
DECEMBER 2017 FILATELIE 709

FILATELIE
M A A N D B L A D  V O O R  P O S T Z E G E LV E R Z A M E L A A R S  •  L O S S E  N U M M E R S  €  4 ,7 5 2017

Affiches in de belle époque

12



710 FILATELIE  DECEMBER 2017 www.filatelie.nu



DECEMBER 2017 FILATELIE 711

‘Filatelie’ (waarin opgenomen De Philatelist 
en De Posthoorn) wordt uitgegeven door de  
Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie. 

Btw-nummer: 00.196.1305.B01, KvK-nummer: 41152295

Verschijnt niet in de maand juli.

De mededelingen van de Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen KNBF en de pagina’s van De Posthoorn 
vallen buiten verantwoordelijkheid van de redactie. 

HOOFDREDACTIE
René Hillesum, Postbus 7, 3330 AA Zwijndrecht
tel.: 078-610 15 20, hillesum@filatelist.com www.filatelie.nu 

ADVERTENTIEVERKOOP
Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie
Postbus 7, 3330 AA Zwijndrecht
ads.filatelie@gmail.com www.filatelie.nu
René Hillesum, verkoop, advies, routing: 078-6101520
Hans Kraaibeek, administratie: 06-83711729
NL64 INGB 0000 7069 68 tnv St. Ned Maandblad voor 
Philatelie, Leusden

ABONNEMENTEN EN BEZORGKLACHTEN
Abonnementenland, Postbus 20, 1910 AA Uitgeest
Mutaties: klantenservice@aboland.nl  
0251 313 939, fax: 0251 310 405 

ADRESWIJZIGINGEN
Adreswijzigingen geeft u op aan de secretaris van de vereniging 
waarvan u lid bent. Individuele abonnees zenden hun adres-
wijziging aan Abonnementenland (zie ‘Abonnementen’). 

‘HOE WORD IK ABONNEE?’ 
Er zijn twee abonnementsmethoden.
1. een collectief abonnement: U kunt lid worden van een vereni-
ging die bij ‘Filatelie’ is aangesloten; het abonnementsgeld maakt 
dan deel uit van uw verenigingscontributie.
2. een individueel abonnement: hiervoor kunt u zich aanmelden 
bij Abonnementenland in Uitgeest (zie ‘Abonnementen’) voor 
€ 33,10 (Nederland. Buitenland op aanvraag). Een individueel 
 abonnement gaat per de eerste van een willekeurige maand in; 
het loopt minimaal één jaar (11 nummers). 
Buiten de eurozone is PayPal betaling mogelijk.

OPZEGGING ABONNEMENT
Opzeggen kan via uw vereniging. Een individueel abonnement 
kan aan het eind van de lopende abonnementsperiode worden 
beëindigd. U doet dit door uiterlijk vier weken vóór het aflopen 
van uw abonnement een brief te schrijven aan Abonnementen-
land in Uitgeest (adres: zie ‘Abonnementen’). 

LOSSE NUMMERS
Nummers van de lopende jaargang kunnen (mits voorradig) 
voor € 4,75 per nummer (inclusief porto binnen Nederland) 
worden besteld via bank NL41 ABNA 0588 245 070 van Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie; vermeld de gewenste 
editienummers en uw volledige adres. 

BESTUUR
Voorzitter: Hans Kraaibeek
Secretaris: Leo Elzinga, Schalmei 5, 4876 VC Etten-Leur,
tel.: 076-5035295, secretaris.filatelie@gmail.com
Penningmeester: Marion van der Weijden

ONTWERP EN VORMGEVING
Fake Booij, www.fakebooij.nl

DRUK
Verloop drukkerij, www.verloop.nl

Copyright: © 2017 Maandblad Filatelie 
ISSN-nummer: 0166-3437

Het maandblad Filatelie is Official 
Partner van de AIJP (Association Inter-
nationale des Journalistes Philatéliques)

FILATELIE
J A A R G A N G  9 5  •  D E C E M B E R  2 0 1 7  •  N R .  1 0 7 5

I N H O U D

www.filatelie.nu

736 Laissez les bons 
temps rouler

748 De gulden in de Neder
landse Overzeese Rijksdelen [3]732 Het milieu in postzegels

712  Uit de wereld van de filatelie
716  Bondspagina’s
718 Verzamelgebied Nederland
719  Lezerspost
721  Maximafilie
722 Affiches in de belle époque
726 Fouten te over, laten wij 

hopen dat er geen ongelukken 
van komen!

728 Maatregelen om diefstal 
van gebruikte postzegels 
te  ontmoedigen

731  Boekenplank
732 Het milieu in postzegels
735  Sandd: goedgekeurd! 
736 Laissez les bons temps rouler
738 Kleine annonces
739 De Posthoorn
744 Op weg naar 100 jaar 

Maandblad [1b]
746 Boekenplank

747  Terug naar 19361937
748 De gulden in de 
  Neder landse Overzeese 

Rijksdelen [3]
750 Madagaskar zwerfbrief 1903
752 Filatelistische evenementen
754 Eindejaarsbeurs & Stamptales
756 Wij lazen voor u
758 Nederlandse stempels
758 Boekenplank
759 Tempo doeloe 1930
760 Postzegelboekjes
762 Nieuwe uitgiften
770 Boekenplank
772  Thematisch panorama

728 Maatregelen om diefstal 
van gebruikte postzegels 
te  ontmoedigen

BIJ DE VOORPAGINA:  Halver
wege de tweede helft van de 19e eeuw 
werden de affiches ontdekt. In deze 
periode van opkomende economieën 
en bloeiende welvaart nam de 
behoefte aan het adverteren sterk toe. 



712 FILATELIE  DECEMBER 2017

 

DE F I L AT ELIE

U
IT

 D
E WERELD VA

N

 

Wilt u het thuis 
ontvangen, dan 

maakt u (prijs tot 
1 januari 2018) € 12 

over op rekening-
nummer NL64 INGB 

0000 706968 tnv 
Stg. Ned. Maand-

blad voor Philatelie, 
Leusden. 

Vermeld wel vel 96 
en uw adres!
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Filatelie: daar kun je op rekenen, al 96 jaar!
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In het septembernummer heeft u al 
kunnen lezen dat de Royal Philatelic 
Society in 2019 in Stockholm groots 
het 150-jarig bestaan zal vieren met 
de tentoonstelling Stockholmia 
2019. Niet alleen dat het bijzonder 
is dat de Royal 150 jaar bestaat (en 
daarmee waarschijnlijk de oudste 
postzegelclub ter wereld is), ook het 
vieren van het feest in Stockholm 
van deze Engelse vereniging is 
bijzonder, hoewel er tegenwoordig 
meer leden van buiten het Verenigd 
Koninkrijk zijn dan uit het VK zelf. 

Nederlandse leden
Er zijn ook aardig wat Belgische en 
Nederlandse leden bij de Royal: zo’n 
80. Hoewel in een vereniging, ken-
nen vele Belgische en Nederlandse 
leden elkaar niet. Dit komt voorna-
melijk omdat de Royal weliswaar 
regelmatig vergadert, maar wel in 
Londen. Om meer een verenigings-
gevoel te krijgen organiseert de 
kersverse vertegenwoordiger van 
de Royal in Nederland, Gerard van 
Welie, ingaande 2018 een jaarlijkse 
bijeenkomst voor de leden van de 

Royal in België en Nederland (waar-
bij belangstellenden ook welkom 
zijn). Stichting De Brievenbeurs 
heeft hiervoor op 30 maart 2018 
(tijdens de Brievenbeurs in de 
Mammoet in Gouda) een grote zaal 
beschikbaar gesteld. 
Info: van.welie@home.nl 

Opmaat naar 2019
Deze eerste bijeenkomst zal tevens 
de opmaat zijn van de viering van 
het 150-jarig bestaan van de Royal 
in Nederland. Op de Nationale Ten-

toonstelling in Gouda (18-20 april 
2019 in de Mammoet), waar in de 
categorieën een en twee  geëxpo-
seerd kan worden, is ook interna-
tionale deelname toegestaan. De 
Royal heeft een vijftigtal kaders ter 
beschikking gekregen, hetgeen een 
mooie warming up is voor de Stock-
holmia 2019 van 29 mei-2 juni.

Velletje 
96 jaar 

Filatelie

Royal Philatelic 
Society 150 jaar

Dag van de Postzegel 2017
Het vel Dag van de Postzegel dat in dit 
nummer in de rubriek Nederland wordt 
besproken, heeft een aardigheidje of een 
foutje.  Het lijkt op het oog dat er 10 de-
zelfde zegels in het vel zitten, waarvan 

vijf kopstaand, maar Bart Wouters weet 
te melden dat de fosfor L 10x in dezelfde 
stand gedrukt is. Oftewel: 5x kopstaand.
Zo zitten er dus 2 verschillende zegels in 
het vel.
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W
e zullen nog even geduld moeten hebben om te weten of 
de filatelistische gulden definitief verleden tijd is. Op 
6 november diende het Hoger Beroep in deze al jaren 

voortslepende zaak. De uitspraak hiervan volgt op 23 januari 
2018. In ieder geval tot die tijd blijven er dus slechts twee keu
zes: eurozegels van PostNL of van Sandd.

Sandd is ineens een speler geworden om de gunst van de consu
ment voor de dagelijkse post. U heeft hier uitvoerig over kunnen 
lezen en ook in dit nummer aanvullende informatie hierover. 
Dagelijkse post is voor Sandd natuurlijk figuurlijk, want voor
alsnog bezorgt dit bedrijf maar tweemaal per week. Als dat geen 
belemmering is, dan is er een groot voordeel te behalen.
Dat voordeel wordt nog groter vanaf 1 januari. Zoals bekend 
stijgen de tarieven van PostNL van € 0,78 nu naar € 0,83 dan. 
De postzegel van Sandd kost nu zestig cent en dat blijft ook zo 
op 1 januari. Op 20 november komt PostNL met decemberzegels 
voor € 0,73 en een week later Sandd voor € 0,50.

U heeft al meermalen kunnen lezen dat wij, filatelisten, niet zo 
blij zijn dat PostNL geen gegevens beschikbaar stelt welk (num
mer) stempel van de Tuimelstempels 2017 op welke vestiging 
ligt. Langzamerhand blijkt echter dat we wel blij moeten zijn! Nu 
struinen diverse filatelisten ‘stad en land’ af om de locaties van 
de diverse nummers in kaart te brengen. U ziet dat terug in de 
rubriek van Kees Verhulst.
Dat wij dit zelf doen en niet eenvoudig verzamelen vanaf een 
verstrekte lijst blijkt grote voordelen te hebben. We hadden 
anders niet – en zeker niet zo snel – kunnen ontdekken dat er 
inmiddels al diverse typen in omloop zijn. U heeft dat al kunnen 
lezen. Onlangs dook er weer een ‘nieuw type’ op, althans met een 
nieuwe schrijfwijze.
We waren verbaasd dat stempels als ‘sGravenhage en 
‘sHertogen bosch fout werden gespeld: zonder de apostrof. 
Bij navraag bij PostNL bleek dat dit een bewuste keuze is 
geweest: ‘uit technische overwegingen’. De verrassing was 
des te groter toen er ineens een stempel mèt apostrof opdook: 
 ‘sGravenhage. De foutieve schrijfwijze is dus niet voortgeko
men uit een technische onmogelijkheid.
Wederom werd navraag gedaan en het antwoord mag wel 
bijzonder genoemd worden. Het bewuste kantoor (en een ander 
kantoor met apostrof) krijgt een nieuw stempel zònder apostrof. 
PostNL houdt graag vast aan een onjuiste schrijfwijze ‘uit 
technische overwegingen’. Natuurlijk wel leuk voor de stempel
verzamelaar: stempels die na korte tijd worden vervangen…!

Filatelie gaat op naar de 100. U bent dat natuurlijk al gewaar 
geworden. Verleden jaar gaven we een vel persoonljke postze
gels uit voor het 95jarig bestaan (dit jaar) en nu werd een vel
letje van 10 verschillende zegels uitgegeven voor het 96jarig 
bestaan volgend jaar. U leest (en ziet) er elders in dit nummer 
over. Ook in dit nummer het vervolg van de geschiedenis van 
ons Maandblad.

Stempels. Als er al stempels zijn tenminste. Er blijken nog heel 
wat postpunten zonder stempel te zitten. Hoewel volgens de 
officiële lezing van PostNL er direct bij opening van een nieuwe 
vestiging een stempel zou moeten zijn, blijkt dat in de praktijk 
niet het geval te zijn. 

In het Amsterdamse dagblad Het Parool een bericht van maar 
liefst twee pagina’s over de Amsterdamse Postzegel Sociëteit 
die 80 jaar bestaat. Een positief verhaal over de filatelie die nog 
springlevend is.
 

René Hillesum

E D I T O R I A L

De volgende mutatie is in het over-
zicht van bij Filatelie aangesloten 
verenigingen doorgevoerd:

Heerenveen
PV Heerenveen:
Cor Dongstra, Merkebuorren 69, 9241 
GC Wijnjewoude,

tel.0516-426461,
pvheerenveen@hotmail.com

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

M U T A T I E S

Traditiegetrouw werden op de Postex 
de jaarlijkse Filatelie Verenigingsblad-
prijzen uitgereikt. Deze keer was het de 
beurt aan de algemene verenigingen.
De prijs voor het beste blad (€ 250, 
beschikbaar gesteld door de orga-
niserende Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie, uitgever 
van Filatelie) werd aan Filatelistenver-
eniging Wageningen toegekend voor 

het blad De Kartelrand.
De prijs voor het beste artikel (waar-
debon van € 100 beschikbaar gesteld 
door Stichting De Brievenbeurs) ging 
naar John Tolsma voor zijn artikel ‘De 
Trans Siberië Express, een levensdroom 
in vervulling...’, opgenomen in het de-
cembernummer 2016 van Grunopost. 
De jury bestond uit Henk Burgman 
(voorzitter) en Ton Steenbakkers. 

Verenigingsbladprijzen
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2018D20182018E20182018F20182018I20182018L20182018A20182018L2018A2018L20182018T20182018A2018T2018A20182018E20182018L20182018I20182018E2018 2018V2018E2018E2018

R1922R19221922Z19221922A19221922M19221922E19221922L19221922G19221922E19221922B19221922I19221922E1922DD1922D1922

Het Oog van Zwolle
De persoonlijke postzegel (De uitbrei-
ding van museum De Fundatie) wordt 
uitgegeven in een velletje van 10 stuks 
met als opschrift: ‘Postzegelvereni-
ging Zwolle 1992-2017, verzamelen 
als passie.’ Het is te bestellen voor 
€ 11,50 excl. € 0,78 verzendkosten. 
Maak daarvoor het totaalbedrag van 
€ 12,28 over op rekeningnummer 
NL60 INGB 0000 3259 27 t.n.v. Post-

zegelvereniging Zwolle met duidelijke 
vermelding van uw adres!
j.havers-s@home.nl

Brievenbeursnummer 2018
Traditioneel zal ook komend jaar weer 
het maartnummer het thema nummer 
Brievenbeurs zijn. 
Het thema is: UPU 
en de geschiedenis 
van de post. Voor de 
goede orde: dat is 
dus niet hetzelfde als 
postgeschiedenis. 
Hierbij worden auteurs 

opgeroepen een bijdrage hiervoor 
te leveren. De kopij wordt graag 

uiterlijk half januari 
ontvangen. Wel graag 
vooraf – liefst zo 
snel mogelijk – laten 
weten waarover u 
wilt schrijven, om 
eventuele doublures 
te voorkomen.

special 
2018

upu & de geschiedenis 
van de post

vlnr: Han Dijkstra, Bert van Marrewijk, FransRin van den Akker (maandblad Filatelie), 
Henk Burgman (juryvoorzitter), Pieter Reijbroek

mailto:e.braakensiek@tele2.nl
mailto:j.havers-s@home.nl
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Hospice ’t Huis aan 
de Vecht, Hardenberg
Op 18 oktober 
werd een 
nieuw vel 
persoonlijke 
postzegels 
ten doop 
gehouden. 
De drone-foto 
werd gemaakt 
door Studio 28. De post zegel werd in een oplage 
van 1.000 exemplaren gedrukt. Een vel van 
10  zegels kost € 10. smitgj1606@gmail.com

Kom naar Comm!
Het oude vertrouwde Museum voor Communica-
tie in de Zeestraat te Den Haag ging op 3 novem-
ber weer open, onder de nieuwe naam Comm.
Het museum heeft een metamorfose ondergaan 
en is vooral uitgebreid met zaalaccommodatie. 
De meeste mensen hadden er geen idee van wat 
ze konden verwachten. Zouden er nog postze-
gels te zien zijn? Gelukkig is dat het geval! De 
eerlijkheid gebied te zeggen dat het zelfs meer 
postzegels zijn dan werd verwacht. Het is meer 
dan alleen de kist van Brienne en de Blauwe 
Mauritius. En, er komen in de nabije toekomst 
nog meer postzegels terug. De expositielijsten 
moeten nog geplaatst worden. In de komende 
maanden volgt er een uitvoeriger verslag. 

Postwaarden
Er is ook nieuws te melden betreffende de collec-
tie postwaarden van et museum. Hierover waren 
er de nodige onzekerheden, maar nu is bekend 
geworden dat deze, samen met de conservator 
Monique Erkelens, overgaan naar het Nationaal 
Archief, ook in Den Haag. In de toekomst zullen 

er dan ook weer onderzoeksmogelijkheden 
komen in het Nationaal Archief. Wanneer een en 
ander geëffectueerd zal zijn was bij de afsluiting 
van dit nummer nog niet bekend. De juridische 
formaliteiten moeten nog geregeld worden. 

Pakket-
en brief-
automaten
 Na een succesvolle start in 
Almere en Limburg start 
PostNL met de uitrol van 
100 nieuwe automaten. 
Najaar 2017 in Breda en 
Tilburg en vanaf begin 2018 
ook in andere gebieden. De 
automaten gaan de gewone 
brievenbus vervangen. 

Bron: Posted nummer 21

Foto: 
PostNL

mailto:smitgj1606@gmail.com
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500 jaar reformatie
Filatelistenvereniging Gabriël heeft een velletje 
van drie Persoonlijke Postzegels uitgebracht 

naar aanleiding van de herdenking van 500 jaar 
reformatie. Het velletje is verkrijgbaar voor 
€ 3,50, vermeerderd met de verzendkosten.
penningmeester-gabriel-nl@outlook.com

‘Hier sta ik, ik kan niet anders...’

2017 2017 2017

1517

500 JAAR

Maarten Luther ’Gabriël ’

REFORMATIE
Filatelistenvereniging
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Briefmarken-Börse Sindelfingen
Een begrip in de filatelis-
tische wereld is deze jaar-
lijkse internationale beurs 
in Zuid-Duitsland. Ieder jaar 
weer komt de filatelistische 
wereld hier samen. Deze 
grote beurs, met handelaren 
uit vele landen en heel veel 
postadministraties mag zich 
ieder jaar weer verheugen in 
grote aantallen bezoekers. Dit 
jaar (26-28 oktober) leken het 
er echter wel wat minder dan 
voorgaande jaren. Ook minder 
Nederlanders die, ondanks de 
grote afstand, deze beurs altijd 
goed weten te vinden. En niet 
alleen de handel is interessant. 

Vele (voornamelijk Duitse) 
gespecialiseerde verenigingen, 
waaronder de DASV (een soort 
Po & Po, die ook nogal wat 
Nederlandse leden heeft) pre-

senteren zich hier en er is altijd 
een prachtige postgeschiede-
nis tentoonstelling.

Tentoonstellingen
Er was dit jaar echter nog een 
filatelistische tentoonstelling 
in Sindelfingen te bewonde-
ren. In het grote, bekende 
winkelcentrum! Stern (jazeker, 
die ster, in de stad van) in het 
centrum van Sindelfingen, was 
een interessante filatelistische 
thema-tentoonstellng te zien 
over 500 jaar reformatie. 
Zonder zichtbare bewaking 
was deze zelfs na winkel-
sluitingstijd vrij toegankelijk.

Postex: films voor een 
leuker verhaal in de 
thematische filatelie?
Tijdens de Postex van dit jaar was er een 
nieuwtje in de thematische filatelie te zien. André 
Scheer zette vier filmpjes in om zijn verzameling 
over de vraag of luchtheerschappij beslissend is 
voor oorlogen (‘De baas in de lucht’) kracht bij te 
zetten.  Voor zover bekend is dit nog niet eerder 
in een thematische verzameling gedaan. 
Hieronder een deel van een pagina waarin een 
filmpje wordt gebruikt. 
En de QR-code die verwijst naar 
de webpagina waarop het film-
pje wordt vertoond. De QR-code 
kan met de mobiele telefoon 
(voorzien van een QR-app en 
internetverbinding) worden afgespeeld. 

Italia 2018 uitgesteld
De voor maart 2018 
aangekondigde inter-
nationale literatuurten-
toonstelling Italia 2018 
is uitgesteld. De nieuwe 
data zijn 23-25 novem-
ber. Ook de plaats van 
handeling is gewijzigd. 
Het wordt nu Verona. 

De tentoonstelling 
vindt plaats gelijktijdig 
met de Veronafil.

Er werd veel gestempeld, zoals hier 
bij de Poolse postadministratie.
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Weer een volgend kalenderjaar in aantocht… 
terugzien en vooruitkijken. Er is veel gebeurd 
in het afgelopen jaar. Waarschijnlijk ook bij u en 
zeker ook bij mij en bij onze KNBF. En tegelijker-
tijd is er in het afgelopen jaar wellicht te weinig 
gebeurd. ‘Dingen’ die we gedaan of geregeld 
hadden willen hebben zijn niet gebeurd en staan 
dus nog steeds op het lijstje. Er blijft zo veel te 
doen… Is dat erg?
Nee! Het is niet erg dat er nog steeds veel te 
doen is. Want zo gaat dat, zeker bij filatelisten: 
zij hebben het altijd druk. Oudere filatelisten 
zitten niet achter de geraniums voor zich uit te 
staren in afwachting van bezoek dat niet komt. 
Oudere filatelisten zijn als maar vitaal bezig met 
hun verzameling. Sommige delen van de ver-
zameling worden weliswaar ‘opgeruimd’, maar 
hun hoofdverzamelingen blijven ze koesteren en 
waar het kan blijven ze deze verder aanvullen. 
Oudere filatelisten blijven bezig met het zoeken, 
vinden en verwerken van nieuwe informatie en 
van nieuw materiaal. Net als jongere filatelisten 
overigens.
Verzamelen, filatelie in het bijzonder, houdt 
mensen scherp en jong. Filatelie is meer dan zo 
maar verzamelen: het is in belangrijke mate ook 
kennis opdoen. Permanent bijleren. Door de gro-
te brede kennis van de gemiddelde filatelist is 
hij of zij altijd een interessante gesprekspartner 
die midden in het leven staat. Om lang gezond te 
blijven is filatelie beter dan menig medicijn.
Vanuit de KNBF stimuleren we ‘het bedrijven’ van 
filatelie. Het is een taak van de KNBF die door 
te velen als vanzelfsprekend wordt beschouwd. 
Maar het gaat echt niet vanzelf. En het is nodig 
dat we als KNBF steun hebben van de filatelisten. 
Een geringe achterban betekent dat we geringe 
middelen en weinig mensen hebben en dat we 
dus maar in geringe mate kunnen stimuleren en 
belangen kunnen behartigen. Dat velen lid zijn 
van de KNBF (via de vereniging die bij de KNBF is 
aangesloten) is echt nodig om de KNBF die taak 
van het stimuleren van de filatelie en de belan-
genbehartiging waar te kunnen maken. 
Kortom: word lid en blijf lid van een postzegel-
vereniging, ook als u er persoonlijk niet zo veel 
meer aan heeft. Het is ook haast een morele 
verplichting. Uw lidmaatschap is en blijft nodig 
om de filatelie te laten bestaan en verder te sti-
muleren, om zo veel jongere en oudere mensen 
gelukkig en actief te laten zijn.

Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

samenstelling Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen

In het oktobernummer blikten wij terug  
op de Multilaterale Hertogpost 2017 in  
’s-Hertogenbosch. Een geweldig evene-

ment, waarbij de Nederlandse filatelie zich 
van zijn beste kant heeft laten zien.
Wat u wellicht gemist heeft als u niet aanwe-
zig kon zijn, is de toespraak van de voorzit-
ter van de KNBF. Tijdens zijn openingswoord 
verzocht hij Peter Teurlings naar voren te 
komen, die samen met zijn 
team het evenement moge-
lijk heeft gemaakt.
Peter werd toegesproken 
door KNBF-voorzitter Jan 
Cees van Duin, die met hem 
zijn filatelistische activi-
teiten doornam. Peter is al 
vele jaren voorzitter van de 
’s-Hertogenbossche Filate-

listenvereniging en organisator van Filafair 
het grote regionale spektakel in Den Bosch. 
Sinds kort is hij ook voorzitter van de Vereni-
ging van Persoonlijk Postzegel Verzamelaars 
VPPV. Hij is een bekende verschijning op 
allerlei evenementen in Nederland, maar 
ook in België en Duitsland, en het enthou-
siasme waarmee hij de filatelie promoot 
spat er altijd vanaf. Voor zijn inspanningen 

verleende de KNBF aan 
Peter de Gouden Bonds-
speld, die om in tentoon-
stellingstermen te blijven, 
feitelijk “groot goud”zou 
moeten zijn.
Op de foto een zichtbaar 
ontroerde Peter die de 
Bondsspeld krijgt opge-
speld.

Bondsspeld voor 
Peter Teurlings

KNBF-JoToussainttoernooi 4 maart 2018

Veel van de leden van de bij de KNBF 
aangesloten clubs zullen op zijn minst 
al eens gehoord hebben van het KNBF-

JoToussainttoernooi. Velen hebben gelukkig 
ook al eens meegedaan aan dit toernooi.
Om toch degenen die misschien mee wil-
len doen en niet precies weten wat hun te 
wachten staat hier een kleine uiteenzetting 
over het toernooi.

Allereerst iets over de geschiedenis
Het toernooi is een voordrachtwedstrijd van 
de KNBF en wordt georganiseerd door een 
Filatelistenvereniging. In 1925 werd de eer-
ste winnaar gehuldigd. Later werd de wed-
strijd gesplitst in 2 categoriën; Algemeen en 
Thematisch. In 1968 werd de eerste winnaar 
in de categorie Thematisch gehuldigd.
In 1987 werd de wisselbeker van de 
categorie Thematisch aangeduid als “van 
Venendaal beker”.
Door de jaren heen ging de organisatie niet 
altijd even gesmeerd. De toenmalige voorzit-
ter van Filatelistenvereniging “NOVIOPOST” 
uit Nijmegen, de heer Jo Toussaint,heeft 
ervoor geijverd dat het toernooi bleef 
bestaan en heeft dit met zijn vereniging tien 
maal achtereen georganiseerd. Om zijn vele 
verdiensten voor dit toernooi te onderstre-
pen is in 2009 het toernooi omgedoopt in 
het “Jo-Toussainttoernooi”. Vanaf 2015 is de 
organisatie in handen van “NOVIOPOST”.
In 2017 is de naam nogmaals gewijzigd. Dit 
om duidelijk te maken dat het een KNBF 
activiteit is, maar georganiseerd door een 
lidvereniging en heet daarom nu “KNBF-
JoToussainttoernooi”. 

Toernooi
Het toernooi is een voordrachtswedstrijd.
Per categorie wordt gestreden om de wis-
selbeker. Wie de beker 3 maal wint mag de 
beker houden. De voordracht betreft een 
presentatie, powerpoint of derg., over een 
algemeen(filatelistisch) of thematisch on-
derwerp.  Voor de presentatie moeten vooral 
filatelistische elementen worden gebruikt. 
De presentatie wordt mondeling begeleid 
door de deelnemer. Voor de presentatie is 
een beamer en een laptop beschikbaar. Het 
handigst is om de presentatie op een USB-
stick te zetten, zodat hij gemakkelijk met de 
laptop afgespeeld kan worden. De duur mag 
niet meer bedragen dan 20 minuten.
De presentatie wordt beoordeelt door een 
jury, bestaande uit 3 personen. Deze geeft 
punten naar aanleiding van elementen in de 
presentatie, zoals, bijdrage aan bevordering 
filatelie, behandeling onderwerp, studie van 
het onderwerp, uitwerking van het onder-
werp, presentatie van de voordracht. Dege-
nen met de meeste punten is de winnaar.
Er is op verzoek de mogelijkheid voor de 
deelnemer om met de jury de verbeterpun-
ten van de presentatie te bespreken.
Het is een geweldige ervaring en uitdaging 
om op deze manier je passie/hobby te 
beleven en andere mensen daar deelgenoot 
van te maken.

Wilt U meedoen, schroom niet om con-
tact op te nemen met Piet Grutters, tel. 
0243556644, email: p.grutters@upcmail.nl .
Het reglement en aanmeldingsformulier 
liggen voor U klaar.

Column (28): 
Goede voornemens

Foto: René 
Hillesum
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KNBF-Bondsbureau
Zeelantlaan 11, 
3526 AK Utrecht
Tel. 030-2894290
Per 21 december definitief 
gesloten in Utrecht

Per 3 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

Dit jaar werd de Postex voor 
de laatste keer op de oude 
locatie, de Americahal in 

Apeldoorn, gehouden. Volgend jaar 
verhuist men naar het naastgele-
gen Omnisport.
Deze laatste Postex op de oude 
plek, bood onderdak aan een 

 tentoonstelling in de categorieën 2 
en 3. Hoewel het aantal inzendingen 
wat lager was dan vorig jaar, waren 
de resultaten opmerkelijk goed. 
Ook het aantal nieuwe collecties 
dat werd ingezonden in categorie 3 
mocht er wezen.
In categorie 2 vielen de volgende 

bekroningen:
J. Dehé “Een oase van Vrede” goud 
met 92 punten; O.C.G. van der Vliet 
“Sticked to get till the end” goud 
met 90 punten; A. Kaplanian “The 
Early Issues of Jordan and their 
varieties”goud met 90 punten. 
Verder nog 6 gouden bekroningen, 
1 groot verguld zilver en 1 verguld 
zilver.
In categorie 3 werden maar liefst 
34 inzendingen beoordeeld en 
vielen de volgende bekroningen:
A.A. Scheer “De baas in de 
lucht”goud met 90 punten; 
H.J.W.M. Jans “Nederlandse Punt-
stempels” (literatuur) goud met 
87 punten en J.L.C.M. Tschroots 
“Vliegfeesten en vliegdemonstra-
ties in de pioniersjaren”goud met 
85 punten.
Verder werd aan inzenders nog 
10 keer goud, 6 keer groot verguld 
zilver, 4 keer verguld zilver, 1 keer 
groot zilver, 4 keer zilver en 1 keer 
verzilverd brons toegekend en wer-
den er nog 5 diploma’s uitgereikt.

Met spanning wordt geluisterd naar de tentoonstellingsresultaten. Foto: René Hillesum

Mooie resultaten 
tijdens Postex 2017

50 jaar Contactgroep Frankrijk Verzamelaars

Door de afwezigheid van de 
voorzitter van de KNBF, de 
heer Jan Cees van Duin, 

viel commissaris juryzaken en 
evenementen van de KNBF, John 
Dehé, de eer ten deel de Franse 
filatelisten toe te spreken tijdens de 
viering van hun 50-jarig jubileum 
op de Postex.
In het Frans? Dat was goed, maar 
het mocht ook in het Nederlands.
Voor het maandblad Filatelie stelde 
John Dehé een aantal jaren de 
rubriek Wij Lazen voor U samen en 
ontving uit dien hoofde met enige 
regelmaat de Marianne, het blad 
van de contactgroep.
Ook voor lezers die Frankrijk wel 
een aardig verzamelgebied vinden, 
zonder dat ze zich meteen bij de 
gespecialiseerde verzamelaars aan-
sluiten, is het blad de moeite waard. 
Vooral de wat langere artikelen met 
een historische strekking zijn ook 
voor gewone mensen interessant 
en ja, Frankrijk heeft nogal wat 
historie, ook in zijn postzegels. 
Wie zich aansluit bij een gespecia-
liseerde vereniging doet dat omdat 
hij zijn kennis over zijn verzamelge-
bied wil verdiepen, geestverwanten 
wil ontmoeten of omdat hij meent 
dat hij met zijn kennis anderen nog 
wijzer kan maken. Het is halen en 

brengen en uiteraard treden leden 
van een gespecialiseerde vereni-
ging naar buiten met publicaties en 
laten zij zich zien op nationale en 
internationale tentoonstellingen. 
Daarbij stralen de hoge bekronin-
gen die zij daar behalen ook uit 
naar de rest van de vereniging. De 
fine fleur van de Nederlandse filate-
listische wereld – in ieder geval dat 
deel dat door Frankrijk geboeid is – 
is lid geweest van de contactgroep, 
of is dat nog steeds. 
Met een kwinkslag naar Wim Kan 
die in een van zijn oudejaarsconfe-
rences de angst schetste van som-
mige politici dat zij niet genoemd 
zouden worden, belichtte Dehé een 
aantal leden/verzamelaars van de 

contactgroep die hij persoonlijk 
kent of gekend heeft of waarvan hij 
publicaties gelezen heeft.
Daarbij kwam de naam voorbij van 
onder andere Doris de Vries, die 
voor zijn grote verdiensten op filate-
listisch gebied in 1987 de Waller-
medaille ontving. De Vries had een 
vaste rubriek in het maandblad Fila-
telie: Post uit Parijs. In het novem-
bernummer van 1966 stelde hij voor 
om te onderzoeken of het mogelijk 
was een ‘Contactgroep-Frankrijk-
Verzamelaars’ op te richten. 
Het idee sloeg aan want in het okto-
bernummer van 1967 kon hij schrij-
ven dat er een eerste bijeenkomst 
belegd zou worden in het Nederlands 
Postmuseum in Den Haag. Die vond 
plaats op 28 oktober 1967. 
Andere namen die in de speech 
van Dehé voorbij kwamen waren: 
Henk van der Vlist, Kees Spoelman, 
Mr. M. Vermeer, allen betrokken bij 
de oprichting van de contactgroep, 
Boudewijn Hellebrekers en Edwin 
Voerman.
Met het uitspreken van de wens 
dat de contactgroep nog vele jaren 
haar activiteiten moge voortzetten 
en het overhandigen van de oorkon-
de aan voorzitter Edwin Voerman 
van de contactgroep besloot John 
Dehé zijn toespraak.

Voorzitter Edwin Voerman spreekt de in 
groten getale aanwezige leden toe. 
Foto: René Hillesum



718 FILATELIE  DECEMBER 2017

 
samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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Op 18 september 2017 verscheen 
een blok met 10 [=5x2] verschillende 
zelfklevende zegels van ‘1’ [=78c] met 
verschillende herfstvogels. 
De zegels zijn gedrukt in 5-kleuren 
offset met velinleg bij Cartor, La 
Loupe, Frankrijk. Rastermaat 150.
De kleuren en hun rasterhoeken: 
cyaanblauw (75), magenta (15), geel 
(0) en zwart (45). Daarbovenop de 
L-vormige fosforbalk.
De drukvellen zijn 4 horizontale rijen 

van 3 blokken naast elkaar groot. Elke 
rij heeft 3 blokken van een bepaald 
type.
Het zegelformaat G = 30x40mm; 
kamtanding 13.333:13.000 20/26 
tanden horizontaal/verticaal ofwel 
afgerond naar het dichtstbijzijnde 
kwart of half: 13¼:13. De tanding 
loopt naar links en rechts door. 
Papierrichting | (verticaal = per zegel 
de lengterichting).

KiKa
Op 2 oktober 2017 verscheen een 
blok van 5 [=5x1] verschillende zegels 
‘1’  ter ondersteuning van de actie 
KiKa - strijd tegen kinderkanker. 
Gedrukt bij Joh. Enschedé Security 
Printing in Haarlem in offset op de vel-
inlegpers Heidelberg Speedmaster XL 
Vijf kleuren offset (cyaan, magenta, 
geel, zwart en fosfor) met een raster 
van 120 onder rasterhoeken per kleur 
verschillend:  magenta 15 graden, 
cyaan 75 graden, geel 0 graden en 

zwart 45 graden. 
Het zegelformaat G = 30x40mm; 
kamtanding 13.333:14.000 20/28 
tanden horizontaal/verticaal ofwel 
afgerond naar het dichtstbijzijnde 
kwart of half: 13¼:14. De tanding 
loopt naar links en rechts door. 
Papier zonder witmakers van Tullis 
Russell. Papierrichting | (verticaal = 
per zegel de lengterichting).
Artikelnummer: 371362. Product-
barcode +112217.

Kinderpostzegels 2017
Op 9 oktober 2017 verscheen een 
blok van 6 [=3x2]verschillende zegels 
‘1’ met een toeslag van 38c voor het 
kind. Ontwerp Jan Kruis.
Gedrukt bij Joh. Enschedé, Haarlem 
in offset. 
Vijf kleuren offset (cyaan, magenta, 
geel, zwart en fosfor) met een raster 
van 120 onder rasterhoeken per kleur 
verschillend: magenta 15 graden, 
cyaan 75 graden, geel 0 graden en 
zwart zonder raster. 

Het zegelformaat is 36x25mm. De ge-
bruikte kamtanding loopt horizontaal 
links en rechts door.
De tandingsmaat is gemakkelijk te 
herleiden vanuit het aantal tanden 
horizontaal/verticaal: 26/18 en levert 
op: 14.400:14.444 ofwel afgerond 
naar het dichtstbijzijnde kwart of 
half: 14½.
Papierrichting <->  (horizontaal).
Artikelnummer 371460 en product-
barcode +111920.

Dag van de Postzegel
Op 13 oktober 2017 verscheen een 
blok met 10 [=5x2] waarvan een zegel 
van ‘1’ [=78c] 5x normaalstaand en 5x 
kopstaand ‘hoe kijkt de koningin’ naar 
ontwerp van Birza Design, Deventer. 
Gedrukt bij Joh. Enschedé Security 
Printing in Haarlem in offset op de 
velinleg pers Heidelberg Speedmas-
ter XL. 
Vijf kleuren offset (cyaan, magenta, 
geel, zwart en fosfor) met een raster 
van 120 onder rasterhoeken per kleur 
verschillend: magenta 15 graden, 

cyaan 75 graden, geel 0 graden en 
zwart ongerasterd. 
Het zegelformaat G = 30x40mm; 
kamtanding 13.333:14.000 20/28 
tanden horizontaal/verticaal ofwel 
afgerond naar het dichtstbijzijnde 
kwart of half: 13¼:14. De tanding 
loopt naar links en rechts door. 
Papier zonder witmakers van Tullis 
Russell. Papierrichting | (verticaal = 
per zegel de lengterichting).
Artikelnummer 371361 en product-
barcode +111708. 

Herfstvogels
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ij de grote Britse treinroof van 1963, 
die nog steeds tot de verbeelding 
spreekt. werd 2,6 miljoen Britse 
ponden buitgemaakt. Dat is maar 

een peulenschil in vergelijking met de grote 
geldroof van meer dan 300 miljoen euro die 
PostNL in alle stilte heeft gepleegd ten koste 
van postzegelhandelaren en particulieren. 
Op 6 november jl. vond bij het Gerechtshof 
in Den Haag de behandeling plaats van het 
hoger beroep dat een aantal postzegelhande-
laren en een particulier hadden aangespan-
nen tegen PostNL omdat PostNL in 2013 de 
gulden zegels eenzijdig ongeldig had verklaard 
zonder de mogelijkheid te bieden om de nog 
bij handelaren en particulieren  in bezit zijnde  
gulden zegels om te ruilen voor euro zegels.

De clou is dat in de Algemene Voorwaarden 
van eerst PTT, later TNT en uiteindelijk in het 
geprivatiseerde PostNL t/m 2010 een bepaling 
was opgenomen dat bij ongeldigverklaring van 
postzegels een omruilmogelijkheid zou wor-
den geboden. In de Algemene Voorwaarden 
van 2011 is dat artikel zonder aankondiging 
aan belanghebbenden geschrapt en vanaf 
februari 2013 werd toen de mogelijkheid gebo-
den om tot november 2013 de zogenoemde 
guldenzegels te gebruiken voor frankering. 
Hierover pleegde PostNL geen overleg met 
belanghebbende organisaties zoals de NVPH 
(Nederlandse Vereniging van Postzegelhan-
delaren). Omruilen was er niet meer bij! Die 
periode was veel te kort en op protesten 
daartegen werd niet eens gereageerd. Het is 
onbestaanbaar dat een geprivatiseerd bedrijf 
dat zo maar kan doen en ook de Consumen-
tenbond en de ACM (Autoriteit Consument en 
Markt) hebben zitten slapen en zijn niet in het 
geweer gekomen tegen deze schending van de 
belangen van consumenten.

Wat is een postzegel eigenlijk? De primaire 
functie van een postzegel is dat door bij de 
postvervoerder postzegels te kopen een 
vervoersovereenkomst tot stand kan komen. 
Maar dat gebeurt pas als een brief of pakket, 
beplakt met voldoende postzegels, wordt 
aangeboden bij de postvervoerder. Niet 
meteen dus en de koper moet er dus op kun-
nen vertrouwen dat de postvervoerder ook 
op termijn die overeenkomst na zal komen. 

Door de guldenzegels ongeldig te verklaren 
zonder omruilmogelijkheid is dat vertrouwen  
geschaad, hetgeen onrechtmatig is. 
Een secundaire functie is dat men postzegels 
koopt om te verzamelen, om er in te beleggen 
of er in te handelen. Met name met de verkoop 
aan verzamelaars verdient PostNL jaarlijks 
miljoenen euro’s, zonder dat daar verder een 
vervoersdienst tegenover staat. De gebruiks-
functie van die verzamelpostzegels blijft 
echter gewoon intact.
Naast deze functionele functies heeft een 
postzegel ook een vermogensfunctie in de 
vorm van de op de postzegels aangegeven 
waarden. Door de guldenzegels nu ongeldig 
te verklaren zijn de zegels welke zijn uitgege-
ven tussen 1977 en 2001 vrijwel niets meer 
waard en pakte PostNL een enorm vermogen 
af van bezitters van postzegels, hetgeen ook 
onrechtmatig is!

Met het oog op de invoering van de Euro is er 
door PTTpost al vanaf 1998 overleg gevoerd 
met de NVPH en in 1999 lagen er al voor-
stellen voor een omruilprocedure voor alle 
belanghebbenden, handelaren en verzame-
laars. Gedurende het jaar 2000 wordt hierover 
overeenstemming bereikt, dit wordt in de-
cember 2000 schriftelijk bevestigd. Eind april 
2001 besluit PTTpost echter de postzegels 
voor onbepaalde tijd geldig te laten blijven, 
waarmee de complexe omwisselprocedure 
verviel. (Deze was immers alleen nodig bij 
ongeldigverklaren). PostNL stelt nu dat deze 
«verlengde» geldigheid in plaats is gekomen 
van een omwisselprocedure, terwijl de hande-
laren stellen dat de guldenzegels toen gewoon 
hun onbepaalde geldigheid hebben behouden. 
Er is toen geen ongeldigverklaring geweest 
en daardoor ook geen omwisselprocedure. In 
feite was er helemaal niets veranderd, en er 
zou alsnog een omwisselregeling bij de ongel-
digverklaring moeten komen. De brief van 26 
april 2001 waarin PTTpost dit aan de NVPH 
bevestigde is hierbij van belang, en eisers 
hebben de rechtbank daarom aangeboden 
de toenmalige voorzitter en secretaris van de 
NVPH hierover te laten getuigen, omdat geen 
der appellanten hierbij betrokken is geweest.

Tot en met 2010 bleef ook het aanbod tot 
omruiling wel staan in de Algemene Voorwaar-

Ongeldigverklaring gulden postzegels
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den van PostNL. Gezien het overleg in 1999 
- 2001 zou het daarom ook in de rede hebben 
gelegen dat PostNL hierover voorafgaand aan 
de ongeldigverklaring in Januari 2013 opnieuw 
met de NVPH zou hebben overlegd.

De eis tot omruiling bleef in het hoger beroep 
gehandhaafd en werd uitgebreid  en deskun-
dig onderbouwd door de advocaat  De advoca-
ten van PostNL wezen alle argumenten af. Men 
zou niet onrechtmatig hebben gehandeld, de 
postzegelhandelaren waren speculanten die 
helemaal geen postzegels in hun bezit hadden 
en hadden allang kunnen weten op basis van 
uitlatingen van enkele individuen op internet-
fora dat de postzegels ongeldig zouden 
worden verklaard, aldus de advocaten. Verder 
werd gesteld dat het plakken van guldenze-
gels heel veel werk en kosten voor controle 
met zich meebracht. Met veel theater werd 
uitgelegd dat iedere brief met guldenzegels 
moest worden gecontroleerd, hetgeen in de 
praktijk natuurlijk niet gebeurt. Maar PostNL 
heeft dat toch tot november 2013 gedaan, 
zonder dat daar over gemord werd! De wer-
kelijke reden om omruiling te weigeren heeft 
PostNL nooit gegeven, al kwam PostNL in de 
behandeling eerder bij de rechtbank met een 
opgeklopt verhaal over fraude met postzegels 
hetgeen de rechtbank toen kennelijk geloofde. 
Maar dat was al in 1995 bekend. De advo-
caat ontkende de geldroof door PostNL en 
stelde dat de winst van PostNL door het niet 
uitvoeren van de aan de koop van postzegels 
verbonden vervoersverplichting is verdiscon-
teerd in het resultaat van PostNL waardoor 
de tarieven zo laag mogelijk konden blijven! 
Diegenen die een postzegel kochten en deze 
niet gebruikten, subsidieerden daardoor in 
feite de lagere posttarieven van de gebruikers. 
Het verhaal van de advocaat van PostNL klopt 
overigens toch ook niet. Na de zitting werd 
vernomen dat PostNL in 2013 een voorziening 
had getroffen van 80 miljoen euro voor de 
gevolgen van de ongeldigverklaring van de 
guldenzegels! In 2014 was die post verdwenen 
en wat er met die 80 miljoen euro is gebeurd 
laat zich raden!  Het Gerechtshof doet op 23 
januari 2018 uitspraak (arrest).

Noot van de redactie: De naam van de auteur is bij de 
redactie bekend en de schrijver is als belanghebbende 
op de hoogte van de procesgang. Maar omdat de zaak 
nog onder de rechter is dient het artikel beschouwd te 
worden als een voorlopige analyse  van de auteur.
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Visit: www.sandafayre.com
call: +44 (0)1565 653214 

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

SANDAFAYRE, PARKGATE, KNUTSFORD, WA16 8DX, UK.

  

  

SERIOUS ABOUT STAMPS

Whatever you collect, you’ll find something
new or unusual in our weekly auctions.

There’s always
something new
at Sandafayre
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RECENT NEW DISCOVERIES

OUDEJAARSBEURS

GRONINGEN
WO.27 DECEMBER
SPORTHAL HOOGKERK   09.30 -16.00u 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU

Internet:
 Webwinkel: www.postbeeld.nl  

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

Winkel Haarlem, PostBeeld-Megastore Kloosterstraat 17-21
specialiteiten: Dit is de grootste postzegelwinkel van Nederland. Drie aaneengesloten win-
kelpanden met een zeer grote wereldvoorraad. In deze winkel is de enorme voorraad van 
PostBeeld samengebracht met de wereldvoorraad van Medo uit Rotterdam en de voorraad 
posthistorie en postwaardestukken van Bulterman uit Amsterdam. Tevens in deze winkel: 
munten, bankpapier, handboeken, benodigdheden (nieuw en 2e hands) honderden laagge-
prijsde collecties en partijen, een klein museum geschiedenis v.d. filatelie, een uitzoekhoek 
met brieven en heel veel boeken met zegels uit te zoeken à 10c.  
Winkel Leiden, PostBeeld-de Leidse postzegelhandel, Vrouwensteeg 3
specialiteiten: Verrassende stock postzegels, Munten, Partijen
Kantoor, PostBeeld Emrikweg 26B, 2034BT Haarlem, tel: 023-5272136

Onze winkels te Rotterdam en Amsterdam zijn opgeheven en samengevoegd in onze megastore in Haarlem.

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

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

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

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

bij uw over schrijving naar welk adres de CD-rom (’s) moet  worden 
gezonden. De toezending kan enige tijd in beslag nemen. 

Op beurzen waar wij staan kunt u de CD-roms voor € 12,50 kopen.

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal )

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

Ruud Vergossen Filatelie

België € 0,60 per 100 BFR.
Italië € 0,40 per 1 EURO.
Frankrijk € 0,50 per 10 FF.
Japan € 0,35 per 100 YEN.
Eiland Man € 0,30 per 1 GBP.
Liechtenstein € 0,25 per 1 SFR (vanaf 1996).
Canada € 0,23 per 1 DOLLAR.
Engeland € 0,45 per 1 GBP.
U.S.A. € 0,30 per 1 DOLLAR.
Zweden € 3,00 per 100 ZWKR.
Zwitserland € 0,50 per 1 SFR.
Duitsland Euro Zegels € 0,70 per 1 EURO.

U kunt uw frankeergeldige zegels inleveren tijdens de 
eindejaarsbeurs in Barneveld.
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Nederlandse nieuwtjes 2017 [1]

 
samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl
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Z
oals vorige keer aangekondigd wordt 
gestart met de Europazegels. De 
kastelen zijn een lust voor het oog. 
Van elke zegel kunnen drie maximum-

kaarten gemaakt worden door de aanwezigheid 
van heraldische wapens op de rand van beide 
postzegels. Prominent boven de toegangspoort 
(afb. 1) prijkt het wapen van de familie Van Arkel-
de la Kethulle die het kasteel Ammersoyen van 
1496-1694 bezat. Stempel Maasdriel past als de 
gemeente waar Ammerzoden in ligt. afb. 2 toont 
het kasteel Doornenburg met links de hoofd-
burcht, die met een smalle houten brug verbon-
den is met de voorburcht, waarvan u rechts een 
deel ziet. U kent het kasteel vast nog wel uit uw 
jeugd van de toen zeer populaire TV-serie Floris. 
De tweede afbeelding van het kasteel (afb. 3) 
staat als doorloper in blauw op de postzegel en 
komt uit een ets van Hendrik Spilman in een 
boek van A. de Haan uit 1738. Het gelijknamige 
dorp Doornenburg ligt in de gemeente Linge-

waard, dat tussen Arnhem en Nijmegen ligt. 
Lingewaard moet niet verward worden met de 
Gemeente Lingewaal onder Leerdam, waar Fort 
Asperen ligt. Het daarbij gelegen sluizencomplex 
in de Linge vormde een belangrijk onderdeel van 
de Nieuwe Hollandse Waterlinie. In de serie Mooi 
Nederland verscheen in januari de glazen koepel 
van dit kunstfort (afb. 4). De doorzichtige koepel 
brengt natuurlijk licht in de ruimtes eronder, zo-
dat het kunstfort in de zomermaanden moderne 
exposities kan laten zien tegen het decor van 
militair erfgoed. Deze koepel is naast vele andere 
glazen kunstwerken ontworpen / gemaakt door 
bureau SLA, samen met 600 schoolkinderen, het 
fort en het Nationaal Glasmuseum. 
Van Noord-Nederland stond de Drentse Aa op de 
zegel en de monumentale Saksische boerderij in 
het esdorp Anderen (afb. 5), dat in de Gemeente 
Aa en Hunze ligt. Brabant kwam in mei in 
beeld in de serie Mooi Nederland met Veerhuis 
’t Vaantje (afb. 6). Het ligt aan rivier de Dommel 

en staat op het terrein van kasteel Buitenplaats 
Haanwijk in de Gemeente Sint-Michielsgestel. De 
kaart is naar een foto van fotograaf Kasteelbeer. 
Limburg is vertegenwoordigd door het vakwerk-
huis Cottessen (afb. 7) aan de Geul in het dorp 
Vijlen, dat onderdeel is van de gemeente Vaals. 
De hiervoor gebruikte opname is van fotograaf 
IJ.Th. Heins. 
Tenslotte ook aandacht voor moderne architec-
tuur met neerlands nieuwste Museum Voorlin-
den in Wassenaar, gespecialiseerd in moderne 
en hedendaagse kunst. De buitengevel komt 
geweldig uit op de kaart (afb. 8) met het pictu-
rale stempel, dat op verzoek van de vereniging 
voor Kinderpostzegel en Maximafilie bij PostNL 
verscheen. Het museum verkoopt naast prent-
briefkaarten ook persoonlijke postzegels met 
afbeeldingen van kunst uit het Museum. Na al 
deze gebouwen de volgende keer flora en fauna 
met onder meer de Hollandse kippenrassen.

1

2

3

4
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uren, schuttingen en reclamezuilen 
op markante en druk bezochte plek-
ken werden volgeplakt. Zoals ook nu 
nog werd dikwijls over eerder aange-

brachte affiches heen geplakt. De postzegels 
van Servië & Montenegro (afb. 1+2) laten dat 
duidelijk zien. De affiches die hier opgeplakt 
worden zijn ontworpen in de art-nouveaustijl. 
Beide affiches maken reclame voor het reizen, 
een van de verworvenheden van de belle 
époque. Op de ene treft men reizigers in een 
treincoupe aan, op de andere maakt een zwie-
rige dame reclame voor de Balkan Express. 
Er ontstond nog een nieuwe rage, men ging 
affiches verzamelen. En dat ging zelfs zover 
dat deze ‘verzamelaars’ de affiches direct 
nadat ze opgeplakt waren of na een regenbui 
waardoor ze wat losgeweekt waren voorzichtig 
van reclamezuilen of muren trokken.
Zoals gezegd werden 
kunstenaars ingescha-
keld voor het ontwerpen 
van de affiches. De 
kunstenaar leverde zijn 
ontwerp af bij de druk-
ker die het lithografisch 
reproduceerde.

M

Halverwege de tweede helft van de 19e eeuw werden de affiches 
ontdekt. In deze periode van opkomende economieën en bloeiende 
welvaart nam de behoefte aan het adverteren sterk toe. Er werd reclame 
gemaakt voor de meest uiteenlopende zaken of producten en niet te 
vergeten het uitgaansleven. Rond 1900 ontaardde het adverteren met 
geïllustreerde affiches in een ware rage. Bekende kunstenaars werden 
voor het ontwerpen van de affiches ingeschakeld. ‘Affiches brengen de 
kunst op straat’ volgens een uitspraak van Auguste Rodin.
door Jan Vogel

Het Van Gogh Museum in Amsterdam bezit een 
grote verzameling van prenten en affiches uit 
de periode rond 1900 en heeft deze tentoonge-
steld onder de titel Prints in Paris 1900 van eli-
tair tot populair. Het onderscheid tussen prent 
en affiche zou in het kader van dit artikel als 
volgt kunnen worden geformuleerd; een prent 
is een affiche zonder adverterende functie 
voor de elitaire verzamelaar, een affiche is een 
prent met adverterende functie om ergens op-
geplakt of opgehangen te worden. Zo bestaan 
er lithografieën die eerst als prent ‘het licht 
zagen’ en na te zijn voorzien van reclametekst 
verder als affiche ‘door het leven gingen’.
Tijdens de belle époque ontstonden nieuwe 
kunststromingen zoals de art nouveau en haar 
aanverwante stijlen als het modernisme en de 
jugendstil. Veel prenten en affiches uit deze pe-
riode zijn in deze stijlen ontworpen, hadden een 
hoge artistieke kwaliteit en werden door de elite 
verheven tot de hoge kunsten. Het is daarom 
niet verwonderlijk dat een aanzienlijk aantal 
affiches op postzegels is afgebeeld. Hieronder 
passeren een aantal ontwerpers en hun affiches 
uit de onderhavige periode de revue.

Théophile-Alexandre Steinlen (1859-1923)
De tekenaar, schilder en graficus Steinlen, 
geboren in Lausanne, verhuisde op 22-jarige 

leeftijd naar de kunstenaarswijk Montmartre 
in Parijs. In Montmartre, rond 1900 een broed-
plaats voor schrijvers en kunstenaars, bleef hij 
tot zijn dood wonen. In 1896 ontwierp hij voor 
Rodolphe Salis, cabaretier en eigenaar van het 
cabaret-café Le Chat Noir, zijn beroemdste 
en iconische affiche Tournée du Chat Noir 
met daarop een hooghartige zwarte kat. De 
postzegel (afb. 3) toont een (weliswaar groot) 
detail van het affiche (afb. 4), de rug en staart 
van de kat en het onderste tekstdeel bleven 
achterwege.

Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) 
Toulouse-Lautrec, van adellijke komaf, is op de 
Franse postzegel (afb. 5) op zijn voordeligst 
afgebeeld. In werkelijkheid was hij door de 
ziekte pycnodysostose (een kwaal die dwerg-
groei tot gevolg heeft en veelal komt door 
incest of inteelt) mismaakt en klein van stuk. 
Op jeugdige leeftijd verhuisde hij met zijn 
moeder naar Parijs maar na twee jaar keerden 
zij terug naar Henri’s geboortestad Albi. In 
1884 verhuisde Toulouse-Lautrec opnieuw 
naar Parijs en nu voorgoed. Hij betrok daar, 
hoe kan het anders, een studio in Montmatre. 
Voor het bruisende vertier op Montmartre 
en omgeving ontwierp hij talrijke kleurrijke 
affiches. Met het affiche voor het concert-bal 
in het cabaret Moulin Rouge uit 1891 maakte 
hij furore en werd daarmee in een klap een 
beroemdheid. De twee hoofdpersonen op dit 
affiche zijn karikaturaal afgebeelde artiesten, 
de cancandanseres La Goulue (‘de slokop’) en 
haar danspartner Valentin le Déssossé (‘lenige 
Valentijn’). Ook dit affiche (uit 1891) is maar 
deels op de postzegel (afb. 6) weergegeven, 
zoals blijkt uit het volledig afgebeelde affiche 
(afb. 7). Toulouse-Lautrec wordt wel gezien 
als een van de grootste prentkunstenaars aller 
tijden.

Chansonnier
De chansonnier en chansonschrijver Aristide 
Bruant met zijn grote zwarte hoed en cape en 
de rode halsdoek, waarin hij altijd optrad, werd 

Affiches in de belle époque
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Lausanne_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Montmartre
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pyknodysostose
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoed
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door Toulouse-Lautrec op (minstens) twee 
affiches vereeuwigd. Bruant was eigenaar van 
het cabaret Le Mirliton (de rietfluit). Dit pand 
was het vroegere cabaret Le Chat Noir van Ro-
dolphe Salis dat hij in 1885 had overgenomen. 
In deze affiches zijn invloeden van de Japanse 
kunst (grote kleurvlakken in het platte vlak) 
herkenbaar. 
afb. 8+9 tonen een affiche uit 1892 resp. 1893 
voor het optreden van Aristide Bruant in het 
café-concert Eldorado.
De afbeeldingen 6, 8 en 9 komen uit een door 
de Belgische post in 2011 uitgegeven postze-
gelboekje met tien verschillende zegels met af-
beeldingen van originele posters uit de collectie 
van het Museum van Elsene (Musée D’Ixelles) 
in Brussel. Hieronder volgt een beschrijving 
van de affiches op de andere zeven postzegels 
alsmede op twee niet-Belgische postzegels .

Een affiche uit 1895 (afb. 10) dat eenvoud en 
elegantie uitstraalt, toont het optreden van 
de jonge Engelse danseres May Milton. Het 
affiche werd gemaakt voor haar op handen 
zijnde tour in Amerika en werd pas bekend in 
Parijse kringen toen het op 3 augustus 1895 in 
het tijdschrift Le Rire werd gepubliceerd.
De cancandanseres Jane Avril werd beroemd 
door haar optredens in de Moulin Rouge. 
Daarvoor produceerde Toulouse-Lautrec twee 
affiches. Op de zegel van San Marino met 
een affiche uit 1893 danst zij de Cancan in de 
Jardin de Paris (afb. 11). De Belgische zegel 
(afb. 12) laat een affiche uit 1899 zien dat 
gebaseerd lijkt te zijn op een foto van Jane 
Avril (afb. 13) door Maurice Biais (1872-1926) 
een collega-schilder en affiche-ontwerper van 
Toulouse-Lautrec.

Divan Japonais
Om publiek te trekken bestelde Édouard 
Fournier, eigenaar van het op Montmartre 
gevestigde cabaret Divan Japonais voor de 
heropening van dit cabaret, in 1893 bij Toulou-
se-Lautrec een passend affiche (afb. 14). Op 

Begin 1894 startte Léon Deschamps in Parijs 
de commerciële kunsttentoonstelling Salon 
des Cent. De salon werd bekend door exposi-
ties van werk van kunstenaars en grafici uit 
die tijd en verkocht reproducties van prenten, 
schilderijen en affiches tegen schappelijke 
prijzen. Toulouse-Lautrec ontwierp het affiche 
voor de Exposition Internationale d’Affiches 
in 1896 (afb. 19). Het stelt een dame voor 
gezeten in een strandstoel aan dek van een 
oceaanstomer, kennelijk om het internationale 
karakter van de tentoonstelling te benadruk-
ken. Hierbij werden ongetwijfeld ook affiches 
van hemzelf geëxposeerd. Veel affiches 
ontworpen voor de exposities van de salon 
werden zelf ook weer verzamelobjecten, zoals 
deze van Toulouse-Lautrec. Verderop in dit 
verhaal komt de Salon des Cent nog een paar 
keer aan de orde.

Privat-Livemont (1861-1936)
Onder dit pseudoniem werkte de Belgische Art 
Nouveau schilder en decorateur Henri Antoine 
Théodore Livemont. Privat-Livemont geniet 
vooral bekendheid om zijn affiches. Daar-
naast was hij ook verantwoordelijk voor veel 
sgraffiti decoraties op Brusselse art-nouveau 
huizen. In 1896, toen het gebruik van het 
populaire drankje absint op haar hoogtepunt 
was, ontwierp hij het affiche Absinthe Robette 
(afb. 20). Het overwegende groen van het 
affiche correspondeert met de groene kleur 
van Absint, een sterkedrank op basis van anijs, 
absintalsem (Artemisia absinthium), venkel 
en een aantal kruiden. Ook bij deze postzegel 
is een strookje aan de onderkant van het affi-
che (afb. 21) weggelaten. Hierdoor is de naam 
van drukkerij Goffart, in de hoek linksonder, op 
de postzegel niet zichtbaar.

Jan Toorop (1858-1928)
Toorop is vooral bekend als symbolistisch 
schilder. Veel van zijn symbolistisch werk kan 
eveneens tot de art nouveau of jugendstil 
worden gerekend. Daarnaast was hij ook in de 

de voorgrond van dit affiche heeft Toulouse-
Lautrec twee vrienden in het publiek gepositi-
oneerd. Dit zijn Jane Avril en Édouard Dujardin 
een kunstcriticus en stichter van de literaire 
krant Revue wagnérienne. Zij kijken naar een 
optreden van Yvette Guilbert, herkenbaar aan 
haar lange slanke figuur en de lange zwarte 
handschoenen, links in de achtergrond van 
het affiche.
Yvette Guilbert (afb. 15) begon in 1898 in de 
populaire club Eldorado en vanaf 1890 zong 
ze in de Moulin Rouge op Montmartre. Zij trad 
meestal op in haar helder gele jurken en droeg 
lange zwarte handschoenen. Zij werd een 
echte wereldster en verscheen ondermeer op 
podia in Duitsland, Engeland en de Verenigde 
Staten. Afbeelding 15 is een studie (dus geen 
affiche) van Toulouse-Lautrec en heeft de titel 
Singing ‘Linger Longer, Loo’, een lied uit het 
repertoire van Guilbert.
Albert Caudieux (1850-1916) was net als 
 Aristide Bruant een van de bekendere arties-
ten (zanger en acteur) in Parijs rond 1900. 
Hij trad onder meer op in Le Petit Casino, 
 Eldorado en de Ambassadeurs. Toulouse-
Lautrec maakte een serie tekeningen en 
schilderijen van Caudieux, dit affiche is uit 
1893 (afb. 16).

Internationale expositie
Toulouse-Lautrec ontwierp voor allerlei 
gelegenheden affiches. Zo ook in 1892 om de 
verkoop van de roman Reine de Joie, mores 
van de demi-monde door Victor Joze bij ‘tous 
les libraires’ te bevorderen (afb. 17). Het stelt 
een bejaarde bankier voor als een kwistige, 
dikbuikige, kale jood wiens etnische neus door 
een krachtige kus van de rode lippen van een 
donkerharige courtisane wordt plat gedrukt.
Het affiche Confetti uit 1894 (afb. 18) voor 
La Revue Blanche, een avontuurlijk litera-
tuurblad, toont Misia Natanson, de vrouw van 
een van de redacteuren van dat blad en een 
beroemde muze waarvan Toulouse-Lautrec de 
salons regelmatig bezocht.
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toegepaste kunst actief. In die categorie heeft 
hij een vijftal affiches ontworpen. Het bekend-
ste affiche, dat voor de Nederlandsche Naam-
looze Vennootschap Fransch-Hollandsche 
Oliefabrieken Calvé Delft (N.O.F.) uit 1894 
(afb. 22) heeft er tevens voor gezorgd dat 
in Nederland de art nouveau ook wel, min of 
meer spottend, de slaoliestijl wordt genoemd. 
Dit affiche is qua stijl een wereld van verschil 
met bijvoorbeeld die van Toulouse-Lautrec; 
eenvoud versus complexiteit. De golvende 
gewaden en haardossen van de dames vragen 
zoveel aandacht dat het enige moeite kost om 
het aangeprezen product, een drietal flessen 
met slaolie, op het affiche te ontdekken.

Alphonse Mucha (1860-1939)
Mucha (afb. 23) werd geboren in het Mo-
ravische stadje Ivančice (thans in oostelijk 
Tsjechië). Hij werkte enkele jaren als decor- en 
portretschilder en studeerde, ondersteund 
door een mecenas, eerst aan de kunstaca-
demie in München en vanaf 1887 aan de 
Académie Julian in Parijs. Hij bleef bijna twee 
decennia in Parijs wonen. Vanaf 1889 kreeg hij 
geen financiële ondersteuning meer en moest 
hij zelf in zijn levensonderhoud voorzien. 
Dat deed hij de eerste tien jaar vooral door 
het maken van illustraties voor tijdschriften 
en affiches. Door zijn contacten met andere 
kunstenaars ontwikkelde Mucha zich als art 
nouveau-kunstenaar bij uitstek. Zijn werk werd 

ook geëxposeerd in de Salon des Cent. Voor 
de twintigste expositie van die salon ontwierp 
hij in 1896 eveneens het affiche (afb. 24).
Hij ontwierp reclame-affiches voor zeer 
uiteenlopende doeleinden zoals JOB-sigaret-
tenvloeitjes, champagne, fietsen, toerisme en 
dergelijke (afb. 25-28) als voor culturele zaken 
(Théâtre de la Renaissance, Salon des Cent, 
het tijdschrift La Plume en andere). 
In 1894 ontwierp Mucha zijn eerste affiche 
voor de ster van het Franse theater Sarah 
Bernhardt (1844-1923) (afb.29+30). Het af-
fiche voor het toneelstuk Gismonda was zo’n 
overweldigend succes dat hij met Bernhardt 
een contract voor vijf jaar afsloot. Het succes 
zat hem in zijn stijl en het nieuwe formaat dat 
hij koos, langwerpig en manshoog. Hij werd 
hiermee op slag beroemd. Naast de affiches 
ontwierp hij ook kostuums en decors voor 
haar theaterstukken.

Sarah Bernhardt
Ter gelegenheid van de 150e geboortedag 
van Mucha gaf Tsjechië in 2010 een prachtig 
postzegelboekje uit met 6 zegels met daarop 
het affiche voor het toneelstuk Gismonda 
van Victorien Sardou, gespeeld door Sarah 
Bernhardt (afb. 31). Op het omslag van het 
boekje zijn nog eens vijf affiches afgebeeld 
met verschillende rollen die zij in haar Théâtre 
de la Renaissance opvoerde. Het zijn La 
Dame aux camélias van Alexandre Dumas, La 

Samaritaine van Edmond Rostand, Hamlet van 
William Shakespeare, Médée van Catulle Men-
des en Lorenzaccio van Alfred de Musset. Deze 
omslag is te mooi om niet te tonen (afb. 32).
Het is twijfelachtig of de affiches voor Sarah 
Bernhardt wel het beoogde effect hadden. Het 
is zelfs de vraag of deze op straat te zien zijn 
geweest. De commerciële boodschap valt tus-
sen de vol gedetailleerde affiches niet op. Dit in 
tegenstelling tot de bijna om aandacht schreeu-
wende affiches van Toulouse-Lautrec (afb. 7), 
Steinlen (afb. 4) en anderen. De affiches van 
Sarah Bernhardt werden wel ter verfraaiing van 
het interieur op kamerschermen geplakt. 
Naast de hier getoonde postzegels met 
Mucha-affiches bestaat een nog groot aantal 
zogenaamde ‘ongewenste uitgiftes’ met zijn 
affiches. Hier zijn, voor een compleet beeld, 
slechts drie postzegels uit die categorie opge-
nomen, de afbeeldingen 24, 25 en 30.

Akseli Gallen-Kallela (1865-1931)
Gallen-Kallela was een Finse schilder die in 
de Scandinavische landen als de beroemdste 
jugendstil schilder na Edvard Munch wordt 
beschouwd. In Nederland is hij vooral bekend 
om zijn illustraties van het epos de Kalevala. 
Het affiche Concert Finnois (afb. 33) ontwierp 
Gallen-Kallela ter gelegenheid van Finse con-
certen met onder andere Finlandia van Sibelius, 
tijdens de wereldtentoonstelling van 1900 in 
Parijs. Het Finse paviljoen op deze tentoon-
stelling, ontworpen door het architectentrio 
Saarinen, Lindgren en Gesellius, werd door 
Gallen-Kallela met fresco’s versierd. Het affiche 
Erottaja 2 (afb. 34) is ontworpen voor een 
kunsttentoonstelling in 1906. Het derde affiche 
van Gallen-Kallela, Bil-Bol (afb. 35) werd ont-
worpen voor een autotentoonstelling in 1907.

Bertold Löffler (1874-1960)
Löffler, een Oostenrijks schilder, is waarschijn-
lijk de minst bekende ontwerper in dit artikel 
over affiches. Dat is niet verwonderlijk want 
meewerkende handwerklieden, ambachtslie-
den of kunstenaars van de Wiener Werkstätte 
(een productiegemeenschap voor kunste-
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naars en kunst-werklieden) werkten veelal 
anoniem. De Oostenrijkse persoonlijke post-
zegel (afb. 36) is een mooi voorbeeld van de 
kenmerkende geometrische jugendstil van de 
Wiener Werkstätte. Voor de Wiener Werkstätte 
ontwierp Löffler voornamelijk postkaarten, 
ex librissen en affiches, zoals het affiche voor 
het kleinkunst podium Kabaret Fledermaus uit 
1907 (afb. 37). Ook in dit geval is het affiche 
niet in zijn geheel op de postzegel afgebeeld.

Tomislav Krizman (1882–1955)
Krizman was een Kroatische schilder en de-
signer die echter vooral als grafisch ontwerper 
bekendheid verwierf. Een van zijn eerste pos-
ters ontwierp hij in 1907 voor Marya Delvard 
(1874-1955) (afb. 38). Marya Delvard (geboren 
als Maria Joséphine Billère in Réchicourt-le-
Château, Frankrijk, departement Moselle) was 
cabaretière en toneelspeelster. Zij bezocht het 
conservatorium in München en verbleef daar 
gedurende meerdere jaren, evenals in Wenen. 
Daar was zij ondermeer betrokken bij de op-
richting en artistieke leiding van het Kabaret 
Fledermaus dat hiervoor al aan de orde kwam. 

Marcello Dudovich (1878-1962)
De Italiaanse schilder en graficus Dudovich is 
beroemd geworden door zijn talrijke affiches. Hij 
werd in Triest geboren, dat toen deel uitmaakte 
van het Habsburgse Rijk. Men zou dus Weense 
invloeden is zijn stijl verwachten. In 1897 
verhuisde hij echter naar Milaan waar hij zijn 
opleiding afrondde. En dat verklaart de stijl van 
de hier getoonde affiches (afb. 39-40), te weten 
het Italiaanse equivalent van de jugendstil, 
ofwel de ‘stile liberty’. Dudovich maakte onder 
meer reclame voor de haute couture producten 
van het modehuis Mele uit Napels en hij wordt 
beschouwd als een van de grootste Italiaanse 
affiche kunstenaars. Hij ontwikkelde een geheel 
eigen stijl, heel apart en met rijke kleuren.
De tekst op het affiche op afb. 39 luidt: 
‘E&A Mele & Ci. Eleganti Novita Mode, Mas-
simo Buon Mercato’ en een man houdt elegant 

de deur van een rijtuig voor een charmante 
cliënte open terwijl haar hondje goedkeurend 
toekijkt. Van het affiche op afb. 40 is weer 
een deel van de advertentietekst achterwege 
gelaten (afb. 41).

Onbekende ontwerper
In 2010 verscheen in de serie Made in Italy 
ter gelegenheid van het 125 jarig bestaan van 
de koekjesfabrikant Biscotti P. Gentilini een 
postzegel met daarop, naast een koekblikje, 
een affiche (afb. 42) uit de beginjaren van 
dit bedrijf. Helaas was de ontwerper van dit 
affiche niet te achterhalen. Wel werd duidelijk 
dat het locomotiefje door de ontwerper van 
het originele affiche is opgebouwd met ronde 
koekjes en de wagons met vierkante koekjes. 

Bronnen
De verzamelaars van Europazegels kennen ongetwijfeld 
de prachtige serie uit 2001 met het thema Kunst op 
 affiches. In Filatelie 11 van 2004 is daarover een infor-
matief artikel gepubliceerd. Vervolgens bieden het inter-
net en Wikipedia de mogelijkheid om veel aanvullende 
informatie met betrekking tot de in dit artikel getoonde 
postzegels te vergaren. De catalogus van de tentoonstel-
ling Prints in Paris 1900 van elitair tot populair in het Van 
Gogh Museum in Amsterdam (ISBN 978-94-6230-167-2) 
gaat, met name wat de Franse affiches uit de belle 
époque betreft, de diepte in en was een waar genoegen 
om helemaal door te spitten en te raadplegen.
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eze serie van 5 postzegels is 
ontworpen door Reynoud Homan. 
De foto is genomen op 5 september 
2016, tijdens de presentatie van de 

postzegels. (afb. 1). Op de foto staat Reynoud 
Homan geflankeerd door de CEO van Schiphol, 
Jos Nijhuis (links) en Ludo Voorn, marketing 
directeur van PostNL. 
Reynoud Homan is een bekroonde, Nederland-
se grafisch ontwerper opgeleid aan de Haagse 
Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 
en aan de Universiteit van Reading. Hij is ge-
boren in 1956 in Eindhoven en woont en werkt 
tegenwoordig in Muiderberg. Een groot deel 
van zijn werk is ondergebracht in de Biblio-
theek van de Universiteit van Amsterdam.

Samenstelling van het velletje
Het velletje bestaat uit 2 keer 5 verschillende 
postzegels waarvan er 2 in kleur en 3 in zwart-
wit zijn uitgevoerd. In de velrand is rechts de 
historische ontwikkeling opgenomen van het 
aantal passagiers dat Schiphol in 100 jaar jaar-
lijks ziet komen en gaan, relatief ten opzichte 
van het jaar 2015. Gekozen is voor een rode 
cirkel die het totaal aantal in 2015 markeert 
en daarbinnen het aantal dat respectievelijk 
tot en met 1928, tot en met 1949, tot en met 
1993 en tot en met 2015 is verwerkt. Links in 
de velrand is de historische ontwikkeling van 
het bouwplan van het vliegveld met start- en 
landingsbanen weergegeven (afb. 2-6).
Aanvankelijk was er sprake van slechts een 
grasveldje dat de officiële functie van start- en 

landingsbaan toegedacht kreeg. Maar gaande-
weg nam het aantal starts en landingen toe en 
moest er dus ook meer ruimte komen. Vlieg-
tuigen werden bovendien groter en zwaarder 
en hadden daarom ook langere banen nodig. 
Tot drie keer toe is daarbij het hele gebied op 
de schop gegaan en zijn banen dus verlengd 
en verlegd. Alleen bij de aanleg van de vijfde 
baan is het bestaande plan niet aangepast 
maar is een baan bijgebouwd, evenwijdig aan 
de meest linkse baan in afbeelding 5. En wie 
de kranten volgt weet dat de discussies over 
een zesde baan al gevoerd worden, zij het 
dat uitbreiding van Schiphol niet meer per 
se alleen binnen het bestaande gebied van 
Schiphol moet plaatsvinden. Lelystad Airport 
speelt inmiddels ook een belangrijke rol in de 
uitbreidingsplannen van Schiphol. 

Beeltenissen op de postzegels zelf
 Het hier afgebeelde velletje (afb. 7) heeft 
twee plaatfouten (de nummers 1-1 en 2-1) die 
verderop in dit artikel worden beschreven. 
De zegels linksboven en rechtsonder (zegels 1 
en 10) tonen een kleurenfoto van de verkeers-
toren en een van de terminals bij nacht in vol 
bedrijf, genomen ergens in 2015. Zegels 3 en 7 
zijn ook in kleur afgedrukt. Hier ziet u ‘Schiphol 
Plaza’, genomen in de jaren tachtig. Dit is de 
hal waar alle vervoersstromen samenkomen. 
Vanuit deze hal heeft de passagier toegang 
tot de spoorwegplatforms onder de hal, de 
parkeergarages (daarvoor moet men in een 
van de hoeken van de hal naar boven om over 

de taxi- en busbaan en de aankomstroute voor 
het autoverkeer heen te komen), de taxistand-
plaats, de aankomst en vertrekhallen voor het 
vliegverkeer en een winkelgebied. Tegen-
woordig staan en hangen er andere informa-
tieborden, OV-palen, etc. allemaal zaken, die 
nadien mede als gevolg van de technologische 
vooruitgang gemeengoed zijn geworden maar 
toen nog niet bestonden of er anders uitzagen. 
Rechts in de hoek ziet u een rood-wit geblokt 
kunstwerk, het ‘Coda’ van Dennis Adams dat 
destijds is neergezet als ontmoetingspunt 
voor passagiers. Als men elkaar zocht dan 
kon men bij dit kunstwerk afspreken. Het 
kunstwerk is zo groot en opvallend dat het 
vanaf vrijwel elk punt in de hal zichtbaar is. 
De rood-witte blokken onder en boven in het 
velletje verwijzen naar dit kunstwerk.
Zegels 2 en 9 tonen (in zwart-wit) de 
vertrekhal uit de jaren twintig. Zegels 4 en 6 
laten (ook in zwart-wit) het staartstuk zien 
van de KLM Super Lockheed Constellation 
met vliegtuigtrap en het havengebouw op de 
achtergrond uit de jaren vijftig. Dit toestel is al 
eens eerder op een Nederlandse postzegel af-
gedrukt (NVPH 2677) en ook de mobiele trap 
is eerder als onderwerp voor een Nederlandse 
postzegel gebruikt (NPVH 2923). Zegels 5 en 6 
ten slotte laten een zwart-wit foto zien van de 
binnenkant van de B-pier, genomen in de jaren 
zestig. Van deze pier, maar dan in de moderne 
uitvoering, is ook al eerder een foto gebruikt 
om op een postzegel te plaatsen (NVPH 2675).
Alle zegels zijn voorzien van het cijfer 1 ten 
teken van het feit dat zij geldig zijn voor 
binnenlandse post tot 20 gram en van het 
rechtgehoekte haakje in een wit vierkant 
dat dienstdoet als herkenningspunt voor de 
geautomatiseerde verwerking van post en 
om te controleren of de post van voldoende 

Luchthaven Schiphol is al jaren een dankbaar onderwerp voor PTT-Post bij 
het vervaardigen van postzegels. Natuurlijk is het 100-jarige bestaan van de 
luchthaven dus ook een prima gelegenheid om een serie nieuwe ‘Schiphol’-
zegels aan de bestaande reeks toe te voegen. Het velletje werd op 12 september 
2016 uitgegeven. De drukkers zijn tegenwoordig niet erg zorgvuldig in de 
kwaliteitscontrole van hun product, want anno 2016 is het de drukkers toch 
weer gelukt om met een aantal aardige plaatfouten voor de dag te komen. 
door Gijsbrecht van Dommelen

nvph 3447 – 3451: 100 jaar schiphol airport

D

Fouten te over, laten wij hopen dat 
er geen ongelukken van komen!

1. Vlnr de heren Nijhuis, Homan en Voorn © Schiphol

2 3 4 5 6
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frankering voorzien is. Ook is een ‘L’-vormige 
fosforbalk aangebracht links en onder op elke 
zegel.

Tegengestelde chronologische 
opstelling van de postzegels
Homan vertelde bewust gekozen te hebben 
voor een opstelling waarbij de chronologische 
volgorde van de postzegels in de linker kolom 
van nieuw naar oud afloopt en in de rechter ko-
lom juist van oud naar nieuw oploopt. Hij wilde 
daarmee ‘het ritme van stijgen en dalen van 
vliegtuigen op Schiphol voelbaar maken’. Ook 
de tegenstelling van zwart-wit en kleurenfoto’s 
is bewust gedaan, gedurende veruit het groot-
ste deel van de 100-jaars periode was fotografie 
vooral zwart-wit. Daarnaast zijn per paar (be-
halve het middelste paar) enkele tegenstellin-
gen verwerkt te weten heden versus verleden, 
intern versus extern Schiphol, kleurenfoto’s 
versus zwart-wit foto’s en de dageconomie op 
Schiphol versus de nachteconomie op Schiphol.
Het velletje is in een oplage van 118.500 stuks 
gedrukt.

Ten slotte, de naam ‘Schiphol’
Op de website ‘wistjedatjes.punt.nl’ vond ik de 
volgende verklaring voor de naam Schiphol: De 

luchthaven ligt in het drooggelegde Haarlem-
mermeer. Toen dit meer nog een echt meer was 
werd het druk bevaren. Maar met name in de 
Noordoosthoek van het meer vergingen tijdens 
felle zuidwesterstorm nog wel eens schepen. 
Die hoek werd toen een scheepsgraf genoemd. 
Maar een ander woord voor ‘Graf’ was destijds 
het woord ‘Hol’. Vandaar ‘SchipHol’.

Plaatfouten
Zoals dat voor alle velletjes van 10 zegels geldt 
zijn ook deze velletjes in grotere totaalvellen 
gedrukt en daarna gesneden. Het is mij nog 
niet gelukt om vast te stellen in welk velletje 
van het totaal de plaatfouten voorkomen die 
ik u hieronder presenteer. Maar dat het hier 
om plaatfouten gaat is zeker, van elk van de 
fouten, die ik hieronder noem zijn minstens 
twee exemplaren in mijn bezit. Opvallend is 
wel dat de fouten steeds in dezelfde ‘batch’ 
gekocht zijn. Dus steeds als ik 5 of 10 velletjes 
van 10 voor eigen gebruik kocht, trof ik in een 
aankoopset meerdere exemplaren van de 
zelfde fout aan en geen exemplaren van eerder 
aangekochte velletjes. Alle velletjes zijn in 
Den Haag bij dezelfde winkel gekocht. Dat doet 
vermoeden dat het hier om veel voorkomende 
foutjes gaat. 

Nummering en plaatsbepaling
Onder het nummer en de omschrijving van 
de zegel heb ik de plaatscoördinaten van 
de afwijking opgenomen. Maar omdat deze 
zegels door de tanding heen tot in de rand van 
het velletje doorlopen heb ik de plaats bepaald 
vanaf de tanding. Dat is hier aangegeven met 
‘(rnd)’ voor ‘vanaf de tanding RaND gemeten’.

3449Plf01a
Zegel 6 van 10
Ontvangsthal jaren 60
B5 (rnd) • 2 grijze 
vlekjes op het plafond 
rechts van de voorste 
paal links (afb. 8)

3448Plf01b
Zegel 7 van 10
Staart van vliegtuig
C4 (rnd) • Wit cirkeltje 
links op de onderkant 
van de linker staart-
vleugel (afb. 9)

3447Plf01c
Zegel 9 van 10
Oudste ontvangsthal
B / C7 (rnd) • Donker-
grijs vlekje op het 
plafond onder ‘PH’ van 
‘SCHIPHOL’ (afb. 10)

3449Plf02
Zegel 6 van 10
Ontvangsthal jaren 60
H / I9 (rnd) • Grijs 
vlekje onder de ‘R’ 
van  ‘NEDERLAND’ 
(afb. 11)

3448Plf03
Zegel 4 van 10
Staart van vliegtuig
B1 (rnd) • Wit puntje 
 onder het herkennings-
blokje in de linker-
bovenhoek (afb. 12)

3447Plf04
Zegel 2 van 10
Oudste ontvangsthal
B3 (rnd) • Grijs vlekje op 
het plafond rechts van 
het herkenningsblokje 
in de linkerbovenhoek 
(afb. 13)

Bronnen
Iconen van de post (PostNL) (www.iconenvandepost.nl)
http://mozaiek.com/posttegel-nederland-postzegel-
joachim-baan-fleur-derogee/
‘100 jarig bestaan luchthaven Schiphol’ van Bate 
 Hylkema, gepubliceerd op 21 augustus 2016 t.b.v. 
de uitgifte van het in dit stuk besproken velletje. Zie:  
www.postzegelblog.nl/2016/08/21/100-jarige-
bestaan-luchthaven-schiphol/
http://wistjedatjes.punt.nl/category/view/frontpage
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door Adam van der Linden

k verzamel al heel lang Nederlandse 
adreskaarten van postpakketten 
(pakketkaarten); vaak zijn deze 
minder geliefd door de bruine kleur 

en grootte, eveneens omdat ze nogal eens 
gekreukt of beschadigd zijn. Bij een aantal lan-
den, bijvoorbeeld naar Hongarije, Oostenrijk 
en naar Duitsland, is vaak het linker gedeelte 
van een adreskaart verwijderd of zelfs ruw 
afgescheurd. Maar, hier staat tegenover dat 
ze vaak interessante of hoge frankeringen 
hebben die niet zomaar op andere poststuk-
ken voorkomen, evenals de vaak interessante 
stempels, strookjes en bemerkingen.

Verzamelwaardig
Een mogelijke bron dus om er verzamelwaar-
dige postzegels af te halen tijdens het traject 

I

Een verwarrende titel, misschien?! Maar het prikkelt de lezer wellicht om verder te lezen.

naar de geadresseerde of na/bij aankomst van 
het pakket. 

afb. 1. Alkmaar, 20 februari 1924. Adreskaart 
van een pakket met bestemming Hameln, 
Duitsland. Tarief: postpakket met een gewicht 
van 4.950 gram, tussen 1 en 5 kilogram 
87½ cent, vast recht waarde-aangifte 15 cent, 
 variabel recht voor een bedrag van 50 gulden/ 
100 francs, 5 cent tot 300 francs. Totaal: 
1,07½ gulden. Het restant van de frankering is 
82½ cent zodat er een postzegel van 25 cent 
ontbreekt (onderaan de postzegel van 50 cent 
is nog een gedeelte van het stempel te zien).
Maar het zouden de Duitsers niet zijn om 
hier maatregelen tegen te nemen, Deutsche 
Gründlichkeit. 

Hierna worden een aantal ‘waarschuwings-
stempels’ op pakketkaarten getoond die 

betrekking hebben op het verwijderen van 
postzegels of het beschadigen ervan. De naam 
‘waarschuwingsstempel’ dekt zeker niet de 
gehele lading van het doel. Ik heb deze naam 
gebruikt omdat men in Duitsland de kans liep 
te worden vervolgd voor postale fraude. 
Ik de loop van het artikel komen nog 2 ver-
schillende aanvullende (invul) stempels voor 
die met een beetje goede wil ‘controlestem-
pels’ kunnen worden genoemd. Maar zeker 
met het doel het de postambtenaren gemak-
kelijker te maken om vast te stellen of er met 
de frankering is geknoeid. Het oudste stempel 
dat ik heb gevonden bevindt zich op een pak-
ketkaart van 1898.

afb. 2+3. Zwolle, 19 april 1898. Adreskaart van 
een pakket met bestemming Berlijn. Tarief: 
postpakket met een gewicht van 400 gram, 
pakket tot 5 kilogram 50 cent, geen aparte 

Maatregelen om diefstal van 
gebruikte postzegels te ontmoedigen

1 2
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tarieven voor gewichten tot 1 en 3 kilogram 
wat later gebruikelijk werd.
afb. 4. ’s-Gravenhage, 21 april 1920. Adres-
kaart van een pakket met bestemming Berlijn. 
Tarief: pakket van 4 kilogram, tot 5 kilogram 
50 cent, aangegeven waarde 80 francs, tot 
300 francs 5 cent, geen aantekenrecht tot 
1-4-1921. Invoerrechten 30 pfennig, zie 30 met 
blauw krijt. 
afb. 5. Waarschuwingsstempel tekst: ‘Die Frei-
marken dürfen nicht abgelöst oder zerstört 
bzw zerschnitten werden’.

afb. 6. Waarschuwingsstempel ‘Die Freimar-
ken dürfen weder abgelöst noch beschädigt 
worden’.

afb. 7. Rotterdam, 15 september 1920. 
Adreskaart van een pakket met bestemming 
Dresden. Tarief: pakket van 4 kilogram, tot 
5 kilogram 50 cent. In eerste instantie is een 
verrekenbedrag van 6,24 gulden ingevuld wat 
is doorgehaald. Blauw stempel van Zollamt & 
Postgüter Dresden, 20 sep 1920.
afb. 8. Waarschuwingsstempel ‘Die Marken 
dürfen nicht abgelöst werden’. In Dresden is 
een invulstempel ‘In Dresden mit 5 Marken 
eingegangen’ geplaatst. Op deze manier 
kon bij aankomst nog gemakkelijker worden 

afb. 13. Vlaardingen, 3 oktober 1966. Adres-
kaart van een postpakket met bestemming 
Kempen. Tarief: pakket van 15.2 kilogram, 
tussen 15 en 20 kilogram 12,20 gulden, docu-
mentrecht 50 cent. Met de frankeermachine 
is 8,15 gulden voldaan, het tarief uit de vorige 
periode tot 1 juli 1966 en voor een gewicht 

gecontroleerd of het juiste aantal postzegels 
nog aanwezig was.
afb. 9. Vogelenzang, 5 december 1925. Adres-
kaart van een pakket met bestemming Kiel, 
Duitsland. Tarief: pakket van 3.1 kilogram, van 
3 tot 5 kilogram 1 gulden.
afb. 10. Waarschuwingsstempel ‘Freimarken 
dürfen nicht abgelöst oder beschädigt werden’.
afb. 11. Amsterdam Centraal Station, 18 juli 
1928. Adreskaart met bestemming Berlijn. 
Tarief: pakket van 1.05 kilogram, van 1 tot 
5 kilogram 1 gulden. Vast recht waarde-aan-
gifte 15 cent, variabel recht voor 150 gulden 
10 cent. Totaal 1,25 gulden. Paars ‘Zollfrei’ 
stempel van de Postverzollungsstelle Berlijn.
afb. 12. Waarschuwingsstempel ‘die Freimar-
ken dürfen weder abgelöst noch beschädigt 
werden’.
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van 14.2 kilogram. Zodoende moest 
er 4,05 gulden worden bijgefrankeerd 
(4 oktober 1966). Het documentrecht van 
50 cent was wel met de frankeermachine 
voldaan.
afb. 14. Waarschuwingsstempel ‘Das Ablösen 
der Briefmarken von den Paketkarten ist 
verboten und strafbar. Postamt Krefeld’. 

afb. 15. Amsterdam Centraal Station, 15 fe-
bruari 1967. Adreskaart van een pakket met 
bestemming Radenvormwald. Tarief: pakket 
van 11.7 kilogram, 10 tot 15 kilogram 9,90 gul-
den, document 50 cent. Totaal 10,40 gulden. 
Het pakket is beschadigd ontvangen, zie 
ingevuld vignet.
afb. 16. Waarschuwings-/invulstempel 
‘Mit 2 Freimarken eingegangen Unbefug-
tes Ablösen strafbar’.

afb. 17. Leuzigen, Zwitserland, 24 januari 1961. 
Adreskaart van een pakket met bestemming 
Wermelskirchen. Tarief: pakket 12.55 kilogram, 
tussen 10 en 15 kilogram 8,60 Frank. Zollamt 
Remscheid 30 januari 1961 (achterzijde).
afb. 18. Waarschuwings-/invulstempel ‘Mit 
4 Freimarken eingegangen Unbefugtes Ablö-
sen strafbar’.

Door de hoofdredacteur van maandblad 
Filatelie (René Hillesum) werden nog 
Finse adreskaarten aangereikt. Zodoende 
kan worden vastgesteld dat Duitsland 
niet het enige land was dat de frankering 

‘beschermde’ tegen het onbevoegd 
verwijderen van (een deel van) de fran-
kering. Wellicht worden nog van andere 
landen dit soort stempels ‘ontdekt’.

afb. 19. Remboursadreskaart van Jyväs-
kylä, Finland, 24 oktober 1924 naar Viipuri. 
Remboursbedrag 35mk. Tarief: 1mk voor het 
briefport (1 februari 1921-14 januari 1926) en 
1mk voor voor rembours tot 100mk (12 april 
1920-14 januari 1926).
afb. 20. Waarschuwingsstempel in violet in 
Fins en Zweeds: ‘Postimerkkejä ei saa poistaa/
Frimärkena få ej borttagas’.

afb. 21. Adreskaart van een pakket van 
Pyttis, Finland 19 januari 1925 naar 
Helsinki. Tarief: pakket 1,21 kilogram. 
Tussen 1 en 3 kilogram, 7 mk. (1 februari 
1921-31 augustus 1942). 
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afb. 22. Waarschuwingsstempel 
in kastje in donkerrood in Fins 
en Zweeds: ‘Postimerkkejä ei 
saa poistaa./Frimärkena få ej 
borttagas.’.
afb. 23. Adreskaart 
voor pakket van 
Tainionkoski, Finland 
3 april 1926 naar 
legeronderdeel te 
Suomenlinna (fort voor de kust van 
Helsinki). Tarief: pakket 350 gram. Tot 
1 kilogram, 5mk. (1 januari 1922 en 
31 augustus 1942).
afb. 24. Waarschuwingsstempel in 
kastje in violet in Fins en Zweeds: ‘Pos-
timerkkejä ei saa poistaa./Frimärkena 
få ej borttagas.’.

Een andere mogelijkheid is dat het 

de bedoeling was dat de postzegels 
intact zouden blijven om bij inhouding 
van de pakketkaarten de postzegels 
te verkopen. Dit gebeurde in meerdere 
landen, zoals in Nederland.
Slechts op een zeer beperkt percen-
tage pakketkaarten komen dit soort 
stempels voor. De stempels lijken 
lokaal te zijn aangestuurd, maar in 
Finland is de tekst wel identiek.
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Een omvangrijk boekwerk en het is 
‘slechts’deel 1. Het boek begint met 
alle postzegels van Thurn und Taxis, 
postwaardestukken en proeven. 
 Alles wordt uitvoerig beschreven.
Vervolgens een hoofdstuk over de 
stempeling met voorschriften, of-
ficiële stempels en proefstempels. 
Alle op Thurn & Taxis voorkomende 
stempels worden beschreven en 
per soort wordt aangegeven hoe 
vaak die voorkomen. Dit geeft een 

Frankaturen 1852-1867
Briefpost Thurn und Taxis

op van het Thurn & Taxis gebied. 
Uitvoerig wordt ingegaan op de post-
tarieven, geïllustreerd met officiële 
documenten en voorbeelden. In di-
verse hoofdstukken wordt de gehele 
Thurn & Taxis periode behandeld:
• Korrespondenzen im TT-Post-
bezirk vor der Taxreform
• Die Taxreform vom 1.9.1861
• Die Taxreform im TT-Postbereich 
nach der Taxreform
• Korrespondenzen im TT-Postbe-
zirk vor und nach der Taxreform
• Die Landpost im TT-Postbezirk
Naast de vele poststukken bevat 
het boek talrijke kaarten, tabellen 
en documenten. Met een uitvoerige 

bron- en literatuurvermelding. Een 
voorlopige inhoud van deel twee is 
opgenomen, waarbij onder andere 
uitvoerig de buitenlandse corres-
pondentie behandeld gaat worden.
 
501 Pagina’s, gebonden, 2017. A4 for-
maat. Het boek verscheen in een oplage 
van 1.000 exemplaren bij Auktionshaus 
Christoph Gärtner GmbH & Co. KG.
Het boek is gratis verkrijgbaar bij de uitge-
ver, met dien verstande dat er na aanschaf 
wel verwacht wordt dat er een donatie ge-
daan wordt aan de Deutsche Philatelisten-
Jugend. info@auktionen-gaertner.de

Klein heeft geen betrekking op de 
Transorma-machine. Die was nog 
altijd groot, maar wel kleiner dan de 
grote machines. De ‘kleine’ machines 
werden gebruikt in Breda, Postmu-
seum en ‘s-Hertogenbosch.Na bijna 
twee jaar het tweede deel in de serie 
Transorma-reeks. Het eerste deel is 
in omvang klein en een beetje een 
buitenbeentje, het gebruik op de 
Wereldtentoonstelling in New York.
Nu dus met deel twee een aanvang 
van het gebruik in eigen land, de 
bakermat van de Transorma.
In de inleiding geeft de auteur een 
verklaring over de verrassende 

De ‘kleine’ Transorma’s um en ‘s-Hertogenbosch beschreven.
Afgesloten wordt met een opsom-
ming van alle ‘kleine’ Transorma’s, 
waarbij Utrecht (2 machines) 
waarover te weinig bekend is om er 
gedegen over te schrijven. Tevens 
zijn er nog zes machines gemaakt, 
waarvan er vier in het buitenland 
ingezet zijn geweest: in Brazilië en 
Zweden. Voor twee machines werd 
nimmer een koper gevonden.

Auteur: Jos M.A.G. Stroom, 108 pag., 
verlijmd, 2017. Formaat: 17x24cm.
Uitgave: Groep Postmechanisatie 
Po&Po. ISBN: 978-90-71650-43-7.  
Prijs: € 10+ verzendkosten  
publicaties@kpnmail.nl 

mooi inzicht over welke stempels 
zeldzamer zijn en welke gewoon.
Het boek is een rijk geïllustreerd 
handboek/catalogus, waarbij de 
zeer vele opgenomen poststukken 
duidelijk worden beschreven, voor-
zien van alle relevante gegevens 
over tarieven en verklaring van alle 
port- en stempelaanduidingen. 
Alle brieven werden tevens van een 
waardeaanduiding voorzien in vier 
groepen: nicht häufig, selten, sehr 
selten en extrem selten.
In hoofdstuk vijf worden de Duitse 
postgebieden visueel middels een 
kaart weergegeven. Hierbij valt 
direct de geografische verspreiding 

keuze die gemaakt werd voor het 
tweede deel. Belangrijk is ook, aldus 
de inleiding, dat oude gebruikte 
termen tot het verleden zullen 
behoren en dat nieuwe termen hun 
intrede doen.
Uitgebreid wordt stilgestaan bij de 
werking van de kleine Transorma. 
Juist omdat in Comm (vroeger Post-
museum en daarna Museum voor 
Communicatie) een nog werkende 
kleine Transorma staat (die in het 
verleden in Breda dienst deed) kon 
de werking minutieus bestudeerd 
worden. Vervolgens worden uitvoerig 
de machines in Breda, het Postmuse-
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estijds sprak men over vier ele-
menten: vuur, lucht, water en aarde 
(afb. 1 a-d, 1988 Frankrijk Mi 2650-
3). En, als het over het milieu gaat, 

spreken we ook nu nog steeds over vier hoofd-
elementen: energie, lucht, water en bodem. 
Goed, er zijn wat milieuelementen bijgekomen, 
om precies te zijn een stuk of 40, maar de vier 
oerelementen zijn nog steeds hetzelfde.

Nieuwe elementen
Die nieuwe, laten we zeggen, 40 elementen, 
hebben we onderverdeeld in gemakkelijk te 
behappen projecten zoals: geur- en geluid-
overlast, afvalcollectie en -behandeling, kli-
maatverandering, broeikaseffect, gevaarlijke 
stoffen, fijnstof, uitputting van grondstoffen, 
landschapsvervuiling, natuurbescherming, 
bescherming van de soort, biodiversiteit, 
straling, genetische modificatie (geen 
‘manipulatie’, dat woord is mij niet neutraal 
genoeg en heeft niet de ook positieve lading), 
warmtelast, transportbelasting en gevaarlijke 

D

Sinds de oude Grieken en de Middel
eeuwen is er aan onze opvattingen 
over hoe de natuur in elkaar zit 
eigenlijk niet zo heel veel veranderd. 
door John Beenen

transporten, trilling, illegale houtkap, lichtver-
vuiling enz. enz. Sommige, zoals het broei-
kaseffect of klimaatverandering, zijn eigenlijk 
een verbijzondering van een van de ‘grote vier’, 
andere staan helemaal op zichzelf.
En dat is nog lang niet alles. Wat dacht u 
bijvoorbeeld van de onbenoemde effecten: 
microhoeveelheden van alle stoffen die na de 
reiniging nog in ons drinkwater achterblijven en 
de effecten daarvan? In principe niet in scha-
delijke hoeveelheden, maar toch. En de straling 
van al die elektronische apparatuur, niet in 
schadelijke niveaus, maar weten we daar alles 
van en wat zijn de effecten op lange termijn? 
En wat over elkaar versterkende invloeden?

Milieuonderwerpen
Als u alle milieuonderwerpen overziet, valt 
het u misschien op dat een aantal van deze 
onderwerpen zich afspelen op wereldniveau 
en een aantal in uw nabije leefmilieu. En vooral 
over dat laatste gaan veel postzegels. En dat 
zijn over het algemeen de aansporingen die 
onze overheden ons menen te moeten geven 
om het milieu te sparen.
Wat dat betreft was enkele jaren geleden het 
Nederlandse ‘groene’ boekje (2007), met 
dingen die we zelf aan energiebesparing 
zouden kunnen doen, een goed initiatief. 
Ook Australië (2004, 2008), Macau (2002), 

Hongarije (1975), Hongkong (2011), Australië 
(2004, 2008), de VS (Go Green, 2011), Frank-
rijk (2014) en Spanje (1979) hebben zegels 
uitgegeven met dit soort boodschappen. 
Omdat we erg begaan zijn met het lot van 
onze diertjes en dieren en die mooi uitkomen 
op postzegels, staat ook het onderwerp 
‘bedreigde diersoorten’ hoog op onze postze-
gelagenda. Ik weet niet precies hoeveel series 
ervan bestaan, maar het zijn er zeker meer 
dan honderd en daarmee is het op postzegel-
gebied verreweg het belangrijkste milieuon-
derwerp. Belangrijk natuurlijk, maar wel een 
beetje buiten proporties. Ik vond over dit on-
derwerp een aardige kinderserie uit Duitsland 
(afb. 2. a-d, 1972). Ook Nederland leverde zijn 
bijdrage (afb. 3. Nederland 1974 Yv 994-6)

Lucht
Voor wat betreft de samenstelling van onze 
lucht is klimaatverandering door activitei-
ten van de mens op dit moment een van de 
belangrijkste onderwerpen. Op postzegels be-
perkten zich de ontwerpers hoofdzakelijk tot 
een van de mogelijk belangrijkste oorzaken, de 
kooldioxide (CO2) ontwikkeling, later kwamen 
daarbij de klimaat-conferenties. 
Met het Kyoto Protocol uit 1987 (zelfs daar zijn 
postzegels van: afb. 4 a+b. Japan, 1997) werd 
een begin gemaakt deze emissie wereldwijd te 
reduceren, maar helaas zien de politieke ont-
wikkelingen er na de Klimaatconferentie van 
Parijs in 2015 (afb. 5. UN 2015) wat minder 
uit. Langzamerhand is het CO2-gehalte in onze 
atmosfeer gestegen van 280 tot net 400 ppm. 
Dit kan niet zo doorgaan, maar we moeten ons 
ook niet, net zoals met de atoombom of de 
zure regen, een angstcomplex laten aanpra-
ten. De mens veroorzaakt zeker een deel van 
het probleem, maar of we alles al weten? 
Laten we zeggen dat wel erg veel instanties 

Het milieu in postzegels
1a 1b 1c 1d

2a 2b

2c 2d
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profiteren van onderzoek naar het klimaatpro-
bleem en het is de vraag of we een zo groot 
probleem als ‘het klimaat’ niet erg proberen te 
minimaliseren tot alleen kooldioxide-uitstoot. 
Latere zegels laten een grotere diversiteit in 
klimaateffecten zien, wat uiteindelijk vaak 
neerkomt op het afbeelden van zaken die we 
zelf aan vermindering kunnen doen.
Klimaatverandering of opwarming van de aarde 
is overigens geen nieuw effect. Wij kennen dat 
al lang onder de naam ‘broeikaseffect (green-
house effect). De Zweed Svante Arrhenius 
(1859-1927) wordt geacht in 1896 de eerste 
te zijn die daarover bericht heeft. Door die 
vreemde gassen wordt de warmtestraling van 
de zon geabsorbeerd. We kunnen het nog het 
beste vergelijken met een dikke warme deken 
om de aarde die steeds dikker wordt.  (afb. 6. 
Duitsland 2006; afb. 7. Nederland 2007; afb. 8. 
Engeland 1992; afb. 9. Arrhenius Zweden 1959)

Aan de andere kant is CO2-belasting niet het 
enige probleem, maar baart ons de door de 
klimaatopwarming afsmeltende permafrost 
ook de extra methaanuitstoot (chemisch uit-
gedrukt als: CH4, een ander broeikasgas) grote 
zorgen. 36 % hiervan blijkt uit de natuur zelf 
te komen (wetlands, moerassen, oceanen). De 
mens draagt hieraan vooral bij door de inten-
sieve veehouderij. Ook een andere belangrijke 
methaanemissie wordt veroorzaakt door de 
mens zelf, namelijk door de productie, trans-
port en gebruik van grondstoffen. Daardoor 
zijn onze methaanemissies langzamerhand 
ongeveer 2,5 maal zo hoog geworden als 
vroeger. Opvallend is dat de over het alge-
meen als duurzaam beoordeelde verbranding 
van biomateriaal ook zo’n 10% bijdraagt aan 
deze emissies. Volgens deskundigen is de 
methaanuitstoot voor 25% verantwoordelijk 
voor de opwarming van de aarde en levert de 
verbranding van 1 kg methaan ook nog eens 
2,8 kg CO2 op. Kortom alle reden om ook aan 
dit gas aandacht te besteden.’ 
Ook in Nederland hebben we methaangas (ook 
genaamd ‘moerasgas), maar dat zit gewoon 
aan de oppervlakte en borrelt omhoog in 
sloten en plassen in Noord-Holland en wordt 
soms opgevangen in kleine gashouders om het 
te gebruiken in de nabijgelegen boerderijen. 

Een derde oorzaak van het broeikaseffect 
zijn de zogenoemde fluorkoolwaterstoffen, 
de zogenaamde HFK’s. Stoffen die over het 
algemeen als koelmiddelen en drijfgas-
sen worden gebruikt. Hun bijdrage aan de 
opwarming was op het moment dat sommige 
werden verboden gelukkig nog niet zo groot 
en dat was maar goed ook want hun opwar-
mingsvermogen is 12.500x zo groot als dat 
van CO2. Deze stoffen zouden ook bijgedragen 
hebben aan het steeds groter worden van het 
‘ozongat’ boven de zuidpoolgebieden. Dat is 
met het ‘Protocol van Montreal’ uit 1987 voor 
koelkasten behoorlijk goed opgelost, maar een 
definitieve oplossing voor de andere appara-
tuur (onder andere airconditioners) duurt nog 
wel even onder andere vanwege de moeilijk-

duurder en soms veel duurder dan wat wij nu 
gewend zijn. Dat komt dus doordat zij per hec-
tare een lagere opbrengst geven en dat kost 
wat. En wilt u daar altijd voor betalen? En… 
ook zij kunnen door hun grotere ineffectief 
landgebruik een milieubelasting veroorzaken 
die niet minder is dan die van de klassieke 
materialen. Een verantwoord milieubeleid 
blijft oppassen.
Postzegels over dit onderwerp zijn vrijwel niet 
te vinden. Uit Nederland kennen we er een uit 
het ‘groene boekje’. (afb. 12. Australië 2006; 
afb. 13. Zweden 1980; afb. 14. Nederland 
2007)

Op postzegelgebied is de overkoepelende 
term ‘sustainability’ een moeilijk onderwerp. 
Wat dat betreft zijn de Turkse zegels uit 
2007 (afb. 15 a+b) goed geslaagd. Toch komt 
men meestal niet verder dan series of boekjes 
met een aantal mogelijkheden waar wij zelf 
wat aan kunnen doen, ik noemde ze al. 
(afb. 16. Portugal 1977 Yv 1350). Maar het 
gaat niet alleen om gevaarlijke grondstoffen. 
Het gaat ook om de doodgewone dagelijkse 
grondstoffen, waar we mee te maken hebben 
en de snelheid waarmee ze opraken. Al in 
1972 hief de toenmalige ‘Club van Rome’ het 
bezwerende vingertje over de exponentiële 
toename van het verbruik van een aantal 
stoffen en de toenemende vervuiling die dat 
zou veroorzaken. Nu viel het met die exponen-
tiële toename door allerhande maatregelen 
nogal mee, maar dat sommige stoffen ‘op’ 
zullen raken: zoals koper, aardolie en -gas 
en andere stoffen, is zeker. Daar moeten 

heid goede vervangers te vinden voor de 
onbrandbare CFK’s. Van het Montrealprotocol 
bestaan enkele postzegels (afb. 10. Iran 1997; 
afb. 11. Egypte 10 jaar, 1997; Kenia 2012)

Aarde
Ondertussen is ‘duurzaamheid’ in het Engels 
‘sustainability’ een belangrijk milieuonderwerp 
geworden. Dit betekent dat wij niet zomaar 
alle grondstoffen op aarde ‘op’ moeten maken, 
maar er allereerst op toezien dat we alleen 
grondstoffen gebruiken die ‘zichzelf kunnen 
vernieuwen’ en dus nooit ‘op’ raken. Daarnaast 
moeten we met die grondstoffen natuurlijk zo 
efficiënt mogelijk omgaan en ten derde moeten 
we ervoor zorgen dat ook hun afvallen zo goed 
en verantwoord mogelijk kunnen worden herge-
bruikt. Ten vierde zullen we ‘gevaarlijke grond-
stoffen’ zoveel mogelijk moeten vermijden en 
dan praten we over zuren, logen, oplosmidde-
len, brandbare en giftige stoffen. Daar zijn over 
het algemeen geen postzegels van. Canada 
heeft het overigens met een zegel uit 1961 al 
over hernieuwbare grondstoffen (Yv 322).

Naast ‘vernieuwbaar’ bevat duurzaamheid dus 
ook componenten als ‘recycling’, ‘efficiency’, 
en ‘veiligheid’. Over wat ‘gevaarlijk’ is kunnen 
de meningen echter behoorlijk uiteen lopen. 
En dan heb ik het bijvoorbeeld over het 
gebruik van noodzakelijke grondstoffen als 
zuren, logen en oplosmiddelen en palmolie 
of auto’s op biologische brandstoffen of 
biogrondstoffen. Hun aanplant vereist soms 
tot driemaal zo grote oppervlakken daarom 
zijn biogrondstoffen in de praktijk meestal 
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dus alternatieven voor worden ontwikkeld. 
Vandaar de huidige aandacht voor ‘duurzame 
ontwikkeling’, grondstoffen die ‘vernieuwd’ 
kunnen worden, zoals stoffen die opnieuw 
kunnen worden aangeplant. Toch komen er in 
de natuur ook stoffen voor die gedurende de 
tijd dat de mens de aarde zal bevolken nooit 
‘op’ zullen raken zoals: zout en zand (silicaat). 
Dat desondanks glas (voor het grootste deel 
silicaat) wordt ingezameld is een gevolg van 
het feit dat opsmelten maar een tiende aan 
energie kost als glas maken uit de oorspronke-
lijke grondstoffen. 

Op dit moment zijn ‘klimaatverandering’ en 
‘duurzaamheid’ de belangrijkste onderwerpen. 
Maar het onderwerp ‘milieu’ wordt helaas 
vaak ingegeven door de hype-van-de-dag, 
dat wil zeggen, het element dat dán juist 

van belang wordt geacht. Uit de 60-er jaren 
van de vorige eeuw kenden we al de effecten 
van de atoombom. Niet dat die toen niet 
reëel waren, maar ze bevatten vaak een niet 
realistische angstcomponent. Dat was een 
aantal jaren later ook het geval met de ‘zure 
regen’ (Waldsterben) en daardoor aantasting 
van de bossen. Dat leverde wel een paar 
interessante en soms dramatische postzegels 
op. Wel is de zuurgraad van onze regen mede 
daardoor aanzienlijk verminderd, toen we wat 
gingen doen aan de uitstoot van zwavel- en 
stikstofoxiden van de industrie en de auto’s 
en de ammoniakuitstoot van de intensieve 
landbouw. (afb. 17. Rusland 1990; afb. 18. 
Engeland 1992; afb. 19. Griekenland 1977; 
afb. 20. Duitsland 1985)

Vuur
Nauw verbonden met klimaatverandering en 
duurzaamheid is onze behoefte aan energie. 
Daarom is energiegebruik een van de belang-
rijkste en eerst aangepakte elementen in de 
milieubescherming. Daarover later meer. Een 
besparing aan energie, dus aan uitputting van 
onze natuurlijke hulpbronnen, zoals aardolie 
en aardgas, levert veel op. Ook op eigen leefni-
veau zien we op onze zegels aansporingen om 
energie te besparen. Anderzijds zien we ook 
inspanningen om energie uit andere bronnen 
te betrekken, windmolens en waterkracht. 
Vooral zonne-energie mag zich in een aanzien-
lijke aandacht verheugen. (afb. 21. India 1988: 
afb. 22. Saudi Arabië 1984: afb. 23. Portugal 
1977; afb. 24. Duitsland 1981)

Toen ik bezig was met het onderwerp ‘atoom’ 
kwam ik toch ook veel zegels tegen over 
kernenergie. Toen nog als een ‘oplossing’ 

beschouwd, maar voor veel landen bovendien 
een prestigeobject. Tussen de verschillende 
landen bestaan er behoorlijk afwijkende 
opvattingen over, zoals Duitsland (tegen!) en 
Frankrijk (voor!)
Maar er zijn nog meer alternatieve energie-
bronnen zoals golfslagenergie (afb. 25. 
Zweden 1980), geothermische energie (Nieuw 
Zeeland 2011, Portugal 1977 Yv 1323-7) en 
aardwarmte (afb. 26. Zweden 1980) en verder 
natuurlijk de al goed in ontwikkeling zijnde wa-
terkracht, en windmolens (afb. 27. Roemenië 
1975; afb. 28. Luxemburg 2001; VS 1977).

Zoals gezegd zijn er een aantal landen die 
series of boekjes uitgeven met projecten, die 
we kunnen uitvoeren om ons energieverbruik 
op ons eigen leefniveau te verminderen. Zo 
hebben de Amerikanen in 2011 een sheet 
(‘Go Green’) uitgegeven met 16 dingen die we 
kunnen doen: 
• Ga fietsen
• Doe ongebruikt licht uit
• Ga wandelen
• Gebruik spaarlampen
• Recycle meer
• Gebruik lokale producten
• Gebruik openbaar vervoer
• Laat de natuur het werk doen
• Plant een boom
• Maak zelf compost
• Repareer lekkende kranen
• Pas de thermostaat aan
• Check regelmatig uw bandenspanning
• Isoleer je huis
• Deel autoritten
Kortom, beperk zoveel mogelijk je milieu ‘voet-
afdruk’ (footprint). (afb. 29. a-d VS, 2011).

(wordt vervolgd) 
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o lijkt het althans. Uit 
nieuwsgierigheid een 
envelop met Sandd-zegel 
in de oranje brievenbus 

van PostNL gestopt. Hoe wordt 
daar mee omgegaan? Wordt deze 
netjes bij Sandd afgeleverd ter 
verdere verwerking? Komt er een 
portkaart en wordt de brief gewoon 
door PostNL bezorgd? Dat laatste 
gebeurde ja. De brief werd keurig 
de andere dag (24-uurspost voor 
60 cent!) door PostNL bezorgd. 
Zonder portkaart, ongestempeld, 
maar met een inkjet-opdruk 
Frankering gecontroleerd. Ook de 
andere coderingen op de envelop 
gaven aan dat de envelop in het 
PostNL sorteerproces had gezeten. 
Of de fosfor op de Sandd zegels 
(op de waarde-aanduiding) hier 
aan heeft bijgedragen is onbekend 
(afb. 1).

Postzegels
In het novembernummer werd 
 aangegeven dat Sandd nog 
toestemming van de toezichthou-
der moest krijgen om VSP over 
te nemen. Die toestemming is er 
inmiddels. 
In datzelfde nummer konden we 
nog net alle gegevens omtrent de 
postzegels geven. De volgens Sandd 
officiële uitgiftedatum is 11 augus-
tus. We hebben echter nog geen 
meldingen gekregen van gebruik 
voor 28 september. Wellicht dat een 
lezer dit scherper kan stellen?
De oplagen van de eerste zegels zijn 
zeer klein. Sandd laat weten:
6.000 * 20 van 0,60
6.000 * 20 van 1,10
3.000 * 10 van 1,50
1.500 * 10 van 2,00
1.500 * 10 van 3,40

Bijzonder klein dus. Het lijkt niet 
uitgesloten dat het collectors items 
gaan worden.
De zegels werden ontworpen door 
Emotion uit Apeldoorn. De postze-
gels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé 
Stamps in Haarlem.
Inmiddels is duidelijk dat de 
60 cent die Sandd (inclusief 21% 
BTW) rekent ook na 1 januari zo zal 
blijven, evenals de overige tarieven.
Op 27 november verschenen er 
twee postzegelvellen (ieder twintig 
stuks) Kerstzegels. Een vel met 
4x5 zegels in de stijl van de eerste 
postzegels, aangevuld met een 
kersttekeningetje en een vel met 
20 zegels Pink Ribbon. Beide met 

de waarde van 50 cent (inclusief 
21% BTW), goed voor een kerst-
kaart tot 50 gram tot 8 januari. 
Heeft u er over? Geen nood. Ze zijn 
de volgende kerst weer geldig. Van 
ieder verkocht vel (beide) gaat er 
€ 0,25 naar Pink Ribbon in de strijd 
tegen borstkanker.
De Kerstzegels zullen, behalve bij 
de Postpunten van Sandd, ook ver-
krijgbaar zijn bij Blokker. Daar komt 
ook een doos te staan waarin de 
post gedeponeerd kan worden. Ove-
rigens is dit dezelfde doos die ook in 
de blauwe brievenbussen zit. De do-
zen worden door DHL opgehaald en 
als pakket naar Sandd in Apeldoorn 
gezonden ter verwerking.

Postwaardestukken
Gemeld werd al het bestaan van 
een postwaardestuk (geïllustreerde 
briefkaart) van 60 cent. Daar 
blijken er zelfs drie verschillende 
van te zijn. Ontworpen door Groene 
Tomaat uit Apeldoorn (en deels 
Sandd) en gedrukt bij Ars Print-
media in Roermond. 
De kaarten werden gratis verspreid 
in een aantal plaatsen waar (of 
dichtbij) een Postpunt van Sandd 
gevestigd was (op dat moment, 
want inmiddels zijn er aardig wat 
postpunten bijgekomen) maar 
uitsluitend in de provincie Utrecht 
(afb. 2). 

René Hillesum

Sandd: goedgekeurd!

Z

2

1

Wat je ook communiceert: doe het via Sandd

JOUW POST IN DE JUISTE BRIEVENBUS EN BESPAAR 18 CENT PER ZEGEL.

Gefeliciteerd! Ik mis je Veel succes Fijne vakantie!

Hoera! Afspreken? Zomaar! Veel plezier!

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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Een delegatie van Filatelie op bezoek bij Sandd. Een verslag van dit bezoek in het 
volgende nummer van Filatelie.
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inds 1787 was Frankrijk nauw 
betrokken bij de bescherming van de 
Franse missionarissen in Vietnam. 
Over de jaren heen ging dit gepaard 

met een toenemende controle over bepaalde 
gebieden. In 1887 werd deze controle gefor-
maliseerd en werden de Vietnamese gebieden 
Tonkin (noord), Annam (centrum) en Cochin-
chine (zuid) officieel samengevoegd tot het 

S

In een artikelenreeks1 is aandacht besteed aan de rol van de Messageries 
Maritimes in de buitenlandse correspondentie van NederlandsIndië. 
Een brief uit de verzameling (afb 1) herinnert eraan dat de Messageries 
Maritimes als maatschappij nauw verbonden was met het Franse 
kolonialisme. In dit artikel zal op enkele aspecten ervan worden ingegaan.
door Han Siem

protectoraat Frans Indochina. Later zouden 
Cambodja (1887) en Laos (1893) hieraan 
worden toegevoegd. De Fransen maakten geen 
geheim van de reden van hun aanwezigheid: 
Indochina was en premier lieu une colonie 
d’une exploitation economique.
De Messageries werd in 1851 gevestigd als een 
rederij die primair was gericht op de Middel-
landse Zee. Door de toenemende betrokkenheid 

bij Indochina werd in 1861 een lijn geopend naar 
het verre oosten met een overland-traject tus-
sen Alexandrië en Suez. Met de opening van het 
Suez kanaal kon een doorlopende lijn worden 
gerealiseerd waarmee de Franse troepen ef-
ficiënt naar Saigon konden worden getranspor-
teerd. De troepen reisden derde klas, maar in 
Indochina aangekomen, konden zij hun post via 
de Messageries kostenloos verzenden (afb 2). 
Voor de Messageries betekende de periode 
1870-1914, de bloeitijd van het kolonialisme, 
tevens een gouden tijd voor de maatschap-
pij. Frankrijk had weliswaar de oorlog tegen 
de Duitsers verloren, maar nam in de strijd 
om koloniën resoluut na Engeland de tweede 
plaats in. Jonge personen met ambitie en een 
verlangen naar avontuur namen de boot naar 
de Oost, uitgewuifd door familie en vrienden 

de messageries maritimes en koloniaal vietnam rond 1900
Laissez les bons temps rouler

Afb 1b. De wereld
tentoonstelling in 
Hanoi vond plaats 
van november 1902 
tot januari 1903. De 
paviljoens toonden 
de producten van 
Frankrijk en de 
Franse koloniën, 
maar ook die van ZO 
Azië (o.a. Malakka, 
de Filippijnen en 
NederlandsIndië). 
De affiche werd 
ontworpen door 
ClémentineHélène 
Dufau (18691937)

Afb 3. Adieu, familie 
en vrienden. Adieu. 
Ik ga naar de Oost.

Afb 1. Brief van de Franse Consul Generaal in Batavia, portvrij verzonden naar 
een Franse functionaris in Hanoi, de hoofdstad van Tonkin. Vervoerd door de 
Sydney van de Messageries Maritimes. 

Afb 2. Brief van het Franse expeditieleger in Hanoi kosteloos verzonden met de 
Yarra van de Messageries Maritimes naar een militair in Frans Soedan.
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(afb 3). Verscheidene passagiers hielden 
tijdens de reis een correspondentie bij die nu 
nog is te raadplegen. Onder hen was Alphonse 
Renkin, een Belgische missionaris, die brieven 
stuurde naar zijn moeder in Sittard2. 

Exotische reizen
In de geest van de tijd maakten vooraanstaan-
de Fransen exotische reizen naar verre landen. 
Hun belevenissen en hun brieven kunnen 
tegenwoordig worden terug gelezen in prestigi-
euze boekwerken, vol nostalgie naar deze age 
d’or van de maatschappij3, Uiteraard konden 
deze passagiers op gepaste wijze inhoud geven 
aan de Franse cultuur’. Een belangrijk onder-
deel was de Franse cuisine zoals beschreven 
in een reisverslag4. Le diner est le repas plus 
soigné de la journée. Les dames sont en tenue 
de soirée, les hommes en habit noir et les 
militaires en redingote (uniform). Le diner est 
servi dans la grande salle à manger pour les 1re 
classe (afb 4) en présence du commandant.
Le menu (afb 5) est varié, les mets de bonne 
qualité. Après un potage, le convive a le choix 
entre plusieurs entrées froides ou chaudes , 
puis un plat principal, viande ou poisson, enfin, 
après un entremet, le fromage précède les 
fruits. Un café termine le repas. Les règles de 
savoir-vivre sont appliquées de manière stricte.
Het zou te ver voeren voor dit artikel de vele 
(beroemde) passagiers van de Messageries de 
revue te laten passeren. Daarom wordt uitslui-
tend een Franse koloniaal naar voren gebracht 
die mij ook uit andere hoofde bekend is5. 

Yersin, scheepsarts van de Messageries
Alexander Yersin werd geboren 1863 in Zwit-
serland (afb 6) van een Franse vader en een 
Zwitserse moeder. Hij studeerde geneeskunde 
in Lausanne, Marburg en uiteindelijk in Parijs. 
Stil en teruggetrokken, voelde hij zich aan-
getrokken tot laboratoriumwerk en werd as-
sistent in het laboratroium van Louis Pasteur6, 
in die tijd een centrum waar vooraanstaand 
onderzoek werd verricht op het nieuwe veld 
van de bacteriologie. 
In 1886 begonnen Roux en Yersin de difterie 
bacterie te bestuderen. Zij toonden aan dat de 
symptomen van difterie werden veroorzaakt 
door een toxine dat door de bacterie werd 
geproduceerd. Het was de eerste keer dat een 
dergelijk exotoxine kon worden geïsoleerd. 

lijn had gewerkt. Hij had naam gemaakt door 
de verwekker van tetanus te isoleren en aan te 
tonen dat tetanus werd veroorzaakt doordat 
de bacterie een toxine produceert die met 
antitoxine kon worden behandeld. Kitasato ar-
riveerde met zes assistenten en werd door de 
Britse autoriteiten als een held ontvangen. Hij 
kreeg alle medewerking voor het verrichten 
van autopsies.
Enkele dagen later arriveerde Yersin, die van 
Parijs een seintje had gekregen eveneens naar 
Hongkong te vertrekken. Hij werd begeleid 
door twee ongeschoolde hulpen. De ontvangst 
door de lokale autoriteiten was koel. De naam 
van Yersin was hen onbekend en Yersin sprak 
geen Engels. Hij kreeg geen toestemming om 
autopsies te verrichten omdat Kitasato reeds 
had aangekondigd dat hij de verwekker uit 
bloed van de patiënten had geïsoleerd. Slechts 
met de hulp van een Italiaanse missionaris wist 
Yersin Engelse wachters om te kopen zodat 
hij enkele pestbuilen kon onderzoeken, Hij 
vond une véritable purée de microbes: plompe 
staafjes met afgeronde hoeken. Yersin richtte 
een schamele stro hut in als het ‘laboratorium’ 
waar hij zijn onderzoeken kon verrichten 
(afb 8). 
De bevindingen van Kitasato konden niet door 
anderen worden bevestigd. De pest bacil van 
Yersin werd Pasteurella pestis genoemd naar 
zijn befaamde leermeester. In 1970 bedacht 
de wetenschappelijke wereld zich en sindsdien 
staat het plompe staafje bekend als Yersinia 
pestis. De volgende jaren besteedde Yersin 
(afb 9) aan het ontwikkelen van een pest anti-
serum. Hij vestigde een Instituut Pasteur in zijn 
geliefde Nha Ttrang. Daar wijdde hij zich aan de 
productie van vaccins en antisera. Yersin hielp 
ook de medische school in Hanoi op te zetten 
en was in 1902-1904 de Directeur (afb 10). 

Het was duidelijk dat de jonge onderzoeker 
een glanzende carrière tegemoet ging (afb 7). 
Yersin was echter niet geïnteresseerd in het 
Parijse leven. Hij was ervan overtuigd dat voor 
een carrière in de microbiologie een genie 
vereist was. Yersin had meer oog voor een per-
soon als David Livingstone die ontdekkings-
reizen maakte in een onbekend continent. In 
1890 vertrok Yersin van het Instituur Pasteur 
om naar Indochina te reizen en daar scheeps-
arts te worden van de Messageries Maritimes. 
Hij werd eerst ingezet op de annexe van Saigon 
naar Manilla en later op de kustlijn van Saigon 
naar Haiphong. Daar raakte hij bekoord door 
de kustplaats Nha Trang. In zijn nieuwe functie 
had hij volop vrije tijd om Vietnamees te leren

Yersin, de ontdekker van de pestbacil
In 1891 zond Pasteur Albert Calmette naar Sai-
gon om daar een dependance van het Instituut 
Pasteur te realiseren. Hij wist daar Yersin over 
te halen toe te treden tot de Franse koloniale 
medische dienst. In 1894 brak een pestepide-
mie uit in centraal China die zich uitbreidde 
naar Hongkong. In Canton (tegenwoordig 
Guangzhou) vielen 60.000 slachtoffers binnen 
een paar weken. Dat bracht herinneringen 
op aan de Zwarte Dood in de 14e eeuw die de 
bevolking in verscheidene Europese landen de-
cimeerde. De autoriteiten raakten bezorgd. De 
oorzaak van de pest was nog onbekend, maar 
zou de de opkomende wetenschap van de 
bacteriologie geen uitkomst kunnen bieden? 
Japan stuurde Kitasato naar Hongkong, die 
zeven jaar als assistent bij Robert Koch in Ber-

Afb 4. Restau
ratie 1e klas aan 
boord van de 
Paul  Lucat. 

Afb 5. Menu 
voor het diner 
op 26 juli 1888 
voor 1e klas 
passagiers aan 
boord van de 
Caledonien.
Dit schip werd 
afwisselend 
ingezet op de 
lijn naar Saigon 
en die naar 
Australië.

Afb 6. Yersin 
schreef zijn hele 
leven lang trouw 
brieven naar zijn 
moeder in Zwit
serland.

Afb 7. 
Yersin, de 
veelbe
lovende 
jonge on
derzoeker 
aan het 
instituut 
Pasteur in 
Parijs.
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Contactgroep Frankrijk Verzame-
laars (CFV), brieven en postzegels 
van Frankrijk en voorm. Franse 
Kol., eigen blad, veilingen, rondz., 
4 bijeenkomsten p.j. in De 
Bilt. Contr. 19,- euro. Info: Jan 
 Walschots, Tel. 0180-316452  
E-mail: secretaris@cfv-marianne.nl 

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

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

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

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

Europazegels Ned. Op papier gest. 
Vierkantgeknipt. Zeer mooi € 31,50.
Flören.Tel.0182514753.
 

K

LEIN E

A N N O N

C
E

S Diversen
De P.V. Katwijk-Rijnsburg 
organiseert op 13 februari een 
grote  postzegelveiling in de Wiek, 
Fresiastraat 19, Katwijk a/d Rijn 
met kijkmiddag en avond. Inl. 071-
5173995 of www.postzegelvereni-
gingkatwijkrijnsburg.nl 

Phila Venlo houdt op zaterdag 
9 december een grote int. post-
zegelbeurs 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 Britannia, de verzame-
laars van engeland en gebieden. bel 
0575-848859, zie www.sgbritannia.nl 
blad, meetings, grote veilingen, boek-
jes en verzamelplezier. join the club!

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht biedt sinds 1926 ge-
richte kwaliteitsrondzendingen per 
verzamelgebied. Contributie €9 per 
jaar. Tegemoetkoming in portokos-
ten. Zie www.csk.nu Tel 0514 850744

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

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.

Yersin, ontdekkingsreiziger, 
entrepeneur, geliefde koloniaal
Eerder, na aankomst in Indochina, had Yersin na 
twee jaar Messageries ontslag genomen om te 
werken aan zijn ideaal als ontdekkingsreiziger. 
Hij had snel ontdekt dat het binnenland van 
Vietnam nauwelijks door westerlingen was 
bezocht. In de jaren 1891-94 voerde Yersin vier 
expedities uit. Met hulp van de lokale bevolking 
trok hij door de bergketen van Annam en ont-
moette voor het eerst de Montagnards, de bewo-
ners van deze streek (afb 11). Yersin bracht de 
nieuw ontdekte gebieden nauwkeurig in kaart, 
Hij ontdekte het plateau van Liang Bian met het 
gematigde klimaat en beval dat aan als ontspan-
ningsoord voor Franse officieren. Dat leidde tot 
het huidige, populaire toeristenoord Dalat. 
Yersin had een brede belangstelling. Voor de 
productie van vaccins en antisera stuitte hij 

dat het communistische regime van Vietnam 
een postzegel heeft uitgegeven ter ere van 
een Franse koloniaal (afb 12). De voormalige 
scheepsarts van de Messageries Maritimes 
was een ware vriend van de Vietnamezen 9.

Literatuur  
1. Siem, T.H. Franse Paqebotstempels in een verzameling 
Nederlands-Indië Filatelie, januari, februari en april 2016
2. L’encyclopédie des Messageries Maritimes. La vie 
quotidienne à bord despaquebots, www.messageries-
maritimes.org
3. Patarin, P. Messageries maritimes. Voyageurs et 
Paquebots du passé (Rennes, 1997)
4. Ramona, P. Paquebots vers l’Orient , blz 55 (Joué-lès-
Tours, 2001)
5. Siem, T.H. Microbes, Men and Microbiologists, blz 106 
(Rotterdam, 2004)
6. Hirschmann, J.V. Alexandre Yersin: plague, rubber, 
and cinchona: www.medicographia.com/2015/06/a-
touch-of-france-and-vietnam/dcinchona 
7. The Pasteurians: building nations by means of science
http://goo.gl/48tR6h
8. The grave of Yersin – Friend of the Vietnamese 
http://english.thesaigontimes.vn/13327/The-grave-of-
Yersin-%E2%80%93-friend-of-the-Vietnamese.html 
9. De titel van dit artikel is geïnspireerd door de Tempo 
doeloe notities in dit tijdschrift. Helaas was mij geen 
tempo doeloe in het Frans bekend. Daarom is gekozen 
voor een leuze die tijdens de Carnavalstijd in New 
Orleans heel populair is. Dichterlijke vrijheid. Sorry. 

op een gebrek aan geld (waar heb ik dat elders 
gehoord?). Hij breidde zijn laboratorium uit 
met een landbouw proefstation7. Zo kon hij zelf 
het voer leveren voor de paarden die voor de 
productie van antisera werden gebruikt. Yersin 
experimenteerde met het kweken van koffie, 
cola en medicinale kruiden. Als auto-enthou-
siast begon hij in 1899 Hevea uit Brazilië aan 
te planten die hij op zijn reizen naar Penang en 
Buitenzorg was tegen gekomen, In 1904 kon 
hij zijn eerste rubberoogst in Parijs verkopen 
aan een zekere Michelin.
Later vestigde Yersin een tweede landbouw 
proefstation in Hon Ba op 1.500 meter hoogte. 
Hij wist daar Cinchona te acclimatiseren. 
Toen tijdens de Eerste Wereldoorlog de kinine 
aanvoer uit Europa vastliep, wist Vietnam zelf 
in de behoefte te voorzien.
Yersin keerde regelmatig terug naar Frankrijk, 
aanvankelijk met de Messageries. In 1940 wist 
hij met het laatste vliegtuig naar Saigon terug 
te keren voordat de Duitsers het vliegveld 
van Parijs afsloten. Yersin overleed in 1943. 
Conform testamentaire beschikking werd hij 
in Nha Trang begraven, met zijn gelaat naar 
de aarde zodat hij altijd zijn tweede vaderland 
kon omhelzen8. Na zijn dood werden talrijke 
straten en pleinen naar hem vernoemd. 
In 2013 gaven Frankrijk en Vietnam een 
gezamenlijke emissie uit ter herdenking van 
zijn 150e geboortedag. Het is de enige keer 

Afb 8. Yersin en zijn 
paillotte, een hut 
van stro met een ge
raamte van bamboe, 
die hij in Hongkong 
inrichtte als zijn 
‘laboratorium’ (1894).

Afb 9. Yersin, 
de ontdekker 
van de pest 
bacil, Yersinia 
pestis.

Afb 10. Yersin, 
 directeur van 
de medische 
school in 
Hanoi.

Links: Afb 11. Yersin, koloniaal en 
 ontdekkingsreiziger.  Boven: Afb 12
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Vorige keer kwam ter sprake dat 
moeilijk herkenbare adressen be-

landen in de Videocodering. Eerst zaten 
de operators gewoon in een zaaltje van 
het sorteercentrum, maar tegenwoordig 
gebeurt het videocoderen via de satel-
liet in het Verre Oosten (en het is wel te 
raden waarom).
De bedoeling van al dat coderen is 
natuurlijk dat een poststuk zo snel en 
efficiënt mogelijk wordt afgeleverd bij 
de geadresseerde. Na het “priccen” 
moet het nog verder uitgesorteerd 
worden naar de plaats van bestem-
ming. In hetzelfde of een van de andere 
sorteercentra werd het omstreeks 2010 
nog een keer herkenbaar gesorteerd 
waarna de juiste portie stukken op 
weg ging naar de regionale verdeel-
centra voor verdere verwerking. Deze 

werkwijze (ook PRIC2 genoemd) is 
te zien aan de letter I, A of V vóór de 
PRIC(1). Vaak staat die letter iets hoger 
of lager, zodat je makkelijk kan zien 
dat hij niet tegelijk is geplaatst met de 
PRIC(1). Het voorbeeld is in ’s Herto-
genbosch voorzien van de PRIC(1) en in 
Nieuwegein is de I aangebracht. [1] De 
hoeveelheid poststukken wordt per jaar 
zo’n 10% kleiner en het is te begrijpen 
dat PostNL steeds zoekt naar nog meer 
arbeidsbesparende sorteermethoden. 
Eén van de oplossingen is (blijkbaar) het 
opheffen van de regionale verdeelpun-
ten (VoorBereidingsLocaties of VBL’s) 
en concentratie van alle werkzaamhe-
den in de zes sorteercentra. Voor mijn 
woonplaats betekent dat het verdwijnen 
van het sorteerwerk in Middelharnis, 
het (tijdelijk) samenvoegen met dat 

van andere regionale verdeelpunten in 
Rhoon en vervolgens alles concentreren 
in Rotterdam. [2]
In 2015 zien we als tussenstap het 
verschijnen van een “unitnummer”. De 
PRIC op een poststuk krijgt een “ver-
lengstuk” met daarin informatie over 
het “instraten” en het samenvoegen van 
de poststukken tot een looproute voor 
de besteller. Op een klein dorp zoals het 
mijne is het unitnummer erg simpel, 
maar ook in grotere plaatsen is de basis 
ervan (de postcode) wel te herkennen. 
In de PRIC naar een postbus ontbreekt 
het unitnummer want hiervoor is er 
geen looproute van een besteller. [3]

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

 

Meer dan
1700 jongens en
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 ?Top 
of 
Flop

De redactie van
de Posthoorn wenst 
jullie gezellige kerst

dagen en een fantastisch 
filatelistisch 2018!

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

verzameling of een flop? 
Deze maand een poststuk uit 
Indonesië. Naast de postzegel 
met het dagtekenstempel 
van Soerabaja van 4 decem-
ber 1950 zien we een rood 
stempel met een tekst die 
oproept om het nationale 
atletiek kampioenschap van 
Indonesië te bezoeken. Die 
zou plaatsvinden van 24 tot 
en met 26 december 1950 
in Bandung. Mogen we dit 
poststuk opnemen in een 

tentoonstellingsverzameling 
over atletiek?

A. Nee, het stempel is niet 
afkomstig van de officiële 

postdienst van Indo-
nesië.
B. Nee, het stempel be-
staat alleen maar uit tekst 
en is dus ongeschikt.
C. Ja, het stempel is afkom-
stig van de Indonesische 
PTT.
D. Ja, het stempel is niet 
officieel maar het poststuk 
heeft wel echt gelopen en is 
geen maakwerk.

Het antwoord vind je op 
de volgende bladzijde.

Verzamelen met plezier!Verzamelen met plezier!  Filatelie voor een PRICje [5]

1 2 3
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! Top of 
Flop

Het  juiste antwoord is C. Het stempel werd gebruikt door de 
PTT van Indonesië. In de jaren veertig, vijftig en zeventig van 

de vorige eeuw werden zo nu en dan dit soort stempels op de post 
geplaatst. Dat gebeurde om de aandacht te vestigen op jubilea of 
bijzondere evenementen. Het leuke is dat de stempels meestal op 
echt gelopen post zit en er dus geen sprake is van maakwerk. Door 

het stuk op te nemen toon je filatelistische kennis en doe je aan 
spreiding van je materiaal. Stempels uit Aziatische landen zie je in 
Nederland minder vaak in verzamelingen dan die van westerse lan-
den. Hou wel even in de gaten dat je geen particuliere stempels in 
je verzameling opneemt. Die mogen echt niet opgenomen worden, 
zelfs niet als ze op echt gelopen stukken zitten. 

 

 

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

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Binnenkort is het weer 
kerstvakantie. Een mooie 
tijd om aan je verzameling 
te werken. En als je erop 
wilt trekken hebben we op 
deze pagina een tip voor je. 
Mocht je naar het museum 
gaan, laat ons dan weten 
wat je ervan vond. We zijn 
benieuwd.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Kerstpostzegels zijn altijd anders 
dan anders. Dat moet ook wel, 
want het Kerstfeest is ook wel 
een beetje bijzonder. Laten we 
deze keer eens kijken naar zegels 
met schilderijen van Maria en het 
kind. Kerstkunst.

Maria en haar zoon
Op heel veel Kerstzegels zie je Maria 

en Jezus. 
Geen 
wonder, 
want het 
Kerstfeest 
is het 
geboor-
tefeest. 
Vroeger 
maakten 
kunste-
naars 

bijna alleen maar schilderijen en 
beeldhouwwerken over gebeurte-
nissen die in de bijbel beschreven 
staan. Dat heet religieuze kunst.

Schilderen in de Middeleeuwen
Deze schilder was een Italiaan en hij 
woonde in Florence. Dat was toen 
het centrum van de kunst. Een heel 
rijke familie, de Medici, gaf geld aan 
kunstenaars. Op die manier konden 
de kunste-
naars bezig 
zijn met kunst, 
en hoefden ze 
er niet nog een 
ander baantje 
bij te nemen 
als hun werk 
niet verkocht 
werd. Dankzij 
die rijke 

familie staat Florence nog steeds vol 
met prachtige kerken, beelden en 
schilderijen. Let even op de baby op 
de schoot van Maria en vergelijk die 
baby met het kindje op de volgende 
postzegel.

Jan van Eyck
De beroemdste schilder van Europa 
van die tijd. 
Hij woonde 
in Brugge 
en hij deed 
iets wat 
nog nie-
mand vóór 
hem had 
gedaan: hij 
schilderde 
precies 
wat hij 
zag. Heel 

natuurlijk, kijk maar eens naar de 
mantel van Maria: al die vouwen 
en plooien zijn zichtbaar en echt. 
Alleen het kindje lijkt niet op een 
mollige baby, zie je dat? 

Nu een Duitser
De schilder van deze “Madonna”, 
zoals Maria genoemd wordt, is een 
Duitser. Hij heet Memling en hij is uit 
dezelfde tijd als Jan van Eyck. Je ziet 
Maria die een 
beetje bladert 
door een boek 
(hier zal de 
bijbel bedoeld 
worden). Maria 
en het kindje 
hebben een 
stralenkrans 
om hun hoofd; 
dat heet een 

…krokodillen urenlang stil en bewe-
gingsloos kunnen drijven? Ze worden 
daarbij geholpen door de vele stenen 
die ze eten. Het gewicht van de 
stenen zorgt ervoor dat krokodillen 

in balans blijven en niet kantelen. 
Hun prooi verwart de stilliggende 
krokodillen met boomstammen en 
wordt onaangenaam verrast als ze te 
dicht in de buurt komt.

Ook weer niet zo klein
In het novembernummer schreven 

we over de Nederlandse Vereniging 
van Postzegel Verzamelaars van het 
Vorstendom Liechtenstein. In het artikel 
stond dat dit land in Midden-Europa niet 

heel groot is, maar we hebben wel een 
beetje overdreven. Een oplettende lezer 
wees ons erop dat Liechtenstein een 
oppervlakte heeft van 160km2 in plaats 
van de 160m2 die wij ervan hadden ge-
maakt. Dan zou Liechtenstein pas echt 
een dwergstaatje zijn geweest.

Wist je dat…
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Kom naar Comm
Het Museum voor Commu-

nicatie Comm in Den Haag 
is weer open! Na bijna een jaar 
van verbouwen is het museum 
klaar voor de 21ste eeuw. Er is 
nog steeds 
aandacht 
voor 
postzegels 
en filatelie, 
maar de moderne vormen van 
communicatie staan centraal. 
We raden je aan om eens een 
kijkje te nemen. Het is zeker 

geen saai museum waar je 
alleen maar bordjes kunt lezen 
en objecten bekijken. Er is 
veel te doen en met een beetje 
geluk maak je een demonstra-

tie van de 
ouder-
wetse bui-
zenpost 
mee. Het 

museum is van dinsdag tot en 
met zondag geopend. Kijk voor 
meer informatie op de website 
www.comm.nl.

 

 

aureool. Dat is bedoeld om te laten 
zien hoe heilig de figuren zijn.

Glas in loodraam
Heb je weleens een kerkdienst mee-
gemaakt? Dan weet je dat je goed 
moet luisteren, maar soms dwalen 
je gedachten een beetje af. Dat weet 
iedereen en daar hebben ze wat op 
gevonden. Als je rondkijkt door de 
kerk zie je in de ramen schilderijen 

die ook het 
bijbelverhaal 
vertellen. 
Ben je ineens 
weer bij de 
les! Glazen 
schilderijen, 
dat heet: glas 
in lood. Het 
zijn kleine 
stukjes ge-

kleurd glas die in houdertjes van lood 
gezet worden. Een precies werkje. En 
als de zon er dan doorheen schijnt 
krijg je een wondermooi effect. 

Raphael
De schilder van dit werk heet 
Raphael, en hij kreeg opdracht om in 
het Vaticaan, de stad waar de Paus 
woont, te komen schilderen. Hij heeft 
veel schilderijen gemaakt zoals deze. 
Moet je eens 
goed kijken: 
Maria kijkt 
naar haar 
kindje en het 
kindje kijkt 
ons aan. Net 
of hij wil zeg-
gen: ‘Doe je 
mee met het 
spelletje?’ 

Een andere tijd 
De schilderijen die we tot nu toe 
bekeken, kwamen allemaal uit 
ongeveer 1300- 1400. Dit schilderij 
is later geschilderd, Rubens leefde 
rond 1600. Het interessante van 
dit schilderij is, dat Maria en haar 
kindje allebei naar iets kijken (we 
weten niet wat) wat héél belangrijk 
is. Ze zullen daarna de schilder wel 
weer aankijken, maar nu even niet.

El Greco 
Deze kunst-
schilder 
werd in 1541 
geboren op 
Kreta. Hij 
verhuisde 
naar Spanje 
en men 
noemde 
hem daar: 
de Griek (El 
Greco). Als je naar zijn schilderij 
van het stalletje met Jezus in het 
midden kijkt, dan valt je op dat 
zijn figuren langgerekt zijn. Beetje 
modern, lijkt het wel.

Prettige Kerstdagen!

Je kunt natuurlijk postzegels ver-
zamelen op de gewone manier, je 

verzamelt een land, of een thema. Maar 
het kan nòg anders: je bestudeert een 
bepaald gebied binnen de postzegels. 
Als je dat met een groep verzamelaars 
samendoet, noem je het een studie-
groep of in dit geval: een contactgroep.
Eén van die organisaties is Postzegel-
vereniging Filitalia, en je begrijpt het 
wel: dat gaat over zegels uit Italië. Zij 
willen met iedereen contact leggen die 
ook in Italiaanse zegels geïnteresseerd 
is. Er worden vier keer per jaar bijeen-
komsten georganiseerd die beslist 
niet saai en langdurig zijn, maar juist 

vol filatelistisch ple-
zier. Waarom Italië 
verzamelen? Ik lees 
op de website: Ita-
liaanse postzegels 
zijn mooi, Italiaanse 
postzegels zijn zeer 
gezocht, Italiaanse postzegels stijgen 
in waarde, dus Italiaanse postzegels 
verzamelen loont!
Meer weten? www.filitalia.nl

Willeke ten Noever Bakker

Een studiegroep: Filitalia

http://www.comm.nl
http://www.filitalia.nl
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Jaren zeventig
Na het verschijnen van de eerste twee delen van de 
auteurs Van Balen Blanken en Buurman (en later 
ook anderen) over de drukplaten van de emissie 
1852 raakte verzamelend Nederland in de ban van 
onze drie eerste postzegels. Het maandblad volgde 
die trend en gaf achtereenvolgens in een geheel 
gemoderniseerd omslagontwerp een accent aan 
de 5 cent (1970), 10 cent (1971) en de 15 cent 
(1972). Het woord ‘philatelie’ werd nu de blikvanger 

in de tekst van de omslag. Alleen voor het 50-jarig 
bestaan van het maandblad werd het juni/julinum-
mer van 1972 in een goudkleurige jubileumomslag 
gestoken. Dat extra dikke nummer verscheen 
ook niet bij elkaar gehouden met nietjes, maar in 
ingenaaide vorm. De vernieuwde omslag werd ook 
in 1973 met iets aangepaste typografie nog een 
jaar gebruikt, ook nu met het gehele jaar dezelfde 
postzegel, de ‘vlag’zegel van 25 cent uit 1972.
Met ingang van 1974 stapte het maandblad over 
naar drukkerij Sijthoff-Pers in Den Haag. Dat 
leverde een nieuwe voorzijde op, dit ontwerp zou 
het een paar jaar volhouden. Het bestond uit 
een witte omslag verdeeld in kleine (postzegel)
vakjes met daarop een vergroting in kleur van 
een actuele postzegel, iedere maand een andere. 
Het juninummer van 1977 liet geen gekleurde 
postzegel zien, maar een grote zwart-wit opname 
met prins Bernhard tijdens de opening van de 

 Amphilex 1977. Twee jaar later, in 1979, volgde 
alweer een nieuwe drukker (Bosch & Keuning 
in Baarn) met als gevolg ook weer een nieuwe 
omslag. Het eerste jaar had een vrij sombere 
bruine omslag, met elke maand een andere 
zegelafbeelding. 

Jaren tachtig en negentig
In 1980 ging de omslag bestaan uit een kleuren-
plaatje van een actuele zegel, met een uitvergro-
ting van diezelfde zegel als achtergrond. Vanaf 
1984 werd die stijl iets aangepast, de hoofdtitel 
verscheen nu geheel links verticaal geplaatst. De 
wijziging vond plaats omdat Philatelie nu ook in 
kiosken in de losse nummerverkoop kwam, en dan 
is herkenbaarheid in het tijdschriftenrek van het 
blad uiteraard van groot belang. Per jaar werd er 
wel telkens een andere hoofdtint gebruikt voor de 
vooromslag. In 1987 was dat donkerrood, als nieu-
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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 [1b]
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wigheid stond nu ook de prijs van een los nummer 
op de voorzijde vermeld. Het jaar daarop (1988) 
kwam er weer een verandering. Het vooromslag 
werd nu een verkorte inhoudsopgave, zodat 
het kioskpubliek snel kon zien wat men van het 
nummer kon verwachten. Het geheel gecomple-
menteerd met een grote, zo mogelijk ‘pakkende’ 

actuele afbeelding. Vanaf 1992 werd ook een losse 
nummerprijs in Belgische Franken toegevoegd.
Deze vormgeving heeft het een paar jaar volge-
houden, pas in 1995 kwam er een verandering. 
Tegen een de achtergrond van 1 grote (actuele) 
afbeelding kwam er nu een paar kleinere plaatjes 
die naar een stukje van de inhoud verwezen. 

Alleen de hoofdtitel van het blad (‘Philatelie’) 
werd nu nog vermeld, de aanduiding ‘waarin 
opgenomen de Philatelist’, die sinds januari 
1940 een vertrouwd onderdeel van de voorkant 
was geweest, verdween naar het binnenwerk. 
Vanaf 1998 werd de titel ‘Philatelie’ ook nog 
links dwars op de voorzijde een keer vermeld. 

Filatelie
Een nog grotere schok kreeg de trouwe abon-
nee te verwerken toen met ingang van het jaar 
2000 ‘Philatelie’ werd gemoderniseerd tot ‘Fila-
telie’, elke aflevering kreeg een duidelijk maand-
nummer op de buitenzijde. In 2003 kwam de 
vertrouwde aanduiding ‘waarin opgenomen …’ 
weer terug, nu dwars tegen de linker rand gezet. 
De stijl van een grote afbeelding met kleinere 
kopjes bleef gehandhaafd. Het februarinum-
mer van 2011 kreeg een wat apart accent, 
omdat het met een collage van oude voorzijden 
verwees naar een apart jubileum: het was het 
1000e nummer van ons blad. Het blad bleef 
meegaan met de moderne tijden, en ver-
meldde vanaf 2012 ook het internetadres. Vanaf 
2015 werd de kop ‘Filatelie’ wat opgefrist qua 
lettertype en maakte het internetadres plaats 
voor een QR-code, een Quick Response-code 
waarmee met een moderne mobiele telefoon 
met ingebouwde fotocamera snel contact met 
de website van het blad kan worden gemaakt. 
Wat wil een mens nog meer.2011

140 jaar Wereld postunie

Filatelie
m a a n d b l a d   v o o r  p o s t z e g e lv e r z a m e l a a r s   •   l o s s e  n u m m e r s  €  4,7 5 2015

2015
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Dat is maar een deel van de titel. 
Compleet is die: Die Umgestaltung 
des deutschen Postwesens  zwischen 
der Französischen Revolution 
(1792) und dem Wiener Kongreß 
(1814/1815). Ein Beitrag zur Post-
politik Napoleons.
Een hele mond vol, maar het is 
dan ook een lijvig boekwerk. Na 
een uitvoerige inleiding waarin uit 
de doeken wordt gedaan welke 
bronnen de auteur gebruikt heeft 
voor zijn onderzoek volgt een 
verantwoording over de gebruikte 
literatuur en waar nodig de kritiek 
hierop. Vervolgens begrippen en 
verklaringen en algemene aanwij-
zingen voor het gebruik.
Het boek is opgebouwd uit vele 
hoofdstukken. Verdeeld over 
belangrijke perioden en onderver-
deeld in  belangrijke gebeurtenissen 
binnen de betreffende periode. 

Hierdoor is een logische, chronolo-
gische volgorde ontstaan. 
De hoofdstukken zijn:
• Die Postalischen Verhältnisse im 
Heiligen Römischen Reich um 1790
• Die Französische Post, die 
Französche Revolution und ihre 
Auswirkungen auf das Reich und die 
Reichspost.
• Erster Koalitionskrieg: 1792-1797
• Zweiter Koaltionskrieg: März 
1799-Februari 1801
• Die Reichsdeputation: Oktober 
1801-Februari 1803
• Folgen des 
Reichsdeputationshauptschlusses
• Kaisertum Frankreich: 18. Mai 
1804 / Kaisertum Österreich: 
10. August 1804
• Der Dritte Koalitionskrieg: 
 Süddeutschland an der Seite 
 Frankreichs: Sept.-Dez. 1805
• Die Post in Süddeutschland 

Umgestaltung des 
deutschen Postwesens

zwischen Preßburger Frieden und 
dem Ende des Alten Reichs
• Die Gründung des Rheinbundes 
und das Ende des Alten Reiches mit 
ihrer Reichspost
• Das Postwesen im Rheinbund-
gebiet: 1806/07
• Der Vierte Koalitionskrieg: 
Oktober 1806-Juli 1807
• Die deutschen Postverwaltungen 
nach dem Frieden von Tilsit:  
1807-1813
• Der Fünfte Koalitionskrieg: April-
Oktober 1809
• Napoleons Familienallianz mit 
Österreich und seine neue Post- 
und Annexionspolitik
• Freiheitskriege und das Ende der 
napoleontischen Herrschaft 1814/16
• Der Deutsche Bund, die Friedens-
besetzung Frankreichs und der 
Aachener Kongreß

Er is een zeer uitvoerige bronnen- en 
literatuurlijst opgenomen. Het boek 
is doorspekt met afbeeldingen van 
bronmateriaal, documenten, kaar-
ten, Postscheine en wat poststuk-
ken. Het boek is een posthistorisch 

meesterwerk en mag niet ontbreken 
bij verzamelaars van Duitse voor-
filatelie.

Auteur: Horst Diederichs.
508 Pagina’s, gebonden, 2016. A4 for-
maat. Het boek verscheen in een oplage 
van 1.000 exemplaren bij Auktionshaus 
Christoph Gärtner GmbH & Co. KG.
Het boek is gratis verkrijgbaar bij de uitge-
ver, met dien verstande dat er na aanschaf 
wel verwacht wordt dat er een donatie ge-
daan wordt aan de Deutsche Philatelisten-
Jugend. info@auktionen-gaertner.de
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idden jaren dertig was de Nationaal-
Socialistische Beweging (NSB) redelijk 
populair (±8% van de kiezers). De partij 
was in 1931 opgericht door Anton Mus-

sert en Kees van Geelkerken en had tot doel een 
Groot-Nederlands rijk, waarvan ook Vlaanderen 
deel zou uitmaken. In 1935 was de partij in de 
Eerste Kamer vertegenwoordigd met 2 zetels en 
behaalde in 1937 4 van de 100 Tweede Kamer-
zetels.
In 1936 had de NSB-propagandaleiding imitatie-
postzegels bedacht waarop Mussert werd 
afgebeeld in bruin en de tekst ‘Mussert Wint’. 
Bedoeling was dat de zegel op poststukken naast 
de frankeerzegel geplakt zou worden. Dit was 
geen nieuw idee, aangezien er al vele malen eer-
der door verschillende verenigingen en partijen 
dergelijke zegels werden uitgegeven, zoals de 
Vredeszegel in 1919 (zie Handboek Postwaarden 
Nederland A16 blz. 2-4), maar ook de zegels die 
in 1912 opriepen tot deelname op 17 september 
aan ‘den 2den Rooden Dinsdag’ in Den Haag 
(zie Terug Naar 1912 in Filatelie november 2017 
blz. 667). De Posterijen hadden daar geen 
problemen mee en bestelden de met deze zegels 
beplakte poststukken op normale wijze. Dat was 
echter niet het geval met de ‘Mussert Wint-
zegels’. De hoofddirectie van PTT verzond in 1936 
terstond na het uitkomen van deze propaganda-
zegels een telegrafische mededeling aan de post-
kantoren dat alle brieven en stukken met deze 

Terug naar 1936-1937

Afb. 4. Artikel van 27 november 1936 in 
‘Volk en Vaderland’, weekblad van de NSB.

zegels aan de afzenders geretourneerd moesten 
worden. Dat besluit was gebaseerd op artikel 14 
§6 van het Postbesluit van 1925 dat inhield dat 
het verboden was zegels, stempels en stempel-
afdrukken te gebruiken, die nabootsingen waren 
van de van rijkswege uitgegeven zegels en stem-
pels. De postkantoren hielden zich hieraan, zodat 
een brief van Hoorn naar Amersfoort met een 
‘Mussert Wint’-zegel direct werd teruggezonden. 
In potlood werd opgemerkt dat het verzenden 
van ‘Brieven met Mussert-zegel niet toegestaan’ 
was (afb. 1). In Den Haag was zelfs een stempel 
in gebruik genomen om dit aan te geven op met 
Mussert-zegels voorziene enveloppen (afb. 2). 
In november 1936 gaat de Nederlandse staat 
verder door, op grond van art. 440 Wetboek van 
Strafrecht, in NSB-sigarenwinkels in Amsterdam 
en Haarlem de Mussert-zegels in beslag te nemen 
(afb. 3). Ook in Rotterdam namen twee recher-
cheurs 24 complete vellen ‘Mussert Wint’-zegels 
in beslag (afb. 4).
In het NSB -weekblad Volk en Vaderland van 
13 november 1936 werd daartegen geprotesteerd: 
‘Ook verschillende esperantisten hebben brieven 
van een propagandazegel voorzien, aan de hoede 
der Nederlandse Posterijen toevertrouwd. Deze 
zegels droegen het portret van den Russischen 
Jood Zamenhoff, de uitvinder van deze interna-
tionale kunsttaal. En brieven, voorzien van deze 
zegels worden door de posterijen wèl besteld.’ 
Daarop vroeg de NSB aan de Directeur-Generaal 

van PTT ‘Welke maatstaf door de Posterijen wordt 
aangelegd bij de toepassing van artikel 14, para-
graaf 6, alinea 1 van het Postbesluit van 1925.’ 
De inbeslagname van ‘Mussert Wint’-zegels door 
de politie in de Grote Houtstraat in Haarlem 
leidde tot een rechtszaak bij het kantongerecht 
aldaar waarbij het Openbaar Ministerie (O.M.) 
ƒ 10,- boete eiste tegen de winkelier en vernie-
tiging van de in beslag genomen zegels. Nadat 
de kantonrechter de winkelier van rechtsver-
volging had ontslagen, ging het O.M. in beroep, 
waarbij een referendaris van PTT verklaarde 
dat de postbeambten in het begin de ‘Mussert 
Wint’-zegels weleens voor postzegels hadden 
aangezien, maar dat later de brieven aan de 
afzenders waren geretourneerd. Het O.M. eiste, 
omdat het een principiële kwestie betrof, ƒ 3,- 
boete of 3 dagen hechtenis. De advocaat van de 
winkelier merkte op dat veel andere zegels, zoals 
steunzegels van de SDAP en NVJ, met daarop 
6 en 5 cent gedrukt, veel meer op postzegels 
leken en vroeg ontslag van rechtsvervolging. Op 
25 maart sprak de rechter de winkelier opnieuw 
vrij en de ‘Mussert Wint’-zegels moesten aan 
de winkelier teruggegeven worden. De Mussert-
zegels zijn blijkbaar sindsdien niet meer door 
de NSB gebruikt, althans Nederlandse brieven 
met deze zegels uit 1937 of later zijn ons niet 
bekend. In het buitenland, (Londen), werd in mei 
1937 nog wel een Mussert-zegel gebruikt, maar 
dat werd door de Nederlandse Posterijen niet 
geaccepteerd en werd de brief, ondanks de vrij-
spraak in Nederland, retour afzender in Londen 
gezonden (afb. 5). 

Gert Holstege

Afb. 1. Brief van Hoorn naar 
Amersfoort van 14 mei 1936 met 
een ‘Mussert Wint’zegel, niet 
toegestaan door PTT en retour 
afzender gezonden. Kavel 1571 
van de 211e Corinphilaveiling 
oktober 2011.

Afb. 2. Brief van Den Haag naar 
Enschede, niet geaccepteerd door 
de PTT en doorgezonden naar de 
afzender, waarvan het adres in Epe 
was. Blijkbaar kwam het gebruik 
van de ‘Mussert Wint’zegels zo 
vaak voor dat het postkantoor in 
Den Haag er een ‘Niet Toegelaten’
stempel voor gebruikte.

Afb. 3. Artikel van 10 november 1936 in dagblad 
‘Het Vaderland’.

Afb. 5. Brief vanuit Londen van 8 mei 1937 met een ‘Mussert Wint’
zegel. Ook na de vrijspraak bij het Hof in Haarlem werden deze 
zegels niet door de Nederlandse PTT toegelaten. Kavel 2148 van de 
maart 2005 veiling van de Nederlandse Postzegel en Muntenveiling.

M
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e republiek Guyana, het vroegere 
Brits Guiana, bestond oorspronkelijk 
uit vier Nederlandse koloniën. De 
eerste was Pomeroon, het oudste 

door de Nederlanders gekoloniseerde gebied 
(1581-1689). Pomeroon werd uiteindelijk in 
de kolonie Essequibo opgenomen. De andere 
drie koloniën waren Essequibo (1616-1815), 
Demerary of Demerara (1745-1815) en Berbice 
(1627-1815). De kolonie Essequibo werd oor-
spronkelijk Nova Zeelandia genoemd, omdat 
de eerste kolonisten uit Zeeland afkomstig 
waren. In 1796 bezette Engeland deze koloniën, 
toen Nederland de bondgenoot van Frankrijk 
werd bij het begin van de Bataafse Republiek 
(1795-1801). In 1802, bij het vredesverdrag van 

Amiens, werd het gezag door de Engelsen weer 
aan de Bataafse Republiek overgedragen. Een 
jaar later echter werd de kolonie weer door 
de Engelsen bezet tijdens de Napoleontische 
oorlogen. Nadat Napoleon in 1813 definitief 
was verslagen, werd bij het Verdrag van Lon-
den (1814) besloten dat Essequibo, Demarara 
(inclusief de Pomeroon-rivier) en Berbice aan 
het Verenigd Koninkrijk toekwamen. 
In 1812 hadden de Britten de hoofdstad van 
de drie koloniën ‘Stabroek’ al op voorhand 
omgedoopt in Georgetown (afb.20). 
Vanaf de 17e eeuw hadden in deze drie Neder-
landers koloniën Nederlanders zich permanent 
als kolonisten gevestigd; waaronder Joden 
en Franse protestanten. Het waren planters 

die voornamelijk suikerriet verbouwden. In de 
meeste Nederlandse gebieden gold het credo: 
als er geen winst meer is te behalen, dan de be-
zitting opheffen en het gebied verlaten; in ieder 
geval, als men door een andere mogendheid 
was verdreven, niet meer de strijd aanbinden 
om het gebied te heroveren. In gebieden waar 
men het doel had zich blijvend te vestigen, zoals 
in de koloniën Essequibo, Demerara en Berbice, 
zijn de landsnamen, maar ook veel Nederlandse 
plaatsnamen bewaard gebleven. Het is aardig 
om deze oud-Nederlandse plaatsnamen in 
poststempels terug te zien (afb. 22+23). 
Niet alleen in geografische benamingen is de 
Nederlandse invloed terug te vinden, maar 
ook in het, na de Engelse inlijving, in gebruik 
genomen muntstelsel (afb.21). 

Lodewijk Napoleon
Al in 1809 – Lodewijk Napoleon was toen ko-
ning van Nederland –, werd door de Engelsen 
de Nederlandse gulden een op een vervangen 

Afb.25. De 
‘¼ guilder uit 
Brits Guiana 
(1836) met 
‘Nederlandse 
Kroon’.

Afb.21. De landsnaam ‘Demarara’ werd nog lang na de Britse inlijving gebruikt.

Afb.20. De 
markt van 
Stabroek is de 
oorspronke
lijke naam van 
Georgetown.

Afb.22. Mengeling EngelsNederlands: New Amsterdam 3 mei 1948.

Afb.23. 
De plaats 
Weldaad op 
een brief uit 
1999.

Afb.24. De 
‘half stiver’ 
uit Demarara 
en Esse quibo 
(1813). 

D

In het oktobernummer van Filatelie heb ik u verteld over 
de Nederlands Nieuw-Guinea gulden. De aflevering in het 
novembernummer ging over de gulden in Nederlands-
Indië, de Nederlandse Antillen en  Suriname. Nu is Guyana  
en de bijzondere kenmerken van de gulden aan de beurt.

Nederlands-Indië, Suriname, 
Nederlandse Antillen en Guyana

de gulden in de nederlandse overzeese rijksdelen 3

SPECIAL 2017 MUNTSTELSELS 

DOOR DE EEUWEN HEEN
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Afb.26. Een 
bankbiljet 
van 220 
guilders of 
ten Joes.

Afb.27. Biljet 
uit 1960 
met de zo 
vertrouwde 
waarde van 
25 Rupiah. 

Afb.28. Ondanks 
de inflatie 
toch nog een 
biljet van 2500 
 Rupiah uit 1957.

Afb.29. 
Ook hier is 
gedacht in 
‘kwarten’ 
en daardoor 
uniek in de 
wereld van 
de bankbil
jetten.

door de Guyanan guilder (gulden), die weer 
was opgedeeld in 20 stuivers. De stuiver 
noemde men ‘Stiver’ (afb. 24). Dat Engelsta-
ligen er ’stiver’ van maken, komt, omdat zij de 
‘ui’ moeilijk kunnen uitspreken en daar ‘ai’ van 
maken, vandaar de uitspraak /staiv /.
Voor dat gebied werden ook muntstukken van 
¼, ½, 1, 2, en 3 guilders geslagen, gevolgd 
door de halve en hele stiver in 1813. Opmer-
kelijk is dat de Engelsen nog rekening hielden 
met het Hollandse gebruik van de kwart 
gulden/guilder (afb. 25). In 1832 volgde nog 
de waarde van 1/8 guilder.
In 1839 kwam er een einde aan het tijdperk 
van de guilder. Het Britse pond en British 
Guiana dollar kwamen daarvoor in de plaats. 
Na 1830 werden er ook nog bankbiljetten voor 
Demerara en Essequibo uitgegeven in vier ver-
schillende waarden. De waardeaanduiding op 
deze bankbiljetten werd in twee valutasoorten 
weergegeven, namelijk in ‘Joes’ en ‘Guilders ‘ 
(afb. 26). ‘Joes’ was de naam die de plaatse-
lijke bevolking gaf aan de gouden Braziliaanse 
Pecas, die een waarde had van 22 guilders. 
Boven de ‘Half Stiver’ staat de hoge Engelse 
Kroon te prijken om goed te laten zien dat 
‘Essequibo & Demararry’ nu onder de Engelse 
kroon vallen. Een hoge kroon zoals ook is te 
zien op de Nederlands postzegels met Koning 
Willem Alexander (NVPH nr. 3135 t/m 3137). 
Bijzonder is, dat de Britten bij ¼ guilder de 
Nederlandse kroon afbeelden. Toen werd al de 
landsnaam ‘Britsch Guiana’ gebruikt in plaats 
van de Nederlandse landsnaam van Demarara 
en Essequibo.
Vrijwel niemand weet dat belangrijke 
delen van Guyana langer onder Nederlands 
(199 jaar) dan onder Engels (151 jaar) bestuur 
zijn geweest. In 1966 werd Guyana een onaf-
hankelijk land. 

Bijzondere kenmerken van de gulden 
Bijzonder voor het geldstelsel van de gulden is 
dat de nominale waarde van munten en munt-
biljetten (de coupures) vaak in ‘kwarten’ zijn 
uitgedrukt. Bij de munten en bankbiljetten is 
dat bijvoorbeeld een waarde van 2½ cent (een 

halve stuiver), 25 cent (een kwart gulden), 
2½ gulden (een rijksdaalder), 25 gulden en 
250 gulden.
In de meeste landen om ons heen wordt niet in 
kwarten gedacht naar in ‘vijfden’ (5 maal 20 is 
100), wat we terugzien bij de euro. Bij de euro 
zijn de kwartjes en rijksdaalders verdwenen; in 
de plaats daarvan worden 20 cent- en 2 euro-
stukken gebruikt. Een afwijkende Nederlandse 
gewoonte is hiermee verloren gegaan. Bij de 
gebruikte afbeeldingen in dit artikel heb ik zo-
veel mogelijk bankbiljetten laten zien waarop 
deze kwarten tot uitdrukking komen.
In de beginjaren van de rupiah is het gebruik 
van kwarten nog terug te zien. Bij het bepalen 
van de waarde van de coupures dachten de 
Indonesiërs aanvankelijk in ‘kwarten’ en werd 
gekozen voor coupures van 25 en 2.500 ru-
piah (afb. 27+28). Door de enorme inflatie in 
de loop der jaren moest die gewoonte worden 
losgelaten en ging men over op waarden van 
tienduizenden en honderdduizenden rupiahs, 
soms nog hoger. 

Leeft de gulden nog voort? 
Ja, in zekere zin. Het voortleven van de gulden 
in de Indonesische rupiah is al verteld. Ook 
bij de Arubaanse Florin is er sprake van enige 
verwantschap. Na de ‘Status Aparte’ werd 
op Aruba gekozen voor een eigen munt met 
de naam ‘Florin’ (afb. 29). Deze muntsoort 
is duidelijk een broertje van de gulden. Bij 
de  Nederlandse gulden werd vaak voor het 
bedrag het teken ‘fl’ of ‘f’’ gezet. Dit is een 
afkorting van het woord florijn. Florin is van 
dat woord afgeleid. Veel Amerikaanse toeris-
ten noemen ‘de Florin’ overigens nog steeds 
de Aruba Guilder. Ook hier is bij de keuze van 
coupures in kwarten gedacht door ook te 
kiezen voor een biljet van 25 Florin. 
Deze bijzondere coupures van bankbiljetten 
zullen hoogstwaarschijnlijk op den duur ver-
dwijnen. Door het massatoerisme zal wellicht 
alles gelijkvormiger worden en zal men uitein-
delijk kiezen voor coupures die overeenkomen 
met die van de Amerikaanse dollar. 
Mogelijk zal de toekomstige munteenheid van 

Curaçao en Sint Maarten, twee zelfstandige 
landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden, 
de Caribische gulden worden. Dit is nog niet 
zeker, daar de besluitvorming daarover tus-
sen beide landen nog niet is afgerond. Maar 
misschien kiest men wel voor de (US?) dollar. 
Echt origineel zou een keuze voor een valu-
tanaam ’dollar’ niet zijn. Wereldwijd noemen 
al 24 landen hun valuta ‘dollar’, waaronder 
bijvoorbeeld Suriname, Belize, Guyana, Nami-
bië en Zimbabwe, maar ook grotere landen als 
Australië en Canada. 
Welke van de twee valutanamen het ook 
wordt, deze zal in beide gevallen een Neder-
lands tintje hebben. Uit de etymologie blijkt 
dat de naam ‘dollar’ afstamt van de Joachim-
thaler uit Tsjechië. Deze naam werd in de 
loop der tijd verkort tot Thaler en Taler. Via de 
Nederlandse ‘Daalder’ kwam deze naam in de 
Engelse taal terecht.
Binnen het guldenstelsel sprak men ook 
vaak over ‘Daalder’ (ƒ 1,50) en ‘Rijksdaalder’ 
(ƒ 2,50). Wie kent niet de reclamespreuk uit 
het guldentijdperk: ‘Op de markt is uw gulden 
een daalder waard’.

In de volgende afleveringen van dit artikel 
gaat het over de tientallen gebieden die ooit 
in bezit van de VOC en WIC zijn geweest, soms 
honderden jaren lang, en deels in het Konink-
rijk der Neder landen werden opgenomen. 
Gebieden waar naast vele andere muntsoor-
ten ook de gulden in gebruik is geweest. 

Literatuur
1. Linzmayer, Owen (2013). British Guiana, 
The Banknote Book. 
2. Hartsinck, J.J. (1770). Beschryving van Guyana,  
of de wilde kust van Zuid-America (Pomeroon).
3. Wikipedia voor aanvullende gegevens over: de gebie den 
van de VOC/WIC (onderdeel genaamd: ‘Dutch Empire’).
4. Hans Jacobi en Bert van Beek, fotografie 
Hans Rombout (1988). Geld van het Koninkrijk,  
ISBN 90-9002124-8.

Met dank aan Han Dijkstra en Janny de Weijer voor het 
kritisch doorlezen van dit artikel.
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n 1902 vertrokken mijn grootouders 
van moederszijde naar Suriname. 
Brieven van de familie konden 
worden geadresseerd met de heer 

D.M.H. Bolten, Militair Apotheker te Parama-
ribo. Zijn broer Edde, ging op avontuur naar de 
Franse kolonie Madagaskar. Maar zijn adres 
was een probleem (afb. 1). 

Paramaribo
Mijn grootvader verzond op 4 oktober 1903 
(afb. 2) vanuit Paramaribo de brief (afb. 3+4) 
met alleen zijn naam en die van zijn hospes 
naar Begara, district Beramanja. Er bestaat 
echter geen plaats Begara in Madagaskar.
De brief komt op 16 november 
1903 aan in Tamatave (afb. 5). 
Volgens mijn naspeuring in de 
bibliotheek van de NVF was dat 
met het Franse schip Djemnah 
van de ‘Paquebots de l’ocean In-
diën ligne U’. Dit schip was op 10 
oktober uit Marseille vertrokken 
en via het Suezkanaal op 17-11-
1903 in Réunion aangekomen 
(kaart 1). In Tamatave zet een 
postbeambte er op ‘voir Mora-

manga’. De brief gaat dan met de bootdienst 
voor de westkust van de kolonie (zie kaart 2) 
naar Mananjary. Op de achterkant wordt 
bovenaan vermeld ‘Inconnu a Mananjary’.
De brief gaat via Andevorante naar Mora-
manga (afb. 3+4). Daar schrijft een (dyslec-
tische?) beambte met rode inkt op de achter-
kant: ‘Inconnu a Maramonga’. Hij haalt op de 
voorkant de tekst ‘voir Moramanga’ door en 
schrijft erbij: ‘voir au dos’ (zie achterzijde).

Majunga
Dan wordt de brief pas echt interessant omdat 
iemand op de voorzijde schrijft: ‘voir Majunga 
à côté ouest’. Daarvoor is vanaf Tananarivo een 

Geïnspireerd door de uitzendingen ‘3 op reis’ van BNNover 
Madagaskar besloot ik het onderzoek af te ronden dat in de jaren 70 
door mijn vader was gestart. Het resultaat vindt u hierbij. 
door Daan Bezemer

I

Madagaskar zwerfbrief 1903

1. De heer E.H.Bolten na 
terugkeer uit Madagaskar

Kaart 1

Kaart 2

3

4
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transport nodig van kilometers, dwars door 
het binnenland van Madagaskar. Waarschijn-
lijk per boot over de rivier? De brief doet daar 
14 dagen over en komt op 23 januari 1904 aan 
in Majunga (afb. 6). Daar wordt ook gecon-
stateerd dat de heren onbekend zijn en op 
de voorzijde wordt vermeld: ‘Inconu à (Maju)
nga’. Waar de slecht leesbare tekst ‘Inconnu 
à rappel des foukets? i Kotanrango’ op de 
achterzijde vandaan komt weet ik niet.
De brief wordt (via een andere weg?) weer 
door het binnenland vervoerd en bevindt zich 
op 3 februari 1904 weer in Tamatave (afb. 7). 
Daar bedenkt een snuggere beambte dat er 
een plaatsje Behara in het zuiden van Mada-
gaskar ligt. De ‘g’ in het adres wordt in een ‘h’ 
veranderd en de brief gaat per boot naar Fort 
Dauphine (kaart 2) en vandaar door het oer-
woud (via een rivier?) en komt op 27 februari 
in Behara aan(afb. 8+9). 

Retour Suriname
Ook daar wordt geconstateerd dat de geadres-
seerden onbekend zijn (‘Inconnu à Behara’ 
op de achterzijde) en de brief gaat via Fort 

Dauphine (afb. 10) terug naar Tamatave. 
Daar wordt uiteindelijk maar besloten om de 
brief als onbestelbaar terug te sturen naar de 
afzender: ‘Retour Paramaribo’ op de voorzijde 
en de vermelding: ‘Bon, jour(?) Surinam ou 
ses rebutes’.
Het is onduidelijk waarom de brief dan 
blijft liggen en pas op 18 april aan een schip 
van ‘Ligne U’ wordt meegegeven (afb. 11). 

Tenslotte komt de brief via Le Havre (in kader 
suriname via havre) op 10 juni 1904 (afb. 12) 
in Paramaribo aan. En dat allemaal voor 
12½ cent!
Na een wereldreis van 8 maanden wordt de 
brief als onbestelbaar toch bij mijn grootvader 
bezorgd, hoewel er geen afzender is vermeld! 
Maar er was toen in Suriname maar één 
meneer Bolten. 

3

2 5 6 7 8

1211109

4

Stemerdingweg 12B te Soesterberg,                  Internet info@pzhzeist.nl
Wilt u ook onze gratis maandelijkse prijslijst ontvangen, bel dan nu.

Postzegelhandel Zeist  

Dit is mogelijk 50% meer dan wat u krijgt !!!!!!

Verkoop nooit uw postzegels…
…voordat u met ons contact heeft opgenomen! Verkopen is geen kunst, 

iedereen geeft u de hoogste en beste prijs. Of nog erger, belooft u de beste  
resultaten bij een (eventuele) verkoop !

Postzegelhandel Zeist is een groeiend bedrijf met een steeds grotere klantenkring in 
binnen- en buitenland. Onze succesformule is een snelle verkoop tegen een winstmarge 
van maar 15%. Bij verkoop op een gemiddelde veiling rekent de veilinghouder toch 20% 
voor de koper en 20% voor de verkoper. Dat is 40%! Bij een verkoop van € 100 krijgt u 

maar € 80 maar de verkoper moet wel € 120 betalen, en meestal moet u dan nog 
maanden op uw geld wachten !

Mocht u overwegen uw collectie, verzameling of doubletten te verkopen, neem dan eerst 
geheel vrijblijvend contact met ons op.

Bachlaan 76  3706BD  te Zeist.      Tel 0346-351705       Mobiel  06-54624422
Of bezoek ons kantoor/winkel, op vrijdagen van 10 uur tot 17 uur:
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Opgaven voor deze rubriek in het 
februarinummer 2018 (verschijnt 
1 januari) moeten uiterlijk op 
29 december 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. 

Leusden. De Til, Hamersveldse-
weg 30, 13.00-16.30 uur. T: 0318-
513222. beurs@deloupeleusden.nl 
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12.00-16.00 uur. 
T: 010-5916747.
Venlo-Zuid. Café/Zaal “ De Wylder-
beek”, Hagerhofweg 2a, 10.00-16.00 
uur. T: 06-51669561.
Winschoten. Gebouw SV Bovenbu-
ren Tromplaan 86, 9.30-15.00 uur. 
T: 0597-421497. rendering@ziggo.nl
Zevenbergen. Moerdijkse Waard, 
Dr. Arienslaan 60 a, 13.00-17.00 uur. 
T: 0168-880031 of 0168-329134.

10 december:
Anna-Paulowna. Ontm. Centr. Veer-
brug, Sportlaan 21, 9.30-13.00 uur. 
T: 0224-223029.
Boxtel. Gemeenschapshuis De 
Walnoot, Reginahof 1, 10.00-13.00 
uur. T: 0411-673485.
Echt. Clubgebouw St. Joris, Cy-
presstraat 58, 9.30-13.00 uur. T: 06-
27066971. robvossen@gmail.com
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.

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

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

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

15 december:
Leiden. De Lepelaar, Apollo toren 2, 
18.30-22.00 uur T: 071-5410623. 
freekversteegen@hotmail.com
 
16 december:
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerbera straat 6, 9.30-15.00 uur. 
T: 0297343885.  
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
De Bilt, LACA, Cultureelcentrum 
H. F. Witte, Henri Dunantplein 4, 
12.00-17.00 uur. T: 010-4802961. 
pweda@live.nl 
Kampen. Zalencentrum De Leuke 
Hanzestad, IJsseldijk 12, 10.00-
15.00 uur. T: 038-3324654, bvan-
dervegte@ziggo.nl
Leidschendam. Wijkcentrum de 
Plint, Prins Frederiklaan 7, 13.00-
16.00 uur. T: 070-3867303. 
www.zhpv.nl
Papendrecht. Zalencentrum 
De Palm, Van der Palmstraat 3, 
10.00-15.30 uur. T: 0184-415437. 
m.a.smeding@tele2.nl 

17 december:
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstraat 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002.
Huissen. Cultureel centrum ‘de 
Brink’, Brink 7, 10.00-14.30 uur. 
jan.s.roelofsen@kpnmail.nl 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, 9.00-12.00. 
T: 0224-298416.

FI
LA

TELISTISCHE

E V E N E M E N
T

E
N TENTOONSTELLINGEN 

EN MANIFESTATIES

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

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

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

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 

23-25 november:
Verona, Italië. Italia 2018. 
www.italia2018.eu

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

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
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.

tel:0318-513222
tel:0318-513222
mailto:beurs@deloupeleusden.nl
tel:0597%20421%20497
mailto:rendering@ziggo.nl
tel:0168%20880%20031
tel:0168%20329%20134
tel:0411%20673%20485
mailto:robvossen@gmail.com
http://www.pzv-volkel-uden.com/
tel:06-18551829
mailto:secretaris@noviopost.nl
tel:071%20541%200623
mailto:freekversteegen@hotmail.com
tel:0297%20343%20885
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
mailto:pweda@live.nl
tel:038%20332%204654
http://www.zhpv.nl/
tel:0184%20415%20437
mailto:m.a.smeding@tele2.nl
tel:06-18551829
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
http://goo.gl/0s0P6v
http://www.nordia2018.is/
http://refs.ee/en
http://www.zhpv.nl/
tel:0416%20374%20450
tel:0416%20374%20450
mailto:joop@jheeren.com
tel:073%20656%207680
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18 december:
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 19.00-22.00 uur. 
www.deventerpostzegelvereniging.nl 
Nijmegen.Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Hesel-
aan 386, 19.00-22.00 uur. T: 024-
3561969. secretaris@noviopost.nl
Wijchen. Brede school ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 19.00-
22.00 uur. T: 024-6450041.

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

23 december:
Brielle. Zalencentrum, Langestraat 
76, 13.00-16.00 uur. T: 06-83676700. 
familiebouman2012@gmail.com

24 december:
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 9.00-
12.30 uur. T: 040-2557650. postze-
gelbeursveldhoven@upcmail.nl

27 december:
Dalfsen. De Doorbraak, Smidswegje 
4, 10.00-16.00 uur. T: 0529-431528. 
Groningen: Sporthal Hoogkerk, 
Zuiderweg 70, 09.30-16.00 uur. 
T: 050-5033926. 

30 december:
Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140.

2018
6 januari:
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
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 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur, T: 0297-
563773. fvu001@gmail.com

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

9 januari:
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstr. 46a, 19.00-22.00 uur. 
T: 06-18551829. 

13 januari:
Gouda. Prinsenhof, Anna van 
Meertenstraat 10, 11.30-16.30 uur. 
T: 0182-374230.
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. beurs@deloupeleusden.nl 

14 januari:
Echt. Buurthuis St.Joris, Cy-
presstraat 58, 9.30-12.00 uur. T: 046-
4585187. Hub.bellen@outlook.com 
Wijchen. Wijkcentrum ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 10.00-
13.00 uur. T: 024-6411388.

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

19 januari:
Leiden. De Lepelaar, Apollotoren 2, 
18.30-22.00 uur T: 071-5410623.
freekversteegen@hotmail.com

20 januari:
Aalsmeer. Parochiehuis, Ger-
berastraat 6, 9.30-15.00 uur. 
T: 0297343885. 
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
Appingedam. ASWA-gebouw, Burg. 
Klauckelaan 16 te Appingedam van 
10.00 tot 15.00 uur. T: 0596-624394. 

Katwijk aan de Rijn. Wijkgebouw 
de Wiek, Fresiastraat 19, 10.00-
14.30 uur. T: 071-5173995. 
www.postzegelverengingkatwijk-
rijnsburg.nl 
Purmerend. De Inval, karekiet-
park 16. De inval, 10.00-16.00 uur. 
J.groot89@chello.nl 

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

22 januari
Nijmegen.Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Hesel-
aan 386, 19.00-22.00 uur. T: 024-
3561969. secretaris@noviopost.nl

27 januari:
Barneveld. Veluwehal, Nieuwe Markt 
6, 10.00-16.00 uur. T: 06-51880027. 
beurs@fv-degeldersevallei.nl
Lijnden. De Vluchthaven, Schiphol-
weg 649, 10.00-16.00 uur. T: 06-
54741761.
Oosterwolde. De Miente snellinger-
dijk 39, 10.00-16.00 uur. T: 0592-
388585. 
Winschoten. Gebouw SV Bovenbu-
ren Tromplaan 86, 9.30-15.00 uur. 
T: 0597-421497. rendering@ziggo.nl
Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140.

28 januari:
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstr. 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-18551829.
Huissen. Cultureel centrum ‘de 
Brink’, De Brink 8 10.00-14.30 uur. 
T: 026 – 3271979. 
w.aleven3@upcmail.nl
 
29 januari:
Wijchen. Wijkcentrum ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 19.00-
22.00 uur. T: 024-6411388.

3 februari: 
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
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 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur, T: 0297-
563773. fvu001@gmail.com

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

10 februari:
Gouda. Prinsenhof, Anna van 
Meertenstraat 10, 11.30-16.30 uur. 
T: 0182-374230.
Hoofddorp. ‘De Jeugd van Gisteren’ 
Beemsterstraat 4, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-54741761.

11 februari:
Wijchen. Wijkcentrum ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 10.00-
13.00 uur. T: 024-6411388.

13 februari:
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstr. 46a, 19.00-22.00 uur. 
T: 06-18551829.
Nijmegen.Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Hesel-
aan 386, 13.00-16.00 uur. T: 024-
3561969. secretaris@noviopost.nl

16 februari:
Leiden. De Lepelaar, 
Apollo toren 2, 18.30-22.00 uur 
T: 071-5410623. freekversteegen@
hotmail.com

17 februari:
Aalsmeer. Parochiehuis, Ger-
berastraat 6, 9.30-15.00 uur. 
T: 0297343885. 
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
Leusden. De Til, Hamersveldse-
weg 30, 13.00-16.30 uur. T: 0318 
513222. beurs@deloupeleusden.nl 

18 februari:
Castricum. Dorpshuis de Kern, Over-
toom 15, 10.00-16.00 uur. T: 0251-
313852. pietrietwijker@hotmail.com

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

19 februari:
Nijmegen.Wijkcentrum ‘Titus 
Brandsma’, Tweede Oude Hesel-
aan 386, 19.00-22.00 uur. T: 024-
3561969. secretaris@noviopost.nl

COMM
Zeestraat 82, 
2518 AD ’s-Gravenhage 
T: 070-3307500
Infolijn: 070-3307575
www.comm.nl
Museum na verbouwing weer 
geopend!

http://www.deventerpostzegelvereniging.nl/
mailto:secretaris@noviopost.nl
tel:0167%20563%20568
tel:06%2011301128
tel:06%2083676700
mailto:familiebouman2012@gmail.com
tel:040-2557650
mailto:postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl
mailto:postzegelbeursveldhoven@upcmail.nl
tel:0529%20431%20528
tel:050%20503%203926
tel:06%2027317747
mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
https://maps.google.com/?q=Ds.+de+Bouterlaan+5&entry=gmail&source=g
tel:0341%20256%20163
https://maps.google.com/?q=Bloemenhof+2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Bloemenhof+2&entry=gmail&source=g
tel:0162%20432%20738
tel:0162%20432%20738
mailto:ceespijpers@casema.nl
mailto:fvu001@gmail.com
http://www.pzv-volkel-uden.com/
tel:06-18551829
https://maps.google.com/?q=Hamersveldseweg+30&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Hamersveldseweg+30&entry=gmail&source=g
tel:0318%20513222
tel:0318%20513222
mailto:beurs@deloupeleusden.nl
https://maps.google.com/?q=Cypresstraat+58&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Cypresstraat+58&entry=gmail&source=g
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tel:046%20458%205187
mailto:Hub.bellen@outlook.com
mailto:secretaris@noviopost.nl
tel:071%20541%200623
mailto:freekversteegen@hotmail.com
https://maps.google.com/?q=Gerberastraat+6&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Gerberastraat+6&entry=gmail&source=g
tel:0297%20343%20885
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
https://maps.google.com/?q=Burg.+Klauckelaan+16&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Burg.+Klauckelaan+16&entry=gmail&source=g
tel:0596%20624%20394
https://maps.google.com/?q=Fresiastraat+19&entry=gmail&source=g
tel:071%20517%203995
http://www.postzegelverengingkatwijkrijnsburg.nl/
http://www.postzegelverengingkatwijkrijnsburg.nl/
mailto:J.groot89@chello.nl
http://www.pzv-volkel-uden.com/
mailto:secretaris@noviopost.nl
tel:06%2051880027
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https://maps.google.com/?q=snellingerdijk+39&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=snellingerdijk+39&entry=gmail&source=g
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tel:0592%20388%20585
tel:0597%20421%20497
mailto:rendering@ziggo.nl
tel:06-18551829
mailto:w.aleven3@upcmail.nl
tel:06%2027317747
mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
https://maps.google.com/?q=Ds.+de+Bouterlaan+5&entry=gmail&source=g
tel:0341%20256%20163
https://maps.google.com/?q=Bloemenhof+2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Bloemenhof+2&entry=gmail&source=g
tel:0162%20432%20738
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oals gebruikelijk ontvangt iedere 
bezoeker weer een gratis exemplaar 
van de Filakrant, alweer de 7e jaargang, 
alsmede een uitgebreide standhouders-

lijst met plattegrond. 
De Eindejaarsbeurs is een handelsbeurs, dus 

Z

Eindejaarsbeurs 
& Stamptales
Ook dit jaar vindt weer de grote filate-
listische en numismatische afsluiting 
van het jaar in Barneveld plaats.

zonder tentoonstelling noch ruiltafels. Er zijn 
ongeveer 160 handelaren aanwezig, waaronder 
een groot deel uit het buitenland. Er zijn ongeveer 
20 gespecialiseerde verenigingen present.

Dinosaurussen
Zoals de vaste bezoekers al gewend zijn, wordt 
in de toneelzaal weer speciaal voor de jeugd 
een evenement georganiseerd onder de naam 
Stamptales. Dit is het grootste jaarlijkse jeugdeve-
nement van de Benelux. 

Dit jaar is het thema: dinosaurussen, wat wordt 
ondersteund met een tentoonstellings inzending 
van Jasmine van Regenmortel ‘Dino saurussen op 
postzegels’, waarmee zij nationaal en internatio-
naal geëxposeerd heeft. 
Stamptales is gratis toegankelijk voor de jeugd 
tot en met 17 jaar. Ook dit jaar zijn er weer nieuwe 
jeugdbladen in de workshop. Natuurlijk weer een 
uitgebreid postzegel- en muntenprogramma 
met gratis postzegels, munten en andere mooie 
prijzen. Beide dagen wordt afgesloten met een 
jeugdveiling om 14.30 uur. 

Stichting
Het jeugdevenement Stamptales wordt mogelijk 
gemaakt door de Stichting ‘Evert van de Vlekkert 
Foundation’. Deze non-profit stichting kan haar 
werk alleen doen door uw steun. Donaties in 
natura of een geldelijke bijdrage voor Stamp-
tales kunnen ingeleverd worden bij de stand van 
de stichting in de grote zaal. De stichting zorgt 
ervoor dat het op de juiste manier verwerkt wordt 
en bij de jeugd terecht komt. 

Ohmweg 31

2952 BD Alblasserdam

078 691 28 99

info@verloop.nl

www.verloop.nl

Ook een gelikt 
magazine?

Dat doe je zo...
Bekijk de film op
verloop.nl
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EINDEJAARSBEURS  
& STAMPTALES

28 & 29 DECEMBER 2017

1500 stoelen / chaises / Stühle / chairs
Ca. 160 Handelaren / Marchands / Händler / Dealers.

Filatelie, munten, bankbiljetten, prentbriefkaarten, verenigingen.
Philatélique, monnaie, billets de banque, cartes, groupes d’étude.

Philatelie, Münzen, Banknoten,  Ansichtskarten,  ArGe.
Philatelics, coins, papermoney, postcards, studygroups. 

Locatie/Location/Ort: 

De Veluwehal
Nieuwe markt 6

3771 CB Barneveld (NL)

28 - 12 - 2017 10.00 - 17.00 

29 - 12 - 2017 10.00 - 16.00

Toegang/Entree/Eintritt/Entrance
€ 3,- p.p. per dag/Jour/Tag/Day

Jeugd/Jeunesse/Jugend/Youth

<16 gratis/gratuit/frei/free

28 / 29 DEC 2017 STAMPTALES MEGAJEUGDEVENEMENT
BIG YOUTH EVENT / GROSSES JUGENDTREFFEN / GRANDE RÉUNION JEUNESSE 

V.O.V.V. • Postbus 887 • 7301 BC  Apeldoorn NL • Tel: (+31)-(0)55-3558600 • 0630-718411
e-mail: organisatie@eindejaarsbeurs.nl    website: www.eindejaarsbeurs.nl

Grote internationale beurs
Grande bourse internationale
Grosse internationale Messe

biG international fair
auto / Voiture / Car:

A1:  Afrit / Sortie / Ausfahrt / Exit 16 Voorthuizen / Harselaar.
Volg / Suivre / Folge Barneveld-centrum

trein / train / bahn:  
400 m. van station Barneveld-centraal / du gare centraal  

ab Bahnhof-centraal / from station-centrum
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BINNENLANDSE BLADEN

Charles Beterams heeft helaas 
zijn activiteiten voor de rubriek 
moeten beëindigen in verband 
met drukke werkzaamheden. 
We zijn op zoek naar een 
nieuwe redacteur. 
Deze maand neemt Jan Velle-
koop ook het binnenland voor 
zijn rekening.

Brits nieuws
De Studiegroep Britannia is 
opgericht in 1969 en is met zijn 
tijdschrift Britannia News dus 
inmiddels aan de 48e jaargang be-
zig. Voor een bescheiden jaarlijkse 
contributie levert de studiegroep 
allerlei verenigingsdiensten als 
bijeenkomsten, veilingen en rond-
zendingen, en ook een eigen blad, 
dat viermaal per jaar verschijnt. 
De papieren versie is uitgevoerd in 
zwart-wit, maar leden kunnen op de 
recent vernieuwde website het blad 
ook in kleur bekijken.
Hoofdmoot vormen natuurlijk de 
postzegels van Groot-Brittannië, 
maar de Kanaaleilanden en Ierland 
worden niet vergeten. In het 
septembernummer weer uitvoerige 
aandacht voor de Machin-serie, die 
dit jaar 50 jaar oud is geworden 
en elk kwartaal wel weer nieuwe 
verrassingen brengt. David Verdonk 
opent een artikelenserie over een 
heel nuttig algemeen thema, de 
computer als hulpmiddel voor fila-
telisten. Voor de eerste aflevering 
ging hij op zoek naar computer-
programma’s die helpen bij het 
meten van tandingen. Er bestaan 
digitale tandingmeters, maar die 
zijn nog niet heel goedkoop. Voor 
de bezitters van een scanner en een 
internetverbinding zijn er echter 

diverse andere opties. Het artikel 
noemt  enkele gratis te vinden 
pro gramma’s, er zijn ook syste-
men waarvoor betaald moet 
worden. De Perfomaster 3000, 
een gratis programma van Duitse 
makelij werd uitvoerig getest aan 
de hand van een postzegel van 
Tasmanië. Beste resultaten werden 
bereikt met scans van 600 dpi (dots 
per inch), waarbij niet alleen de 
tanding kan worden gemeten, maar 
ook afstanden (bijvoorbeeld die van 
opdrukken) zeer nauwkeurig kun-
nen worden vastgesteld.
www.sgbrittannia.nl

Amsterdam E
Iets jonger dan de bovengenoemde 
studiegroep is De Nederlandse 
Academie voor Filatelie, die dateert 
namelijk van 1984. Tweemaal per 
jaar verschijnt haar tijdschrift 
 Notities, waarin de Academie 
beoogt originele filatelistische 
studies te laten verschijnen in de 
Nederlandse taal. Dat betreft vaak 
‘Nederlandse’ onderwerpen, maar 
ook het buitenland komt geregeld 
aan de orde. In nummer 54 van april 
doet Kees de Baar een interessante 
suggestie voor de betekenis van 
de letter ‘E’ onderin het treinstem-
pel ‘Amsterdam’, dat vanaf 1893 
voorkomt als kleinrond- en als 
grootrondstempel. Na bestudering 
van diverse dienstregelingen van de 
Staatsspoorwegen concludeert hij 
dat de letter ‘E’ vermoedelijk staat 
voor ‘Expresse’, het stempel werd 
namelijk (als aankomststempel) ge-
plaatst op uit Engeland aangekomen 
post in een trein die om 6.14 uur van 
Vlissingen naar Amsterdam vertrok. 
In hetzelfde nummer vertelt Jan van 
den Berg iets over de briefkaart-
formulieren van Mauritius uit 1879. 
Daarbij blijken interessante details 
vastgelegd in de postzegeltijdschrif-
ten uit die tijd. Van die literatuur 
komen allengs meer en meer titels 
digitaal op het internet beschikbaar. 
Voorheen was voor het raadplegen 
van dergelijke bronnen vaak nog uit-
voerig gereis en geschrijf noodza-
kelijk, nu kan men veel raadplegen 
vanuit de eigen woning.
www.nedacademievoorfilatelie.nl

Het Envopak
Het septembernummer van De 
Postzak (nr. 221) bevat een goed 
gedocumenteerde studie over het 
Envopak, door auteur Diny Bee-
reboom consequent ‘de’ envopak 
genoemd. Dat is een kunststof ver-

pakking die meermalen kan worden 
gebruikt om per post te worden 
verzonden. Het betreft een vinding 
van een Britse firma, die al in de 
jaren 50 binnen grote bedrijven 
werd gebruikt voor intern postver-
keer. Vanaf 19 november 1964 werd 
het gebruik van deze omslagen in 
Nederland ook toegestaan voor 
verzending per PTT. Bijzonder-
heid was dat het adres daarbij op 
een stukje stevig papier in een 
adresvenster werd geplaatst, bij 
terugzending behoefde de afzender 
deze adresstrook alleen maar om te 
draaien, het retouradres stond op 
de achterzijde. Voor de frankering 
was ook zo’n venster voorzien, 
de daarin gebruikte kaartjes met 
afgestempelde postzegels komen 
nog regelmatig voor in verzame-
laarshanden. Sommige onderne-
mingen gebruikten Envopaks met 
maar 1 venster, zoals het hierbij 
afgebeelde model van een bekende 
winkelketen. Omdat de Envopaks 
met een ritssluiting werden geslo-
ten mocht in Nederland lang het 
drukwerktarief worden toegepast. 
Werd die ritssluiting ook nog verze-
geld dan moest volgens brieftarief 
worden gefrankeerd. Deze verpak-
kingen zijn nog steeds in gebruik, 
bijvoorbeeld voor het heen en weer 
zenden van patiënten-‘monsters’. 
Daarvoor is tegenwoordig alweer 
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samenstelling: Jan Vellekoop, wijlazenvooru@gmail.com

een aparte categorie post ge-
creëerd: ‘medische post’, die bij 
voorrang wordt bezorgd. Daarover 
valt inmiddels ook al weer een 
aardige studie te schrijven. Wellicht 
een volgend onderwerp voor deze 
bekwame onderzoekster?
www.po-en-po.nl

IJspost
Vroeger waren er nog echte winters 
… In 1922 was de winter zo streng 
dat door de ijsgang onze Wad-
deneilanden per boot niet meer te 
bereiken waren. Ook in de verdere 
jaren twintig herhaalde zich dat 
regelmatig. Er werden daarom spe-
ciale ijspostvluchten georganiseerd, 
vooral om personen, levensmid-
delen en brandstoffen naar de 
eilanden te brengen. De vliegtuigen 
brachten ook post over, wat door 
filatelisten direct werd opgepakt. De 
meeste nog bewaarde voorbeelden 
van deze postvluchten zijn dan 
ook een beetje naar filatelistisch 
maakwerk. In de Aero-philatelist 
nr. 3 van dit jaar vertelt Wybo Heere 
er meer over. Ook na 1945 kwamen 
deze vluchten nog voor, inmiddels 
uitgevoerd per helikopter. Een 
overzicht van alle vluchten geeft de 
vereniging ‘De Vliegende Hollander’ 
in haar om de paar jaar verschij-
nende luchtpostcatalogus.
www.de-vliegende-hollander.com Het bepalen van de tanding

http://www.sgbrittannia.nl/
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80 jaar jong
Op 11 december 1937 werd door de 
Vlaamse apotheker Jos Joos met 
nog 24 andere enthousiastelingen 
de Vlaamsche Bond van Postzegel-
verzamelaars opgericht. Het waren 
andere tijden: ‘met den dag neemt 
de filatelie grootere uitbreiding’ zo 
werd in het eerste nummer van het 
nieuwe huisorgaan gemeld. Doel 
was met name de verspreid op 
het Vlaamse platteland wonende 
verzamelaars van dienst te kunnen 
zijn, en dan uiteraard in hun eigen 
taal. Dat eerste nummer kwam uit 
in januari 1938, het blad heette ‘Het 
Postzegel’. Direct al in 1938 kon het 
blad de belangen van verzamelaars 
verdedigen door krachtig te pro-
testeren tegen de hoge toeslag op 
het zogenoemde IJzerblok, dat een 
frankeerwaarde had van 2,45 Frank 
en een toeslag van liefst 7,55 Frank.
In 1959 veranderde men de naam 
van het tijdschrift in ‘De Postzegel’, 
omdat de allereerste Woordenlijst 
van de Nederlandse taal uit 1954 het 
woord postzegel niet langer ook als 
onzijdig wilde klasseren. ‘Wat kun-
nen wij anders doen dan gedwee de 
bevelen van hogerhand volgen?’ zo 
schreef de toenmalige hoofdredac-
teur. In het novembernummer blikt 
men terug en vol vertrouwen tevens 
vooruit. In dit nummer verder een 
beschouwing gewijd aan 100 jaar 
zelfstandig Finland, een onderwerp 
dat in meerdere bladen dit jaar 
aan de orde kwam. Auteur René 
Hillesum neemt de lezer vlot en des-
kundig bij de hand op een wandeling 
langs enkele opvallende postale 
gebeurtenissen uit die eerste eeuw.
www.kvbp.be

Plantjes kweken
Postzegeluitgevende landen en 
postbedrijven buitelen de afgelo-
pen jaren over elkaar heen in hun 
pogingen iets ‘origineels’ op de 
internationale verzamelaarsmarkt 
te brengen. Zo konden we al ken-
nismaken met geweven en gebreide 
zegels, met houten zegels, zilveren 
zegels, zegels met hologrammen, 
zegels met een (chocolade)smaakje 
en zegels met een (aangenaam) 
luchtje en zo nog het een en ander. 
Linn’s Stamp News van 6 novem-
ber schrijft over een recente emis-
sie van Nieuw-Zeeland, met alweer 
een novum.

Daar verschenen op 4 oktober zes 
vijfkantige zegels die zaden bevat-
ten van een zestal planten: basili-
cum, wortels (peentjes), peterselie, 
bieslook, broccoli en sla. ‘Plant mij’ 
staat in het onderste deel gedrukt 
bij een rond vlak waarin die zaden 
zijn verstopt. De puntige onderzijde 
van de zegels is speciaal zo gekozen 
om het geheel gemakkelijk in een 
bakje met aarde te kunnen zetten. 
En dan maar afwachten. Omdat 
heel wat landen erg scherpe invoer-
regels hebben met betrekking tot 
de invoer van plantenzaden, is 
er ook een zaadloze versie op de 
markt gebracht. Beide versies ver-
schenen in velletjes met 10 ‘zegels’, 
voor elke waarde een, maar ook 
in een souvenirvel met alle zes bij 
elkaar. Of de zegels met zaad ook 
in Nederland mogen worden inge-
voerd is mij nog niet bekend.
www.linns.com 

Roosevelt’s vingers
Het overlijden van de Amerikaanse 
president F.D. Roosevelt in april 
1945 leidde wereldwijd tot uitgiften 
met herdenkingszegels. Vooral 
het kleine Monaco liet zich niet 
onbetuigd. Alleen al in 1946 gaf het 
negen Rooseveltzegels uit, waarbij 
een luchtpostzegel van 10 frank.
Toen in 1947 Amerika het 100-jarig 
bestaan van zijn eerste natio-
nale postzegel kon vieren met een 
grote show in New York, de CIPEX 
(Centenary International Philatelic 
Exhibition) was Monaco weer van de 
partij, nu met vijf luchtpostzegels.
De laagste waarde van 50 centimes 
laat Roosevelt zien te midden van 
zijn postzegelalbums, met een loep 
in de rechter- en een postzegel in 
de linkerhand. Het ontwerp was 
ontleend aan een bekende voor-
oorlogse persfoto. Ontwerper van 
de in plaatdruk uitgevoerde zegel 
was Pierre Gandon, wiens vader 
ook al Franse postzegels ontworpen 
en gegraveerd had. Aan Gandon jr. 
danken we overigens ook de fran-
keerserie Marianne van Gandon uit 
1945. Model voor die serie stond 
naar verluidt zijn echtgenote.

BUITENLANDSE BLADEN

Boekdruk aan de rol
Timbres magazine besteedt van 
tijd tot tijd ook aandacht aan de 
voor de aanmaak van (Franse) post-
zegels gebruikte druktechnieken. 
In het novembernummer beschrijft 
Gérard Gomez hoe in mei 1913 de 
Franse PTT in contact was gekomen 
met Louis Chambon (1861-1932), 
een fabrikant van drukpersen. 
Chambon had een drukpers voor 
boekdruk ontwikkeld die van een ci-
linder, dus van een ronde drukvorm 
en niet van een vlakke plaat, kon 
drukken. Er werd bij wijze van proef 
een ‘zegel’ zonder waarde-aandui-
ding gedrukt met het portret van 
Raymond Poincaré, sinds januari 
1913 de president van Frankrijk. 
Met de machine kon van een in 
principe eindeloze rol papier worden 
gedrukt, wat veel handenarbeid 
zou besparen. De PTT besloot tien 
van deze persen aan te schaffen. 
Vertraagd door de Eerste Wereldoor-
log werden dat er uiteindelijk iets 
minder, vanaf 1922 kwam de eerste 
pers in actie, vooral gebruikt voor de 
productie van rolzegels. Er kwamen 
er spoedig nog een paar bij, vanaf 
1929 ook ingezet voor de maken 
van postzegelboekjes, waarvan er in 
deze tijd in Frankrijk tienduizenden 
per dag (!) werden verkocht. Met 
het oog op een naderende oorlog 
werden in de jaren ’39-’40 zelfs 
negen Chambonpersen tijdelijk 
verhuisd van Parijs naar Limoges. 
Uiteindelijk zouden vanaf 1954 deze 
Franse persen worden vervangen 
door Duitse ‘Heidelbergers’. Die 
drukten weliswaar als vanouds van 
vlakke drukplaten, maar waren 
qua snelheid en betrouwbaarheid 
kennelijk toch superieur, en wellicht 
ook goedkoper. Chambon’s bedrijf 
is overigens nog steeds actief, na 
een fusie met het Japanse Komori 
produceert het nu drukpersen en 
verpakkingslijnen.
www.timbresmag.com

Pas in 1968 wees het Minkus Stamp 
Journal op het feit dat de president 
is afgebeeld met aan zijn linkerhand 
niet minder dan vijf vingers en een 
duim. Sindsdien komt deze zegel 
regelmatig terug in lijstjes met 
beroemde ontwerpfouten. In de 
American Philatelist van november 
wijst Charles Epting er fjintjes op dat 
in de rechter onderhoek weliswaar 
als ontwerper (delineavit) Gandon 
wordt genoemd maar als graveur 
(sculpsit) de Fransman Bariangue. 
Dat tijdens het ontwerpproces nie-
mand de vergissing heeft opgemerkt 
blijft natuurlijk opmerkelijk. Verza-
melaars van ‘fouten’ op postzegels 
kunnen er nu hun voordeel mee 
doen, de zegel in kwestie is voor 
slechts enkele euro’s te koop.
www.stamps.org/american-philatelist

http://www.kvbp.be/
http://www.TimbresMag.com/
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samenstelling Kees Verhulst, kees.verhulst@gmail.com

Ter gelegenheid van de Kinderpost-
zegels 2017 heeft de Vereniging 
voor Kinderpostzegels en Maxi-
mafilie bij PostNL een bijzonder 
poststempel aangevraagd. Omdat 
de uitgifte van de kinderzegels 
vrij onverwacht naar voren is 
geschoven (van november naar 9 
oktober), kan nu het ontwerp pas 
worden getoond. Sanoma Uitgeverij 
van Libelle moest eerst toestem-
ming geven voor het ontwerp. De 
afbeeldingen zijn van Studio Jan 

Kruis, maar het stempelontwerp 
is gemaakt door Birza Design uit 
Deventer. In het stempel zien we 
Catootje en de bekende Rode Kater.

Nagekomen 
stempel

 Nr. Adres
 Amsterdam 5 Reigersbos 60, Bruna
 Amsterdam 18 Burg. De Vlugtlaan 178, 
  Primera Brouwer
 Amsterdam 30 Reigersbos 57, Woon en 
  DHZ Centrum
 Apeldoorn 20 Dijkgraafweg, Gamma
 Assen 6 Triade 9, Primera
 Boskoop 1 Koninginneweg 6, Bruna 
 Boskoop 3 Koninginneweg 11, Primera 
 Boskoop 6 Westpark 1, Karwei
 De Meern 3 Mereveldplein 22, Kantoor-
  boekhandel Kees Visscher
 De Meern 5 Mereveldplein 3, Jumbo
 Dordrecht 8 Mijlweg 49, Gamma
 Dordrecht 9 Krispijnseweg 68, 
  Emté Supermarkt

 Dordrecht 13 Rivierenplein 20, 
  Avantage supermarkt 
 Enschede 13 Veldhoflanden 8-9, Primera
 Heerlen 9 Corio Center 16, Plantage 
  Boekhandel Cobben
 Heesch 2 Cereslaan 9, Karwei
 Meppel 1 Industrieweg 9, Businesspoint
 Meppel 3 Rembrandtplein 30, Primera
 Papendrecht 2 Kombuis 2, MCD
 Papendrecht 5 Ketelweg 18, Gamma
 Roosendaal 5 President Kennedylaan 88, 
  Primera

Bijzonderheden 

 Geen stempel ontvangen: De Meern,  
Mereveldplein 13, Albert Heijn

Bennekom 1: Dorpsstraat 22, Bruna: nieuw 
stempel (vervanging)

Nieuwe dagteken(tuimel)stempels tabel nummer 5 (bijgewerkt tot en met 5 november 2017)

Stempel Eindejaarsbeurs
Net als elk jaar is er ook dit jaar 
weer een Eindejaarsbeurs in Bar-
neveld. Deze keer wordt de beurs 
gehouden op 28 en 29 december 

in de Veluwehal in Barneveld. Het 
bijzondere poststempel dat op de 
beurs wordt gebruikt kan ik nog 
niet tonen omdat ik het niet op 

tijd heb ontvangen. Samen met 
dit poststempel zal er ook een 
dagtekenstempel Barneveld worden 
gebruikt. Het stempelnummer is op 

dit moment nog niet bekend. U zal 
moeten wachten tot het januari-
nummer.

 

B
O

EK

ENPLANK

Een van de grootste en bekendste 
filatelisten in Finland was ongetwij-
feld Agathon Fabergé. De verzame-
laar, handelaar, veilinghouder Kaj 
Hellman was al vele jaren gefasci-
neerd door Fabergé en verzamelde 
‘alles wat los en vast is’ over Faber-
gé. Een jaar of vijf geleden besloot 
hij, samen met Jeffrey Stone, er een 
echte study van te maken met als 

doel een publicatie.
Helaas is Kaj Hellman op 4 augus-
tus 2016 overleden en heeft de 
voltooiing van het boek niet kunnen 
meemaken.
Agathon Karlovich Fabergé (1876-
1951) was de tweede zoon van 
de bekende goudsmid uit Sint-
Petersburg, Peter Carl. Pas in 1927 
kwam Agathon – als vluchteling 
– naar Finland. Een jaar eerder had 
hij de gehele Zemswo-collectie van 
Ferrari verworven. Na aankomst in 
Finland ging hij verwoed door met 
verzamelen en op de WIPA-1933 
tentoonstelling in Wenen was hij 
een der belangrijkste exposanten.
Heel bijzonder is dat alle Fabergé 
collecties die in 1933 op de WIPA 
te zien waren, in het boek staan 
afgebeeld. Grotendeels, zoals ze 
destijds in de kaders hingen. Uiter-
aard in zwart/wit, maar dit geeft 
een geweldig tijdsbeeld over het 
tentoonstellen in die tijd.

Agathon Fabergé
Portrait of a philatelist

Er hing niet zomaar iets, maar een 
flink aantal top-collecties:
Finland, Poland, Russia,  Russian 
 Levant, Poland entires, Russia 
entires, Russia proofs, Russia rural 
stamps.
Opgenomen is de lijst van Zemstwo 
zegels die Fabergé in zijn bezit had.
Fabergé noteerde veel, ook op 
post zegels. Beroemd is zijn kleine 
schrift in potlood. Op een groot 
 formaat postzegel (maar toch) 
kon hij gemakkelijk 40 woorden 
leesbaar schrijven!
We worden in het boek geleid langs 
de vele tentoonstellingen waar hij 
een collectie inzond.
Fabergé verrichtte veel onderzoek 
en heeft de nodige publicaties op 
zijn naam staan.
Beroemd zijn de Fabergé-veilingen. 
Hij koos daarvoor niet alleen grote 
bekende firma’s. Dat alles niet altijd 
glad verliep wordt in hoofdstuk 11 
beschreven: The Controversy Sur-
rounding the Sales by H R Harmer.
Een must voor iedere verzamelaar 
van Finland en Rusland en interes-
sant voor een ieder die geïnteres-
seerd is in de geschiedenis van de 
filatelie.

370 Pagina’s, gebonden, 21,5x25 cm, 
2017. ISBN: 978-952-67315-1-3  
€ 50 plus verzendkosten
Uitgave: Suomen Filateliapalvelu Oy 
myynti@filateliapalvelu.com 

https://maps.google.com/?q=Westpark+1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Mereveldplein+22&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Mereveldplein+3&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Mijlweg+49&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Krispijnseweg+68&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Rivierenplein+20&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Papendrecht+5,+Ketelweg&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=De+Meern,+Mereveldplein+13&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=De+Meern,+Mereveldplein+13&entry=gmail&source=g
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ariefwijzigingen leidden in 
Indië vaak tot opdrukken. 
Toen op 1 januari 1929 het 
tarief voor een brief naar 

het buitenland werd verlaagd (!) 
van 20 naar 15 cent, liep de verkoop 
van zegels van 20 cent flink terug. 
Omdat er een tekort aan zegels van 
12½ cent dreigde te ontstaan besloot 
de Indische postdienst de overtollige 
blauwe zegels van 20 cent in rood te 
overdrukken met 12½. Zo ontstond 
een allergewoonst opdrukzegeltje 
in een totale oplage van maar liefst 
27.020.000 stuks. De zegels werden 
verkrijgbaar gesteld aan de loketten 
in Indië, geleidelijk vanaf 13 decem-
ber 1930, en aan de Nederlandse 
filatelieloketten met ingang van 
1 april 1931. En, zoals dat in Indië 
wel meer is voorgekomen: opdruk-
ken zijn er ook met foutdrukken. De 
variëteiten op zowel de beeld- als 
de gomzijde zijn welhaast ontelbaar, 
maar de echte foutdruk is natuurlijk 
de kopstaande opdruk (afb. 1). Deze 
lijkt niet zeldzaam, hoewel er maar 
100 stuks van zouden bestaan. Im-
mers, in vrijwel iedere grote veiling 
wordt zo’n exemplaar regelmatig 
aangeboden. Ongebruikt (of post-
fris), dat dan weer wel. Wat weten we 
eigenlijk van deze zegel?
Twee jaar na het verschijnen van 
de zegel wordt plotseling in drie 
filatelistische tijdschriften een 
afbeelding gepubliceerd van een 
veldeel van tien zegels van de linker 
bovenhoek met kopstaande opdruk. 
De afbeelding is toegezonden door 
de toen flink aan de weg timmerende 
firma N.V.  Hekker’s Postzegelhandel 
uit Amsterdam. Deze handelaar kwam 
namelijk in het bezit van een half vel 
bestaande uit 100 zegels met kop-
staande opdruk. P.J. Hekker vernam 
‘van zeer bevoegde zijde’ dat een vel 
van 100 kopstaande opdrukken werd 
aangetroffen in een groote voorraad 
dezer zegels, bestemd voor distributie 
over hoofd-, bij- en hulpkantoren van 
een groot postkantoor in Ned.-Indië 
(wij vermoeden Soerabaja). Het lijkt 
erop dat de kopstaande opdrukken 
niet aan het loket zijn verkocht, maar, 
vermoedelijk door een postambtenaar, 
vóór den verkoop zijn achtergehou-
den. Wij vragen ons nu af wie of welke 
functionaris dit veldeel in zijn geheel 
aan Hekker heeft gestuurd (gelooft 
u voor 100 x  12½ cent = ƒ 12,50 plus 
verzendkosten?), wanneer dit veldeel 
is gevonden en verstuurd. 
Hoe konden kopstaande opdruk-
ken ontstaan? De opdruk werd in 
steendruk uitgevoerd door het repro-

ductiebedrijf van de Topografische 
Dienst (TD) in Weltevreden. De vellen 
van 200 zegels waren in het midden 
gevouwen en daardoor niet geschikt 
ze ineens te overdrukken. Daarom 
werden alle vellen gescheurd in twee 
gelijke delen van elk 100 zegels. 
Hierdoor ontstonden dus boven- en 
ondervellen. Om een goed gecen-
treerde opdruk te verkrijgen was het 
nodig de velranden gelijk te maken, 
omdat deze als aanleg moesten 
dienen. Van de velranden werden dus 
stukken weggesneden. Deze operatie 
werd met chirurgische precisie uitge-
voerd. Op de aanlegranden werd ook 
een teken aangebracht, die op alle 
veldelen zuiver overeenkwamen. Dit 
teken diende als aanlegpunt voor de 
drukker. De geperforeerde kant is dus 
nooit aangelegd. Bij het aanbrengen 
van de opdruk kwam deze op de bo-
venvellen (dus: 100 zegels met links, 
boven en rechts een bijgesneden vel-
rand, en onder de perforatie) normaal 
te staan. Voor het bedrukken van de 
ondervellen (dus: 100 zegels met 
links, onder en rechts een bijgesne-
den velrand, en boven de perforatie) 
moest de steen 180 graden worden 
omgedraaid. Kwam echter een boven-
vel tussen de ondervellen terecht (of 
een ondervel tussen de bovenvellen), 
dan moest de drukker, om een aan-
legrand te hebben, dit vel omkeren, 
waardoor een kopstaande opdruk kon 
ontstaan. En dit is inderdaad gebeurd, 
zo is opgetekend door het hoofd 
van de TD, van wie de bovenstaande 
uitleg afkomstig is. Onbegrijpelijk 
is dit niet, immers, niet minder dan 
270.200 veldelen moesten worden 
overgedrukt! Tijdens het overdruk-
ken waren speciale ambtenaren van 
de posterijen aanwezig om ervoor te 
waken dat er geen misdrukken over 
het hoofd werden gezien. De veldelen 
met de kopstaande opdrukken 
werden er uitgevist en ter vernietiging 
meegenomen naar het hoofdkantoor 
in Bandoeng. 
Ondanks deze waakzaamheid is er 
dus toch tenminste één bovenvel van 
100 zegels met kopstaande opdruk 
ontglipt en via via terecht gekomen 
bij Hekker. Hij heeft ter garantie 
eerst alle 100 zegels op de gom-
zijde rechtsonder voorzien van zijn 
firmastempel HEKKER en linksonder 
met potlood het volgnummer. De 
zegel linksboven (de eerste in het 
veldeel dus) kreeg een cijfer 1, terwijl 
de laatste rechtsonder voorzien werd 
van het nummer 100. Wij hebben in 
elk geval de nummers 5 (afb. 2) en 
97 gezien, en meerdere daartussenin. 

Vervolgens bood Hekker de zegels 
aan voor ƒ 40 per stuk. Wilde de koper 
er weer vanaf, dan kocht Hekker tot 
nadere aankondiging de zegel terug 
voor ƒ 30, mits uiteraard voorzien van 
zijn garantiestempel en volgnummer. 
Hekker stuurde ook exemplaren naar 
diverse postzegelverenigingen in 
Indië, waar de leden ze op de bijeen-
komsten in april 1933 eveneens voor 
ƒ 40 konden aanschaffen.
In Indië zelf doken ook exemplaren 
met kopstaande opdruk op, maar 
niet van het veldeel van Hekker. Het 
Postzegelblad voor Indië meldde 
dat een blokstuk (blok van vier?) 
werd opgezonden aan het Hoofd 
der Posterijen, die het ter onder-
zoek doorzond aan het Hoofd der 
Reproductie van den Topografischen 
Dienst. Van genoemde autoriteit 
werd hierop het bericht ontvangen 
dat aan de echtheid niet getwijfeld 
behoeft te worden. De opdruk bleek 
wat oranjekleurig en korrelig. Ook 
werden ‘goedgeslaagde eigen maak-
sels’ aangetroffen. In Indië werden 
de ‘kopstaanden’ zonder keur Hekker 
voor ƒ 5 verkocht. Het blad raadde 
eventueele koopers echter aan uit-
sluitend die zegels aan te schaffen die 
het stempel der firma Hekker dragen 
en van een volgnummer zijn voorzien.
Sinds jaar en dag staan ongebruikte 
exemplaren in de NVPH-catalogus 
genoteerd voor € 450, gebruikte voor 
€ 900 en deze laatste prijs niet eens 
cursief gedrukt. Gebruikte exempla-
ren blijken namelijk tot de zeldzaam-
ste zegels van Nederlands-Indië te 
behoren! Hoeveel ‘kopstaanden’ zijn 
er eigenlijk gebruikt? Boven lazen we 
dat Hekker ongebruikte zegels naar 
filatelistenverenigingen in Indië heeft 
verstuurd om ze daar te verkopen. 
Zijn ze verkocht? Zo ja, zijn daarna 
enkele aan filatelisten verkochte 
exemplaren daadwerkelijk op een 
envelop geplakt en bijvoorbeeld naar 

het eigen adres verzonden? 
Ons zijn tot op heden vijf gebruikte 
exemplaren bekend. Een van de vijf 
bevindt zich zelfs op een aangeteken-
de brief uit Soerabaja van 29-3-1933. 
Naast de kopstaande opdruk zit een 
Kreislerzegel van 12½ cent geplakt. 
Verder is ons een exemplaar op een 
stukje papier bekend, in twee hoeken 
heel licht afgestempeld (de plaats-
naam is niet eens leesbaar, misschien 
Soerabaja?) op 3-4-1933. Deze zegel 
zou op verzoek kunnen zijn afgestem-
peld. Dan zijn ons twee exemplaren op 
briefstukjes bekend met verschillende 
typen afstempelingen van het bijpost-
kantoor Soerabaja- / Simpang van 
27-3-1933 (tevens met een deel van 
een aantekenstrookje) respectievelijk 
21-8-1933. De afstempelingen geven 
ons niet de indruk dat ze op verzoek 
zijn geplaatst, integendeel. Deze vier 
data zijn afstempelingen uit 1933, 
waaronder uit maart, dus nog voordat 
ongebruikte exemplaren op de 
verenigingsbijeenkomsten circuleer-
den. Maar dan het hierbij afgebeelde 
exemplaar (afb. 3), op briefstukje 
geplakt tussen zegels van 1 gulden en 
7½ cent, afgestempeld in Soerabaja 
op 22-2-1932! Ook dit briefstukje 
geeft ons zeker geen indruk dat er op 
verzoek is gestempeld. En dat ruim 
een jaar voordat Hekker met zijn 
bovenvel in de publiciteit trad. 
Het lijkt erop dat Hekker niet de enige 
‘kopstaanden’ heeft gehad. Wie meldt 
een zesde echt gestempelde zegel?

Peter Storm van Leeuwen
Literatuur
Postzegelblad voor Indië, 1933, p.69, 83, 
100, 108-109, 115
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 
1930, p.209; 1931, p.68, 111; 1933, p.25-26, 
63, 83, 105
De Philatelist, 1933, p.31, 106-107, 141, 164
Uitgebreide catalogus van Nederland en 
Koloniën, 1935-36, N.V. Hekker’s Postzegel-
handel, p.59
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

CHINA
Dinosaurussen
Op 19 mei verscheen er in China 
een groot formaat boekje met af-
beeldingen van dinosaurussen. Het 
bevat drie velletjes waarover de di-
verse zegels verdeeld zijn (driemaal 
1.20, eenmaal 1.50 en eenmaal 3.00 
yuan) plus een velletje met een blok 
(6 yuan) met een mamenchisaurus. 
Deze laatste kwam in het gebied van 
het huidige China veelvuldig voor. 
Dinosaurussen bevolkten de aarde 
miljoenen jaren: van circa 234 
miljoen jaar geleden (Trias) tot de 
periode van het Krijt (66 miljoen 
jaar geleden). Nadien kwam er een 
soort vliegende dino’s en nu hebben 
we alleen nog maar vogels. En veel 
fossielen.

FINLAND
Valentijnsdag
De eerste uitgifte in het nieuwe jaar 
is meteen een boekje (afb 1): de 
vriendschap wordt er uitgebeeld in 
kleurige plantenplaatjes met veel 
hartjes en licht. Het boekje bevat 
vijf zegels voor binnenlandse brie-
ven (te zien aan het Finland logo) en 
verschijnt op 24 januari.

Lapland
De kerstman heeft een eigen post-
kantoor met een winkel in Rova-
niemi. Horden bezoekers komen er 
het gehele jaar door en hebben voor 
hun post naar het thuisfront natuur-
lijk postzegels nodig. Vandaar dat de 
post twee bijzondere Laplandpost-
zegels uitgeeft voor post naar het 
buitenland. De datum van uitgifte is 
eveneens 24 januari. Afgebeeld op 
de zegels zijn het noorderlicht en 
een rendier, twee bekoorlijkheden 
van Lapland. Ze zijn te koop in een 
boekje (afb 2) van tien zegels. 
Sinds 2 oktober zijn de tarieven 
er € 1.40 (binnenland) en € 1.50 
(buitenland). Ik neem aan dat ze 
nog even zo blijven.

FRANKRIJK
Sabine van Gandon 40 jaar
Tegelijk met de 71e Salon Philaté-
lique d’Automne verschenen op 13 
november opnieuw enkele Sabineze-
gels ter gelegenheid van haar 40e 
verjaardag. De zegel was in gebruik 
tijdens de regeringsperiode van 

Valéry Giscard d’Estaing en oogstte 
grote populariteit door de verfijnde 
graveertechniek. De zegel ver-
scheen nu in een velletje en in een 
boekje (afb. 3). Het boekje bevat 
een velletje van zes groene en zes 
rode zegels (om en om) en een vel-
letje met extra grote zegels (€ 1.46 
en € 1.70) om de microlijntjes wat 
beter te kunnen aanschouwen. 

Wensen, krassen en winnen!
Het is al vaker vertoond: zegels in 
boekjes waarbij onder de kraslaag 
een prijs verborgen kan zitten. Wij 
boekjesverzamelaars zijn er niet 
zo blij mee, want we krassen onder 
geen beding. Wie weet zit de hoofd-
prijs straks in ons album.
Enfin, toch leuk voor de niet-
verzamelaar. Een kerst- of nieuw-
jaarswens met een kraszegel en dus 
een kans op een fraaie prijs. Het 
boekje bevat twaalf ‘groene’ zegels 
met feestelijke afbeeldingen en een 
bedekkend laagje folie. Prijs van het 
boekje is € 8.76.

Marianne
Nog steeds de ‘oude’, weliswaar 
jeugdige, Marianne. Macron is 
nog niet zo ver. Op 30 oktober 
verscheen het zoveelste boekje 
met twaalf groene zegels (73c) 
voor langzame post. Op het kaftje 
staat een tekst die de gebruiker 
aanspoort snel de catalogus van de 
post aan te vragen.

GROENLAND
Kerstmis in Groenland
Karakteristiek voor de kersttijd hier 
zijn volop kaarsen en roodoranje 
kerststerren. Hoewel dat vroeger 
niet de bedoeling is geweest, begint 
het kerstfeest in Groenland al op de 
eerste zondag in de advent.
De post komt elk jaar met een 
tweetal kerstzegels. De ontwerpster 
heeft zich laten inspireren door een 
oud lied over neerdalende engelen 
en de gewoonte om ook buiten in 
de sneeuw kaarsen te branden. De 
twee zegels, van 13 en 15 kronen, 
zijn ook in een boekje van 168 
kronen te koop, van elk zes dus. De 
uitgiftedatum was 27 oktober.

GROOT-BRITTANNIË
Star Wars
Aanvankelijk was het de bedoeling 
dat de veertigste verjaardag van de 
sterrenoorlogen gevierd zou worden 
met een retailbooklet op 12 oktober, 
en nog zo’n boekje met zes zegels 
op 14 december. Ik schreef daarover 
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S • in het vorige nummer. Onverwacht 
besloot de post beide boekjes al op 
12 oktober uit te geven. Omdat de 
films ook in Nederland erg populair 
zijn, beeld ik ze in deze rubriek 
beide af (afb. 4-5).
Het voor 14 december aangekon-
digde prestigeboekje The Making of 
Droids, Aliens and Creatures komt 
wel op die datum uit. Tegelijk met 
de Engelse première van de nieuwe 
Star Wars Film Episode VIII.

Kerstboekjes
Dit jaar gaf de post kerstzegels uit 
met fragmenten van dertiende-
eeuwse schilderijen (Maria en 
Kind) en de visie op het kerstfeest 
in tekeningen van kinderen van nu. 
De zegels verschenen inmiddels op 
7 november. Ook in boekjes.
De boekjes bevatten zes ‘klassieke’ 
en zes kinderzegels. In een boekje 
met eersteklas en met tweedeklas 
zegels. Prijs is £ 6.72 c.q. £ 7.80. 
Daarnaast – en dat is nieuw – zijn 
er ook boekjes vervaardigd met al-
leen maar Maria en Kind zegels. Als 
merkwaardige verklaring deelt de 
post mee dat dit is voor het geval de 
eerstgenoemde op zijn. Hoe verzin-
nen ze het! Ze hadden toch ook ge-
woon wat extra kunnen drukken. De 
echte reden lijkt me overigens dat 
ze nu wat extra kunnen verdienen 
aan de verzamelaar, want die wil ze 
natuurlijk alle vier...

GUERNSEY
De Eerste Wereldoorlog, deel 4
Op 11 november vervolgde de post 
haar verhalen over de Eerste We-
reldoorlog zoals deze op het eiland 
beleefd werd. Het is de vierde serie, 
die ook nu is uitgegeven in een 
prestigeboekje. De inhoud bestaat 
uit viermaal de serie: 44p, 59p, 60p, 
73p, 80p en 90p. Alles bijeen komt 
dat op £ 16.24, de prijs ook van het 
boekje.

HONGKONG
Nieuwe waarden permanente serie
De uit 2014 stammende permanen-
te zegels krijgen er op 1 januari een 
drietal waarden bij. Op de zegels 
staan fraaie stukjes natuur uit het 
Unesco Global Geopark in Hong-
kong. Afgebeeld worden Ma Shi 
Chau ($ 2.60), Yan Chau ($ 3.40) en 
Fa Shan ($ 4.90). 
Tegelijk verschijnen er een viertal 
boekjes met steeds tien zelfkleven-
de zegels zoals hierboven genoemd, 
plus een boekje met tienmaal 
$ 2.00 uit 2014.

IERLAND
Kerstzegels in een boekje
Een van de op 2 november versche-
nen kerstzegels is in een boekje 
verkrijgbaar. Het is een zegel van 
€ 1.00 met als afbeelding de drie 
koningen die met hun geschenken 
de ster volgen op weg naar baby 
Jezus. Het boekje bevat 26 van 
deze zegels, maar de koper betaalt 
‘slechts’ € 25.00. Een schrale 
tegemoetkoming: vorig jaar kostten 
de zegels nog € 0.72.

MAN, EILAND
Duizendpoot
Dr John C Taylor, niet de gering-
ste inwoner van Man, heeft vele 
kwaliteiten. Hij geniet onder andere 
faam als fotograaf, bergbeklim-
mer, uitvinder, schrijver, architect, 
filantroop, ondernemer, klokken-
maker en -verzamelaar… en ga zo 
maar door. Tijd om er een post-
zegelserie aan te wijden, vond de 
post. De goede man is intussen al 
81 jaar oud. De serie verscheen op 
13 september en laat zes aspecten 
van ’s mans veelzijdigheid zien. 
Tevens verscheen er een prestige-
boekje (afb. 6) waarin zijn leven en 
werk rijkelijk geïllustreerd worden. 
De serie postzegels is er er twee-
maal in opgenomen. De prijs van 
het boekje is gelijk aan de nominale 
waarde: £ 15.16.

MAROKKO
2015 – 2017
De Marokkaanse post geeft al jaren 
boekjes met tien zelfklevende zegels 
uit. Men ‘vergeet’ echter vaak hiervan 
mededeling te doen. Dat is de reden 
dat ik hieronder enkele boekjes van 
de laatste paar jaar bespreek.
Boekjes met koning Mohammed VI 
zijn er al lang. Modern in het pak, 
of in de traditionele Marokkaanse 
kleding. Van deze laatste – dus met 
djellaba en fez – is er een drietal 
verschenen. Alle met tien zegels van 
3.75 dirham. Bekend zijn de boekjes 
met als datum 27.11.15 (afb. 7), 
30.09.16 en 15.03.17.
Ook met als datum 27.11.15 kwam 
een boekje uit met allerlei vissen. 
Het bevat tien zegels van 9.00 
dirham. Te zien zijn onder andere de 
goudbrasem, de Europese sardine, 
een octopus en een zwaardvis.
Tenslotte verscheen dit jaar – 
15.03.17 – een boekje (afb. 8) met 
tienmaal 9.00 dirham met plaatjes 
van gesteenten en mineralen met 
onder meer kwarts, agaat, azuriet 
en onyx.
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NOORWEGEN
Noorse auto’s
De Noorse automobielindustrie 
heeft nooit veel gebracht. Er zijn wel 
pogingen gedaan. Er is op 7 oktober 
een serie van vier postzegels 
verschenen waarop Noorse auto’s 
te zien zijn. De serie kwam tot stand 
met medewerking van het Noorse 
Verkeersmuseum (Det Norske 
Vegmuseum) bij Lillehammer. Afge-
beeld zijn de Mustad ‘Giant’(1917), 
de Bjering (1922), de Troll (1956) en 
de Think (1998). De zegels hebben 
als waarde-aanduiding de letter 
A (=13 kr voor een binnenlandse 
brief). Er kwam tevens een prestige-
boekje (afb. 9) van 169 kronen. Met 
verdeeld door het boekje velletjes 
met steeds een zegel, zodat de prijs 
van het boekje uiteindelijk 117 kro-

nen boven de nominale waarde ligt.
Merkwaardig is ook dat in het 
blad van de Noorse post (Frimerke 
posten) met geen woord over het 
boekje gerept wordt. Maar wel over 
de forse oplage van bijna 1½ mil-
joen series, de 80.000 minivelletjes 
van vier zegels, de rollen van 100 
(25 van ieder motief), de fdc’s.

SERVIË
Kunst 2017
Een verscheidenheid aan creatieve 
geesten komt voorbij in het op 
1  november verschenen boekje 
Kunst 2017 (afb. 10): een  dichter, 
schrijver, schilder, lithograaf, foto-
graaf en musicus. Namen noem ik 
maar niet, omdat ze hier niet zo veel 
bekendheid genieten. Wel zij ver-
meld dat ze alle zes 125 of 200 jaar 

geleden geboren zijn. Een mooie 
aanleiding dus.
De zes zegels hebben elk een 
waarde van 23 dinar.

VERENIGDE STATEN
Tariefsverhoging
In Nederland gaat het allemaal 
wat gemakkelijker: per 1 januari 
opnieuw 5 cent erbij. Tevens een 
stel brievenbussen weg, zodat 
menigeen ook om die reden de 
postweg vermijdt.
Dan in de Verenigde Staten. In 2016 
werd het brieftarief nog met 2 cent 
verlaagd. Vervolgens dit jaar weer 
naar 49c en nu is het de bedoeling 
dat dit tarief op 21 januari naar 
50c gaat. Onder voorbehoud dat 
de Postal Regulatory Commisssion 
dit goedkeurt. De post is er nog 

steeds een overheidsinstelling. Een 
belangrijk verschil dus. 

ZWITSERLAND
Pro Juventute
Met een tweetal nostalgische 
plaatjes sluit de Zwitserse post de 
in 2016 gestarte serie ‘Schooltijd’ 
af. Het zijn de Pro Juventute zegels, 
die er zich uitstekend voor lenen. 
Op de zegel van 85+40c (voor 
B-Post) zien we een leraar zijn klas 
aardrijkskundeles geven, terwijl de 
zegel van 100+50c (A-Post) een 
kerstliedjes zingende schoolklas 
laat zien.
Beide zegels zijn ook in het jaar-
lijkse Pro Juventute boekje te koop. 
Het bevat zes stuks van elk en kost 
daarom 16.50 franken. Uitgifteda-
tum was 16 november.
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EUROPA

ALDERNEY
8-11-’17. Kerst. 
39, 60, 73, 80, 90 p. Resp. 
kersthulst, rennende her-
ten, kerkorgel met handen 
op klavier en muziekschrift, 
zingende kinderen met 
kaarsen, Maria met Jezus.

ANDORRA FRANS
10-11-’17. Klassieke auto.
€ 0.85. Peugeot 172 M. 

13-11-’17. Flora en fauna.
€ 0.85, € 1.10. Resp. 
hoornbloem (Cerastium 
latifolium pyrenaicum), 
vuursalamander (Salaman-
dra salamandra). 

ANDORRA SPAANS
3-11-’17. Dieren in de kunst.
€ 1.35. Deel van altaarstuk 
uit kerk van Sant Miquel del 
Prats met stieren. 

8-11-’17. Kerst.
€ 0.50. Mythologisch 
figuur ‘Tió de Nadal’. 

AZERBEIDZJAN
2-8-’17. Frankeerzegels.
0.10, 0.20, 0.30, 0.50 m. 
Staatswapen op verschil-
lende achtergrondkleuren.

14-8-’17. Wereld Padvinde-
rij Conferentie in Bakoe.
0.20, 0.10 m. (ook 
ongetand). 

 
22-8-’17. Staatspostze-
gelorganisatie Azermarka 
25 jaar.
Blok 1.- m. (ook ongetand). 
Jubileumbeeldmerk. 
Postzegels op rand.
19-9-’17. 25 jaar samen-
werking met Wereldbank.
0.50 m. (samenhangend, 
ook ongetand). Beeldmerk, 
padvinders bij kampvuur 
en beeldmerk.

BOSNIË-
HERZEGOVINA
5-10-’17. Moskee.
1.70 KM. Deur van Behram-
begova moskee in Tuzla.
13-10-’17. Familiehuis in 
Sarajevo.
0.90 KM. Huis, regenboog, 
hart, zon. 

25-10-’17. Moerbei.
Blok 1.50 KM. Witte- (Morus 
Alba) en zwarte (Morus 
nigra) moerbeibessen.
25-10-’17. Waterval.
1.50 KM. Štrbački-waterval.

BOSNIË- 
HERZE GOVINA 
(Kroatische Post 
Mostar)
9-10-’17. Etnologisch 
erfgoed.
1.- KM. Met zilver bewerkte 
knop van wandelstok.

9-10-’17. Humanitaire 
organisatie Mary’s Meals 
30 jaar.
3.10 KM. Kinderen. 

BOSNIË-
HERZE GOVINA 
(Republiek Srpska)
8-5-’17. Week van het Rode 
Kruis.
0.20 KM. Rood kruis. 
(Verplicht toeslagzegel 
8-15 mei).
7-9-’17. Cultureel erfgoed.
0.90, 1.70 KM. (samenhan-
gend). Grafstenen van Gost 
Milutin, Spa Stijene.
21-9-’17. Planten voor 
industrieel gebruik.
Viermaal 0.90 KM. Soja, 
zonnebloem, cannabis, vlas.
9-10-’17. 125e geboortedag 
Ivo Andrić (1892-1975).
0.90, 0.90 KM. (samenhan-
gend). Portretten schrijver 
en Nobelprijswinnaar op 
jongere- en oudere leeftijd. 

BULGARIJE
9-10-’17. Astronautische 
Organisatie 60 jaar.
Blok 0.65 L. Beeldmerk, 
heelal. 

11-10-’17. 80e geboortedag 
Dimitar Trendafilov (1937-
2016).
0.65 L. Portret grafisch 
kunstenaar.
20-10-’17. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Brasilia 2017.
Blok 1.- L. Voetballers o.a. 
Pele, beker.
21-10-’17. Mussen.
0.65, 1.-, 1.50, 2.- L. Resp. 
Passer hispaniolensis, 
Passer montanus, Passer 
domesticus, Petronia 
petronia. Ook velletje met 
de zegels. 

21-10-’17. Alternatief 
vervoer. 
0.65, 1.40, 1.50, 2.- L. Resp. 
rolschaatsen, oxboard, 
skateboard, autoped. Ook 
velletje met de zegels.

CYPRUS
24-11-’17. Kerst.
Tweemaal € 0.34 (met 
tussenveld), € 0.41, 0.41 
(samenhangend met door-
lopend beeld), 0.64. Resp. 
tweemaal ikonen: heilige 
Menas van Egypte (285-
ca.309), heilige Spyridon 
bisschop van Trimithountos 
(270-348) (op tussenveld 
Maria met Kind en apostel 
Paulus), tweemaal kind 
met pakje, kinderhoofd met 
kerstmuts. 

CYPRUS TURKS
5-10-’17. Traditionele 
handel.
1.-, 1.50 Tl. Resp. straat-
verkoper van traditioneel 
nagerecht Sulu muhalebbi, 
pottenbakker. 

DUITSLAND
2-11-’17. 200e geboortedag 
Theodor Mommsen.
€ 1.90. Portret politicus.
2-11-’17. Kerstkapel.
€ 0.70. Kapel Maria Rast 
in Krün. 

2-11-’17. Kerst.
€ 0.70+0.20. Altaarstuk 
‘Aanbidding door de heili-
gen’ van Stephan Lochner 
(ca.1410-1451). 
2-11-’17. Wild Duitsland.
€ 0.70, 0.90. Resp. Meck-
lenburgische Seenplatte, 
Reinhardswald in Hessen. 

FRANKRIJK
20-10-’17. Rode Kruis.
Velletje met driemaal Let-
tre Prioritaire. Frankeer-
zegel, Marianne in rood. 
Verkocht met toeslag van 
€ 2.-. ten bate van Rode 
Kruis.
6-11-’17. Wenszegels, 
kraszegels.
Twaalfmaal Lettre Verte 
(in boekje). Verschillende 
feestelijke afbeeldingen.
13-11-’17. Borduurwerk ‘Le 
point de Tulle’. 
€ 0.85, 0.85. Roos, vlinder. 

13-11-’17. Augustin-Alphon-
se Marty (1862-1940).
€ 0.73. Portret inspecteur-
generaal PTT, briefkaart, 
vrouw met kind, militair.
13-11-’17. Kunst.
€ 1.70. Schilderij ‘Ruimte 
en licht’ van Geneviève 
Asse (1923).
13-11-’17. Brievenwegers.
Velletje met zesmaal 
€0.73. Unster, balans van 
Roberval, Fléau-balans, 
loketbalans, balance à 
trebuchet-balans, zakbrie-
venweger. 

13-11-’17. Filatelistische 
herfstbeurs in Parijs, 40 
jaar Sabine de Gandon. 
€ 0.73, 0.85, 1.-, 1.46, 1.70, 
5.-. Sabine de Gandon in 
rood en groen.
13-11-’17. Weg naar de 
overwinning, luchtmachtre-
giment Normandie-Neman. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Rusland.
Blok € 1.30. Wapenschild, 
piloten, vliegtuig.
13-11-’17. Ambachtskunst.
€ 1.10. Resp. Tafeltje van 
meubelmaker. 

 

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

samenstelling Arie Noorland AIJP, Postbus 21331, 3001 AH Rotterdam
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GIBRALTAR
30-9-’17. Natuurpark 
Upper Rock.
22, 50, 64, 70, 80 p., £ 1.-, 
2.-. Resp. Windsor-brug, 
Great Sledge-tunnels 
met kanonnen, Apes Den, 
kabelbaan St. Michaels-
grot, trappen in rotswand, 
Moors kasteel. 

GRIEKENLAND
19-10-’17. Slag bij elektrici-
teitscentrale van Keratsini 
(1944).
€ 0.50, 1.-. Resp. herden-
kingsmonument, centrale 
tijdens slag. 

GROOT-BRITTANNIË
7-11-’17. Kerst.
2nd, 2nd Large, 1st, 1st 
Large, 2nd, 2nd Large, 
1st, 1st Large, £ 1.17, 1.40, 
1.57, 2.27. Resp. tweemaal 
sneeuwpoppen, tweemaal 
kerstman en rendierslee, 
tweemaal twee Verschil-
lende afbeeldingen van 
Madonna met Kind, vier 
verschillende afbeeldingen 
van Madonna met Kind. 

GUERNSEY
8-11-’17. Kerst, kerstliedjes.
44, 59, 60, 73, 80 p. 
Verschillende afbeeldingen 
met koning Wenceslas. 

8-11-’17. 70-jarig huwelijk 
koningin Elizabeth II 
(1926).
44. 59, 60, 73, 80, 90 p. 
Verschillende afbeelding 
van Britse vorstin en prins 
Philip (1921). 

HONGARIJE
5-10-’17. 100e geboorte-
dag Magda Szabó (1917-
2007).
435 Ft. Portret schrijfster. 

IERLAND
5-10-’17. Postcrossing.
€ 1.35. Personen met 
briefkaarten. 

5-10-’17. 50e sterfdag Che 
Guevara (1928-1967).
€ 1.- Portret revolutionair. 

12-10-’17. Mariaverschij-
ning in Fátima 100 jaar 
geleden.
€ 1.35. Mariabeeld.
2-11-’17. Kerst.
€ 1.-, 1.-, 1.35. Resp. ster 
met de Drie Koningen, 
kinderen, hert in sneeuw-
landschap. 

ITALIË
29-9-’17. 50e sterfdag 
Piero Portaluppi (1888-
1967).
€ 0.95. Portret architect, 
waterkrachtcentrale in 
Crevoladossola.

6-10-’17. Organisatie van 
Vrouwelijke Ingenieurs en 
Architecten 60 jaar.
€ 0.95. Vrouwenfiguur met 
passer, driehoek en tas, 
beeldmerk. 

7-10-’17. Dag van de 
Postzegel.
€ 0.95. Klavier, trompet, gi-
taren, drumstel, microfoon.
26-10-’17. Week van 
Socialiteit van Italiaanse 
Katholieken 110 jaar.
€ 0.95. Handen met 
mensfiguren. 

30-10-’17. Lions Club Inter-
national 100 jaar.
€ 0.95, Beeldmerk, handen, 
wereldkaart.

JERSEY
24-11-’17. Kerst.
43, 49, 55, 63, 73, 70, 
90 p., £ 1.07. Resp. gezin 
met kerstboom, versieren 
van boom, kinderen bij 
schoorsteen, gezin gaat 
op bezoek, moeder en 
kinderen bakken taart, 
kinderen en sneeuwpop, 
gezin bij kerstboom met 
pakjes, kerstspel met Jozef 
en Maria met Jezus. 

KOSOVO
6-10-’17. Borstvoeding.
€ 2.- Vrouw met kind.
21-10-’17. Reformatie 500 
jaar.

€ 1.80. Portret Maarten 
Luther (1483-1546), por-
tretten prediker Gjerasimi 
(1858-1894), schrijver 
Gjergji (1868-1912), 
patriot en voorvechtster 
vrouwenonderwijs Sevastia 
(1870-1949) en onderwij-
zeres Parashqevi Qiriazi 
(1880-1970), historische 
gebouw van meisjesschool, 
document. 

KROATIË
18-10-’17. Onafhanke-
lijkheidsoorlog, Puma 7e 
Garde-Brigade.
7.60 kn. Wapenschild met 
poema. 

LETLAND
3-10-’17. 150e geboorte-
dag Eduards Veidenbaums 
(1867-1892).
€ 0.57. Portret dichter. 
3-10-’17. Eerste Letse 
satelliet.
€ 0.85. Satelliet Venta-1, 
deel wereldbol. 

10-10-’17. Corruptiebestrij-
dingsbureau KNAB 15 jaar.
€ 0.50. Omvallende 
schaakstukken.
27-10-’17. 500 jaar 
Reformatie.
€ 0.85. Portretten Maarten 
Luther (1483-1546). 

LIECHTENSTEIN
13-11-’17. Olympische Win-
terspelen in Pyeongchang.
1.70, 2.- F. Resp. skiloper, 
alpineskiër. 

13-11-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
2.- F. Hond.
13-11-’17. Kerst.
0.85, 1.-, 1.50, 2.- F. 
Kerstbomen met resp. ster 
en huisjes, ster en huisje, 
maan en huisje, maan met 
kerk. 
13-11-’17. WWF*, terug-
gekeerde dieren.
0.85, 1.-, 1.30, 1.50 F. 
Pandabeeldmerk met resp. 
bever (Castor fiber), Euro-
pese lynx (Lynx lynx), wolf 
(Canis lupus), ooievaar 
(Ciconia ciconia). 

MOLDAVIË
23-10-’17. Oprichting 
Landsraad 100 jaar 
geleden.
Blok 9.50 L. Leden raad 
in 1917. 

MONACO
3-11-’17. Kerst.
€ 0.85. Schilderij ‘De 
geboorte’ van François 
Guglielmi.
30-11-’17. Vis.
€ 0.42 (voorafgestempeld 
zegel). Epinephelus 
marginatus. 

30-11-’17. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Monacophil 2017.
Velletje met tweemaal 
€ 2.60. Portretten van: 
filmster en prinses van 
Monaco Grace Kelly (1929-
1982), Monegaskisch-
Braziliaans uitvinder en 
kunstschilder Hércules 
Florence (1804-1879). 
Landkaart op rand.
30-11-’17. Religie. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Vaticaan.
€ 0.85, 1.10. Schilderijen 
resp. ‘De aankondiging’, 
‘De geboorte’. 

NEDERLAND
11-8-’17. Sandd, frankeer-
zegels.
60, 110, 155, 200, 340 c. 
Waardeaanduiding in 
letters. 

2-10-’17. Stichting Kinde-
ren Kankervrij (KiKa).
Velletje met vijfmaal 
1 (verkoopprijs € 5.-). 
Beeldmerk met verschil-
lende speelgoedberen. 
Van verkoopprijs is € 1.10 
bestemd voor Kika. 
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NOORWEGEN
7-10-’17. Noorse Auto’s.
Velletje met viermaal A. 
Mustad Giganten (1917), 
Bjering (1921), Troll (1956), 
Think City A266 (1998). 

10-11-’17. Kerst.
Tweemaal A Innland. 
Kerstboom en huizen in 
sneeuwlandschap.
10-11-’17. Nationale 
Federatie voor Doven en 
Slechthorend en Noorse 
Vereniging voor Doven 
100 jaar. 
20.-, 20.- kr. Hand met 
gebarentaal, gestileerde 
hoofden.

OEKRAÏNE
5-10-’17. 250e geboor-
tedag Artemy Vedel 
(1767-1808).
4.- Hr. Componist met 
viool. 

10-10-’17. ‘De Vesting’.
4.- Hr. Figuren uit Oekra-
iense avonturenfilm.
14-10-’17. Zegels uit Kozak-
kenperiode. 
Velletje met zesmaal 
5.- Hr. Zegels van: kozak uit 
Zaporizja, leider Bohdan 
Chmelnytsky (1595-1657), 
troepeneenheid Kodatka 
palanka, kolonel Petro 
Doroshenko (1627-1698), 
voorman uit Zaporizja, 
beambte Semen Rakovych. 
17-10-’17. Brandweer.
4.-, 4.-, 5.-, 5.- Hr. Resp. 
brandweerwagen KrAZ-
63221, brandweertank 
GPM054, blusvliegtuig An-
32P, blusboot PK-10/130. 

OOSTENRIJK
21-9-’17. Moderne archi-
tectuur.
€ 0.80. Winkelcentrum 
Post am Rochus (Wenen).
10-11-’17. 80e geboortedag 
Adi Übleis. 
€ 0.68. Jockey op sulky, 
met lauwerkrans. 

10-11-’17. Academie van 
Beeldende Kunsten 150 
jaar.
€ 1.70. Atrium en tentoon-
stellingsruimte.
13-11-’17. Kerst.
€ 2.50. Filigrain sneeuw-
vlokken en ster met 
Swarovski-kristal. 

17-11-’17. Kerst.
€ 0.80, 0.80. Schilderij 
‘Maria met Kind’ van Carlo 
Maratta (1625-1713).
1-12-’17. Kerst.
€ 0.68, 0.80. Resp. 
glasvenster in kerk van Alt-
schwendt met aanbidding 
door de Drie Koningen, 
adventkalender. 

POLEN
13-10-’17. Heilige Maria van 
Piekary.
5.- ZŁ. Maria met Jezus. 

14-10-’17. Katholieke 
evangelisatiebeweging 
Militie van Maria Onbevlekt 
Ontvangen 100 jaar.
5.- ZŁ. Maria. Op label 
portret van oprichter frater 
Maximiliaan Kolbe (1894-
1941).
18-10-’17. Feliks Selmano-
wicz (1904-1946).
3.20 ZŁ. Portret strijder 
tegen communisme.
25-10-’17. Wereld gezien 
door kinderogen.
Velletje met driemaal 
2.60 ZŁ. Meisje en paar, 
gezicht met fruit en vogel, 
klok en fiets.
27-10-’17. 100 jaar Poolse 
avant-garde kunst.
Velletje met 2.60, 2.60, 
3.20, 3.70 ZŁ. Verschillende 
kunstwerken.
30-10-’17. Theater- en 
filmacteurs.
2.60, 3.20, 3.70 ZŁ. Resp. 
Mieczysław Cybulski 
(1903-1984), Ina Benita 
(1912-1944), Kazimierz 
Junosza-Stępowski (1880-
1943). Ook velletje met de 
zegels.
31-10-’17. Soldaat Beer 
Wojtek, mascotte Tweede 
Poolse Legerkorps in 
Tweede Wereldoorlog.
A. Beer met kogel.
3-11-’17. Regionaal product 
uit regio Poznan.
5.- ZŁ. St. Martin’s crois-
sant. 

7-11-’17. 150e geboortedag 
Nobelprijswinnaar Maria 
SkŁodowska-Curie (1867-
1934).
6.- ZŁ. Portret schei- en 
natuurkundige.

PORTUGAL
9-10-’17. 500 jaar post in 
Portugal, II. 
€ 0.50, 0.50, 0.63, 0.80, 
0.85; blok € 1.40. Wapen-
schild en postfunctionaris-
sen met resp. Luís Gomes 
da Mata (1558-1607) met 
postbezorger op paard, 
José Diogo Mascarenhas 
Neto (1752-1824) met post-
koets, Guilhermino Augosto 
de Barros (1827-1900) met 
vrouwen bij brievenbus, 
António Maria da Silva 
(1872-1950) met postbe-
zorgers per paardenwagen, 
Luís de Albuquerque Couto 
dos Santos (1896-?) met 
postbediende met auto bij 
brievenbus; koningin Maria 
II (1819-1853). Postzegels 
eerste emissie 1853 op 
rand. 

11-10-’17. Bergen op 
Madeira.
€ 0.50, 0.80, 0.85, 1.-; vel-
letje met € 0.85, 1.-. Resp. 
Pico Ruivo, Pico do Castelo, 
Pico do Veado, Pico Branco; 
Pico Ana Ferreira, Pico do 
Arieiro. 

13-10-’17. Katholieke 
Universiteit van Portugal 
50 jaar.
€ 0.50, 0.85 (ook samen-
hangend). Beeldmerk 
doorlopend over zegels.
19-10-’17. Creatieve steden 
van Unesco*.
€ 0.85, 0.85. Idanha-
a-Nova: traditionele 
adufe-tamboerijn, Óbidos: 
stadsmuur en kasteel.

ROEMENIË
6-10-’17. Paddenstoelen.
2.50, 4.50, 8.-, 15.- L. Resp. 
Amanita caesarea, Ama-
nita rubescens, Leccinum 
aurantiacum, Macrolepiota 
procera. Ook velletje met 
de zegels. 

13-10-’17. Roemeense 
schapenrassen.
3.50, 4.-, 4.50 L. Resp. 
merino van Palas, tsigai, 
zwartkop teleorman. 
20-10-’17. Koninklijk 
serviesgoed.
3.50, 4.-, 4.50, 15.- L. Resp. 
porseleinen fruitschaal, set 
met zilveren eierdop-
jes, glazen punchkom, 
porseleinen schaal voor 
snoepgoed. Ook velletje 
met de zegels. 

27-10-’17. Plechtig Jaar van 
heilige Ikonen
1.80, 4.-, 16.- L. Resp. 
apostel en evangelist Lucas 
met evangelie, mozaïek 
van heilige aartsbisschop 
van Constantinopel John 
Chrysostom, mozaïek van 
heilige Demetrius van 
Basarabov. 

RUSLAND
30-8-’17. Frankeerzegels.
22.-, 41.- r. Kremlins van 
resp. Aleksandrovsky, 
Volodga. 
3-10-’17. Burgerdefensie.
27.- r. Monument met red-
dingswerkers en hond. 

6-10-’17. Onderzoeksco-
mité.
27.- r. Wapenschild, gebouw 
in Moskou.
14-10-’17. Vergadering 
Interparlementaire Unie in 
Sint-Petersburg.
35.- r. Silhouet van stand-
beeld met ruiter op paard.
14-10-’17. 29e Wereld-
festival voor Jeugd en 
Studenten.
Blok 100.- r. (rond zegel). 
Beeldmerk met duif. 

17-10-’17. Voetbal FIFA*, 
Confederations Cup 2017 
in Rusland.
50.- op 35.- r. Opdruk met 
uitslag finale op zegel 
uitgegeven op 9 maart jl., 
beeldmerk.
23-10-’17. Toegepaste 
kunst en ambachten. 
Drie velletjes met elk 
viermaal 22.- r. (ruit-
vormig, samenhangend 
met doorlopend beeld). 
Met bloemdecoraties 
beschilderde schalen uit 
Zhostovo.
25-10-’17. Historische 
uniformen, douane.
Viermaal 22.- r. Uniformen 
uit: 1827, 1904, 1952, 2017. 

26-10-’17. Volkdans. 
Gezamenlijke uitgifte met 
India.
35.-, 35.- r. (samenhan-
gend). Volksdans ‘Bereska’ 
met Russische danseres-
sen, volkstheater ‘Bhavai’ 
met Indiase danseres en 
kruiken.
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31-10-’17. Radio- en 
tv-organisatie Mir 25 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Wit-Rusland en Kazach-
stan.
27.- r. Beeldmerk.

SERVIË
2-10-’17. Kerst.
23, 74 din. Resp. brood en 
appel met graanaren en 
takken, peperkoekhuisje 
met fruit en noten en 
kerstgroen. 

6-10-’17. Koning Stefan 
(ca.1165-1228) 800 jaar 
geleden gekroond.
23 din. Portret.
9-10-’17. Wereld Post Dag.
23 din. Internationale 
antwoordcoupon.

SLOWAKIJE
23-10-’17. 200e 
geboortedag schilder 
Jozef Božetech Klemens 
(1817-1883).
€ 1.20. Schilderij ‘Portret 
van mevrouw Juppovej’. 
23-10-’17. Kunst.
€ 2.60. Deel uit altaarstuk 
met Maria en Kind in kerk 
van St. Jacob in Levoca.
31-10-’17. 500 jaar 
Reformatie.
€ 1.15. Orgel in kerk van 
Kežmarok. 

10-11-’17. Kerst.
T2 50g. Sneeuwpop.

SPANJE
4-10-’17. Beursprogramma 
Erasmus 30 jaar.
€ 1.25. Studenten, Euro-
pese vlag. 

9-10-’17. Wereldtentoon-
stelling in Sevilla 25 jaar 
geleden.
€ 1.35. Beeldmerk met 
brug.
20-10-’17. Arena in 
Albacete 100 jaar.
€ 1.35. Arena, koets met 
paarden, toeschouwers.
2-11-’17. Provincie Soria.
A. Provincieletters SO met 
elementen van antieke 
bronzen sluitspeld met 
Fíbula-paard, hermitage 
van San Bartolomé, boter, 
klooster van San Juan 
de Duero, reiger (Ardea 
cinerea), aardappelen.
3-11-’17. Numismatiek, 
munten uit Romeinse Rijk.
Blok € 3.-. Gouden munt 
met keizer Hadrianus, 
zilveren munt met keizer 
Trajanus. 

6-11-’17. 25 jaar hogesnel-
heidstrein Madrid-Sevilla.
Blok € 1.25. Treinstel.
8-11-’17. Kerst.
A (stervormig), B. Resp. 
ster, Jozef met staf uit 
kerststal in Santo Domingo 
de la Calzada. 
9-11-’17. Nationaal Insti-
tuut voor Staatsbedrijven 
75 jaar.
€ 1.35. Kantoorgebouw met 
beeldmerk.

TSJECHIË
18-10-’17. Historisch 
transport.
A (16.- Kč.). Stoomlocomo-
tief, Tatra-auto. 

8-11-’17. Astronomische 
Vereniging 100 jaar
16.- Kč. Observatorium, 
sterrenhemel.

8-11-’17. Kunst.
32.-, 38.- Kč. Schilderijen 
resp. ‘Knuffel’ van Taras 
Kuščynskyj (1932-1983), 
‘Verleider’ van Norbert 
Grund (1717-1767). 

TURKIJE
9-10-’17. Wereld Post Dag.
0.75, 1.80, 1.80, 3.70 TL. 
UPU*-beeldmerk met 
duiven en resp. man met 
doek en vuur voor rook-
signalen, postbezorgers 
en postkoets, schrijver en 
schrijfveer, sorteerauto-
maat en bezorger op motor. 
Ook velletje met de zegels.
29-10-’17. Republiek 
94 jaar.
0.75, 0.75, 1.80, 3.70 TL. 
Mensenmenigte met vlag-
gen en herdenkingsmonu-
ment voor slachtoffers coup 
15 juli jl. en teksten resp. Tek 
Vatan (een geboorteland), 
Tek Devlet (een staat), 
Tek Millet (een natie), Tek 
Bayrak (een vlag). 

WIT- RUSLAND
26-10-’17. Bisdom van 
Polotsk 1025 jaar. 
Velletje met P, P, P. Aan-
kondigingskerk (Vitebsk), 
St. Sophia-kathedraal 
(Polotsk), Verheerlijkings-
kerk (Polotsk). 
2-11-’17. 135e geboortedag 
Yakub Kolas (1881-1956).
N. Portret schrijver.
3-11-’17. Oktoberevolutie 
100 jaar geleden.
H. Jaartallen, anjers. 

ZWITSERLAND
16-11-’17. Pro Juventute, 
schooltijd.
85+40, 100+50 c. Resp. 
aardrijkskundeonderwijs 
met onderwijzer kinderen 
en wereldbol, zingende 
kinderen en kerstkaarsen. 

16-11-’17. Kerst.
85, 100, 150, 200 c. Resp. 
sneeuwpop op slee met 
pakjes, kerstklokken, kerst-
man met mobile telefoon, 
besneeuwd verkeerslicht.
16-11-’17. Frankeerzegel.
400 c. Centraal Station 
Zürich.
16-11-’17. Simmentaler 
rund.
100 c. Landkaart met vlag, 
koe met bel. 

16-11-’17. Liefde.
100 c. Hart.
16-11-’17. Dag van de 
postzegel, Sainte-Croix.
Velletje met 50+25, 
50+25 c. Luchtopname van 
gemeente, mechanisch 
muziekinstrument. 

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
16-10-’17. Groenten en 
fruit.
Viermaal 25.- Dh. Aubergi-
nes, clementinemandarij-
nen, perziken, pompoenen. 

25-10-’17. Bloeddonatie.
25.- Dh. Handen, hart, 
mensfiguren, bloed-
groep A+.

ANGUILLA
11-11-’13. 60 jaar middel-
bare schoolopleiding.
15 c., $ 1.35, 2.-, 2.50. 
Resp. jongensshirt en das, 
schoolmeisje met boeken, 
portret eerste schoolhoofd 
James Thom, beeldmerk. 

ARGENTINIË
23-8-’17. Traditionele 
poncho’s.
Viermaal $ 16.-+16.-. 
Cayupan (La Pampa), 
De 60 Listas (Litoral), 
Pilagá (Chaco), Andino 
(Catamarca). 

ARUBA
31-8-’17. Antieke apparaten.
90, 130, 220, 305, 420 c. 
Resp. radio, tv-toestel, mor-
sesleutel, schrijfmachine, 
bakelieten telefoon.
29-9-’17. Eiland in beeld.
65, 90, 100, 130, 200, 
220, 300, 320 c. Resp. 
scheepsanker en ezel bij 
Seroe Colorado, Hooiberg-
heuvel en leguaan, Ayo-
rotsformatie, scheepswrak 
m.s. ’Antilla’ met surfer en 
pelikanen (Pelecanus occi-
dentalis), cactuslandschap 
en California-vuurtoren 
met maïsparkiet (Aratinga 
pertinax), bootje en visser, 
visser met net, zonsonder-
gang in Arikok Nationaal 
Park. 

ASCENSION
20-11-’17. 70-jarig huwelijk 
koningin Elizabeth II 
(1926). Gezamenlijke 
uitgifte met Bahamas, Brits 
Zuidpoolgebied, Falkland-
eilanden, Zuid-Georgië en 
Zuidelijke Sandwicheilan-
den en Tristan Da Cunha.
50, 55, 65 p., £ 1.60. 
Verschillende afbeeldingen 
van vorstin en prins Philip 
(1921). 

AUSTRALIË
2-10-’17. ‘Concession 
stamp’, zegel met geredu-
ceerd tarief voor speciale 
sociale doelgroepen.
Concession Post (60 c.). 
Tekst Australia met: 
 A: parlementsgebouw in 
Canberra, U: sterren van 
Zuiderkruis, S: emoe (Dro-
maius novaehollandiae),  
T: kangaroe, R: surfer,  
A: kaketoe, L: boemerang,  
I: cricketbat en bal,  
A: operagebouw in Sydney. 

17-10-’17. Bijzonder Austra-
lisch alfabet, III.
Vijfmaal $ 1.-. B: Bruce, 
bromvliegen, barbecue; 
G: Gazza, wegwijzer, 
kaketoe; J: Jenny, schapen; 
K: Kevin in kangaroepak, 
U: Uggs-schoenen, 
umbrella, ukelele en 
Ulysses-vlinder. 
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5-7-’17. Wereld Milieudag, 
fauna in nationale parken.
10, 15, 20, 35, 85, 90 c.; 
blok 1.- P. Resp. strand met 
zeeschildpad, Cubaanse 
hutia (Capromys pilorides) 
in Sierra del Rosario, 
ruitkrokodil (Crocodylus 
rhombifer) in Ciénaga de 
Zapata, rode flamingo 
(Phoenicopterus ruber) 
in Buenavista, Cubaanse 
todie (Todus multicolor) in 
Baconao, slak (Polymita) in 
Cuchillas del Toa; koraalrif 
in Penisula de Guanaha-
cabibes.
28-7-’17. Oprichting 
opleiding kinderverpleging 
130 jaar geleden.
50, 75 c. Verpleegster met 
resp. kind, moeder en kind.
4-9-’17. Relatie met 
Unesco* 70 jaar.
75, 75 c. (samenhangend). 
Danseres met culturele 
dans La Tumba Francesa, 
drummer met Cubaanse 
rumba. Cubaans Unesco-
werelderfgoed op de 
zegels. 
5-9-’17. Volksopstand 
van Cienfuegos 60 jaar 
geleden.
65 c. Strijders met vlag., 
historisch marinemuseum.
17-9-’17. Bijeenkomt met 
protestlied 50 jaar geleden 
in Havana.
65 c. Roos en bloeddruppel. 

EGYPTE
23-7-’17. Revolutie 65 jaar 
geleden.
E£ 4.-. Revolutionaire lei-
der, tandwielen, korenaren.
28-9-’17. Religieus forum 
in klooster van St. Catha-
rine.
E£ 4.-. Beeldmerk met 
landkaart. 

24-10-’17. Kunst uit het 
noorden.
$ 1.-, 1.-, 2.-, 2.-. Resp. 
‘Pukumani poles’ van Bede 
Tungutalum (1952), ‘Water-
lili and Gaya’ van Banduk 
Marika (1954), ‘Zonder 
titel’ van Bede Tungutalum, 
‘Guyamala ‘van Banduk 
Marika.
1-11-’17. Kerst.
65, 65, 65 c., $ 2.-, 2.30. 
Resp. pakjes, kerstboom, 
kerktorens en Maria 
met Kind, kerstklokken, 
kerktorens en Maria met 
Kind. Ook velletje met 65 c. 
en $ 2.30.

BAHAMAS
30-10-’17. Kerst, flora.
15, 50, 65, 75 c. Resp. 
Caribische den, hulst met 
bessen, kerstroos, klimop.
20-11-’17. 70-jarig huwelijk 
koningin Elizabeth II 
(1926). Gezamenlijke uit-
gifte met Ascension, Brits 
Zuidpoolgebied, Falkland-
eilanden, Zuid-Georgië en 
Zuidelijke Sandwicheilan-
den en Tristan Da Cunha.
15, 50, 65, 70 c. Verschillen-
de afbeeldingen van vorstin 
en prins Philip (1921). 

BELIZE
27-9-’17. 35 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Mexico.
25, 60 c. Vlaggen met resp. 
‘Brug van Vriendschap’, 
nieuwe brug.

BERMUDA
21-9-’17. National Gallery 
25 jaar.
50 c., $ 1.15, 1.35, 1.55. 
Resp. schilderij ‘Old 
Bermuda House’ van 
William Howe (1846-1929), 
schilderij ‘Kersen ’van Ja-
net Fish (1938), schilderij 
met vrouwenportret van 
Sir Joshua Reynolds (1723-
1792), houten masker. 

BHUTAN
9-10-’17. Papavers.
Velletje met achtmaal 
20 nu.; blok 50 nu. 
Meconopsis sinuata, Meco-
nopsis bella, Meconopsis 
merakensis, Meconopsis 
horridula, Meconopsis 
polygaliodes, Meconopsis 
bhutanica, Meconopsis 
elongata, Meconopsis 
simplicifolia; Meconopsis 
gakyidiana. 

26-10-’17. Orchideeën.
 Velletje met achtmaal 
15 nu.; blok 50 nu. Resp. 
Epigeneium amplum, 
Cypripedium guttatum, 
Dendrobium nobile, Esme-
ralda clarkei, Corypheus 
himalayensis, Pahiopedi-
lum fairrieanum, Odonto-
chilus elwesii, Cypripedium 
tibeticum, Bulbophyllum 
guttulatum. 

BRAZILIË
22-10-’17. Antieke fietsen.
Achtmaal RS$ 1.25. Fietsen 
uit 1890, 1910, 1930, 1940, 
1950, driemaal 1960. 

24-10-’17. Werelderfgoed, 
hoofdstad Brasília.
Velletje met tienmaal 
RS$ 2.-. Sarah Kubitschek-
park, Nationaal Mu-
seum, Dom Bosco-kerk, 
QG-monument, tv-toren 
en fontein, Plein van het 
Kruis, hotel Brasilia Palace, 
stadion Mané Garrincha, 
verkeersrotondes Tesourin-
has, marktgebouw Cobogó.
26-10-’17. William Shake-
speare (1564-1616).
Velletje met zesmaal 
RS$ 4.20. Boekomslagen 
van Romeo en Julia, 
Midzomernachtsdroom, 
Hamlet, Othelo, Koning 
Leeuw, Macbeth.

CANADA
20-10-’17. IJshockey, 
gezamenlijke uitgifte met 
Verenigde Staten.
P, P (85 c.). Spelers.
24-10-’17. IJshockeyclub 
Toronto Maple Leafs 100 
jaar.
P, P; blok $ 5.-. Resp. 
jubileumbeeldmerk met es-
doornblad, ijshockeypuck 
met beeldmerk; shirt met 
beeldmerk. 

CHILI
20-8-’17. Slag van Chaca-
buco 200 jaar geleden.
$ 340. Generaal José de 
San Martín (1778-1850), 
wapenschild, strijdende 
troepen. 

13-9-’17. Kinderrechten.
$ 500, 500 (samenhan-
gend); blok $ 1.500. Resp. 
gezicht in hartvorm, 
gezicht met zon en maan; 
gezicht met zon en maan.

14-9-’17. Escuela Mexico 
75 jaar.
$ 360. Beeldmerk, vrouw 
met meetinstrument.

CHINA
VOLKSREPUBLIEK
9-10-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
1.20 y.; velletje met 1.20, 
3.- y. Resp. hond; hond, 
Chinese karaktertekens.
15-10-’17. Kantonese 
opera.
1.20, 1.20, 1.50 y. Verschil-
lende scènes. 

18-10-’17. Congres Com-
munistische partij.
1.20, 1.20 y. (samenhan-
gend). Volksheldenmonu-
ment en schip met brug, 
raket met hogesnel-
heidstrein en schip en 
winmolens met vliegtuig en 
zonnecollectoren.

CHRISTMASEILAND
1-11-’17. Kerst.
65 c., $ 2.-. Resp. kind en 
hert op golfbaan, kerstman 
op golfbaan. Ook velletje 
met de zegels. 

COLOMBIA
9-10-’17. UPAEP*, toerisme.
$ 1.000, 1.000. Rivier Caño 
Cristales (Macarena), 
berggebied Serranía de 
la Lindosa (San José del 
Guaviare). 

18-10-’17. Organisatie 
Nieuwe Toekomst van 
Colombia 25 jaar.
$ 2.000. Kinderen, 
beeldmerk.

COSTA RICA
14-9-’17. Op weg naar 
200 jaar onafhankelijkheid.
650, 800, 900 Cs. 
(ruitvormig). Resp. Vlag, 
wapenschild: vulkanen en 
zeilschip, volkslied.
27-9-’17. UPAEP*, toerisme.
400, 650 Cs. (samenhan-
gend) Resp. papegaai (Ara 
ambiguus), biologisch 
natuurgebied San Juan-La 
Selva. 

CUBA
26-5-’17. Nationale bloe-
men Amerikaanse landen.
5, 15, 20, 30, 40, 65, 75, 
90 c. Resp. Peristeria elata 
(Panama), Guarianthe 
skinneri (Costa Rica), roos 
(Verenigde Staten), Guai-
acum officinale (Jamaica), 
Pereskia quisqueyana 
(Dominicaanse Republiek), 
Warszewiczia Coccinea 
(Trinidad en Tobago), 
Ixora coccinea (Suriname), 
Prosthechea cochleata 
(Belize). 

5-6-’17. Martelaren van de 
revolutie. 
75 c. Portretten van Eliseo 
Reyes Rodríguez, René 
Martínez Tamayo, José 
María Martínez Tamayo, 
Orlando Pantoja Tamayo, 
Carlos Coello Coello.
1-7-’17. Artiestenagent-
schap Actuar 38 jaar.
65, 85 c. Resp. acteur Alden 
Knight (1936), zangeres 
Rosita Fornés (1923).
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EL SALVADOR
23-8-’17. Nationaal 
Theater en Nationaal Paleis 
100 jaar.
Viermaal $ 1.- (in boekje); 
viermaal $ 1.- (in boekje). 
Verschillende afbeeldingen 
van in- en exterieur van 
theater; verschillende 
afbeeldingen van in- en 
exterieur van Nationaal 
Paleis. 

12-9-’17. 196 jaar onafhan-
kelijkheid. 
$ 0.20. Beeldmerk.

ETHIOPIË
2017. Poorten van Harar.
0.15, 0.35, 1.-, 2.-, 3.- B. 
Resp. Buda, Rallana, 
Showa, Senga, Erer. 

FALKLANDEILANDEN
23-10-’17. 30 jaar visserij.
31, 76 p. £ 1.01, 1.22. Resp. 
vooruitgang: schip ‘Hunter’ 
met diepzeeheek (Dis-
sostichus eleginoides), be-
scherming: schip ‘Protegat’ 
en motorboot, industrie: 
schepen ‘Argos Vigo’ en 
‘Frank Wild’, wetenschap: 
schip ‘Robin M. Lee’ en 
inktvis (Illex argentinus). 

20-11-’17. 70-jarig huwelijk 
koningin Elizabeth II 
(1926). Gezamenlijke 
uitgifte met Ascension, 
Bahamas, Brits Zuidpool-
gebied, Zuid-Georgië en 
Zuidelijke Sandwicheilan-
den en Tristan Da Cunha.
31, 76 p., £ 1.22, 1.78. 
Verschillende afbeeldingen 
van vorstin en prins Philip 
(1921). 

FILIPPIJNEN
9-10-’17. Feestzegels.
Viermaal 17.- P. (met label 
voor persoonlijke invulling). 
Proost: fles, gefeliciteerd: 
feesthoedjes en ballonnen, 
beste wensen: pakjes en 
bloemen, dank je: handen 
en vuist met opgestoken 
duim. 
16-10-’17. Inheemse 
bloemen.
Viermaal 12.- P. (samen-
hangend). Medinilla 
cordata, Begonia gutier-
rezii, Begonia cumingii, 
Hoya buotii. 

HONDURAS
11-10-’17. Plan Internacio-
nal Honduras 40 jaar.
10.-, 10.-, 10.-, 15.-, 15.-, 
25.-, 25.-, 35.- L. Beeld-
merk met resp. meisje met 
voetbal, studenten, tekst, 
meisje, tekst, jubile-
umbeeldmerk, kolibrie 
(Amazilia luciae), meisje 
en tekst. 

HONGKONG
17-10-’17. Traditionele 
vrouwenkleding Qipao.
$ 1.70, 2.20, 2.90, 3.10, 
3.70, 5.-; blok $ 10.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van Qipao in de afgelopen 
100 jaar. 

INDIA
7-10-’17. Snelle Actie Een-
heid 25 jaar.
5.- R. Politiemensen, 
beeldmerk.
11-10-’17. Nanaji Deshmukh 
(1916-2010).
5.- R. Portret sociaal 
activist.
15-10-’17. Internationale 
luchthaven Chhatrapati 
Shivaji (Mumbai).
5.-, 15.- R. Resp. vertrekhal, 
gebouw en vliegtuig. 
23-10-’17. Legereenheid 
Kumaon Rifles.
5.- R. Militairen. 

26-10-’17. Volkdans. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Rusland.
Velletje met 5.-, 25.- R. 
Volksdans ‘Bereska’ met 
Russische danseressen, 
volkstheater ‘Bhavai’ met 
Indiase danseressen en 
kruiken.

INDONESIË
16-10-’17. Fruit.
Viermaal 3.000 Rp. Rambu-
tan, mangistan, kokosnoot, 
durian. 

IRAN
16-2-’17. Hashemi Rafsan-
jani (1934-2017).
Blok 9.000 Rls. Portret 
oud-president, vlag. 

IVOORKUST
2017. Achtste Spelen van 
Franstalige Landen in 
Abidjan.
25, 50, 250, 400, 500, 
650 F. Resp. beeldmerk, 
beeldmerk, mascotte: 
olifant, danser, dansgroep 
en muzikanten, beeldmerk 
en sporters. 

JAPAN
1-12-’17. Wintergroeten.
Zesmaal 62 yen, zesmaal 
82 yen. Resp. kopje koffie 
met sneeuwpop, open 
haard, meisje, gebouwen, 
straatlantaarn, jongen met 
warme drank, konijn en 
kerstbomen, glazen bol met 
sneeuwvlokken, sneeuwpop, 
meisje huis, telescoop.
13-12-’17. Bloemen.
Vijfmaal 62 yen, vijfmaal 
82 yen. Resp. spirea, 
ranonkel, fresia, camellia, 
pruimenbloesem, forsythia, 
cyclamen, viooltjes, camel-
lia, pruimenbloesem.
20-12-’17. Kinderprenten.
Tienmaal 82 yen. Vijfmaal 
goudvis, goudvis met 
bloemen, goudvis met 
ballen, bloemen in vaas, vis 
en snoepjes in fles, schalen 
met fruit. 

JORDANIË
4-5-’17. Munten.
Zesmaal 40 Pt. Verschil-
lende Jordaanse munten.
20-7-’17. Frankeerzegels.
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 
45, 50, 60 Pt. Triomfboog 
van keizer Hadrianus in 
Jerash.
24-9-’17. Euromed*, bomen 
rond de Middellandse Zee.
30, 50 Pt. Resp. Abies 
pinsapo, Quercus cerris.
12-10-’17. Fruit.
Tienmaal 20 Pt. Perzik, ap-
pel, aardbei, meloen, vijg, 
braam, druif, cactusvijg, 
watermeloen, meloen.
13-10-’17. Inheemse 
vogels.
Zesmaal 30 Pt. Columbia 
livia, Carduelis carduelis, 
Buteo rufinus, Turdus 
merula, Alectoris chukar, 
Carpodacus synoicus. 

KAZACHSTAN
2-10-’17. In Kazachstan 
geproduceerde auto’s. 
Velletje met zesmaal 100 t. 
JAC S3, Hyundai Elantra, 
Peugeot 301, Skoda 
Superb, Lada Vesta, Kia 
Sportage.
9-10-’17. Ministerie van 
Buitenlandse Zaken 25 jaar.
100 t. Beeldmerk. 

KOREA NOORD
10-5-’17. Dierentuin van 
Pyongyang.
Zevenmaal blok 50 w. 
Ringstaart maki (Lemur 
catta), humboldtpinguïn 
(Spheniscus humboldti), 
goudvis (Carassius aura-
tus), blauwgele ara (Ara 
ararauna), hond (Canis 
lupus familiaris) hagedis 
(Iguana iguana), tijgerkop 
en gebouw.
24-5-’17. Postzegelten-
toonstelling Finlandia 2017 
in Tampere.
Velletje met driemaal 70 w. 
Bruggen in Pyongyang: 
Okryu, Chungsong, 
Chongngyu. 
4-6-’17. Slag van Pochonbo 
80 jaar geleden.
Blok 50 w. Oud-leider Kim 
Il-sung met pistool en 
militairen.
5-7-’17. Paddenstoelen. 
10, 30, 50, 70 w.; blok 70 w. 
Verschillende afbeeldingen 
van Tricholoma matsutake.
15-7-’17. 8e Congres 
Koreaanse Kinder Unie.
Blok 50 w. Leider Kim Jong-
un met kinderen.
28-7-’17. Paektusan-
waterkrachtstation.
Blok 50 w. Dam.
3-8-’17. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
in Bandung (Indonesië), 
fauna.
Viermaal blok 50 w. 
Paradijsvogel (Paradisaea 
apoda), Komodovaraan 
(Varanus komodoen-
sis), Java-aap (Macaca 
fascicularis), pauw (Pavo 
cristatus). 

8-8-’17. Inheemse flora en 
fauna.
30, 50, 100, 150 w. Resp. 
magnolia (Magnolia 
sieboldii), havik (Accipiter 
gentilis), hond (Canis lupus 
familiaris), Koreaanse den 
(Pinus koraiensis). 
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NIEUW-ZEELAND
1-11-’17. Kerst.
$ 1.-, 2.20, 2.30, 2.70, 3.30. 
Resp. engel, bal, ster, klok, 
krans. 

OEZBEKISTAN
5-9-’17. Eerste sterfdag 
president I. Karimov (1938-
2016), I.
Velletje met 1.000, 1.300, 
1.600, 1.700, 1.800, 1.900, 
2.200, 2.400, 3.200 S. 
(in boekje). Verschillende 
portretten. 
5-10-’17. Tashkent.
Blok 2.700 S.; blok 
4.000 S. Resp. fontein en 
circusgebouw, metrosta-
tion Bodomzor. 

PAKISTAN
14-10-’17. Maulana Muft 
Mahmood (1919-1980).
8.- R. Portret politicus.
17-10-’17. 200e geboor-
tedag Syed Ahmed Khan 
(1817-1898).
10.- R. Portret pragmatisch 
filosoof.

PALESTIJNSE
AUTORITEIT
9-10-’17. Wereld Post Dag.
500 m. Beeldmerk. 

8-8-’17. Testlancering bal-
listische raket Hwasong-14.
30 w.; tweemaal blok 
50 w.; velletje met 10, 40, 
70, 100 w. Resp. raket en 
landkaart; tweemaal Kim 
Jong-un; tweemaal lan-
ceerinstallatie, raket, raket 
en deel van wereldbol. 

17-8-’17. Natuur Historisch 
Museum.
Vijfmaal blok met elk 
50 w. Olifant (Loxodonta af-
ricana); gebouw; universu-
monderzoek; Stegosaurus; 
orchidee. 
23-8-’17. Ryomyong-straat.
30 w.; blok 70 w. Gebouwen.

KOREA ZUID
27-10-’17. Cultureel 
erfgoed, traditionele 
voorstellingen.
330, 330 w. Namsadag 
Deolmi met muzikanten, 
Namsadang Pungmul met 
maskers. 

LIBANON
28-8-’17. Carlos Ghosn 
(1954).
L£ 2.000. Portret bestuurs-
voorzitter Renault.
6-10-’17. Zalfa Chamoun. 
L£ 2.000. Portret presi-
dentsvrouw 1952-1958.
19-10-’17. 100e geboorte-
dag Nasri Shamseddine 
(1917-1983).
L£ 250. Portret zanger. 

MAAGDENEILANDEN
8-11-’17. Vissen.
5, 15, 35, 90 c., $ 2.-; blok 
$ 5.-. Resp. Cephalopholis 
fulva, Diodon holocanthus, 
Balistes vetula, Epinephe-
lus guttatus, Holocanthus 
ciliaris; Aluterus scriptus. 

MACAU
9-10-’17. Lotus.
2.-, 3.-, 4.50, 5.50 ptcs.; 
blok 12.- ptcs. Verschil-
lende bloemen. 

10-11-’17. Meubels, 
houtsnijwerk.
2.-, 3.-, 4.50, 5.50 ptcs.; 
blok 12.- ptcs. Resp. 
tafel, stoel, bankstel, kast; 
overdekt bankstel.

MADAGASCAR
19-6-’17. Regionale wapen-
schilden.
22 maal 500 Ar. Alaotra 
Mangoro, Amoron’i Mania, 
Analamanga, Analanjiforo, 
Androy, Anosy, Atsimo An-
drefana, Atsimo Atsinana-
na, Atsinanana, Betsiboka, 
Boeny, Bongolava, Diana, 
Ihorombe, Itasy, Haute 
Matsiatra, Melaky, Menabe, 
Sava, Sofia, Vakinankaratra, 
Vatovavy-Fitovinany. 

 
17-7-’17. Nelson Mandela 
(1918-2013).
3.500 Ar. Portret Nobel-
prijswinnaar, anti-apart-
heidsstrijder en president 
van Zuid-Afrika.

MALEISIË
9-10-’17. Postcrossing.
Viermaal 50 sen (per twee 
zegels samenhangend). 
Schrijven: kind met potlood, 
versturen: kind met brie-
venbus brief, ontvangen: 
kind met kaart, antwoorden: 
kind met kaart. Doorlopend 
beeld van landkaart over 
vier zegels. 
17-10-’17. Food Festival, IV.
60, 80, 90 sen; blok RM 5.-. 
Indiase gerechten resp. 
vadai met muruku en paal 
kova met payasam, thosai 
en idhli, rijst in banaanblad; 
verschillende gerechten. 

3-11-’17. Koninklijk bezoek.
RM 1.-, 1.-; blok RM 6.-. 
Resp. prins Charles (1948), 
Camilla Parker Bowles 
(1947); echtpaar. 

MARSHALLEILANDEN
13-7-’17. Atols, landkaarten.
Velletje met tienmaal 
49 c. Ailinglaplap, Arno, 
Epoon, Jalwoj, Kuwajleen, 
Majuro, Majoelap, Mile, 
Namo, Wojja. 

MAURITIUS
28-9-’17. 100e geboor-
tedag schilder Serge 
Constatin.
18.- Rs. Schilderij ‘Night 
fall, Belle Etiole’.
9-10-’17. Schelpen.
3.-, 4.-, 23.-, 33.- Rs. 
Resp. Conus sp., Cypraea 
sp., Janthina janthina, 
Pleuroploca sp. Ook velletje 
met de zegels. 

MEXICO
4-10-’17. Maand van strijd 
tegen Borstkanker.
$ 7.-. Beeldmerk met 
bloemen en lint. 

MONGOLIË
6-9-’17. 50 jaar Mongoolse 
televisie.
400 T. Zendmast, 
verschillende uitzendingen, 
gebouw.
6-10-’17. ICT ingenieurs.
800 T. Verschillende com-
municatiepictogrammen, 
satelliet. 

MONTSERRAT
31-8-’17. Twintigste sterfdag 
prinses Diana (1961-1997).
Velletje met viermaal $ 9.-; 
blok $ 11.-. Verschillende 
portretten van prinses van 
Wales. 

MYANMAR
27-7-’17. Muziekinstru-
menten.
200, 500, 500, 1.000, 
2.500 k. Resp. Shan 
Pot-drum, Kachin-gong, 
Mon-gong, xylofoon, harp. 

NEPAL
22-9-’17. Zoogdieren.
Achtmaal 10.-, tweemaal 
20.-, 100.-, 200.- R. Resp. 
uitgestorven antiloop 
(Hemibos acuticornis), 
tweekleurige reuzeneek-
hoorn (Ratufa bicolor), 
Indische civetkat (Viverra 
zibetha), dwergzwijn (Por-
cula salvania), uitgestorven 
antiloop (Pachyportax), 
marmerkat (Felis 
marmorata), uitgestorven 
dwerghert (Dorcatherium), 
uitgestorven paard (Hip-
parion), witstaartstekelvar-
ken (Hystrix indica), 
grootoorfluithaas (Ocho-
tona roylei), uitgestorven 
giraffe (Giraffokeryx 
punjabiensus), uitgestor-
ven neushoorn (Brachypo-
therium perimense). 
22-9-’17. Landschappen en 
tempels.
1.-, 2.-, 2.-, 2.-, 2.- R. 
Resp. Ugratara-tempel 
(Dadeldhura), bossen en 
rivier bij Shreeantu (Ilam), 
bossen en meer bij Rauta 
(Pokhari), Bhairav-tempel 
in Tansen (Palpa), tem-
pelbeeld Junge Mahadev 
(Banke). 
22-9-’17. Waterval.
1.- R. Waterval bij Pokali. 

22-9-’17. Amrit Nath 
Mishra Srimadbhagwat 
Savant (1920-2015).
10.- R. Portret brahmaans 
geestelijke.

NEVIS
28-9-’17. Nationale vogel.
Velletje met zesmaal $ 4.- 
Verschillende afbeeldingen 
van Pelecanus occidentalis. 
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PARAGUAY
11-8-’17. Hoofdstad 
Asunción 400 jaar.
1.400 Gs. Pantheon van de 
Helden.
22-8-’17. Muziek.
5.000 Gs. Gitarist Qemil 
Yambay (1938).
30-8-’17. Nationale radio 
75 jaar.
1.400 Gs. Gebouw met 
naambord.
29-9-’17. Jeugd, flora en 
fauna.
1.000, 1.400 Gs. Resp. 
cactusbloem, goudbuiks-
maragdkolibrie (Chloros-
tilbon aureoventris) en 
cactusbloem. 

9-10-’17. UPAEP*, toerisme.
Blok 4.000 Gs. Zoutmeer 
met flamingo’s (Phoe-
nicopterus chilensis), 
Waterval op rand.
9-10-’17. Internationaal 
Jaar van Duurzaam 
Toerisme.
2.500 Gs.; blok 3.000 Gs. 
Resp. ruïne van jezuïe-
tenmissiepost van La 
Santisima Trinidad de 
Paraná, boot op rivier bij 
ondergaande zon.

PITCAIRNEILANDEN
25-10-’17. Lieveheers-
beestje.
$ 2.10, 3.-; velletje met 
$ 1., 4.60. Verschillende af-
beeldingen van Coccinella 
transversalis. 

POLYNESIË
25-8-’17. Honden en 
katten.
Zesmaal 100 F. (in 
boekje). Driemaal katten 
met bloemen, hond met 
kokosnoot, tweemaal hond 
met bananen. 

29-9-’17. Zeenavigatie in 
Polynesië.
40, 100 F. Traditionele 
schepen met portretten 
van resp. Rodolphe Harry 
Williams (1920-1986), 
Francis Puara Cowan 
(1926-2009).
24-10-’17. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Brasilia 2017.
300 F. Braziliaanse vrouw. 

27-10-’17. Humor.
80 F. Komische figuren uit 
tv-serie Les Tupapa’u.
9-11-’17. Schrijver en 
marineofficier Pierre Loti 
(1850-1923).
500 F. Loti-waterval. Ook 
blok met zegel.

QATAR
26-9-’17. Nieuw beeldmerk 
Qatar Post.
Velletje met viermaal 
0.50 R. Tweemaal beeld-
merk, balies in postkantoor, 
postwagen. 

SENEGAL
2017. Tweede Slag bij de 
Aisne 100 jaar geleden.
1.000 F. Militairen met 
geweren. 

SIERRA LEONE
2016. Diamant.
3.000 Le. Geslepen 
diamant. 

SINGAPORE 
1-9-’17. Eerste zegels 
Straits Settlements 150 
jaar geleden uitgegeven.
2nd, 1st, 60, 70 c., $1.30. 
Zegel-op-zegel Yvert nr. 1 
(1867) 1½ c. op ½ a. India, 
zegel-op-zegel blok van vier 
zegels Yvert nr. 3 (1867) 
3 c. op 1 a. India, driemaal 
brieven met zegels uit 
emissie 1867. 

 
7-9-’17. 50 jaar diplo-
matieke betrekkingen 
met Indonesië, koraal. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Indonesië.
$ 1.30, 1.30. Verschillende 
koralen en vissen. Ook 
velletje met de zegels.
9-10-’17. Opening nieuw 
postkantoor.
1st Local, 60, 90 c., $ 1.30. 
Balies en brief met zegels, 
oude en nieuwe vestiging, 
balie en klok, bus en 
filatelistenloket.

SRI LANKA
13-9-’17. Frankeerzegels.
10.-, 15.-, 25.- R. Resp. 
Kandyan-danseres, 
Punkalasa-ornament, vuur-
toren bij Dondra Head. 
1-10-’17. Wereld Kinder 
Dag.
10.- R. Kinderen.

3-10-’17. 70 jaar parlemen-
taire democratie.
12.- R. Beeldmerk, 
personen.
4-10-’17. Bijeenkomst 
SAARC* in Colombo.
12.- R. Vlaggen, gebouw, 
beeldmerk.
4-10-’17. Spoorstation 
Colombo Fort 100 jaar.
10.- R. Stationsgebouw. 
9-10-’17. Wereld Post Dag.
15.-, 35.- R. Resp. aankomst 
Britse post met schip en 
trein, treinpostwagon en 
locomotief. 

19-10-’17. Diyogu 
Badathuruge Dhanapala 
(1905-1971).
10.- R. Portret journalist en 
schrijver.

ST. KITTS
5-1-’15. Frankeerzegels, 
nationale symbolen.
$ 50.-, 100.-. Resp. vlag, 
staatswapen. 

ST. MAARTEN
31-8-’17. Vogels.
Vel met twintigmaal 
190 c. Eulampis jugularis, 
Falco sparverius, Pelecanus 
occidentalis, Coereba 
flaveola, Falco peregrinus, 
Orthorhyncus cristatus, 
Tiaris bicolor, Eulampis 
holosericeus, Falco colum-
barius, Loxigilla noctis. 
Bovenhelft van vel met 
identieke zegels vermeldt 
vogelnamen in Neder-
landse taal. 

SUDAN
2017. Nationale Telecom-
municatie Dienst.
10.-, 15.-, 25.- SDG. Hoofd, 
wereldbol, satelliet. 
2017. Wereld Statistiek 
Dag.
10.-, 15.- 25.- SDG. Beeld-
merk met verschillende 
kleuren.
2017. Volksleger.
10.-, 15.- 25.- SDG. Beeld-
merk met resp. militairen, 
arts met vrouw en kind, 
militairen. 

2017. Dag van de Arabische 
Post.
10.-, 15.-, 25.- SDG. 
Beeldmerk met wereldbol 
en brieven.
2017. Sennar, Arabische 
hoofdstad van cultuur.
10.-, 15.-, 25.- SDG. Beeld-
merk en verschillende 
religieuze gebouwen.

SURINAME
11-10-’17. Vruchten.
SR$ 3.-, 5.-, 5.-, 7.-, 8.-, 9.-. 
Resp. Annona reticulata, 
Citrus aurantifolia, Cocos 
nucifera, Malpighia glabra, 
Mammea americana, 
Mangifera indica. 

TAIWAN
16-11-’17. Nationale Zaken 
Universiteit 100 jaar.
NT$ 8.-, 28.-. Beeldmerk 
met resp. gebouw in 
Japanse periode, huidige 
vestiging.

16-11-’17. Wilde inheemse 
orchidee.
NT$ 35.-. Cheirostylis 
octodactyla. 

1-12-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
NT$ 6.-, 13.-; blok NT$ 15.-. 
honden.

TANZANIA
11-10-’17. 60-jarig jubileum 
moslimleider Aga Khan 
(1936).
Vijfmaal 600 Sh. (samen-
hangend); blok 1.400 Sh. 
Resp. universiteitsstuden-
ten, onderwijzeres met 
kinderen, vrouwen met 
computer, vrouwen en 
kinderen, gerestaureerde 
apotheek in Zanzibar; 
beeldmerk Aga Khan Trust. 
Ook velletje met viermaal 
600 Sh. 

THAILAND 
5-10-’17. Wereld Post Dag.
3.- B. Beeldmerk, tropische 
vruchten, traditioneel 
handwerk. 

25-10-’17. Crematie koning 
Bhumibol Adulyadej (1927-
2016).
Velletje met driemaal 3.- B.; 
velletje met negenmaal 
9.- B.; blok 9.- B. Resp. 
verschillende rijtuigen en 
draagstoelen; verschillende 
portretten van koning; 
koninklijk crematorium.
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TOGO
2017. Dans.
1.000 F. Vuurdansers. 
2017. Cassave.
200 F. Manihot esculenta 
met bloemen. 

TRISTAN DA CUNHA
13-10-’17. WWF*, noorde-
lijke rotspinguïn (Eudyptes 
moseleyi).
35, 50 p., £ 1.50, 2.-. 
Pandabeeldmerk met 
resp. kuiken, jonge vogel, 
volwassen vogel, moeder 
en kuiken. Ook velletje met 
de zegels. 

20-11-’17. 70-jarig huwelijk 
koningin Elizabeth II 
(1926). Gezamenlijke 
uitgifte met Ascension, 
Bahamas, Brits Zuidpoolge-
bied, Falklandeilanden en 
Zuid-Georgië en Zuidelijke 
Sandwicheilanden.
25, 60 p., £ 1.-, 2.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van vorstin en prins Philip 
(1921). 

TUNESIË
26-9-’17. Commissie voor 
Waarheid en Waardigheid. 
500, 2.000 m. Resp. 
beeldmerk en openbare 
hoorzitting slachtoffers 
dictatortijdperk 1955-2013, 
beeldmerk.
20-10-’17. Archeologie.
500, 500, 1.000, 1.200 m. 
Resp. zuilen van badhuizen 
(Makthar), amfitheater 
(Uthina), marmersteen 
(Chemtou), mozaïek van 
leeuw (Salakta). Ook vel-
letje met de zegels. 

URUGUAY
14-9-’17. Sociale Verzeke-
rings Bank 50 jaar.
$ 20. Beeldmerk, mensen.
22-9-’17. Wereldkampi-
oenschap schaken voor 
junioren in Montevideo.
$ 65. Schaakbord en 
-stukken. 

VERENIGDE NATIES
27-10-’17. Postzegelten-
toonstelling Unexpo 2017 
in Pennsylvania.
Velletje met US$ 1.15, Zw.Fr. 
2.-, € 1.70. Tekst. Op rand 
Eleanor Roosevelt (1884-
1962) met Universele 
Verklaring van de Rechten 
van de Mens. 

VERENIGDE STATEN
20-10-’17. IJshockey, 
gezamenlijke uitgifte met 
Canada.
Tweemaal Forever. IJs-
hockeyspelers. 

VIETNAM
25-8-’17. Generaal Vō 
Nguyên Giáp (1911-2013).
3.000 d.; blok 12.000 d. 
Portret, verzetsstrijders 
met vlag, onderscheiding.
10-10-’17. Oude stad van 
Hanoi.
3.000, 3.000, 8.000 d.; 
blok 12.000 d. Resp. 
Verschillende beeldjes. Op 
blokrand plattegrond. 

ZUID-AFRIKA
6-10-’17. Wijnproductie.
Velletje met vijfmaal 
Small International Letter. 
Druivenoogst, wijnvaten, 
oude flessen wijn, fles 
en glas, landschap met 
druivenaanplant. 

9-10-’17. Wereld Post Dag, 
50 jaar machinale postsor-
tering in Zuid-Afrika.
Tweemaal Standard Post-
age. Eerste geplaatste ap-
paraat in Pretoria, moderne 
postsorteerlijn

ZUID-GEORGIË EN
ZUIDELIJKE SAND-
WICHEILANDEN
20-11-’17. 70-jarig huwelijk 
koningin Elizabeth II (1926). 
Gezamenlijke uitgifte met 
Ascension, Bahamas, Brits 
Zuidpoolgebied, Falklandei-
landen en Tristan Da Cunha.
55, 80 p., £ 1.05, 1.85. 
Ver schillende afbeeldingen 
van vorstin en prins Philip 
(1921). 

 

 

B
O

EK

ENPLANK

Professor dr. Ulrich Ferchenbauer 
presenteert in een luxe boek de 
 collectie Peter Zgonc: Die Briefmar-
ken von Österreich & Lombardei- 
Venetien 1850-1867. De ondernemer 
Zgonc, van de bekende Oosten-
rijkse dhz-keten Zgonc, overleed 
– 78 jaar oud – op 24 oktober van 
dit jaar. Het boek over zijn collectie 
verscheen in het voorjaar.

Het is opmerkelijk te lezen dat de 
collectie pas de afgelopen 10-15 jaar 
werd opgebouwd. De kwaliteit van 
de collectie is uitzonderlijk.
De collectie is traditioneel opgezet, 
maar wel met de nodige post stukken. 
Alle kleurschakeringen komen aan 
bod, alle typen, niet uitgegegeven 
waarden, afstempelingen. 
Uitvoerig wordt ingegaan op papier- 

Die Briefmarken-
Sammlung Peter Zgonc

en drukafwijkingen. Uiteraard 
ontbreekt de doorsteek van de 
1850-uitgave in Homonna en Tokay 
niet, met unieke stukken.
Ruim aandacht ook voor (post)ver-
valsingen en fiscaalzegels. Uiteraard 
zijn ook de dagbladzegels opgeno-
men, alsmede de telegraafzegels.  
Alles werd uitstekend beschreven 
met veel achtergrondinformatie. 

Uitgave: Christoph Gärtner
141 Pagina’s, gebonden, 2017. 
A4 formaat. Prijs: € 79 + verzendkosten.
Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH 
& Co. KG. info@auktionen-gaertner.de 

ZUIDPOOLGEBIED 
BRITS
20-11-’17. 70-jarig huwelijk 
koningin Elizabeth II (1926). 
Gezamenlijke uitgifte met 
Ascension, Bahamas, Falk-
landeilanden, Zuid-Georgië 
en Zuidelijke Sandwichei-
landen en Tristan Da Cunha.
66, 76 p., £ 1.01, 1.22. 
Verschillende afbeeldingen 
van vorstin en prins Philip 
(1921). 

Afkortingen:
Euromed: Mediterrane 
Unie, landen rond Middel-
landse Zee
FIFA: Fédération Internatio-
nale de Football Association
SAARC: South Asian 
Association for Regional 
Cooperation
Unesco: United Nations 
Educational Scientific and 
Cultural Organization
UPAEP: Unión Postal de 
las Américas y España y 
Portugal
UPU: Universal Postal Union
WWF: World Wildlife Fund

** Chinees Nieuwjaar: 
Jaar van de Hond: 16-2-’18 
t/m 4-2-’19.

De grootste marktplaats voor verzamelaars

www.delcampe.net

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

PUB_NL_A4_Filatelie.indd   1 05/09/2017   10:10:05



DECEMBER 2017 FILATELIE 771

De grootste marktplaats voor verzamelaars

www.delcampe.net

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

PUB_NL_A4_Filatelie.indd   1 05/09/2017   10:10:05



772 FILATELIE  DECEMBER 2017

 

 

eze rubriek, Thematisch Panorama, doe 
ik nu twee jaar. Dus de hoogste tijd voor 
een terugblik. Een aantal lezers heeft 
een reactie gestuurd. Alle schrijvers 

hartelijke dank, ook als u het niet met me eens 
was. Hieronder wordt een aantal reacties behan-
deld en ook enige aanvullingen en verbeteringen 
gegeven op eerdere artikelen.

Twee dollar Inverted Jenny
Het allereerste artikel in januari 2016 was 
natuurlijk vragen om moeilijkheden met de titel 
‘Fouten maken we allemaal’. Het ging onder 
andere over de twee dollar ‘Inverted Jenny’ 
(afb 1), die alleen met kopstaand vliegtuig zou 
bestaan. In het februarinummer van 2016 kon 
er nog net een korte correctie geplaatst worden, 
dat de kopstaande variant ook voorkomt met 
het vliegtuig in de normale positie (afb 2). 
De Amerikaanse Postmaster General, Patrick 
Donahoe, had een grap willen uithalen en er 
waren 100 velletjes gemaakt met elk zes zegels 

‘uninvert’, totaal dus 600 zegels. Alle velletjes 
waren zodanig verpakt dat je niet kon zien wat 
erin zat. De 100 zeldzaamheden werden willekeu-
rig verspreid en inmiddels zijn er zo’n 30 velletjes 
gevonden door verzamelaars. Een deel wordt nog 
door de Postmaster General achtergehouden 
voor een ‘speciale’ gelegenheid. Degenen die 
een ‘Right Side Up’ velletje vonden, troffen een 
felicitatiebriefje daarbij aan, waarop stond dat 
men zich kon registreren en dan zou men een 
certificaat ontvangen. Een velletje van zes bracht 
op een veiling al US$ 50.000 op. Dat is nog niets 
vergeleken bij de oorspronkelijke Inverted Jenny 
van 24 cents uit 1918, die laatst 9½ miljoen dol-
lar opbracht op een veiling.

Grappig
Grappig (Filatelie februari 2017). Wouter Rosen-
baum stuurde een scan (afb 3) van een zegel 
met een baby afgestempeld met de plaatsnaam 
‘Monster’, een zeer misplaatste combinatie maar 
daarom juist grappig.

Brexit
Europa leeft kennelijk onder de lezers van Filatelie, 
want de meeste reacties kwamen op twee artike-
len over Europa, ongeveer evenveel instemmende 
als afkeurende reacties. De meningen zijn scherp 
verdeeld. Hoewel ik nergens geschreven heb over 
immigranten, begonnen enkele briefschrijvers 
daarover. In plaats van zelf een uitspraak te doen, 
citeer ik nu liever iemand anders. Joris Luyendijk 
schreef op 29-3-2017 in NRC: ‘Deze Brexit vindt 
plaats op basis van leugens, zelfbedrog, valse be-
loftes, manipulatie en nauwelijks verhuld racistisch 
gehits’. En veel Britten hebben enorme spijt van de 
keuze om uit te treden nu men de gevolgen meer 
en meer gaat zien.
De lezers van Filatelie verwachten kennelijk geen 
politieke standpunten in het blad. Toch was dit 
echt niet voor het eerst, denk maar aan de reeks 
artikelen ‘De tandjes van de macht’. Gelukkig 
hebben we persvrijheid (afb 4) en vrijheid van 
meningsuiting en dat geldt ook voor de redac-
teuren van Filatelie. Heel veel postzegels hebben 
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een politiek onderwerp, waarbij ook propaganda 
van de ergste soort. Het zou vreemd zijn als dat 
niet aan de orde kwam in dit blad.
Ik schreef naar aanleiding van de vliegtuigramp 
met MH17 dat het Russische veto in de Veilig-
heidsraad te beschouwen is als een schuldbe-
kentenis van Rusland. Daarop kwam geen enkele 
reactie, hoewel het een sterk politiek getinte 
uitspraak is. Heeft Rusland geen vrienden onder 
de lezers van Filatelie?
Wat ik niet had verwacht, is dat er postzegels 
zijn uitgegeven over de Brexit, weliswaar van een 
Afrikaanse ‘roofstaat’, maar toch. De hoofdrol-
spelers van het drama staan allemaal afgebeeld 
(afb 5). 
Wat ik ook niet had verwacht: de Brexit heeft 
gevolgen voor Gibraltar. Meteen nadat premier 
Theresa May op 29 maart 2017 het Britse uit-
treden uit de Europese Unie (de Brexit) in gang 
had gezet door het officiële uittredingsverzoek in 
te dienen, werd er zelfs oorlogstaal over Gibraltar 
geuit door Groot-Brittannië en Spanje. De 
30.000 bewoners van de rots hadden met 96% 
gestemd voor blijven in de Europese Unie, en 
het viel hen rauw op het dak dat de meerderheid 
voor vertrekken was. Spanje claimde meteen 
weer dat Gibraltar bij hen hoort. Ze hadden daar 
al eens zegels voor uitgegeven (afb 6). Spanje 

zal wel weer moeilijk gaan doen en de grens 
afsluiten. De bewoners van Gibraltar hebben al 
tweemaal per referendum aangegeven Brits te 
willen blijven. Spanje beseft niet dat hun claim 
op Gibraltar voor Marokko reden zal zijn om de 
Spaanse enclaves Ceuta en Melilla op te eisen. 
Die stukjes Spanje liggen in Marokko en gebrui-
ken tot op heden de Spaanse postzegels zonder 
opdruk. Het is herkenbaar aan de afstempeling 
(afb 7) of aan het motief op de zegels, zoals de 
vuurtoren van Melilla (afb 8). Spanje moet wel 
consequent zijn. Als men vindt dat Gibraltar bij 
Spanje hoort, dan behoren Ceuta en Melilla bij 
Marokko.

Verbeteringen
Het schip van de keizer (Filatelie mei 2017). Het 
blijkt dat Samoa toch een keer een zegel van 
Duits Samoa heeft afgebeeld (afb 9) maar zo 
klein dat het gemakkelijk over het hoofd gezien 
kan worden. Het duidelijkste is nog het Duitse 
stempel van Apia uit 1909. Tevens een aanvulling: 
Huis Doorn, waar de Duitse keizer verbleef, staat 
afgebeeld op een persoonlijke zegel (afb 10).

Aanvullingen
Hotel (Filatelie juni 2016). Van Jan Paul van der 
Pas ontving ik een poststuk uit Hongarije. Heel 

veel dank daarvoor. De plaatsnaam Isztimér 
komt van het Duitse Eßzimmer, eetkamer. Ik toon 
een detail van het poststuk (afb 11).
70 jaar Unicef (Filatelie november 2016). Wat 
ik over het hoofd had gezien, is dat Italië in 
2016 een zegel had uitgegeven voor 70 jaar 
Unicef (afb 12).

Postschool
Ik ging ervan uit dat de postschool (Filatelie au-
gustus en september 2017) een aangelegenheid 
was van de posterijen en in de meeste landen 
was dat ook zo. Maar niet in Nederland, waar de 
postschool een apart bedrijf was dat cursussen 
verzorgde. Willem Pasterkamp wees mij daarop. 
Het verklaart ook waarom de postschool gewoon 
met een postzegel moest frankeren en geen 
‘Dienst PTT’ kon gebruiken.
Frans van de Rivière wees mij erop dat er wel 
eens fantasie-plaatsnamen gebruikt kunnen zijn 
door de postschool. In België lijkt dat het geval. 
Ronchinne (afb 13) is de naam van een kasteel 
en geen plaatsnaam. Tegenwoordig heet het 
‘Château de la Poste’ en kan men er een kamer 
reserveren voor een vakantie. Ik ben blij met een 
poststuk waar Specimen zegels gebruikt werden 
door de postschool van Wenduine (afb 14). Van 
Wenduyne kan wel een zegel met dat stempel 
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getoond worden (afb 15). Nog een aanvulling: 
een Duits stempel geheel zonder plaatsnaam 
(afb 16). Let op de onmogelijke datum in dit 
stempel: 15.16.86.

Ambassades en consulaten
Iemand reageerde dat dit een verrassend 
onderwerp is waar bijna nooit over geschreven 
wordt, maar ook zijn er verzamelaars juist van 
dit thema.
Wat aanvullingen op het artikel uit Filatelie van 
juni 2017: een aangetekende brief van de Franse 
ambassade in Senegal die gefrankeerd werd met 
dienstzegels (afb 17). Dat is heel merkwaardig 
om twee redenen: dienstzegels worden gewoon-
lijk alleen op binnenlandse post gebruikt en 
alleen door instellingen van de staat, niet door 
een buitenlandse ambassade. Tevens een antieke 
Italiaanse paspoortzegel met koning Vittorio 
Emanuele II die regeerde tot 1878 (afb 18).
Tijdens de jaren van het Britse mandaat over 
Palestina (1920-1948) was het voor Joden heel 
moeilijk om het land binnen te komen. Daar had 
de Hagana wat op bedacht. Diverse documenten 
werden professioneel vervalst en daarmee zijn 
heel wat Joodse vluchtelingen en overlevenden 
van de Holocaust Palestina binnengekomen. 
Ook de Britse consulaire zegels werden door 

de Hagana vervalst (afb 19) maar het is mij 
niet duidelijk of dit ‘echte’ Hagana zegels zijn of 
vervalsingen van de vervalsingen. Het plaatje 
komt van internet. Uit de Hagana is later het 
Israëlische leger voortgekomen.

Hoe kom ik aan materiaal?
Iemand vroeg mij hoe ik binnen een maand aan 
allerlei materiaal kom om af te beelden voor 
het volgende artikel. Dat lukt dus echt niet. Ik 
verzamel al heel lang en daardoor beschik ik al 
over van alles en nog wat. Ik heb vrienden die mij 
aan materiaal helpen. En ik snuffel in rondzen-
dingen en op internet. Ook gebeurt het dat ik 
de verzameling van anderen mag gebruiken om 
dingen daaruit te scannen. Voor elk verhaal koop 
ik weer dingen erbij om af te beelden, maar als 
het artikel geschreven is, dan zoek ik niet meer 
naar dat onderwerp. Dan is het klaar. Meestal 
heb ik meer dingen om af te beelden dan waar-
voor er plek is bij het artikel. Soms wordt een 
detail van een poststuk afgebeeld of alleen één 
zegel uit een blokje en niet het hele velletje. Maar 
denk niet dat ik het schaartje hanteer want het 
inkorten gebeurt alleen met de scans op de PC. 
Een poststuk behoort in z’n geheel verzameld te 
worden, geen knipsels.
Mijn kijk op de postzegel is danig veranderd. 

Voorheen was ik alleen posthistorisch bezig en 
de zegel was vooral een ondergrond voor een 
mooi stempel (afb 7). Daar kijk ik nog steeds 
naar, maar nu gaat het vaker om de afbeelding 
op de zegel, of het past bij een bepaald onder-
werp. Op mijn PC heb ik een heleboel mapjes ge-
maakt van allerlei onderwerpen waar ik mogelijk 
een keer iets mee kan doen. Elke geschikte zegel 
bij zo’n thema wordt alvast gescand en als het 
er voldoende zijn, dan kan er een artikel komen. 
Poststukken en stempels worden ook gescand, 
en ander materiaal, zoals: fiscaalzegel, perfin, 
maximumkaart, sluitzegel, aantekenstrook, 
persoonlijke zegel en nog meer.

Het schrijven van artikelen is leuk. Postzegels 
zijn boeiend en leerzaam, en mijn doel is dat 
het plezier voor de hobby van de pagina’s spat 
(afb 20).

Bronnen
Afb. 2: www.postzegelblog.nl/2014/05/14/nieuwe-
un-inverted-jenny-postzegels
Afb. 16: www.stampsx.com/ratgeber/stempel-bilder.php?id=5578 
Afb. 19: www.liveauctioneers.com

Nogmaals heel veel dank aan allen die gereageerd hebben.
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Uit veiling 410 

7½ cent proef voor Dorus Rijkersbriefkaarten met reclame (4711), 
vermoedelijk het enige bekende stuk in particuliere handen. RRR! 

De medewerkers van Rietdijk wensen u en uw 

naasten fijne feestdagen en een voorspoedig 2018. 

 

 

            

 

 

 


