
Anapala-kloof, Avaiki-grot, 
natuurlijke rotsbruggen 
van Talava. Ook velletje met 
de zegels. 

NORFOLKEILAND
18-7-’17. Bloemen.
$ 1.-, 2.-. Resp. Hibiscus 
insularis, Lagunaria 
patersonia. Ook velletje 
met de zegels. 

OMAN
15-1-’17. Wereldkampi-
oenschap voetbal voor 
militairen.
Velletje met 250, 250 b. 
Bal, mascotte. 

3-4-’17. Kinderrechten.
Vijfmaal 250 b. (samen-
hangend). Kinderen met 
boeken, meisjes, kinderen 
met speelgoed, meisje, 
jongen en meisje met boek. 

PAKISTAN
29-6-’17. Schrijvers.
8.- R. Portret Majeed Amjad 
(1914-1974).
6-7-’17. 50 jaar samenwer-
king met Asian Develop-
ment Bank.
8.- R. Vlag, beeldmerk. 

PAPOEA-
NIEUW-GUINEA
2016. Frankeerzegels, 
aanvullingwaardes.
5, 20 t. Resp. blauwgele ara 
(Ara ararauna), gebouw 
Nationale Parlement. 
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23-6-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
1.50, 2.-, 3.40, 6.80 K.; 
velletje met 1.50, 2.-, 3.40, 
6.80 K.; blok 13.- K. Hanen.

PARAGUAY
28-3-’17. Flora en fauna.
Velletje met 700, 700, 
1.000, 1.400, 2.000, 
2.500 Gs. Resp. Verschil-
lende vlinders en cactus-
bloemen.
12-5-’17. Dag van de Arbeid 
en werkende Vrouwen.
1.400, 2.000 Gs. Vrouwen 
resp. in fabriek, bakkerij.
5-6-’17. Bijdrage 
geïmmigreerde Russen aan 
ontwikkeling van Paraguay.
1.000, 1.400, 2.000, 2.500, 
3.000, 5.000, 6.000 Gs. 
Verschillende portretten en 
groepen. Landkaart op rand.
9-6-’17. Vijf jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Rusland.
6.000, 9.000 Gs. Resp. 
patriarch Kirill van Moskou 
(1946) met president 
Horacio Cartes (1956), 
bloemen.
13-6-’16. 100e geboorte-
dag Augusto Roa Bastos 
(1917- 2005).
Blok 13.000 Gs. Portret 
schrijver en tekstregels.
20-6-’17. Vredeskorps 
50 jaar.
20.000 Gs. Beeldmerk met 
handen en beker. 

5-7-’17. Instituut voor 
Schone Kunsten 60 jaar.
5.000 Gs. Portret in lijst, 
beeldmerk.
12-7-’17. Diplomatieke 
relaties met Taiwan 60 jaar.
1.000, 3.000 Gs. (samen-
hangend met tussenveld). 
Presidentiële paleizen in 
resp. Taipei, Asunción. 

PENRHYN
12-4-’17. Pasen.
Velletje met viermaal $ 1.-. 
Religieuze schilderijen van 
Michelangelo, Rem-
brandt, Mikhail Nesterov, 
Tintoretto. 

17-7-’17. 60-jarig rege-
ringsjubileum koningin 
Elizabeth  II (1926).
Velletje met viermaal 
$ 2.50. Verschillende 
portretten Britse vorstin.

POLYNESIË
13-7-’17. Julifeest Heiva.
80 F. Traditioneel danspaar. 

SIERRA LEONE
30-5-’17. WWF*, kleine 
flamingo.
Viermaal 9.800 Le.; blok 
40.000 Le. Pandabeeld-
merk met verschillende 
afbeeldingen van Phoeni-
conaias minor. 

SINGAPORE
12-7-’17. Trouwjuwelen.
Viermaal 90 c. Verschil-
lende halskettingen.

4-8-’17. Ochtend in 
Singapore.
1st Local, 2nd Local, 60, 
70, 90 c., $ 1.30; blok $ 2.-. 
Resp. kinderen op weg naar 
school, fietsers en joggers, 
autobus, ontspanning 
in park, openlucht bar, 
marktkramen; kinderen 
op weg naar school en 
ontspanning in park. 

8-8-’17. Asean* 50 
jaar, nationale bloem. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Asean-landen.
1st Local; blok $ 5.-. 
orchidee Papilionanthe 
Miss Joaquim.

SRI LANKA
13-7-’17. Thee-industrie Sri 
Lanka 150 jaar.
Velletje met tweemaal 
35.- R. Portret eerste 
theeplanter James 
Taylor (1832-1895) met 
plantagemedewerkers, 
fabricageproces en proever 
met kopjes thee. 

ST. MAARTEN
1-3-’17. Vlinders.
Velletje met 10, 30, 100, 
135, 165, 200, 205, 260, 
415 c., 10 NAf. Resp. 
Lycorea halia, Caligo 
bellerophon, Idea leuconoe, 
Siproeta stelenes, Caligo 
bellerophon, Idea leuconoe, 
Siproeta stelenes, Radena 
similis, Radena similis. 

1-3-’17. Frankeerzegels.
5, 10, 20, 25, 30, 55, 100, 
135, 155, 190, 305, 500 c., 
10 NAf. Resp. vlinder, 
vlinder, vlinder, oleander 
(Nerium oleander), 
pauwenkers (Ixora coc-
cinea), Mexicaanse petunia 
(Ruellia brittoniana), bou-
gainvillea (Bougainvillea 
buttana), cruiseschip bij 
Fort Amsterdam, cruise-
schip bij Fort Amsterdam, 
monument, historische 
kanonnen in Fort Amster-
dam, vlinder, gouden regen 
(Cassia fistula). 

ST. PIERRE ET 
 MIQUELON
26-6-’17. Historische 
zeilvaart, II.
€ 0.85. Katrol en kabel-
touw. 

5-7-’17. Oldtimer motoren.
Velletje met € 0.43, 0.85, 
1.20, 1.40. Resp. Peugeot 
Confort P55C (1947), Peu-
geot 125 type 55 (1953), 
Peugeot (1940), Zündapp 
Combinette 50 (1961). 

4-8-’17. Ternua 2017, roei-
tocht van Newfoundland 
naar St. Pierre et Miquelon.
€ 1.40. Traditionele roei-
boot, landkaart.

SURINAME
12-7-’17. Vlinders.
SR$ 1.50, 1.75, 2.50, 2.75, 
350, 3.75, 4.50, 4.75, 5.50, 
5.75, 6.50, 7.25. Resp. 
Adelpha cocala, Anaea 
aidea, Chlosyne lacinia, 
Colobura dirce, Danaus ere-
simus, Doxocopa elis, Dy-
namine artemisia glauce, 
Heliconius charitonius, 
Heliconius sara, Papilio 
aristodemus ponceanus, 
Papilio astyalus, Papilio 
thoas. 

TAIWAN
1-8-’17. Frankeerzegels.
(Drukwerk binnenland), 
(Brieven binnenland). 
Duivenkop met brief op 
verschillende achtergrond-
kleuren.
16-8-’17. Internationale Zo-
mer Universiade in Taipei.
Viermaal NT$ 5.-, viermaal 
NT$ 15.-; blok NT$ 25.-. 
Beeldmerk en mascotte 
‘Bravo Bear’ met resp. ge-
wichtheffen. boogschieten, 
atletiek, taekwondo, honk-
bal, basketbal, volleybal, 
tafeltennis; alle hiervoor 
genoemde sporten.

TONGA
10-4-’17. Pasen.
Velletje met viermaal 
$ 2.25. Religieuze schilde-
rijen van Jean François de 
Troy, Carl Bloch, Benjamin 
West, Rembrandt.
7-6-’17. 60-jarig regerings-
jubileum koningin Elizabeth 
II (1926).
Velletje met viermaal $ 3.- 
Verschillende portretten 
Britse vorstin.
10-7-’17. Eua National Park 
25 jaar.
$ 5.-, 5.-, 5.-, 5.-; blok 
$ 7.50. Resp. tweemaal 
pompadourparkiet (Pro-
sopeia tabuensis), kust, 
bossen; pompadourparkiet 
(Prosopeia tabuensis). 

18-7-’17. Jaar van Duur-
zaam Toerisme.
Velletje met zesmaal 
$ 2.25. Kanovaren voor 
de kust, verschillende 
vruchten, vrouwen, zee en 
wolken, vrouw met fles, 
kinderen en palmbomen.

TONGA NIUAFO’OU
10-4-’17. Pasen. 
Velletje met viermaal $ 2.-. 
Religieuze schilderijen 
van Perugino, Mantegna, 
Botticelli, Titian. 

7-6-’17. 60-jarig regerings-
jubileum koningin Elizabeth 
II (1926).
Velletje met viermaal $ 3.- 
Verschillende portretten 
Britse vorstin.

TUNESIË
9-7-’17. Euromed*, bomen 
rond de Middellandse Zee.
900, 3.000 m. Resp. olijf-
boom ‘Lakarit’, olijfboom 
variëteit Zarrazi. 

13-7-’17. 53e Internationaal 
Festival van Carthago.
1.000 m. Beeldmerk.
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URUGUAY
27-7-’17. Canadese Confe-
deratie 150 jaar.
$ 20, 65. Vlag met verschil-
lende landschappen in 
Canada.
6-7-’17. Centrale Bank 
50 jaar.
Velletje met $ 20, 65. 
Resp. voor- en achterzijde 
van herdenkingsmunt van 
$ 2.000. 

VENEZUELA
19-5-’17. 200e geboor-
tedag Ezequiel Zamora 
(1817-1860).
500.- Bs. Portret generaal 
en politicus. 

VERENIGDE NATIES
3-8-’17. Werelderfgoed 
langs zijderoutes.
US$ 0.49, 1.15, Zw.Fr. 1.-, 
1.50, € 0.80, 1.70. Resp. 
beelden in Grotten van 
Longmen (China), heilige 
berg Sulaiman-Too (Kirgi-
zië), historisch centrum 
van Bukhara met Kalyan 
minaret(Oezbekistan), 
mausoleum in Kunya-
Urgench (Turkmenistan), 
historische Tabriz bazar in 
Teheran (Iran), gezicht op 
stad Safranbolu (Turkije). 

VERENIGDE STATEN
24-9-’17. Museum van 
Afrikaans-Amerikaanse 
Cultuur.
Forever. Gebouw in 
Washington D.C.
4-10-’17. Sneeuwdag.
Viermaal Forever. Kind in 
sneeuw.
5-10-’17. Kerstliedjes.
Viermaal Forever. Teksten 
uit liedjes met peperkoek-
figuren en kerstverlichting, 
schaap met ster, paard met 
ijskristallen, kerstman en 
kinderhoofd. 

ZUID-GEORGIË EN
ZUIDELIJKE SAND-
WICHEILANDEN
15-8-’17. Landschappen.
Penguïn River en Mount 
Paget met pinguïns 
(Aptenodytes patagoni-
cus), Nordenskjöld-gletsjer, 
haven van Leith, Kaap Rosa. 

 

Afkortingen:
Asean: Association of 
South-East Asian Nations
Sepac: Small European 
Postal Administrations 
Cooperation
Euromed: Mediterrane 
Unie, landen rond Middel-
landse Zee
MRT: Mass Rapid Transit
WWF: World Wildlife Fund

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

 

POSTZEGELVEILING POSTBUS 176
7440 AD NIJVERDAL
KANTOORADRES:
RIJSSENSESTRAAT 203B
7441 AD NIJVERDAL
TELEFOON 0548-655855
FAX nr. 0548-655088
EMAIL info@leopardi.nl
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‘LEOPARDI’
VEILING 211
Zaterdag 23 september 2017
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal.

•	KIJKDAGEN: maandag	18	t/m	vrijdag	22	september	van	10.00	
tot	16.00	uur,	zaterdag	23	september	van	08.30	tot	12.30	uur.

•	VEILING:	zaterdag	23	september	vanaf	11.00	tot	12.30	uur
	 de	zgn.	‘kleine	kavels‘	en	vanaf	13.30	uur	de	verzamelingen,		

partijen	en	dozen.
•	Vraag	de	GRATIS CATALOGUS!
•	Veiling	212	wordt	gehouden	op	zaterdag	18	november	2017.

Tevens	renteloze	voorschotten	op	grotere	kollekties.

W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur.
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n het eerste deel zagen we de betekenis 
van de Postschool en het belang van 
regionale samenwerking. In dit tweede 
deel komen de specifieke zegels, formu-

lieren en stempels aan de orde die speciaal voor 
de Postschool werden gemaakt in verschillende 
landen. Afbeeldingen 1 t/m 32 horen bij deel 1.

Oefenmateriaal
Op de trainingscentra heeft men oefenmateriaal 
nodig waarmee het postbedrijf nagebootst kan 
worden, maar dat oefenmateriaal mag niet per 
abuis in het echte postverkeer komen. De oefen-
poststukken moeten meteen als zodanig her-
kenbaar zijn. Daarvoor zijn door diverse landen 
diverse oplossingen gevonden. Sommige hebben 
speciale zegels gebruikt, maar ook testzegels 

en specimenzegels werden op de postschool 
gebruikt. Het loopt soms wat door elkaar, en dan 
is niet meer met zekerheid vast te stellen of het 
om oefenmateriaal gaat of om testzegels of om 
Specimen zegels voor de UPU. Dan zijn poststuk-
ken van het oefenmateriaal nodig om te kunnen 
vaststellen wat het is. 

Groot-Brittannië
Als u Groot-Brittannië verzamelt dan bent u 
ongetwijfeld wel eens zegels tegen gekomen met 
zwarte balken opdruk (afb 33) en u heeft zich 
afgevraagd waar deze voor dienden. De eerste 
Britse postschool werd in 1920 in Londen ge-
opend. Daar werden ze gebruikt om trainingsma-
teriaal te maken, dat duidelijk te onderscheiden 
moet zijn van de echte post. Het oefenmateriaal 

mag niet toevallig ergens bezorgd worden, want 
de enveloppen hebben wel echte adressen. Een 
bijkomend voordeel om zegels onbruikbaar te 
maken met een balkenopdruk is dat er geen 
gevaar voor diefstal bestaat, en men hoeft ook 
geen rekenschap af te leggen voor het gebruikte 
materiaal, want het is immers waardeloos 
gemaakt. Er is ook drukuitschot voorzien van 
balken, zoals ongetande zegels en keerdrukken 
van postzegelboekjes. Tevens is er een serie van 
vijf zegels bekend in de kleuren van de Machin 
zegels (afb 34) in de waarden 2p, 2½p, 3p, 3½p 
en 4p. Deze zegel met ‘Cancelled’ (afb 35) is ook 
op de postschool gebruikt. Tegenwoordig worden 
er geen opdrukken of speciale zegels meer 
gemaakt maar men trekt lijnen met een pen of 
viltstift. Helaas is dat voor ons verzamelaars 
weinig interessant, maar op een complete ‘speci-
men’ brief is het wel leuk (afb 36a). Het stempel 
van ‘London Postal School’ is zonder datum. De 
envelop ziet er tamelijk beduimeld uit, want die 
is al heel vaak gebruikt om het sorteren van de 

I
Postschool [2]

samenstelling Dio Glaudemans, dio.glaudemans@hccnet.nl 
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post te oefenen. De leerling kreeg een bak met 
enveloppen en moest die sorteren in een kast 
met vakjes. Aan de achterkant van de testbrief 
staat een nummer gestempeld zodat de leraar 
snel kon zien of de brief in het juiste sorteervakje 
werd gedaan (afb 36b). De leerling postsor-
teerder mocht natuurlijk niet aan de achterkant 
kijken. Soms werden testzegels gebruikt op de 
postschool (afb 37), zoals deze ‘poached egg’ 
(gepocheerd ei) met stempel ‘Edinburgh Postal 
Training School’. Van de Britse Postschool is veel 
maakwerk te koop op internet, veel rommel, 
speciaal voor de verkoop in elkaar geflanst. Trap 
er niet in. Volgens mij zijn alle handstempelop-
drukken met ‘School Specimen’ vals (afb 38). 
Gedrukte opdrukken met deze tekst zijn wel 
betrouwbaar (afb 39).

België
België heeft speciale zegels gedrukt voor de 
postschool in de kleuren en formaten van de 
overeenkomstige langlopende zegels (afb 40). 

Bij de echte zegels is men er heel nauwkeurig 
mee om net zo vaak zegels uit te geven met Ne-
derlands boven Frans en met Frans boven Neder-
lands, maar de postschool zegels bestaan alleen 
met Frans boven Nederlands. Het is maar goed 
dat dit geen echte zegels zijn, want de patronen 
van de gekleurde ondergrond verschillen bij 
elke zegel. De postschool had ovale stempels en 
eigen aantekenstroken in gebruik, bijvoorbeeld 
met de tekst ‘Postschool Wenduine’ (afb 41) of 
‘Ecole Postale Ronchinne’ (afb 42). Ook werden 
specimen zegels gebruikt door de postschool 
(afb 43) wat hier nog net te zien is aan het woord 
‘school’ in het stempel. Ook kan er een bericht 
van ontvangstkaart getoond worden met het 
stempel ‘Postacademie Specimen’ (afb 44). Alle-
maal bedoeld om mee te oefenen.

Frankrijk
Voor zover bekend zijn de zegels van de Franse 
postschool de enige die in een postzegelcata-
logus zijn opgenomen. De Yvert vermeldt eerst 

opdrukken ‘Annulé’ en ‘Spécimen’ en vervolgens 
speciaal gemaakte zegels met ‘Sans Valeur’ 
(zonder waarde) waarbij ook portzegels, recou-
vrement en voorafgestempelde zegels (afb 45-
47). Ook in Frankrijk hadden de postscholen 
eigen stempels met ‘Cours Pratiques’ (afb 45) 
of ‘Centre Regional d’Enseignement’ (afb 49) 
of ‘Centre d’Instruction’. Een internationale ant-
woordcoupon bestaat ook met opdruk ‘Annulé’ 
(afb 48), maar dat kost geld want de Franse post 
moet een bepaald bedrag per coupon verrekenen 
met de UPU in Bern. Daarom werd een fantasie 
model antwoordcoupon gemaakt (afb 49) voor 
de postschool. Als oefenmateriaal werden brie-
ven gemaakt die zogenaamd uit het buitenland 
kwamen maar de aantekenstroken zijn typisch 
Frans maar met buitenlandse plaatsnamen, zoals 
Geneve (afb 50) of Chicago (afb 51). Het echte 
Chicago (USA) heeft nooit aantekenstroken met 
plaatsnaam gebruikt, maar voor ons verzame-
laars ziet het er grappig uit. Allemaal bedoeld om 
mee te oefenen.
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Andere landen
Brazilië: zegels met het logo van de Brazili-
aanse Post en de tekst ‘Sem Valor’ (zonder 
waarde) en ‘Treinamento Profissional’, getand 
of doorstoken en ook bekend als keerdruk 
(afb 52+53).
Duitsland: Übungssendung (oefenpost) met 
een blanko zegel waarop het bedrag werd 
ingevuld (afb 54).
Hongarije: pakketformulier (afb 55) met 
rechtsonder blauw stempel ‘Postatanoda’ 
(postschool).
India: zegel met balkenopdruk (afb 56).
Japan: deze zegel met inschrift ‘P And T School 
Post’ ziet er behoorlijk oud uit (afb 57), waar-
schijnlijk uit de negentiende eeuw. 
Nederland: zie deel 1 (afb 4-7).
Nieuw-Zeeland: er wordt een detail getoond 
van een oefen-telegram (afb 58) met stempel 
‘Post Office Training School’ en zegels met 
balken.
Oostenrijk: doe-het-zelf zegels waar men zelf 

een bedrag kon invullen, zoals bij deze post-
wissel (afb 59). Op het formulier staat ‘für den 
Schul gebrauch’. Deze roodbruine oefenzegel 
van 5 Heller is grappig omdat erop gedrukt 
staat dat de zegel blauwgroen is (afb 60).
Papua New Guinea: stempel ‘Training P.O. No.1’ 
gebruikt op een aangetekende postzending 
(afb 61) die echt verzonden werd in het interna-
tionale postverkeer.
Soedan: de bekende kameelpostbode werd 
overdrukt met ‘School’ en voorzien van een gat 
(afb 62) net als deze portzegel (afb 63). Aan 
het veldeeltje is te zien dat het gat handmatig 
werd aangebracht want het staat op elke zegel 
op een andere plek. Latere Soedanese zegels 
hebben nog wel de opdruk maar geen gat 
meer (afb 64), zoals bij deze aangetekende 
envelop met het stempel ‘P.&T. Training School 
Omdurman’.
Zuid-Afrika: oefenzegels gebruikt circa 1990, 
waarvan hier drie waarden worden afgebeeld 
(afb 65).

Zweden: oefenzegels in allerlei waarden, zowel 
tweezijdig getand als tweezijdig doorstoken 
(afb 66+67).

UPU
De Wereldpostvereniging (UPU) vermeldt op hun 
website dat de post wereldwijd meer dan 6 mil-
joen medewerkers heeft, en daarmee behoort 
de post tot de meest arbeidsintensieve bedrijfs-
takken. De UPU voorziet zelf ook in allerlei 
trainingen, onder andere via de website 
www.upu-trainpost.com en men geeft onderwijs 
in meerdere talen: Engels, Russisch, Arabisch, 
Spaans en Portugees.

Literatuur
Die Fahrenden Postschulen und ihre Besonderen Stempel, 
Walter Schiessl, 2004, Arbeitsgemeinschaft Forschung 
Deutsche Bundespost
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Op de tentoonstelling zullen postzegelhandelaars en veilinghuizen van overal ter wereld aanwezig zijn.

De tentoonstelling zal een uitgebreid filatelistisch en sociaal programma omvatten.

Alleen Fellows en Leden van de RPSL zullen er mogen tentoonstellen.

Een door de Raad van de RPSL aangestelde internationale jury zal de deelnemende verzamelingen 

beoordelen.

In 2019 viert de Royal Philatelic Society London (RPSL) haar 150ste verjaardag in 2019.  
Naar aanleiding daarvan wordt een internationale tentoonstelling gehouden in Stockholm.  
Z.M. Koning Carl XVI Gustaf van Zweden heeft welwillend het beschermheerschap aanvaard. 

STOCKHOLMIA 2019  
zal plaatsvinden in het 
“Waterfront Congress Centre”, 
Nils Ericsons Plan 4.  
Dit is de nieuwste en meest 
veelzijdige locatie voor grote 
vergaderingen en evenementen 
in Zweden. 

Voor meer informatie: surf naar stockholmia2019.se of neem contact op met Jonas Hällström: jonas@stockholmia2019.se

29 MEI - 2 JUNI

INTERNATIONALE VIERING VAN 
DE 150E VERJAARDAG VAN DE 
ROYAL PHILATELIC SOCIETY LONDON
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NAJAARSVEILING 
9 & 14-16 SEPTEMBER 2017
INCL. DE COLLECTIES J.F. DE BEAUFORT 

& DR. ALBERT LOUIS 

•	 Interneringspost WOI, de collectie Harald Dütting
•	 Postgeschiedenis WOII, de collectie Stefan Drukker (deel 1)
•	 Luchtpost Afrikaanse landen, de collectie Hans Aitink
•	 Veel originele landencollecties
•	 Bijzondere en grote afdelingen munten en prentbriefkaarten

VRAAG EEN CATALOGUS AAN!
Meer dan 15.000 collectie foto’s in de online catalogus !
Catalogus aanvragen | aanmelden digitale nieuwsbrief
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