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Het ándere postbedrijf

andd, dat we voornamelijk 
kennen als boodschapper 
van de belastingdienst en 
bezorger van tijdschriften, 

is echt van plan zich een plaats te 
veroveren op de markt van de parti-
culiere briefpost. PostNL heeft dan 
wel het alleenrecht (lees: plicht) om 
de UPD (de Universele Post Dienst) 
uit te voeren en in stand te houden, 
maar dat belet andere partijen 
niet om van de liberalisatie van de 
postmarkt gebruik te maken.
Andere postbedrijven dan PostNL 
kennen we nu – met Sandd 
voorop – vooral van de tijdschrif-
tenbezorging. Tweemaal per week.

VSP
Maar ook briefpost van particu-
lieren mogen anderen dan PostNL 
bezorgen. Het probleem is echter 

dat de infrastructuur (brievenbus-
sen, ‘postkantoren’, postzegels 
etc.) geheel ontbraken. Sandd is 
echter vast van plan een plaatsje 
tussen de particulier en PostNL in 
te nemen. Om te beginnen werd 
het bedrijf Van Straaten Post (VSP) 
ingelijfd. (de toezichthouder moet 
nog wel toestemming verlenen). 
VSP beweegt zich al langer op het 
terrein van PostNL door zakelijke 
post vijf dagen per week te leveren. 
Even vaak dus als PostNL.

Infrastructuur
Inmiddels is Sandd drukdoende de 
infrastructuur op orde te brengen. 
Er zijn inmiddels in een zeer groot 
aantal plaatsen postpunten van 
Sandd en momenteel worden er 
circa veertig per week geopend. 
Eind van dit jaar moet er een lan-
delijke dekking zijn met 700-1.000 
postpunten. Er is ook samenwer-
king gezocht met een landelijke 
retailer (geen supermarkt). Wie dat 
is was bij het afsluiten van dit num-
mer nog niet bekend.
Wat wij, postzegelverzamelaars, 
uiteraard interessant vinden, is de 
uitgifte van heuse postzegels. In 
eerste instantie dook er een van 
zestig cent op, maar kort daarna 
nog vier andere waarden: 110c, 
155c, 2 euro en 3 euro 40. Uiteraard 
zonder landsnaam – dat is voorbe-
houden aan de uitvoerder van de 
UPD – maar verder echte, zelfkle-
vende postzegels. Ook heeft Sandd 
een stempel in gebruik. Tot op dit 
moment lijkt het op een eenheids-
stempel, zonder vermelding van de 
plaatsnaam. Groot (49mm) en kaal: 
uitsluitend Sandd en de datum.

Postzegels
De uitgifte van vijf zegels is doelma-
tig en lijkt niet ingegeven door enige 
gedachte dat er bij filatelisten een 
slaatje uit te slaan is. De zegels zien 
er allemaal hetzelfde uit, zijn sober 
en zeker geen verfraaiing van de 
collectie. Maar over smaak valt niet 
te twisten.
De vijf waarden vertegenwoordigen 
alle een overeenkomstig tarief. De 
twee laagste waarden zitten op een 
vel van twintig en de overige waarden 
op een vel van 10. Alle met hangoog. 
Er zijn ook Kerstzegels aangekondigd. 
De prijs daarvan zou € 0,50 worden. 
Nadere gegevens ontbreken nog.

Interessant
Het versturen van post via Sandd lijkt 
in eerste instantie interessant. Je 
moet echter niet direct haast hebben. 
Met een tarief van € 0,60 (afb. 1) 
zitten ze natuurlijk aantrekkelijk ruim 
onder de momenteel door PostNL 
gehanteerde prijs van € 0,78. PostNL 
heeft inmiddels aangezegd dat er 
vanaf 1 januari vijf cent bij komt. 
Sandd heeft dat nog niet laten weten. 

Voor ondernemers (die de BTW kun-
nen verrekenen) is het nog interes-
santer om met Sandd te versturen. 
Niet alleen dat het zichtbare prijs-
verschil 18 cent bedraagt, dit is voor 
ondernemers nog aanzienlijk groter.

BTW
Als voortvloeisel van de UPD-rege-
ling is de postzegelprijs van brieven 
bij PostNL netto, niet aan BTW 
onderhevig. Bij Sandd geldt die rege-
ling niet! De prijs voor de postzegel 
van € 0,60 is inclusief 21% BTW! 
De ondernemer betaalt dus slechts 
iets minder dan € 0,50, Oftewel een 
netto verschil van ruim 28 cent.   
Ook heeft Sandd een heuse brief-
kaart (afb. 2) op de markt gebracht, 
ook zestig cent. Vooralsnog betreft 
het hier een actiekaart die consu-
menten in de bus kregen om Sandd 
uit te proberen. De kaart heeft een 
ingedrukte zegel van 60c, van een 
kleiner formaat dan de losse zegel. 

Goed alternatief?
De vraag of Sandd een goed alter-
natief is voor PostNL laat zich niet 
eenvoudig beantwoorden. Puur uit 
kostenoverwegingen wel, maar de 
servicegraad kan nog niet tippen 
aan die van PostNL. Brievenbussen 
(afb. 3+4) zijn er relatief weinig 
en in de regel slechts bereikbaar 
tijdens winkelopeningstijden.  Be-
zorging slechts tweemaal per week 
en de lichting van de brievenbussen 
vindt niet plaats op een vast tijdstip 
en wordt ook niet vermeld op de 
brievenbus. Ben je net te laat, dan 
duurt het dus een week alvorens de 
brief bezorgd is. Het legen van de 
brievenbus is uitbesteed aan DHL.

Nieuws waar jij vrolijk van wordt!
Post versturen kan nu een stuk goedkoper. 
Je bespaart 18 cent per postzegel.

Hoe werkt het?
Koop je Sandd Zegels bij een Sandd Postpunt. Plak de zegel op jouw poststuk en doe 
je post in de speciale Sandd Brievenbus. Deze vind je in het Sandd Postpunt. 
Onze bezorgers zorgen ervoor dat jouw post op dinsdag of vrijdag op het 
juiste adres wordt bezorgd. 

Gratis kaart met Sandd Zegel
We zijn blij dat we in jouw omgeving de eerste Sandd Postpunten hebben geopend. 
Daarom voor jou een gratis kaart. De Sandd Zegel zit er al op. Wie stuur jij een kaart?
Kijk op www.sandd.nl/postpunt voor het dichtsbijzijnde postpunt bij jou in de buurt.

Win een ballonvaart boven Utrecht
Vul hieronder je gegevens in, scheur deze helft van de kaart af en gooi deze kaart in de 
Sandd Brievenbus bij een Sandd Postpunt. In oktober doen we een trekking 
en nemen we contact met de winnaars op.

Naam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mailadres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Telefoonnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ballonvaart

boven
Utrecht

4. Lichtingsdagen en bezorgdagen worden 
duidelijk aangegeven. Helaas geen tijdstip 
van lichting

1. Envelop met 
60 cent. Naast 
de postzegel 
nog een 
port betaald 
sticker met 
diverse codes

2. De reclame
briefkaart 
zoals die aan 
een folder 
bevestigd 
was die hier 
en daar huis 
aan huis werd 
verspreid

3. De brievenbus, zoals deze staat  
opgesteld bij Bloembinderij Bruin & Prins, 
Oudeland 118 in Zwijndrecht
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H
et jaar schiet alweer aardig op. De forse verhoging van de por
tokosten gaan we dit jaar nog merken. De decemberzegels – die 
13 november verschijnen – kosten € 0,73 tegen € 0,65 verleden 

jaar. Een gewone postzegel gaat ingaande 1 januari aanstaande met 
vijf cent omhoog en kost dan € 0,83. Voor de ‘oude zegelplakkers’ 
een mooi bedrag: een zegel van 39c en een van 44c.
Alom wordt er geklaagd over de rap duurder wordende postzegel, maar 
een ieder kan constateren dat het postvolume dramatisch inzakt.

Wat krijgen we – de filatelistische post niet meegerekend – nog aan 
postzegels op de mat? De rouwkaart, de trouwkaart en misschien nog 
een vakantiekaart en een kerstkaart. Dat is het voor een gemiddeld 
gezin wel zo’n beetje.
Overigens bewegen we ons met het tarief voor een enkelvoudige 
brief in de middenmoot. Er zijn landen die veel goedkoper zijn (zoals 
Malta) en landien die aanmerkelijk meer rekenen voor een postzegel 
op een binnenlandse brief, zoals Denemarken.

Het postbedrijf Sandd, dat onlangs Van Straaten Post (VSP) overnam, 
denkt het veel goedkoper te kunnen dan PostNL. Weliswaar hebben 
ze met VSP een bedrijf binnengehaald dat bekend is met 24uurs 
levering, ze zullen het toch nog wel eerst moeten waarmaken. Sandd 
is wel voorzichtig begonnen met de uitgifte van postzegels. 
Voorlopig zien de eerste proeven voor 24uurslevering er niet 
gunstig uit, maar de nieuwe combinatie van Sandd en VSP kan wel 
degelijk een geduchte concurrent van PostNL worden. Dat deze laat
ste de UPD (Universele Post Dienst) zal moeten prijsgeven aan Sandd 
zit er voor de nabije toekomst nog niet in. 

De internationale antwoordcoupon is in Nederland allang verleden 
tijd, althans, als uitgevend land. Ze kunnen in Nederland wel ingewis
seld worden. Dit is een UPUverplichting. Ze bestaan dus nog steeds 
en met enige regelmaat komt er nieuw ontwerp, zo ook dit jaar weer.

In dit nummer de vierde lijst met tuimelstempels van PostNL, versie 
2017. Het blijft hard werken om alles gedocumenteerd te krijgen, want, 
zoals u weet,  geeft PostNL zelf hier geen informatie over. Kees Ver
hulst hoopt dat alle lezers meewerken om de lijst te completeren door 
een scan in te sturen van het stempel van de PostNL vestiging bij u in 
de buurt. Wel dus met vermelding van welke vestiging het betreft.

Het geld brandt bpost in de zakken. Ze konden het – na verschillende 
pogingen – niet in ons land kwijt om daarmee PostNL in te lijven. 
Ze hebben nu de Amerikaanse pakjesbezorger Radial ingelijfd. Dit 
bedrijf – een ex dochter van eBay – is een grote speler op het terrein 
van kleine pakjes voortkomend uit de ecommerce.

Dat we dit jaar 95 jaar bestaan, is u wel bekend inmiddels. Onder 
andere door een vel persoonlijke postzegels. In dit nummer het eerste 
deel – dat zal doorlopen tot aan ons eeuwfeest – over de geschiedenis 
van ons blad en alle wetenswaardigheden daarover.

Ondanks de goede bedoelingen lukt het PostNL helaas niet om een 
einde te maken aan het krassen. Was het de eerste vijf maanden van 
dit jaar ‘gewoon’, vanaf 1 juni zou het niet meer moeten voorkomen. 
Helaas, het gebeurt nog steeds. 

De dag nadat dit nummer van Filatelie op uw mat ligt opent het 
verbouwde Museum voor Communicatie onder de nieuwe naam 
Comm! Blijkbaar is men ervan overtuigd dat men het museum al op 
de voet volgt. Op 4 oktober werd een oproep gedaan voor een vlogger 
in de functie van Chief Social Media Officer. Snelle jongens die met 
internet bezig zijn, maar zouden er filmpjes aangeleverd zijn uiterlijk 
op de genoemde datum van 8 oktober? 

René Hillesum

E D I T O R I A L

Terug van weggeweest: krassen
Het zou tot het verleden moeten 
behoren sinds 1 juni van dit jaar. 
Helaas is de werkelijkheid anders, 
zoals op dit aangetekende stuk naar 
Zwijndrecht. Nu mag ‘de postbode 
op ronde’ natuurlijk een ongestem-
peld gebleven postzegel met de pen 

ongeldig maken (die heeft immers 
geen stempel op zak) maar het 
valt toch niet te verdedigen als een 
aangetekend stuk (aangeleverd bij 
PostNL) naar een postbus gezonden 
wordt (dat nota bene een business 
point is met stempel). 

Velletje 95 jaar Filatelie
Het bijzondere velletje 
van 10 (vijf verschil-
lende 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.

Corrigendum
In het artikel ‘De Latijnse Muntunie 
en de Europese posttarieven’ in het 
oktobernummer van Filatelie is ge-
suggereerd dat de tariefstijging voor 
de Franse binnenlandse post tussen 

1871 en 1878 wellicht het gevolg was 
van lange afstanden. Dit is niet juist. 
De tariefstijging was mede bedoeld 
om de oorlogsschatting te betalen 
die Pruisen naar aanleiding van de 
Frans-Pruisische Oorlog (1870-1871) 
aan Frankrijk had opgelegd.

Aanpassing plaatsingsbeleid
De redactie van Filatelie heeft het 
plaatsingsbeleid iets aangepast.
Tot nu toe werd er strikt de hand 
aan gehouden dat slechts gepubli-
ceerd werd indien het artikel niet 
eerder in het Nederlands taalgebied 
was verschenen. 
Er zijn echter artikelen die slechts 

voor een zeer beperkt (postzegel)
publiek geschreven zijn en werden 
gepubliceerd op bijvoorbeeld een 
website van een vereniging of 
buiten de filatelie. Indien het goede 
artikelen betreft, kunnen deze – ter 
beoordeling aan de redactie – als-
nog in Filatelie geplaatst worden.
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De KNBF is een pracht van een organisatie. Een Koninklijke 
Bond van verenigingen waar vele duizenden mensen lid van 
zijn die met veel plezier en overgave hun hobby beoefenen. 
En waar mensen elkaar vinden en elkaar inspireren. Binnen 
de Bond zijn veel zeer deskundige mensen actief, mensen 
die graag bereid zijn hun kennis te delen met beginnende 
en gevorderde verzamelaars. Binnen de Bond zijn veel con-
tacten met andere organisaties, in binnen- en buitenland. 
De Bond heeft een kleine, maar professionele organisatie 
en heeft een mooi, nieuw en efficiënt kantoor. Het is heel 
zinvol en heel leuk om binnen de KNBF te mogen werken.
Ik heb het werken binnen de KNBF nu een kleine vier jaar 
mogen ervaren. En het aan de KNBF mogen ‚meebouwen‘. 
Ik beleef aan het werken binnen de KNBF heel veel plezier. 
Waarom heb ik dan besloten om als voorzitter van de KNBF 
te gaan stoppen? Het voorzitterschap kost veel tijd. Meer 
tijd dan dat ik dacht dat het zou zijn toen ik aan het voor-
zitterschap begon. Dat moet ik eerlijk zeggen. Nogmaals: 
helemaal niet erg, het is goed bestede tijd waarin ik het 
erg naar mijn zin heb. Vier jaar was het een mooie tijd, 
maar lang genoeg. Ik heb mijn eigen manier van werken, 
stel mijn prioriteiten. Natuurlijk altijd samen met anderen 
binnen en buiten het bestuur, maar toch. Gaan draaien op 
routine is niet goed. Een andere visie, een andere aanpak 
zal ongetwijfeld weer heel stimulerend zijn. Door te stop-
pen geef ik een ander de kans dit zinvolle en leuke werk te 
doen en maak ik voor mijzelf ruimte weer meer aandacht 
te geven aan andere activiteiten, aan het verzamelen zelf 
en het gezin.
Is het alleen maar leuk en zijn er dan geen vervelende 
‘dingen’? Ja en nee. Het is maar hoe je er mee om kan en 
wil gaan. Het is lastig als een PostNL niet meedenkt met 
filatelisten, het is lastig om soms verschillende inzichten 
bij elkaar te brengen, het is lastig al je plannen uit te voeren 
met beperkte financiële middelen. Maar dat zijn ook weer 
de uitdagingen… en wat geeft het een voldoening om toch 
resultaten neer te kunnen zetten. Resultaten waarmee je 
de leden van de Bond kan ‘faciliteren’, verder kan brengen 
met hun contacten, met hun kennis en dus met hun verza-
melingen. En: je doet het niet alleen, je werkt met elkaar. 
Je deelt de zorgen met de medebestuursleden, je werkt 
samen aan oplossingen, ieder zet zijn eigen, verschillende, 
talenten in. Je bent samen sterk.
Er moeten nieuwe bestuursleden komen binnen de KNBF. 
Dat is helemaal niet erg, in tegendeel. Vers bloed, nieuwe 
inspiratie, nieuwe inzet. Het werken als KNBF-bestuurder 
kost tijd, ja, maar het is echt zinvol en leuk werk. Denk er 
eens over na om het ook een paar jaar te doen. Ik kan het je 
oprecht aanbevelen.

Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

samenstelling Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen

B ij het Bondsbureau komen 
regelmatig vragen en berichten 
binnen die betrekking hebben 

op het maandblad Filatelie. De KNBF 
is een van de 7 oprichters van het 
Maandblad en heeft in het blad 2 eigen 
pagina’s, waar u nu dit stukje leest.
Het Maandblad is een zelfstandige 
stichting met een aparte adminis-
tratie van aangesloten verenigingen. 
De abonnementen van de individuele 

leden van de verenigingen en losse 
abonnees wordt uitgevoerd door 
Abonnementenland in Uitgeest. Wijzi-
gingen van gegevens van leden dienen 
derhalve aan Abonnementenland te 
worden doorgegeven en ook eventuele 
bezorgklachten horen daar thuis.
Wijzigingen van secretariaten van 
verenigingen moeten dubbel worden 
doorgegeven, zowel aan de KNBF als 
aan het Maandblad.
Maandblad Filatelie en de KNBF heb-
ben ieder hun eigen verantwoorde-
lijkheid. De KNBF is geheel verant-
woordelijk voor de Bondspagina’s en 
De Posthoorn en maandblad Filatelie 
voor het gehele blad, behalve de 
Bondspagina’s en De Posthoorn.
Vragen en eventueel klachten over 
het Maandblad (ook hier dus weer 
behalve de Bondspagina’s en De 
Posthoorn) horen dan ook thuis bij 
het Maandblad. In eerste instantie 
bij de hoofdredacteur en als u er met 
hem onverhoopt niet uitkomt bij het 
bestuur van de uitgever, Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie. De contactgegevens treft u 
in ieder blad aan in de colofon.

Het Bondsbureau en
maandblad Filatelie

Bondsspeld voor Albert Wuite

In de vorige Filatelie 
heeft u kunnen kennis-
nemen hoe Post zegel-

verzamelaars Vereniging 
Regio Meppel e.o. haar 
65-jarig bestaan vierde 
in het Drukkerijmuseum 
in Meppel. Wat we u nog 
niet konden meedelen 
is de uitreiking van de 
Bondsspeld aan Albert 
Wuite. 
Albert is vanaf 1981 lid 
van de vereniging. Tot 
1986 was hij secretaris 
en tevens ook commis-
saris jeugd. Van 2009 
tot 2016 leidde hij de 
vereniging als voorzit-
ter. Op doktersadvies 
is hij hiermee gestopt, 
maar zijn passie voor 
de filatelie is onver-
minderd. Hij heeft 
inmiddels een aantal 
afleveringen geschreven 
over het brievenvervoer 
en post Staphorst en 

is druk doende dit 
verder aan te vullen. 
Voor zijn verdiensten 
voor de vereniging en 
zijn publicaties ontving 
Albert uit handen van 
KNBF-secretaris Hans 

Kraaibeek de Bonds-
speld onder luid applaus 
van de aanwezigen.
Wat wij u ook niet willen 
onthouden is de foto 
bij de opening van de 
tentoonstelling door 
wethouder G.Stam van 
de gemeente Meppel. 
Hij mocht het eerste 
jubileumvelletje van de 
vereniging ontvangen, 
waarop een markante 
plek in Meppel is afge-
beeld.

Column (27): Het is
echt zinvol en leuk

G. Stam (links) en Hans van Ditshuizen
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KNBF-Bondsbureau
Zeelantlaan 11, 
3526 AK Utrecht
Tel. 030-2894290
Per 1 januari 2018:
Nieuwe Schaft 23,
3991 AS Houten
Tel. 030-5075469
www.knbf.nl
knbf@knbf.nl

Voorzitter
Jan Cees van Duin

Secretaris, coördinator 
verenigingszaken
Hans Kraaibeek

Penningmeester
Harrie Jans

Evenementen
John Dehé

Juryzaken
John Dehé

Communicatie en PR
Reinder Luinge

Jeugdzaken en Filatelistische 
Vorming, vice-voorzitter
Corné van Zandwijk

Alle bestuursleden zijn 
bereikbaar via het Bondsbureau

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

Bondsbibliotheek
Bibliothecaris
C.H.R.T. Weevers
Tot nader order gesloten wegens 
verhuizing naar Houten.

Bondsinformatiebureau
Mr. Wybo Heere
zie Bondsbureau

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

Verzekeringen
Informatie bij het Bondsbureau

Bondspostzegel

Jaarlijks geeft de KNBF een velletje 
postzegels uit met daarop activitei-
ten of diensten. Tijdens de Postex 

2017 is het velletje met daarop het 
transport van tentoonstellingskaders 
ten doop gehouden. Er worden regel-
matig tentoonstellingen georganiseerd 
door verenigingen en de KNBF verzorgt 
daarvoor het benodigde kadermateriaal.
Het nieuwe Bondsbureau in Houten is 
de centrale plek voor al deze kaders die 
in grote kisten zijn opgeslagen. Het is 
een zwaar werkje voor de opbouwploeg 
bij de diverse tentoonstellingen om alles 
uit te pakken, op de goede plek te zetten 
en na de tentoonstelling weer in te pak-
ken. Omdat we niet al deze mensen op 
de foto kunnen zetten, een afbeelding 
van een volgeladen vrachtwagen met 
kisten met kadermateriaal. Hulde aan 
al deze vrijwilligers die belangeloos aan 
het evenement meewerken.
Het velletje is verkrijgbaar via
www.knbf.nl/diensten. De prijs voor 
leden van een bij de KNBF aangesloten 
vereniging bedraagt € 9,–. Niet-leden 
betalen € 10,–. Ontwerp zegel John 
Dehé, © 2017 KNBF
Voor meer informatie kunt u altijd con-
tact opnemen met het Bonds bureau: tel 
030-289 4290, of via info@knbf.nl

Postzegelvereniging Zwolle:
25 jaar, maar toch al met een heel verleden

C ryptisch? Ja, want de oprichtingsvergadering van 
een postzegelvereniging in Zwolle, als afdeling van 
het toenmalige I.V. Philatelica, vond plaats in 1935. 

De daadkracht spatte er vanaf want de eerste postzegel-
tentoonstelling werd al in 1940 gehouden, gevolgd door 
meerdere tentoonstellingen in de jaren daarna. In 1970 
organiseerde de vereniging 
zelfs de Nationale Postzegel-
tentoonstelling Zwolle, met 
ruim 800 kaders. Het hoogte-
punt vond plaats met de orga-
nisatie van de  Hanzephilex in 
1980 met maar liefst 1000 ka-
ders met ook internationale 
deelnemers. 
Heel uitdagend maar zoals 
dat gaat met het ouder wor-
den, je wilt op een gegeven 
moment toch op eigen benen 
staan en daarom besloot een 
aantal leden om in 1992 als 
zelfstandige vereniging verder 
te gaan. Die verzelfstandiging 
is in 2012 als uitgangspunt 
genomen om in november 
met een promotietentoon-

stelling naar buiten te treden. Op de foto maken twee 
ex-voorzitters (Gerard van Welie (r) en Theun van Zon) 
de balans op van de opbrengst van die promotietentoon-
stelling. Dat je vijf jaar later even stil staat bij je 25 jarig 
jubileum is dan ook niet zo gek.
Jammer maar een tentoonstelling zit er deze keer niet 

in, wel wordt een aantal 
publieksgerichte acties on-
dernomen om als vereniging 
in beeld te komen. Een item 
daarin is het opnieuw uit-
brengen van een persoonlijke 
postzegel. Werd daarbij in 
2012 een zegel uitgebracht 
van de Grote Kerk met het 
beeld van de Glazen Engel, 
in 2017 zal een ander icoon 
van Zwolle op de persoonlijke 
postzegel worden gepresen-
teerd. Museum De Fundatie 
met de bijzondere opbouw 
De Wolk. Voor veel Zwollena-
ren echter beter bekend als 
Het OOG. Wanneer de zegel 
beschikbaar is komen we 
hier nog op terug.
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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Op 11 september 2017 
verscheen een blok met 
10 [=2x5] zegels van ‘1’ 
[=78c] met 10 verschil-
lende voorbeelden van 
de wederopbouw in de 
architectuur van Neder-
land. Ontwerp: Ariënne 
Boelens uit Rotterdam.
Gedrukt bij Joh. En-
schedé Security Printing 
in Haarlem in offset 
op de velinleg pers 
Heidelberg Speedmas-
ter XL Het  zegelformaat 
G = 36x25mm; kam-
tanding 13.333: 12.800 
24/16 tanden horizon-
taal/verticaal. De tan-
ding loopt naar links en 
rechts door. Naar boven 

en beneden niet.
Vijf kleuren offset 
(cyaan, magenta, geel, 
zwart en fosfor) met een 
raster van 120 onder 
rasterhoeken per kleur 
verschillend: cyaan-
blauw 75, magenta 15, 
geel 0 en zwart onder 
45 graden. 
De drukvellen zijn 
4 horizontale rijen van 
4 blokken naast elkaar 
groot. Papierrichting 
| (verticaal). Papier 
zonder witmakers van 
Tullis Russell.
Artikel nummer: 371161. 
Productbarcode + 
111395.
Oplage 130.000 vellen.

Wederopbouw 
architectuur

Victor en Rolf
Op 11 september 2017 verscheen 
een blok met 10 [=5x2] zegels van 
‘1’ [=78c] met tien verschillende 
ontwerpen van Victor en Rolf.
Gedrukt bij Joh. Enschedé Secu-
rity Printing in Haarlem in offset 
op de velinleg pers Heidelberg 
Speedmaster XL. Het zegelfor-
maat G = 36x25mm; kamtanding 
14.444:14.400 18/26 tanden hori-
zontaal/verticaal. De tanding loopt 
naar alle zijden door. 
Vijf kleuren offset (cyaan, magenta, 
geel, zwart en fosfor) met een raster 
van 120 onder rasterhoeken per 
kleur verschillend: cyaanblauw 75, 
magenta 15, geel 0 en zwart onder 
45 graden. 
De drukvellen zijn 4 horizontale rijen 
van 4 blokken naast elkaar groot. 
Papierrichting | (verticaal). Papier 
zonder witmakers van Tullis Russell.
Artikelnummer: 371162. Product-
barcode + 111432. 
Oplage 130.000  vellen.
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Kastelen, Europathema 2017

 
samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl
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H
et centrale thema van de Europaze-
gels was een gemakkelijke en leverde 
fraaie maximumkaarten op. Van 
Duitsland heeft u de Wartburg in de 

vorige aflevering in deze rubriek al gezien. De 
eerste twee kastelen zijn die van de ministaatjes 
Liechtenstein (afb. 1) en Monaco (afb. 2) met 
de vorstelijke onderkomens in Vaduz en Monaco, 
die veel vaker op postzegel zijn verschenen. Niet 
verrassend dus. Hetzelfde geldt voor de uitgifte 
van Frankrijk waar een langwerpige postzegel 
verscheen met de paleizen van Chambord, 
Chenonceau en Azay-le-Rideau. Deze liggen in 
Midden-Frankrijk in het stroomgebied van de 
Loire. Vanouds waren het kleinere kastelen die 
in de renaissance tot grotere lustoorden zijn 
uitgebouwd door hun koninklijke en adellijke 
eigenaren. Op de maximumkaart (afb. 3) is die 
van Azay-le-Rideau vanuit vogelvlucht te zien. 
Verrassender is wel de uitgifte van de Oekraïne 
met het kasteel van Medjibizh (afb. 4+5). Vanuit 

de lucht is de oude orthodoxe kerk binnen 
de kasteelmuren te zien en vanaf de rivier de 
Buzhok de oude wallen van de oorspronkelijke 
12e-eeuwse vesting. Hij ligt strategisch op een 
heuvel aan de rivier, waar stevig om gevochten 
is bij de invallen van de Tataren in de 12e eeuw 
en later in de oorlogen in de 17e eeuw tussen de 
Polen en de Osmanen.
Op de kaart (afb. 6) is de feeërieke ligging van 
het kasteel van Malcesine aan het Gardameer 
met zijn 30 meter hoge donjon te zien. Het 
herbergt nu een museum dat gewijd is aan het 
leven rond de Monte Baldo met onder meer de 
originele schetsen van Goethe, gemaakt tijdens 
zijn beroemde Italiëreis en bezoek aan Mal-
cesine in 1786.
Zwitserland gaf drie zegels uit van de forten-
reeks van Bellinzona, dat op de Werelderfgoed-
lijst staat. Op (afb. 7) staat het belangrijkste 
Castelgrande kasteel op de rotsachtige piek 
midden in de Ticino vallei. Vanuit dit kasteel 

lopen er verdedigingsmuren naar twee andere 
vestingen meer aan de randen van de vallei, die 
zo de oude stad beschermen en de enige door-
gang beheersen vanuit Italië naar Zwitserland 
door deze vallei.
Portugal gaf een hele reeks kastelen uit van het 
eigen land, maar ook die op Madeira en de Azo-
ren. Madeira vormde de pleisterplaats voor de 
handelsvloot op hun tochten van Portugal naar 
de Oost en met name Brazilië, haar belangrijkste 
kolonie tot diens onafhankelijkheid in 1822. Op 
(afb. 8) het hooggelegen fort van St. Johannes 
de Doper voor de uitkijk en de strategische be-
scherming van het eiland tegen de concurrenten, 
de Spanjaarden en de Engelsen. Het laaggelegen 
fort van Santiago, Jakobus de meerdere (afb. 9), 
zorgde voor de directe bescherming van de 
belangrijke haven van de hoofdstad Funchal. De 
Nederlandse kastelen komen de volgende keer 
aan bod in de nieuwtjes van Nederland.
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ot 11 september 1856 waren er geen 
Postverdragen met de landen van 
Latijns-Amerika, zodat er tot die 
datum ook geen postzegels konden 

worden gebruikt. Maar ook na die datum 
werden er nauwelijks brieven uit België naar 
die regio verstuurd. In tegenstelling tot de 
grote handelsmogendheden uit die tijd, voor-
namelijk Engeland en Frankrijk, onderhield 
België nauwelijks handelsrelaties met landen 
uit Latijns-Amerika. Daarom zijn brieven met 
Medaillons gefrankeerd naar die landen erg 
zeldzaam. 
Hierna volgt een gedetailleerd overzicht van 

T

In oktober 1849 werd de eerste postzegel van het type ‘Medaillon’ in  België 
uitgegeven. Een waarde van 40 c, om brieven naar Frankrijk met één 
enkele zegel te kunnen frankeren. Immers, in het Postverdrag van 27 april 
1849  tussen beide landen werd het gebruik van postzegels toegestaan 
vanaf 1 oktober van datzelfde jaar. Het port bedroeg 40 c per 7,5 gram.
door Patrick Maselis

de bekende postroutes tussen België en 
Latijns-Amerika waarvoor Medaillonzegels 
werden gebruikt.

1 – Argentinië
Via de Franse route:
Port van 1 F per 7,5 gram (tarief bepaald in het 
Postverdrag tussen Frankrijk en Argentinië van 
1 april 1858).
Op de commerciële omslag in (afb. 1) vanuit 
Brussel wordt het port van 1 F voldaan met 
twee postzegels van 40 c en een postzegel 
van 20 c.
Hetzelfde tarief van 1 F vinden we terug op een 

briefomslag met 5 zegels van 20 c met ge-
tande zegels van het type ‘Medaillon’ (afb. 2).
Het volgende voorbeeld (afb. 3) is een brief 
met dubbel port, want hoewel deze slechts 
8 gram woog, wordt de eerste gewichtstrap 
van 7,5 gram overschreden met een halve 
gram. Er moest dus dubbel port betaald 
worden.

Via de Engelse route:
Port van 1,50 F per 15 gram volgens het Post-
verdrag van 1 april 1858 (Rondzendbrief 422).
In punt D van de rondzendbrief staat te lezen:
‘het port moet worden aangegeven in het rood 
op de adreszijde van de brief. Deze handeling 
is enkel van toepassing op de grenskantoren’. 
Dit vereiste werd bijna altijd gerespecteerd 
voor post die via Engeland en de Engelse zee-
schepen werd verstuurd.
afb. 4 toont een interessante brief met 
vermelding van het gewicht/tarief van de 
zending: 20 gram/2 (dubbele port). Linksbo-
ven staat het doorgangsstempel van Londen 
‘LONDON/PAID’ (LONDEN/BETAALD), geda-
teerd op 8 augustus. Verder in handschrift: 
2 shilling en 2 pence, gelijk aan 26 deciem, wat 
moest worden betaald aan Engeland voor het 
traject van Southampton naar Buenos Aires. 

de briefwisseling tussen belgië en latijnsamerika gefrankeerd 
met post zegels van het type ‘medaillon’ (18561866)

Afb. 1. Com
merciële 
omslag van de 
Belgische post
zegelhandelaar 
J.B. Moens, 
verzonden 
vanuit Brussel 
op 21 juni 
1862 naar 
Buenos 
Aires. Er werd 
gebruikge
maakt van een 
P.D.stempel 
(port betaald 
tot de bestemming) in plaats van een P.P.stempel (port betaald tot de aanvoerhaven), aangezien de 
bestemmeling genoot van portvrijdom in zijn land.

Afb. 2. Brief verzonden vanuit Brussel op 24 oktober 1865 (afgestempeld met 
puntstempel ‘60’) naar Rio de la Plata. Het stempel ‘P.D.’ werd geannuleerd 
met het stempel ‘P.P.’ om aan te tonen dat het port niet tot de eindbestemming 
was betaald. Vermelding in handschrift ‘Via Bordeaux’. De riviermonding 
van Río de la Plata vormt de grens tussen Argentinië en Uruguay.

Afb. 3. Brief verzonden vanuit Antwerpen (afgestempeld met puntstempel ‘4’) op 23 no
vember 1864 naar Buenos Aires. Het stempel ‘P.D.’ werd per vergissing geplaatst en werd 
vervangen door ‘P.P.’ om aan te geven dat het port niet werd betaald tot de bestemming. 
Vermelding van het plaatselijke port van ‘2’ pesos voor het traject binnen Argentinië.

Afb. 4. Brief verzonden vanuit Verviers (afgestempeld met puntstempel ‘374’) op maandag 
7 augustus 1865 naar Buenos Aires. Vermelding ‘par Steamer de Southampton du 9 août’ 
(met de stoomboot vanuit Southampton op 9 augustus).

Emissie ‘Medaillon’
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Vermelding van een bijkomende port van 
4 pesos in blauw potlood voor het binnenlands 
traject naar de bestemmeling in Argentinië, 
aangezien de vermelding ‘P.P.’ aangeeft dat 
de betaalde port met Belgische zegels enkel 
geldig was tot aan de aanvoerhaven.
Het dubbele port van 3 F werd betaald met 
zeven rode zegels van 40 c en een blauwe 
zegel van 20 c.

2 – Brazilië
Via de Engelse route:
Port van 1,50 F per 15 gram.
Er is een brief vanuit Gent naar Bahía bekend. 
Het port betaald met Belgische zegels 
kwam altijd overeen met het tarief tot aan 
de  aan voer haven. Wanneer de brief ook nog 
via het vasteland naar de eindbestemming 
moest worden gebracht, moest dit supple-
ment bij aan komst worden betaald zoals blijkt 
uit afb. 5.

Via de Franse route:
Tarief van 1 F per 7,5 gram tot de eindbestem-
ming (Postverdrag van 1 april 1858).
Frankrijk liet op zijn beurt toe dat België de 
Franse zeeroutes gebruikte voor het akkoord 
dat met Brazilië werd gesloten. De brief 
(afb. 6) werd via deze route verzonden. Gezien 
het gewicht van 35 gram moest de brief met 
5 porten worden gefrankeerd.
In hetzelfde archief ‘Pecher’ vonden we 
verschillende documenten. Edouard Pecher 
(1825-1892) was Belgisch consul in Brazilië.
Pecher was samen met zijn broer eigenaar van 
verschillende handelszaken en een wapenfa-
briek. Bovendien was hij gepassioneerd door 
plantkunde en keerde hij geregeld terug naar 
België met plantenmonsters uit Brazilië. Een 
azalea werd overigens naar hem genoemd.
De brief (afb. 7) werd op de achterzijde ge-
frankeerd met een indrukwekkende frankering 
van achttien zegels die samen 7 F bedragen.
Volgens het Postverdrag tussen Frankrijk en 
België van 1 april 1858, bijlage 1 van rondzend-
brief 421: ‘Overzees land, zonder vermelding 
van het gebied, verzonden via Franse postsche-
pen wordt tot aan de aanvoerhaven gefran-
keerd: port van 1 F waarvan 90 c voor Frankrijk 
en 10 voor België’.

brief terug, wat nogmaals bewijst dat de meeste 
bestemmingen in Latijns-Amerika heel zelden 
werden aangedaan.
Voor het brieffragment (afb. 8) gold volgens 
het Post verdrag tussen België en Frankrijk een 
enkel port van 1,40 F per 7,5 gram tot de aan-

3 – Chili
Via de Franse route:
Port van 1,40 F per 7,5 gram (Postverdrag van 
1 april 1858).
Deze bestemming is erg uitzonderlijk en we 
vonden slechts een fragment van een enkele 

Edouard Pecher

Afb. 5. Brief 
verstuurd 
vanuit Gent 
op 7 oktober 
1865 (af
gestem
peld met 
puntstempel 
‘141’) naar 
Bahía. 
Vermelding 
‘Via Sou
thampton’. 
1 shilling 
en 1 penny, 
gelijk aan 13 deciem, werd aan Engeland betaald. Doorgangsstempel van Londen 
‘LONDON/PAID’ (LONDEN/BETAALD) van 9 oktober. Het port werd betaald tot aan 
de aanvoerhaven. De vermelding van het binnenlandse port ‘240’ reis verwijst naar 
het te betalen port in Brazilië zodat de brief naar de eindbestemming in Brazilië kon 
worden gebracht.

Afb. 6. Brief verzonden vanuit Chaudfontaine op 23 augustus 1863 (afgestempeld met 
balkstempel ‘138’) vijf porten oftewel 5 F tot Río de Janeiro met de vermelding ‘par vapeur 
via Bordeaux’ (met de stoomboot via Bordeaux).

Afb. 7. Brief verzonden 
vanuit Antwerpen 
(afgestempeld met 
puntstempel ‘4’) op 
22 februari 1865 naar 
Río de Janeiro, 
gefrankeerd met 7 F 
en de vermelding ‘7’ 
op de voorzijde. De 
brief draagt zowel het 
stempel ‘P.D.’ als ‘P.P.’, 
wat ongebruikelijk is.

Afb. 8. Fragment van 
brief verzonden vanuit 
Antwerpen (afgestempeld 
met puntstempel ‘12’) in 
1864, of 1865, met als be
stemming Valparaíso, met 
een port van 4,20 F, over
eenkomstig het driedubbel 
tarief voor een gewicht 
tussen 15 en 22,5 gram.
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voerhaven in Chili via Panama. Het lokale 
binnenlandse port in Chili van 45 cent wordt 
in het rood  gemarkeerd en komt overeen met 
een driedubbel port volgens het Decreet van 
25 juli 1853, genaamd Porte ultramarino de la 
correspondencia (Overzees port voor corres-
pondentie). Zodoende werd voor de brief uit 
het buitenland met een gewicht tussen 50 en 
100 gram (driedubbel port) het volgende 
betaald: 2 x 20 + 5 = 45 cent.

4 – Cuba
Via de Engelse route:

Port van 1,50 F per 15 gram (Postverdrag van 
1 augustus 1865).
De brief (afb. 9) is de enige bekende brief 
naar Cuba en draagt een gemengde frankering 
van twee uitgiftes, de Medaillons en de uitgifte 
1865 waarop koning Leopold I in profiel wordt 
weergegeven.

5 – Haïtí
Via Frankrijk en Engeland:
Voor het Postverdrag van augustus 1865 
moest 1,70 F per 15 gram worden betaald. 
13 deciem moest worden betaald aan Engeland 

(bijlage V, rondzendbrief 696), namelijk 
1  shilling en 1 penny. Daarbij komt nog eens 
2 c voor het Belgische binnenlandse port en 
een toeslag van 2 deciem voor het traject 
door Frankrijk. Het tarief van augustus 
1865 wordt geïllustreerd in de brief (afb. 10) 
die net na de invoering van het nieuwe tarief 
werd verzonden en die het traject door Frank-
rijk kon vermijden.

Via de Engelse route:
Port van 1,50 F (tarief van 1 augustus 1865, 
afb. 11)

Afb. 9. Brief 
verstuurd 
vanuit Brussel 
op 22 novem
ber 1865 (afge
stempeld met 
puntstempel 
‘60’) naar 
Havana. In 
handschrift 
‘1/1’ in het 
rood. En rood 
(1 shilling, 
1 penny) te 
betalen aan 
Engeland en stempel ‘N.E.2’ (NoordEuropa 2 real) voor het lokale port in Cuba.

Afb. 11. Brief verstuurd vanuit Antwerpen op vrijdag 15 september 1865 (afgestempeld 
met puntstempel ‘12’) naar Jacmel. Doorgangsstempel van Londen ‘LONDON/PAID’ 
(LONDEN/BETAALD) van 16 september 1865. Het port van 3 F komt overeen met een 
dubbele port (28 gram/2 porten) bestaande uit 40 c voor het binnenlandse Belgische 
port en 2,60 F zijnde 2 shilling en 2 pence, aangeduid in het rood, om het Engelse kan
toor te vergoeden voor de doorvoer en het maritieme traject tot de aanvoerhaven, wat 
wordt bevestigd door het stempel ‘P.P.’ op de brief.

Afb. 12. Brief verstuurd vanuit Namen op 2 augustus 1860 (afgestempeld met 
puntstempel ‘85’) naar Veracruz. Het stempel ‘P.D.’ geeft aan dat het port tot de 
bestemming is betaald. Doorgangsstempel van Londen ‘LONDON/PAID’ (LONDEN/
BETAALD) van 4 augustus 1860. Het lokale, Mexicaanse port wordt niet vermeld, 
aangezien de brief in ontvangst werd genomen in de aanvoerhaven.

Afb. 13. Omslag verstuurd vanuit Brussel op 19 juli 1862 naar Mexico (zegels op de 
voorzijde afgestempeld met balkstempel ‘24’) Stempel ‘P.D.’ omkaderd (Betaald tot Be
stemming) werd verkeerd gebruikt, aangezien het stempel ‘P.P.’ er had moeten staan 
om de gedeeltelijke betaling tot de aanvoerhaven aan te geven. Doorgangsstempel 
‘ANGLETERRE PAR OSTENDE’ (ENGELAND VIA OOSTENDE) van 20 juli. Het kantoor 
van Oostende merkt op dat de postzegels op de achterzijde niet werden afgestempeld 
en annuleert deze met een balkstempel ‘90’. Doorgangsstempel ‘LONDON/PAID’ 
(LONDEN/BETAALD) de volgende dag. Vermelding van ‘2/3’ in het rood, 2 shilling 
en 3 pence te betalen aan Engeland. De omslag werd vervoerd via Southampton met 
‘Royal Mail Steam Packet’ via de WestIndische route.

Afb. 10. Brief verzonden vanuit Antwerpen op 16 februari 1864 naar Jacmel in Haïti. 
De postzegels werden afgestempeld in het ambulante kantoor van de Belgische trein 
Noord I (afgestempeld met ‘N.1’) met een nevenstempel van het vertrekstation ‘AN
VERS’ (ANTWERPEN). Het stempel ‘P.P.’ geeft aan dat het port tot de aankomsthaven 
werd betaald. Doorgangsstempel ‘ANGLETERRE PAR LA FRANCE’ (ENGELAND VIA 
FRANKRIJK) op de achterzijde en in handschrift ‘Via Calais’; De brief werd vervoerd 
met een schip van de ‘Royal Mail Steam Company’ vanuit Southampton naar St. Tho
mas en vervolgens met een ander schip richting Jamaica.
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6 – Mexico
Via de Engelse route:
Port van 2,9 F per 15 gram (omzendbrief 
422 van 22 maart 1858).
Het port bestaat uit 2,7 frank voor het 
Engelse maritieme traject, zijnde 2 shilling 
en 3 pence voor Engeland en 2 deciem voor 
het binnenlandse Belgische port.
De tweede brief (afb. 13) is bijzonder om 
drie redenen, de nogal ongewone franke-
ringswijze op beide zijden van de omslag, 

de frankering met onder andere een blok 
van zes van de 20c en last but not least de 
ontwaarding van de zegels door twee ver-
schillende postkantoren. Het vertrekkantoor 
‘was vergeten’ de zegels op de achterzijde te 
ontwaarden.

7 – Peru
Via de Engelse route:
Port van 2,70 F per 15 gram (Postverdrag van 
1857, gewijzigd in juni 1858).

afb. 14+15 toont een vroege brief die werd 
verstuurd tijdens de bestudeerde periode, 
zonder gefrankeerd te zijn met postzegels, 
maar waarvan het port toch werd betaald in 
het kantoor van vertrek.
Het tarief voor gefrankeerde brieven bedraagt 
2,70 F wat overeenkomt met
2 shilling en 1 penny voor de Engelse doorvoer 
en 20 c voor het binnenlandse Belgische port.
Twee andere brieven (afb. 16-18), gefrankeerd 
met respectievelijk ongetande en getande 
Medaillons tonen hetzelfde tarief.

Via Frankrijk
Port van 1,40 F per 7,5 gram (Postverdrag van 
1 april 1858).
Post afkomstig uit België kon via de Franse 
routes vanuit Panama naar Peru worden 
verstuurd. Er zijn drie gefrankeerde brieven 
bekend met postzegels van het type ‘Medail-
lon’ verzonden in 1862; een ervan is afb. 19.
Transitstempel van het ambulant kantoor op 
de trein MIDI N° 3. Stempel van aankomst in 
Lima op 17 juli 1862 op de achterzijde.

8 – Puerto Rico via de Engelse route:
Port van 1,50 F per 15 gram (Postverdrag tus-
sen België en Engeland van 1 april 1858).
Er zijn nog andere fragmenten van dezelfde 
correspondentie gekend, maar dit fragment 

Afb. 14 + 15. Voorzijde en achterzijde van een brief verzonden vanuit Luik op 15 november 1857 richting Lima. Het stempel ‘P.D.’ omkaderd, aangebracht bij vertrek, geeft aan dat het 
port tot de bestemming reeds werd betaald. Tarief van toepassing in het rood ‘2/2’, 2 shilling en 2 pence, voor het kantoor van het Verenigd Koninkrijk. Doorgangsstempel van Londen 
‘LONDON/PAID’ (LONDEN/BETAALD) die aangeeft dat het port reeds is betaald. Vermelding op de achterzijde van het daadwerkelijk betaalde port van ‘28’ decimen en de verdeling 
tussen het binnenlandse Belgische port van ‘2’ deciem en ‘26’ deciem voor de Engelse doorvoer.

Afb. 16. Brief verstuurd 
vanuit Namen op 1 mei 
1861 (afgestempeld met 
puntstempel ‘73’) naar 
Lima. De omkaderde 
stempel ‘P.P.’ geeft aan 
dat het port betaald werd 
tot de aanvoerhaven. 
Doorgangsstempel van 
Londen ‘LONDON/PAID’ 
(LONDEN/BETAALD) 
van 2 mei 1861. Tarief 
van 2/1 (2 shilling en 
1 penny in het rood aan
gegeven) voor Engeland 
(rondzendbrief 422 van 
27 juni 1858). Verzonden 
met de ‘Royal Mail Steam 
Company’. Op 22 mei 
1861 wordt deze brief verwerkt door het Engelse kantoor in Panama en vervolgens vervoerd door de ‘Pacific Steam 
Navigation Company’ van Panama naar Callao. Stempel van aankomst in Lima van 6 juni 1861 op de achterzijde.

Afb. 17 (achterzijde). Brief verzonden vanuit Antwerpen op 13 september 1864 met een 
gewicht van 11,5 gram (met andere woorden, binnen de eerste gewichtstrap) richting 
Callao in Peru, en gefrankeerd op de achterzijde met getande Medaillons, afgestempeld 
met een puntstempel ‘12’, voor een totaal port van 2,70 F. ‘P.P.’stempel omkaderd geeft 
aan dat het port is betaald tot aan de aanvoerhaven.

Afb. 18 (voorzijde). Transitstempel aangebracht in ambulant postkantoor op de trein 
‘ANGLETERRE PAR OUEST 1’ (ENGELAND VIA WEST 1) en vermelding ‘2/1’, 2 shilling en 
1 penny aangebracht in het kantoor van Oostende voor de betaling aan het Engelse kantoor. 
Doorgangsstempel ‘LONDON/PAID’ (LONDEN/BETAALD) aangebracht in Londen. Vervoerd 
door de ‘Royal Mail Steam Company’ via het Engelse kantoor in Panama op 9 oktober 1864.



654 FILATELIE  NOVEMBER 2017

(afb. 20) is zonder meer het meeste volledige 
en diende ter illustratie voor de titelpagina van 
het gespecialiseerde werk van José  Ignacio 
García-Lomas.

9 – Uruguay
Via Frankrijk
Port van 1 F per 7,5 gram (tarief zoals bepaald 
in het Postverdrag tussen België en Frankrijk 
van 1 april 1858).
Volgens dit verdrag gaat 90 c van elke frank 
naar het Franse kantoor en 10 naar het Belgi-
sche.
Er zijn zeer weinig brieven met deze bestem-
ming gekend uit de periode van de Medaillons. 
De brief in afb. 21 is erg bijzonder en is gefran-
keerd met het hoogste bekende port uit deze 
periode. afb. 22 is een brief met dubbel port.

Het lijkt misschien alsof de brieven in dit 
artikel slechts een klein deel uitmaken van de 
bekende stukken uit die periode, maar dat is 
absoluut niet zo. Ondanks het onophoudelijke 
zoeken gedurende verschillende decennia van 
verzamelaars naar nieuwe stukken in België 
en in het buitenland, moeten we besluiten dat 
brieven uit de periode van de Medaillons naar 
landen buiten Europa en de Verenigde Staten 
een schaars goed zijn. Er zijn nog verschillende 
Latijns-Amerikaanse landen waarvan tot op 
vandaag geen brieven werden gevonden en 
voor de meeste bestemmingen kan je op de 
vingers van een hand het aantal bekende stuk-
ken uit die periode tellen.

Overzichtstabel van het port van brieven volgens de 
gebruikte route

Bestemming Via Frankrijk Via Engeland
Argentinië 1/7,5 g 1,50/15 g
Brazilië 1/7,5 g 1,50/15 g
Chili 1,40/7,5 g
Cuba   1,50/15 g
Haïti   1,50/15 g
Mexico   2,90/15 g
Peru 1,70/7,5 g 2,70/15 g
Puerto Rico  1,50/15 g
Uruguay 1/7,5 g

Bronnen van de afbeeldingen
Verzamelingen Patrick Maselis, Erwin Van Tendeloo, 
Yves Vertommen
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Afb. 20. Voorzijde van 
brief vanuit Antwerpen, 
verzonden op 31 oktober 
1864 richting Mayaguez, 
via Southampton. Port van 
1,50 F (er ontbreekt een 
zegel van 10 c). 1/1 (1 shil
ling en 1 penny te betalen 
aan Engeland. Het stempel 
‘P.P.’ geeft aan dat het port 
tot de aanvoerhaven werd 
betaald. Het binnenlandse 
port werd voldaan met 
1/2 Real van Puerto Rico.

Afb. 19. Brief ver
stuurd vanuit Namen 
op zaterdag 14 juni 
1862 (afgestempeld met 
puntstempel ‘73’) naar 
Veracruz. Vermelding 
‘Par la France’ (Via 
Frankrijk). Het port van 
1,40 F, enkel bestaande 
uit postzegels van 20 c, is 
conform het tarief voor 
deze route. ‘P.P.’stempel 
omkaderd duidt op het 
gedeeltelijke port tot de 
aanvoerhaven.

Afb. 21. Brief 
verzonden van
uit Antwerpen 
(afgestempeld 
met puntstempel 
‘12’) op 22 fe
bruari 1865 naar 
Montevideo, met 
een gewicht van 
26 gram, wat 
overeenkomt 
met 4 porten van 
1 F. Vermelding 
‘Via Bordeaux’. 
De omkaderde 
stempel ‘P.D.’ 
geeft aan dat het 
port werd betaald tot de bestemming. Er moest eigenlijk een ‘P.P.’stempel hebben gestaan, want op de eindbestem
ming werd een lokaal port geheven (in potlood in het rood), namelijk ‘36’ voor het lokale binnenlandse port.

Afb. 22. Brief verzonden vanuit Antwerpen op 23 september 
1865 naar Montevido. Gefrankeerd op de achterzijde met twee frank 
voor een dubbele port. Afgestempeld met puntstempel ‘12’ van het 
kantoor van Antwerpen die ook werd aangebracht op de voorzijde 
om aan te geven dat de brief correct werd gefrankeerd.  Omkaderde 
‘P.P.’stempel voor het port tot de aanvoerhaven. Vermelding 
‘P. Steamer via Bordeaux’ (Stoomboot via Bordeaux). Het stempel van 
het ambulante kantoor van de trein MIDI 1 (de lijn naar Frankrijk) 
bevestigt indirect dat de brief via Frankrijk werd verstuurd.
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Tabel 4 (bijgewerkt tot en met 4 oktober 2017)

 

NEDER
LA

NDSE STEM
P

E
LS

samenstelling Kees Verhulst, kees.verhulst@gmail.com

 Nr. Adres
 Arnhem 2 Van Lawick van Pabstraat 109,
  Primera
 Arnhem 7 Stationsstraat 155, Ako
  (Centraal Station)

 Bergschenhoek 1 De Vlashoek 24-30, Plus 
 Bergschenhoek 2 Dorpsstraat 21, Primera
 Ermelo 1 Groeneweg 37, Gamma
 Ermelo 2 Leeuwerkstraat 37, Plus
 Ermelo 3 Burgemeester
  Langmanstraat 2, Plus
 Groningen 30 Oosterhamriklaan 263, Plus
 Groningen 30 Beren 85, Jumbo 
 Gronsveld 1 Rijksweg 67, Wel
 Gronsveld 2 B.F. Cortenraadstraat 14,
  Karwei

 Haarlem 5 Santpoorterstraat 62, Primera
 Haren Gn 3 Kroonkampenweg, Jumbo
 Houten 1 Plein 11, The Readshop
 Maastricht 1 Nijverheidsweg 40, Formido
 Maastricht 2 Fregatweg 130, Staples
 Maastricht 3 Stationsstraat 60, Post
 Maastricht 4 K. Schaloenstraat 62, Hannie’s
 Maastricht 5 Muntstraat 17, Ako
 Maastricht 6 De Beente 82A, Primera
 Maastricht 7 Roserije 329, Bruna
 Maastricht 8 Pontonniersweg 15, Gamma
 Maastricht 9 Oostermaasweg 3, Gamma
 Maastricht 10 Keurmeestersdreef 121,
  Drogisterij

 Maastricht 11 Boschstraat 97, Used
 Maastricht 12 De Mandel 7, Primera
 Maastricht 13 Glacisweg 60, Stomerij
 Maastricht 16 Malbergsingel 74, Jumbo
 Maastricht 17 Ambyerstraat Noord 5,
  Bas4Bas

 Maastricht 18 F. Romanusweg 2, Jumbo
 Nijmegen 14 Molukkenstraat, Coop 
  Walraven

 Papendrecht 7 Burgemeester Keizerweg 24,
  Karwei

 Putten 1 Dorpsstraat 34, Businesspoint
 Putten 2 Gervenhof 4, Plus
 Ridderkerk 2 Amersstraat 12,
  Boekhandel Sanders

 Rotterdam 6 Vuurplaat 426, Bruna
 Rotterdam 7 Mia van Yperenplein 99, Bruna
 Rotterdam 8 Peppelweg 86, Bruna
 Rotterdam 15 Argonautenweg 5E, Bruna
 Rotterdam 20 Van de Takstraat 56, Spar
 Rotterdam 30 Kleiweg 45, Albert Heijn
 Uithoorn 1 Zijdelwaardplein 55,
  The Read Shop
 Uithoorn 2 Amstelplein 43, Bruna
 Uithoorn 3 Zijdelwaardplein 91, Primera
 Uithoorn 4 Zijdelwaardplein 60, Jumbo
 Utrecht 17 Amstelstraat 58A,
  Vivant Temming

 Utrecht 36 Hammarskjöldhof 59, Primera
 Zutphen 4 Korte Hofstraat 7, Primera

ilatelisten zijn natuurlijk vooral 
geïnteresseerd in de voorzijde van een 
postzegel, maar ook de achterzijde 
bleek soms niet te versmaden. Tijdens 

de drooglegging leken verdacht veel Amerika-
nen een voorkeur te hebben voor het likken aan 
Engelse postzegels. Toch verklaarde de directeur 
van de Engelse posterijen dat de gom op de 
postzegels ‘strictly non alcoholic’ was. Toen er in 
1923 in Nederland sprake was van het bedrukken 
van de achterzijde van postzegels met reclame, 
werd gesuggereerd dat dit misschien iets voor 
lolly-fabrikanten zou zijn. De reclame voor Abdij-
Siroop haalde het niet omdat er bezwaar was dat 
de Staat reclame voor medicijnen ging maken 
(zeker als het niet eens een medicijn was). 

Gevaarlijk
In 1927 bleek uit een Amerikaans onderzoek dat 
het likken aan postzegels eigenlijk erg gevaar-
lijk was. Op de postzegels bleken namelijk veel 
bacteriën te zitten, afkomstig van de vele handen 
en toonbanken waar deze mee in aanraking 
kwamen. Een groot percentage bleek bacte-
riën te dragen, die gevaarlijke ziekten konden 

F
veroorzaken zoals difterie en tuberculose. Het 
likken aan postzegels werd dan ook ten sterkste 
ontraden. De berichtgeving hierover kwam ook in 
de Nederlandse kranten terecht. 
De Nederlandse Posterijen vroegen vervolgens 
de fabrikant van de postzegels, de firma Joh. 
Enschedé en Zonen, onderzoek te doen naar 
een stof die aan de gom kon worden toege-
voegd, zodat deze een onaangename smaak zou 
veroorzaken als aan de gom gelikt zou worden. 
Een proef met aloë-extract, geopperd door een 
krantenlezer, leverde niet het gewenste resultaat 
op, maar wel groene gom. Daarna volgde een aan-

tal proeven met een extract van de kwassieboom, 
die een bittere en onaangename smaak moest 
opleveren, doch verder onschadelijk was. Dit 
extract was niet alleen behoorlijk prijzig gezien 
de benodigde hoeveelheden, maar leverde ook 
problemen op met de structuur en kleefkracht 
van de gom en mogelijk zelfs met de kleur van de 
postzegels. Gezien deze bezwaren werd door de 
Posterijen van verdere proefneming afgezien. 

Tong geen lijmkwast
Krantenartikeltjes als Wees beschaafd en zinde-
lijk. Uw tong is geen lijmkwast riepen de bevol-
king op het noodlot niet te tarten en de bacillen 
letterlijk buiten te houden. Dat gold overigens 
niet alleen het likken aan postzegels, maar ook 
aan potloden, briefomslagen, de vingers bij het 
omslaan van boeken en kranten en ga zo maar 
door. 
Het likken aan postzegels viel echter moeilijk uit 
te bannen. De Duitse posterijen waren waar-
schijnlijk de eerste die de postzegelgom in de 
jaren vijftig juist van een pepermunt smaakje 
voorzagen. De Fransen volgden een aantal jaar 
later met een plan om de gom van een anijs-
aroma te voorzien… Doe mij toch maar een 
zelfplakkende zegel!

Michael Brekelmans

Lik niet aan postzegels!

Achterzijde van een vel postzegels Wilhelmina  Bontkraag 
10 cent grijs. Afkomstig uit postwaarden collectie Nationaal 
Archief inv. nr. NA007cn.

Jumbo

Plus

Deze maand zijn er geen bijzon-
dere poststempels te melden, dus 
houden we het deze keer bij een 
nieuwe lijst met dagtekenstempels 
die door vele verzamelaars werden 
gemeld. Nogmaals wordt bena-
drukt dat in deze lijsten niet de 
stempels met nummer 1 worden 
opgenomen uit de plaatsen waar 
dit het enige stempel is dat in ge-
bruik is. Het gaat om plaatsnamen 
met meerdere stempels, tenzij 
er een bijzonderheid te melden 
is. Dank voor alle inzendingen en 
zoals u weet is er een prijsje weg te 
geven voor degene die de meeste 
scans van stempelafdrukken heeft 
aangeleverd.
Er zijn meerdere stempels in 
gebruik met dezelfde plaatsnaam 
en hetzelfde nummer. Ook dat wil-
len we graag weten. Komt u zoiets 
tegen? Meldt het dan aan ons. 
Daar zijn we blij mee en we kunnen 
het opnemen in de tabellen. Zie 
hier een voorbeeld van het stempel 

Groningen 30, in gebruik op twee 
locaties. Een oude en een nieuwe 
versie. Er zijn kleine verschillen 
waar te nemen in de grootte van 
het PostNL-logo, maar ook in het 
lettertype van de plaatsnaam.  

Nieuwe dag
tekenstempels
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e verkrijging van de documenten be-
trekking hebbende op het onderwerp 
geschiedde op de zelfde manier als 
bij het eerste deel. In vergelijking met 

dit deel zijn de gegevens te vinden uit deze do-
cumenten duidelijk concreter en eenduidiger.

Eigen zegels
Het waarom het Franse verzet behoefte had 
om zelf zegels te drukken en hoe dit tot uit-
voering kwam, is het beste omschreven in ‘Les 
faux Pétain de Défense la France’ (DF) door 

François Chauvin (nr 1 uit de literatuurlijst, 
nrs. 2 en 3 zijn respectievelijk een Engelse en 
Duitse zienswijze). In de jaren 1945-46 hebben 
W.A. Biemans en B.E.Pelenkine een boekje 
geschreven: ‘L’étude sur le timbre émis par 
la Résistance française’ (nr. 4). Biemans als 
filatelist had tijdens de ‘Exposition de l’Atelier 
des Faux de Défense de la France’ te Brussel 
12 november 1945, de beschikking gekregen 
over een groot aantal kwart-velletjes en blok-
ken van 4 zegels, eigenlijk druk uitschot, maar 
belangrijk voor een studie over het tot stand 
komen van de uiteindelijke productie. De 
Pelenkine was afkomstig uit het Franse verzet.

Belangrijke documenten
De vier belangrijkste documenten zijn de vier 
bladen, die elk een van de vier drukplaten 

tonen met de volgens Biemans gevonden va-
rianten per plaat, genummerd afb. 2-5. afb. 6 
is jammer genoeg een slechte afdruk van een 
heel vel, dat laat zien hoe de vier drukplaten 
tot een cliché zijn samengevoegd. Dit is ook 
te zien op een origineel vel, verkregen via 
Delcampe om alle bevindingen te kunnen 
verifiëren: afb. 1. Het is deze afdruk die na alle 
proefnemingen de basis is voor alle 43.200 
vellen die zijn gedrukt. Dit aantal vellen 
vertegenwoordigt ruim 4 miljoen zegels, zeker 
een grote oplage, maar achteraf ook nodig. 
De in 1940 uit het studentenmilieu ontstane 
verzetsbeweging DF had in augustus 1941 
een ondergrondse krant uitgegeven met een 
oplage van 3.000 exemplaren, die in januari 
was uitgegroeid tot 450.000 stuks. In 1942 
stond men voor het dilemma om de nodige 
zegels te kopen en daarmee het Vichy-bewind 
te steunen, iets wat a priori gevaarlijk was. 
Zelf de zegels gaan drukken was ook risicovol 
maar minder direct. Men heeft voor het 
laatste gekozen en een drukkerij in Rue Scribe 
werd de opdracht toevertrouwd. Hier werd al 
een veelvoud aan documenten voor het verzet 
vervaardigd met behulp van fotogravure. Het 
model dat gekopieerd moest worden, werd 
gefotografeerd en vergroot en uitgaande van 
het origineel aangepast en teruggebracht 
naar het vereiste formaat en vervolgens met 
salpeterzuur gefixeerd op een ondergrond 
van zink. Alvorens het werkelijke proces te 
beschrijven is het noodzakelijk de omstan-
digheden waaronder gewerkt moest worden 
te kennen. Ten eerste zeggen Biemans en De 
Pelekine in hun boekje dat de hele equipe uit 
drie man bestond, allen uit het verzet, maar 
leken op het gebied van druktechniek. Ten 
tweede merkt Chauvin (1) op dat er slechts 
een oud model drukpers van het type Phoenix 
beschikbaar was als ook het voor handen zijn 
van een simpel fotogravure-apparaat. Voor de 
beschrijving van het proces wordt in eerste 
instantie de bladzijden 19 en 21 uit het eerder 
genoemde boekje gevolgd (afb. 7).

Drukplaten
Van een eerste papieren blok van vier authen-
tieke 1f50-Pétainzegels werd een fotogravure 
gemaakt zonder de bovengenoemde verfijnde 
methode te gebruiken. Niet alleen ontbrak de 
geschikte apparatuur en de nodige handvaar-
digheid, maar bovenal was er geen tijd voor 
fijnzinnigheden. Deze zes blokken werden tot 
een provisorische drukplaat verenigd, die op 
zijn beurt vier maal werd gefotografeerd en 
gefixeerd om tot de vier definitieve clichés, 
zinkplaten of panneaux (Pa, Pb, Pc en Pd) te 
komen, die dan gezamenlijk een vel van 96 ze-
gels opleveren. Tijdens de overgang van zegel 
naar zegelcliché komt dit cliché eenmaal in 
aanraking met het salpeterzuur. Zo ook met de 
transformatie van provisorische zinkplaat tot 
definitief panneau (afbeeldingen 2-5) wordt 
elk panneau eenmaal beïnvloed door het 
zuur. Uiteindelijk wordt elke zegel tweemaal 
aangetast.

In het septembernummer verscheen 
het eerste deel: De ‘zegels’ met opdruk 
Vlaamsche Staat. 
door Helle Hiemstra

biemans en bepaalde pétainzegels [2]

D

De Faux de la Défense

1
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5
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Clichés
In eerste instantie is men ongetwijfeld begon-
nen met zesmaal hetzelfde blok te nemen. 
Dit hield in dat elk cliché van 4 zegels door 
gebrek aan ervaring en handvaardigheid een 
volkomen verschillende aanblik gegeven moet 
hebben. Op een gegeven ogenblik is men 
overgegaan tot het nemen van verschillende 
blokken van 4. Zo ontstond er meer variatie, in 
plaats van zesmaal hetzelfde blok in de provi-
sorische drukplaat en dus 24 maal hetzelfde 
blok in het hele vel van 96 zegels bestaat 
een drukplaat nu uit 24 verschillende zegels. 
Hiermee wordt de doorzichtigheid duidelijk 
verbeterd en het is mogelijk een herkenbare 
zegel te vinden. Zegel 10a van de eerste 
drukplaat Pa (afb. 2) is zo’n zegel die maar 1x 
voorkomt en consequent op dezelfde plaats te 
zien is, ook in de andere panneaux. Biemans 
waardeert dit als een constante misdruk en 
dit is principieel niet juist: onderzocht wordt 
namelijk wat de invloed is van het fotogravure 
proces op het aantal misdrukken, inherent 
aan dit proces. Een inkeping in een kaderlijn 

kan alleen maar toegekend worden aan het 
oorspronkelijke drukproces.

Fouten
Dit is de aanleiding om de verschillende fouten 
of misdrukken, die Biemans opvoert te rubrice-
ren en tegelijkertijd zijn filosofie (afb. 7) betref-
fende deze fouten of misdrukken te onder-
zoeken. Na de verschillende fouten nog eens 
bekeken te hebben en ook hoe Biemans tot een 
zekere indeling is gekomen, lijken de volgende 
vijf categorieën voor de hand te liggen.
1. fouten ontstaan vóór het vervaardigen van 
de drukplaten
2. niet benoembare fouten tijdens het vervaar-
digen van de drukplaten
3. benoembare fouten tijdens het vervaardi-
gen van de drukplaten
4. benoembare fouten na het maken van de 
drukplaten, doch voor het definitieve drukken
5. alles wat overblijft
Beginnend bij de eerste categorie is al vast-
gesteld dat de zegels 10a, 10b, 10c en 10d al 
een inkeping hadden. Ook de kaders 1c, 19c, 

23c 19d hadden al afwijkingen voordat met 
het fotografische proces werd begonnen. Bie-
mans geeft in zijn opsomming van constante 
variaties aan, welke hij niet beschouwt als 
veroorzaakt te zijn door het drukproces zo 
als een drukvouw of een kring. Dit zijn echter 
druktoevalligheden, die zelfs niet ter sprake 
komen. Het moet eigenlijk wel nog een keer 
genoemd worden en dat geldt voor alle cate-
gorieën, dat Biemans een grote hoeveelheid 
‘reservemateriaal’ tot zijn beschikking had, 
waaruit hij naar believen kon putten Dit zijn 
dus ten onrechte opgevoerde fouten. 

Categorie 2
De situatie zoals aangetroffen op de bladen 2-5 
van deze moeilijkste categorie. Het gaat hier om 
de nummers 1a t/m 6a, 13a t/m 16a, 18a, 1b t/m 
6b, 13b, 15b, 16b, 1c en 2c, 14c t/m 16c, 18c, 1d 
t/m 5d en 15d. Dit zijn de zegels ‘oreille cassée’ 
geplaatst in oneven vakken van de matrijs en de 
‘tache dans les cheveux’ in even vakken. Dit zou-
den dan de twee werkelijke variëteiten geweest 
moeten zijn, waarover hij zo terughoudend 
schrijft op bladzijde 21 (afb. 7). Terughoudend 
omdat Biemans in de 4e alinea schrijft ‘Onder 
de gegeven omstandigheden is het mogelijk het 
aantal fouten tot het oneindige op te schroeven’ 
en dat is zonder meer waar. In de 5e zin stelt hij 
dat bij de officiële Pétain-zegels druktoevallig-
heden als drukfouten worden erkend, terwijl hij 
eigenlijk het omgekeerde doet (zie categorie 1). 
In de daarop volgende zin meldt hij: ‘Het is ons 
onmogelijk om qua materiaal alle fouten te 
inventariseren door hun spontane en onver-
wachte voorkomen’. Daar is goed in te komen 
gezien de proefdrukken die genomen zijn. De 
volgende zinsnede: ‘De volledige inventaris zou 
trouwens slechts een relatief instructief belang 
vertegenwoordigen en zou het onderzoeken 
van alle uitgegeven vellen vereisen’, geen 
commentaar. De 8e alinea: ‘Het is ook nodig de 
aandacht van onze lezers, in dit geval, te richten 
op het ontbreken van het algemeen erkende 
principe in het onderzoek naar variëteiten, te 
weten: ‘Men beoordeelt een variëteit als echt 
indien de bijzonderheden op minstens twee 
identieke exemplaren voorkomen. Inderdaad 
hebben wij het geluk gehad om op een zegel 
met een constante fout te kunnen constateren 
dat opvolgende zegels fouten vertoonden met 
een overeenkomende systematische hoedanig-
heid en geen enkel verband vertoonden met de 
fundamentele fout. De aanwezigheid van deze 
fouten, en daar moet men zich niet in vergis-
sen, hebben alle voorwaarden om te verdwijnen 
tijdens het drukken van de vellen’. 
Alle argumenten op de keper beschouwend, is 
Biemans eigenlijk bezig een niet heilzame weg 
te plaveien naar twee identieke exemplaren die 
elk hun eigen systematisch verlopende ontwik-
keling van fouten hebben. Hij ziet echter over 
het hoofd dat een variant alleen kan bestaan 
als deze slechts eenmaal voorkomt in het 
gehele zegelbeeld. Biemans bouwt zijn twee 
varianten ‘oor’ en ‘haar’ op met een deel van 
het zegelbeeld en wat die ene zo belangrijke 
zegel betreft, met het de veronderstelde aan-6
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wezigheid, daar wordt niet meer over gerept. 
Ook het deel ‘zegels met opdruk Vlaamsche 
Staat’ is met een overmaat aan fantasie en 
overmoed tot stand gekomen en hier is het 
niet anders. Concluderend kan gesteld worden 
dat de boven genoemde nummers 1a t/m 15d 
geen plaatfouten bevatten. Voor de goede orde: 
van het achterhoofd met de gebiedjes ‘oor’ en 
‘haar’ zijn alle zegels onderzocht op gelijkheid 
en die is niet gevonden. De meest praktische 
oplossing is deze gebiedjes te elimineren.

Categorie 3
De varianten, die duidelijk omschreven kunnen 
worden, kunnen op twee manieren ontstaan. Ten 
eerste bij de overgang van een papieren blok 
van vier zegels naar het provisorische blok van 
zes clichés (Pp), elke afdruk die van dat blok 
gemaakt wordt, bevat dan minstens die variant. 
Pa17, Pb17, Pc17 en Pd17 (vlek achter oor) zijn 
ontstaan tijdens de productie van het proviso-
risch blok en komen voor in de vier kwadranten.
De tweede mogelijkheid dat een variant wordt 
geïntroduceerd is bij het definitief maken van 
de drukplaten. Het blok wordt 4x gefotogra-
feerd en elke afdruk dient voor een kwadrant. 
Zo ontstaat :
Pa8 (vlek tussen R en A van FRANÇAISES en 
vlek op C) Pp naar Pa
Pc3 (vlek tussen het achterhoofd en FRAN-
ÇAISES) Pp naar Pc
Pc4 (vlek in de bovenste bocht van de eerste S 
van FRANÇAISES). Pp naar Pc
Pc12 (vlek op de slaap van Pétain) Pp naar Pc
Pc24 (vlek op de 2e S van POSTES) Pp naar Pc
Pd18 (vlek onder de kin van Pétain) Pp naar Pd
Pd22 (klein vlekje ter hoogte van de kruin van 
Pétain) Pp naar Pd
Deze varianten kunnen niet alleen gevonden 
worden op het originele vel, maar ook, zij het 
met wat moeite, op de de afdruk (afb. 6) uit 
de erfenis van Biemans. Alle vellen zijn dus 
afkomstig van een en dezelfde matrijs. 

Categorie 4 
Deze kent slechts een secondaire variant, een 
mechanische beschadiging; het lijkt er op dat 
bij het uiteindelijk samenstellen van de vier 
drukplaten tot een matrijs een stuk gereed-
schap op het hoofd van Pétain is gevallen en zo 
een naar boven geslagen braam heeft veroor-
zaakt. Niet constant zoals te zien is door Pa19 
te vergelijken met het controlevel (afb. 1).

Categorie 5 
De vergaarbak van de niet benoemde zegels. 
Dit zijn Pb5, 6, Pc5, 8 en 9, Pd9, 19
Pb5: de F van FRANÇAISES bestaat uit twee 
delen. Dit is een slijtage of breuk, in elk geval 
van de oorspronkelijke zegel: ten onrechte 
opgevoerd
Pb6: de R van FRANÇAISES heeft een 
gebroken boog, zelfde reden: ten onrechte 
opgevoerd
Pc5: de wazige vlek achter het hoofd is niet 
constant en een gelijksoortige vlek onder de 
kin ontbreekt en is duidelijk niet tot een O 

vervormd. Ten onrechte opgevoerd
Pc6: wazige vlek voor de mond, die in de 
loop van het drukproces minder zou moeten 
worden, ontbreekt. Foutieve melding
Pc8: dit is dezelfde zegel als Pc7, alleen uit een 
ander vel. Ten onrechte opgevoerd
Pc9: een wazige vlek wordt geclaimd en die 
is ontegenzeggelijk niet constant aanwezig, 
maar het is ook een Pd18-zegel, die toentertijd 
is afgekeurd en later goed genoeg bevonden 
werd om als variant te dienen. Onterecht 
opgevoerd
Pd9: Biemans zegt bij zijn commentaar op de 
verschillende zegels dat hij er ettelijke hon-
derden heeft gezien en dat deze aan het einde 
van de oplage zou zijn verschenen. afb. 6, 
waarschijnlijk een kopie van een van de eerste 
vellen, toont deze bijzonderheid wel, terwijl 
op afb. 1 niets te bespeuren valt. Uiteindelijk 
is het dus een niet constante variant en dus 
onterecht opgevoerd
Pd19: dit is een zegel met ‘vlek achter het oor’ 
net zoals de nummers 17 van het geaccepteer-
de basisvel. Deze zegel kan van elk van de vier 
kwadranten komen. Onterecht opgevoerd

Concluderend 
Biemans heeft er maar een slag naar gesla-
gen. In plaats van 58 varianten zijn het er nu 
12. Gezien de primitieve wijze van tot stand 
komen toch nog een redelijk aantal. Toch blijft 
er iets van een deceptie hangen. Waar het in 
deel 1 inderdaad fantasie en lef leek te zijn, 
lijkt het nu blinde eerzucht. Als pleister op de 
wonde nog een echt gelopen brief met een  
DF-zegel, persoonlijk gewaarmerkt door 
Bertrand Sinais (afb. 8).

Literatuurlijst
1.Les Faux Pétain de Défense de la France, François 
Chauvin, Timbres Magazine Mai 2002
2. The Défense de la France – forgery of the !f50 Pétain, 
Mick Bister, The Journal of the France & Colonies 
Philatelic Society, volume 62, March 2012
3. Schwarze Post, Französische Résistancefälschung im 
II Weltkrieg, Wolfgang Baldus
4. L’étude sur le timbre émis par la Résistance 
 française, W.A. Biemans et B.E. de Pelekine

7

8



660 FILATELIE  NOVEMBER 2017

n aanwezigheid van een groot aantal 
ambassadeurs en vertegenwoordi-
gers van postdiensten uit diverse 
Europese landen (afb. 1) werden de 

Grote Prijzen voor de Belgische en Europese 
Filatelistische Kunst in 2017 uitgereikt. 
Het evenement kent een lange geschiede-
nis en zo’n 50 jaar geleden betrof het met 
name de Belgische zegels die voor een prijs 
in aanmerking kwamen. Ongeveer vijftien jaar 
geleden werd besloten om het evenement een 
meer internationaal tintje te geven (afb. 2). 

Ambassadeur
Dit jaar waren er prijzen voor de beste Belgi-
sche postzegels, de beste gegraveerde zegels 
van de Europese Unie en voor de beste jeugd-
zegels van de Europese Unie. Aan het slot 
van de bijeenkomst werden ook de winnaars 
bekend gemaakt van de mooiste Europazegels 
die dit jaar zijn verschenen.
Tijdens de bijeenkomst, die werd geleid door 
juryvoorzitter Guy Coutant, die vele aanwezi-
gen in vele talen toesprak, werd duidelijk dat 
het voor de 35-koppige jury geen eenvoudige 
taak was om tot een definitief oordeel te 

I

Het historische Brusselse stadhuis bood onlangs onderdak aan de 
uitreiking van een aantal prestigieuze prijzen in de filatelistische 
wereld. Bephila, de Belgische vereniging ter bevordering van de 
Filatelie, was ook nu weer gastheer van deze bijeenkomst. 
door Arie Noorland

komen. Deze jury was samengesteld uit zowel 
filatelisten als technisch specialisten.
De eerste prijzen die werden uitgereikt betrof-
fen de Grote Prijzen ‘Ambassadeur’ voor de 
beste Belgische zegels. In deze categorie 
ging de eerste prijs naar het in juni dit jaar ver-
schenen velletje met afbeeldingen van flora en 
fauna in het natuurgebied ‘Het nieuwe Zwin’. 

Illustrators André Buzin, Marijke Meersman 
en zegelontwerper Kris Maes namen de prijs 
in ontvangst (afb. 3). De tweede prijs voor de 
Belgische zegels gingen naar het velletje met 
bekende gebouwen in Gent. Derde in deze 
categorie werd het velletje Magna Carta van 
de Europese Post.

Gegraveerde zegels
De prijzen voor de best gegraveerde zegels van 
de Europese Unie waren een internationale af-
spiegeling van de hetgeen de ontwerpers op dit 
terrein te bieden hebben. Spanje werd hier met 
de eerste prijs beloond voor het fraaie velletje, 
uitgegeven in mei 2016, met een afbeelding 

Postzegelprijzenparade in Brussel

Finland Europa’s mooiste
Tijdens de bijeenkomst Brussel 
was er niet alleen aandacht voor 
de mooiste zegels die in verschil-
lende categorieën door een Belgi-
sche jury waren genomineerd.
Ook de traditionele jaarlijkse 
verkiezing van de aantrekkelijkste 
Europazegel stond hier op het pro-
gramma. Deze verkiezing werd dit 
jaar voor de zevende keer georgani-
seerd. In 2017 werd door 63 landen 
zegels met als thema kastelen 
uitgegeven. De zegels werden 

beoordeeld door 
een internationale, 
achtkoppige jury en 
duizenden filatelis-
ten die via internet 
hun stem hebben uitgebracht. Zij 
beoordeelden dat de bijzondere 
zegel van Finland het meest aan-
trekkelijk was en daarom met een 
eerste prijs werd bekroond. Omdat 
Finland niet veel echte kastelen 
telt heeft de ontwerper gekozen 
voor een opname van een sneeuw- 

en ijskasteel. 
Een bouwwerk 
dat hij vlak voor 
de opname zelf 
heeft gebouwd. 

De eerste prijs werd in ontvangst 
genomen door mevr. Laura Luoma, 
directielid van de Finse post 
 (Posti). Zij ontving de prijs uit 
handen van de heer Timo Ranta, 
de Finse ambassadeur in Brussel.
In deze competitie, die werd 
georganiseerd door de Europese 

postorganisatie Posteurop, ging 
de tweede prijs ex aequo naar 
Italië en Åland. Liechtenstein 
was goed voor de derde prijs. 
De prijzen werden overhandigd 
door de heer Botond Szebeny, 
secretaris-generaal van PostEurop. 
Hij maakte in een korte toespraak 
de thema’s van de Europazegels 
voor de komende jaren bekend. In 
2018 staan bruggen centraal en in 
2019 zullen nationale vogels het 
centrale motief zijn. 

1. Volle zaal met diplomaten en filatelisten 2. Prijzentableau

5. Het winnende velletje Nederlandse Kinderzegels
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Postzegelprijzenparade in Brussel

3. Belgische prijswinnaars: vlnr Ina De Wasch, 
Kris Maes , Marijke Meersman, André Buzin

4. Eerste prijs gegraveerde zegels met vlnr juryvoorzitter 
Guy Coutant, Cristina Rodriguez en Cecilia Yuste Rojas. 

van de stad Salamanca. Deze prijs werd in 
ontvangst genomen door de Spaanse ambas-
sadeur mevr. Cecilia Yuste Rojas. Zij werd 
vergezeld door een directielid van de Spaanse 
post mevr. Cristina Rodriguez (afb. 4).
De tweede prijs voor de mooiste gegraveerde 
zegels was voor een gezamenlijke uitgifte 
van Slowakije Tsjechië, Hongarije en Polen. 
Deze postzegelemissie was gewijd aan de 
Boheemse filosoof, arts en politicus Johan-

nes Jessenius. Een Italiaans zegel met een 
afbeelding van de Piazza Ruggiero Settimo in 
Palermo was goed voor de derde prijs.

Jeugdzegels
Ook Nederland viel in Brussel in de prijzen. De 
Grote Prijs voor de beste Jeugdzegels van de 
Europese Unie in 2016 werd toegekend aan de 
Kinderpostzegels van 2016 met een afbeelding 
van de bus van Fiep Westendorp (afb. 5+6). 

Ontwerpster Wietske Lute en de secretaris 
van de Stichting Fiep Westendorp, Gioia Smit 
namen samen met Ludo Voorn en Arjan Jo-
chems, respectievelijk directeur en marketing 
manager van PostNL de prijs in ontvangst. Zij 
werden hierbij vergezeld door mevr. Wampie 
Libon van de Nederlandse ambassade.
Het Oostenrijkse postzegelpuzzelvelletje en 
het Belgische velletje met Kuifjezegels waren 
goed voor de tweede en derde prijs. 

6. Eerste prijs voor kinderzegels van Fiep 
Westendorp: vlnr: Wietske Lute, Gioia Smid, 
Inge Hulsebosch, Ludo Voorn, Arjan Jochems 

en gewone briefkaart, maar met een 
naamstempel CELEBES. Merkwaardig, 
een stempel dat blijkbaar niet de naam 
van een hulppostkantoor draagt, maar 

van een eiland. De briefkaart is op 14 februari 
1910 geschreven in Madjene, aan de westkust, 
en wordt acht dagen later via Makasser, de 
hoofdplaats en gelegen aan de zuidwestkust, 
verzonden naar Batavia. 
Een paar jaar eerder, in 1905, vond in Zuid-
Celebes de Boni-expeditie plaats. Het zuiden van 
het eiland bestond feitelijk uit allemaal kleine 
rijkjes met aan het hoofd een vorst. Boni was er 
zo een, waarvan de vorst voor problemen zorgde. 
Aangezien zijn houding van grote invloed was op 
de andere vorsten, en hij ze voortdurend ophitste 
tegen het Nederlandse bestuur, greep na talrijke 
eerdere gevechten gouverneur-generaal J.B. van 
Heutsz in. Hij stuurde er een troepenmacht op af 
met als doel het tot rust en orde brengen van het 
hele gebied. Door den Gouverneur-Generaal werd 
het verlangen te kennen gegeven, dat het zonder 
noodzaak verwoesten van kampongs en eigen-
dommen, zoomede het rooven, ten strengste zou 
worden tegengegaan, en voorts in alle opzichten 
een gematigd optreden aanbevolen, aldus het 
Koloniaal Verslag over 1905. Aan deze militaire 
expeditie was van 18 juli tot en met 29 december 
1905 een veldpostkantoor verbonden, dat post 
stempelde met een vierkantstempel ZUID-
CELEBES. 
Het bleef echter in de noordelijker gelegen 
regio’s onrustig. Vooral in de landschappen 
ten noordwesten van Enrekang braken vanaf 
april 1906 regelmatig gevechten uit tussen de 
hoofden van de bevolking met hun strijders en de 
Nederlandse militaire en bestuurlijke gezagheb-
bers. In de nacht van 6 op 7 juni 1906 vond een 
overval plaats op de Nederlandse bestuursves-
tiging te Madjene, nadat enige dagen tevoren de 

troepen vandaar naar Makasser waren terug-
gekeerd. Verscheidene gezagsdienaren werden 
vermoord, terwijl de controleur (de Nederlandse 
bestuursambtenaar) zich genoodzaakt zag in 
een vlerkprauwtje de wijk te nemen naar het zui-
delijker gelegen Paré Paré. Direct werd er vanuit 
Makasser een troepenmacht gezonden. 
Net als in 1905 moesten na afloop van het mili-
taire ingrijpen de vorsten van de zelfbesturende 
landschappen de zogenoemde Korte Verklaring 
tekenen: (1) erkenning van het oppergezag van 
het Nederlandse gouvernement, (2) verbod van 
politieke contacten met een vreemde mogend-
heid en (3) naleving van alle regelingen en beve-
len. En zo keerde begin 1910 de rust terug.
Al snuffelend in oude couranten vonden wij de 
volgende bruikbare informatie. Ten behoeve 
van de agerende troepen in Zuid-Celebes werd 

ingaande 28 april 1906 een veldhulppostkantoor 
opengesteld onder de naam ‘Veldhulppostkan-
toor Celebes’. Daar is dus onze briefkaart afge-
stempeld met CELEBES. Op 1 maart 1910 werd dit 
veldhulppostkantoor opgeheven tegen gelijktijdi-
ge opening van een hulppostkantoor te Madjene.
Ruim een eeuw geleden, in heel andere tijden, 
werd deze briefkaart door afzender D.J. Winkel-
man gericht aan de redacteur-administrateur 
van ‘De Indische Sport’, Gang Secretarie No. 10 
te Batavia, alwaar de kaart in de namiddag werd 
besteld. Wij weten wie deze actieve redacteur is:  
P.L. Jut de Bourghelles. U kwam deze naam eerder 
tegen in Tempo doeloe 1914 (Filatelie mei 2017). 

Peter Storm van Leeuwen
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Tempo doeloe 1910 [2]
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door Nico de Weijer

ijdelings kwam daarbij Nederlands-
Indië aan de orde. Nu meer over 
Nederlands-Indië, want het was wel 
het belangrijkste Nederlandse over-

zeese gebiedsdeel gedurende bijna 350 jaar, 
vanaf 1602 tot en met 1949. Zo’n langdurige 
aanwezigheid geldt ook voor de Nederlandse 
Antillen (vanaf 1634) en Suriname (vanaf 
1667), maar ook voor het gebied van de 
huidige republiek Guyana. Bijna 200 jaar was 
dit ook een Nederlandse kolonie. Het huidige 
Guyana (daarvoor 150 jaar Brits Guyana; de 
Britten schreven “Guiana”) is ontstaan uit vier 
Nederlandse koloniën die in 1814 verloren gin-
gen dat wil zeggen op typisch Britse wijze aan 
Engeland werden ‘afgestaan’. Dat overkwam 
overigens meerdere Nederlandse koloniën 

Z

In het vorige nummer van Filatelie heb ik u 
verteld over de Nederlands Nieuw-Guinea gulden, 
die nodig was, omdat Nieuw-Guinea buiten de 
soevereiniteitsoverdracht van Nederlands-Indië 
aan Indonesië werd gehouden.

eind 18e en begin 19e eeuw. De  Engelsen 
zijn door de eeuwen heen in koloniaal en 
handelsopzicht altijd onze grootste vijand 
geweest. Er vonden in de periode 1652 en 
1784 maar liefst vier Engels-Nederlandse 
oorlogen plaats. Redenen voor deze oorlogen 
waren de controle over zee- en handelsrouten 
en vanwege het Engelse protectionisme bij het 
vervoer van goederen uit Noord-Amerika (de 
Akte van Navigatie van 1651). 

Nederlands-Indië
De Indische Archipel had vanaf de VOC-tijd al 
heel veel soorten geld in gebruik. Dat waren 
onder andere de gulden, de rijksdaalder, de 
VOC-stuivers en duiten, maar ook allerlei 
lokale gouden en zilveren munten. Ook werd 
er druk gehandeld met de populaire Indiase 
rupees. 

De muntsituatie de 17e en 18e eeuw is te com-
plex om hier in kort bestek een verantwoord 
overzicht van te geven. Belangrijk feit is even-
wel dat er in Nederlands-Indië in de 18e en 
begin 19e eeuw een schrikbarend tekort was 
aan klein geld. Dit was mede om die reden dat 
allerlei soorten munten van binnen en buiten 
de regio werden gebruikt in de handel. 
Gedurende de Bataafse republiek (1795-1801) 
was in Nederlands-Indië een gulden onder-
verdeeld in 20 stuivers en een stuiver was 
vier duiten waard. De eilanden Sumatra en 
Java hadden ook ieder een eigen munteen-
heid. Op Java was dat de Javaanse roepie (tot 
1816) en op Sumatra de Sumatradollar (tot 
1824). Daarbij moet worden bedacht dat tot 
1824 delen van Sumatra in Engels bezit waren. 
In dat jaar werd de kleine kolonie Nederlands 
Malacca (nog een bezitting uit de VOC-tijd) 
geruild voor deze Engelse gebieden, waaron-
der Benkoelen in Midden-Sumatra. 

Beperking muntsoorten
De overheid wilde het gebruik van al die 
muntsoorten gaan beperken. Met ingang 
van 1833 werd besloten geen duiten meer te 
gebruiken en de gulden gelijk te stellen aan 
120 cent. Pas in 1854 werd de gulden verdeeld 
in 100 centen, waarna de gulden geleidelijk 
als leidende munt werd ingevoerd. Er waren 
overigens al veel Nederlandse munten in 
Nederlands-Indië in omloop en daarom werd 
in 1854 bepaald dat Nederlandse munten 

Nederlands-Indië, Suriname, 
Nederlandse Antillen en Guyana

de gulden in de nederlandse overzeese rijksdelen 2

SPECIAL 2017 MUNTSTELSELS 
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Afb. 1. Guldenzegels Nederlands Indië van na WO II.

Afb.2. De Javasche Bank betaalt aan toonder tien NederlandsIndische guldens. Afb.4. Een bankbiljet van NederlandsIndië met de waarde en muntsoort in het Nederlands, 
Maleis, Javaans en Chinees. De laatstgenoemde twee talen staan alleen op de achterzijde.

Afb.3. VOCstempelafdruk
ken van 1, 2 en 3 gulden.
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ook in Indië gangbaar waren. Met ingang van 
dat jaar werd er tevens een begin gemaakt 
met het slaan van grote aantallen zilveren 
Nederlands-Indische guldens. 
Met een onderbreking van bijna vier jaren 
Japanse bezetting (1942-1945), bleef de Indi-
sche gulden tot eind 1949 bestaan (afb 1+2).

De porto die de VOC berekende voor het 
vervoer van brieven tussen Indië en Nederland 
v.v. , maar ook tussen alle andere VOC-gebie-
den (en dat waren er vele), werd uitgedrukt in 
stuivers en guldens. Hierbij de stempelafdruk-
ken in guldens die op brieven werd geplaatst 
als bewijs dat de verschuldigde porto was 
voldaan (afb 3). 
In deel I over de Nederlands Nieuw-Guinea 
gulden, heb ik u al verteld over de gulden- en 
centen-bankbiljetten, die door de Japanse 
bezetter waren meegenomen en na de Ne-
derlandse capitulatie begin 1942 een geldig 
betaalmiddel werden. 

Ontstaansgeschiedenis van de Indone-
sische rupiah als opvolger van de gulden
Het woord ‘rupiah’ komt uit het Sanskriet en 
betekent ‘zilver’ of zilveren munt. In de tijd 
van de VOC circuleerden veel zilveren rupees 
uit India in de Indische Archipel. Deze munt 
was zo populair dat de VOC in 1747 eigen 
rupees liet slaan, die ze ‘ropij’ noemden. In de 
veertiger jaren van de vorige eeuw werd op de 
bankbiljetten de waarde en de valuta-naam 
naast het Nederlands ook in de talen Maleis, 
Javaans en Chinees vermeld. De vertaling van 
het woord ‘gulden’ is daarbij Roepiah (oude 
spelling) geworden. Zo is het woord ‘roepiah’ 

van deze gekapte munten werd dit muntgeld 
‘driekantjes’ genoemd, De gekapte munten 
waren eind 18e eeuw, de Spaanse pesos en 
de Portugese halve dobra of johannis, met 
een waarde van 18 ¾ gulden. In 1821 gaf de 
Gouverneur toestemming om in de Verenigde 
Staten zilveren realen te laten slaan met de 
naam Curaçao daarop vermeld. In 1822 kwa-
men daar ook stuivers bij. 
Uiteindelijk werden Curaçao en de overige 
eilanden met ingang van 1827 opgenomen in 
het Nederlandse muntstelsel van 1816. Toch 
bleef er een tekort aan klein muntgeld, zodat 
in 1838 men zich genoodzaakt zag toestem-
ming te geven om 6.000 Nederlandse guldens 
in vieren te kappen. 
Deze methode om een tekort aan te vullen, 
kennen we ook bij de postzegels van Curaçao. 
In 1918 werden postzegels van 2 en 2 ½ cent 
schuin gehalveerd, omdat er een tekort aan 
1 cent zegels was. Deze gehalveerde zegels 
zijn de nummers 71 t/m 72a uit de NVPH-
catalogus (afb. 5). 
Door de bezetting van Nederland in 1940 werd 
de Antilliaanse gulden ontkoppeld van de 
Nederlandse gulden en in plaats daarvan 
gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Deze 
koppeling bleef na de oorlog gehandhaafd, 
met een kleine aanpassing in 1971 (afb. 6).
Op de hier getoonde poststukken komt het ge-
bruik van centen tot uitdrukking in de waarde 
vermelding op de postzegels (afb. 7+8). 
Deze Antilliaanse gulden is nog steeds de 
munteenheid van Curaçao en Sint Maarten 
(afb. 9+10).
Tot 1986 was de Antilliaanse gulden ook de 
nationale munt van Aruba. Door de Status 

geleidelijk synoniem geworden met het woord 
‘gulden’. Het woord ‘gulden’ was overigens 
voor de plaatselijke bevolking moeilijk uit te 
spreken. 
In 1928 werd op een congres van jonge Indo-
nesische intellectuelen het Maleis uitgeroepen 
tot nationale taal voor alle Indonesische 
volkeren en werd automatisch het woord 
Roepiah het Maleise woord voor de gulden. 
Op het afgebeelde Indische bankbiljet is dit te 
zien (afb.4)
Een beetje typisch is dat het woord ‘rupiah’ 
de oorspronkelijke betekenis van zilver heeft, 
terwijl de gulden is afgeleid van het woord 
goud. De guldens in Nederland en elders 
waren overigens meestal van zilver. 

De Antillen 
De Nederlandse-Antillen bestaan uit drie 
Bovenwindse en drie Benedenwindse eilanden 
in het Caribisch gebied. De drie Bovenwindse 
eilanden worden ook de drie ‘S’- eilanden 
genoemd vanwege de namen Saba, Sint-Eus-
tatius en Sint-Maarten. Deze eilanden liggen in 
een gordel van vele kleine eilandjes. Ongeveer 
duizend kilometer zuidelijker liggen de Bene-
denwindse eilanden oftewel de ABC-eilanden. 
Dit zijn Aruba, Bonaire en Curaçao. Deze 
eilanden liggen voor de kust van Venezuela. 
In de periode van de West-Indische Compag-
nie werd er naast guldens en stuivers vooral 
betaald met de Spaanse pesos van acht 
realen, ook wel ‘matten’ genoemd. Deze acht 
realen hadden een waarde van 48 stuivers. Als 
gevolg van een voortdurend tekort aan klein 
muntgeld werden grote zilveren en gouden 
munten in delen gekapt. Vanwege de vorm 

Afb.5. De 
’gekapte’ 
postzegel 
van 2 cent.

Afb.6. Bank
biljet van 
25 Antilliaanse 
gulden uit het 
jaar 1990.

Afb.7. Saba (Bovenwinds eiland) 7 nov. 1896 via Sint Eustatius naar Londen.

Rechts: Afb.8. Oranjestad (Benedenwinds eiland) 22 aug.1946 naar Amsterdam, 
porto 2½ gulden.
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Aparte kreeg Aruba echter een eigen munt, de 
Florin genaamd (afb.11).
De eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba 
gebruiken sinds 2010 de Amerikaanse dollar 
als officieel betaalmiddel (afb.12). 
Deze drie eilanden zijn tegenwoordig speciale 
Nederlandse gemeenten. Het Koninkrijk der 
Nederlanden heeft dus nu in de praktijk drie 
officiële valuta, namelijk de Euro, de Antil-
liaanse gulden en de US-dollar. 

Suriname
Suriname, viermaal zo groot als Nederland, 
is een republiek gelegen aan de noordkust 
van Zuid-Amerika tussen Frans Guyana en de 
republiek Guyana (het vroegere Brits Guiana). 
Ook in Suriname was na de periode van de 
West-Indische Compagnie sprake van een 
voortdurend tekort aan klein muntgeld. In de 
18e eeuw werd zelfs suiker als betaalmiddel 
gebruikt en later werd geld aangemaakt door 
het stevige kartonpapier van speelkaarten 
hiervoor te gebruiken. De blanco zijde van de 
speelkaart werd voorzien van een droogstem-
pel met het wapen van Suriname, een volg-
nummer, een waarde aanduiding (tussen de 

1 en 10 gulden) en ter legalisatie een handteke-
ning. Ter vervanging van dit speelkaartengeld 
werden door de Algemeene Nederlandsche 
Maatschappij waarde-biljetten uitgegeven van 
½, 1, 2, 3, 5, 10, 25, 50 en 100 gulden. Deze 
waarde-biljetten werden rond 1828 vervangen 
door de zeshoekige muntbiljetten van de 
West-Indische Bank die in centen bestonden. 
Ook Suriname werd met ingang van 1827 op-
genomen in het Nederlandse muntstelsel van 
1816 en in 1940 kreeg de gulden, zoals in de 
Antillen, een eigen wisselkoers ten opzichte 
van de Nederlandse gulden. Deze bleef ook na 
de oorlog gehandhaafd. 
De vooroorlogse Wilhelmina-guldens werden 
in 1954 aangevuld met een muntbiljet van 
een gulden en daarop werd voor het eerste 
de valutanaam Surinaamse gulden vermeld. 
Op 1 april 1957 werd de Centrale Bank van 
Suriname opgericht, die Surinaamse guldens 
ging uitgeven. 
De postzegelwaarden werden in de gehele 
periode ongewijzigd in guldens en centen 
weergegeven (afb. 13). 
Na de onafhankelijkheid van Suriname werd 
de gulden als nationale munt gehandhaafd 

(afb. 14). Een aangetekende brief naar Neder-
land kostte in 1978 een gulden en vijfenzeven-
tig cent (afb.15). 
De Surinaamse gulden had in de jaren daarna 
echter te maken met een enorme inflatie, 
waardoor de nominale waarden van de 
bankbiljetten en postzegels tot grote hoogten 
stegen (afb. 16+17). 
De porto voor een brief naar Nederland 
was op 14 augustus 2003 al opgelopen tot 
2.500 Surinaamse gulden (afb. 18). Om 
schoon schip te maken werd op 1 januari 
2004 de Surinaamse gulden vervangen door 
de Surinaamse dollar (afb. 19).
Voor duizend Surinaamse guldens kreeg 
men één Surinaamse dollar terug. Voor de 
Surinamers was er slechts een voordeel: het 
in omloop zijnde muntgeld mocht worden 
‘doorgebruikt’. 25 cent uit het Surinaamse 
guldentijdperk kreeg dus de waarde van 
25 dollarcent. Door deze omwisseling verdwe-
nen de enorm hoge bedragen voor goederen 
en postzegels. Thans wordt de Surinaamse 
dollars weer bedreigd door inflatie.

(wordt vervolgd)

Afb.9. Het land Curaçao, waar de Antilliaanse gulden nog wordt gebruikt. 
Ook hier de waarden in centen. 

Afb.10. In het land Sint Maarten wordt de Antilliaanse gulden nog gebruikt, 
zegelwaarde in centen.

Afb.11. De 
Arubaanse florin 
uit 1986 als 
afbeelding. Op 
Arubaanse post
zegels wordt de 
waarde altijd in 
centen vermeld.
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Afb.12. Caribisch  Nederland (Bonaire), waar de USdollar wordt gebruikt, 
hier de waarden van $ 0.88 en $ 0.99.     Afb.13. Paramaribo d.d.19 mrt.1937 als deel Koninkrijk, porto naar Nederland 35 cent.

Afb.14. De gulden van Suriname bij lands verordening 1960.

Afb.15. Aangetekende brief uit 1978 uit de Republiek Suriname, tarief toen nog 1 gulden en 75 cent.

Afb.16. Het biljet van 25.000 gulden uit 2000.

Afb.17. Ansichtkaart uit december 1997 met een portobedrag van 175, = Surinaamse guldens (f).

Afb.19. Nieuw Nickerie 8 oktober 2014 met een 
porto van SRD 7,50 (in Surinaamse dollars).

Afb.18. In augustus 
2003 kostte verzending 
brief naar Nederland 
2.500,= Surinaamse 
guldens (sf). 
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Alle abonnees kunnen voordelig in Filatelie adverteren. Voor maar tien 
euro kunt u een kleine annonce laten plaatsen. Voor dat bedrag heeft u 
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3330 AA Zwijndrecht. ads.filatelie@gmail.com 

Daarbij dient u duidelijk uw naam en adres dan wel telefoonnummer te 
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‘LEOPARDI’
VEILING 212
Zaterdag 18 november 2017
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal.

•	KIJKDAGEN: maandag	13	t/m	vrijdag	17	november	van	10.00	
tot	16.00	uur,	zaterdag	18	november	van	08.30	tot	12.30	uur.

•	VEILING:	zaterdag	18	november	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	213	wordt	gehouden	op	zaterdag	20	januari	2018.

Tevens	renteloze	voorschotten	op	grotere	kollekties.

W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur.
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e communicatie tussen verschillende 
steden en landen werd in de tweede 
helft van de 19e eeuw steeds intensie-
ver. De reden was de uitvinding van de 

stoommachine, die leidde tot de ontwikkeling van 
vele nieuwe machines in de industrie, maar ook 
tot stoomlocomotieven. Dit leverde vanaf 1850 
een groot aantal spoorlijnen in Nederland op. 
Door de verbeterde gezondheidsomstandigheden 
nam het aantal inwoners van Nederland toe van 
3 miljoen in 1850 naar 6 miljoen in 1912. Vanwege 
de uitbreiding van de spoorverbindingen werden 
ook de postverbindingen steeds belangrijker en 
goedkoper. Resultaat was dat de economie sterk 
verbeterde.
Aan het eind van de 19e eeuw ontstond een 
arbeidersbeweging, die onder meer een wette-
lijke achturige werkdag als doel had. Deze groep, 
bestaande uit de SDAP (Sociaal Democratische 
Arbeiders Partij) en het NVV, (het Nederlandsch 
Verbond van Vakvereenigingen), wilde daarom 
algemeen kiesrecht, dat in 1910 nog niet be-
stond. Dat jaar kwamen meer dan 25.000 arbei-
ders in Amsterdam bijeen om algemeen kiesrecht 
te eisen. Dat was zo’n succes dat een jaar later in 
Den Haag op de derde dinsdag van september op-
nieuw meer dan 25.000 arbeiders bijeenkwamen. 
Tevoren waren er meer dan 315.000 handteke-
ningen ingezameld van mensen die een algemeen 
kiesrecht ondersteunden. Daarom werd deze dag 
‘Roode Dinsdag’ genoemd. Het succes leidde 
tot een tweede Roode Dinsdag, die opnieuw op 
de derde dinsdag van september (17 september 
1912) in Den Haag zou plaatsvinden. 
Tevoren werd getracht er veel aandacht aan te 
schenken om zoveel mogelijk mensen aan de 
demonstratie mee te laten doen. Zo werden 
er in augustus dat jaar rode zegels verspreid, 
waarvan het de bedoeling was dat ze op de post, 
zoals drukwerk (boven) en briefkaarten (mid-
den) werden aangebracht om de geadresseerden 
aan te moedigen deel te nemen aan ‘Den 2den 
Rooden Dinsdag’. Van de prentbriefkaart (boven) 
bevond de geadresseerde zich in Wommels, tus-
sen Leeuwarden en Bolsward in Friesland en van 
de briefkaart (midden) in Essen aan de Ruhr in 
Duitsland. Aangezien deze briefkaart volgens het 
Nederlandse tarief (2½ cent) was gefrankeerd, 
leverde dat 10 centimes strafport op, aangezien 
het briefkaarttarief naar het buitenland in 1912 
5 cent bedroeg. In hoeverre de geadresseerden 
zich inderdaad op 17 september 1912 in Den Haag 
in de mensenmassa bevonden (zie afbeelding on-
der) is niet bekend, maar die kans lijkt erg gering. 
Wel was de 2den Rooden Dinsdag wederom een 
succes. Hoewel de burgemeester van Den Haag 
de optocht verbood, liepen opnieuw tenminste 
25.000 demonstranten in kleine groepjes richting 
het Binnenhof. Hoewel dat door velen wel werd 
gesuggereerd, kwam er geen 3den Rooden Dins-
dag, maar het effect was wel dat er in december 
1917 inderdaad een algemeen kiesrecht kwam, 
maar alleen voor mannen. Pas in september 1919 
kwam dat kiesrecht er ook voor vrouwen.

Gert Holstege

D
Terug naar 1912
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e 19e eeuw was een tijd van nieuwe 
ontdekkingen, zowel op technisch als 
wetenschappelijk gebied. Koloniale 
mogendheden maakten dat de aarde 

(vrijwel) volledig in kaart werd gebracht zodat 
elk gebied kon worden veroverd, dat de moeite 
waard was om veroverd te worden. Vanzelf-
sprekend om ‘de beschaving te verspreiden’, 
dat sprak vanzelf. 

Een tijd van ontdekkingen
Deze toenemende kennis van de wereld en 
de groei van de technische mogelijkheden 
prikkelden de fantasie. Zo schreef Jules Verne 
talrijke boeken waar deze mogelijkheden in de 
toekomst toe zouden kunnen leiden. In 1872 
verscheen De reis om de wereld in tachtig da-
gen. De populariteit van het werk leidde ertoe 
dat verscheidene personen het zelfde kunstje 
wilden uithalen. Filatelisten bedachten hun 
eigen variant: een briefkaart die via een aantal 
buitenlandse correspondenten een reis om 
de wereld maakte. Nederlands-Indië had ver-
scheidene betrouwbare verzamelaars. Daarom 
worden dergelijke ‘rond de wereld briefkaar-
ten’ vaak opgesierd met de 2,5 cent geel die te 
midden van de uitgebreide frankeringen goed 
opvalt (afb 1).
Naast deze Spielerei vormde de geest van de 
tijd een stimulans de kennis van de wereld te 
vergroten. Tegen het einde van de 19e eeuw 
kwam de neiging nieuwe terreinen te explore-
ren in een duidelijke stroomversnelling. 

De diepten van de zee
Begin van de 19e eeuw heerste de algemene 
opvatting dat de bodem van de oceanen 
bedekt was met ijs en dat er op een diepte 
van meer dan 500 meter geen leven bestond. 

Rond 1850 begon hierover echter twijfel te 
ontstaan. De Britten waren de eersten die een 
oceanografische expeditie organiseerden, In 
de jaren 1872-1876 maakte de Challenger een 
reis om de wereld . Daarbij werd bijna 80.000 
zeemijlen afgelegd en werden er ruim 4.700 
nooit eerder beschreven soorten beschreven. 
Tot 1896 was men bezig met het het verwer-
ken van de overweldigende uitkomsten van de 
expeditie, vastgelegd in vijftig dikke boekde-
len. Een nieuw tijdperk van oceanografie en 
zoölogie was aangebroken. 
Aangemoedigd door dit succes, namen talrijke 
landen het initiatief voor diepzee onderzoek. 
De Amerikanen onderzochten hun Westkust 
en de Caraïbische zee, de Fransen gingen aan 
de gang met de Atlantische oceaan, de vorst 
van Monaco deed een duit in het zakje door 
de Middellandse Zee in te duiken. Ook de 
Scandinavische landen, Oostenrijk en België 
ontwikkelden activiteiten op dit gebied. Bij dit 
alles leek Duitsland wat achter te blijven maar 
dat kon natuurlijk niet zo blijven. 

De Valdivia expeditie
De befaamde marine bioloog Carl Chun was 
ervan overtuigd dat de diepzee een overvloed 
aan leven bevatte en nam het initiatief voor 
de eerste Duitse diepzee expeditie1. Hij kreeg 
de steun van talrijke vooraanstaande Duitse 
geleerden, leidend tot steun van keizer Wil-
helm II en een bijdrage van 300.000 Mark van 
de Reichstag. 
Het enthousiasme was algemeen en kwam tot 
uiting in de steun van het Duitse bedrijfsleven. 
Van de HAPAG (Hamburg-Amerikanischen Pac-
ketfahrt Aktien Gesellschaft) kon de Valdivia 
worden gecharterd. Het schip werd verbouwd 
voor oceanografisch onderzoek en voorzien 

van ruimten voor microscopie en laboratori-
umwerk. Zeiss in Jena zorgde voor optische 
instrumenten en microscopen2. Hoechst 
verschafte chemicaliën voor conservering en 
fotografie. De wetenschappelijke staf bestond 
uit 12 man waaronder een aantal dierkun-
digen, een plantkundige, een arts tevens 
bacterioloog, een chemicus, een conservator 
en een wetenschappelijke tekenaar.
Het plan van de expeditie was diepzee onder-
zoek te verrichten, met name in gebieden die 
weinig of niet waren onderzocht. De Valdivia 
zou beginnen met de zuidelijke Atlantische 
oceaan, vervolgens in een bocht om Afrika 
varen naar de Kaap. Vandaar zouden de koude 
Antarctische stromen worden opgezocht en 
tenslotte zou een grondig onderzoek worden 
verricht van de Indische oceaan (afb. 2).
Op 31 juli 1898 vertrok de Valdivia op feeste-
lijke wijze van Hamburg. Eregast aan boord 
was John Murray van de Challenger expeditie, 
Nadat de eregast in Edinburgh van boord was 
gegaan, werd een proeftocht gemaakt naar de 
Faeröer eilanden om ervaring te krijgen met 
de uitrusting. Daarna was de koers zuidwaarts. 
Via de Canarische eilanden (20 augustus), 
werd op 5 september op feestelijke wijze de 
evenaar overschreden om op 15 september 
Kameroen te bezoeken. Varend langs de 
westkust van Afrika werden diverse metingen 
verricht tot Kaapstad werd bereikt waar de 
expeditie warm door de Duitse gemeenschap 
werd ontvangen. 

De Arctische wateren
Na een schitterend afscheidsfeest verliet 
de Valdivia op 13 november Kaapstad om te 
beginnen aan het belangrijkste deel van de 
expeditie, het onderzoek van de Zuidpoolzee 
(momenteel de Zuidelijke oceaan). Het gebied 
ten zuiden van de Kaap was nauwelijks onder-
zocht. Eerst werd geprobeerd het mysterieuze 
Bouvet eiland te vinden (afb 3). Het eiland 
was in 1739 door de Fransman Bouvet ontdekt 
en enkele malen door Engelse walvisvaarders 
waargenomen. Na 1840 hadden expedities 
echter vergeefs naar het eiland gezocht. 
Het eiland staat momenteel bekend als het 
meest afgelegen eiland ter wereld, 1.700 km 
verwijderd van Antarctica en 2.600 km van 
Zuid-Afrika. Met de beschikbare Engelse zee-
kaarten kon de Valdivia het eiland niet vinden. 
Door met dieptemetingen systematisch een 
zeerug te volgen werd op 25 november Bouvet 
eiland herontdekt. Uiteraard werd de ligging 
van het eiland exact vastgelegd maar de 
expeditie deed meer: het eiland werd in kaart 
gebracht en er werd een beschermde plek 
gevonden waar een schat aan diepzee leven 
werd opgehaald.
Varend naar het oosten te midden van drijfijs 
en zorgvuldig manoeuvrerend rond ijsbergen 
werd de Zuidpoolzee verder onderzocht. Op 
theoretische gronden nam men aan dat de 
zee rond de polen niet diep kon zijn, maar 

U zult denken: deel 2? Jazeker, maar het is wel lang geleden dat deel 1 
werd gepubliceerd, namelijk in het aprilnummer van 2011.5

door Han Siem

D

De Valdivia voor Sumatra’s westkust (1899)
vreemde eend in de bijt [2]

Afb 1. Brief
kaart (1894) 
die een 
filatelisti
sche reis om 
de wereld 
maakt. De 
2,5 cent geel 
wijst erop 
dat daarbij 
Semarang 
werd aange
daan.
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metingen van de Valdivia leverden diepten op 
van 5.000-6.000 meter. Op de eerste Kerst-
dag werd de eilandengroep van de Kerguelen 
bereikt. De flora en de fauna van de eilanden 
werden bestudeerd. Op 29 december werden 
de Kerguelen verlaten. De volgende tijd werd 
het zuiden van de Indische oceaan intensief 
onderzocht. Via een tweetal kleine eilanden, 
de Paulusrots en Nieuw-Amsterdam, werd 
Sumatra benaderd. Op 20 januari, na twee 
maanden, werd voor het eerst weer een schip 
waargenomen. Op 23 januari kon de Valdivia 
voor anker gaan in Emmahaven. 

Padang
Er was een warm welkom van de Duitse 
Consul in Padang. Drie zware postzakken 
met nagezonden post werden in ontvangst 
genomen. Die postzakken moeten ongetwij-
feld een briefkaart hebben bevat, gericht 
aan Walter Sachse, navigatie officier van de 
HAPAG (afb 4). Hem wordt meegedeeld dat 
de herfstvergadering van zijn officieren vereni-
ging verzet is van woensdag naar donderdag 
10 november. Sachse was die datum ruim 
een week op zee. Op de kaart is een zegel van 
5 pfennig geplakt en met rode inkt geschreven 
Postamt en s/s Valdivia Tiefsee Expedition. 
De zegel werd op 30 oktober 1898 afgestem-
peld, Postamt werd doorgehaald en het adres 
werd verduidelijkt met ‘Padang (Sumatra)’. 
Blijkbaar was toen al bekend dat de Valdivia 
daar een langere stop zou maken. Op de kaart 
werd met paarse inkt gestempeld ‘faire suivre’ 
(door sturen) en care of German consulate. 
Het Duitse consulaat in Padang moest ervoor 
zorgen dat de briefkaart in handen zou komen 
van de geadresseerde, maar niet nadat 5 cent 
port werd betaald, want in Hamburg was 
slechts het binnenlands tarief voldaan. 3

Een ander poststuk is een krantenbandje, 

den krant of tijdschrift) is afgestempeld op 
24 november toen de Valdivia Kaapstad reeds 
had verlaten. 

Afb 3. Bouvet eiland, het meest afgelegen eiland ter wereld, 1.700 km 
verwijderd van Antarctica en 2.600 km van ZuidAfrika.

Afb 2. De route van de Valdivia expeditie (18981899).

geadresseerd aan Gerhard Schott, een 
plantkundige uit Hamburg (afb 5). De wrapper 
(waarschijnlijk bestemd voor een nagezon-

Afb 4. 
Briefkaart 
verstuurd 
naar een 
beman
ningslid van 
de Valdivia, 
doorge
stuurd naar 
Padang 
omdeat 
het schip 
reeds was 
vertrokken. 
In Padang 
beport om 
te voldoen 
aan het bui
tenlandse 
tarief.

Afb 5. Kranten
bandje, geadres
seerd aan een lid 
van de Valdivia
expeditie in 
Padang, nadat de 
Valdivia de Kaap 
had verlaten.
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Afb 8. De vampier inktvis uit de hel.

De Valdivia bleef in Emmahaven tot 30 januari. 
Het verblijf werd besteed aan een uitgebreid 
bezoek aan de Padangse bovenlanden en 
observaties van de lokale bevolking, 
De Mentawei eilanden vormen een keten van 
eilanden, 100 km gelegen voor de westkust 
van Sumatra. Metingen leverden als verras-
sing op dat het Mentawei bekken diepten 
bereikte van 1.500 tot 2.000 meter met een 
rijke diepzeefauna. Na de kust van Sumatra 
tot aan Atjeh gevolgd te hebben werd de 
noordelijke Indische oceaan doorkruist met 
bezoeken aan de Seychellen en de Malediven. 
Nadat Duits Oost-Afrika was bezocht kon 
in Aden het wetenschappelijke deel van de 
expeditie worden afgesloten en de thuisreis 
naar Hamburg worden aangevangen. Op 1 mei 
1899 werd de expeditie begeistert door het 
thuisfront ontvangen.

De resultaten
Een jaar na de thuiskomst verscheen van 
professor Chun een populairwetenschappelijk 
verslag van de expeditie: Aus den Tiefen des 
Weltmeeres (afb 6). Het boek was enorm 

populair, hetgeen in 1903 leidde tot een uitge-
breidere tweede editie. In 1905 verscheen een 
vertaling in het Nederlands: ‘Uit de diepten 
der Wereldzee’ (afb 7).
Voor een wetenschappelijke vastlegging 
van de oogst waren 24 boekdelen nodig. 
Pas in 1940 kon dit werk worden afgesloten. 
Een hoogtepunt was deel 15: Die Tiefsee 
Fische van de Zoöloog dr. August Breuer met 
schitterende tekeningen van de begaafde 
illustrator Frits Walter (afb 7a). Een ander 
belangrijk deel was de Cephalopoda (voor het 
gemak: de inktvissen) van de expeditieleider, 
professor Chun. De auteur gaf een sensatio-
nele beschrijving van een ontdekte nieuwe 
soort:Vampyrotheutis infernalis, letterlijk 
vertaald de Vampier inktvis uit de hel (afb 8)

De Valdivia na ruim 100 jaar
Ruim 100 jaar later werd het wetenschap-
pelijk verslag van de Valdivia expeditie (Die 
wissenschaftlichen Ergebnisse der Deutschen 
Tiefsee-Expedition auf den Dampfer Valdivia 
(1898-1899) vanwege het culturele belang 
en omdat het de basis vormde van onze 

huidige kennis, uitverkoren voor een herdruk. 
De herdruk werd in 2016 verzorgd door een 
Amerikaanse uitgever met de publicatie van 
de 24 delen met de originele Duitse tekst (!). 
Op een geheel ander vlak gaf het Frans Antarc-
tisch Territorium een postzegel uit van de 
Valdivia die de gelegenheid bood een filatelis-
tische souvenir te produceren ter herinnering 
aan het bezoek van het schip aan de Kergue-
len, 25-29 decenber 1898 (afb 9). 
In de catalogi van de Duitse veilinghuizen 
wordt de herinnering aan de Valdivia levendig 
gehouden door de (prijzige) briefkaarten die 
de zoöloog dr. Apstein, blijkbaar een filatelist, 
uit de Canarische eilanden en andere havens 
verzond aan het thuisfront in Naumburg a/d 
Saale. Indië-verzamelaars kunnen uitkijken 
naar poststukken die naar de stopplaats Pa-
dang werden doorgestuurd. Interessant is ook 
de bijna minutieuze aandacht die professor 
Chun in zijn verslag besteed aan de omgeving 
en de bevolking van Padang en Nias. Zelfs een 
kaart van de Staatsspoorweg aan Sumatra’s 
Westkust ontbreekt niet4.
Metingen van het Mentawei bekken leverden 
waardevolle nieuwe kennis op. Zo bleek dat 
naast zoveel vreemde eenden met een mili-
taire achtergrond5 er ook een kon bijdragen 
aan de kennis van de Indische archipel.

Noten
1. Wikipedia Duitsland: Valdivia Expedition
2. De meeste details omtrent de Valdivia expeditie zijn 
ontleend aan Chun, C. uit de diepten der Wereldzee 
(Zutphen, 1905). 
3. Met dank aan P. Storm van Leeuwen 
4. Aus der Tiefen des Weltmeeres met platen in kleur 
is een geliefd Duits antiquarisch boek en kostbaar. Van 
de Nederlandse vertaling met afbeeldingen in zwart/
wit zijn voor de Nederlandse liefhebbers voor een paar 
tientjes een aantal exemplaren bij Boekwinkeltjes.nl te 
koop. Interessant hoe Indië indertijd door welwillende 
buitenstaander wordt beschreven.
5. Siem, T.H. Vreemde eenden in de bijt. Duitse oorlogs-
bodems in Indische wateren (1899-1914). Filatelie april 
2011, blz 267-271

Afb 6. Chun: Aus den Tiefen des Weltmeeres (1900). Afb 7. Chun. Uit de diepten der wereldzee (1905).

Afb 9. Briefkaart met de Valdivia en speciale afstempeling ter herdenking aan het bezoek, 2529 december 1898.

Afb 7a. Tekening 
van de begaafde 
illustrator 
Frits Walter.
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De scans van de poststukken worden in 
de SMK ‘bekeken’ door verschillende 

codeermiddelen (softwareprogramma’s). 
Sommige zijn leesprogramma’s (P, S, T, 
Q, F, H) andere (A) leggen een codeer-
probleem voor aan een adressenbestand, 
‘normaliseren’ onlogische codeerresulta-
ten (N) of  ‘repareren’ onjuiste postcodes 
(L). In bijgaand voorbeeld is de foute 
postcode duidelijk te zien [1]! We weten 
ook al dat het niet altijd lukt om met één 
programma postcode + huisnummer 
te herkennen. In de code zien we dan 
als tweede (kleine) letter een s, t, a of v. 
De volgorde van de programma’s staat 
vast en voor de huisnummercodering 
zijn maar vier programma’s inzetbaar. 
Daardoor kunnen in theorie alleen de 
volgende combinaties voorkomen: 
P(s,t,a,v), S(t,a,v) [2], T(a,v), A(v), L(v), 

Q(v), F(v), H(v) en V(v). Sommige, zoals 
St zijn erg zeldzaam en Sa en Ta heb ik 
na jarenlang verzamelen nog steeds niet 
kunnen ontdekken.
De laatste tijd komt vooral de code CC 
voor [3]. Deze letter staat voor het Com-
bineren van eerdere codeerbeslissingen 
door het zogenaamde “Voting & Valida-
tion Device” voor het beste resultaat.
Soms lukt het niet op de automatische 
manier en moet het menselijk oog 
uitkomst brengen. De scan van het 
poststuk wordt dan op een videoscherm 
getoond en de ‘operator’ tikt de juiste 
code in. In de PRIC verschijnt dan een V 
(van Video Coding) of een v als het om 
alleen huisnummerherkenning gaat. Het 
voorbeeldfragment van een volgeschre-
ven ansichtkaart uit het buitenland met 
een rare onderbreking in de postcode 

was voor de automatische programma’s 
te moeilijk [4]!
Programma E (Extract  Coding) is een 
bijzondere vorm van videocodering.

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

Moeilijk?
A ls je bijgaande postzegel tegenkomt 

kijk je als beginnende verzamelaar 
wel even vreemd op. Waar komt deze 
zegel nou weer vandaan? Het probleem 
is het zogenaamde Cyrillische schrift, 
dat nogal afwijkt van ons Romeinse 
schrift. De tekst bovenin luidt (vertaald): 
“Zwarte berg”, in het Montenegrijns 
Crna Gora, en in westerse termen Monte 

Negro. En dat betekent dus dat deze 
zegel van de staat Montenegro komt. 
Montenegro was een oude monarchie 

aan de Adriatische zee. De zegel uit 
1896 herdenkt het 200-jarig bestaan 
van die monarchie. 
Afgebeeld is het klooster van Cetinje 
(tegenwoordig de hoofdstad Podgorica), 
waarin zich het koninklijk mausoleum 
bevindt. Koning Nicolaas I was de laatst 
regerende vorst van Montenegro. In 1918 
werd Montenegro onderdeel van het ko-
ninkrijk Joegoslavië onder koning Peter I.

Toon Oomens

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

verzameling of een flop? 
Regelmatig worden Engels 
postbodes aangevallen door 
waakzame honden. Dat heeft 

nogal vervelende gevolgen 
voor de postbezorgers. De 
Royal Mail vraagt de hulp 
van het publiek om haar 
medewerkers veilig hun werk 
te laten doen. Dat gebeurt 

onder andere door middel van 
een vlagstempel met de tekst: 
“Help us reduce dog attacks 
on postal workers”. Mag je 
dit stempel opnemen in een 
thematische tentoonstel-

lingsverzameling over 
honden?
A Ja, een vlagstempel is 
een filatelistisch element.
B Ja, er is niet veel 
materiaal om dit aspect te 
belichten.
C Nee, de Royal Mail is gepri-
vatiseerd, dus dit is eigenlijk 
een particulier stempel.
D Nee, het stempel is niet 
goed leesbaar.

Het antwoord vind je op 
de volgende bladzijde.

Verzamelen met plezier!Verzamelen met plezier!  Filatelie voor een PRICje [4]

1

2

3

4
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! Top of 
Flop

Het juiste antwoord is D. Het poststem-
pel werd gebruikt door de officiële 

postdienst van Groot-Brittannië en het 
maakt niet uit dat die geprivatiseerd 
is. Je zou dit stempel daarom best in je 
thematische verzameling mogen opne-
men, want een vlagstempel is zeker een 
filatelistische element. Er is inderdaad 

niet veel materiaal om te laten zien dat 
het werk van postbodes soms gevaarlijk 
is door agressieve honden. Helaas is 
het stempel door de zegels die er onder 
zitten erg slecht leesbaar. Daarom is 
het niet verstandig om hem tentoon te 
 stellen. Je zult dus op zoek moeten naar 
een beter leesbaar exemplaar.

 

 

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

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Het gebeurt niet zo vaak meer 
dat we post krijgen met mooie 
postzegels. Het is dus niet zo 
makkelijk meer om postzegels 
te verzamelen. Hoe komen 
jullie eigenlijk aan postzegels? 
Laat het ons eens weten.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Panda’s in de buurt
Je hebt er vast al iets over gehoord, 
of misschien ben je al geweest: er 
zijn panda’s in Ouwehands Dieren-
park in Rhenen. Is dat bijzonder? Ja, 
dat is héél bijzonder. Want panda’s 
die zet je niet zomaar in een 
hokje met een bakje biks of ander 
dierenvoer. 

Bamboe 
Je kent deze plant vast wel, bamboe 
is een snelgroeiend gewas. Panda’s 
lusten er wel pap van, ze eten dit 
de hele dag. De dierenverzorgers 
moeten per panda 50 kilo bamboe 
in de verblijven klaarleggen. Dat is 
heel veel! Gelukkig zijn er bedrijven 
in Nederland die bamboe op hun 
velden telen. Dan hoeft het eten 
tenminste niet helemaal iedere dag 
uit China te komen.

Lekker onderuitgezakt 
Nee, zo mag jij beslist niet aan 
tafel zitten van je moeder. Maar 
panda’s wel (natuurlijk), die eten 
hun bamboe op deze manier. 
Ze gaan op hun billen zitten en 
schuiven al knabbelend zo’n hele 
bamboescheut naar binnen. En 
ze laten zich niet afleiden, niet 

even klieren met een andere panda, 
nee: eten.

Xing Ya en Wu Wen 
Inmiddels zijn de twee reuzen-
panda’s die we voor 15 jaar te leen 
hebben, vier jaar geworden. Dat is 
gevierd met taart. De panda’s leven 
in Pandasia in een reuzenpanda-
verblijf. Er is een apart binnen- en 

buitenverblijf, een kraamkamer voor 
als er een kleintje komt, een koelcel 
voor de opslag van bamboe en een 
kliniek. Dit alles in Chinese stijl.

Fokcentrum 
De panda’s zijn afkomstig uit een 
fokcentrum in China, in Chengdu. 
Al jarenlang was de directie van 
het dierenpark daar aan het praten 
over de mogelijkheid om panda’s in 
Nederland in de dierentuin te tonen 
aan het publiek. Niet iedereen kan 

Je kunt natuurlijk postzegels 
verzamelen op de gewone ma-

nier, je verzamelt een land, of een 
thema. Maar het kan nòg anders: je 
bestudeert een bepaald gebied bin-
nen de postzegels. Als je dat met 
een groep verzamelaars samen-
doet, noem je het een studiegroep. 
De Nederlandse Vereniging van 
Postzegel Verzamelaars van het 
Vorstendom Liechtenstein is opge-
richt in 1970 en is voor iedereen die 

zegels uit dat land wil verzamelen 
en de filatelie wil bevorderen. Mis-
schien heb je nog nooit van dit vor-
stendom gehoord, maar het is een 
klein land dat ingeklemd ligt tussen 
Oostenrijk en Zwitserland. De op-
pervlakte is 160m² en er leven ca 
38.000 mensen, zo lees ik op de 
website. Het land is democratisch 
met een parlementaire grondslag. 
Op 15 augustus 2004 heeft vorst 
Hans-Adam II zijn bevoegdheden 

overgedragen 
aan zijn zoon, 
erfprins Alois. 
De minister-
raad telt 

5 leden en het parlement 25 leden. 
De reden om Liechtenstein te 
gaan verzamelen is dat ze zulke 
prachtige zegels uitgeven. Mocht je 
meer willen weten dan kijk je op de 
website: www.nvpvl.nl 

Willeke ten Noever Bakker

Een studiegroep: Liechtenstein

http://www.nvpvl.nl
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namelijk even naar Chengdu om 
de panda’s daar te gaan bekijken. 
Dankzij een enthousiaste onderne-
mer is het toch gelukt, want reken 
maar dat het een heleboel geld kost.

Verzorging 
Als je de opleiding dierenver-
zorging hebt gedaan in ons 

land, heb je niet geleerd hoe het 
werkt met panda’s, dat begrijp 
je. Dus er gingen wel een jaar van 
tevoren al een aantal verzorgers 
naar Chengdu om het vak te leren. 
En de vaste Chinese verzorgers 
zijn meegegaan naar Nederland. 
Behalve dat, wordt alles ook nog 
eens heel goed gecontroleerd 
vanuit China. Dat is maar goed ook, 
want het dierenpark wil alles goed 
laten verlopen.

Hoe leven panda’s?
De panda’s die in China leven, zijn 
pas in 1870 ontdekt. Ze worden on-
geveer 20 jaar oud. Een volwassen 

panda weegt 150 kilo en dan zijn ze 
1.50 lang. Ze eten dus een bepaald 
soort bamboe en aan hun poot 
hebben ze een vergroot pols bot, 
dat dient als tweede ‘duim’. Hiermee 
kunnen ze bamboestengels goed 
vastpakken. 

Waarom vinden we ze zo leuk?
Het zijn toch maar gewoon beren, 
wat maakt nou dat we ze zo grappig 
vinden? Dat komt door die opval-
lende ‘grote’ ogen en de bolle vorm 
van het gezicht. En dan de manier 
waarop ze zitten te eten, de on-
handige wijze van spelen en achter 
elkaar aanrennen maakt dat je de 
neiging krijgt om ze te aaien. Dat 
moet je niet willen, want ze kunnen 
zich heel fel verdedigen.

De rode panda 
Dit diertje heb je misschien weleens 
in de dierentuin gezien. Hij leeft ook 
in Azië, eet ook bamboe maar het 
is geen beer. Hij is verwant aan de 
wasberen en deze pandasoort is 
ook bedreigd, net als de reuzen-
panda. 

Ga eens kijken daar in Rhenen, 
geniet van het mooie onderkomen 
van de panda’s en natuurlijk: er is 
nog véél meer te zien.

Succes er mee!

Een bijzondere frankering
Een frankering als deze zie je 

niet elke dag: 80 euro! In 2003 
moest er een matras verstuurd 

worden naar een klant in Japan. 
Maar zo’n matras is geen kleinig-
heid en weegt ook nog eens heel 

wat. Het hele pakket woog ruim 
10 kilo. De klant had er wel wat 
voor over om het zo snel mogelijk 
in huis te hebben en daarom werd 
het per luchtpost verstuurd. Het 
gevolg: 80 euro aan verzendkosten. 
Gelukkig werden er gewoon post-
zegels gebruikt, zodat er een mooi 
poststuk overbleef. 

De vraag is nu hoe men aan die 
80 euro is gekomen. Wat was het 
luchtrecht en hoeveel is er aan 
aantekenrecht betaald? 
Wie het weet mag het mailen: 
jeffreygroeneveld@hotmail.com

mailto:jeffreygroeneveld@hotmail.com
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TEL .  + 31 -  (0)20 -  624 97 40

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

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
ZÜRICH - ZWITSERLAND

WWW.CORINPHILA.CH

PARTNER IN  
THE GLOBAL 

PHILATELIC NETWORK

CORINPHILA VEILINGEN –  
UW VERZAMELING IN VERTROUWDE HANDEN

Voorjaarsveiling incl. Overzeese Rijksdelen -  
de collectie J.F. de Beaufort
10 & 15-17 maart 2018 

WWW.CORINPHILA.NL

Bij Corinphila ziet u hèt bewijs dat de filatelie leeft en dat voor goed materiaal geweldige 
prijzen kunnen worden gerealiseerd!!

De volgende veiling vindt plaats 10 & 15-17 maart 2018 en zal wederom de internationale 
aandacht trekken met o.a. de collectie Overzeese Rijksdelen van J.F. de Beaufort en een 
prachtige verzameling Nederlands-Indië bankbiljetten SPECIMEN.

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

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

INLEVEREN KAN TOT EIND DECEMBER

ENIGE BIJZONDERE OPBRENGSTEN UIT ONZE SEPTEMBERVEILING RESULTATEN: 229e - 232e CORINPHILA VEILING  
(september 2017)

€ 2.600
excl. toeslag

€ 2.400
excl. toeslag

€ 3.400
excl. toeslag

€ 2.800
excl. toeslag

€ 8.500
excl. toeslag

€ 4.600
excl. toeslag

€ 6.500
excl. toeslag€ 3.000

excl. toeslag

€ 1.400
excl. toeslag

€ 1.300
excl. toeslag

€ 1.100
excl. toeslag

€ 800
excl. toeslag

€ 950
excl. toeslag

€ 550
excl. toeslag

€ 320
excl. toeslag

2017.11november-dubbel.indd   1 16-10-17   10:50
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1185 XV  AMSTELVEEN - NEDERLAND

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

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

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
ZÜRICH - ZWITSERLAND

WWW.CORINPHILA.CH

PARTNER IN  
THE GLOBAL 

PHILATELIC NETWORK

CORINPHILA VEILINGEN –  
UW VERZAMELING IN VERTROUWDE HANDEN

Voorjaarsveiling incl. Overzeese Rijksdelen -  
de collectie J.F. de Beaufort
10 & 15-17 maart 2018 

WWW.CORINPHILA.NL

Bij Corinphila ziet u hèt bewijs dat de filatelie leeft en dat voor goed materiaal geweldige 
prijzen kunnen worden gerealiseerd!!

De volgende veiling vindt plaats 10 & 15-17 maart 2018 en zal wederom de internationale 
aandacht trekken met o.a. de collectie Overzeese Rijksdelen van J.F. de Beaufort en een 
prachtige verzameling Nederlands-Indië bankbiljetten SPECIMEN.

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

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

INLEVEREN KAN TOT EIND DECEMBER

ENIGE BIJZONDERE OPBRENGSTEN UIT ONZE SEPTEMBERVEILING RESULTATEN: 229e - 232e CORINPHILA VEILING  
(september 2017)

€ 2.600
excl. toeslag

€ 2.400
excl. toeslag

€ 3.400
excl. toeslag

€ 2.800
excl. toeslag

€ 8.500
excl. toeslag

€ 4.600
excl. toeslag

€ 6.500
excl. toeslag€ 3.000

excl. toeslag

€ 1.400
excl. toeslag

€ 1.300
excl. toeslag

€ 1.100
excl. toeslag

€ 800
excl. toeslag

€ 950
excl. toeslag

€ 550
excl. toeslag

€ 320
excl. toeslag
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raditioneel gaan pas bij 100 jaar alle 
registers echt open. Toch is de leeftijd 
die ons maandblad inmiddels bereikt 
heeft respectabel genoeg om vooruit-

lopend en voorzichtig vooruitkijkend naar ons 
naderende eeuwfeest alvast een aspect van het 
blad nader te belichten.
In deze bijdrage verken ik in vogelvlucht niet 
het ontstaan, de geschiedenis, de inhoud of het 
belang van het maandblad in de lange periode 
dat dit nu al verschijnt, maar het uiterlijk van het 

T

Maandblad Filatelie bestaat dit 
jaar 95 jaar. In de aanloop naar 
het eeuwfeest in 2022 volgt ieder 
jaar een bijdrage over het wel en 
wee van ons Maandblad. 
door Jan Vellekoop

Op weg naar 100 jaar Maandblad [1a]
tijdschrift. Er zullen niet heel veel lezers zijn die 
een complete serie bij de hand hebben, hopelijk 
is dat over vijf jaar met alle digitale mogelijkhe-
den van deze tijd anders. Zo’n wandeling door de 
tijd laat de smaak en mode op grafisch gebied 
zien en uiteraard ook de steeds toenemende 
technische mogelijkheden.

Jaren twintig
Het eerste nummer van het maandblad 
verscheen in januari 1922. Nummers met de 
oorspronkelijke omslag van dit jaar zijn inmid-
dels nog maar in weinig exemplaren bewaard 
gebleven. Meestal werden bij het inbinden de 
omslagen weggegooid. De eerste twee jaar-
gangen van het blad zijn overigens ook zonder 
omslag al vrij lastig te vinden, de oplage was 
kennelijk niet geweldig hoog. Het omslag is 
opgemaakt in een laat-Jugendstil stijl, zonder 
illustraties, maar met wel een sierlijke omlijs-

ting. De kop vermeldt trots dat het blad officieel 
orgaan is van elf verenigingen. In februari zijn dat 
er twaalf, in april veertien. Weinig later verdwijnt 
deze nuttige informatie.
In februari 1923 verschijnt er voor het eerst 
een plaatje op de omslag, die nog steeds bijna 
geheel wordt ingenomen door een handelaren-
advertentie. Vanaf het julinummer wordt er voor 
de omslag dikker papier gebruikt, zodat we nu van 
een echte kaft kunnen spreken. Ter gelegenheid 
van de 14e Philatelistendag krijgt het augustus-
nummer van 1923 een opvallend rood kleurtje en 
een afbeelding die naar dat evenement verwijst.

1922

1927

1923

1928

1923

1929
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In 1924 wordt een Groningse postzegelhandel 
de vaste adverteerder op de voorzijde. Dit is 
overigens ook het eerste jaar met een eigen 
jaarlijkse inhoudsopgave, die of in december 
of in het eerstvolgende januarinummer werd 
bijgevoegd. Voor het eerst wordt nu ook de 
drukker vermeld, de firma Van Turnhout & Co. in 
Breda. Vanaf 1925 krijgt het maandblad behalve 
een nummering in jaargangen (inmiddels zijn we 
bij jaargang 4) ook een doorlopende nummering, 
het eerste nummer van dit jaar heeft nu dus als 
tweede nummering nummer 37. Die doorlopende 
nummering is tot op de dag van vandaag ge-
handhaafd. Het decembernummer van 1925 be-
vat voor het eerst ook een afbeelding in kleur, 
waarover meer aan het einde van deze bijdrage.
In januari 1927 wordt de lay-out van de omslag 
gemoderniseerd, de papierkleur blijft echter een 
somber grijsachtig groen. In 1928 wordt dat een 
iets vrolijker blauwe tint. 1929 brengt de over-
gang naar een nieuwe drukkerij, de firma Borg-
houts in Rotterdam. Die gebruikt een iets ander 
lettertype voor de titel van het blad en past in 
1931 alweer de opmaak van de omslag aan. 

Jaren dertig en veertig
Ook in 1933 wordt de kop met de titel weer iets 
gewijzigd, advertenties blijven nog steeds voor- 
en achterzijde vullen. In verband met de verloving 
van prinses Juliana met prins Bernhard krijgt het 
oktobernummer van 1936 een oranjerood kleur-
tje, in plaats van het vertrouwde grijs-bruin.
In april 1938 verschijnt er voor het eerst een 
foto op de omslag, namelijk op de achterzijde. 
Een nog steeds bestaande Franse firma maakt 
reclame en beeldt daarbij zijn winkelpui af. Het 
septembernummer krijgt weer een rood-oranje 
kleur, ditmaal om het 40-jarig regeringsjubileum 
van koningin Wilhelmina te accentueren.
Grote veranderingen komen er in 1940 voor het 
maandblad. Sinds 1925 was er een actieve maan-
delijkse concurrent, het tijdschrift De Philatelist, 
geredigeerd door P.C. Korteweg. De beide bladen 
gaan nu samen, waarbij wordt afgesproken dat in 
de titel van het nieuwe blad de mededeling ‘waarin 
opgenomen De Philatelist’ zou komen te staan.
Aan de jaargang 1941 is al te zien dat er in 
Nederland schaarste aan goederen begon te ko-
men, het papier van omslag en binnenwerk wordt 

merkbaar slechter van kwaliteit. Dat verhindert 
de nieuwe hoofdredacteur echter niet nu voor 
het eerst de naam van die functionaris trots op 
de omslag te laten vermelden.
Van juli 1943 tot en met juni 1945 is het maand-
blad niet verschenen. Tijdelijke vervanger werden 
de Mededeelingen van de Nederlandsche Bond 
van Vereenigingen van Postzegelverzamelaars. 
Een mondvol voor wat we nu kennen als de KNBF. 
Over deze vervanger is in het septembernum-
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mer van Philatelie uit 2011 al een kleine bijdrage 
geschreven, aanleiding was toen het verschijnen 
van het 1000e maandbladnummer.
In september 1945 komt het maandblad 
gelukkig weer terug, compleet met een nieuwe 
hoofdredacteur, mr. J.H. van Peursem. Voor- en 
achterzijde worden ingenomen door veel kleine 
advertenties, kennelijk wilde men zoveel mogelijk 
adverteerders een kansje geven. De opmaak van 
de voorzijde is wat het kopje betreft wat ver-
simpeld. In December 1945 verschijnt er sinds 
1923 weer eens een postzegel op de vooromslag, 
toepasselijkerwijze de bevrijdingszegel van 1945. 
Deze ‘bevrijdingsjaargang’ liep uiteindelijk van 
september 1945 tot en met december 1946. 
Vanaf 1947 kon het maandblad gelukkig weer 
gewoon maandelijks uitkomen, maar echt mooi 
omslagpapier kwam er pas weer vanaf april 1948, 
tegelijk met een nieuwe hoofdredacteur, de heer 
J.C. Norenburg. Januari 1949 brengt een kleine 
revolutie: het omslagpapier wordt weer wat 
steviger, de opmaak van de voorzijde wordt sterk 
gewijzigd. Een nieuw kopje met dubbele letters 
voor het woord Philatelie, in de stijl van de kopjes 

die eind jaren 30 al in het binnenwerk werden ge-
bruikt. De naam van de hoofdredacteur verdwijnt 
van de voorzijde, die nu verder wordt gevuld met 
een actuele illustratie. Als eerste was dat een 
FDC met Tsjechische kinderpostzegels van 18 de-
cember 1948, dus een werkelijk nieuwtje voor de 
lezer. Vanaf het mei-nummer komt er nog een 
adres van de redactie op de voorzijde bij.

Jaren vijftig
Heel lang heeft deze opmaak het echter niet 
uitgehouden, want al in april 1950 verdwijnt 
de redactie van de voorkant en komt er een 
vernieuwde lay-out met een wereldbol en een 
vergrootglas. In dat glas iedere maand een 
wisselende actuele afbeelding, door het kleine 
formaat van die loupe is dat altijd een losse 
postzegel.
In mei 1951 is het ook al weer voorbij met deze 
omslag. ‘Het ging niet goed met ons Maand-
blad’ schrijft de redactie in een voorwoord. 
Men is naar een andere drukker overgestapt 
(De ‘Gelderlander’ in Nijmegen) omdat er bij 
de vorige drukker maar weinig nummers ook 

daadwerkelijk uitkwamen in de maand die erop 
stond aangeduid. Door deze overgang is het 
blad nu iets smaller van formaat geworden, wat 
bij compleet ingebonden jaargangen een wat 
ongebruikelijk gezicht oplevert. De wereldbol is 
gebleven, ernaast nu als nieuwtje het FIP-logo, 
een kleine envelop in een cirkel, en onderin een 
getand vakje met een verwijzing naar iets uit de 
actuele inhoud, soms ook een advertentie. In mei 
1952 verdwijnt de wereldbol alweer. Wat over-
blijft is het FIP-embleem en stroken tekst met 
landsnamen zoals die op potzegels voorkomen. 
Het getande vakje blijft, meestal met een kleine 
advertentie daarin. Anderhalf jaar blijft dit de 
huisstijl.
In januari 1954 komt dan een vernieuwd en 
vereenvoudigd ontwerp dat het liefst zestien jaar 
zal volhouden. Het toont een Nederlandse leeuw 
in een postzegelomranding, die wordt ‘afgestem-
peld’ door het woord ‘Philatelie’ uit de titel. Elke 
jaargang kreeg wel een eigen kleur, maar verwij-
zingen naar de filatelistische actualiteit verdwij-
nen nu voor geruime tijd naar het binnenwerk.

(wordt vervolgd)
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Ihr Partner für hochwertige Philatelie und Numismatik

Auktionshaus Ulrich Felzmann GmbH & Co. KG
40210 Düsseldorf • Immermannstr. 51
Fon +49 - 211-550 440 • Fax +49 - 211-550 44 11
www.felzmann.de  •  info@felzmann.de

7 th & 8 th November '17 • Numismatics
German & International Numismatics 

9 th & 10 th November '17 • Philately
Zeppelin & Airmail, Horn of Africa Special 

Spacemail, German & International Philately  

11 th November '17 • Philatelic Collections
with over 1,200 Collections & Estimates  

Autumn Auction

All lots can  
be viewed and  

bid on - in our  

online catalogues at  

www.felzmann.de 

Red Ape!

Apollo 13, No. 13: Cursed or lucky?

UK High values in perfect condition

30 Years 
Sinkiang Region

 
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.

Neem een abonnement op Origine en
de Verzamelkrant voor € 45,– per jaar!

Het hele jaar waaronder ook
het veilingjaarboek Prachtvondsten!

• Het laatste verzamelnieuws • Alles over het veilingwezen
• Interviews met verzamelaars

• Achtergrondartikelen over kunst, design en antiek
• Complete agenda van markten, veilingen en 

tentoonstellingen

Stuur een mail aan info@stipmedia.nl met uw naam en adresgegevens

VE RZ AME LKR ANT 3 3 5  1

HÉT OVERZICHT VAN MARKTEN, VEILINGEN & TENTOONSTELLINGEN • NUMMER 335 • JAARGANG 33 • JUNI/JULI 2017

STRIJKIJZERMUSEUM
veilt collectie

COMPLETE
ZOMER VEILING

AGENDA 
100 veiling  huizen

op een rij
De mooiste 

TENTOONSTELLINGEN 
uitgelicht

Meer dan

1000
evenementen

BPBP




Inclusief Beurzenboekje met alle… vlooienmarkten • antiekveilingen • ruilbeurzen • 
verzamelmarkten • kunstbeurzen • brocantes • curiosamarkten …bij jou om de hoek!

BP

 met alle… vlooienmarkten • antiekveilingen antiekveilingen • ruilbeurzen 
antiekveilingen 

J U N I - J U L I  2 0 1 7   O r i gi n e  1
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68

58
20
41
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2
1
7

ORIGINE
Prijs € 5,25

‘Wij bouwden ons eigen 

Art Nouveau-paleis’
Prachtvondsten: een 

vaas van € 22.600

De 18  leukste 
musea in 

 binnen- en 
buitenland
special: 6 pagina’s eropuit-tips

NU
samen met de

VERZAMEL

KRANT!

HET MEEST VEELZIJDIGE BLAD VOOR VERZAMELA ARS

Wees
 gegroet,
Maria

kunst  •  antiek  •  veilingnieuws  •  design  •  vintage

Bezoek de tentoonstelling voor 21-08!

Wat spaart Herman 

Brusselmans niet?

2  •  2 0 1 7

Te koop:
de inktlap

van
Gerard Reve

origine 2-2017 e.indd   1

22-05-17   18:09
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Opgaven voor deze rubriek in het 
januarinummer 2018 (verschijnt 
4 januari) moeten uiterlijk op 
25 november 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. 
Uitsluitend de noodzakelijke data 
doorgeven in een tekstbestand 
zonder opmaak. Geen flyers sturen.

Voor opname onder het kopje 
 ‘Ruildagen’ moet u de volgende 
gegevens vermelden: datum, plaats, 
locatie, adres locatie, openings-
tijden en telefoonnummer en/of 
e-mail 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 aan-
vaardt geen aansprakelijkheid voor 
eventuele fouten in de evenement 
gegevens. Niet alle evenementen 
zijn gratis toegankelijk. Verder is 
het mogelijk dat postzegels een 
onderdeel vormen van het mate-
riaal 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 
evenementen - eerst even met de 
organisatoren te bellen.

Zoals u in Filatelie al heeft kun-
nen lezen, worden de prentbrief-
kaarten bij de KNBF een vol-
waardige tentoonstellingsklasse 
en zullen daarmee nadrukkelijk 
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 
prentbriefkaarten. Deze zullen 
dan wel aangemeld moeten 
worden. 

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. 
Nieuwegein. Beursfabriek, 
 Symfonielaan 5, 9.30-16.30 uur.
www.verzamelendnederland.nl
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
Spijkenisse. Het Praktijkcollege, E. 
van Dintelstraat 11, 10.00-15.00 uur. 
T: 0181-616995, maliev@planet.nl
Stadskanaal. Gebouw ‘De Rank’, 
Oosterkade 5, 9.30-15.00 uur. 
T: 0599-616693
pzv-dekanaalstreek@outlook.com
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1, 10.00-14.00 uur. 
T: 0297-563773. fvu001@gmail.com
Waalwijk. Buurthuis Bloemenoord, 
Bloemenoordplein 3, 9.00-13.00 
uur. T: 0416-337982.
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode, César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. T: 070-3867303.
www.zhpv.nl

5 november:
Breda. Clubhuis “De Toss”, Valkeniers-
laan 285a, 9.30-12.30 uur. T: 076-
5144671. 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
Nieuwegein. Beursfabriek, 
Symfonielaan 5, 9.30-16.30 uur.
www.verzamelendnederland.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
Winterswijk. Theater ‘De Storm’, 
Haitsma Mulierweg 11, 10.00-16.00 
uur. T: 0543-515817.

11 november:
Alkmaar. Afas Stadion, Stadionweg 
1, 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. penningmeester@
deloupeleusden.nl
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010-5916747.
Rotterdam. Restaurant de 
Gulle Gans - Tomas Mannplaats 150, 
10.00-16.00 uur. T: 06-22184304
Veendam. Zalenverhuur Sorh-
vliet, De Reede 1,10.00-15.00 uur. 
T: 05986-26981
Veenendaal. Nijverheidslaan 10, 
9.30-15.30 uur, T: 0318-512392. 
secretaris@fv-rijnengrift.nl
Zevenbergen. Moerdijkse Waard, 
Dr. Arienslaan 60 a, 13.00-17.00 uur. 
T: 0168-880031 of 0168-329134.
Zeist. Wijkservicepunt De Koppe-
ling, De Clomp 1904, 3704 KS Zeist, 
10.00-15.00 uur. T: 0548-858220.

12 november:
Alkmaar. Stichting de Rekere 
2.0, Drechterwaard 16, 10.00–16.00 
uur. T: 06-14931087 
Boxtel. Gemeenschapshuis De 
Walnoot, Reginahof 1, 10.00-13.00 
uur. T: 0411-673485.

FI
LA

TELISTISCHE

E V E N E M E N
T

E
N

TENTOONSTELLINGEN EN 
MANIFESTATIES

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, Mam-
moet, 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

27-31 mei:
Jeruzalem, Israël. World Stamp 
Championship.
https://goo.gl/4mtVsn 

8-10 Juni:
GARÐABÆR, IJsland. Nordia 2018.
www.nordia2018.is

13-15 juli:
Tallinn, Estland. Estex 2018. 
http://refs.ee/en

15-18 augustus:
Praag, Tsjechië. Praga 2018. 
https://goo.gl/7xGEX6 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

4 november:
De Weere. Theresiahuis, Vekenweg 
2, 13.00-16.00 uur. T: 0229-582544.
Drachten. Wijkcentrum De Utwyk, 
Oud Ambacht 116, 9.30-15.00 uur. 
T: 0513-620814.
Ede. “Ons Huis” Prinsesselaan 8, 
10.00-16.00 uur. T: 06-51880027. 
beurs@fv-degeldersevallei.nl 
Hendrik-Ido-Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146, 12.00–16.00 
uur. T: 078–6814441.

tel:06%2027317747
mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
tel:0529%20432%20746
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Echt. Clubgebouw St. Joris, Cy-
presstraat 58, 9.30-13.00 uur. T: 06-
27066971. robvossen@gmail.com
Hengelo (Ov.). Hotel Van der Valk, 
Bornsestraat 400, 10.00-16.00 uur. 
T: 050-5033926. 
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.

14 november:
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 19.00-22.00 uur. 
T: 020-6942002.
Nijmegen.Wijkcentrum ’titus 
Brandsma’, Tweede Oude Heselaan 
386, 13.00-16.00 uur. T: 024-
3561969. secretaris@noviopost.nl

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

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

18 november:
Aalsmeer. Parochiehuis, Gerbera-
straat 6, 9.30-15.00 uur. T: 0297-
343885.
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravellijn 55, 10.00-16.00 
uur. T: 055-3558600. organisatie@
eindejaarsbeurs.nl

Appingedam. ASWA-Gebouw, Burg. 
Klauckelaan 16, 10.00-15..00 uur. 
T: 0596-624394.
Boskoop. De Loods, Achter de Kerk, 
13.00-17.00. T: 0182-631928.
beurs coordinator@nvpvboskoop.nl
www.nvpvboskoop.nl
Haarlem. Wijkcentrum
Europawijk, laan van Berlijn 1, 
10.00-16.00 uur. T: 06-53321319
Kloetinge. Amicitia, Schimmelpen-
ninckstraat 14, 19.00-22.00uur 
T:0113-228562. ecm@zeelandnet.nl 
Leeuwarden. Sporthal Nijlan, Van 
Loonstraat 114, 10.00-16.00 uur. 
T: 050-5033926. 
Leidschendam. Wijkcentrum de 
Plint, Prins Frederiklaan 7, 13.00-
16.00 uur. T: 070-3867303.
www.zhpv.nl
Reeuwijk. USCA. Zalencentrum De 
Brug, Dunantlaan 1, 9.00-16.00 uur. 
emulder@planet.nl
Rijssen. S.V. Tubantia Nieuwlands-
weg 5, 10:00-15:00 uur. T: 0548-
517506
Steenwijk. De Meenthe, Stationsplein 
1, 10.00-15.00 uur. T: 0521-515835.
www.filatelistenverenigingijsselham.nl
Veldhoven. Gemeenschapshuis 
D’n Bond, Rapportstraat 29, 
10.00-16.00 uur. secretarispcgv@
onsbrabantnet.nl

19 november:
De Meern. De Schalm, Oranjelaan 
10, 9.00-12.00 uur. T:06-30690519. 
secretariaat.postfris68@gmail.com
Reuver. De Schakel, Broeklaan 2, 
10.00-13.00 uur. hermgeerlings@
home.nl
Schagen. De Groene Schakel, 
 Mauvestraat 161, 9.00-12.00. 
T: 0224-298416.

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

20 november:
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 19.00-22.00 uur.
www.deventerpostzegelvereniging.nl 
Nijmegen.Wijkcentrum ’titus 
Brandsma’, Tweede Oude Heselaan 
386, 19.00-22.00 uur. T: 024-
3561969. secretaris@noviopost.nl

25 november:
Bilthoven, Oost Europa, ’t Vogelnest, 
Boslaan 1, 10-16 uur, T 0346 - 572593
Brielle. Zalencentrum, Langestraat 
76, 13.00-16.00 uur. T: 06-83676700.
familiebouman2012@gmail.com
Dordrecht. Wijkcentrum “de Gra-
vin”, Gravensingel 19, 10.00-14.00 
uur. T: 06-19224614.
Roermond. Wijkhuis Tegelarijveld, 
Schepen van Hertefeltstraat 26a, 
10.00-12.00 uur. T 0475 582658. 
Voorschoten. Cultureel Centrum, 
Prinses Marijkelaan 4, 10.00-15.00 
uur. Inl. 050-5033926 . 
Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140.

26 november:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur. 
T: 0227-542286.
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002.
Eindhoven. Sporthal Gender-
beemd, Sterkenburg 616, 10.00-
16.00 uur. T: 050-5033926. 
Huissen. Cultureel centrum ‘de 
Brink’, Brink 7, 10.00-14.30 uur. 
jan.s.roelofsen@kpnmail.nl 
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 9.00-
12.30 uur. T: 040-2557650. post-
zegelbeursveldhoven@upcmail.nl
Weert: Scholengemeenschap 
Philips van Horne, Wertastraat 1, 
9.30-15.30 uur. T: 0495–541666. 
postzegelclub@home.nl 

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

2 december:
Almere. Buurtcentrum De Inloop, 
’s-Hertogenboschplein 8, 10.00-
15.00 uur. T: 0610060208, secreta-
ris@vpva.nl, www.vpva.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.
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode, César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. T: 070-3867303.
www.zhpv.nl

3 december:
Breda. Clubhuis “De Toss”, Valkeniers-
laan 285a, 9.30-12.30 uur. T: 076-
5144671. 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
Uden. Ontmoetingsplein MuzeRijk, 
Klarinetstraat 4, 9,30-12,30 uur.
www.pzv-volkel-uden.com
Valkenswaard. Buurthuis D’n 
Turfberg, van der Clusenstraat 4A, 
9.30-12.30 uur. T: 040-2019309. 
m.panhuijzen@upcmail.nl

9 december:
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

COMM!
Zeestraat 82, 
2518 AD ’s-Gravenhage 
T: 070-3307500
Infolijn: 070-3307575
www.comm.nl
Museum na verbouwing weer 
geopend!
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aeröer ligt dichter bij Groot-Brittannië 
dan bij Denemarken. De afstand van 
Tórshavn tot Kopenhagen is ruim 
1300 kilometer. Dat verklaart dat 

in tijden van oorlog de verbindingen tussen 
 Faeröer en moederland Denemarken verbroken 
werden en er gebrek ontstond door uitblijven 
van nieuwe (postzegel)voorraden. Er wonen 
ongeveer 50.000 mensen op Faeröer die een 
eigen taal spreken, het Faeröers. 

Historische situatie
Faeröer werd in de Middeleeuwen vanuit 
Noorwegen bevolkt. Toen Noorwegen een 
gebiedsdeel van Denemarken werd, kwam 
Faeröer bij Denemarken en dit bleef zo toen 
Noorwegen in 1814 onder Zweeds bestuur 
kwam. In 1948 kreeg Faeröer autonomie bin-
nen het Koninkrijk Denemarken. Vanaf het be-

F

In Filatelie van augustus stond een mooi artikel met de titel ‘De Faeröer-eilanden 
tijdens de Tweede Wereldoorlog’. De Deense schrijver, Steen Jack Petersen, heeft 
veel filatelistische kennis en hij heeft prachtige dingen afgebeeld. Wat echter 
ontbreekt is wat achtergrondinformatie, waardoor het lijkt alsof hij middenin het 
verhaal begint. Waarschijnlijk is dat voor Deense lezers ook geen probleem. Hier 
zal wat dieper ingegaan worden op de geografische en historische situatie, de 
sterstempels en de frankeermachines.
door Dio Glaudemans

gin van de postzegeltijd waren Deense zegels 
en postwaardestukken (afb 1) in gebruik op 
Faeröer. Vanaf 30-1-1975 geeft Faeröer eigen 
postzegels uit. Er is een eigen parlement, de 
Løgting (afb 2).

Provisoria 1919
Op 1 januari 1919 werd het tarief van de locale 
brief verhoogd van 5 øre naar 7 øre en ook 
het tarief van de briefkaart van Faeröer naar 
Denemarken werd verhoogd van 5 naar 7 øre. 
Op de Faeröer waren nog geen nieuwe zegels 
van 7 øre aanwezig en al spoedig raakte de 
voorraad 1 en 2 øre uitgeput. Kopenhagen 
gaf toestemming om 4 øre zegels te halveren 
en te gebruiken als 2 øre, en tevens moch-
ten knipsels uit krantenbandjes van 4 øre 
gehalveerd worden. Toen die ook op raakten, 
werden 5 øre zegels overstempeld tot 2 øre, 

ook weer met toestemming vanuit Kopen-
hagen. Op 24 januari 1919 waren er nieuwe 
zegels beschikbaar van 2 en 7 øre die door 
Kopenhagen geleverd waren. De provisoria 
waren toen niet meer nodig maar het gebruik 
werd nog enige dagen gedoogd.
60 jaar later, in 1979, werden de twee proviso-
ria afgebeeld op Europazegels van de Faeröer 
en het handstempel dat voor de opdruk werd 
gebruikt, staat afgebeeld op de FDC (afb 3).

Tweede Wereldoorlog
Britse troepen werden gelegerd op de Faeröer 
op 13 april 1940, dat was vier dagen na de 
bezetting van Denemarken door Duitsland, 
want op 9 april was het Duitse leger Dene-
marken binnengevallen. De Denen gaven zich 
snel over om bombarderen van de hoofdstad 
Kopenhagen te voorkomen. Daardoor konden 
de Denen gedaan krijgen dat ze binnenlands 
nog vrijheid van handelen hadden. De meeste 
Deense Joden konden tijdig ontkomen naar 
het neutrale Zweden en 99% van de Deense 
Joden heeft de oorlog overleefd. De Britten 
waren bang dat de Duitsers ook de Faeröer 
zouden bezetten, vandaar hun snelle actie om 
er troepen heen te sturen.
Rechtstreekse postverbindingen tussen de 
Faeröer en Denemarken werden goeddeels 
verbroken. Ook bevoorrading vanuit Denemar-
ken was veelal onmogelijk, dus dat gaf opnieuw 
provisoria, vooral toen de posttarieven op 1 juli 
1940 verhoogd werden. Het tarief van een 
binnenlandse brief ging van 15 naar 20 øre, en 

Faeröer, een aanvulling

1

2 4

3
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er was al snel een tekort aan zegels van 20 øre 
met opdrukzegels tot gevolg (afb 4). Een 
opdrukzegel van 50 op 5 øre diende voor het 
tarief van de aangetekende brief (afb 5).
De rode Deense aantekenstroken raakten 
uitgeput en vanaf 1945 werden blauwe Britse 
aantekenstroken gebruikt in Thorshavn 
(afb 6), het tarief was 20 øre briefport + 
30 øre aantekenrecht. De blauwe R-stroken 
van de Faeröer zijn redelijk schaars.

Sterstempels
De Deense sterstempels (Deens: stjernestem-
pler) zijn een populair verzamelgebied. Dat 
is niet zo vreemd want het zijn fraaie stem-
pels die precies passen op een kleinformaat 
postzegel. De sterstempels van Ruth en Smiril 
(afb 7+8) werden beide op schepen gebruikt. 
Ze behoren tot de zeldzaamste stempels van 
de Faeröer. Ik kan ze alleen maar laten zien 
omdat ze een keer afgebeeld werden op een 
FDC. Sterstempels zijn stempels zonder datum 
die gebruikt werden door postkantoren van 
de laagste categorie. Vanaf 1929 werden de 
sterren in het midden weggesneden en alle 
nieuwe stempels hadden geen ster meer. Deze 
worden in het Deens udslebene (uitgesneden) 
genoemd, maar het is duidelijk dat deze naam 
niet klopt, want veel plaatsen hadden nooit een 
ster. Bestelhuisstempels zou een betere naam 
zijn. Een paar stempels zonder ster van de 
Faeröer: Funding (afb 9), Norddeble (afb 10) 
en Kvivig (afb 4). Alle bestelhuisstempels van 
de Faeröer werden in 1953 vervangen door 
stempels in het Deens met datum, die op hun 
beurt in 1962 werden vervangen door stempels 
in het Faeröers. De meeste plaatsnamen zijn 
wel herkenbaar: Thorshavn werd Tórshavn, 
Vaag werd Vagur, Sumbø werd Sumba (afb 11), 
Funding werd Funningur, Klaksvig werd 
Klaksvik, Kvivig werd Kvivik, enzovoort. Een 
enkele plaats kost wat meer moeite om terug 
te vinden, zoals Trangisvaag werd Tvøroyri. 
Als voorbeeld het Klipfisk stempel (afb 12) 
van Klaksvik, dat reclame maakt om stokvis 
van de Faeröer te eten. Stokvis is gedroogde 
kabeljauw, die daardoor lang houdbaar is. De 
stempels van afb 11 en 12 zijn van 29-1-1975, de 
laatste dag dat Deense zegels gebruikt konden 
worden op Faeröer.

Frankeermachines
Denemarken had vanaf 1925 frankeermachi-
nes in gebruik. Het merk van de machine was 
te zien aan de kenmerkletters in het waarde-
stempel: A=Neopost, B=Hasler, D=Francotyp, 
E=Portos, G=Frama, K=Krag, SJ=Satas, 
enzovoort.
De Danske Spritfabrikker (gedistilleerde dran-
ken) in Kopenhagen gebruikten al in 1926 een 
frankeermachine van het type Neopost. Het 
is een machine die een beperkt aantal vaste 
waarden kon afdrukken, zoals hier te zien is: 
10 øre en 20 øre zijn naast elkaar afgedrukt 
om 30 øre te maken. Neopost had de letter 
‘A’ gekregen, die in twee hoeken van het waar-
destempel staan, linksboven en rechtsonder 
(afb 13).
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De Føroya Banki in Thorshavn had in 1958 een 
Francotyp machine in gebruik, te herkennen 
aan de letter ‘D’ in de vier hoeken van het 
waardestempel. Het is een machine waar 
een willekeurig bedrag mee gefrankeerd kon 
worden tussen 000 en 999 øre, in dit geval 
60 øre (afb 14).
Nu is er iets merkwaardigs met de Neopost ma-
chine ‘N446’ die tijdens de Tweede Wereldoorlog 

in gebruik was. Het is de enige machine van dit 
type, en het waardestempel is helemaal fout: 
Neopost had de kenmerkletters ‘A’ en niet ‘D’, 
want dat was Francotyp. Deze afdruk is van de 
laatste dag van gebruik op 20 juni 1944 (afb 15). 
De machine kon vijf vaste waarden afdrukken: 
5, 10, 20, 30 of 50 øre. Deze machine was vanuit 
Groot-Brittannië geleverd aan het postkantoor 
van Thorshavn om post te kunnen frankeren 
als er tekorten aan postzegels waren. Dat was 
nooit nodig, want ook de zegels die Denemarken 
tijdens de oorlog uitgegeven heeft, zijn bekend 
met afstempelingen van Faeröer (afb 10). Ken-
nelijk was er een mogelijkheid om postzegels te 
leveren vanuit Kopenhagen.
Nog een merkwaardige frankeermachine 
(afb 16). Het is een Frama machine met ken-

merk ‘G’ die in gebruik was op het postkantoor 
van Tórshavn. Er staat nog Danmark in het 
waardestempel, maar na 30 januari 1975 had 
dit Føroyar moeten zijn. 
De frankeermachines met landsnaam Føroyar 
zijn genummerd in dezelfde reeksen als de 
Deense machines. Hier een voorbeeld van een 
Satas machine met nummer SJ1703 (afb 17) 
die in gebruik was bij Tórshavnar Skipasmiðja, 
een scheepswerf met droogdok.

Bronnen
Dänische Nummern- und Sternstempel, Katalog, Dieter 
Mickel 1986
Afb 6 werd in 2005 verkocht op Veiling Sheraton & Peel 32
en.wikibooks.org/wiki/International_Postage_ Meter_
Stamp_Catalog
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15

 

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

Studiegroep Britannia, de 
verzamelaars van engeland en 
gebieden. bel 0575-848859, zie 
www.sgbritannia.nl blad, meetings, 
grote veilingen, boekjes en 
verzamelplezier. 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

Gevraagd

DRINGEND GEZOCHT. Eeste Dag 
Blad EDBvis 525 van Joh. Huisman 
(dus niet Importa) met de Rundvee-
zegels uit 2014. Desnoods een kwali-
tatieve scan. Reacties: ot@louw.nu

Prepaid enveloppen voor Skypak-
Expresse binnen- en buitenland. 
teun.molenaar@kpnmail.nl

KABÉ album klemband Atlas/A 
met cassette (6x30x33 cm) rood 
en blauw (ook cassettes los). 
R. Bouman 06-53104169.

K
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Phila Venlo houdt op zaterdag 
9 december een grote int. post-
zegel beurs van 10.00 tot 16.00 uur 
in zaal De Wylderbeek, Hager-
hofweg 2A, Venlo-Zd. Entree €1. 
Inl.H.Feijen, tel.077-3731138.

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

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

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

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

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 

http://www.sgbritannia.nl/
http://www.nvpvl.nl/
mailto:ot@louw.nu
mailto:teun.molenaar@kpnmail.nl
http://www.chinafilatelie.nl/
tel:0182-379470
http://www.csk.nu/
http://www.usca.nl/
mailto:info@usca.nl
tel:0180-316452
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
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Beautiful Stamps from the Faroe Islands

Trúbótin 1517-2017

FØROYAR 9,50 KR
Edward Fuglø 2017

FØROYAR 17 KR
Edward Fuglø 2017

9,509 509 509 509 509 509 509 509 509,509,509,50,, 9,509 509 509 509 509 509 509 509 509,509,509,50,,

9,50 9,50

Exclusive stamp issue illustrating 
the Traditional Faroese Knife
The knife has always been the most 
important tool of the Faroese. This is 
signified by the old saying: “A knife-
less man is a lifeless man”. 

Engraved by master engraver Martin 
Mörck this beatiful stamp is printed 
in offset and and has a special effect 
with embossing and gold foil.

500 Years of Reformation
On October 31, 2017, Martin Luther’s recorded post-
ing of the 95 theses on the door of the Wittenberg-
er Church Castle celebrates its 500th anniversary. 
Design: A.E. Petersen.

Franking Labels 2017: The Faroe Islands in Colours
The colourful franking labels symbolize the colours 
in the Faroese nature and the Faroese Flag. Design:  
Miriam Hinz.

Faroese National Costumes II
The second stamp issue of the Faro-
ese national costume shows the skirt, 
apron, pants, socks and shoes. Design: 
Edward Fuglø.

Visit our multilingual webshop: www.stamps.fo

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

Tel. +298 346200
stamps@posta.fo

New issues on 2nd October 2017
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Postvervoer in de Tsarentijd
In het laatste nummer van Het 
Baltische Gebied een eerste 
uitgebreid artikel over postvervoer 
per trein in Letland in de Tsarentijd, 
waaruit we hier citeren. Kort na de 
ingebruikname van de spoorlijn 
tussen de Russische hoofdstad 
St. Petersburg en de voormalige 
hoofdstad Moskou in 1851 werd 
begonnen met de aanleg van de 
verbinding tussen St. Petersburg 
en Warschau. Dat duurde een kleine 
tien jaar. Via spoorwegknoop-
punten aan de St. Petersburg-
Warschau lijn werden in latere jaren 
de Letse havensteden Riga, Libava 
/ Liepāja en Vindava / Ventspils 
met het Russische achterland 
verbonden. Daarmee kan deze 
spoorlijn volgens auteurs Jan 
Kaptein en Ruud van Wijnen met 
recht de ruggengraat van het Letse 
spoorwegnet genoemd worden. In 
een reeks artikelen gaan de heren 
in op de ontwikkeling van zowel het 
spoorwegnet als het postvervoer 
per trein in de Russische gebie-
den die in 1918 deel zouden gaan 
uitmaken van Letland. Na aandacht 
te hebben besteed aan de organi-
satie van het postvervoer per trein 
in Rusland en de in postwagons 
gebruikte stempels worden in de 
eerste aflevering de spoorlijnen 
St. Petersburg-Warschau en Riga-
Dünaburg-Orel en het spoorweg-
knooppunt Dünaburg (Dvinsk) / 

Daugavpils besproken. 
Nog bij de opening van de spoorlijn 
tussen St. Petersburg en Moskou 
werd tussen de particuliere spoor-
wegmaatschappij en het Ministerie 
van Posterijen een overeenkomst 
gesloten voor het vervoer van 
post per trein. Afspraken werden 
gemaakt over de tarieven en de 
vergoedingen voor vervoer van 
postzakken en personeel. In de 
postwagons aangeleverde post 
werd door de postbeambten ook af-
gestempeld, gesorteerd, gebundeld 
en afgeleverd op de stations langs 
de route. Hiertoe werd er op elke 
trein een postwagon ingericht. Met 
de komst van nieuwe spoorlijnen 
door private bedrijven moest er 
steeds worden heronderhandeld en 
werden nieuwe afspraken gemaakt. 
Het complete artikel is zeer de 
moeite waard en terug te vinden in 
het septembernummer.
www.hetbaltischegebied.nl 

Machin
‘Er zijn maar weinig postzegeluitgif-
ten die kunnen bogen op een zo’n 
lange looptijd als de beroemde ‘Ma-
chin’ zegels van Groot Brittannië. 
Het iconische ontwerp verscheen in 
1967 voor het eerst aan de loketten, 
en is sindsdien nog steeds in vrijwel 
ongewijzigde vorm in gebruik. 
Met een speciale uitgifte op 5 juni 
vierde Royal Mail het 50-jarig 
jubileum van dit zegelontwerp, 
inmiddels de meest veelvuldig 
gereproduceerde afbeelding aller 
tijden. Van dit ontwerp zijn sinds 
de introductie meer dan 2 miljard 
postzegels gedrukt, een indrukwek-
kend aantal. Dat deze uitgiftereeks 

zo lang kan voortduren heeft 
natuurlijk ook te maken met het 
gegeven dat het geportretteerde 
staatshoofd, koningen Elizabeth II, 
al ruim 65 jaar op de Britse troon 
zit. Het ontwerp van Arnold Machin 
werd al vanaf het eerste moment 
een ‘classic’ genoemd, omdat het 
geïnspireerd is door de eerste 
postzegel ter wereld, de Penny 
Black. Arnold Machin (1911-1999) 
ontwikkelde tijdens zijn studie aan 
het Royal College of Art een passie 
voor beeldhouwen en werkte na 
zijn opleiding als ontwerper bij de 
bekende Britse aardewerkfabriek 
Wedgwood. Later werd bij benoemd 
tot ‘Master of Sculpture’ aan de 
Royal Academy. Gebruik makend 

van foto’s die genomen waren door 
Lord Snowdon ontwikkelde hij het 
portret van de koningin voor de 
beeldenaarszijde van de eerste 
decimale munten in het Verenigd 
Koninkrijk, die van 1968 tot 1984 in 
gebruik waren. Voor zijn uitmunten-
de werk werd hij in 1965 in de adel-
stand verheven, als lid van de Order 
of the British Empire (OBE). Het 
was daarom niet meer dan logisch 
dat Machin ook gevraagd werd om 
als ontwerper mee te dingen naar 
de opdracht voor de nieuwe defi-
nitieve postzegels van de koningin. 
Hij diende zes mogelijke portretten 
en bijna zeventig schetsen in voor 
de nieuwe serie zegels, waarvan 
een aantal duidelijk geënt waren op 
de Penny Black. Een van de zegels 
die op 5 juni 1967 zijn uitgegeven 
was de Penny Black waarop Machin 
zijn ontwerp baseerde. Het is heel 
uitzonderlijk dat een postzegelont-
werper zelf met een zegel geëerd 
wordt. Op basis van zijn voorstel-
len werd Machin gevraagd om zijn 
ideeën verder uit te werken.
Na de troonsbestijging van Eliza-
beth II in 1952 werden er nieuwe 
frankeerzegels uitgegeven met 
het hoofd van de nieuwe vorstin, 
gebaseerd op een driekwart profiel 
foto gemaakt door Dorothy Wilding. 
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samenstelling nederland: Charles Beterams, charlesbeterams@xs4all.nl  buitenland: Jan Vellekoop, wijlazenvooru@gmail.com

Dezelfde afbeelding verscheen 
ook op de herdenkingsuitgaven. 
Veel kunstenaars die uitgenodigd 
werden om postzegels te ontwer-
pen hadden moeite met dit Wilding 
ontwerp. Zo werd er beargumen-
teerd dat het portret een eerbetoon 
was aan de vorstin, maar niet aan 
de monarchie. Hun grootste klacht 
was echter dat het portret een 
derde van het postzegelontwerp in 
beslag nam, en dat het perspectief 
problemen gaf bij een tweedimen-
sionaal ontwerp. Er volgde een felle 
discussie over een aantal nieuwe 
ideeën en ontwerpen, waarbij de 
toenmalige postmaster Tony Benn 
zijn voorstel zag stranden om de 
afbeelding van de vorstin te ver-
vangen door de landsnaam, ‘Great 
Britain’ of simpelweg ‘U.K’. Dit zou 
een einde maken aan de unieke 
positie van de Britse zegels in de 
postzegelwereld. Het is namelijk 
het enige land ter wereld dat geen 
landsnaam hoeft te vermelden als 
eerbetoon aan het introduceren 
van de eerste opplakbare postze-
gel, in 1840. Pas in 1965 waren de 
plannen zover uitgekristalliseerd 
dat er een ontwerpwedstrijd 
onder kunstenaars kon worden 
uitgeschreven.’ Bovenstaande is 
overgenomen uit De Postkoets, 
van het artikel van de hand van Ton 
Vis. Het complete, uitgebreide en 
goed geschreven artikel is terug te 
lezen in het oktobernummer. 
www.postkoets.nl

BUITENLANDSE BLADEN

Mauritius
Samen met collega-tijdschrift 
Briefmarken-Spiegel heeft de 
Deutsche Briefmarken-Zeitung 
in augustus een speciale bijlage 
uitgegeven geheel gewijd aan het 
170-jarig bestaan van de ‘blauwe 
Mauritius’. Die beroemde postzegel 
verscheen namelijk eind september 
1847.
Over de eerste emissie van deze 
Britse kolonie is natuurlijk al 
heel veel gepubliceerd. Toch 
weet dit gelegenheidsnummer 
nog enkele aardige details toe te 
voegen. Veilinghouder Joachim 
Schwanke kreeg bij zijn pensione-
ring van zijn vrouw een reis naar 
Mauritius aangeboden, waar hij 
een uitstapje naar het graf van 
Joseph Barnard maakte, de graveur 
van de beide eerste zegels. Op het 
eiland laten verder twee musea 
iets van de lokale posthistorie zien, 

http://www.hetbaltischegebied.nl/
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Gesproken post
Al ruim voor de Tweede Wereldoor-
log was het verzenden van speciaal 
‘ingesproken’ brieven mogelijk, 
bijvoorbeeld berichten op wasrollen 
of op groot formaat langspeelplaten. 
Midden jaren dertig was de techniek 
zo ver dat op vrij kleine ronde meta-
len plaatjes berichten konden worden 
opgenomen. Die leenden zich veel 
beter voor verzending per post. Op 
voorstel van Argentinië werd dan ook 
op het 11e congres van de Wereld-
postvereniging, dat plaatsvond in 
Buenos Aires in 1939, een nieuwe ca-
tegorie poststukken ingevoerd in het 
internationale verkeer: fonopostzen-
dingen. Vooral in Zuid-Amerika werd 
het een populair postaal product. In 
1969 werd deze soort post met apar-
te (lage) tarieven weer opgeheven, 
inmiddels had de cassetteband de 
ouderwetse speelplaat met naalden 
al lang en breed ingehaald. Tijdens 
de Wereldoorlog werden in Duitsland 
ook gesproken veldpostbrieven ge-
bruikt, waarvan hier een afbeelding. 
In Nederland hebben al eind 1939 op 
de postkantoren in Amsterdam en 
Rotterdam machines gestaan waar 
men een brief kon inspreken. Het 
aparte verlaagde UPU-tarief kwam 
er echter pas na de oorlog. Den Haag 
volgde in 1948 met een apparaat. 
Echt gebruikte voorbeelden van 
Nederlandse fonopoststukken, 
verzonden tegen het speciale post-
tarief, zijn echter op de vingers van 
een hand te tellen. Philatelie van 
augustus 2017 wijdt een bijdrage 
aan deze bijzondere poststukken, 
waarvoor ook in de academische 
wereld langzaamaan interesse begint 
te komen, het wordt gezien als een 
voorloper van de tegenwoordig door 
sommigen veelgebruikte voicemail. 
Hetzelfde blad brengt ook nog een 
thematisch getinte bijdrage over de 
geschiedenis van de televisie in Oost- 
en West-Duitsland. 
www.bdph.de

Postale vergissing
In de Verenigde Staten van Amerika 
verscheen in 2010 een postzegel 
met waarde-aanduiding ‘1st class’ 
en als geldigheidsduur ‘forever’. 
Afgebeeld daarop een deel van het 
hoofd van het beroemde vrijheids-
beeld in de haven van New York, de 
Statue of Liberty. Dat dachten de 
Amerikaanse posterijen althans, 
toen zij van een fotobureau de foto 
aanschaften voor gebruik op deze 
nieuwe zegel, die een soortgelijke 
zegel met de Liberty Bell zou moe-
ten gaan vervangen. Dat was nodig 
omdat accountants niet meer goed 
konden vaststellen hoeveel ‘Liberty 
Bell’-zegels er nu verkocht waren 
en wanneer. Bij zo’n langlopende 
zegel zonder vaste waarde-aan-
duiding loopt de prijs elk jaar iets 
op, de nieuwe vrijheidsbeeldzegel 
kostte aanvankelijk 44 cent, inmid-
dels 49. Dat moet per jaar natuur-
lijk goed worden bijgehouden.
Toen de zegel was uitgekomen 
maakte de kunstenaar Robert S. 
Davidson echter duidelijk dat niet 
het echte beeld was afgebeeld, 
maar zijn versie die hij (op iets 
kleinere schaal) had gemaakt voor 
het New York-New York Casino in 
Las Vegas. Linn’s stamp news 
van 9 oktober bericht over de 
procesgang die daarop volgde. 
De posterijen wilden niet meer 
dan 5.000 dollar betalen aan de 
beeldhouwer, het maximum dat 
ze aan ontwerpers van postzegels 
uitkeren. Daar nam Davidson geen 
genoegen mee, wellicht met goede 
redenen. In 2015 namelijk kreeg de 
beeldhouwer van een monument 
voor de Korea-oorlog 540.000 dol-
lar toegewezen, nadat de poste-
rijen (eveneens ongevraagd) een 
afbeelding van zijn monument 
hadden gebruikt op een postzegel. 
De uitspraak kan nog wel enkele 
maanden weg zijn, wellicht komen 
de partijen in de tussentijd onder-
ling tot een compromis.
www.linns.com 

Postale fraude
Ook in Groot-Brittannië heeft het 
e-mailverkeer natuurlijk inmiddels 
een groot deel van het ouderwetse 
brieven verzenden overgenomen. 
Omdat het land toch wel enkele 
maten groter is dan Nederland, blijft 
er nog genoeg ouderwets postver-
keer over, ter plekke ook wel snail 
mail of slakkenpost genoemd. Die 
omvang maakt het voor vervalsers 
van postzegels kennelijk interessant 
genoeg om op vrij grote schaal valse 
postzegels op de markt te brengen. 
Dat gebeurt met producten die 
voor een leek niet meer van echte 
zegels zijn te onderscheiden. Edward 
Klempka wijdt er in Gibbons stamp 
monthly van september een uitge-
breid artikel aan. Vooral de zegels 
uit de Machin-serie met algemene 
waarde-aanduiding ‘1st’ zijn geliefd 
bij de vervalsers, die daarbij zelfs zo 
brutaal zijn om de in de echte zegels 
voorkomende jaaraanduiding ‘12’, ‘13’ 
etc. te vervangen door het woordje 
‘mail’, wat bij de argeloze kopers van 
deze zegels natuurlijk niet direct als 
signaal voor iets verkeerds opvalt. 
Ook de bijzondere inktsoorten en 
de veiligheidsperforatie weten de 
vervalsers vrij goed te reproduce-
ren. In het ergste geval wordt een 
poststuk met deze zegels beport, 
maar voorbeelden daarvan zijn 
schaars. Kennelijk hebben de Britse 
posterijen het verlies aan omzet al 
ingecalculeerd en gaan ze niet heel 
actief op jacht naar de vervalsers.

het officiële postmuseum en het 
particuliere Blue-Penny museum. 
Dat laatste bezit sinds 1993 de 
ongebruikte rode en blauwe zegels 
uit de collectie van de Japanner 
Kanai. Daarmee bleef er nog maar 
één ongebruikte blauwe Mauritius 
in particulier bezit. De inmiddels 
87-jarige Wolfgang Jakubek, 
eveneens oud-veilinghouder, vertelt 
hoe hij in 1995 voor een Europese 
relatie dat exemplaar schijnbaar 
moeiteloos wist te verkopen aan 
het Nederlandse PTT-Museum. Hij 
belde de juist benoemde conserva-
tor Boissevain op, feliciteerde hem 
met zijn nieuwe functie en kondig-
de aan graag het museum te willen 
bezoeken om de blauwe Mauritius 
te komen bewonderen. ‘Die bezit-
ten wij helaas nog niet’ kreeg hij 
als antwoord. Jakubek wist deze 
voorzet behendig in te koppen en 
verkocht het laatste ongebruikte 
exemplaar voor zijn vraagprijs, 
waarover volgens hem niet eens 
werd onderhandeld. De uitgifte van 
een Nederlandse postzegel gewijd 
aan deze aanschaf (NVPH 1633) 
maakte volgens Jakubek voor PTT 
Post de hoge aanschafprijs weer 
geheel goed.
www.deutsche-briefmarken-zeitung.de
www.bluepennymuseum.com

http://www.bdph.de/
http://www.deutsche-briefmarken-zeitung.de/
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Afb. 59 / 60 / 61 / 62 /63. 
De drie zegels links zijn 
nog  gebaseerd op het pond 
sterling, 2 pence, 1 shilling 
3 pence en 1 pond. De 
twee zegels rechts zijn in 
de nieuwe munteenheid, 
8 ngwee en 1 kwacha.

Afb. 64 / 65 / 
66 / 67. Ook in 
Zambia neemt 
de inflatie een 
grote vlucht, de 
waarde op de 
zegels wordt 
steeds hoger.

Afb. 68 / 69 / 70 / 71. 
Er komen herwaar
deringen, nieuwe 
overdrukken over 
overdrukken enzo
voort. Dan komt er 
een nieuwe kwacha, 
de ZMK. Op latere 
zegels wordt weer 
alleen de K gebruikt.

Zambia
ot aan de onafhankelijkheid circuleer-
den er bankbiljetten van de Central 
Africa Currency Board, in de waarden 
van 10 shilling, 1, 5 en 10 pond. Ook 

waren er munten van ½, 1, 3 en 6 pence en 1, 
2, 2½ en 5 shilling. Ook was er het Rhodesia 
and Nyasaland pond in omloop. Na de onaf-
hankelijkheid kreeg Zambia het Zambiaanse 
pond, waarvan de bankbiljetten en de munten 
dezelfde intrinsieke waarde behielden als die 
van de oude munteenheid. Het bankbiljet van 
10 pond verviel en is nooit uitgegeven door de 
Nationale Bank van Zambia. Tot 15 december 
1965 mocht zowel de oude munteenheid als 
het nieuwe Zambiaanse pond gebruikt worden 
bij transacties. Na die datum werd alleen het 
Zambiaanse geld geaccepteerd, met uitzonde-
ring van de munten van 3 pence, die voor een 
langere periode gebruikt mochten worden. 
Op 1 juli 1966 stemde de regering in met de 
invoering van het decimaal stelsel en gelijktijdig 
werd de nieuwe munteenheid kwacha geïn-

troduceerd. Een kwacha was onderverdeeld in 
100 ngwee. De wisselkoers werd 1 kwacha tegen 
10 Zambiaanse shilling, of een half Zambiaanse 
pond. Vanaf 16 januari 1968 werden alle oude 
Zambiaanse pond biljetten en munten uit de 
circulatie gehaald en vervangen door de nieuwe 
kwacha biljetten en Ngwee munten. Er waren nu 
biljetten in omloop van 1,2 en 10 kwacha en een 
biljet van 50 ngwee. Daarnaast kwamen er mun-
ten van 1, 2, 5, 10 en 20 ngwee. Op 31 januari 
1974 ten slotte verloor het Zambiaanse pond 
haar wettelijke betaalstatus. 
De kwacha werd gekoppeld aan het pond tegen 
een koers van 1,7094 kwacha per pond. In 
1971 werd deze koppeling vervangen door een 
koppeling aan de Amerikaanse dollar. Hierdoor 
daalde de goudstandaard van de kwacha bijna 
8%. Door de hoge inflatie in Zambia werd de 
Nationale Bank gedwongen om bankbiljetten 
met een hogere waarde uit te geven tot in 
2003 zelfs aan waardes van wel 20.000 kwa-
cha en 50.000 kwacha. In 2013 werd een 
nieuwe kwacha geïntroduceerd, met een lagere 

intrinsieke waarde. De nieuwe kwacha kreeg 
een waarde gelijk aan 1.000 oude kwacha.
Door de inflatie zijn de oude munten, die nog 
steeds een wettig betaalmiddel zijn, volledig 
verdwenen uit het dagelijks leven. De waarde 
van het metaal van de munten is hoger dan de 
intrinsieke waarde van de munt. Deze munten 
worden vrijwel uitsluitend verkocht als sou-
venirs of verzamelobjecten. Met de invoering 
van de nieuwe kwacha in 2013 kwamen er vier 
nieuwe munten in omloop. De waardes zijn 
5, 10 en 50 ngwee en 1 kwacha. De nieuwe 
bankbiljetten komen in de waarde van 2, 5, 10, 
20 50 en 100 kwacha voor (afb. 59-71).

Zimbabwe
Direct na de onafhankelijkheid werd de Rhode-
sië dollar omgeruild tegen de Zimbabwaanse 
dollar, tegen een wisselkoers van 1:1 (afb. 72-
85). Op dat moment was de Zimbabwaanse 
dollar meer waard dan de Amerikaanse dollar, 
bijna anderhalf keer zoveel. In 2006 was 
er door enorme inflatie een hele andere 
verhouding ontstaan en Zimbabwe besloot tot 
invoering van een tweede dollar. De wissel-
koers was 1.000:1, oftewel één nieuwe dollar 
had een waarde gelijk aan die van duizend 
oude dollars. De internationale afkorting 
wijzigde van ZWD naar ZWN. Dit werd echter 
snel weer teruggedraaid omdat de Nationale 
Bank van Zimbabwe zich geen wisseling van 
munteenheid kon veroorloven. Deze poging 
om de waarde van de Zimbabwaanse dollar 
te waarborgen heette Operation Sunrise. De 
Nationale Bank verklaarde dat inflatie illegaal 
was en er werden talloze ondernemers opge-
pakt vanwege het verhogen van hun prijzen. 

T

Half Europa moest in het jaar 2002 even 
slikken. De nationale munteenheid werd van 
de ene op de andere dag afgeschaft en er 
kwam een Europese munteenheid voor terug. 
door Edwin Knip

SPECIAL 2017 MUNTSTELSELS 

DOOR DE EEUWEN HEEN

Valutawisselingen in de 
filatelie van Zuidelijk Afrika [2]
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Dit alles hielp niet en eind 2007 werd de dollar 
gedevalueerd met 92%, waardoor de waarde 
van 30.000 Zimbabwaanse dollars gelijk werd 
aan de waarde van een Amerikaanse dollar. 
Op de zwarte markt was het nog wat extremer, 
daar was de wisselkoers 300.000:1. 
In 2008 werd de ZWN ingeruild voor de ZWR, 
de derde dollar. De omwisselkoers klonk rond-
uit belachelijk. Tien biljoen ZWN was gelijk aan 
de waarde van één ZWR. Er kwamen munten 
van 5, 10 en 25 Dollar en biljetten van 5, 10, 
20, 100 en 500 dollar. Door een aanhoudend 
tekort aan contant geld en de schijnbaar 
waardeloos geworden dollar werd het tijdelijk 
toegestaan om in buitenlands geld te betalen. 
Dit zorgde ervoor dat veel ondernemers de 
Zimbabwaanse dollar weigerden en uitsluitend 
betalingen aannamen in Amerikaanse dollars 
of Zuid-Afrikaanse randen. Ondanks dit alles 
werd de Nationale bank gedwongen om aan 
het eind van 2008 bankbiljetten te drukken 
met een waarde met tien nullen.
In 2009 kwam de vierde dollar, de ZWL. Er 
werden twaalf (!) nullen verwijderd bij de 
omwisseling, dus 1.000.000.000.000 ZWR 
werd gelijk aan een ZWL. Weer kwamen er 
nieuwe bankbiljetten, deze keer in de waarden 
1, 5, 10, 20, 100 en 500 dollar. Op 12 april 
2009 werd er officieel afscheid genomen 
van de Zimbabwaanse dollar. Ondanks alle 

pogingen om het geld zijn waarde te laten be-
houden, werd het per dag minder waard door 
de al maar stijgende inflatie. De inflatie had de 
laatste jaren een enorme vlucht genomen. In 
2005 was de inflatie 585%, in 2006 1.281%, 
in 2007 66.212% om in 2008 tot maar liefst 
231.150.888% omhoog te schieten. In dit land 
was het geld helemaal niets meer waard.
De postzegels die verkocht werden, kregen 
waarde-aanduidingen in letters. Z voor Zim-
babwe, A voor Africa, E voor Europe en R voor 
Rest Of The World. En ook hier gold dat de 
waarde per dag kon verschillen.
In juni 2015 ten slotte werd de Zimbabwaanse 
dollar definitief afgeschaft. Voor een bankre-
kening met Z$ 175 biljard kregen de inwoners 
vijf Amerikaanse dollars. Tegenwoordig wor-
den de Amerikaanse dollar, de Zuid-Afrikaanse 
rand en de euro als betaalmiddel gebruikt 
(afb. 86-95).

Zuid-Afrika
Evenals in de omliggende, voorheen Britse 
gebieden was het ook hier gebruikelijk om 
in ponden, shillings en pennies te betalen. In 
dit geval was het Zuid-Afrikaanse pond het 
wettige betaalmiddel. Een commissie had 
zich vanaf 1956 al beziggehouden met een 
verandering van het geldstelsel. Op 14 februari 
1961 werd in de toenmalige Unie van Zuid- 

Afrika het decimale stelsel ingevoerd. De nieu-
we munteenheid werd de rand. De omwissel-
koers was 1 Pond voor twee randen. De naam 
van de rand is afkomstig van Witwatersrand, 
de oever waar Johannesburg op gebouwd is en 
waar de grootste Zuid-Afrikaanse goudvoor-
raden gevonden werden. Bij de omwisseling 
van het geld was er grote media-aandacht en 
zelfs een echte mascotte onder de naam Dan 
Desimaal (afb. 96-99).
De koers van de rand, ISO code ZAR, was 
tussen 1961 en 1971 ten opzichte van de Ame-
rikaanse dollar 1,40. Daarna daalde de rand en 
aan het eind van 1989 was 1 Amerikaanse dol-
lar gelijk aan 2,5 rand. Na de afschaffing van 
de apartheid verkeerde het land in onzeker-
heid over de economische toekomst en zakte 
de rand verder en verder weg. In 2014 was de 
waarde van 1 dollar gelijk aan 15,05 rand en na 

Afb. 72 / 73 / 74 /
75 / 76 /77. De 
diverse  Rhodesië 
gebieden hebben 
zegels, gebaseerd 
op het pond 
sterling.

Afb. 78 /79. Ook de zegels van RhodesiaNyasaland 
zijn gebaseerd op het pond sterling.

Afb. 80 / 81 / 82 / 83 / 84 / 85. De drie linker zegels zijn gebaseerd op het pond sterling, 9 pence, 5 shilling en 1 pond. Dan komt er het decimale stelsel en zegels 
met een waarde in twee verschillende valuta. Hier 25 cent en 2 shilling 6 pence. Rechts de waardes 2 cent en 1 dollar.

Afb. 86 / 87 / 88 / 89 / 90 / 91. Een mooi voorbeeld van de bizarre inflatie in Zimbabwe.

Afb. 92 / 93 / 94 / 95. Een waarde aangeven op een zegel is niet te doen met de dagelijkse waardeverminderingen van het geld, dus komen er vier zones voor de post. Zimbabwe, 
Africa, Europe, Rest of the world.
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Afb. 109. In 2017 komt 
er een herdenkingsvel 
uit om het 50jarig 
bestaan van de Kruger
rand te vieren. Een 
speciale gouden rand 
die wel als wettig be
taalmiddel geldt, maar 
eigenlijk alleen maar 
als belegging wordt 
gekocht.

Afb. 96 / 97 / 98 / 99. 
De vier gebieden die 
ZuidAfrika zullen 
gaan vormen, hebben 
zegels met waardes 
gebaseerd op het pond 
sterling. Van links 
naar rechts:  
Natal ½ penny, Oranje Vrij Staat 3 penny, Transvaal 1 shilling en een belastingzegel uit 
Kaap de Goede Hoop van 1 pond.

Afb. 100 / 101 / 102 / 103. Links de waardes 2½ penny en 
10 shilling, rechts 10 cent en 1 rand.

Afb. 104 / 105 / 106 / 107 /
108. Ook in ZuidAfrika 
neemt de inflatie toe en 
de waarde van de rand 
verschilt van dag tot dag. 
Reden om ook hier andere 
waardeaanduidingen te 
gebruiken voor de post
zegels. Achtereenvolgens 
14 rand, Airmail Postcard 
Rate, Standard Postage en 
Registered Letter Small. Re
centere zegels kennen codes zoals hier bijvoorbeeld B4 als waarde. Afb. 110 / 111

de beslissing over de Brexit zakte de munt nog 
verder weg. De eens zo krachtige munt heeft 
zijn glans verloren. 
Bij de invoering in 1961 waren er munten van 
½, 1, 2½, 5, 10, 20 en 50 cent. In 1965 werd 
er een munt van 2 cent geïntroduceerd, ter 
vervanging van de 2½ cent. In 1973 werden 
de laatste munten van ½ cent geslagen. In 
1989 kwam er een 2 rand muntstuk en in 
1994 een muntstuk van 5 rand. Als gevolg 
van de toenemende inflatie worden vanaf 
2002 geen 1 en 2 cent munten meer geslagen, 
maar deze zijn nog steeds geldig als wettelijk 
betaalmiddel (afb. 100-103).
De bankbiljetten die in 1961 in omloop 
kwamen, kregen een waarde van 1, 2, 10 en 
20 rand. Net als bij de pond-biljetten en bij 
de postzegels waren er van elk biljet twee 
varianten. Bij de een stond de Engelse tekst 
bovenaan, bij de ander de Afrikaanse tekst. 
In 1984 kwamen er biljetten bij van 50 rand. 
In 1994 kwamen er biljetten van 100 en 
200 rand. De biljetten van 200 rand werden 
in 2010 allemaal teruggehaald vanwege het 
feit dat de biljetten op grote schaal vervalst 
werden. In 2011 werden er nieuwe biljetten van 
100 rand gedrukt, waarbij in de maand juni 
de drukorder overging van de South African 
Bank Note Company naar het Zweedse Crane 
Currency. In diverse berichten wordt vermeld 

dat er daar 80 miljoen biljetten van 100 rand 
zijn gedrukt. Hiervan werden er door de South 
African Reserve Bank maar liefst 3,6 miljoen 
vernietigd, omdat deze biljetten dezelfde 
serienummers droegen als de biljetten die bij 
de South African Bank Note Company waren 
gedrukt. Als klap op de vuurpijl bleken de bil-
jetten uit Zweden ook nog niet de goede kleur 
te dragen en een millimeter tekort te zijn. 
In 2012 komt er voor de vijfde keer een nieuw 
ontwerp voor de bankbiljetten. Deze keer 
met aan een kant een afbeelding van Nelson 
Mandela. De bankbiljetten komen voor in 
de waarde van 10, 20, 50, 100 en 200 rand 
(afb. 104-111).
Ten slotte is er nog één munt die genoemd 
moet worden bij Zuid Afrika, het Burgerpond. 
In juli 1874 liet president Burgers in Engeland 
de eerste 837 gouden staatsmunten van de 
republiek slaan, bekend als de Burgerpond. 
Deze bestond uit een portret van Burgers aan 
de kopzijde en het wapen van Transvaal aan 
de muntzijde. Omdat de stempel tijdens de 
productie brak en vervangen moest worden 
ontstonden er twee soorten munten: 695 met 
een ‘fyn’ baard en 142 met een ‘growe’ baard, 
afhankelijk van de dikte van Burgers’ baard. 
Voor zijn beslissing om zijn eigen afbeelding 
op de nationale munt te zetten werd hij fel 
bekritiseerd door de Volksraad en beschuldigd 
van ijdelheid en egoïsme. De Burgerpond werd 
dan ook nooit in gebruik genomen.
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door Adam van der Linden

et Nederlandsche 
 Ar beidsfront (afge-
kort tot NAF) was een 
nationaal socialistische 

vakcentrale opgericht op 30 april 
1942 bij een decreet van de 
Nederlandse Rijkscommissaris 

Arthur Seyss-Inquart. De volgende 
dag, op 1 mei de dag van de ar-
beid, zouden de andere vakcen-
trales en vakbonden in Nederland 
worden opgeheven. Van deze 
vakcentrales zoals CNV, RKWV en 
NVV bestaan er nu nog, soms met 
een andere naam. De bezittingen 
en de vermogens van de opgehe-

ven vakcentrales zouden overgaan 
naar de nieuwe vakcentrale. Aan 
het hoofd van het Nederlandsche 
Arbeidsfront kwam de NSB’er 
Hendrik Jan Woudenberg.
Het doel van de nieuwe vak-
bond was: ‘Het Nederlandsche 
Arbeidsfront heeft tot taak alle 
Neder landers die door eigen ar-

beid geheel of gedeeltelijk in hun 
levensonderhoud voorzien, samen 
te brengen, te verzorgen, hen op 
te voeden tot wederzijdsch begrip 
voor hun economische  belangen, 
alsmede voor hun sociale en 
cultureele behoeften en bij de 
bevrediging van deze behoeften 
medewerking te verleenen’.

H

Het Nederlandsche Arbeidsfront

1. Rotterdam, 2 juli 1943. Brief met een zwarte overdruk op N.V.V. Persdienst 
Amsterdam, gebruikt door het Nederlandsche Arbeidsfront Rotterdam met 
bestemming Ridderkerk. Tarief: brief tot 20 gram 7½ cent.

2. ’sGravenhage, 23 juli 1943. Brief met bestemming Hilversum. Tarief: brief tot 
20 gram 7½ cent. Er is gebruik gemaakt van een enveloppe van de ‘Ambtenaars Bond’.

3. Leiden, 21 augustus 1943. Drukwerkband met lokale bestemming in leiden. 
Tarief: drukwerk tot 50 gram 1½ cent.

4. Amsterdam, 20 januari 1944. Drukwerkenveloppe met bestemming Arnhem. 
Tarief: drukwerk tot 50 gram 1½ cent. Overdrukte tekst op enveloppe van Neder
landsche Vakverenigingen, Werkgemeenschap ‘Vreugde en Arbeid’.

5. Post Wilhelms
hafen, 18 februari 
1945. Briefkaart 
van een dwang
arbeider uit het 
kamp Alten
groden bij 
Wil helms hafen. 
Brieven waren 
niet toegestaan, 
de briefkaarten 
konden met het 
Nederlandsch Ar
beidsfront (NAF) 
worden meegege
ven. In de paarse 
stempel wordt een 
tijdstip genoemd 
van voor de 10e en 25e van elke maand. Uit de tekst van de volgende briefkaart (afb. 6) blijkt dat 
4 briefkaarten per maand (uitgaand) worden toegestaan van ongeveer 100 woorden. Kennelijk vond 
men de door het NAF uit te oefenen controle op de open briefkaarten voldoende omdat elke vorm 
van censuur verder ontbreekt. De briefkaart is vervoerd door de afdeling Groningen van het NAF, 
een door de Duitsers opgerichte organisatie ter vervanging van de verschillende vakverenigingen. 

6. Het stempel op 
de kaart is vergroot 
weergegeven om 
de tekst beter te 
kunnen lezen. Dit 
stempel geeft de 
gang van zaken weer 
naar het werkkamp. 
Deze kaart is echter 
afkomstig uit het 
werkkamp.
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10. Düssel dorf, 
19 januari 1938. 
 Reserve/vervan
gende legitimatie
kaart voor Heinrich 
Beek uitgegeven 
door het Duitse 
Arbeidsfront voor 
toegang bij de firma 
TrebelWerk. Bij 
het Duitse (paarse) 
Arbeidsfront
stempel staat het 
getande rad met 
Hakenkruis in het 
midden.

Geen succes
De NAF werd echter geen succes. 
Maximaal had de NAF 100.000 
leden, waarvan het overgrote deel 
landarbeiders waren. Landarbei-
ders hadden namelijk sterk sei-
zoensafhankelijk werk en waren 
dientengevolge vaak aangewezen 
op een uitkering. De opgeheven 
vakbonden, die tegen de nieuwe 
opzet waren, hadden gezamenlijk 
voor de oorlog nog ruim 700.000 
leden. De NAF kreeg geen zitting 
in belangrijke commissies en kon 
daardoor weinig betekenen voor 

de aangesloten arbeiders. In 1945 
werd het Nederlandsche Arbeids-
front weer opgeheven. 
Om duidelijk aan te geven dat 
de NAF ‘op de Duitse leest was ge-
schoeid’, zijn enkele poststukken/
documenten van het Deutsche 
Arbeitsfront opgenomen. 

Bronnen
Internet-Wikipedia
Catalogus op brief, H. Buitenkamp /  
E. Müller 1992/1993
Michel, Postgebühren-Handbuch 
Deutschland, 2004

7. De achterzijde van de kaart met de volledige tekst en datum van 18 februari 1945.

11. Olsberg 
(Kr. Brilon), 
7 november 
1944. Brief
kaart van het 
Duitse Ar
beidsfront ter 
bevestiging 
van vrijwil
lige Kriegs
heimarbeit 
gedurende 
2 uur per 
dag. Tarief: 
binnenlandse 
briefkaart 
6 pfennig.

8. Post Wil
helmshafen /
Groningen, 
5 maart 1945. 
Briefkaart 
van dezelfde 
dwangar
beider uit 
hetzelfde kamp. 
De briefkaart 
is voorzien van 
een stempel van 
het NAF Gro
ningen, tevens 
is de briefkaart 
aantoonbaar 
(stempel op 
postzegel) van
uit Groningen 
door de poste
rijen bezorgd.

9. De achter
zijde van de 
kaart met 
de volledige 
tekst en de 
datum van 
5 maart 1945.

NOVEMBER BEURZEN
11/11  ALKMAAR

Afas Stadion 10-16u

12/11  HENGELO

Hotel Vd Valk 9.30-15u

25/11  VOORSCHOTEN
Cultureel Centrum 10-15u

26/11  EINDHOVEN
Sporthal Genderbeemd 10-16u

WWW.WBEVENEMENTEN.EU
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

AUSTRALIË
Bloemen in het wild
Op 14 december 2015 verscheen 
een drietal postzegels van $ 1.00 
met afbeeldingen van inheemse 
wilde planten. Ze komen hier 
niet voor en er zijn dan ook geen 
Nederlandse namen voor. Voor wie 
meer wil weten, bestudeer dan de 
afbeelding.
De zegels verschenen toen in 
boekjes van tien en van twintig 
zegels. Eerder dit jaar – een datum 
werd niet gegeven – kwam er een 
herdruk van het boekje met twintig 
zegels. Op 4 juli volgde er nog een. 
De herdrukken zijn te herkennen 
aan de bijgedrukte koalatjes op de 
onderrand. De afbeelding hierbij 
geeft het onderste rijtje van vier 
zegels (afb. 1) met de bewuste on-
derrand. Er zou op dezelfde datum 
ook een herdruk van het tien zegels 
tellende boekje uitgekomen zijn, 
maar dat is nog niet gesignaleerd.

Chequebooks
Zo noemen ze in Australië pakjes 
van twintig boekjes of velletjes. Die 

zien er ook weer uit als een boekje 
met een eigen kaft. Bijna alle boek-
jes met tien of twintig zegels en 
velletjes van vijf of tien worden ook 
per twintig als een chequebook uit-
gegeven. Zwaar overdreven? Het is 
eigenlijk een manier van verpakken. 
Niet bedoeld voor de verzamelaar, 
lijkt me. Ik ken althans niemand hier 
die ze verzamelt.
Je moet bovendien een dikke por-
temonnee hebben. De drie velletjes 
van 27 september bijvoorbeeld 
tellen vijf zegels (van $2.10, $2.30 
en $3.00). Wil je ze als chequebook, 
dan komt dat op $740! Ik noem ze 
in deze rubriek meestal niet. 

Vrouwen in de oorlog
Op 6 oktober verscheen de vierde 
reeks in de serie waarmee de post 
de Eerste Wereldoorlog herdenkt. 
Dit keer staat de vrouw centraal. 
Lang geleden had zij in oorlogstijd 
alleen een functie als verpleegster 
of in de verzorging, maar geleidelijk 
aan werd zij ook inzetbaar op aller-
lei andere terreinen.
Op de vijf zegels van $1 zien vrou-
wen als verpleegster (Wereldoor-
log I), in land- en luchtmacht (We-
reldoorlog II), in medische teams, 
als entertainers, als ambassademe-
dewerkster, als journalist (Vietnam, 
Afghanistan, bij vredesmissies).

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S • De serie is ook per twee te koop in 
een boekje. 

Fair Dinkum
Deze Australische uitdrukking be-
tekent zoiets als ‘eerlijk, echt waar’. 
Het gaat dan vaak om afkortingen, 
neologismen of Aboriginals-idioom. 
Vorig jaar 1 maart begon de post 
een Fair Dinkum Aussie Alphabet op 
vijf postzegels. Kort daarna, 16 au-
gustus, volgde serie twee. En dit 
jaar, op 17 oktober, kwam reeks drie 
allitererend uit met de B (beach, 
Bruce, Budgie-smugglers…), 
G (Gazza, gezer, Gladstone…), 
J (Jenny, joking…), K (Kevin, Ka-
toomba, kangaroo…) en U (Ulysses, 
uggs, ukelele). 
Grappig getekend allemaal en alle 
vijf $1-zegels per tien verkrijgbaar 
in boekjes. Zoals we de post in 
Australië kennen, is er dan ook weer 
tegen een meerprijs een set van het 
geheel (afb. 2).

Kunst van het Noorden
Een op 24 oktober verschenen serie 
van vier postzegels toont kunst 
van twee grote kunstenaars uit 
noordelijk Australië: Banduk Marika 
(lithosneden, zeefdruk) en Tangu-
talum (schilderijen, linosneden). 
De vier zegels, elk van $1, zijn per 
twintig te koop in een boekje.

CANADA
Diwali
Dit jaar viel – volgens de hindoe-
kalender - de vijftiende dag van 
Kartika op 19 oktober. Het is het 
begin van Diwali (of Divali): het 
feest van de lichtjes. Hindoestanen 
wereldwijd vieren dan de overwin-
ning op de duisternis.
Al op 21 september kwam Canada, 
in een gemeenschappelijke uitgifte 
met India, met een tweetal zegels 
(afb. 3) waarop een schaaltje van 
klei met een lichtje staat afgebeeld.
Beide zegels zijn ook in een boekje 
van tien verkrijgbaar. De vermel-
ding P duidt het binnenlandse 
brieftarief aan (85c).

Voor het kind
Canada Post zamelt al jarenlang 
geld in voor een jeugdfonds. Op 
ongeveer dezelfde wijze als in 
Nederland. Twee zegels, met een 
kattentekeningetje, zijn sinds 
25 september tegen een meerprijs 
van 10c per zegel te koop in een 
boekje. Dit boekje telt tien van zulke 
zegels met de vermelding P + 10. 
Prijs van het boekje is dus $ 9.50.

IJshockey
Tegelijk met het eeuwfeest van 
de NHL (National Hockey League) 
kwam de post op 28 september met 

1 2

3 6

8754
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een boekje dat zes zegels (afb.4 ) 
bevat, waarop de namen, nummers 
en stunts staan afgebeeld van 
legendarische momenten uit de 
Canadese ijshockeyhistorie. 
In Canada is ijshockey net zo 
populair als voetbal in Nederland. 
Compleet met gekke clubkleding, 
veel Kokanee bier en krokante 
hotwings. 
De zegels in het boekje hebben de 
vermelding P. Verkoopprijs is dus 
$ 5.10.

FINLAND
Award
In maart ontving de beeldhouwster 
Jasmin Anoschkin als eerste de 
Finse kunstprijs van de post. Tevens 
werd er toegezegd dat drie van haar 
objecten op een postzegel zouden 
verschijnen: kussende lippen in 
keramiek, een koala en een giraffe 
en een houten rendier. Het zijn 
grappige, kleurige en eigentijdse 
kunstwerken.
De drie postzegels verschenen 
inmiddels op 6 september. Ze zijn 
per vijftien stuks te koop in een 
harmonicaboekje (afb. 5). Ze ver-
tegenwoordigen het binnenlandse 
brieftarief (€ 1.30), zodat de prijs 
van een boekje op € 19.50 komt.

Stadsparken
Parken uit Turku, Porvoo en 
Hämeenlinna zijn te vinden op een 
eveneens op 6 september versche-
nen boekje met dertig zegels voor 
het binnenlandse brieftarief. Een 
prijzig boekje dus: € 39.00. Ook dit 
is een harmonicaboekje (afb. 6).
Er bestaat in Finland een netwerk 
van acht belangrijke stadsparken.

FRANKRIJK
Jaarboek 2017
De Franse post probeert natuurlijk 
weer de nodige jaarboeken 2017 te 
slijten en gebruikt daarvoor onder 
meer de advertentieruimte op een 
op 16 oktober verschenen boekje 
met twaalf rode Marianne zegels 
(85c, brieven binnenland normaal 
tarief).

GROOT-BRITTANNIË
Sterrenoorlogen
De Britse post besteedt meer dan 
royale aandacht aan de veertigste 
verjaardag van de filmserie Star 
Wars en de release van Episode VIII 
in december van dit jaar.
Op 12 oktober begon het met een 
serie van tien zegels. Tegelijk kwam 
er een boekje met zes zegels uit: 

vier Machinzegels plus twee uit de 
serie Star Wars. Het betreft een 
zogenoemd retailbooklet met zes 
eersteklaszegels (65p), waarvan er 
jaarlijks een aantal verschijnen.
Op 14 december, tegelijk met de 
première van de nieuwe Star Wars 
Film Episode VIII, komt er weer 
zo’n boekje. Op de twee bijzondere 
zegels zien we nu droids (robots). 
Overdaad schaadt kennelijk niet, 
want op dezelfde datum verschijnt 
eveneens een 26 pagina’s tellend 
prestigeboekje The Making of 
Droids, Aliens and Creatures. Zoals 
gewoonlijk bevat het een wirwar aan 
zegels: de serie uit 2015, de serie 
van dit jaar en een ‘uniek’ velletje 
met Machinzegels. Ik hoor de Ma-
chinverzamelaars al zuchten…

HONGKONG
Qipao
De traditionele kleding voor 
Chinese vrouwen sinds de twintiger 
jaren van de vorige eeuw wordt 
qipao (afb. 7) genoemd. Het gaat 
dan gewoonlijk om jurken die de 
vrouwelijke vormen accentueren, 
Niet uitdagend, zedig zelfs, maar 
kleurrijk en comfortabel: wel flinke 
splits, geen décolleté. 
Met een zestal zegels geeft de post 
van Hongkong de ontwikkeling van 
de qipao weer in de jaren twintig 
($ 1.70), dertig ($2.20), veertig 
($2.90), vijftig ($3.10), zestig 
($3.70) en zeventig ($5.00). Een 
$10 kostend velletje geeft een klas-
siek voorbeeld in een hedendaagse 
uitvoering. 
De serie verscheen op 17 oktober 
en gaat vergezeld van een prestige-
boekje. De inhoud ervan bestaat uit 
drie velletjes met de complete serie, 
plus het velletje van $10.00. De prijs 
ervan bedraagt $ 60.00.

OOSTENRIJK
Flora en Fauna
Oostenrijk is een land met een rijke 
inheemse flora en fauna. Geen 
wonder dat de Oostenrijkse post, 
die geen onderwerp onberoerd 
laat, ook daar postale aandacht 
aan schenkt. Dit keer in boekjes. Nu 
kent de post hier al diverse soorten 
boekjes: grote boekwerken met 
kartonnen kaft, postkaartenboekjes 
en gewone boekjes. Te vergelijken 
met onze prestigeboekjes. Het ver-
schil is alleen dat de Oostenrijkse 
boekjes gewoonlijk een velletje met 
alle zegels bevatten, terwijl ze bij 
ons door het boekje heen te vinden 
zijn.

In elk geval leuk voor de motiefver-
zamelaar. Naast de motieven op 
de zegels, worden er op de meer 
dan twintig blaadjes veel foto’s en 
informatie over andere dieren/plan-
ten getoond. 
Het boekje (afb. 8) van 19 maart 
heeft als onderwerp de verschei-
denheid in de Alpen. Op de zegels 
staan een lynx, een lammergier, de 
alpensalamander, de edelweiss, de 
alpensteenbok en de alpenmarmot.
Het tweede boekje verscheen op 
4 mei en besteedt aandacht aan 
het laag- en heuvelland. Centraal 
staan hier het ree, het vrouwen-
schoentje (gele orchidee), de wolf, 
de steenmarter, de heidekikker en 
de hop (vogel). De zegelwaarde is 
steeds 68c.

TSJECHIË
Technische monumenten: 170 jaar 
openbare gasverlichting
Natuurlijk was er al veel eerder 
verlichting in dorpen en steden: 
fakkels, olielampen en ook gaslicht. 
Maar in 1847 brandden er voor 
het eerst in de straten van Praag 
200 gaslantaarns. Al snel daarna 
werd openbare gasverlichting in 
steden gemeengoed.
In de reeks postzegeluitgiften ‘Tech-
nische Monumenten’ verscheen 
op 6 september een postzegel van 
16 kronen met een afbeelding van 
zo’n lantaarn.

Partner van de Post
Ook op 6 september kwam er een 
zegel uit met als afbeelding een 
postmannetje met een hart op 
een stokje. Met deze uitgifte wil de 
post de aandacht vestigen op haar 
Partner Post Project. De Tsjechische 
post, natuurlijk ook worstelend 
met dalende postvolumes, biedt 
intussen meer aan dan alleen post-
vervoer. Men kan op vele kantoren 
terecht voor bankdiensten, uitbeta-
ling pensioenen, mobiele telefonie, 
kranten en tijdschriften… 
De zegel vermeldt een A, hetgeen 
staat voor het binnenlandse brief-
tarief. Dat is momenteel 16 kronen. 
Een boekje met vijf van deze zegels 
is eveneens te koop.

Tweehonderd jaar brievenbussen
Best kans dat brievenbussen over 
een aantal jaren uit het straatbeeld 
verdwenen zijn. Niettemin, de post 
schonk op 4 oktober aandacht aan 
het feit dat er intussen 200 jaar 
brievenbussen bij postkantoren en 
stations staan. Oostenrijk, toen nog 

hier de baas, vaardigde op 1 juni 1817 
een decreet uit, dat elk postkantoor 
tenminste een brievenbus moest 
hebben. Tegelijk werd bepaald dat 
de geadresseerde voor de bezorging 
moest betalen, zodat een gang naar 
het loket overbodig was. 
Op de postzegel van 16 kr staan en-
kele originele houten brievenbussen 
afgebeeld. Ze zijn ook verkrijgbaar 
in boekjes met acht stuks.

Jára Cimrman
Nog een boekje – dit keer met 
zelfklevende zegels – verscheen op 
4 oktober. Er staat een afbeelding 
op van Jára Cimrman, een fictief 
persoon die gebruikt wordt om de 
spot te drijven met typisch Tsjechi-
sche zaken en eigenschappen. Al 
vijftig jaar lang fungeert dit beeld 
als kop van Jut.
Overigens, Cimrman zou wel echt 
bestaan hebben. Geboren in de vijf-
tiger jaren van de negentiende eeuw 
en voor het laatst waargenomen in 
1914. Het zou een groot toneelschrij-
ver, dichter, musicus, leraar, filosoof, 
uitvinder, reiziger en sportman zijn 
geweest. Vrijwel niets is echter met 
zekerheid bekend, zodat het ver-
moeden blijft dat ook dit verzinsels 
van creatieve geesten zijn.
Maar de zegel is echt. Net als het 
boekje met acht stuks met de 
aanduiding A (16 kr).

VERENIGDE STATEN
Sneeuw
Op 4 oktober kwam de Amerikaanse 
post met een viertal for ever zegels 
met plaatjes uit het klassieke kin-
derboek The Snowy Day. Het is het 
verhaal van de in het rood geklede 
Peter, dartelend en springend in een 
dik pak sneeuw. Het boekje van Ezra 
Jack Keats verscheen al in 1962.
Het for ever tarief voor een bin-
nenlandse brief is nog 49c, maar 
gaat binnenkort vermoedelijk naar 
50c. De vier zegels zijn onder meer 
verkrijgbaar in een dubbelzijdig 
vouwboekje met twintig zegels.

Kerst
Een kerstboekje, gebaseerd op 
bekende Christmas Carols volgde 
één dag later. De vier plaatjes wijzen 
steeds naar een lied: kerstkoekjes 
(Deck the Halls), slapend lammetje 
(Silent Night), paard (Jingle Bells) 
en de kerstman met een kind (Jolly 
Old Saint Nicholas).
De vier motieven zijn ook nu weer te 
koop in een vouwboekje met twintig 
for ever zegels. 
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EUROPA

ANDORRA FRANS
2-9-’17. Roc del Quer.
€ 1.30. Uitkijkpunt in 
Canillo.

7-10-’17. Père Canturri 
(1935-2015).
€ 1.10. Portret historicus en 
schrijver.

ANDORRA SPAANS
14-10-’17. Architectuur 
met graniet.
Blok € 3.15. Xalet Arajol. 

ARMENIË
23-8-’17. Frankeerzegels. 
Armeens alfabet.
230, 280, 330 380 d. 
Verschillende letters.
18-9-’17. Verzekerings-
stichting voor dienst-
personeel.
350 d. (met label voor 
toeslag van 150 d.); velletje 
met 350, 1.100, 10.000 d. 
Resp. militair in natuurlijke 
omgeving; militair schrijft 
brief, militair in uitkijk-
toren, grensbewaking. 

AZOREN
7-9-’17. Geopark-conferen-
tie op Azoren.
€ 0.50, 0.80, 0.85, 1.-; 
velletje met € 0.85, 1.-. 
Resp. landkaart met resp. 
kratermeer van Furnas 
(São Miguel), vulkaan 
van Capelinhos (Faial), 
berg Pico (Pico), 

bosgebied tussen Fajã 
Grande en Fajãzinha 
(Flores); vulkaanpijp bij 
Algar do Carvão (Terceira), 
Grot van Furna do Enxofre 
(Graciosa). Landkaart op 
rand. 

BELGIË
23-10-’17. Natuurreservaat 
de Hoge Venen 60 jaar, 
flora en fauna.
Velletje met tienmaal 1. 
Notenkraker (Nucifraga 
caryocatactes), korhoen 
(Lyrurus tetrix), ruigpootuil 
(Aegolius funereus), boom-
marter (Martes martes), 
wilde kat (Felis silvestris), 
veenpluis (Eriophorum 
angustifolium), Noordse 
glazenmaker (Aeshna sub-
arctica), klokjesgentiaan 
(Gentiana pneumonanthe), 
moerasparelmoervlinder 
(Euphydryas aurinia), 
zonne dauw (Drosera). 

23-10-’17. Koninklijk Mu-
seum voor Midden-Afrika in 
Tervuren.
Velletje met vijfmaal 1 World. 
Verschillende maskers.
23-10’17. Kerst en 
Nieuwjaar.
1, 1 Europe. Kerstboom.
23-10-’17. Eerste Wereld-
oorlog, IV communicatie.
Velletje met vijfmaal 1 Eu-
rope. Oorlogspost per fiets-
koerier, censorstempel en 
Baarle-Hertog, duivenpost, 
draadloze communicatie, 
veldpostkaart en militairen 
bij slag om Passendaele. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
11-9-’17. Keukenkruiden.
Vijfmaal 0.90 KM. (samen-
hangend). Basilicum, 
komijn, kaneel, dille, 
laurier. 

27-9-’17. Rakitnice-rivier. 
2.50 KM. Kloof in rivier.

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Kroatische Post-
Mostar)
1-9-’17. Redding stervende 
kinderen tijdens hongers-
nood 100 jaar geleden.
1.30 KM. Pater Didak 
Buntić (1871-1922) met 
paard en kinderen. 

BULGARIJE
13-9-’17. Luchthaven van 
Sofia 80 jaar.
0.65 L. Vliegtuig, verkeers-
toren, gebouw. 

DENEMARKEN
28-9-’17. Winterbloemen.
Vijfmaal 8.- kr. Verschil-
lende bloemen. 

DUITSLAND
12-10-’17. Duitslands 
mooiste vergezichten.
€ 0.45, 0.45 (samenhan-
gend met doorlopend 
beeld). Badische Wijnroute 
in Markgräferland links, 
idem rechts.
12-10-’17. 300e geboor-
tedag Johann Joachim 
Winckelmann (1717-1768).
€ 0.70. Portret archeoloog 
en kunsttheoreticus, 
sculpturen van Aphrodite 
en Adonis. 

12-10-’17. Tv-legendes.
€ 0.70. Scène uit Miljoe-
nenspel 1970.
12-10-’17. Justitia en Pax 
50 jaar.
€ 1.45. Tekstfragmenten. 

ESTLAND
8-9-’17. Frankeerzegels, 
vuurtorens.
€ 0.65, 1.40. Landkaart 
en torens van resp. Orjaku 
Alumine, Orjaku Ülemine.
11-9-’17. Fauna.
€ 0.65. Lynx lynx. 

21-9-’17. Paddenstoel.
€ 0.65. Paxillus involutus. 

FAERÖER
8-9-’17. Sprookje ‘De zeven 
Zwanen’.
9.-, 19.- kr. Verschillende 
afbeeldingen o.a. zwanen 
uit sprookje. 

1-10-’17. Nationale kleder-
dracht.
9.50, 17.- kr. Resp. Rok en 
schoenen, kniebroek met 
kous en schoenen.
1-10-’17. 500 jaar Refor-
matie.
Blok 18.- kr. Maarten Lu-
ther (1483-1546) spijkert 
stellingen op kerkdeur in 
Wittenberg.
1-10-’17. SEPAC*, lokaal 
handwerk.
19.- kr. Mes van Faeröer. 
Ook blok met zegel. 

FRANKRIJK
30-9-’17. Circus.
Twaalfmaal Lettre Verte (in 
boekje). Meisje met hoepel, 
olifant, goochelaarshoed 
met konijn, clown, dresseur 
met leeuw, evenwichts-
kunstenaar, menselijke 
piramide, clown met gitaar, 
jongleur op eenwielige 
fiets, spreekstalmeester, 
paardendressuur, acrobaat 
met linten. 

2-10-’17. 150 jaar militaire 
verbindingen.
€ 1.46. Historische en 
moderne verbindingstech-
nieken, vliegtuig, schip.
16-10-’17. Raad van 
Europa, culturele routes.
€ 1.10. pelgrimsroute naar 
Santiago de Compos-
tella: jakobsschelpen, 
gastronomie: olijvenroute 
met handen en olijven, 
culturele route: paden van 
prehistorische rotsteke-
ningen, architectuurpad: 
Cluny-kloosters in Europa. 

23-10-’17. Joseph Peyré 
(1892-1968).
€ 1.10. Portret schrijver, 
handtekening, militairen op 
kamelen in woestijn.

GRIEKENLAND
8-9-’17. Jaar van Culturele 
Uitwisseling en Samen-
werking met China.
Blok € 0.90; velletje 
met € 0.50, 2.-. Resp. 
beeldmerk: olijf- en 
bamboetakken, kleding uit 
Grieks theater met Chinese 
lettertekens, kleding uit 
Chinese opera met Grieks 
masker. 

 

In deze rubriek worden zegels vermeld van landen die – voor zover dat valt na te gaan – zijn aangesloten bij de Wereld postunie (UPU). 
In enkele gevallen worden ook niet-UPUlanden vermeld, bijvoorbeeld als hun uitgiften als normale emissies in de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (zoals Michel en Yvert) worden vermeld. Als bij een zegel geen nadere omschrijving wordt gegeven dan is de zegel  
(of de omschrijving daarvan) nog niet bij de samensteller bekend.
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GROENLAND
18-10-’17. Kofoed-school.
13.-+1.- kr. School in Nuuk.
27-10-’17. Milieu in 
Groenland, I.
2.-, 11.- kr. Resp. ballon met 
ijslandschap, Huizen met 
waslijn.
27-10-’17. Kerst.
13.-, 15.- kr. Resp. vuurbal, 
kaarsen in sneeuw.
27-10-’17. Vogels in 
Noord- en Zuidpoolgebied, 
gezamenlijke uitgifte met 
Franse Zuidpoolgebieden.
10.50, 27.- kr. Resp. 
Stercorarius maccormicki 
en Sterna paradisaea, 
Haliaeetus albicilla. 

GROOT-BRITTANNIË
12-10-’17. Amerikaanse 
filmserie Star Wars, nieuwe 
film The Last Jedi.
Achtmaal 1st. Maz Kanata, 
Chewbacca, Supreme Lea-
der Snoke, Porgs, BB-8, 
R2-D2, C-3PO, K-2SO. 

GUERNSEY
8-11-’17. Eerste Wereldoor-
log 100 jaar geleden, IV.
44, 59, 60, 73, 80, 90 p. 
Resp. Wilfred Picton-War-
low met insigne Royal Fling 
Corps, piloot Charles Collet 
in cockpit, werktuigkundi-
gen van de ‘Crespin family’ 
met tekening van vliegtuig, 
stationsadjudant Adrian 
Le Patournel-Jones, water-
vliegtuig, pilot Frederick 
Fieldhouse Smith. 

HONGARIJE
1-9-’17. Klassieke auto’s.
Velletje met zesmaal 
120 Ft. Warszawa 220, 
Moskvitch 407, GAZ 12-ZIM, 
Trabant, Tatra 2-603, 
900cc Wartburg.
1-9-’17. Heiligen en geze-
genden, V.
Velletje met driemaal 
400 Ft. Margareta van 
Hongarije (1242-1270), 
Kinga van Polen (1224-
1292), Yolanda van Polen 
(1235-1298).
5-9-’17. Hongaarse synago-
gen, V. 
210, 235 Ft. Resp. Gyor, 
Pécs. 

15-9-’17. Gouden Bal voor 
Flórián Albert (1941-2011) 
50 jaar geleden.
300 Ft. Portret voetballer 
en Gouden Bal.

ITALIË
9-9-’17. Natuurlijk en 
landschappelijk erfgoed.
€ 0.95. Stoomtrein in Val 
Gardena. 

15-9-’17. Cultureel erfgoed.
€ 0.95, 0.95, 0.95. Basiliek 
van Sint Nicolaas (Bari), 
abdij van Sint Gervasio van 
Bulgarije (Mondolfo), abdij 
van Casamari (Casamari).

JERSEY
3-10-’17. Bijenhouders-
vereniging 100 jaar.
49, 63, 73, 79, 90 p., £ 1.07; 
blok £ 2.-. Resp. Bij op 
bloem, imker met honing-
raat, bijen op honingraat, 
hand met mes en honing, 
bijenkorven en handen met 
rookpot, pot honing; bijen 
op honingraat. 

3-11-’17. 70-jarig huwelijk 
koningin Elizabeth II.
49, 63, 73, 79, 90 p., £ 1.07; 
blok £ 2.-. Verschillende 
afbeeldingen van vorstin en 
prins Philip.

KOSOVO
11-7-’17. Esat Stavileci 
(1941-2015).
€ 1.30. Portret rechts-
wetenschapper.
21-7-’17. Duikwedstrijd.
€ 1.80; blok € 2.-. Resp. 
Fshejtë-brug, brug en 
duiker.
4-8-’17. Frankeerzegels, 
religieuze gebouwen.
Velletje met € 0.60, 0.80, 
0.90, 1.- Resp., kerk in 
Shejh Banit, kathedraal 
in Zojës Ndihmëtare, 
klooster in Pejës, moskee 
in Hadumit.
6-9-’17. Klederdracht uit 
Medvegja.
€ 1.-, 2.-; blok € 2.-. Resp. 
vrouw met geborduurde 
hoofddoek, geborduurde 
doek en hoofdband; 
schoenen. 

KROATIË
4-10-’17. 500 jaar Refor-
matie.
3.10 Kn. Portret Maarten 
Luther (1483-1546). 

LETLAND
8-9-’17. Frankeerzegel, 
vuurtoren.
€ 0.90. Toren van Rojas 
Baka, landkaart. 

28-9-’17. Architectuur.
€ 1.39. Academisch 
Centrum voor Natuur-
wetenschappen in Riga.

LITOUWEN
26-8-’17. Hedendaagse 
kunst.
€ 0.94. Beeldhouwwerk 
‘Lozoriou, kelkis’ van Stan-
islovas Kuzma (1947-2012). 

9-9-’17. Inheemse fauna.
Velletje met € 0.84, 0.84, 
0.84. Lepus europaeus, 
Meles meles, Cervus 
elaphus.
23-9-’17. Etnische minder-
heden.
€ 0.94. Menora-kandelaar 
van Joodse gemeenschap.

LUXEMBURG.
19-9-’17. SEPAC*, lokaal 
handwerk.
€ 0.95. Keramiek sculptuur 
‘Groene vingers’. 

19-9-’17. Postdienst 
175 jaar.
Velletje met € 0.70, 0.95. 
Resp. Postkantoor met 
auto’s en creditkaarten, 
telefoontoestellen en 
telefooncel met computer 
en schotelantenne.
19-9-’17. Kerk in Simmer 
700 jaar.
€ 0.70. Kerk van heilige 
Martinus.

MACEDONIË
1-3-’17. Rode Kruis.  
(Verplicht toeslagzegel 
1-8 maart).
9 den. Wereldbol, jongelui, 
aidslint.
18-8-’17. Leger 25 jaar.
18 den. Beeldmerk met 
landkaart.
31-8-’17. 40e Europees 
kampioenschap basketbal.
86 den. Speler met bal, 
beeldmerk. 
8-9-’17. 75e geboortedag 
Mohammed Ali (1942-
2016).
86 den. Handtekening, Ali 
tijdens gevecht in 1965 met 
Sonny Liston (1932-1970). 

MALTA
4-9-’17. 350e sterfdag 
beeldhouwer Melchiorre 
Cafà (1636-1667).
€ 0.20, 0.42, 0.51, 1.-, 
1.16. Resp. La Gloria Di 
Santa Rosa Da Lima, La 
Gloria Di Santa Caterina 
Da Siena, L’Annunciazione, 
L’Adorazione Dei Pastori, 
La Nativity. 

29-9-’17. Maritiem Malta V, 
historische schepen.
€ 0.63, 1.85, 3.59. Resp. 
zeilschip van Nautische 
School, oorlogsschip 
Sant’Anna, opleidingsschip. 

MAN
22-9-’17. Bloodhound- 
project, verbetering land-
snelheid automobielen. 
Velletje met £ 2.-, 2.50. 
Resp. voertuig met straal-
motor, ontwerptekening. 

10-10-’17. Katten.
47 p., £ 1.30, 1.57, 3.68. 
Verschillende katten op 
patchwork kleden. 

19-10-’17. Kerst, kerstlied 
‘De twaalf dagen van 
kerstmis’.
Twaalfmaal 1st. 1 patrijs 
in een perenboom: rood-
pootpatrijs (Alectoris rufa), 
2 tortelduiven: Europese 
tortelduiven (Streptopelia 
turtur), 3 Frans hennen, 
4 zangvogels: merels 
(Turdus merula), 5 gouden 
ringen, 6 ganzen: Canadese 
gans (Branta canadensis), 
7 zwanen: knobbelzwaan 
(Cygnus olor) en eieren, 
8 huishoudsters: arm met 
melkemmer en koe, 9 dan-
sende vrouwen, 10 ruiters, 
11 doedelzakspelers: meisje 
met fluit, 12 spelende trom-
melaars: trommel. 
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MOLDAVIË
15-9-’17. Schilderijen.
1.20, 4.-, 5.20, 5.75 L., 
Resp. ‘Kalkoenen’ van 
Vilhelmina Zazerskaia, 
‘Wachten’ met paarden 
en wagen van Alexandr 
Grigoraşenco, ‘De ploeg’ 
met ploegende koeien van 
Vladimir Ocuşco, ‘Kuikens’ 
van Nicolae Gumalic. 

NEDERLAND
11-9-’17. Architectuur 
wederopbouw.
Velletje met tienmaal 1. 
Velsertunnel (Velsen), 
benzinestation Purfina 
(Arnhem), Industriege-
bouw (Rotterdam), kantoor 
van Van Leer’s Vatenfabriek 
(Amstelveen), woonwijk 
Soesterkwartier (Amers-
foort), Gemeenteflat 
(Maastricht), Weverij de 
Ploeg (Bergeijk), Hoog-
ovens (IJmuiden), faculteit 
voor Geodesie (Wagenin-
gen), Tweede Vrijzinnig-
Christelijk Lyceum (Den 
Haag).
11-9-’17. 25 jaar modeont-
werpers Victor & Rolf.
Velletje met tienmaal 1. 
Ontwerpschetsen van 
jurken en schoenen voor 
verschillende collecties. 

1-10-’17. Kinderpostzegels.
Velletje met zesmaal 1. 
Gezin uit familiestrip ‘Jan, 
Jans en de kinderen’ van 
Jan Kruis (1933-2017). 
20-10-’17. Dag van 
dePostzegel.
1. Koningin Wilhelmina met 
hangend haar. 

OEKRAÏNE
3-9-’17. Oekraïense Mode 
Week.
8.- Hr. (met label). 
Mannequin in avondjurk. 
Vrouwenportret op label. 

22-9-’17. Provincie Poltava.
4.- Hr.; velletje met 
viermaal 4.- Hr. Resp. 
elektrische trein AKp1 
‘Tarpan’; beeldengroep uit 
komische opera ‘Jaarmarkt 
van Sorotschinzy’, museum 
Vasyl Krychevskiy, resort 
Myrhorod, keramiek sculp-
tuur van geit.
23-9-’17. Bezienswaardig-
heden regio Chmelnytsky.
4.- Hr.; velletje met viermaal 
4.- Hr. Resp. gebouw met 
monument, Pokrova-kerk 
in Sutkivtsi, Atlantis-grot, 
landschap bij Subych, fort 
Kamianets-Podilskyi.
28-9-’17. Frankeerzegel.
P. Stadswapen van 
Parutyne.
29-9-’17. Internationaal 
Jaar van Toerisme.
3.- Hr. Meisje op fiets.
30-9-’17. Nationale 
minderheden, Roma.
4.-, 4.-, 5.-, 5.- Hr. 
Resp. smid, danspaar, 
waarzegster, huifkar met 
paarden. 

POLEN
2-9-’17. Europese kunst in 
Poolse collecties.
2.60 ZŁ. Schilderij ‘Hei-
lige Franciscus ontvangt 
stigmata’ van El Greco 
(1541-1614).
16-9-’17. Historisch Pools 
orgel.
Blok 3.70 ZŁ. Blok 11.- ZŁ. 
Orgel in basiliek van Heilige 
Maagd in Pelpin. 

29-9-’17. Operatie Rus-
sische geheime dienst 
NKVD. 
A. Touw met knopen, 
jaartallen 1937-1938. 

PORTUGAL
31-8-’17. Historische 
cafés, II.
Vijfmaal € 0.50; blok € 1.40. 
Resp. A Brasileira (Braga), 
Aliança (Faro), Manuel 
Natário (Viana do Castelo), 
Milenario (Guimaraes), 
Piolho d’Ouro (Porto); 
Versailles (Lissabon).
8-9-’17. Cascais, Europese 
Hoofdstad van de Jeugd.
€ 0.50, 0.63, 0.80, 
0.85; Blok € 1.40. Resp. 
muurschildering ‘Cascaues’ 
van Frederico Draw, muur-
schildering ‘Avarina’ van 
Add Fuel, muurschildering 
‘Grande Malha’ van Ganda 
Malha, muurschildering 
‘Terra Mar’ van Alexandre 
Farto; vuurtoren van Santa 
Marta. 

18-9-’17. Paleis van Mafra 
300 jaar.
€ 0.50, 1.-. Resp. biblio-
theek met beeld van koning 
Johan V (1689-1750), 
exterieur met beeld van 
Sint-Sebastiaan.

20-9-’17. Porto.
€ 0.50, 0.70, 0.80, 0.85. 
Resp. muziekpaleis, 
Luís I-brug over Douro, 
traditioneel portschip, 
stadsgezicht. 

29-9-’17. Bibliotheek 
Joanina van Universiteit 
van Coïmbra 300 jaar.
€ 0.50, 1.-. Bibliotheek en 
boekenkasten met afbeel-
dingen uit Hebreeuwse 
Bijbel.

ROEMENIË
6-9-’17. 200e geboor-
tedag staatsman Mihail 
Kogălniceanu (1817-1891).
4.50, 8.- L. Resp. nieuws-
blad Steaua Dunaril met 
portret van Kogălniceanu, 
portret.
15-9-’17. Cactussen.
3.50, 4.-, 4.50, 15.- L. Resp. 
Lophocereus schottii forma 
Monstrosus, Opuntia acicu-
late, Coryphantha sulcata, 
Echinocactus horizontha-
lonius. Ook velletje met de 
zegels. 

20-9-’17. Boekarest 155 
jaar hoofdstad.
8.- L.; blok 16.- L. Resp.
Universiteitsgebouw en 
standbeeld van politicus 
en schrijver Ion Heliade 
Rădulescu (1802-1872); 
vorst Alexandru Ioan Cuza 
(1820-1973).
29-9-’17. Bosvruchten.
2.20, 3.50, 8.-, 15.- L. Resp. 
duindoorn (Hippophaë 
rhamnoides), eenstij-
lige meidoorn Crataegus 
monogyna, hondsroos 
(Rosa canina), bosaardbei 
(Fragaria vesca). Ook vel-
letje met de zegels. 

RUSLAND
1-9-’17. Weg naar de 
overwinning, Frans 
luchtmachtregiment 
Normandie-Neman.
41.- r. Piloot, militairen.
13-9-’17. Hedendaagse 
kunst. 
Viermaal 35.- r. Werken van 
A. Gorsky, A. Koshelev, A. 
Teslik, N. Kolupaev. 
21-9-’17. 100e geboor-
tedag Indira Gandhi 
(1917-1984).
35.- r. Portret oud-premier 
van India, vlag. 

28-9-’17. Helden van de 
Sovjet-Unie.
22.-, 22.- r. Medaille met 
resp. militair commandant 
Vladislav Aleksandrovich 
Dolonin (1969-1995), poli-
tieman Viktor Vladimirovich 
Matveyev (1963-2001).
27-9-’17. Militaire Acade-
mie Generale Staf van het 
Russische Leger.
27.- r. Gebouw in Moskou, 
wapenschild. 

SERVIË
29-9-’17. Vreugde van 
Europa.
70 din. Kindertekening 
van kat. 

SLOVENIË
8-5-’17. Week van het Rode 
Kruis. (Verplicht toeslag-
zegel 8-15 mei).
€ 0.17. Rode harten en 
kruizen.
29-9-’17. Lieveheers-
beestjes.
€ 1.-, 1.15, 1.29; blok 
€ 1.26. Resp. Psyllobora 
vigintiduopunctata, Anatis 
ocellata, Myzia oblon-
goguttata; Coccinella 
septempunctata. 

29-9-’17. Natuurpark 
Notanjski regijski.
Blok € 1.20. Landschap.
29-9-’17. Granen.
€ 0.40, 0.48, 0.58, 0.78, 
1.-. Resp. boekweit, tarwe, 
gierst, gerst, spelt.
29-9-’17. Architect Jože 
Plečnik (1872-1957).
Velletje met € 0.40, 0.48, 
0.58. Resp. Nationale- en 
Universiteitsbibliotheek, 
gebouw in Tivoli-park, kerk 
van St. Michael. Op rand 
stadplattegrond Lubljana 
en portret architect.
29-9-’17. 500 jaar 
Reformatie. 
Blok € 1.85. Pagina’s uit 
bijbel en catechismus. 

SLOWAKIJE
2-10-’17. 150e geboortedag 
Božena Slančíková-Timrava 
(1867-1951).
€ 0.85. Portret schrijfster.
12-10-’17. Natuurbehoud, 
paddenstoelen.
€ 0.65, 0.65. Amethist-
knotszwam (Clavaria 
zollingeri), lekkerbekzwam 
(Caloscypha fulgens). 
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SPANJE
2-10-’17. Provincie Teruel.
A. Provincieletters TE met 
elementen van pilaar met 
stier, castagnetten, toren 
van San Martín, 
Ham van Teruel, 
snoepgoed, dinosaurus, 
beeldengroep.
5-10-’17. Stelae uit 
Cantabrië.
Blok € 5.-. Gegraveerde 
stenen. 

9-10-’17. Getijdemeter van 
Portugalete.
€ 0.50. Meetinstrument.
9-10-’17. 55e postzegel-
tentoonstelling Exfilna in 
Portugalete.
Blok € 3.15. Mensen op 
brug van Vizcaya.
10-10-’17. Ontdekking van 
Oceanië.
€ 1.35, 1.35. Landkaart Luis 
Váez de Torres (ca.1565-
ca.1610), Landkaart en 
Pedro Fernández de Quiros 
(1515-1615). 

11-10-’17. Spanje 40 jaar 
lid van Raad van Europa.
€ 0.50. Landkaart, 
beeldmerk.
13-10-’17. UPAEP*, 
toerisme.
C. Schriftteken tilde, anjer. 

18-10-’17. Tuna-muziek.
€ 0.50. Muzikant met 
gitaar.

27-10-’17. Werelderfgoed, 
Granada.
Velletje met € 3.15, 3.15. Al-
hambra en Sierra Nevada.

TSJECHIË
20-9-’17. Grafische kun-
stenaarsorganisatie Hollar 
100 jaar.
20.- Kč. Portret Václav 
Hollar (1609-1677). 

4-10-’17. Fictief persoon 
Jára Cimrman 50 jaar.
A. Borstbeeld.
4-10-’17. Strijd voor 
Tsjechische staat 100 jaar 
geleden.
Velletje met 30.-, 30.- Kč. 
Portretten van Milan 
Rastislav Štefánik (1880-
1919) en Tomáš Garrigue 
Masaryk (1850-1937) 
met vlag en strijders, 
portretten van Alois Jirásek 
(1851-1930) en Jaroslav 
Kvapil (1868-1950) met 
schrijversmanifest en 
handtekeningen.
4-10-’17. Familie.
16.- Kč. Gezin op fiets.
4-10-’17. 200 jaar brieven-
bussen.
16.- Kč. Brieven en brieven-
bussen. 

TURKIJE
9-9-’17. Kokkentoren. 
1.80 TL. Toren in Izmir. 

15-9-’17. Nationale Parken.
Blok 3.70 TL. Paarden in 
park van Sipylos.
29-9-’17. Locale gerechten.
Velletje met 0.75, 0.75, 
1.80, 3.70 TL. Verschillende 
gerechten.

VATICAAN
7-9-’17. 100e sterfdag 
Francisca Xavier Cabrini 
(1850-1917).
€ 0.95. Portret zuster en 
heiligverklaarde. 

 
7-9-’17. Publicatie ency-
cliek ‘Populorum Progres-
sio’ 50 jaar geleden.
€ 1.-. Paus Paulus V (1897-
1957), wereldkaart.
7-9-’17. 50e sterfdag Don 
Lorenzo Milani (1923-
1967).
€ 0.95. Priester en onder-
wijzer, kinderen, kerk van 
Barbiana. 

7-9-’17. Congregatie Oos-
terse Kerken 100 jaar.
Blok € 2.55. Altaar met 
Christus en de twaalf 
apostelen.

7-9-’17. Oprichting 
Instituut van de Maristen 
Broeders 200 jaar geleden.
€ 1.-. Portret grondlegger 
Marcellino Champagnat 
(1789-1840), tafel met 
leken en broeders met 
kinderen, beeld van Maria 
met Jezus. 

IJSLAND
14-9-’17. Wilde planten, II.
B50g, B100g. Resp. Xan-
thoria parietina, Placopsis 
gelida. 

14-9-’17. Eerste expeditie 
naar IJsland 250 jaar 
geleden.
Blok 2000g Innanlands. 
Reizigers bij kampvuur.
14-9-’17. 500 jaar Refor-
matie. 
B50g. Titelpagina van 
eerste in IJslands gedrukte 
Nieuwe Testament. 

14-9-’17. 100 jaar Kamer 
van Koophandel.
50g Innanlands. Tand-
wielen.
14-9-’17. Ecosysteem 
zeebodem, II.
50g Innanlands, B100g Til 
Evrópu. Resp. Madrepora 
oculata, Acesta excavata. 

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
11-9-’17. Gebouwen in 
Algiers.
25.-, 25.- Dh. Operagebouw 
Boualem Bessaih, Interna-
tionaal Congres Centrum 
Abdellatif Rahal. 

ANTIGUA EN 
BARBUDA
8-1-’17. Karetschildpad.
Twee velletjes met elk 
viermaal $ 7.-. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Eretmochelys imbricata.
8-1-’17. Fruit uit de 
Caraïben.
Twee velletje met elk 
viermaal $ 7.-. Papaja, 
Spaanse limoen, cacaobo-
nen, avocado; sapodilla, 
appelbanaan, aubergine, 
Maleisische rozenappel.

AUSTRALIË
27-9-’17. Waterplanten.
$ 2.10, 2.30, 3.-. Resp. 
Nymphoides  geminate, 
Nymphaea gigantea, 
 Nelumbo nucifera. 

6-10-’17. 100 jaar vrouwen 
in oorlog.
Vijfmaal $ 1.-. Verpleegster 
in Eerste Wereldoorlog, 
vrouw met bom en vrouw 
met paardenploeg in 
Tweede Wereldoorlog, 
vrouwelijke ondersteuning 
in oorlogen in Korea en 
Vietnam, militairen in 
oorlogen in Afghanistan 
en Irak, vredesbewaarders 
met kinderen. 

BANGLADESH
16-12-’16. Schilderijen.
3.-, 7.-, 10.-, 12.- t. (samen-
hangend). Verschillende 
schilderijen van Hashem 
Khan (1943). 
10-7-’17. Oorlogsmisdaden 
in Bangladesh.
Vel met 71 maal 10.- t. 
Verschillende afbeeldingen 
beelden van slachtoffers 
van volkerenmoord in 
bevrijdingsoorlog in 1971. 
Ook 68 velletjes met vier 
zegels en 1 velletje met drie 
zegels. 

BERMUDA.
2017. Zeilschepen.
50 c., $ 1.15, 1.35, 1.55. 
Resp. Spirit of  Bermuda, 
Pride of Baltimore II, 
Alexander von Humbordt II, 
Oosterschelde. 

BHUTAN
2017. Fruit. 
Velletje met achtmaal 
15 nu.; blok 30 nu. Resp. 
mandarijn, banaan, pas-
siefruit, appel, perzik, peer, 
ananas, pruim; walnoot. 
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INDIA
12-9-’17. 25 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Wit-Rusland. Gezamenlijke 
uitgifte met Wit-Rusland.
25.- R. Staatssymbolen. 
Ook blok met zegel.
18-9-’17. Beschermde 
vogels.
5.-, 5.-, 5.- R. Columba 
elphinstonii, Anthus 
nilghiriensis, Schoenicola 
platyurus. 

21-9-’17. Hindoefeest Di-
wali. Gezamenlijke uitgifte 
met Canada.
5.-, 25.- R. Kandelaar met 
kaars. Ook velletje met de 
zegels.
22-9-’17. Ramayana.
Vel met tienmaal 5.- R., 
eenmaal 15.- R. Verschil-
lende afbeeldingen uit 
heldendicht over prins 
Rama.

INDISCH OCEAAN-
GEBIED BRITS
5-9-’17. Koraal.
Velletje met 60 p., £ 1.-, 
1.50, 2.-, 2.50, 3.-. Resp. 
Acropora cytherea, Porites 
evermanni, Turbinaria reni-
formis, Ctenella chagius, 
Fungia repanda, Pocillopora 
damicornis. 

INDONESIË
7-9-’17. 50 jaar diplo-
matieke betrekkingen 
met Singapore, koraal. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Singapore.
Tweemaal 10.000 Rp. 
Verschillende koraalriffen 
en vissen. Ook velletje met 
de zegels. 

2017. Pelgrimsoorden.
Velletje met negenmaal 
20 nu.; blok 100 nu. Resp. 
Kyichu Lhakhang, Aja 
Nye, Tachao Lhachang, 
Jampa Lhakhang, Mebar 
Tsho, Chorten Kbra, Kurjey 
Lhakhang, Singye Dzong, 
Dungtse Lhakang; 
Taktshang.
2017. Gebedsmolens.
Velletje met viermaal 
25 nu.; blok 50 nu. Ver-
schillende gebedsmolens.
2017. Traditionele 
gebruiksvoorwerpen.
Velletje met zesmaal 
30 nu.; blok 50 nu. Resp. 
wijnvat, theepot, meelzeef, 
gevlochten manden, 
rijstdorser, graanstamper; 
theezeef en koperen pot. 

BRAZILIË
12-9-’17. 300 jaar toewij-
ding van Onze Lieve Vrouwe 
van Aparecida, I.
1O Porte Carta Comercial. 

Mariabeeld.
22-9-’17. Bloemen van 
Atlantische kust. 
1O Porte Carta Comercial; 
velletje met tweemaal 
R$ 2.25. Begoniaceae sp., 
Handroanthus heptap-
hyllus, Anthurium sp., 
Tabebuia roseoalba. Ook 
velletje met de zegels. 

27-9-’17. UPAEP*, toerisme.
Vijfmaal RS$ 2.-. Tafelberg 
Roraima, strand van 
Maragogi, waterval in 
Nationaal Park
Chapada dos Veadeiros, 
waterval Foz do Iguazu, kust 
bij Armaçao dos Búzios.
12-10-’17. 300 jaar toewij-
ding van Onze Lieve Vrouwe 
van Aparecida, II.
Blok RS$ 3.50. Mariabeeld, 
vissers.

CAMBODJA
19-9-’17. Internationaal Jaar 
van Duurzaam Toerisme.
500, 1.000, 2.000, 3.000, 
4.000 R. Resp. strand 
van Koh Rong Samloem, 
kust van Nationaal Park 
Ream, tempel Wat Phnom, 
tweemaal tempelcomplex 
Angkor Wat. 

CANADA
21-9-’17. Hindoefeest Di-
wali. Gezamenlijke uitgifte 
met India.
P, P; velletje met $ 2.50 
(+ zegel India 25.- R.). 
Kandelaar met kaars.
25-9-’17. Welzijnsorganisa-
tie postdienst.
Tweemaal P+10 c. Tekening 
van kat op verschillende 
achtergrondkleuren. 

28-9-’17. IJshockey-
legendes.
Zesmaal P.; zesmaal 
$ 1.80. Maurice Richard 
(1921-2000), Jean Béliveau 
(1931-2014), Gordie Howe 
(1928-2016), Bobby Orr 
(1948), Mario Lemieux 
(1965), Wayne Gretzky 
(1961); zesmaal hiervoor 
genoemde spelers met 
beker. Ook velletje met de 
zes zegels met waarde P. 

CHINA 
VOLKSREPUBLIEK
9-9-’17. Componisten.
1.20, 1.20, 1.50, 1.50 y. 
Portretten en handtekening 
van resp. Franz Schubert 
(1797-1828), Frédéric 
Chopin (1810-1849), Franz 
Liszt (1811-1886), Gustav 
Mahler (1860-1911).

17-9-’17. Technologische 
innovaties.
1.20, 1.20, 1.20, 2.50, 
1.50 y. Resp. radiotele-
scoop, satelliet ‘Mozi’ en 
deel wereldbol, onder-
zoeksschip ‘Discovery 1’, 
korenveld en maaima-
chines.

20-9-’17. Ontdekkings-
reiziger Zhang Qian (164 
v.Chr-113 v.Chr.).
1.20, 1.20 y.; blok 6.- y. 
Resp. op weg naar het 
westen, bouw aan de 
zijderoute, portret.

COCOS (KEELING)
EILANDEN
21-10-’17. Vliegtuigen.
Viermaal $ 1.-. Avro Lan-
castrian, Lockheed Electra, 
Consolidated Model 28-3, 
Boeing 727. Ook velletje 
met de zegels. 

COLOMBIA
30-8-’17. Bezoek paus 
Franciscus I (1936).
$ 5.000; blok $ 10.000. 
Paus.
31-8-’17. Nationale Univer-
siteit 150 jaar.
Velletje met tienmaal 
$ 2.000. Sociale en mens-
wetenschappen: balans, 
agrarische wetenschap: 
korenaar, kunsten: harp, 
techniek: Griekse letter 
pi, gezondheidsweten-
schappen: slang en kom, 
wetenschap: Griekse letter 
phi, tweemaal beeldmerk 
universiteit, viermaal 
beeldmerken van studie-
richtingen.
14-9-’17. 200e sterfdag 
Policarpa Salavarrieta 
(1795-1817).
$ 100. Portret revolutionair 
en spionne.
22-9-’17. Programma 
‘Colombia Bio’.
$ 1.000. Beeldmerk, oog van 
papegaai (Ara ararauna). 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK 
12-9-’17. Inheemse 
vruchten.
Vel met twaalfmaal 20.- P. 
Annona squamosa, Chryso-
phyllum cainito, Malpighia 
punicifolia, Eugenia do-
mingensis, Chrisobalanus 
icaco, Genipa americana, 
Spondias mombin, Mam-
mea americana, Annona 
reticulata, Byrsonima spi-
cata, Ziziphus rhodoxylon, 
Coccoloba uvifera.

26-9-’17. Historische 
landkaarten.
Twee velletjes met elk 
twaalfmaal 10.- P. Verschil-
lende kaarten van eiland 
Santo Domingo.

FILIPPIJNEN
5-9-’17. Maand van de 
Onderwijzer.
12.- P. Onderwijzers en 
kinderen, vlag.
8-9-’17. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Nanjing (China).
Blok 100.- P. Haan. 
11-9-’17. 100e geboortedag 
Ferdinand E. Marcos (1917-
1989).
12.- P. Portret oud-
president. 

GRENADA
11-8-’17. 70 jarig huwelijk 
koningin Elizabeth II (1926) 
en prins Philip (1921). 
Velletje met viermaal $ 6.-; 
blok $ 18.-. Verschillende 
afbeeldingen van vorstin en 
hertog van Edinburgh.

GUYANA
7-8-’17. Toekans.
Velletje met viermaal 
$ 400; velletje met 
tweemaal $ 600. Resp. 
Ramphastos ambiguus, 
Ramphastos toco, Ramp-
hastos sulfuratus, Ramp-
hastos lucanus; tweemaal 
Ramphastos sulfuratus. 

11-9-’17. Lions Internatio-
nal 100 jaar.
Velletje met viermaal 
$ 400; velletje met twee-
maal $ 600. Beeldmerk.

HONDURAS
29-7-’17. Nationaal elektri-
citeitsbedrijf 60 jaar.
2.-, 5.-, 5.-, 8.-, 10.-, 10.-, 
10.-, 15.-, 25.-, 50.- L. Resp. 
waterkrachtcentrale 
Patuca III, verdeelstation 
San Nicolas, waterkracht-
centrale Cañaveral, 
verdeelstation Amarateca, 
gebouw en beeldmerk, 
installeren straatverlich-
ting, elektriciteitsmast, 
stuwdam El Cajón, 
inwoners met verlichting 
op platteland, beeldmerk 
en grafisch schema van 
elektriciteitsvoorziening.

HONGKONG
5-9-’17. Schilderijen en kal-
ligrafieën van Jao Tsung-i 
(1917).
$ 1.70, 2.20, 2.90, 3.10, 
3.70, 5.-; blok $ 10. Resp. 
dennenboom in Huang San, 
dennenbomen, kalligrafie, 
Victoria Peak, beeld van 
Avalokitesvara, kalligrafie; 
lotusbloemen.
19-9-’17. Winkelstraten.
$ 1.70, 2.20, 2.90, 3.10, 
3.70, 5.-. Resp. goudvissen-
markt, Chinese medicijnen-
straat, jademarkt, keuken-
gereistraat, bloemenmarkt, 
fruitgroothandelsmarkt Yau 
Ma Tei. 
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JAPAN
24-10-’17. Traditionele 
voedselcultuur, III.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Futomaki 
sushi, Omuibi, zalm, Shira, 
Ibarune sushi, rode rijst, 
musume, sesamzout, 
bonenrijst.
1-11-’17. Groetzegels.
18, 18 yen. Noedels op stok-
jes, cake in visvorm.
1-11-’17. Nieuwjaar 
Heisei 30.
52 yen. Beeldje van hondje.
8-11-’17. Bossen.
Velletje met tienmaal 
62 yen. Vogel, bladeren 
coniferen, vruchten aan 
tak, bladeren, coniferen, 
vruchten aan takken, 
bosarbeider, bomen en 
blad, mist en bomen.
14-11-’17. 50 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Malediven.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Zee en eiland, 
zee en schaduwbeeld van 
palmbomen, eiland met 
strand, eiland, palmboom, 
vissen, mantarog, hoofd-
stad Male, kokosnoten, 
zonsondergang met 
palmbomen. 

 
22-11-’17. Groetzegels.
Vijfmaal 62 yen, vijfmaal 
82 yen. Resp. sterren en 
meisje met kat, jongen met 
gitaar en kat, zon, regen-
boog, duif met brief, taart, 
feestslingers, knalsnoep-
goed, hond, ballonnen. 

KAZACHSTAN
31-8-’17. Europa, kastelen.
750 t. Mausoleum van 
Khoja Ahmed Yasawi. 
31-8-’17. Nieuwjaar Novruz.
300 t. (rond zegel). Tulpen. 

8-9-’17. KazTransOil 20 
jaar.
50 t. Beeldmerk met zon.
16-9-’17. 25 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Wit-Rusland. Gezamenlijke 
uitgifte met Wit-Rusland.
N. Staatswapens.
25-9-’17. Inheemse bomen.
Velletje met 200, 200 t. 
Berberis iliensis, Juniperus 
sabina. 

KENIA
13-9-’17. Bezoek VS-
president Obama in 2015.
50.- Sh. Barrack Obama 
(1961) met president 
Uhuru Kenyatta (1951).
13-9-’17. Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstel-
lingen VN*.
50, 90, 105, 130 Sh. Resp. 
schone energie: zon, 
onderwater leven: vis, 
klimaatactie oog met 
wereldbol, leven op land: 
bomen en vogels. 

LAOS
8-3-’17. Traditionele 
vrouwenkleding.
1.000, 1.000, 3.000, 
9.000 k. Vrouwen in 
verschillende kleding. 

8-8-’17. ASEAN* 50 jaar, 
nationale bloem. Gezamen-
lijke uitgifte ASEAN-landen.
9.000 k. Plumeria rubra.

MACAU
7-9-’17. 150e geboortedag 
Camillo Pessanha (1867-
1926).
2.-, 5.50 ptcs.; blok 
12.- ptcs. Resp. dichter, 
dichter en geliefde Kuoc 
Ngan-Yeng; dichter en 
geliefde Kuoc Ngan-Yeng. 

MALEISIË
11-9-’17. 48e geboortedag 
koning Muhammad V 
(1969), leiders van Maleisië. 
Vel met veertienmaal 
RM 1.-, eenmaal RM 15.-. 
Resp. Abdul Rahman (1895-
1960), Hishamuddin Alam 
Shah (1898-1960), Syed 
Harun Putra (1920-2000), 
Ismail Nasirrudin Shah 
(1907-1979), Abdul Halim 
Muadzam Shah (1927), 
Yahya Putra (1917-1979), 
Ahmad Shah al-Mustain 
Billah (1930), Mahmud Is-
kander (1932-2010), Azlan 
Muhibbudin Shah (1928-
2014), Ja’afar (1922-2008), 
Salehuddin Abdul Aziz Shah 
(1926-2001), Sayed Sirajud-
din (1943), Mizan Zainal 
Abidin (1962), Abdul Halim 
Muadzam Shah (1927); 
Muhammad V (1969). 
14-9-’17. Volkslied.
50, 50, 60, 60 sen; blok 
RM 3.-.; blok RM 6.-. Resp. 
mensen en vlag, hoofd met 
vlag en militairen, fietser 
en huizen met vlag, men-
sen met vlag; landkaarten 
vlag; landkaart en vlag. 

MAROKKO
2017. Euromed*, bomen 
rond de Middellandse Zee.
9.- Dh. Kurkeik (Quercus 
suber). 

MAURITIUS
1-8-’17. Politiekorps 
250 jaar.
25.- Rs. Jubileumbeeld-
merk. 

6-9-’17. Bank van Mauritius 
50 jaar.
27.- Rs. Portret eerste 
gouverneur Aunauth 
Beejadhur.

MEXICO
4-9-’17. Avocado.
$ 9.-. Vruchten, bloesem en 
bomen (Persea ameri-
cana). 

7-9-’17. Bank van Mexico.
$ 7.-. Beeldmerk, bankge-
bouw, portret gouverneur 
Augustín Cartens (1958).
18-9-’17. UPAEP*-congres 
in Mexico.
Blok $ 27.-. Beeldmerk.

MONTSERRAT
24-5-’17. Vleermuizen in 
Montserrat.
Velletje met viermaal 
$ 4.-; blok $ 10.-. Resp. 
Choeronycteris mexicana, 
Molossus molossus, Ardops 
nichollsi, Sturnira lilium; 
Artibeus jamaicensis.
12-7-’17. Vulkaan La 
Soufrière.
Velletje met $ 2.80, 
2.95, 3.75, 4.50, 5.-, 6.-. 
Uitbarsting en aswolken 
van vulkaan.

24-7-’17. Bloemen.
Velletje met viermaal $ 7.-; 
blok $ 10.- Resp. Heliconia 
champneiana, Heliconia 
bihai, Heliconia rostrata, 
Heliconia psittacorum x 
spathocircinata; Heliconia 
caribaea. 

NAMIBIË
29-9-’17. Hondachtigen.
Zone A, Zone B, Zone C, 
Inland Registered Mail, 
Standard Mail. Resp. Canis 
mesomelas, Canis adustus, 
Proteles cristatus, Vulpes 
chama, Otocyon megalotis. 

NEPAL
22-9-’17. Prehistorische 
zoogdieren.
Viermaal 10.-, 100.-, 
200.- R. Resp. Pachyportax, 
Hipparion, Dorcatherium, 
Hemibos acuticornus, Bra-
chypotherium perimense, 
Giraffokeryx punjabensis. 

NIEUW-CALEDONIË
18-9-’17. Carnaval.
75 F. Carnavalsvierders. 
17-10-’17. Roofvogels.
Velletje met viermaal 110 F. 
Pandion cristatus, Circus 
approximans, Accipiter 
haplochrous, Haliastur 
sphenurus. 

NIEUW-ZEELAND.
4-10-’17. Duurzaam 
voedsel.
$ 1.-, 1.-, 2.20, 2.30, 2.70, 
3.30. Resp. basilicum, wor-
telen, peterselie, bieslook, 
broccoli, sla. Ook velletje 
met de zegels. Zegels voor 
verkoop in Nieuw-Zeeland 
zijn voorzien van zaadjes. 
Voor verkoop in het buiten-
land zullen de zegels zonder 
zaad worden verkocht. 

NIUE
20-9-’17. Koraalvlinder-
vissen.
30 c., $ 1.40, 2.-, 4.-. Resp. 
Chaetodon reticulatus, 
Chaetodon bennetti, 
Chaetodon lineolatus, 
Chaetodon trifascialis. Ook 
velletje met de zegels. 

PITCAIRNEILANDEN
13-9-’17. Eerste zicht op 
eilanden 250 jaar geleden.
$ 3.-, 3.- (met tussenveld). 
Adelborst Robert Pitcairn 
(1752-1770) in mast, por-
tret Pitcairn en zeilschip 
HMS ‘Swallow’. 

 



702 FILATELIE  NOVEMBER 2017

ZUIDPOOLGEBIED 
FRANS
9-10-’17. Bevoorradings-
schip.
€ 1.30. IJsbreker 
L’Astrolabe.
27-10-’17. Vogels in 
Noord- en Zuidpoolgebied, 
gezamenlijke uitgifte met 
Groenland.
€ 1.-, 1.50. Resp. Stercora-
rius maccormicki en Sterna 
paradisaea, Aptenodytes 
forsteri.
27-10-’17. Vogels.
€ 1.41, 3.63. Resp. Stercora-
rius maccormicki en Sterna 
paradisaea, Aptenodytes 
forsteri. 

ZUIDPOOLGEBIED
NIEUW-ZEELAND
(ROSS DEPENDENCY)
20-9-’17. Historische 
hutten.
$ 1.-, 2.-. 2.20, 2.30, 2.70, 
3.30. Resp. Discovery-hut 
van Robert Falcon Scott 
(1868-1912), theekan en 
drankfles in Discovery-hut, 
Nimrod-hut van Ernest 
Shackleton (1874-1922), 
oven in Nimrod-hut, Terra 
Nova-hut van Scott, brief 
met fles in Terra Nova-hut. 
Ook velletje met de zegels. 

SRI LANKA
13-9-’17. Frankeerzegels.
10.-, 15.-, 25.- R. Resp. 
Kandyan-danseres, 
Punkalasa-ornament, vuur-
toren bij Dondra Head. 

ST. PIERRE ET 
MIQUELON
11-9-’17. Père Jean-Marie 
Tillard (1927-2000).
20g. Portret geestelijke.
18-10-’17. Vuurtoren.
€ 1.20. Toren van Cap 
Blanc. 

ST. VINCENT
GRENADINEN
9-8-’17. Flamingo’s.
Velletje met viermaal $ 7.-; 
velletje met tweemaal $ 7.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van resp. Phoenicopterus 
ruber; Phoenicopterus 
roseus.

SURINAME
13-9-’17. UPAEP*, toerisme.
Velletje met SR$ 11.-, 
17; velletje met SR$ 17.-, 
19.-. Resp. Natuurpark 
Brownsberg met waterval 
en trompetvogel (Psophia 
crepitans), Fort Zeelandia; 
stuwmeer Brokopondo, 
Tafelberg. 

TADZJIKISTAN 
1-9-’17. Bloemen.
3.50, 4.50, 5.80 (S). Resp. 
roos met vlinder, lotus, 
orchidee. 

TANZANIA
13-2-’17. Wilde dieren.
1.600 Sh.; velletje met 
tweemaal 1.600 Sh.; vel-
letje met zesmaal 1.600 Sh. 
Resp. impala; leeuw, 
jachtluipaard; giraffe, gnoe, 
nijlpaard, Roanantilope, 
wildebeest, zebra. 

THAILAND
14-8-’17. Frankeerzegels.
1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 50, 100 B. 
Paviljoen.
28-9-’17. Nationale vlag 
100 jaar.
3.- B. Vlaggen.

TOKELAU
20-9-’17. Inheemse 
reptielen.
45 c., $ 1.40, 2.-, 3.-. Resp. 
Lipinia noctua, Nactus 
pelagicus, Emoia cyanura, 
Emoia nigra. Ook velletje 
met de zegels. 

TUNESIË
11-9-’17. Overwinning op 
terrorisme, Slag bij Ben 
Guerdane.
2.000 m. Vlag, helikopter, 
militairen, monument. 

TURKMENISTAN
12-12-’15. 20 jaar neu-
traliteit.
Vel met 24 maal N. Ver-
schillende afbeeldingen.
13-4-’17. Frankeerzegels, 
fauna.
Vijfmaal T. Resp. zwarte 
frankolijn (Francolinus 
francolinus), grote trap 
(Otis tarda), flamingo 
(Phoenicopterus roseus), 
tweemaal paarden.
17-9-’17. Aziatische Spelen 
in Ashgabat, I. 
Velletje met zesmaal A. 
Driemaal paard, driemaal 
worstelaars in verschil-
lende kleuren.
17-9-’17. Aziatische Spelen 
Ashgabat, II. 
Drie velletjes met elk 
vijfmaal A; velletje met 
zesmaal A. Pictogrammen 
van verschillende sporten.
Resp. worstelen, basketbal, 
zwemmen, worstelen, 
biljarten; tennis, sambo, 
voetbal, gewichtheffen, 
jiujitsu; wielrennen, worste-
len, dansen, worstelen, 
bowlen, kickboksen.
17-9-’17. Aziatische Spelen 
Ashgabat, III.
Velletje met achtmaal 
A; drie velletjes met elk 
zevenmaal A; blok A. 
Sportende mascotte resp. 
wielrennen, schaken, 
dansen, paardensport, 
biljarten, voetbal, tennis, 
sambo; schaken, worstelen, 
bowlen, gewichtheffen, 
atletiek, sambo, wielren-
nen; dansen, worstelen, 
taekwondo, jiujitsu, thai-
boksen, biljarten; mascotte 
met vlaggen. 

URUGUAY
9-9-’17. 25 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Wit-Rusland. Gezamenlijke 
uitgifte met Wit-Rusland.
$ 20, 65. Vlaggen met resp. 
Solis-theater (Montevideo), 
Opera- en Ballettheater 
(Minsk).

VERENIGDE
ARABISCHE
EMIRATEN
16-8-’17. Ruimtevaart 
Agentschap.
3.- Dh. Satelliet, wereldbol, 
maan. 

5-9-’17. Jaar van het 
Geven.
3.-, 3.- Dh. Beeldmerk met 
palmtak, pakje met lint en 
beeldmerk.

VERENIGDE NATIES
16-10-’17. Wereld Voedsel 
Dag.
US$ 0.49, 1.15, Zw.Fr. 1.-, 
1.50, € 0.68, 0.80. Resp. 
groenten, peulvruchten en 
granen, zuivelproducten, 
vruchten, brood, vis. 

WALLIS EN FUTUNA
12-7-’17. Voetbal.
55 F. Nationale selectie 
in 1957.
16-8-’17. Ontdekking eiland 
Wallis 250 jaar geleden.
800 F. Portret Samuel Wal-
lis, kompas, zeilschip HMS 
‘Dolphin’. 

22-9-’17. Roggen.
Velletje met 5, 10, 30, 115 F. 
Dasyatis kuhlii, Taeniura 
meyeni, Aetobatus narinari, 
Manta alfredi. 

ZUID-AFRIKA
8-9-’17. Homo naledi.
Blok Standard Postage. 
Schedel van mensachtige. 

26-9-’17. Winnie 
 Madikizela-Mandela (1936).
Blok Standard  Postage. 
Portret activiste en 
ex-vrouw van voormalige 
president Nelson Mandela. 

ZUID-GEORGIË EN
ZUIDELIJKE SAND-
WICHEILANDEN
25-9-’17. WWF*, macaro-
nipinguïn.
70, 80 p., £ 1.05, 1.25. 
Pandabeeldmerk met 
verschillende afbeeldingen 
van Eudyptes chrysolop-
hus. Ook velletje met de 
zegels. 

ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH 
19-9-’17. Cultureel erfgoed.
$ 1.-, 1.-, 2.-. Resp. aneroid 
barometer en schip, 
proclamatie uit 1931 met 
landkaart, sneeuwvoertuig 
Weasel M29. Ook velletje 
met de zegels. 

Afkortingen:
ASEAN: Association of 
South-East Asian Nations
Euromed: Mediterrane 
Unie, landen rond Middel-
landse Zee
SEPAC: Small European 
Postal Administrations 
Cooperation
UPAEP: Unión Postal de 
las Américas y España y 
Portugal 
VN: Verenigde Naties 
WWF: World Wildlife Fund
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it jaar herdenken we dat Martin Luther 
500 jaar geleden zijn 95 stellingen op 
de kerkdeuren van Wittenberg spijkerde. 
Dat is het beeld geworden van de refor-

matie. In Duitsland wordt daar dit jaar veel aan-
dacht aan gegeven (afb 1) en ook Italië heeft een 
zegel uitgegeven voor deze herdenking (afb 2). 
Rechtsonder op het schilderij is Luther te zien 
met een opengeslagen Bijbel. In Nederland zal er 
dit jaar geen postzegel verschijnen voor Luther. 

Luther
Martin Luther (1483-1546) leefde in een tijd van 
veranderingen. Columbus had Amerika bezocht, 
Vasco da Gama had de zeeweg naar India gevon-
den, Copernicus stelde het wereldbeeld ter dis-
cussie en Gutenberg had een methode ontwikkeld 
om boeken te drukken met losse letters (afb 3), 
waardoor boeken sneller en goedkoper gedrukt 
konden worden. Er werden ook pamfletten 
gedrukt die meestal een afbeelding hadden, zodat 
mensen die niet konden lezen, het toch konden 
begrijpen. Zulke pamfletten waren populair. Overal 
werden drukkerijen gevestigd. Franz von Taxis 
(afb 4) had in 1490 de postdienst opgezet als een 
estafettesysteem, waardoor een brief in ongeveer 
zes dagen van Innsbruck naar Mechelen ging. 

Overal kwamen er postroutes. Deze omstandig-
heden droegen bij aan de snelle verspreiding van 
Luthers gedachtegoed. Luther droeg zelf ook bij 
aan veranderingen door misstanden in de kerk 
aan te kaarten. Hij wilde dat de kerk terugkeerde 
naar de oorsprong en dat het gezag van de Bijbel 
centraal kwam te staan. Hij kon niet bedenken dat 
zijn theologie aanleiding zou zijn voor een nieuwe 
kerk die later naar hem genoemd zou worden.
Luther werd in 1483 geboren in Eisleben (afb 5), 
waar hij ook overleden is. Luthers vader werkte 
in een kopermijn, maar al snel kon hij zelf een 
mijn pachten en exploiteren. De jonge Martin 
Luther kon daardoor een goede opleiding volgen. 
Vanaf 1501 studeerde hij aan de universiteit van 
Erfurt. In 1505 kwam Luther onderweg in een 
zwaar onweer terecht waarbij hij vreesde om te 
komen. Hij maakte de gelofte om in het klooster 
te treden als hij het zou overleven. Dat was niet 
de toekomst die zijn vader voor hem wenste en 
waarvoor hij zoveel geld in zijn zoons opleiding 
geïnvesteerd had. Martin Luther vond dat hij 
zijn gelofte moest nakomen en trad in bij de 
Augustijnen in Erfurt. Hij had vragen over Gods 
genade en verwachtte in het klooster antwoor-
den te vinden. In 1511 werd Luther hoogleraar 
theologie aan de universiteit van Wittenberg. 

In 1525 trouwde hij met de voormalige non Ka-
tharina von Bora (afb 6). Het was geen huwelijk 
uit liefde maar Luther was altijd lovend over zijn 
vrouw. Ze kregen zes kinderen, waarvan twee 
meisjes in de kinderleeftijd overleden.

Van Wittenberg naar Worms
Tegenwoordig zijn de geleerden het erover 
eens dat het spijkeren van de 95 stellingen niet 
daadwerkelijk zo heeft plaatsgevonden, maar de 
datum 31 oktober 1517 klopt wel en de 95 stel-
lingen ook, want die staan in een brief die Luther 
schreef aan de bisschop van Brandenburg en aan 
de aartsbisschop van Maagdenburg. De brief is 
bewaard gebleven. Luther ontving echter geen 
antwoord hierop. De betreffende kerkdeur in 
Wittenberg wordt de Thesentür genoemd (afb 7) 
en Wittenberg draagt de naam Lutherstadt, 
zoals aan de stempels te zien is (afb 1 en 7). In 
Duitsland is een stichting actief die zorg draagt 
voor het in stand houden van de plaatsen waar 
Luther woonde en werkte (afb 8) en uiteraard is 
die in Wittenberg gevestigd.
Waar gingen de 95 stellingen over? Luther stelde 
de handel in aflaten aan de kaak. Een aflaat is 
een bewijs dat men (gedeeltelijk) kwijtschelding 
voor God van straffen voor begane zonden had 
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ontvangen. Mensen konden vergeving van zonden 
kopen van de kerk, zelfs voor reeds overleden 
familieleden. Luther stelde dat dit niet kon, zoals 
in stelling 36: ‘Iedere Christen, die waarlijk berouw 
en boete over zijn zonden gevoelt, heeft volle ver-
geving van pijn en schuld, welke hem ook zonder 
aflaatbrieven is toegezegd.’ Zo is de Sint Pieter in 
Rome (afb 9) grotendeels met aflaten betaald. 
Het ging niet alleen om een theologisch verschil 
van inzicht, maar ook om financiële belangen. 
Niet verwonderlijk dat de kerk scherp reageerde.
Luther was er niet op uit een nieuwe kerk te 
stichten, maar wilde de Rooms Katholieke Kerk 
van binnen uit veranderen en misstanden uit de 
weg ruimen. Dat liep echter anders.
Eerst riep de paus Luther naar Rome om verant-
woording af te leggen, maar Luthers vrienden 
raadden hem af om te gaan, want hij kon wel 
eens op de brandstapel komen. In 1519 werd een 
dispuut gehouden in Leipzig tussen Luther en 
Johannes Eck over het gezag van de paus. Luther 
verwierp de onfeilbaarheid van de paus en zei 
dat alleen de Bijbel gezaghebbend was. Luther 
werd als ketter in de kerkelijke ban gedaan. 
Daarna moest Luther verschijnen op de Rijksdag 
te Worms in 1521 voor keizer Karel V (afb 10). 
Luther staat op de zegel links vooraan en keizer 
Karel zit op de troon. De keizer had last van een 
erfelijke afwijking waardoor zijn onderkaak te ver 
naar voren stond en hij last had met eten. Veel 
schilders hebben dit weggeretoucheerd maar op 
de zegel van Luxemburg is het nog enigszins te 

zien (afb 11). Luther werd te Worms gesommeerd 
om zijn stellingen te herroepen, maar Luther 
beriep zich op de Bijbel: hij wilde alleen herroe-
pen als men hem uit de Bijbel kon aantonen dat 
hij dwaalde. De latere legendevorming rondom 
Luther heeft hiervan gemaakt dat hij gezegd zou 
hebben: ‘hier sta ik, ik kan niet anders, zo helpe 
mij God’. Luther werd vogelvrij verklaard zodat 
iedereen hem ongestraft kon doden. Frederik de 
Wijze, de keurvorst van Saksen, was Luther goed 
gezind en bracht hem onder op de Wartburg.

Paus Adrianus VI
Hoe anders had de geschiedenis kunnen lopen 
als Paus Adrianus (1459-1523) langer geleefd 
had. Hij was de enige Nederlandse paus, maar 
Nederland heeft hem nooit op de postzegel 
gezet, België wel (afb 12). Net als Luther wilde 
Adrianus de kerk veranderen en misstanden 
bestrijden, maar slaagde daar in de korte tijd dat 
hij paus was niet in. Overigens wilde Luther niets 
met hem te maken hebben. De Italiaanse kardi-
nalen beschouwden Adrianus als een noordelijke 
barbaar, en zij kozen voortaan alleen Italianen 
tot paus. Dit bleef eeuwen zo tot de Poolse Paus 
Johannes Paulus II werd gekozen in 1978.

Wartburg
Luther verbleef bijna een jaar op de Wartburg 
in een soort huisarrest en onder de schuilnaam 
Junker Jörg (afb 13). Hij liet ter vermomming 
zijn baard staan. De Wartburg is meerdere malen 

afgebeeld op een Duitse postzegel, de eerste 
keer in de inflatietijd in 1923 op een zegel van 
5.000 mark (afb 14) en dit is meteen de mooiste 
afbeelding. De zegel uit 1967 is wat merkwaardig 
(afb 15). De Wartburg staat erop afgebeeld maar 
het gaat over de Thesenanschlag (de 95 stellin-
gen) en dat was toch echt in Wittenberg.
Luther benutte de tijd in de Wartburg nuttig, 
door de Bijbel te bestuderen en te vertalen in het 
Duits. Dit was niet de eerste Bijbelvertaling in het 
Duits, maar Luthers vertaling is wel invloedrijk 
geweest. Het Griekse Nieuwe Testament van 
Erasmus (afb 16) lag ten grondslag aan Luthers 
vertaling in het Duits. Hij probeerde te vertalen 
in goed lopend Duits dat dicht bij de spreektaal 
stond. De eerste druk in 1522 van 3.000 exem-
plaren van het Nieuwe Testament was na drie 
maanden al uitverkocht, en tot 1545 bleef Luther 
betrokken bij de vertaling van Bijbelboeken.

Phillip Melanchthon
Melanchthon (1497-1560) heette eigenlijk Phillip 
Schwarzerd (zwarte aarde) (afb 17). Het was in 
die tijd gebruikelijk om je naam om te zetten in 
het Grieks of Latijn. Melan chthon (Μελάνχθων) is 
zwarte aarde in het Grieks. Hij was de rechterhand 
van Luther en hij heeft veel betekend door het on-
derwijs in Duitsland te moderniseren en scholen te 
stichten, zodat gewone mensen leerden lezen en 
schrijven. Hij was mede betrokken bij de Bijbelver-
taling van Luther. Hij stelde in 1530 een geloofsbe-
lijdenis op die in 1555 door de Duitse vorsten werd 
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ingevoerd op de Rijksdag te Augsburg, dit wordt de 
Godsdienstvrede van Augsburg genoemd (afb 18). 
Dat maakte een einde aan jarenlange strijd in 
Duitsland en bracht eenheid in de Lutherse kerk 
(afb 19). Het woonhuis van Melanchthon in Wit-
tenberg is nu een museum (afb 20).

De 5 sola’s
Wat ontdekte Luther in de Bijbel? Luther had 
geworsteld met vragen rondom Gods genade, en 
in de Bijbel vond hij het antwoord (Romeinen 1:17): 
De rechtvaardige zal leven door geloof. Jezus Chris-
tus is aan het kruis gestorven (afb 2) als offer voor 
de vergeving van de zonden van alle mensen. Het 
kruis is het hart van Luthers theologie. Door het 
geloof in Jezus Christus wordt een mens gerecht-
vaardigd. Het gaat niet om menselijke prestaties 
(goede werken) maar om Gods genade. Luther 
schreef: ‘Mijn leer bestaat hierin, dat de mensen 
op niets anders moeten vertrouwen dan op Jezus 
Christus alleen, niet op gebeden, verdiensten of 
eigen werken, want wij worden niet behouden door 
ons eigen lopen, maar door God die barmhartig is’.
Het geloof van Luther kan samengevat worden in 
de 5 sola’s:
1. Sola Fide, alleen door geloof
2. Sola Scriptura, alleen de Bijbel is gezagheb-
bend over geloofszaken
3. Sola Gratia, alleen door genade (=geschenk 
van God)
4. Solus Christus, alleen door Christus
5. Soli Deo gloria, alle eer aan God alleen (afb 21)

Dit vormt nog steeds de kern van het protes-
tantse geloof. In de tijd van Luther was dit een 
revolutionaire verandering, want het ging recht-
streeks in tegen de leer van de Rooms Katholieke 
Kerk. Luther stelde de Bijbel boven het gezag van 
de paus, en geloof en genade kwamen in plaats 
van de aflatenhandel. 

Protestant
Waar komt de benaming protestant vandaan? Het 
komt van het Latijnse woord protestari, wat ‘publie-
kelijk verklaren’ of ‘getuigen’ betekent. Op de Rijks-
dag van Spiers (1529) verklaarden de Lutherse 
vorsten dat ze het besluit om de godsdienstvrijheid 
terug te draaien niet zouden uitvoeren. Dit wordt 
het Protest van Spiers genoemd en sinds die tijd 
worden alle christenen die voortkomen uit de Re-
formatie, protestanten genoemd. De Evangelisch-
Lutherse Kerk in Nederland is in 2004 opgegaan in 
de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Portretten
Lucas Cranach de Oude (1472-1553) (afb 22) was 
bevriend met Luther en hij heeft Luther meerdere 
malen afgebeeld, eerst op gravures en later op 
schilderijen. Veel van de latere afbeeldingen 
van Luther zijn terug te voeren op het werk van 
Cranach. Het portret van Luther met doctorshoed 
(afb 23) was bedoeld om vertrouwen te wekken, 
want kon een ketter er zo uitzien? Nog wat Duitse 
zegels met portretten van Luther (afb 24-26) en 
zegels uit andere landen (afb 27-29).

Hieruit blijkt dat Luther wereldwijde invloed 
had. Tegenwoordig wordt de achternaam Luther 
ook als voornaam gebruikt, zoals bij Martin 
Luther King (afb 30), die in 1964 de Nobelprijs 
voor de Vrede kreeg voor zijn geweldloze strijd 
voor gelijke rechten voor de zwarte bevolking. 
Nederland heeft ook een Lutherzegel uitgegeven 
in 1983 maar het is een foeilelijke zegel (afb 31).

Boerenoorlog
Ten slotte een triest verhaal dat met de reforma-
tie verbonden is. Thomas Müntzer (1489-1525) 
(afb 32) was een radicale prediker, die de boeren 
opriep om in opstand te komen tegen de vorsten 
die hen onderdrukten. Aanvankelijk was Müntzer 
een medestander van Luther, maar Luther 
distantieerde zich van hem en riep op tot vrede. 
Veel boeren waren lijfeigene van hun vorst, en dat 
was eigenlijk een vorm van slavernij. Het was een 
ongelijke strijd van boeren met hooivorken tegen 
ridders met zwaarden en naar schatting tussen 
70.000 en 100.000 boeren verloren het leven. 
In de DDR tijd werd Müntzer beschouwd als een 
communistische strijder tegen grootgrondbezit. 
In 1525 was hij onthoofd.

Literatuur
Luther, zijn leven, zijn werk, door Sabine Hiebsch en Martin 
van Wijngaarden, Uitgeverij Kok, derde druk 2017

Met dank aan Mart Veerman voor het bij elkaar zoeken 
van de af te beelden postzegels.
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