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Het afgelopen jaar hebben wij u een keur van 
artikelen mogen presenteren, geschreven 
door vele vaste redacteuren en auteurs, maar 
ook verrassend veel nieuwe schrijvers hebben 
hun filatelistische pennenkunsten in ons blad 
gepresenteerd. Al deze mensen zijn wij veel dank 
verschuldigd voor hun inspanningen die ons blad 
zo lezenswaardig maken.
Ook u, onze lezers, wil ik hartelijk danken voor uw 
positieve reacties, die wij ontvingen op artikelen 
en commentaren. Daar doen wij het allemaal 

voor, voor u! Ik vertrouw dat wij ook in 2018 u 
weer een scala aan artikelen mogen presenteren 
over de hele breedte van de filatelie, van klassiek 
tot modern, van gespecialiseerd tot thematisch.
Uiteraard bent u welkom om ons ideeën aan de 
hand te doen en ik nodig u van harte uit om ook 
zelf de pen ter hand te nemen en te schrijven 
over uw verzameling en aandachtsgebied in de 
filatelie.
U kunt daar vast veel over vertellen en anderen 
enthousiast maken. Geen nood als u twijfelt over 

uw schrijftalenten. Wij helpen u graag uw verhaal 
in goede banen te leiden.

Namens het bestuur van het Maandblad Filatelie 
wens ik u allen een goed, gezond, voorspoedig en 
vooral ook zegelrijk 2018.

Met vriendelijke groet,
Hans Kraaibeek
voorzitter, Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie

Een goed en zegelrijk 2018

Sandd introduceerde – zonder het 
zelf te beseffen – postwaardestuk-
ken voor de kerstpost. Via een 
webapplicatie kunnen er kerstkaar-
ten (met of zonder envelop) aange-
maakt worden waarbij op de kaart en 

op de envelop het zegelbeeld (Pink 
Ribbon Kerstzegel, klein formaat) 
geprint wordt. Naar verluid was er 
uitsluitend op de eerste batch van 
kaarten geen ‘stempel’ meegedrukt 
(afbeelding) maar op de latere wel. 

kerst postwaardestukken

FILATELIE
M A A N D B L A D   V O O R  P O S T Z E G E L V E R Z A M E L A A R S

De jury van de L.H. Tholentrofee 
roept kandidaten op mee te dingen naar de

L.H. Tholentrofee 2017
Voor deze prijs voor de beste filatelistische rubriek of 

bijdrage in de niet-filatelistische pers komen uitsluitend 
bijdragen in de Nederlandse taal in aanmerking. 

Lezers van ‘Filatelie’ kunnen de jury opmerkzaam maken 
op filatelistische artikelen die in het jaar 2017 in de niet-
filatelistische pers zijn verschenen en die naar zij menen 

voor bekroning in aanmerking komen.

Voordrachten kunt u zenden aan de secretaris van 
de jury van de L.H. Tholentrofee:  

L.F.C. Elzinga Schalmei 5, 4876 VC Etten-Leur

Voordrachten moeten vergezeld gaan van (een kopie van) 
de bijdrage die voor bekroning wordt voordragen.  
De voordracht moet uiterlijk 2 maart 2018 door de 

secretaris van de jury zijn ontvangen. 

Gevoelige kwestie!
Zoals bekend, behoren de Ålands-
eilanden tot Finland, maar hebben 
een grote mate van autonomie. Ook 
geeft de eilandengroep sinds 1984 
eigen postzegels uit.
Een jaar geleden werd in Finland 
ingevoerd dat de ‘waardeaandui-
ding’ in het vervolg in 
pictogrammen wordt 
weergegeven op de 
postzegels. Zo is het 
pictogram voor een 
binnenlandse brief 
de kaart van Finland, 
inclusief ‘een witte 
vlek’ voor de Ålands-
eilanden.
In Filatelisti 7/2017 
(november), het Finse 
Bondsblad, laat Hans 
Heinrich optekenen 
dat hij aan het loket (in 
Ekenäs/Tammisaari) 
een persoonlijke post-
zegel – uitgiftedatum 
6 september – met 
maarschalk Manner-
heim (1867-1951) 
heeft gekocht waarbij 
Åland bij de non value 
indicator ontbreekt. 
Fout natuurlijk, maar 
wel een bijzondere en 
gevoelige. Helemaal 
bijzonder is dat bij 

Posti op de website Åland wel op 
deze postzegel voorkomt.
Heinrich, wakker geworden, zag in 
het vorige nummer van Filatelisti 
ook al een exemplaar zonder Åland, 
met stempel Tampere. Het zal dus 
wel geen plaatfout zijn.
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E
en heel mooi filatelistisch jaar gewenst! 2017 was voor ons 
filatelisten een zeer bewogen jaar. Een spannend jaar ook, met 
vooral heel veel ongebruikelijk nieuws.

Als maandblad proberen we dat op de voet te volgen, maar dat valt 
natuurlijk niet altijd mee voor een maandblad met een productie-
tijd van vier weken. Je loopt in principe altijd achter de feiten aan.

Toch is het meermaals gelukt om toch nog nieuws te kunnen 
brengen. Daarnaast hebben we natuurlijk de website   
www.filatelie.nu waar uiteraard veel meer mogelijkheden zijn 
om actueel nieuws te brengen.
De website zal de komende maanden geheel worden vernieuwd 
en verbeterd. Momenteel is de functionaliteit minimaa en beperkt 
zich vrijwel uitsluitend tot nieuwsberichten. De nieuwe site zal 
– naast het brengen van actualiteiten – een verlengstuk worden 
van het gedrukte blad en meer. U hoort hier ongetwijfeld nog 
over.

Zoals ik al aangaf, een bewogen jaar. We begonnen natuurlijk met 
de ‘stempelaffaire’. Hier heeft Filatelie het voortouw genomen in 
de aanvoering van het protest richting PostNL. Met steun van de 
partners uit de verzamelwereld en de handel is het uiteindelijk 
gelukt om PostNL te bewegen om weer stempels te laten invoeren 
aan de balies. Het doorslaggevende argument was natuurlijk dat 
PostNL conform de richtlijnen van de UPU een stempel dient te 
hebben op iedere outlet om te kunnen voldoen aan de verplich-
ting om bepaalde post in relatie tot het buitenland te kunnen 
 stempelen. Voor de interne processen van PostNL zijn er geen 
stempels meer nodig. Een gigantische operatie.
Hierdoor hebben we een stempelloze periode gekend van vijf 
maanden. Ongekend in de wereld. Hoewel stempelloos? Gebleken 
is dat heel veel ‘oude’ stempels niet werden ingeleverd en vrolijk 
doorgebruikt werden. Uiteindelijk kwamen er dan nieuwe stem-
pels op 1 juni. Niet om de filatelisten een plezier te doen dus, maar 
omdat het was voorgeschreven door de UPU. De sierlijke pennen-
streek die ons vijf maanden irriteerde was hiermee verleden tijd. 
Op papier althans, want af en toe duikt hij nog op.

De nieuwe stempels blijken ook een heuse uitdaging voor filatelis-
ten. Een heel ander type stempel dan het vorige. Over het algemeen 
werden moderne stempels amper verzameld, maar met de nieuwe 
stempels is er een opleving gekomen. Door het niet beschikbaar 
komen van de locatiegegevens met het bijbehorende stempelnum-
mer moet de stempelverzamelaar zelf op jacht. Een ware sport 
ontstond en naar nu blijkt zijn er meerdere typen te onderscheiden.
Er werd begonnen met circa 2.800 post- en pakketpunten die 
werden voorzien van een stempel, maar inmiddels is dit gegroeid 
tot over de 3.000. De 3.000e locatie werd op 6 december feestelijk 
geopend. Inmiddels  zijn er al de nodige locaties gesloten en zijn 
er die een nieuw stempel hebben ontvangen. Het blijft dus leuk 
voor de verzamelaar.

Ineens was daar Sandd in september. Hoewel, ineens? We kennen 
Sandd natuurlijk allemaal al jaren, al was het maar omdat deze 
postdienst ons trakteert op de blauwe envelop. 
Hier hoefden we echter geen aandacht aan te besteden. Was voor 
ons filatelisten – wellicht op een paar nerds na – niet interessant.
Ineens veranderde dat eind september. Sandd kwam met post-
zegels voor de particuliere markt en eind verleden jaar was de 
landelijke dekking een feit. Na de gewone postzegels kwamen er 
zelfs Kerstzegels en postwaardestukken. Een tweede landelijke 
postdienst – met weliswaar beperkte service, maar die vertaalt 
zich in de prijs – was een feit.

Veel leesplezier gewenst!
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:
Lochem-Borculo
F.V. Lochem-Borculo e.o.
A. Stegeman
Fazantweg 26, 7161 HR Neede

tel. 0545-295508, philatoon@planet.nl

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

Op 18 november verleden jaar 
werden in Utrecht, tijdens een 
feestelijke bijeenkomst, de jaarlijkse 
prijzen door de uitgever van Filatelie, 
Stichting Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie, uitgereikt.
De Leon de Raay-medaille werd 
toegekend aan Eise Eisma voor 
zijn bijdragen – over verschillende 
jaren – ‘Opkomst en teloorgang van 

Nederlandse postkantoren’. Het was 
voor het eerst dat deze prijs werd 
uitgereikt aan een niet filatelist.
De thematische wisselbeker ging 
naar Jan Vogel voor zijn artikel ‘Hon-
gaarse Jugendstil onderbelicht’ en de 
Tholen-trofee ging naar Henk van de 
Laak voor zijn boek ‘De dienstkring, 
de voordeur van Rijkswaterstaat’. 

Op 6 december werd bekend dat 
– per direct – de boekwinkelketen 
Bruna is overgenomen door uitge-
versgroep VBK-Beheer (Veen, Bosch 
& Keuning). De Bruna-keten was in 
handen van ING en PostNL.
Wat dit voor de relatie met PostNL 
gaat betekenen is nog onbekend.
Sandd had in december 2016 een 
contract gesloten met Bruna direc-
teur Zeegers voor de vestiging van 

Sandd postpunten in Bruna winkels 
ingaande begin 2017. Daar werd 
echter een stokje voor gestoken en 
de directeur is eind december 2016 
vertrokken bij Bruna. Het bewuste 
contract is onderwerp van een juri-
disch geschil tussen Sandd en Bruna.

Jan 
Vogel

Jaarlijkse prijzen Filatelie

Bruna verkocht

Eise 
Eisma

Henk van 
de Laak

http://www.fialtelie.nu/
mailto:e.braakensiek@tele2.nl
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Al weer enkele maanden kunnen brieven met een 
Sandd-postzegel in de bus worden gedaan bij een 
DHL-servicepunt. Met de Kerst waren er ook Sandd-
kerstpostzegels te koop. Blokker deed toen ook mee. 
Niet echt fraai uitgevoerde kunstzinnige grafische 
ontwerpen, allemaal wel een stuk voordeliger dan bij 
PostNL. Eerder is hierover in het Maandblad Filatelie al 
geschreven. Een onlogische en ongewenste ontwikke-
ling?
In ieder geval niet onlogisch. Velen vinden de PostNL 
tarieven te hoog. En dat is ook zo, althans er laten zich 
echt vraagtekens plaatsen. Neem Duitsland. En, vaak 
een argument van de Post, ze hebben ook in Duitsland 
onrendabele delen van het land zoals de Waddenei-
landen, waar een bezorgingsplicht geldt. Met een veel 
groter binnenland zijn de binnenlandse tarieven daar 
lager... Ook de tarieven naar het buitenland zijn zeer 
verschillend, in 2017 in Duitsland is dat 90 cent en bij 
ons maar liefst 133 cent. 
Zijn Sandd-zegels verzamelwaardig? Krijgen deze 
zegels ook een plekje in de NVPH-catalogus 2019? Iets 
voor in een tentoonstellingsverzameling? Vormen ze 
een nieuw filatelistisch element? Daar wordt verschil-
lend over gedacht. 
Verzamelwaardig? Ja, natuurlijk! Het is alleen aan jezelf 
om te zeggen wat je waard vindt om te verzamelen. En 
voor de rest, zijn het zegels en poststukken voor in je 
tentoonstellingsverzameling? Volgens de tentoonstel-
lingsregels lijkt het zo te zijn dat zegels en stukken van 
postdiensten als Sandd zijn toegelaten. Een vraag is 
ook of het wel aanbevelenswaardig is (veel) stukken van 
Sandd in een tentoonstellingsverzameling te hebben. 
De Adviescommissie Juryzaken van de KNBF kan de 
reglementen daar ook maar eens goed op naslaan. Bij 
twijfels moet de KNBF het aankaarten bij zijn buiten-
landse collega-bonden. Hoe gaan ze daar om met het 
beoordelen van stukken van particuliere landelijke 
postdiensten naast de officiële Post? 
Zo zijn er haast dagelijks nieuwe ontwikkelingen. Nooit 
een saai moment in de filatelie! Bij al deze nieuwe 
ontwikkelingen speelt de KNBF een rol bij de beslis-
singen hoe hier filatelistisch mee om te gaan. Dat is 
moeilijk. Enerzijds wil iedereen de filatelie zo zuiver 
mogelijk houden, niet toegeven aan allerlei commerci-
ele fratsen. Anderzijds: vrijheid, blijheid: velen hebben 
een grote hekel aan regeltjes van wat wel en niet mag. 
Wat mensen leuk vinden om in een verzameling te 
laten zien, moet je eigenlijk zo veel mogelijk faciliteren 
en niet ‘verbieden’. 
Het is goed dat er een KNBF is die zich ook hier mee 
bezig houdt.

Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

samenstelling Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen

Op zaterdag 25 november j.l. vierde 
Vereniging van Postzegelverza-
melaars “Hollandia” haar 115-jarig 

bestaan in de tuinzaal van de Pelgrimskerk 
in Amsterdam-Buitenveldert. Met haar 
115-jaar behoort Hollandia tot de 10 oudste 
verenigingen van ons land. Bovendien stond 
zij aan de wieg van de oprichting van de 
KNBF in 1908 en is zij een van de 8 oor-
spronkelijke oprichters van het maandblad 
Filatelie. Tijd voor een feestje dus!
Voorzitter Cees van Balen Blanken opende 
de bijeenkomst met een kleine terugblik op 
de historie van de vereniging, die geïllus-
treerd werd door een kleine tentoonstelling 
met documenten, foto’s en andere zaken 
uit het rijke verleden van de vereniging.
Namens de KNBF bracht secretaris Hans 
Kraaibeek de felicitaties over aan de jarige 
vereniging wat werd onderstreept door het 
overhandigen van een oorkonde aan de 
voorzitter.

De avond werd 
verder gevuld 
met het uitreiken 
van de door 
de vereniging 
ingestelde 
H.P. van Lente prijs aan respectievelijk 
Jeffrey Groene veld en de Vereniging voor 
Maximafile en Kinderpostzegels, welke 
laatste vertegenwoordigd werd door Ronald 
van der Leeden. Daarna volgde nog een uit-
gebreid gezellig samenzijn en het ophalen 
van herinneringen, onder het genot van een 
hapje en een drankje.
Alvorens de leden huiswaarts keerden, wer-
den zij verrast met een dubbel cadeau van 
de vereniging: een schitterend stockboek 
met daarin een jubileumvelletje. Paul Walra-
ven is de ontwerper van dit velletje, waarop 
de tulp “Hollandia” staat en waarvan de 
bladeren gevormd worden door diverse 
medailles van de vereniging.

Hollandia
115 jaar jong

Verhuisd! Bondsbureau en -bibliotheek

U heeft de afgelopen maanden er al 
regelmatig wat over kunnen lezen, 
maar inmiddels is het zover. Het 

Bondsbureau van de KNBF en de Bondsbi-
bliotheek zijn verhuisd. Na een periode van 
verbouwing is ons pand geheel klaar en na 
veel inpakken op de oude locaties in Utrecht 
en Baarn en weer uitpakken in Houten, zijn 
we nu helemaal klaar. Ook het Audio Visueel 
Centrum en de Bondskeuringsdienst heb-
ben hun intrek genomen in het nieuwe pand.
Vanaf 3 januari zijn wij gevestigd in 
 Houten aan de Nieuwe Schaft 23, 
postcode 3991 AS. Ons nieuwe telefoon-
nummer is 030-5075469.
Het emailadres en de website zijn onge-
wijzigd: knbf@knbf.nl en www.knbf.nl
De Bondsbibliotheek is weer geopend op de 
woensdagen, zoals u van hen gewend bent.
Het Bondsbureau is geopend en telefonisch 
bereikbaar op maandag, woensdag en 
vrijdag van 9.30 tot 16.00 uur.
Binnenkort wordt er een Open Huis geor-
ganiseerd, zodat u een kijkje kunt komen 
nemen in ons nieuwe pand. De informatie 
hierover wordt verspreid in de Bondsbrief 
die wij versturen aan de besturen van de bij 
de KNBF aangesloten verenigingen.
Het Samenwerkingsverband Filatelie zal 
haar kantoor ook in ons pand vestigen. Zij 
zijn druk bezig met de verhuizing vanuit 
Den Haag en de inrichting van hun kantoor 
en zullen op 17 januari 2017 voor het 
eerst hun deuren openen voor de bij hen 
aangesloten leden/verenigingen. Net als 

in Den Haag, zijn zij alleen op de woensdag 
geopend.
Het SVF is bereikbaar via tel. 06-8377 1868, 
hun website en mailadres zijn ongewijzigd: 
info@svfilatelie.nl en www. svfilatelie.nl

Column (29): Sandd 
in de machine

Sandd in de Centrale 
Operatie, Apeldoorn. 
René Hillesum

Het kantoorgebouw (rechter deel). De container is al 
weg. Foto’s: René Hillesum (28-11-2017)

De grote zaal op de eerste etage (met lift!) waar het 
buffet in aanbouw is. De beamer hangt er al

De bibliotheek krijgt praktische rolkasten die hier in 
aanbouw zijn door vrijwilligers

mailto:knbf@knbf.nl
mailto:info@svfilatelie.nl
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 KNBF-Bondsbureau
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
Met ingang van 3 januari 
2018 weer op woensdag 
geopend van 10-17 uur. 
Nieuw adres: 
Nieuwe Schaft 23,
3991 AS Houten
Tel. 030-507546

Bondsinformatiebureau
Mr. Wybo Heere
zie Bondsbureau

Bondskeuringsdienst
Voorzitter
F.C.W. van Beekum
Keurzendingen s.v.p. 
  aangetekend 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

ijkt u eens goed naar de af-
beelding. Zo op het eerste 
gezicht een gewone brief-
kaart die op 17 juli 1885 

is verzonden van Pasoeroean aan 
Java’s noordoostkust naar het iets 
ten westen daarvan gelegen Soera-
baja, waar de kaart nog dezelfde dag 
voor ontvangst werd afgestempeld. 
Op het zegelbeeld met de afbeelding 
van koning Willem III in de oorspron-
kelijke waarde van 12½ cent zien we 
zowel een blauwgroene opdruk ‘5’ 
als daaroverheen een rode opdruk 
‘Vijf cent’ (zelfs met een hoog-
staande ‘t’). Dat lijkt dubbelop. Wat 
is hiervan de bedoeling? 
Opdrukken op postzegels en post-
waardestukken zijn niet zelden het 
gevolg van een tariefswijziging. Op 
1 mei 1877 werd Nederlands-Indië 
lid van de Wereldpostvereniging 
(UPU). De briefkaart van 12½ cent 
was bestemd voor verzending naar 
de UPU-lidstaten. Dat tarief werd 
ingaande 1 april 1879 verlaagd naar 
7½ cent. Voor de kaart van 12½ 
cent waren daarna geen gebruiks-
mogelijkheden meer. Weggooien is 
geldvernietiging en dat past niet in 
de Hollandse (koloniale) zuinigheid. 
De overgebleven exemplaren werden 
daarom handmatig overdrukt met 
een ‘5’ en konden zo gebruikt wor-
den voor binnenlandse verzending. 
Maar waarom dan ook nog een rode 
opdruk ‘Vijf cent’? Ogenschijnlijk 
een raadsel. 
De briefkaart is geadresseerd aan 
F.K. de Waal, Gemblongan, Soera-
baja. Het poststuk is geschreven 
te Pleret, een suikerfabriek bij 
Pasoeroean. De tekst luidt letterlijk 
geciteerd: ‘Waarde de Waal! Denk er 
s.v.p. om dat ge de besteldde wielen 
voor de bendij bij tijds zend, want ik 
heb ze erg noodig. De mijne begin-
nen te rammelen. Beste groeten, 
yours truly’ [+ handtekening]. De 
oplossing van het raadsel vinden we 
in die handtekening. Deze herken-
nen wij maar al te goed: hij is van 
Moquette. En dan gaan alle alarm-
bellen rinkelen.
Jean Pierre Moquette (1856-1927) 
is geen Franse avonturier, maar 
een zoon van de dorpsdokter uit 
Goor. Hij monsterde in juni 1873 
aan op Java om te gaan werken 
op de suikerfabriek van zijn oom 
nabij Soerabaja. Hij heeft zich in de 
loop der jaren met onderzoeken en 
publicaties een grote naam weten te 
verwerven in de suikercultures. Zo 
ook in de filatelistische wereld in het 

laatste kwart van de negentiende 
eeuw. 
Inderdaad, de rode opdruk ‘Vijf cent’ 
is een fantasie-opdruk van Mo-
quette. Hier bleef het niet bij. Andere 
verzinsels als een cijfer ‘5’ (dus niet 
de officiële blauwgroene opdruk), 
‘5 Cent’, ‘FIJF CENT’ (ja, echt waar) 
en dat alles in diverse kleuren en 
typen, ook schuin, kopstaand, etc. 
werden aangebracht op briefkaar-
ten van 12½ cent. En dat deed hij 
waarschijnlijk bewust tegelijkertijd 
met de officiële uitgifte van de 
overtollige briefkaarten die van een 
overdrukte ‘5’ waren voorzien.
Deze opdrukkaarten bleven niet 
onopgemerkt. In april 1888 schreef 
verzamelaar Soesman uit Semarang 
in het Nederlandsch Tijdschrift voor 
Postzegelkunde: ‘Een verzamelaar 
te Soerabaya heeft van de gelegen-
heid geprofiteerd om provisoria 
volgens eigen vinding te fabriceren, 
eenige de post doen passeeren 
en ze daarna aan een voornaam 
Belgisch handelaar opgezonden, 
die ze wereldkundig heeft gemaakt.’ 
Zo kregen deze kaarten in 1888 
internationale aandacht, zonder 
dat de filatelistische wereld wist 
wie achter deze ‘Spielereien’ zat. 
Niet alleen de Belgische handelaar 
Moens raakte geïnteresseerd, ook 
niemand minder dan de wereldbe-
roemde verzamelaar Philippe de 
Ferrari. Men wist niet beter of deze 
overdrukte kaarten waren offici-
ele, door de Nederlands-Indische 
posterijen uitgegeven briefkaarten. 
De kaarten werden zelfs gecata-
logiseerd, maar er rees twijfel. De 
Duitse verzamelaar Ad. Hermann 
schreef hierover een brief aan de 
chef van de Post- en Telegraafdienst 
in Weltevreden, Göllner, die in een 

reactie verklaarde: ‘… dat op de 
briefkaarten van 12½ cent in 1879, 
slechts eene overstempeling en 
wel met eene groote 5 heeft plaats 
gehad.’ Hij verduidelijkte tevens 
nadrukkelijk: ‘Geen der andere door 
U opgegeven overstempelingen zijn 
van den postdienst alhier afkomstig 
en dus valsch.’ Hermann publiceerde 
zijn ingewonnen informatie in het 
Duitse tijdschrift ‘Der Philatelist’ van 
15 september 1888.
En zo zitten we dus met een erfenis 
van allerlei ‘Moquetterieën’ in onze 
maag. Deze suikerlord heeft name-
lijk nog veel meer producten op zijn 
naam staan, zoals de zogenoemde 
‘Landbouwcongresenveloppen’ uit 
1878. Over zijn maaksels is in de 
loop der jaren veel gepubliceerd. 
Destijds sprak men er natuurlijk 
schande van. Een bedrieger die de 
filatelie geen goede dienst heeft 
bewezen. Maar nu, een eeuwigheid 
later, en met de nodige achter-
grondinformatie, kunnen we er wel 
om glimlachen. Als curiositeiten 
zijn Moquette’s ‘provisoria volgens 
eigen vinding’ zelfs verzamelwaardig 
geworden.

Peter Storm van Leeuwen

Gemblongan is een winkelstraat in Soerabaja. 
Een bendij oftewel bendi is een éénpersoons 
rijtuigje, voortgetrokken door een paard

Literatuur
W.P. Costerus Pzn. Indische Poststuk-
ken met valschen Opdruk. Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie (aug. 1925)
E.J.P. Mulders. Jean Pierre Moquette. 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie 
(aug. 1965)
Peter Storm van Leeuwen. Geene Olla 
Podrida. De Postzak 197 (dec. 2003)

Tempo doeloe 1885 [2]
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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Op 20 november 2017 verschenen 
de Decemberzegels in hangblokken 
van 2x10 verschillende zelfklevende 
zegels, dat wil zeggen 2 blokken 
van 10 zegels boven elkaar in iets 
andere rangschikking. Verkoopprijs 
20x 73c = €14,60.
Dit jaar maar 1 versie voor zover het 
een blok van 20 betreft. Daaren-
tegen vanaf 27 november 2017 
een aparte versie; een kaart met 
10 zegels voor €10.00 inclusief 10 
wenskaarten. Het blok van 10 zelf is 
voor €7.30 pas vanaf 6 januari 2018 
verkrijgbaar bij de Collect Club voor 
zover de voorraad strekt. Keuze van 
de ontwerpen MOAM.
De blokken van 20 zijn gedrukt bij 
WSP in Wolverhampton, Engeland 
op hun rakeldiepdruk aan de rol-
pers Cerutti. De blokken van 10 in 
offset bij de andere dochter van 
International Security Printing: 
Cartor in la Loupe, Frankrijk.
In 5-kleuren rakeldiepdruk met 
computergestuurd gegraveerde 
cilinders met de kleuren: cyaan 

7/4.5 rasterpunten/mm horizon-
taal/verticaal, magenta 4.5/7, geel 
4.5/4.5, zwart 10/9, fosfor niet vast 
te stellen respectievelijk 5 kleuren 
offset met kruisrasters (rastermaat 
150) in de kleuren met rasterhoe-
ken: cyaan 75, magenta 15, geel , 
zwart 45.
De fosforbalk reageert zoals elk jaar 
oranje dat wil zeggen geheel anders 
dan de ‘normale’ zegels waarbij de 
fosforbalk geel oplicht en nalicht.
Het papier heeft een verticale 
looprichting overeenkomend met 
de drukrichting bij de blokken van 
20 als ook bij de blokken van 10. 
De drukrichting bij rakeldiepdruk 
is hier O oftewel de inkt loopt naar 
onder uit.
De zegels zijn zelfklevend en met 
behulp van een slitplaat voorzien 
van een ‘tanding’. De artikelnum-
mers en productbarcodes zijn per 
versie verschillend en staan op de 
achterzijde: hangblokken van 20: 
371561 en +112378; blokken van 10: 
371564 en +112538.

December-
zegels 2017



JANUARI 2018 FILATELIE 9

 

1898-1927 Koningin Wilhelmina guldenwaarden
Vooruitlopend op een aflevering van 
de ‘Kraamkamer’ een voorproefje.
Net als bij de Jubileumzegels 1923 
zijn er bij de Koningin Wilhelmina 
guldenwaarden, gedrukt in plaat-

druk, verschillen in afmetingen van 
de gedrukte zegels te verwachten 
als gevolg van het werken van 
papier bij natte plaatdruk.
Bij papier met de looprichting 

verticaal zullen de zegelbeelden 
hoger en smaller zijn, bij die met de 
papierlooprichting horizontaal lager 
en breder.
Bij de guldenwaarden van de 1898 

emissie Bontkraag’ is dat goed te 
zien. Bij de guldenwaarden uit 1926 
daarentegen zijn tot dusver alleen 
zegels met een horizontale papier-
richting aangetroffen.

Op 7 november 2017 verscheen 
een blok van 3 [=3x1] verschillende 
zegels ‘1’ voor ‘25 jaar passie voor 
bloemen’ van Janneke Brinkman-
Salentijn.
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 45 graden. 
Het zegelformaat G = 30x40mm; 
kamtanding 14.000:13.500 21/27 
tanden horizontaal/verticaal ofwel 
afgerond naar het dichtstbijzijnde 
kwart of half: 14:13½. De tanding 
loopt nergens door. 
Papier zonder witmakers van Tullis 
Russell. Papierrichting <-> (horizon-
taal = per zegel de dwarsrichting).
Artikelnummer: 371362. Product-
barcode +112217.

Blok ‘Passie voor Bloemen’

 

B
O

EK

ENPLANK

De derde editie van deze gespeci-
aliseerde catalogus (met waarde-
ringen) is enorm uitgebreid ten 
opzichte van de voorgaande en is 
uitgegroeid tot een handboek/cata-
logus over dit populaire verzamel-
gebied. Eigenlijk doet weinig meer 
denken aan de in 2001 verschenen 
tweede editie, die 200 pagina’s 
minder telde.  Nieuw en gewenst is 
dat er een historisch overzicht is 
opgenomen. Zowel algemeen als 
per eiland/gebied.
Een belangrijk verschil met de 
voorgaande editie is dat de num-
mering werd aangepast. Deze is 
nu logischer en overzichtelijker 

Netherlands East Indies under Japanese occupation

Indië werden gebruikt zijn ook 
opgenomen. Helaas werden een 
aantal titels uit de literatuurlijst van 
de tweede editie niet vermeld.

Catalogue of the postage stamps of the 
Netherlands East Indies under Japanese 
occupation 1942-1945, editor: Leo B. 
Vosse. Uitgave Studiegroep Dai Nippon. 
ISBN: 978-90-770-06-1. € 65 + verzend-
kosten. secretary@dai-nippon.nl   

geworden. Achterin het boek werd 
een omnummertabel opgenomen. 
Er is een pagina opgenomen hoe de 
catalogus te gebruiken. Onmisbaar 
voor de nieuwkomer.
De afbeeldingen zijn van goede 
kwaliteit. Had de vorige editie nog 
slechts zegels als afbeelding, nu 
werden een groot aantal poststuk-
ken toegevoegd, alsmede foto’s. 
Deze uiteraard in zwart/wit.
Veel nieuwe vondsten werden 
gecatalogiseerd en zelfs een 
nieuw gevonden basiszegel (Rode 
Kruiszegel, NVPH 273, DN 72) en 
opdrukken. Alle zegels van Japan, 
Malaya en Mantsjoerije die in bezet 
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samenstelling Kees Verhulst, kees.verhulst@gmail.com

In het vorige nummer heb ik u al 
geïnformeerd over de stempels die 
tijdens de Eindejaarsbeurs werden 
gebruikt. Deze maand kan ik u pas 
de afbeelding laten zien van het 
bijzondere poststempel dat in de 
stand van PostNL werd gebruikt. 
De afbeelding laat een teddybeer 
zien. Deze zelfde teddybeer komt 
terug in een van de persoonlijke 
postzegels uit een van de twee 
beursvelletjes die op de beurs te 

koop waren, om precies te zijn op 
de linker postzegel in beursvelletje 
nummer 12.

Eindejaars-
beurs

Filateliebeurs
De Filateliebeurs wordt traditie-
getrouw nu al een paar jaar in 
Hilversum gehouden. Ook dit jaar 
is dit weer het geval en wel op 27 
en 28 januari 2018. Ter gelegen-
heid daarvan wordt een bijzonder 
poststempel uitgeven dat wordt 
gebruikt in de stand van PostNL. In 
de afbeelding zien we het gebouw 
van het Nederlands Instituut voor 
Beeld en Geluid op het Mediapark 
in Hilversum. Dit gebouw komt ook 
terug in de achtergrond (de vel-

rand) van de beide beursvelletjes. 
Er zal ook een dagtekenstempel 
Hilversum worden gebruikt naar het 
nieuwe model dagtekenstempels 
dat sinds 1 juni 2017 in gebruik is op 
de verschillende PostNL-locaties.

De stempelloze periode
Het is alweer een jaar 
geleden en het zal u 
vast niet zijn ontgaan. 
Het eerste halfjaar 
van 2017 was een 
‘stempelloze’ periode. 
De retailers moesten 
hun dagtekenstempels 
inleveren en postze-
gels op postzendingen 
moesten ongeldig 
worden gemaakt met 
een balpen. Toch wa-
ren niet alle stempels 
verdwenen. Voor de 
filatelisten konden nog 
steeds stempels wor-
den aangemaakt op 
bestelling. Zo’n stem-
pel kan door een han-
delaar of vereniging 

worden besteld via de 
Bond en past meestal 
bij een postzegeluit-
gifte. Deze stempels 
worden onder de 
verantwoordelijkheid 
van PostNL gemaakt 
naar voorbeeld van de 
oudere kleinere dag-
tekenstempels die tot 
2007 in gebruik waren. 
Hierbij toon ik een 
paar voorbeelden van 

stempels uit het eer-
ste halfjaar van 2017. 
Dit zijn stempels met 
de plaatsnamen Lin-
gewaal en Lingewaard 
die zijn aangevraagd 
ter gelegenheid van 
de postzegeluitgiften 
Mooi Nederland en de 
kastelenserie. Let op 
het verschil in het cij-
fertype van de datums.

 Nr. Adres
 Drachten 3 Oudeweg 34A, Poiesz
 Drachten 6 Eems 20, Boekhandel
  B. IJlstra
 Drachten 7 Oosterweg 2, Primera
 Drachten 9 Middelwijk 31, Albert Heijn
 Gorredijk 1 Langewal 19, Boekhandel
  Planteyn
 Gorredijk 2 Formanjestrjitte 6/8, Poiesz
 Gorredijk 3 Hoofdstraat 28/30, Primera
 S-Gravenhage 19 Betje Wolffstraat 132,
  Primera
 S-Gravenhage 24 Driebergenstraat 321,
  Primera
 S-Gravenhage 38, Theresiastraat 53,
 versie 2.0  Primera
 S-Gravenhage 55 Heeswijkplein 200, Coop
 Horst 1 Patronaat 13c, Plus
 Horst 2 Stationsstraat 90, Esso
 Horst 3 Kerkstraat 3a, Bruna
 Rijswijk 3 Prins Johan Friso
  Promenade 154, Bruna
 Rijswijk 5 Weth. Hillenaarplantsoen 85,
  Primera

 Rijswijk 6 Prins Johan Friso
  Promenade 5, Hoogvliet 
 Rijswijk 10, Waldhoornplein 9,
 versie 2.0  Supermarkt Buurman 
 Sevenum 2 Pastoor Vullingsstraat 53,
  Jan Linders
 Venlo 2 Celsiusweg 32-58,
  Trade Port, Business Point
 Venray 1 Keizersveld 19, Munckhof
 Venray 2 De Bleek 30, Emté
 Venray 4 Grotestraat 40, Hema
 Venray 5 Kiosk 8, Jumbo
 Venray 6,  Grotestraat 35, Bruna
 versie 2.0
 Venray 6, Schoolstraat 15b, Primera
 versie 2.0

Bijzonderheden 
Venlo 2: Twee stempels aanwezig op de locatie
Venray 6 : Nieuwe vestiging, zelfde stempel op 
twee locaties
Wormer:  Dorpsstraat 87, Middelburg Boek & 
Buro, vestiging gesloten per 31-12-2017

Nieuwe dagteken(tuimel)stempels tabel nummer 6 (bijgewerkt tot en met 27 november 2017)

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.

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 Filateliebeurs te Hilversum.

https://maps.google.com/?q=S-Gravenhage+24,+Driebergenstraat&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Patronaat+13c&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Weth.+Hillenaarplantsoen+85&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=6,+Prins+Johan+Friso+Promenade&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=6,+Prins+Johan+Friso+Promenade&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Waldhoornplein+9&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Vullingsstraat+53&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Celsiusweg+32-58&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Keizersveld+19&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=De+Bleek+30&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Grotestraat+40&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Grotestraat+35&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Schoolstraat+15b&entry=gmail&source=g
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samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl
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H
et jaar 2017 begon slecht 
door de stempelperikelen 
bij PostNL. Gelukkig is dat 
opgelost dankzij de bun-

deling van vele krachten. De Bond 
vormt nu het centraal bewaarpunt, 
zodat continuïteit voorlopig weer 
gewaarborgd is. 2017 startte met 
het velletje Nederlandse kippen-
rassen, waarbij de verschillende 
soorten toch uit hetzelfde witte ei 
gekomen zijn, dat midden op die 
postzegels prijkt. 
Wat een mooie zwart/wit-tekening 
hebben die Lakenvelders (afb. 1) 
toch en wat een apart ‘Beatleskap-
sel’ hebben de Kuifhoenen (afb. 2). 
De illustraties op de kaarten zijn 
van Van Gink. Stempel Barneveld 
spreekt voor zich als het oude 
centrum voor pluimvee. 
In de vorige keer getoonde serie 
Mooi Nederland ontbrak de Drentse 
Aa nog. De NH-Kerk van Oud-Ave-
reest die ook de zegel siert, wordt ge-
toond op een oude z/w-ansichtkaart 
(afb. 3). Het dorp valt sinds 2000 
onder de gemeente Hardenberg. 
Het was ook het jaar van de ‘Stijl’, 
wegens de 100e verjaardag van deze 
Nederlandse kunststroming, hoewel 
het onderdeel is van een internatio-

nale vernieuwende stroming. Leiders 
vormden Theo van Doesburg en Piet 
Mondriaan met abstracte patronen. 
In de architectuur is hét icoon het 
Rietveld-Schröderhuis in Utrecht en 
goede tweede is het Café De Unie 
(afb. 4) met zijn rechte vlakken en 
primaire kleuren die beter uitkomen 
op de kaart dan op de postzegel. Het 
pand mocht oorspronkelijk slechts 
10 jaar blijven staan, maar ging 
verloren bij het bombardement van 
Rotterdam. In 1982 is het herbouwd 
aan de Mauritsweg en doet nu nog 
dienst als lunchroom, wijnbar en 
nachtclub. Op het velletje met de 
lekkernijen van Nederland kwam 
veel kritiek, maar met tien zegels 
kun je niet alle provincies bedienen. 
Stroopwafels (afb. 5) eet men 
overal en het stempel Lekkerkerk is 
gebruikt om de lekkere eigenschap 
te onderstrepen. 
In het Lutherjaar bracht postzegel-
vereniging Gabriël een velletje uit 
(dat zelfs via PostNL verkocht werd) 
met kunstwerken uit het Museum 
Catharijneconvent in Utrecht. Twee 
zegels kwamen van het schilderij 
van Muyckens ‘de droom van de 
keurvorst van Saksen’ uit 1643. 
Hierop schrijft Luther op de kerk-

deur zijn bezwaren met een lange 
veer die aan het andere uiteinde 
traditionele kerken laat leeglopen 
(afb. 6), is gestempeld in Utrecht 
op 17 oktober waar de hervorming 
herdacht werd, exact 500 jaar na de 
actie van Luther. 
Hoogtepunt vormde het velletje 
Kinderpostzegels met de strip Jan, 
Jans en de Kinderen, waarop het 
hele gezin staat inclusief groot-
ouders en huisdieren. Stempelre-
dacteur Kees Verhulst kwam met 
het idee voor een stempelontwerp 
(afb. 7a), dat door ontwerpbureau 
Birza gerealiseerd is en waarvoor 
Libelle’s uitgever Sanoma toe-
stemming verleende, waarvoor 
grote dank. (afb. 7+8) zijn daarmee 
gerealiseerd met het setje kaarten 
dat de Stichting Kinderpostzegels 
Nederland uitgaf bij de Kinderpost-
zegelactie. Maximaler kan bijna niet. 

1

2 6

7a 8

7

5

3

4
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et eerste contact tussen Nederland 
en Nederlands-Indië ving aan in 
1595. Jan Huygen van Linschoten, 
afkomstig uit Enkhuizen, had tussen 

1579 en 1592 - in Portugese dienst - meegeva-

Bestemming Insulinde

H

ren naar Goa en veel informatie over de route 
naar Indië opgedaan en een aantal Portugese 
kaarten gekopieerd. In 1596 publiceerde hij 
deze kennis in zijn ‘Itinerario, voyage ofte 
schipvaert, naer Oost ofte Portugaels Indien 
inhoudende een corte beschryvinghe der 
selver landen ende zee-custen met daarin ook 
de Beschryvinghe van de gantsche custe van 
Guinea’. 

Langs de Kaap
Dit wees een betere weg naar Indië dan langs 
Kaap de Goede Hoop in Zuid-Afrika. En op 

2 april 1595 voer de Gouwenaar Cornelis de 
Houtman, 30 jaar oud, voor de Amsterdamse 
Compagnie van Verre, als eerste Nederlan-
der langs deze route naar Indië. Op 27 juni 
1596 kwam hij in Bantam (Java) aan. Zakelijk 
was de reis geen succes en van de beman-
ningsleden kwam bijna tweederde om het 
leven. Maar de route was verkend, en dat was 
in 1602 voor ‘de Heeren XVII’ aanleiding tot 
oprichting van de Vereenigde Oostindische 
Compagnie (VOC). Daarin gingen vervolgens 
diverse al bestaande compagnieën samen. De 
VOC kreeg het octrooi op de handel met over-
zee. Toen de GWIC (Geoctroyeerde West-Indi-
sche Compagnie) werd opgericht werd dit voor 
de VOC beperkt tot Kaap de Goede Hoop en 

Nederlands-Indië had contacten met 
alle delen van de wereld. Een aantal, 
waarbij exotische bestemmingen in 
de 19e eeuw, worden hier beschreven. 
door Gerard van Welie.

2. Enig be-
kende brief 
verzonden 
met de ‘Zee-
Meeuw’ 
van de VOC 
kamer Enk-
huizen, op 
21 december 
1793 ver-
zonden van 
Amsterdam 
naar Bata-
via. De ‘Zee-
Meeuw’ 
vertrok op 
26 december 
1793 van 
Texel en voer via Kaap de Goede Hoop naar Indië, waar zij op 15 juli 1794 aankwam. 
Het tarief was 6 stuivers, dat met het VOC stempel werd aangegeven.

1. Oudst bekende brief met een VOC stempel: brief van Batavia, op 21 januari 1788 met 
‘De Goede Intentie’ via Kaap de Goede Hoop, aankomst te Goeree op 28 oktober 1788. Tarief: 
6 stuivers + binnenlands tarief 2 stuivers. Het stempel moet bij aankomst zijn geplaatst!

3. Voorzijde van pakket van het 9e formaat, 29-11-1791. Tarief voor het 9e en grootste formaat: ƒ 7,00 (140 stuivers). Combinatie van ƒ 1 en 2 x ƒ 3 stempels. Een van de hoogst 
bekende frankeringen.
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alles ten oosten daarvan. Andere ondernemers 
mochten dus geen zaken doen in Indië, hoewel 
dat natuurlijk wel illegaal gebeurde (afb. 1).

Pakketboten
Op 3 mei 1788 werd het ‘Plan Pakketboten 
en het Plan Posterijen’, zoals posthistorici 
ze kortweg noemen, door ‘de Heeren XVII’ 
aangenomen. Men ging snelle schepen bouwen 
om de concurrentie met andere landen - zoals 
Engeland - aan te kunnen en er kwam ook 
een regeling voor het vervoer van brieven. De 
post die niet van de VOC zelf was werd van 
een poststempel voorzien. Dit poststempel 
bestond uit het monogram van de compagnie 
en een waarde aanduiding. Het basistarief was 
6 stuivers. Dit gold voor het hele handelsge-
bied. Het tarief werd niet bepaald door de af te 
leggen afstand of het gewicht, maar door het 
formaat van de brief. Hiertoe werden houten 
vormen gemaakt. Paste een brief net niet in de 
houten vorm, dan was het volgende tarief van 
toepassing. Er waren stempels van 6 stuiver, 
1, 2 en 3 gulden. Andere tarieven werden aan-
geduid met een combinatie van deze stempels 
(afb. 2+3).
De verzending van post naar Indië ging na-
dien per scheepsgelegenheid, waarbij ook wel 
gebruik werd gemaakt van forwarding agents.

Overland Mail
In 1835 organiseerde Thomas Waghorn een 
geregelde verbinding op de route Alexandrië- 
Suez, de Overland Mail Route. In de eerste 
jaren werd daar hier te lande en in onze 
Oost maar sporadisch gebruik van gemaakt. 
Ingaande januari 1844 trad echter een 
postverdrag met Engeland in werking, waarin 
het maandelijks vervoer van onze brieven van 
en naar Singapore geregeld werd. De post 
werd vanuit Londen via Calais en Marseille of 
vanuit Southampton via Gibraltar en Malta 
door de pakketboten van de ‘Peninsular & 
Oriental Steam Navigation Company’ naar 
Alexandrië gebracht. De post kon ook (en 
ging ook meestal) vanuit Nederland via de 
grenskantoren Bergen (Mons) en Valencien-
nes rechtstreeks naar Marseille, waar de 
eerste jaren de Britse marine de post naar 
Malta overbracht, alwaar deze werd overge-
laden op de pakketboot uit Southampton. 
Vanaf Alexandrië ging het verder met kleinere 
schepen, stroomopwaarts via de Nijl (afb. 4).
Halverwege werd de post met dromedarissen 
door de woestijn naar Suez gebracht. Daar 
wachtten de pakketboten van de P&O om de 
post via Galle (Ceylon) of met een omweg via 
Bombay, Calcutta of Madras naar Singapore 
te brengen. De Indische gouvernements-
marine bracht de postzakken naar Batavia 
(afb. 5).

Landmailzegels
Op post die vanaf maart 1845 in Batavia 
aankwam werden landmailzegels geplakt, 
waarop het door de geadresseerde te betalen 
port vanaf Alexandrië werd genoteerd. Deze 
zegels worden beschouwd als de eerste 

4. Kaart met de Engelse Landmail via Alexandrië, over de Nijl 
en door de woestijn naar Suez en verder via Galle (Ceylon) naar 
Singapore.

5. Aankomst van de post in Alexandrië

Genua en Napels (afb. 8). 
Naast de P&O gaat ook de Franse Messageries 
Impériales, later Messageries Maritimes ge-
noemd een geregeld postvervoer verzekeren 
(afb. 9). 

6. Brief van 
Rotterdam 
naar Semarang, 
21 september 
1846, Via Breda, 
Bergen en Va-
lenciennes naar 
Marseille. Met de 
Royal Navy HMS 
‘Spitfire’ naar 
Malta. Aldaar 
overgeladen op 
de P&O ‘Pot-
tinger’ komende 
uit Southampton 
en op weg naar 
Alexandrië. Via 
de Overland Mail 
Route via de Nijl 
en met dromedarissen door de woestijn naar Suez. Vandaar weer met de P&O ‘Bentinck’ naar Galle en de P&O ‘Braganza’ 
naar Singapore. De Zr Ms ‘Merapi’ van de Nederlands-Indische gouvernementsmarine bracht de brief naar Batavia, waar 
zij aankomt op 13 november 1846. Daar werd de landmailzegel geplakt en datum en tarief ad 312 duiten ingevuld. Op de 
achterzijde vinden we het tarief tot Alexandrië voor deze brief van de voor dit traject geldende tweede gewichtsklasse: 
2 x 35 = 70 cent voor Rotterdam - Bergen en 2 x 70 = 140 cent voor Valenciennes - Alexandrië, totaal 210 cent.

portzegels ter wereld. In verband met de 
hoge tarieven en de ongunstige gewichtspro-
gressie gebruikte de briefschrijver veelal vrij 
dun en kwetsbaar papier. Door het port niet 
op de brief zelf maar op de landmailzegels te 
noteren zouden deze niet extra beschadigen.
Het basistarief was 216 duiten, namelijk 
130 Nederlandse centen x 1,2 = 1,56 Indische 
duiten + 60 duiten zeetarief voor het traject 
Singapore – Batavia = 216 duiten. Het traject 
tot Alexandrië werd in Nederland betaald 
door de afzender. Dit bestond uit het port tot 
Bergen (vanaf Amsterdam was dit bijvoor-
beeld 35 cent) en het port voor het traject 
Valenciennes - Alexandrië ad 70 cent. Deze 
porti werden op de achterzijde genoteerd.
Met de post die op 16 januari 1847 in Batavia 
aankwam werd het tarief verlaagd naar 
150 duiten voor de eerste gewichtsklasse. Na 
januari 1847 werden de landmailzegels niet 
meer gebruikt. Hiervoor in de plaats kwam 
een stempel, waarin het port kon worden 
genoteerd, welke werd afgedrukt in blauw of 
rood. Hiervan bestaan twee typen.

Portberekening
Hoe het port voor hogere gewichtsklassen 
in elkaar zit is nog steeds niet duidelijk. Jan 
Dekker en Arratoon hebben hierover in De 
Postzak in de zestiger jaren felle discussies 
gevoerd, maar kwamen er niet goed uit. Nu 
archiefstukken uit Indië ons niet meer op weg 
kunnen helpen probeer ik door inventari-
satie van de bestaande landmailbrieven in 
met name de hogere gewichtsklassen de 
berekening te achterhalen. Van de nu door 
mij geregistreerde 166 brieven met land-
mailzegels zijn er maar 23 met een hoger 
tarief. De portaanduiding op de achterzijden 
(voor het door de afzender betaalde traject 
tot Alexandrië) kunnen hierbij een indicatie 
geven van de gewichtsklasse (afb. 6).
Door de oorlog tussen Frankrijk en Pruissen 
gaat de post in 1870-1871 via Brindisi (afb. 7). 
Ook van andere mediterrane zeehavens 
wordt gebruik gemaakt, zoals Triëst (en later) 
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9. Brief uit 1876, bevorderd met de ‘Iraouaddy’ van de Messageries Maritimes via het Suezkanaal 
naar Singapore en vervolgens met MM ‘Emirne’ naar Batavia. Tarief 150 ct: brief 3e gewichtsklasse.

10. 1877: Briefkaart met P&O ‘Ceylon’ van Brindisi naar Alexandrië, per trein 
naar Suez, met P&O ‘Poonah’ naar Galle en ‘Geelong’ naar Singapore. Veldpost-
kantoor Atjeh.

11. Tarief voor brieven aan militairen beneden de rang van officier: 5 cent. Met de SMN 
‘Celebes’ van Nieuwediep naar Batavia. Stoomschepen rechtstreeks = per schip dat vertrekt 
vanuit Nederland via het Suezkanaal naar Indië.

12. 1860, Thurn & Taxis, brief 
uit Kassel, 8-5-1860. Per trein 
naar Triëst, met de Oosten rijkse 
Lloyd naar Alexandrië en verder 
van Suez naar Singapore met de 
P&O. Cores de Vries ‘Makassar’ 
zou de post naar Batavia brengen 
maar verging bij Riouw; de 
Britse ‘Shannon’ bracht de post 
naar Java. Tarief DÖPV 3 Sgr + 
vanaf Triëst 13½ Sgr = 16½ Sgr. 
Singapore-Batavia: 25 cent.

13. 1869, 
Morges – 
Padang. Via 
Marseille en 
de P&O. Tarief 
route via 
Triëst, hoewel 
via Marseille 
verzonden, 
1868-1871: 
115 centimes. 
Enig bekende 
brief uit 
Zwitserland 
naar Sumatra.

7. 1872: Met 
P&O  ‘Nyanza’ 
naar Alexan-
drië, per trein 
naar Suez, 
met P&O 
‘Sumatra’ 
naar Galle en 
‘Travan-
core’ naar 
Singapore. 
Per NISM 
‘Koning Wil-
lem III’ naar 
Batavia.

8. 1871: Met de Oostenrijkse Lloyd van Triëst naar Alexandrië, via de Over-
land Mail Route naar Suez, met P&O ‘Columbian’ naar Galle en ‘Emeu’ naar 
Singapore. Per NISM ‘Koningin der Nederlanden’ naar Java
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Suezkanaal
Vanaf Triëst brengt de Oostenrijkse Lloyd 
de post naar Alexandrië. Later komen de 
Stoomvaart Maatschappij Nederland, de 
Rotterdamsche Lloyd en de Norddeut-
scher Lloyd met geregelde verbindingen. 
In 1869 wordt het Suezkanaal geopend. 
De Britse P&O blijft echter tot febru-
ari 1888 voor de post uit Brindisi van de 
Overland Mail Route gebruik maken, omdat 
ze net een spoorlijn door de woestijn had 
aangelegd (afb. 10+11).
Behalve post uit Nederland gaat de post uit 
andere Europese landen, maar ook uit wes-

telijk Afrika en het Amerikaanse continent, 
in de meeste gevallen via de mediterrane 
havens en de Overland Mail Route dan wel 
het Suezkanaal. Pas veel later komt er 
een geregelde postverbinding tussen het 
westen van de Verenigde Staten via Japan 
(afb. 12+13).
De post uit het buitenland gaat, als er geen 
verbindingen zijn per pakketboot of, als daar 
niet voor gekozen wordt, per scheepsgele-
genheid. Daarvoor moest dan bij vertrek en/
of bij aankomst een bedrag worden betaald 
waarvan een deel naar de kapitein van het 
betreffende schip ging (afb 14). 

14. Brief van Swellendam, Kaap de Goede Hoop naar Batavia, 30 januari 1856. Per 
scheepsgelegenheid met de ‘Bernard’ naar Singapore. Binnenlands tarief tot ½ oz Swel-
lendam - Kaapstad 4d + zeebrief ongeacht gewicht 4d = 8 d. Gefrankeerd met paartje 4d 
1855 Kaapse Driehoek. De geadresseerde moest het Nederlands-Indische zeetarief voor 
Singapore – Batavia ad 30 cent betalen.

15. 1888: een telegrafisch bericht is naar Port-Said gezonden. Verder ging niet, de 
verbinding was kennelijk verbroken, dus heeft de telegraafdienst het daar als aangete-
kende brief op de post gedaan.

17. 15 centimes briefkaart uit Kongo Vrijstaat, 15 december 1890 naar een militair in 
Batavia (of elders). Met de ENN ‘Ambaca’ naar Lissabon, via Frankrijk naar Brindisi en 
met de P&O ‘Arcadia’ en ‘Rossetta’ via het Suezkanaal en Colombo naar Singapore. 
De geadresseerde was niet in Batavia maar mogelijk in Pontianak (Borneo) of Soerabaja.

16. 10 øre briefkaart van Kopenhagen naar Weltevreden, 4 april 1897. Briefkaarttarief 
naar UPU-landen overzee: 10 øre + zeetoeslag 5 øre = 15 øre. 
Vier 10 øre briefkaarten met 5 øre wapentype postzegel in verband met het zeetarief 
van Denemarken naar Nederlands-Indië, geregistreerd door Karsten Jensen.

Voor UPU
Poststukken naar Nederlands-Indië uit andere 
landen dan Nederland, Duitsland, Frankrijk en 
Groot-Brittannië van voor de UPU-tijd zijn in 
alle gevallen zeldzaam. Ook in de eerste 25 jaar 
van de UPU is dat het geval. Maar de USA komt 
dan wel in het uitzonderingsrijtje erbij (afb 15).
Vooral uit landen waar de zeetoeslag van 
toepassing is zijn er soms maar een paar 
poststukken bekend. De UPU stond toe dat 
voor poststukken naar lidstaten, die over een 
afstand van meer dan 300 zeemijlen over zee 
vervoerd moesten worden, 1½ keer het nor-
male tarief berekend mocht worden. Niet alle 
landen pasten de zeetoeslag toe (afb. 16+17).
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e waren op bezoek (1) bij de hoofd-
vestiging in Apeldoorn, centraal 
gelegen in het midden van het 
land. Daarnaast zijn er 22 regionale 

 vestigingen. Sandd (spreek uit als ‘sent’) 
betekent Sort and Deliver. 

Postbedrijf Sandd
Het bedrijf bestaat 18 jaar en is groot ge-
worden met zakelijke bulkpost, veelal grote 
klanten, zoals tijdschriften, de Belastingdienst 
of banken, die hun post gesorteerd, gecodeerd 
en gebundeld op pallets aanleveren (2). Elke 
bundel heeft een eigen code van Sandd die 
verwijst naar een van de 22 vestigingen. In 
de grote hal in Apeldoorn worden die bundels 
machinaal verwerkt. Boven de lopende band 
zit een rode lamp en een camera (3) die de 
code leest, zodat de bundel automatisch 
de juiste route aflegt door de hal. Daarna 
worden de bundels in rolcontainers of in 
kratten gedaan en gaat het per vrachtwagen 
naar de  betreffende vestiging, waar de post 

Excursie bij Sandd
W

gesorteerd wordt op looproute. De bezorging 
gebeurt op twee dagen: dinsdag en vrijdag. 
Postzegels en afstempelingen komen hier niet 
aan te pas. De meeste poststukken van Sandd 
zijn voor ons verzamelaars niet zo interessant. 

Particuliere post
Sandd is tomeloos ambitieus maar men kent 
ook zijn beperkingen. Rouwpost die de vol-
gende dag bezorgd moet worden, kun je beter 
niet met Sandd meegeven. De meeste post 
heeft echter geen haast, want als het echt 
spoed heeft dan stuur je een mailtje of appje. 
In september is Van Straaten Post door Sandd 
overgenomen, een transactie die inmiddels 
door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) 
goedgekeurd is. Dit past in de strategie van 
Sandd: uitdagers, vechters, veroveraars, 
dingen doen die niemand verwacht of eigenlijk 
niet kunnen maar toch reëel zijn. Daarom 
richt men zich ook op particuliere post en op 
24-uurs bezorging, een hele omschakeling. 
Er zijn sinds kort postzegels en Kerstzegels 

van Sandd te koop (4). En Sandd heeft een 
stempel in gebruik (5). Voor de drukte met 
Kerst heeft men wat extra stempels besteld. 
Voor ons kwam het wat merkwaardig over 
dat poststukken eerst gecodeerd worden en 
daarna afgestempeld. Het betekent dat een 
envelop met onjuist of onvolledig adres niet 
afgestempeld wordt. Losse post wordt met de 
hand gecodeerd met behulp van de computer.  
Naast het beeldscherm staat een kleine prin-
ter die de etiketten met de code afdrukt.
Sandd is gewend om groepen bezoekers rond 
te leiden. Dat gebeurt op een vaste dag in de 

Sandd is de grote concurrent van PostNL. Op donderdag 9 november 
2017 was er een excursie voor een aantal vaste redacteuren en bestuurs-
leden van Filatelie. Het voelde wel een beetje als ‘gluren bij de buren’. 
Sandd wil transparant zijn en al onze vragen werden beantwoord. 
door Dio Glaudemans  foto’s René Hillesum

1 2 

4 6

3
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week, en men zorgt dan dat de hal er piekfijn, 
schoon en opgeruimd uitziet. Meestal gaat het 
om klanten van Sandd en wij vielen als filate-
listen wel wat uit de toon, ook door de andere 
soort vragen die we stelden, want als filatelist 
ben je geïnteresseerd in het proces. Dus 
wilden we weten wat er gebeurt met retouren, 
onjuiste adressen, post uit de brievenbus van 
PostNL, en nog meer zulke vragen. Het blijkt 
dat er een afdeling is die zich bezig houdt met 
de uitzonderingen en met wat niet machinaal 
verwerkt kan worden.

Wat cijfers over Sandd
Iedereen van hoog tot laag begint in de 
centrale hal (de centrale operatie) om feeling 
te krijgen met de werkvloer (6). Men wil dat 
de medewerkers zich kunnen identificeren 
met het bedrijf en er trots op kunnen zijn. Dat 
het marktaandeel van Sandd (25%) groeit 
in een krimpende postmarkt is reden voor 
trots. Sandd heeft zo’n 18.000 medewer-
kers, veelal parttimers. Postbezorgers zijn 
vooral huismoeders en ouderen en ook wat 
jeugd. Men let op de kwaliteit. Sandd is een 
100% Nederlands bedrijf. Jaarlijks worden 

75 miljoen poststukken bezorgd. Naast de 
22 vestigingen zijn er 152 subdepots, waar de 
post handmatig gesorteerd wordt. Zo zijn er in 
Apeldoorn 8 subdepots. We werden rondge-
leid door Harald Seijnaeve (rechts op foto 7), 
lid van het managementteam. We mochten 
overal fotograferen maar er mochten geen 
medewerkers van Sandd herkenbaar in beeld 
komen, daarom lijkt het op sommige foto’s dat 
er niemand in de hal aanwezig is (8).

De zegels
Er staat (nog) geen barcode op de vellen met 
postzegels. Is men dat vergeten? Het staat de 
winkelier vrij per vel of per zegel te verkopen, 
daarom is een barcodevel voor het scannen 
bij de kassa verstrekt, met daarop een code 
voor het hele vel en een code per zegel. Later 
bij de kerstzegels kwam er wel een barcode op 
de velletjes.  De kerstzegels (9) zijn naast de 
postpunten ook bij Blokker te koop en daar kan 
de kerstpost ook ingeleverd worden. Per vel van 
20 zegels gaat 25 cent naar het goede doel: 
Pink Ribbon (10). Het afstempelen gebeurt 
centraal in Apeldoorn, niet op de 22 locale 
sorteercentra.
Post met een postzegel heeft extra attentiewaar-
de. Vandaar dat sommige loterijen een ‘zegel’ op 
hun mailingen afdrukken (11+12) en een meege-
drukt ‘stempel’. Voor de verwerking bij Sandd is 
dit niet nodig, maar voor de verzamelaars ziet 
het er leuk uit. Ook zijn etiketten bekend met 
‘Speciale Zending’ (13) die verder geen enkel 
doel hebben dan alleen aandacht trekken. 

Met dank aan Monique Erkelens voor het gebruik van 
haar aantekeningen.

9

11 12

10 13

7 8

5
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ijdens de jaren zestig van de vorige 
eeuw schoof het land politiek op 
naar links, dat gepaard ging met 
nationalisaties en steeds sterkere 

politieke banden met de Sovjet-Unie en com-
munistisch China. In augustus 1968 werd de 
regering aan de kant geschoven door een 
bloedeloze militaire staatsgreep. 

Volksrepubliek
In 1977 werd de Volksrepubliek Congo uitge-
roepen, de eerste Afrikaanse volksrepubliek. 
Deze naam zien we later terug op de uitgege-
ven postzegels maar niet in de poststempels, 
in tegenstelling tot een land als Benin. Na tien-
tallen jaren van politieke turbulentie, gepaard 
gaand met Marxistische-Leninistische retoriek 
en door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, 

T

sloeg Congo vanaf 1992 de weg in naar een 
meerpartijen democratie. Aan een langdurige 
geschiedenis van een Marxistische alleenheer-
schappij kwam een eind tijdens de nationale 
conferentie van 1991 waarbij werd besloten 
om tevens de landsnaam te veranderen van 
de Volksrepubliek Congo naar de Republiek 
Congo. Echter, het democratische proces 
ontspoorde in de aanloop naar de presidents-
verkiezingen die gepland waren voor juli 1997. 
De aanhangers van de verschillende politieke 
partijen gingen elkaar te lijf en deze kortdurige 
burgeroorlog werd in oktober van dat jaar 
onder controle gebracht door een interventie 
van het Angolese leger. Sindsdien zien we 
echter bij iedere ronde van georganiseerde 
verkiezingen tot op de dag van vandaag dat 
die gepaard gaan met uitbraken van geweld. 
De schrijver van dit artikel woonde gedurende 
2016 en 2017 in Brazzaville en was daardoor in 
staat om alle functionerende postkantoren in 
de stad te bezoeken en door gesprekken met 
postbeamten te voeren een beeld te vormen 
van de huidige postaktivitieten alsmede die uit 
het verleden.

Postbedrijf
Het Office National des Postes et Télécom-
munications (ONPT) werd opgericht per 
wet n° 64 van 25 juni 1964. In 2001 werd per 
presidentieel besluit het Congolese post- 
en spaarbedrijf, Société des Postes et de 
l’Epargne du Congo (SOPECO) opgericht, als 
opvolger van het Office National des Postes 
et Télécommunications (ONPT), daarbij werd 

het postbedrijf afgesplitst van de telecom-
municatie tak dat in 2003 ten uitvoer werd 
gebracht. In de koloniale dagen had Braz-
zaville slechts een hoofdpostkantoor, het 
zogenoemde Recette Principal in het centrum 
van de stad. Tijdens de jaren zestig werden 
er postkantoren geopend op het vliegveld 
Maya-Maya, en in de volksbuurten genaamd 
Bacongo en Poto-Poto, beide niet ver van het 
stadscentrum gelegen. Met de uitbreiding van 
Brazzaville van 310.000 inwoners (1974, volks-
telling), 600.000 inwoners (1984, volkstel-
ling), 850.000 inwoners (1996, volkstelling), 
1,4 millioen inwoners (2007, volkstelling), 
naar 1,9 million inwoners (2017, volkstelling), 
waardoor geleidelijk aan meer postkantoren 
verderaf gelegen werden geopend. We zien de 
opening van postkantoren in de jaren tachtig 
in Mfilou (niet ver van de luchthaven), Ouenze, 
Plateau Quartier Administratif (naast het 
presidentiele paleis) en op het terrein van de 
Wereldgezondheidsorganisatie. Terwijl Mou-
kondo, Plateau des 15 ans en Talangaï in de 
jaren negentig werden geopend, en de laatste 
jaren Kinsoundi en Nkombo, gelegen aan 
de huidige stadsrand. In 2017 waren er nog 
9 postkantoren actief nadat het postkantoor 
Plateau Quartier Administratif het jaar ervoor 
werd gesloten.

Brazzaville hoofdkantoor postdienst
Het hoofdkantoor van de postdienst is gelegen 
aan de Avenue Patrice Lumumba om de hoek 
van het hoofdpostkantoor (Recette Princi-
pal). In dit gebouw zijn er geen postloketten 
aanwezig (afb. 1).
Het hoofdpostkantoor, in gebruik sinds 1931, 
herbergt naast vele loketten, de filatelisti-
sche dienst , het sorteercentrum en de EMS 
(express) dienst (afb. 2-5).

Brazzaville
Brazzaville was de hoofdstad van de 
federatie van Frans Equatoriaal Afrika 
in de koloniale periode en de hoofdstad 
van de Vrije Fransen onder generaal de 
Gaulle in Afrika vanaf 1940. De Republiek 
Congo werd autonoom van Frankrijk 
op 28 november 1958 en verkreeg zijn 
onafhankelijkheid op 15 augustus 1960. 
door Marc Parren

een stad aan de congo rivier en haar 
poststempels sinds de onafhankelijkheid

1. Brazzaville hoofdkantoor postdienst, november 2016.  (Alle foto’s: Marc Parren)

3. Brazzaville Recette Principal (hoofdpostkantoor), mei 2017. 

2. Brazzaville Recette Principal (hoofdpostkantoor), mei 2017. 

4. Brazzaville Recette Principal (hoofdpostkantoor), mei 2017. 
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1. Dubbel 29 mm 
rondstempel met brug
Vroegst: 20.1.1960
Laatst: 4.9.1968
Vroegst: 27.2.1997
Laatst: 24.4.2012

RP zonder stippen, 
letterhoogte 3 mm, 
Congo 13 mm
Gezien gedurende 

twee verschillende tijdsperken, waarschijnlijk later 
weer in gebruik genomen

2. Dubbel 29 mm 
rondstempel met brug
Vroegst: 22.1.1962
Laatst:

R.P. met stippen, letterhoogte 3 mm

3. Enkelvoudig 
30 mm rondstempel
Vroegst: 6 IV 60
Laatst: 29.10.1975

R.P. met stippen, 
letterhoogte 3 mm
Maandaanduiding 
verandert van Ro-
meinse cijfers naar 

Arabische cijfers tijdens een onbekend jaar.
Ook gezien toegepast in blauwe inkt

4. Dubbel 29 mm 
rondstempel met brug
Vroegst: 18.12.1978
Laatst: 22.2.1986

RP zonder stippen, 
letterhoogte 3 mm
Congo 17 mm

5. Dubbel 29 mm 
rondstempel met 
brug
Vroegst: 21.7.1975
Laatst: 15.12.1986

Brazzaville - R.P. 
met stippen, let-
terhoogte 2 mm
Congo 13 mm

6. Dubbel 30 mm 
rondstempel met 
brug
Vroegst: 29.3.1962
Laatst: 10.11.1998

B - E = 19½ mm

R.P. verwijdert

7. Dubbel 29 mm 
rondstempel met 
brug
Vroegst: 24.5.1985
Laatst: 

R.P. – Congo 
onderaan

8. Enkelvoudig 
31 mm rondstempel
Vroegst: 13 MAR 
1997
Laatst:

BRAZZAVILLE R.P. 
groot lettertype
CONGO niet tussen 
kruisen

9. Enkelvoudig 
31 mm rondstempel
Vroegst: 30 AOU 
1999
Laatst: 28 SEP 2000

Brazzaville R.P. 
klein lettertype
CONGO tussen 
kruisen

10. Enkelvoudig 
29 mm rondstempel
Vroegst: 29 JAN 
1997
Laatst: 15 SEP 2015

CONGO tussen 
8-puntige sterren

Centre Philatelique (filatelistische dienst)

11. Dubbel 30 mm 
rondstempel met 
brug
Vroegst: 4.VI.1966
Laatst: 
1.4.1975 

Brazzaville zonder 
stippen onderaan

12. Dubbel 30 mm 
rondstempel met 
brug
Vroegst: 26.8.1971
Laatst: 1.4.1975

Brazzaville met 
stippen onderaan

13. Dubbel 29 mm 
rondstempel met 
brug
Vroegst: 14.12.1992
Laatst: 7.12.1999

ANNEXE PHILATE-
LIQUE onderaan

14. Recht-
hoekig-
stempel 45 
x 27 mm
Vroegst: 
15 JUN 
2016
Laatst:

15. Enkelvoudig 
30 mm rondstempel
Vroegst: 15 NOV 
2016
Laatst:

CTM (Centre de Tri et Messagerie)

5. Brazzaville Recette Principal (hoofdpostkantoor), mei 2017. 6. Brazzaville Bacongo postkantoor, juni 2016.

afbeelding gezocht

Sorteercentrum Brazzaville, juli 2017. 
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16. Dubbel 30 mm 
rondstempel met 
brug
Vroegst: 21.5.1975
Laatst: 4.12.2000

17. Enkelvoudig 
29 mm rondstempel
Vroegst: 5.5.1986
Laatst:

18. Enkelvoudig 
30 mm rondstempel
Vroegst: 31 JUIL 
1995
Laatst: 7 MAR 2007

CONGO tussen 
kruisen

19. Enkelvoudig 
29 mm rondstempel
Vroegst: 31 DEC 
2001
Laatst: 03 JUIL 2017

CONGO tussen 
8-puntige sterren

20. Enkelvoudig 
32 mm rondstempel
Vroegst: 20 MAR 
2003
Laatst:

CTM Depart

21. Dubbel 30 mm 
rondstempel met 
brug
Vroegst: 13.7.1985
Laatst: 21.5.1990

Colis Postaux (postpakketten, stempels gebruikt op 
pakketten zwaarder dan 4 kg)

22. Dubbel 29 mm 
rondstempel met brug
Vroegst: 3.7.2017
Laatst:

23. Enkelvoudig 
28 mm rondstempel
Vroegst: 26 FEV 1993
Laatst:

Courier d’Entreprise (post van bedrijven)

24. Recht-
hoekig-
stempel 44 
x 26 mm
Vroegst: 
31.10.2016
Laatst:

Port Payé (port betaald)

25. Dubbel 29 mm 
rondstempel met 
brug
Vroegst: 27.9.1963
Laatst: Brazzaville 
R.P.  Congo /P.P.
Tot nu toe alleen 
gezien in rode inkt

Brazzaville aeroport
Postkantoor van Maya-Maya benoemd naar 
de luchthaven. Dat was ten tijde van het ver-
blijf van de schrijver in 2016 reeds gesloten. 
De sluitingsdatum is niet bekend.

1. Dubbel 30 mm 
rondstempel met 
brug
Vroegst: 26.8.1966
Laatst: 13.1.1983

B - T = 18 mm

2. Enkelvoudig 
27 mm rondstempel
Vroegst: 24.1.1975
Laatst: 2.12.1994

3. Enkelvoudig 
27 mm rondstempel
Vroegst: 27.1.1983
Laatst: 28.11.1992

4. Enkelvoudig 
31 mm rondstempel
Vroegst: 8 FEV 2001
Laatst: 9 MAI 2001

CONGO tussen 
kruisen

5. Enkelvoudig 
29 mm rondstempel
Vroegst: 31 OCT 2002
Laatst:

CONGO tussen 
8-puntige sterren

6. Enkelvoudig 
31 mm rondstempel
Vroegst: 18 AVR 
1996
Laatst: 19 NOV 1996

Express Mail Service

7. Enkelvoudig 31 mm 
rondstempel
Vroegst: 15 AOU 
2004
Laatst: 30 AVR 2008

CONGO tussen 
kruisen

7. Brazzaville Kinsoundi postkantoor, juli 2016. 9. Brazzaville Moukondo postkantoor, november 2016.

afbeelding gezocht
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Brazzaville Bacongo (afb. 6)

1. Dubbel 30 mm 
rondstempel met brug
Vroegst: 29.3.1962
Laatst: 10.11.1998

B - O = 13 mm

Tekst over onderste 
streep van de brug 
heen, letterhoogte 
3 mm

2. Dubbel 30 mm 
rondstempel met brug
Vroegst: 24.11.1983
Laatst: 14.5.1987

B - O = 20 mm

Tekst bijna ter 
hoogte van de 
onderste streep van 
de brug, letterhoogte 
2.5 mm

3. Dubbel 30 mm 
rondstempel met brug
Vroegst: 17.3.1993
Laatst: 30.8.1993

B - O = 21 mm

Tekst juist over de 
bovenste streep van 
de brug, letterhoogte 
3 mm

4. Dubbel 30 mm 
rondstempel met 
brug
Vroegst: 17.12.1986
Laatst: -4.11.1999

5. Enkelvoudig 
31 mm rondstempel
Vroegst: 6 JUIL 2000
Laatst: 20 DEC 2005

CONGO tussen 
kruisen

6. Enkelvoudig 
29 mm rondstempel
Vroegst: 13 JUIL 
2001
Laatst: 20 AOU 2013

CONGO tussen 
8-puntige sterren

7. Dubbel 24 mm 
rondstempel zonder 
datum
Vroegst: 16 JUIN 2016
Laatst: 04 OCT 2016

Lokaal gefabriceerde 
vervanging besteld 
door de verant-
woordelijke van het 
postkantoor

C.D.A. = Centre de Distribution et Administration

Brazzaville Kinsoundi
Postkantoor geopend in maart 2010 ter 
vervanging van het postkantoor Brazzaville 
Makélékélé dat diezelfde maand werd gesloten 
en gelegen in het zuiden van de stad (afb. 7+8).

1. Enkelvoudig 
29 mm rondstempel
Vroegst: 22 JUIL 
2016
Laatst: 20 AVR 2017

CONGO tussen 
8-puntige sterren

Brazzaville Makélékélé
Postkantoor gelegen niet ver van dat van Ba-
congo, het werd in maart 2010 gesloten terwijl 
het nieuwe postkantoor Brazzaville-Kinsoundi 
werd geopend aan de rand van de stad.

1. Enkelvoudig 
30 mm rondstempel 
Vroegst: 14 APR 
1992
Laatst: 12 NOV 1998

2. Enkelvoudig 31 
mm rondstempel
Vroegst: 14 MAI 
2001
Laatst: 30 JUIN 
2008

CONGO tussen 
kruisen

Brazzaville Mfilou
Postkantoor was niet meer functioneel toen 
de schrijver in 2016 in Brazzaville woonde. De 
sluitingsdatum is niet bekend. Deze buurt is 
gelegen achter de Maya-Maya luchthaven.

1. Dubbel 30 mm 
rondstempel met 
brug
Vroegst: 7.10.1989
Laatst:

Brazzaville Moukondo
Postkantoor was operationeel in 2016, maar 
de poststempels waren door het vele gebruik 
onleesbaar geworden. Alle brieven die werden 
aangeboden werden ter plekke gefrankeerd 
om vervolgens naar het Brazzaville Recette 
Principal (hoofdpostkantoor) te worden 
gebracht waar ze werden afgestempeld voor 
verdere distributie (afb. 9).

1. Enkelvoudig 
30 mm rondstempel
Vroegst: 26 OCT 
1992
Laatst: 9 DEC 1996

2. Enkelvoudig 
31 mm rondstempel
Vroegst: 13 SEPT 
2004
Laatst: 24 FEV 2005

CONGO tussen 
kruisen

Brazzaville Nkombo
Openingsdatum van dit postkantoor onbekend 
maar slechts enkele jaren functioneel en gele-
gen in het noorden van de stadsrand (afb. 10).

8. Brazzaville Kinsoundi postkantoor, juli 2016. 10. Brazzaville Nkombo postkantoor, september 2016.

1. Dubbel 40 mm rond-
stempel met de aanduiding 
SOPECO en Brazzaville 
Nkombo beneden (hier on-
dersteboven)

Vroegst: 14 SEPT 2016
Laatst:

Alleen gezien in zwarte inkt

Brazzaville-Nkombo 43 mm 
lang, 03810 12 mm lang

2. 60 mm lang
Vroegst: 14 SEPT 2016

Laatst:

(Wordt vervolgd)
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e tentoonstelling wordt georgani-
seerd door de Club de Monte Carlo. 
Een selecte club van topverzame-
laars uit de hele wereld.

Iedere tentoonstelling is er een thema. Dit jaar 
eigenlijk twee: de Americas en de grootste 
verzamelaar aller tijden, Philipp von Ferrari. 
Daarnaast laten de leden van de Club een blad 
zien met een ‘kroonjuweel’ uit de collectie.

Drie locaties
De tentoonstelling vond plaats – zoals 
voorgaande jaren – op drie locaties (afb. 1+2), 
allemaal aan hetzelfde pleintje: het post-
museum (met 100 iconische postzegels en 
documenten – waaronder ex Ferrari – en 
diverse andere (deel)collecties en zegels ex 
Ferrari). Daar tegenover de Espace Léo Ferré, 
een tentoonstellingsgebouw waar handelaren, 
postadministraties, postzegelontwerpers en 
veilinghuizen stonden. Daarnaast het Top Car 
Museum, met de particuliere collectie van 

D
prins Albert II van Monaco, met daarin de col-
lecties ‘Americas’ (afb. 3–7) en een collectie 

Eens in de twee jaar, rond 1 december, vindt de bijzondere en 
meestal uitzonderlijke tentoonstelling plaats in Monaco. 
door René Hillesum

9. Het licht gebruikte 
exemplaar van de 
Blauwe Mauritius

Monacophil 2017

1. Het doet wat vreemd aan: palmbomen en kerstbomen 
onder een blauwe hemel. Rechts het postmuseum en 
links Espace Léo Ferré

2. Prins Albert II (links) opende de tentoonstelling met rechts Patrick Maselis, 
voorzitter van de organiserende Club de Monte Carlo en naast hem Lara Enza, 
directeur van de filatelistische dienst van Monaco, die mede organisator is

3. De kaders 
stonden in een bij-
zondere omgeving

7. Natuurlijk was ook 
die andere Ferrari in 
Monaco aanwezig

8. Jan Vellekoop bij de 
1c magenta van Brits-
Guyana

4. Dit is the finest ‘cotton reel’ known van Brits-Guyana (ex Burrus)

over Ferrari, gebaseerd op de twee door Wolf-
gang Maassen hierover geschreven boeken.

Topstukken
Nooit eerder hebben zoveel topstukken uit 
de filatelie bijeen gehangen. Om er wat te 
noemen: de 1c magenta van Brits-Guyana, een 
gebruikte Blauwe Mauritius (afb. 8+9) en de 
gele 3 shilling banco van Zweden. Ook waren 
er zeer bijzondere documenten te zien die 
de verzamelaar wellicht minder aanspreken 
omdat er geen postzegel, geen stempel op zit 
en het zelfs geen postgeschiedenis betreft. Zo 
liet het Afrika Museum uit het Belgische Ter-
vuren een brief zien van de beroemde Franse 
beeldhouwer Auguste Rodin aan de ontdekker 
van Belgisch-Congo, Henry Morton Stanley.

Ontmoetingsplaats
Monaco is een belangrijke ontmoetingsplaats 
in de filatelistische wereld. Zo waren er diverse 
collega hoofdredacteuren van postzegeltijd-
schriften aanwezig, medewekers van post-
musea en vele verzamelaars, handelaren en 
veilinghouders uit alle windstreken. Er waren 
presentaties en prijsuitreikingen, zoals de CG-
Awards (=Christoph Gärtner) (afb. 10), een 
presentatie van de Stock-
holmia 2019 (afb. 11) en 
boekpresentaties van het 
Global Philatelic Network 
(afb. 12) en soms ook 
gewoon een sociale meet 
and greet party, zoals van 
Delcampe en het Engelse 
postmuseum. De plekken 
voor het netwerken.

6. Er werden vele interessante en bijzondere documenten over Ferrari tentoongesteld

5. Onze Antillen en Suriname schitterden door afwezig-
heid. Wel een enkele brief via Suriname. Een brief 1850 
gezonden van Brits-Guyana naar Frankrijk, via Para-
maribo. Dit is de enig bekende brief met een stempel van 
alle drie de Guyana’s.
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10. De hoofdprijs ging naar het boek U.S. Contract Mail Routes by Railroad (1832-1875) 
door Hugh V. Feldman. Een bijna 1.100 pagina’s dik boek uitgegeven door de Collectors Club 
of Chicago. Chrisoph Gärtner (l) reikt de cheque van € 2.000 uit aan Leonard Hartmann. 
Filatelie deed ook mee, maar behoorde niet tot de eerste tien en viel dus niet in de prijzen

11. Sponsors van het Global 
Philatelic Network presenteren 
de Grand Award. (links Dieter 
Michelson en rechts Karl Louis)

12. De Belg Paul Wijnants krijgt deel 52 van de Edition d’Or 
uitgereikt door Dieter Michelson (l) Charles Epting. Geheel 
rechts Karl Louis. Hierin zijn collectie: Stampless Maritime 
Overweight Mail pre 1876 

n het begin van de vorige eeuw was het 
verzenden van prentbriefkaarten een 
heel populaire bezigheid. Reden was 
dat de prentbriefkaarten in kleur waren 

en een goed idee gaven over waar de afzender 
zich bevond. Deze twee prentbriefkaarten zijn 
van 8 november 1906 en waren geadresseerd 
aan een ‘Madame Camerlink’ in Parijs. Op de 
kaart linksonder is de aanduiding briefkaart nog 
gewijzigd in ‘drukwerk’. Inderdaad kon men toen 
prentbriefkaarten in het binnenland voor 1 cent 
en naar het buitenland voor 2½ cent verzenden, 
zolang er geen tekst anders dan namen erop 

Terug naar 1906 waren geschreven. Op beide kaarten waren 
inderdaad alleen handtekeningen van afzenders 
vermeld, zodat 2½ cent het juiste tarief zou zijn 
geweest. Desalniettemin gebruikten de afzen-
ders op beide kaarten een 5-centzegel, het tarief 
voor briefkaarten naar het buitenland, zodat hier 
eigenlijk sprake is van overfrankering. Echter 
heeft men op beide kaarten de 5-centzegel niet 
op de adreszijde, maar op de beeldzijde geplakt 
en beide prentbriefkaarten werden waarschijnlijk 
vroeg in de ochtend van 8 november gepost, 
gezien de uuraanduiding (8-9 V) in beide 
grootrond-stempels Amsterdam. Bij beide 
prentbriefkaarten ontdekten de postambtena-
ren niet dat de frankeerzegel aan de beeldzijde 
was geplakt, terwijl dat aan de adreszijde had 

moeten gebeuren. Hierdoor werden de kaarten 
als ongefrankeerd beschouwd en daarom beport 
met 10 centiemen. In Parijs werd deze port bij 
‘Madame Camerlink’ geïnd, maar bij de andere 
kaart werd in Parijs wel de frankeerzegel op de 
beeldzijde ontdekt en werd deze als frankering 
geaccepteerd. De zegel werd afgestempeld met 
het ‘T’-stempel (tax-stempel), de portaanduiding 
weggestreept en de kaart werd bij ‘Madame 
Camerlink’ besteld zonder port te innen. Later 
kwam frankering op de beeldzijde nogal eens 
voor, maar of dat in 1906 was toegestaan is mij 
niet bekend. Wie hierover kennis heeft wordt 
gevraagd ondergetekende hierover te berichten 
via de hoofdredacteur van het Maandblad.

Gert Holstege

I
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samenstelling Frans van de Rivière fvdriviere@gmail.com 

ezers van ‘Filatelie’ zullen bijna 
allemaal verzamelaar zijn van post-
zegels, poststukken en/of andere 
dingen. Er zijn ook Filatelie-lezers 

en anderen die enkele, of één, of een aantal 
poststempels bezitten, in de vorm van stem-
pelinstrumenten.

Kan het kwaad?
Deze beschouwing gaat verderop ook in op 
de vraag, of het ‘kwaad kan’, dat er poststem-
pelachtige stempels in privé-eigendom zijn. 
Het antwoord van mij vindt u al in de kop van 
het artikel.
Niet-verzamelaars begrijpen nogal eens niet 
wat verzamelaars aan verzamelen vinden, 
maar de meeste verzamelaars kunnen 
verzamelen bij anderen wel begrijpen, ook 
al zouden ze nooit het onderwerp van een 
andere verzamelaar willen verzamelen. Er zijn 
ook verzamelaars van prikkeldraad.

Naast mijn verzameling van kaartjes van 
openbaar vervoer ben ik ruim 50 jaar geleden 
ook (kaartjes-)kniptangen gaan verzamelen, 
en stations- en conducteurs- en chauffeurs-
stempels, en buskaartjesapparaten, enz. 
Naast mijn poststukken ben ik ook poststem-
pelachtige stempels gaan verzamelen (afb. 1).
De eerste daarvan kwam in 1984, een ‘open-
balk’-stempel van (stempelfabriek) Numerofa, 
een hamerstempel, met nummer 16. De 
‘plaatsnaam’ is niet GRONINGEN of zo, maar 
ONTVANGEN. Die stempel is vanaf 1960 een 
paar jaar voor de inkomende post gebruikt bij 
de Amsterdamsche Bank (nu, na twee fusies, 
ABN Amro).

DDR-stijl
Een aanwinst van 2017 is ook een hamerstem-
pel, in DDR-stijl, met als ‘plaatsnaam’ MfAV 

Poststempels bij verzamelaars: 
niet erg, en onvermijdelijk

L
(afb. 2), voor Ministerium für Abrüstung und 
Verteidi gung. (https://goo.gl/qxWMYF) Ook 
deze stempel was voor het merken van de 
binnengekomen correspondentie.
In de tussentijd heb ik, mede door bij-
voorbeeld eBay.de,/co.uk,/com,/fr,/it en 
Marktplaats poststempelachtige stempels 
(uit minstens 10 landen) en poststempels 
(uit 16 landen) bijeengesprokkeld (afb. 3). 
Daarnaast heb ik me ook wel eens uitgeleefd 
in ‘demonstratie’-stempels, onder andere 
Rommeldam, Juinerbrug en Hinterneuthal 
(afb. 4-6).
Voor mij is het vanzelfsprekend dat die stem-
pels niet in aanraking komen met postzegels 
of met gelopen poststukken.

Halffabricaten
Onderhand beleef ik veel plezier aan de 
stempels, en steek ik er een boel van op. 
Bijvoorbeeld, dat poststempels door een 
paar fabrieken gemaakt worden, en dat de 
halffabricaten vaak elders gegraveerd worden 
(metalen stempels) of van een (rubberen) 
tekstplaat voorzien worden.
Binnen de filatelie bestaat een plaag aan valse 
of vervalste zegels, opdrukken, afstempe-
lingen, enz. Die zijn het werk van cfk’s. Nee, 
niet chloor-fluor-koolwaterstoffen, die je ook 
vooral moet mijden, maar criminele filatelisti-
sche knoeiers.

Gevaren
Over de ‘gevaren’ van poststempels in privé-
bezit wordt in de filatelie nogal verschillend 
gedacht.
Er is nogal wat ophef ontstaan over het feit 
dat ik (volkomen legaal, via Marktplaats) een 
handvol Colop-tuimelstempels heb kunnen 
kopen (afb. 7), die PostNL binnen het bedrijf 
een onbedoelde kant op heeft laten gaan. 

(Door een ‘werkfout’ binnen PostNL zijn in 
begin 2017 een aantal stempels niet voor 
registratie (en daarna aanpassing) opzij gezet 
maar rechtstreeks bij de spullen voor de vaste 
opkoper van PostNL, Luijer Enterprise B.V., 
die zijn nieuwe bezit daarna onder andere via 
Marktplaats heeft aangeboden.)

Het is volgens mij van groot belang om 
onderscheid te maken tussen diegenen 
die poststempels in eigendom hebben, en 
diegenen die van poststempels (of namaak 
poststempels) misbruik maken. Omdat 
poststempels binnen de processen van 
PostNL uitsluitend nog voor het ‘vernietigen’ 
van postzegels dienen, en niet meer voor het 
geldig maken of waarmerken van bijvoorbeeld 
‘bewijzen van terpostbezorging’ of kenteken-
bewijzen, is het voor PostNL niet meer van 
belang of er stempels in particuliere handen 
zijn, en al helemaal niet als dat oude model-
len zijn, waarvan het bedrijf afscheid heeft 
genomen.

CFK’s
Voor filatelisten (postzegelverzamelaars en 
postzegelhandel) is het van belang dat post-
stempels buiten PostNL (dit verhaal gaat over 
de Nederlandse situatie) niet met postzegels 
en poststukken in aanraking komen.
Als mensen wel (buiten PostNL) postzegels of 
poststukken met postzegels stempelen, dan 
zijn het cfk’s. En cfk’s moet je vermijden en 
bestrijden. Die knoeiers maken over het alge-
meen gebruik van nep-stempels, en als ze al 
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echte stempels bij de hand hebben, dan vallen 
ze voor oplettende filatelisten door de mand 
door de verkeerde inkt. (Zie bijvoorbeeld de 
inmiddels afgesloten serie ‘Vervalsingen her-
kennen’ van Henk van der Vlist in Filatelie.)

Het is als met broodzagen en soeplepels. Veel 
huishoudens hebben een broodzaag en/of 
een soeplepel, en een enkeling gebruikt de 
broodzaag om iemand ernstig te verwonden 
of dood te steken. De gevaren van een soep-
lepel zijn kleiner. Niemand zal het eigendom 
van die broodzagen en soeplepels willen 
verbieden.
Om wat dichter bij huis te blijven, er zijn ook 
verzamelaars van busstempels, conducteurs-
tangen en/of stationsdatumstempels (zoals 
ik). Niemand die zich daarover serieus zorgen 
maakt, want een niet volgemaakte rittenkaart 
stijgt voor een kaartjesverzamelaar niet in 
waarde met een knipje of een stempelafdrukje 
erbij; integendeel. Omdat dit voor postzegels 
en poststukken anders is, richten ‘cfk’s’ zich 
niet alleen op zegels en opdrukken maar ook 
op geknoei met stempels.

Onschuldige hobby
Maar om nou vanwege dat risico de onschul-
dige hobby van het stempelinstrumenten 
verzamelen de kop in de drukken, dat is 
niet logisch en niet effectief. Bij een korte 
inventarisatie in mijn hoofd van mogelijke 
poststempelbezitters, waarvan ik er maar 2 of 
3 persoonlijk ontmoet heb (en een gekend 
heb, die in 2014 overleden is), kom ik al gauw 
op minstens 21 verzamelaars (waarbij som-
mige ‘verzamelingen’ uit één stempel kunnen 
bestaan). Geen van deze verzamelingen heb ik 
ooit gezien. 

Er zijn hier twee wegen mogelijk: namelijk het 
bestrijden van diegenen die poststempels in 
eigendom hebben, of daarvan kennis nemen 
en het bestrijden op cfk’s te richten.
Als je het eigendom (door ‘verkrijging’ (koop, 
ruil of schenking) zonder diefstal, heling of 
omkoping) denkt aan te pakken, dan blijven 
de verzamelingen van poststempelinstrumen-
ten ‘ondergronds’, terwijl bij openheid over 
die verzamelingen waardevolle gegevens en 
inzichten over de stempels uit het verleden 
en hun productie en verspreiding beschikbaar 
kunnen komen voor bestaande en toekom-
stige inventarisaties.

Inventarisatie
De bekende registratie van Nederlandse 
poststempels (https://goo.gl/QeFF1K ) heeft 
bijvoorbeeld afdelingen voor ‘t/m 1979’ en 
voor ‘vanaf 1979’, omdat door de regionalisatie 
van de PTT in najaar 1979 en de latere (re-)
centralisatie niets over de stempelaanschaf-
fingen en -intrekkingen van na 1979 bewaard 
is gebleven! Gegevens van de bovengenoemde 
ruim 20 stempelbezitters (en anderen) zou-
den de inventarisatie een stuk vooruit kunnen 
helpen.

Als uittreksel uit de inventarisatie zou er een 
(vrijwillig) register van in privé-eigendom 
aanwezige Nederlandse poststempels kunnen 
zijn, en daarnaast een ander register van 
(echte en valse) stempels waarvan misbruik 
(in de filatelie en/of elders) bekend is. (De 
Duitse website www.stampx.com heeft de nei-
ging om stempels van bonafide verzamelaars 
en van knoeiers op een hoop te gooien.)

Na de afschaffing van de Nederlandse post-
stempels aan de klantenbalies per 1-1-2017 en 
de herinvoering per circa 1-6-2017 is (bij een 
rondgang door verzamelaars ter inventarisatie 
van de nieuwe stempels) gebleken, dat van de 
ongeveer driekwart niet in januari/februari 
teruggekomen stempels grote aantallen (door 

onwil of onwetendheid niet ingeleverde) stem-
pels nog in gebruik (gebleven) zijn.

Tuimelstempels
Er zal best een aantal van die tuimelstempels-
met-straatnaam op onbekende plaatsen beland 
zijn, maar zelfs als ze bij cfk’s terechtgekomen 
zijn kunnen daarmee niet allerlei poststukken 
geknutseld worden (met bijvoorbeeld gulden-
postzegels), omdat die dan geen PRIC (proces-
informatie-code) en oranje index-streepjes 
rechts onder het adres hebben.

Als ik zie hoeveel stalen poststempels (cilinder - 
balk, enz.) er kennelijk in 2007 niet vernietigd 
maar bewaard zijn (en af en toe opduiken), 
kan gesteld worden dat van de 20e-eeuwse 
registratie-zorgvuldigheid ook in 2007 al niet 
veel over was. Er zijn stempels bij TNT-Post-
medewerkers thuis beland, en er zijn aantallen 
(in groepjes, uit alle windstreken bijeen) bij 
verzamelaars beland. 
Aan misbruik van poststempels is helaas 
niet veel te doen. Omdat veel misbruik wordt 
gepleegd met valse stempels, zou ‘uitroeien’ 
van echte stempels niet erg effectief zijn, 
maar wel verzamelingen van stempels en dus 
van gegevens ‘ondergronds’ laten gaan zonder 
dat cfk’s dan niet meer afdrukken fotokopië-
ren, met de pen bijwerken, of rubber stempels 
gebruiken die lijken op echte.

Knoeien bestrijden
Daarom hoop ik dat u het met mij eens bent 
dat:
• knoeien met stempels vermeden en bestre-
den moet worden
• het hebben van oude poststempels in recht-
matig eigendom niet verwerpelijk is

Tot slot nog kort over het buitenland: Per 
land verschilt het beschikbaar komen van 
poststempels via internet-kanalen zoals eBay, 
maar Duitse, Franse, Italiaanse, Letse en Ame-
rikaanse stempels zijn geregeld bij verschil-
lende verkopers te vinden, en Britse stempels 
zelfs wekelijks.

In een volgende aflevering van ‘stempelen’ zal 
ik laten zien hoe het nodig blijft om alert te 
zijn bij postzegels die gestempeld meer waard 
zijn dan ongestempeld: Duitse zegels gestem-
peld met ‘januari 1920’ met een stempel uit 
1944.
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In februari 2017 zien we ineens een 
CODEERREGEL met een heel ander 

uiterlijk en dat is niet het enige wat 
verandert. Ook de grote poststukken 
die in de SMX (van SorteerMachine 
eXtended) worden behandeld krijgen 
deze code. Deze machine is de opvolger 
van de SorteerMachine Groot (SMG) 
die beperkter was in zijn mogelijkheden. 
Deze codeerregel verschilt vooral door 
het cursieve lettertype en het ontbre-
ken van hoge cijfers bij de aanduiding 
(bijvoorbeeld ZX2) van de SMX (want 
daarvan zijn er in elk sorteercentrum 

maar enkele). De onderdelen van de 
codeerregel zijn gescheiden door “hek-
jes”. Na het nummer van de machine en 
het gebruikte herkenningsprogramma 
zien we aanduidingen van enkele stadia 
van vóórsorteren, het instraten en het 
samenvoegen. In de nieuwe codeerregel 
is de postcode van de geadresseerde 
niet meer te herkennen en dat hoeft 
ook niet, want voor het uitsorteren tot 
bestellersporties is geen enkele kennis 
meer nodig van de plaatselijke situatie. 
Die kennis (stratenpatroon, volgorde 
huisnummers en efficiëntste looproute) 

is al in de software van de machines 
geprogrammeerd en dus in de code – 
en het sorteerresultaat - verwerkt.
Let op: dit verhaal bevat stappen van 
een ontwikkeling die nog steeds door-
gaat en de beschikbare literatuur die 
ik kon gebruiken is van 2016 of eerder. 
In de volgende (laatste) aflevering over 
dit onderwerp komt nog een voorbeeld 
van brief met een opmerkelijk codeer-
verhaal. 

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

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

verzameling of een flop? 
Deze maand laten we jullie 
een aangetekend poststuk 
zien dat per luchtpost vanuit 
Engeland naar Nederland is 
gestuurd. Op de envelop is 
een grote sticker geplakt met 
onder andere de beeltenis 
van koningin Elizabeth II, het 
bedrag dat voor verzending 
betaald moest worden en het 
gewicht van de zending. Is het 
aan te raden om dit poststuk 
op te nemen in een tentoon-
stellingsverzameling over het 

leven van de Britse vorstin?
A. Ja, want de sticker is een 

geldig frankeermiddel en de 
koningin is erop afgebeeld.

B. Ja, want met dit 
poststuk kan je mooi fi-
latelistische kennis tonen 
omdat het aangetekend 
werd verstuurd en ook 
nog een luchtpoststrookje 
heeft.
C. Nee, want de koningin is 
afgebeeld op de sticker, maar 
het poststuk heeft verder 
niets met haar te maken.
D. Nee, want de sticker is 
geen filatelistisch element.

Het antwoord vind je op 
de volgende bladzijde.

Verzamelen met plezier!Verzamelen met plezier!  Filatelie voor een PRICje [6]

Vorige maand lieten we in de ru-
briek Postscriptum een zegel van 

Nederland met daarop de kostbare 

blauwe postzegel van Mauritius 
afgebeeld. Er zijn maar een paar 
mensen die zich dat soort dure zegels 

kunnen veroorloven. Gelukkig zijn veel 
verzamelaars ook tevreden met een 
afbeelding van die dure zegels op een 
goedkope postzegel. Zo kun je een al-
bum vol sparen met bijzondere zegels, 
die je toch weinig gekost hebben.

Postzegel op postzegel

Meer dan
1700 jongens en
meisjes gingen

je voor.
De postzegel club  

van Stamps4Friends 
 op internet: 

de Stamp Kids Club. 
Surf naar 

www.stampkids.nl
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!
Het juiste antwoord is C. 

De sticker is afkom-
stig van de Royal Mail, de 
officiële Britse postdienst, 
dus daar is niets mis mee. 
Het portret van de koningin 
staat er inderdaad op, maar 
is in verhouding maar klein 
vergeleken met de rest van 
het poststuk. Je zult je filate-
listische kennis helaas op een 

andere manier moeten laten 
zien. Als je iets wilt laten zien 
over het leven van de Britse 
vorstin, kan je bijvoorbeeld de 
postzegel opnemen die begin 
vorig jaar verscheen. Koningin 
Elizabeth II heeft het ene na 
het andere record verbroken. 
In 2017 zat ze bijvoorbeeld 
65 jaar op de troon. Iets wat 
geen andere Britse monarch 

ooit heeft bereikt. De speciale 
postzegel om dat te herden-
ken was er een van de gewone 
frankeerzegels type Machin 
in een groter formaat. Op de 
achtergrond zie je de tekst 
die aangeeft wat de reden is 
van de uitgifte: 65 jaar op de 
troon. De kleur van de zegel 
is symbolisch. Het is een 
bepaald soort blauw dat ook 

bekend staat als 
saffier blauw. En 
je raadt het al, 
een 65-jarig ju-
bileum noemen 
we een saffieren 
jubileum.

 

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Namens de redactie wens ik jullie 
een gelukkig 2018. Het nieuwe 
jaar is inmiddels al een paar 
weken oud. Hebben jullie nog 
veel kerstpost ontvangen? Bij 
ons was het een stuk minder dan 
vroeger. Jammer, maar gelukkig 
zit er op deze post nog steeds 
een postzegel. Hebben jullie de 
tien verschillende kerstzegels al 
bij elkaar?

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Schansspringen, kijk je daar wel 
eens naar op de televisie op de 
eerste dag van het nieuwe jaar? 
Ja, het begint al eerder, maar dit 
is de enige skispringwedstrijd 
die de NOS uitzendt, dus dan wil 
je wel kijken. Ik tenminste wel, al 
was het alleen maar omdat ik het 
superspannend vind. 

Garmisch- Partenkirchen
In Zuid-Duitsland wordt rond de 
jaarwisseling het Vierschansentoer-
nooi gehouden. Dat betekent dat de 

schansspringer van vier schansen 
moet springen. De schansen staan 
in Duitsland en in Oostenrijk, de 
eerste in Duitsland wordt aange-
daan eind december. De volgende 
op 1 januari in Garmisch, de derde 
op 3 of 4 januari en de laatste op 6 
januari. De winnaar is degene die de 
hoogste totaalscore van alle vier de 
wedstrijden heeft gekregen.

Nordic Tournament
Ook in Scandinavië werd een 
dergelijk toernooi gehouden, als 

tegenhanger van het Vierschansen-
toernooi. De wedstrijden werden 
gehouden in Noorwegen, Finland en 
Zweden. 

Het begin
Het is 
begonnen in 
Noorwegen, 
daar sprongen 
ze over sta-
pels hout en 
daken. Daarna 
maakten ze 

een schans die steeds hoger werd. 
De huidige grote schans wel 149 
meter hoog, de anderen zijn lager. 
Gelukkig hoeft de schansspringer 
niet helemaal omhoog te lopen, 
hij gaat met een liftje. Eenmaal 
bovenin, gaat hij zitten op een 
dwarsbalk.

De sprong 
Dan gaat het lampje aan, de 

springer 
gaat staan. 
Als het hekje 
openspringt 
schiet hij 
weg, de 
lange schans 
af. De sprin-
ger maakt zo 
veel mogelijk 

…er lijstjes worden gemaakt van de 
populairste huisdieren in ons land? 
Wie dacht dat honden en katten 
op de nummers 1 en 2 staan, heeft 
het mis. Die komen pas op 5 en 3. 
Wie staan er dan bovenaan? Het 
zijn vissen! Op nummer 1 staan de 
aquariumvissen en op nummer 2 de 
vijvervissen. De vierde plek wordt 
ingenomen door vogels, waarvan 

Nederlanders meer dan 3 miljoen 
hebben. Het gaat in dit lijstje duide-
lijk om aantallen. Als het gaat om 
dieren die men lief en aaibaar vindt 
of als vriend ziet, scoren honden en 

katten een stuk hoger. Bijna de helft 
van alle huishoudens in Nederland 
heeft een kat en bij drie op de tien 
huishoudens vind je een hond.

Wist je dat…

Top 
of 

Flop

 

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

mailto:Willeke.tbn@wxs.nl
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vaart, tot hij los is. Het duurt nog 
best wel even voordat hij landt. In 
die tijd heeft hij de ski’s in een soort 
V-vorm en hij maakt zich zo plat 
mogelijk tegen de ski’s aan. 

Het K-punt 
Ergens waar de springer de grond 
moet raken, is door de sneeuw een 
rode balk te zien. Dat noemen ze 
het K-punt. Dat is de afstand die 
onder normale omstandigheden 

door goede schansspringers veilig 
kan worden gesprongen Als hij 
precies op dat punt landt, krijgt hij 
60 punten. 

Landen met grote vaart 
De landing is het moeilijkst, want de 
springer gaat heel hard en hij moet 
snel stilstaan. De bedoeling is dat je 
de jury laat zien dat je alles onder 
controle hebt. Natuurlijk gaat dat 
wel eens mis, dan knalt er eentje 

tegen de schutting of hij valt op het 
K-punt als hij de grond raakt.

Hoe win je? 
Een springer krijgt voor alles 
apart punten. Dus punten voor de 
aanloop, de afsprong, de vlucht, 
de afstand, de stijl, en bij het 
neerkomen of hij precies landt op 
het K-punt of juist nòg verder, en 
de uitloop. Direct na de sprong 
geeft de jury de punten door en de 

springer kan meteen zien hoe zijn 
sprong gewaardeerd is. Ook een 
keertje proberen? Ik neem wel eens 
een heuveltje, maar dat is dan ook 
alles. Kijk eens naar de ski’s: je ziet 
wel dat ze enorm lange latten heb-
ben, die hebben jij en ik niet! Maar 
je kan er altijd nog postzegels van 
verzamelen.
Succes er mee!

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

verzamelt een land, of een thema. 
Maar het kan nòg anders: je bestu-
deert een bepaald gebied binnen de 
postzegels. Als je dat met een groep 
verzamelaars samendoet, noem je 
het een studiegroep. 
De Nederlandse Filatelisten 
Vereniging Skandinavië richt 
zich niet alleen op specialisten, 
maar vooral ook op de begin-
nende verzamelaar. Als lid krijg je 
informatie over veel filatelistische 
en postale bijzonderheden van de 
landen Denemarken, Groenland, 

Faeröer, Deens West-Indië, Finland, 
Åland, Noorwegen, IJsland en Zwe-
den. Ze geven vier keer per jaar 
een magazine uit, Het Noorder-
licht, waarin ik veel lezenswaardige 
artikelen aantrof over bijvoorbeeld 
de achtergronden van diverse 
zegeluitgaven. Daar verveel je nie-
mand mee! De bijeenkomsten zijn 
vier keer per jaar in Amersfoort, 
keertje meedoen?
www.nfvskandinavie.com 

Willeke ten Noever Bakker
Op 24 november vierde de Am-

sterdamse postzegelvereniging 
Hollandia haar 115-jarig bestaan 
met een feestelijke bijeenkomst. 
Opgericht in 1902 is Hollandia 
een van de oudste postzegelver-
enigingen van het land. Tijdens 
de bijeenkomst mochten twee 
filatelisten de H.P. van Lenteprijs in 
ontvangst nemen uit handen van de 
voorzitter Cees van Baalen Blanken 
(links op de foto). De ene geluk-
kige was Ronald van der Leeden (in 
het midden), de secretaris van de 

Vereniging voor Kinderpostzegels 
en Maximafilatelie. Hij is niet alleen 
een enthousiast promotor van de 
maximafilatelie, maar won ook nog 
eens groot goud tijdens het Euro-
pese Kampioenschap Maximafila-
telie 2017 in Italië. Mede daardoor 
won Nederland het kampioenschap 
en zal in 2019 het evenement in ons 
land plaatsvinden. De andere geluk-
kige was Jeffrey Groeneveld, die de 
prijs kreeg vanwege zijn verdiensten 
voor de filatelie in het algemeen en 
de jeugdfilatelie in het bijzonder. 

Een studiegroep: Skandinavië

 

H.P. van Lenteprijs
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he framed ‘India Paid by Batavia’ 
handstamp (fig. 1) was introduced 
1847 according to a notice in the 
Javasche Courant on December 

30, 1846.1 The handstamp was to be used 
on pre-paid letters and printed matters to 
foreign destinations sent by Peninsular & 
Oriental Navigation Company (PNO) ships 
and British Overlandmail via Southampton 
or Marseille. The notice also announces that 
mail to foreign destinations should be charged 
the same postage irrespective of where in 
the Dutch East Indies archipelago the letter 
was sent from. Pre-paid mail should there-
fore pass Batavia and be cancelled with the 
special handstamp, ‘India Paid by Batavia’. 1 
In addition, these letters received a Batavia/
Franco or Batavia + Franco cancellation and 
were often cancelled with a framed red ‘India 
Paid’ handstamp applied in Singapore. Martin3 
suggested that this handstamp was struck 
in London as it is seen on most letters sent 
to the UK. However, the handstamp was also 
used, although infrequently, on letters sent 
to other countries as demonstrated by for 
instance the letters sent 1859 to Shanghai 
and 1867 to Germany (fig. 2a+b). Thus, we 
can conclude that the framed, red ‘India Paid’ 

T

handstamp was applied in Singapore, and 
based on the recorded letters listed in table, 
mainly on letters sent to Great Britain.

‘India Paid by Batavia’ came in use 1847
As most collectors of Dutch East Indies postal 
history probably have noticed and is high-
lighted by Delbeke2, the ‘India Paid by Batavia’ 
cancellation is seen on letters sent between 
1862 and 1868 (see discussion below of latest 
known usage).  However, Wolff de Beer1 states 
that the handstamp came in use in June 1847, 
presumably based on a letter he had recorded. 
Martin3 reports one letter with this cancellation 
sent to Birmingham 1847, while Delbeke2 states 
that no such letters have been found in modern 
time and that the first recorded ‘India Paid by 
Batavia’ examples are from 1862 and onwards. 
Here I report that at least two ‘India Paid by 
Batavia’ letters exist from 1847, one is shown in 
fig. 3. Besides this early usage, another inter-
esting fact is that the ink is dark blue on both 
recorded letters, as is also the colour of the 
Batavia/Franco impressions. I conclude that 
the same ink was used for both handstamps 
and that the ‘India Paid by Batavia’ cancella-
tion on these letters was applied at the Batavia 
post office. Interestingly, Delbeke only records 
black ink, in keeping with his records of letters 
from the 1862-1868 period only, while Wolff 
de Beer lists this cancellation in both blue and 
black ink but he prices them equally, which 

definitely is not according to present knowl-
edge of known letters with this handstamp (see 
Table). Based on the letters I have recorded, I 
conclude that there were two distinct periods 
when the ‘India Paid by Batavia’ handstamps 
were in use; 1st period during 1847 and the 
2nd period from 1862 to 1867 (see below) and 
that the ink used differed between the two 
periods. Clearly the 1st period letters are very 
scarce, only two recorded here, and it is an 
open question of how many more letters exist. 
The 1847 letter reported by Martin was sent to 
Birmingham and could be one of the letters re-
ported here. Wolff de Beer states that the hand-
stamp was in use from June 1847, suggesting at 
least one more letter known from this period as 
the second letter recorded in Table and shown 
in fig. 3 is dated April 28, 1847.

A survey of existing ‘India Paid by 
Batavia’ letters in private hands
In the Table, I have listed letters sold at major 
auction houses over the last 20 years or so, as 
well as letters shared with me as scans by dis-
tinguished collectors and exhibitors. I do not 
claim that the Table is complete, but hopefully 
it scratches more than the surface of what ex-

India Paid by Batavia
An analysis of frequency, usage 
and novel handstamp subtypes.
by Sven Påhlman

fig. 1. The two types of ‘India Paid by Batavia’ hand-
stamps reported by Wolff de Beer.1 Type 1 (left) recorded 
from 1847 and from January 1862 to June 1866. Type 2 
(right) is known from June 1866 to March 1867.

fig. 2A. Letter dated February 23, 1859 and sent from Batavia via Singapore and Hong Kong (19/3) 
to Shanghai. Note framed, red ‘India Paid’ imprint. Collection Mr. Choon Koshapasharin. 

fig. 2B. Letter dated March 23, 1867 with a Type 2 ‘India paid by Batavia’ cancella-
tion, sent from Bandjoemaas via Singapore and Wien (11/5) to Germany (11/5). Clear 
framed ‘India Paid’ imprint. Collection Mr. Choon Koshapasharin. 

fig. 3. Earliest 
known use of 
the ‘India Paid 
by Batavia’ 
handstamp 
Type 1. Letter 
dated April 26, 
1847 and sent 
from Batavia 
via Singapore 
and Sou-
thampton to 
London (29/7). 
Weak, framed, 
red ‘India Paid’ 
imprint.  

fig. 4. Earliest recorded letter bearing the Type 2 handstamp. The letter is dated 
June 28, 1866 and is sent from Batavia via Singapore and Marseille. Framed red 
‘India Paid’ and Type 2 ‘India Paid by Batavia’ imprints.
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ists in private collections. However, by listing 
these letters I can draw several interesting 
conclusions regarding periods of use, relative 
scarcity of the Type 1 and Type 2 handstamps, 
destinations etc. I have found in total 47 dif-
ferent items with the ‘India Paid by Batavia’ 
handstamps, 40 with the Type 1 and 7 with the 
Type 2 handstamp, respectively (fig. 1 and Ta-
ble). These recorded letters allow me to more 
precisely define the periods of use of these 
handstamps. The Type 1 ‘India Paid by Batavia’ 
handstamp was used 1847 and during a 2nd 
period with the earliest record from January 
1862 and the latest from June 14, 1866 (Table). 
The earliest record of the Type 2 handstamp is 
from June 28, 1866 (fig. 4) and the latest from 
March 23, 1867. However, both Wolff de Beer 
and Delbeke report October 1868 as the latest 
use of the Type 2 handstamp, which I wonder 
if it is a correct record as the latest use I have 
seen is March 1867, a one-and-a-half-year 
period with no observation in my sources of 
information. 
One of the 47 recorded items is a printed 
matter, the rest are letters. Of the 40 letters 
with the Type 1 handstamp, as much as 32 let-
ters were sent to the UK, the destinations of 
the other 8 letters were three to Germany 
and one each to Cape of Good Hope, Finland, 
France, Austria and Japan. Of the 7 recorded 
Type 2 letters, three were sent to the UK, two 
to British India and one each to the USA and 
Germany. I have no good explanation as to 
why so many of the recorded ‘India Paid by 
Batavia’ letters were sent to the UK. Clearly, 
this number is affected by two large cor-
respondences that have seen the market. Of 
the 40 Type I letters, 14 are sent from Batavia 
and addressed to ‘The Sun Fire Office, London’ 
and 5 are sent from Probolingo to ‘Mrs Potter, 
Leicester’, but even if these 19 letters are 
removed, there is still a huge dominance of 
‘India Paid by Batavia’ letters sent to the UK. 
As pre-payment was generally not required 
in these days, one explanation might be that 
mail to Britain, but not to other destinations, 
had to be pre-paid, but I have no support to 
back up that assumption. Another possibility 
would be that only letters sent by the PNO 
ships were cancelled with ‘India Paid by Bata-
via’ handstamp. However, some of the listed 
letters were carried by French ‘Messageries 
Impériales Ligne d’Indochine’ ships from 
Singapore to Suez, as exemplified in fig. 5.
It is further evident from several examples 
that the handstamp was not applied on every 
pre-paid letter to foreign destinations, and 
in particular, never on pre-paid mail to the 
Netherlands.1, 2 However, mail to the Nether-
lands was sent in closed mailbags, which has 
been taken as an explanation as to why such 
letters were not cancelled with the ‘India Paid 
by Batavia’ handstamp.
From the records of the Table, one can fur-
ther conclude that the Type 2 handstamp is 
considerably scarcer than the Type 1 and that 
‘India Paid by Batavia’ letters to other destina-
tions than the UK are scarce.

Type I, 1st period, 1847. Blue ink

1847-04-26  Batavia Franco, via Singapore, Southampton to London (29/7). Red ”India Paid” hs. SP

1847-10-29  Batavia Franco, via Singapore, Southampton to Birmingham (28/12). Red ”India Paid” hs.  CK

Type I, 2nd period to London and GB 1862-1866. Black ink

1862-01-31 Batavia Franco, via Singapore, Marseille to London (5/3). Red ”India Paid” hs. CK

1862-07-27 Batavia Franco, via Singapore, Marseille to London (3/9). Red ”India Paid” hs.  CK

1862-08-28.  Batavia Franco, via Singapore, Marseille to London (15/10). Red ”India Paid” hs.  SP

1862-09-30 Batavia Franco, via Marseille to London (14/11). Red “India paid” hs. vD 557

1862-12-? Probolingo Franco (East of Soerabaija), no Batavia transit hs, via Singapore (8/12), Southampton and

 London (18/1) to Leicestershire (19/1). Red “India Paid” hs. Feld 11/2005 

1863-01-? Probolingo Franco (East of Soerabaija), no Batavia transit hs, via Singapore, Southampton, London (16/2)

 and Leicester (17/2) to Kibworth (18/2). vD 612 

1863-02-14 Batavia + Franco, via Marseille to London (7/3). Red”India Paid” hs.  vD 588

1863-02-28 Batavia + Franco, via Marseille to London (8/4). Red ”India Paid” hs.  AH

1863-04-14 Batavia Franco, via Marseille to London (27/5). Red ”India Paid” hs.  Internet

1863-April Probolingo Franco (East of Soerabaja), no Batavia hs, via Singapore (31/4), Southampton,

 t Leicstershire (18/6). red ”India Paid” hs.  vD 592

1863-07-31 Batavia Franco, via Singapore and Marseille to London (14/9). Red ”India Paid” hs.  AS

1863-Aug Probolingo Franco (East of Soerabaja), no Batavia hs, via Singapore?, Southampton, t Leicstershire (21/10). vD 606

1863-09-29 Batavia Franco, via Marseille to London (16/11). Red ”India Paid” hs.  CK

1863-12-16 Batavia Franco, via Marseille to London (27/1).  CK

1863-?-? Padang Franco (Sumatra) via Southampton to London. Red ”India Paid” hs. NPV HT1997

1864-01-15 Batavia Franco, via Singapore, Marseille and Portsmouth to Birmingham (27/2). Red ”India Paid” hs.  AS

1864-02-01 Batavia Franco t London. Lugd 38

1864-02-15 Batavia Franco, via Singapore and Marseille to London (28/3). Red ”India Paid” hs.  vD 624

1864-04-30 Batavia Franco, via Singapore and Marseille to London (13/6). Red ”India Paid” hs.  vD 635

1864-07-14 Batavia + Franco, via Marseille to London (29/8). Red ”India Paid” hs.  NPV HT2013

1864-07-27 Batavia Franco. Newspaper wrapper via Marseille? to England.  vD 591

1864-10-29 Batavia + Franco, via Marseille to London (3/12). Red ”India Paid” hs.  SyL 4/2005 

1864-11-15 Batavia + Franco, via Singapore and Marseille to London Dec?-64. A&E 2016

1864-12-15 Batavia + Franco, via Marseille to London Jan -65. Red ”India Paid” hs.  NPV VT2013

1865-01-01  Batavia + Franco, via Marseille to London (15/2). Red ”India Paid” hs.  AH

1865-05-14 Batavia + Franco, via Marseille to London (6/7).  RW 

1865-08-08 Probolingo + Franco (East of Soerabaija), no Batavia hs, to Leicester (30/9). WdB

1865-09-14 Batavia + Franco, via Marseille to London (25/10). WdB

1866-01-01 Batavia + Franco, via Singapore, Marseille to London Feb-66. Red “India Paid” hs. vD 591

1866-02-27  Batavia + Franco, via Marseille (by French mail) and London (8/4) to Glasgow. Red “India Paid” hs. SP

Type I, 2nd period to non-UK destinations 1862-1866. Black ink

1864-02-18 Batavia Franco to Cape of Good Hope. No arrival or red “India Paid” cancellations. CK

1864-08-23 Soerabaija via Marseille (6/10) to Nürnberg (10/10).  Corin HT2017

1864-11-15 Batavia + Franco, via Singapore and Triest to Finland.  RP

1865-12-06?? Pontianak via Marseille 7/2-66 to Prussia.  Riet 393

1866-02-08 Billiton + Franco via Marseille (3/4) to Paris (5/4). WdB

1866-03-15 Batavia + Franco via Singapore and Triest to Vienna. Red ”India Paid” hs.  Feld 2/2002

1866-06-09 Soerabaija Franco via Marseille (26/7) and Aachen (28/7) t Cologne (28/7).  SP

1866-06-14  Batavia Franco via Singapore and Honkong (6/7?) to Yokohama.  CK

India Paid by Batavia type II, 1866-1867. Black ink

1866-06-28 Batavia Franco via Singapore, Marseille (by French mail) and London to Edinburgh (9/8). Red “India Paid” hs. SP

1866-07-14 Batavia Franco to Bombay (5/8). vD 632

1866-11-01 Batavia Franco to Bombay. AH

1866-11-01 Batavia Franco to London (13/12). Red? “India Paid” hs. vD 590

1866-12-15 Batavia Franco, via unclear route to Scotland (Ayr 30/1-67). Forwarded to Glasgow (30/1) with 1 d stamp

 affixed. Red “India Paid” hs. CK

1867-01-01 Batavia Franco via Southampton and London to New York (4/3), USA.  SyL 3/2010

1867-03-23 Bandjoemaas? (central Java), no Batavia hs, to Germany. Red ”India Paid” hs.  CK

CK = Choon Koshapasharin, 
Thailand
vD = van Dieten
AH = Asroni Harahap, Indonesia

NPV = NPV
AS = Alain Stragier, Belgium 
Corin = Corinphila
RW = Richard Wheatley, UK

Riet = Rietdijk
RP = Risto Pitkänen
SP = Sven Påhlman
Feld = Feldman

WdB = Wolff de Beer
SyL = Soler y Llach
hs = handstamp
A&E = Argyll & Etkin

Tabel. India Paid by Batavia letters

Were there more than one Type 1 ‘India 
Paid by Batavia’ handstamps in use?
It has been assumed that the ‘India Paid by 
Batavia’ handstamp initially was exclusively 

used at the post office in Batavia,1-3 but that 
the Type 1 handstamp was handed over to the 
mail steamer serving the Batavia – Singapore 
route, including Billiton, an island between Java 
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and Singapore, when the Type 2 handstamp 
came into use in Batavia.2,3 The proof was an 
‘India Paid by Batavia’ Type 1 letter from Bil-
liton, dated February 8, 1866 (reported by both 
Martin and Wolff de Beer and listed in the Table) 
and claimed not to overlap with the Type 2 
handstamp period of use. However, I have 
recorded at least three letters with a later use 
of the ‘India Paid by Batavia’ Type 1 handstamp 
in Batavia (see Table), clearly disproving the 
straightforward explanation that the Type 1 
handstamp used in Batavia was shifted for the 
Type 2 and that the old handstamp was handed 
over to the Batavia – Singapore mail steamer. 
This fact raised the question of whether there 
was more than one Type 1 handstamp in use, 
and if so, at which place(s) were they used? 
To try to address these questions, I have 
compared ‘India Paid by Batavia’ Type 1 hands-
tamps on letters from Batavia with those from 
other places in the Dutch East Indian archi-
pelago lacking a Batavia transit cancellation. 
In fig. 6a, I show comparisons of letters sent 
from Batavia and one clear-cut result is that 
there were at least two different handstamps 

in use, possibly 3; compare imprints 1 and 2 
(I term them Type 1a as it is the subtype used 
on both 1847 letters) with 3 and 4 (Type 1b), 
and focus on the positions of the letters ‘P’ 
and ‘D’ in the word ‘Paid’. In fig. 6b I show that 
the words ‘India Paid’ are slightly larger in the 
1a type than in the Type 1b handstamp and, 
possibly, that the 1b type overall size is slightly 
‘thinner’ than the Type 1a handstamp. There 
was possibly one more type used in Batavia, 
the imprint 5 seems to be a mixture between 
1a and 1b, again, compare the positions of ‘P’ 
and ‘D’ in ‘Paid’.  I further conclude that Type 1b 
appears to have been in use in Batavia up to 
the end, June 1866 (see imprint 6, fig. 6A). 
Now to the letters lacking a Batavia cancella-
tion and thus proof for passing Batavia. The 
examples are not very many, only 9 out of the 
40 registered Type 1 letters and many of the 
‘India Paid by Batavia’ imprints are faint or 
blurred on these letters, so the material to 
work with is small. By comparing the imprints 
of 6 of these nine letters, it is possible that a 
fourth type has been in use, Type 1d; compare 
positions of second ‘I’ in ‘India’. As Probolingo 

is located east of Soerabaya, which in turn is 
far east of Batavia, I conclude that if there is 
a Type 1d handstamp, it was probably used in 
Soerabaya or on a steamer bringing mail from 
Soerbaya to Singapore. The Padang letter as 
well as a letter from Pontianak, Borneo (see 
Table) seem to have Type 1b cancellations and 
I assume that they were forwarded via Batavia. 
Finally, the Billiton letter appears to carry the 
Type 1a imprint, suggesting that the hand-
stamp indeed was transferred from Batavia to 
the mail steamers serving the Batavia-Singa-
pore route. However, this did not occur because 
the Type 2 handstamp came to Batavia.
Of the seven Type 2 letters that I have recorded, 
only one lacks a Batavia cancellation. Compari-
son of the strikes of this and three of the Bata-
via letters, suggest only one Type 2 handstamp, 
which evidently was used in Batavia.

Concluding remarks
To perform these comparisons I have used the 
‘Sketch’ program. All comparisons are based 
on scans from collectors or scans from auction 
catalogues as indicated in the Table. Thus, I 
cannot determine the exact size of each ana-
lysed imprint. To ‘normalize’ from one letter to 
another, I have made all imprints equally large 
from left to right side frame (see figs. 6-8 and 
vertical red lines). By doing so, I can claim at 
least two entirely different Type 1 handstamps 
used in Batavia, the Type 1a later transferred to 
the Batavia-Singapore mail steamers. I hesitate 
to claim that there are two more handstamps 
of the first type, but both subtle differences in 
imprints that I highlight above, and the fact that 
one of these putative subtypes could have been 
used in Soerabaya, supports the existence of 
additional ‘India Paid by Batavia’ handstamps.
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1 . 28/6 1866 Batavia

2. 1/11 1866 Batavia

3. 15/12 1866 Batavia

4. 23/3 1867 Bandjoemaas 
(Central Java)

1. 26/4 1847 
Batavia 1 a

2. 29/8 1862 
Batavia 1 a

3. 31/71863 
Batavia 1b

4. 14/9 1865 
Batavia 1b

5. 27/2 1866 
Batavia 1 b? or c

6. 17/6 1866 
Batavia 1 b

1 . 26/4 1847 
Batavia 1a

3.31/7 1863 
Batavia 1b

5.27/2 1866 
Batavia 1a or c?

6. 1863-?-? 
Padang 1b

7. 23/8 1864 
Soerabaija 1b or d?

8. 9/6 1866 
Soerabaija 1b or d?

8. April 1863 
Probolingo 1b or d?

9. 8/8 1865 
Probolingo 1b or d?

10. 8/2 1866 
Billiton 1a?

fig. 5. Letter dated 
February 26, 1866, 
sent from Batavia via 
Singapore, Marseille 
and London (8/4) to 
Glasgow. Framed ‘In-
dia Paid by Batavia’ 
Type 1 and red  ‘India 
Paid’ imprints. The 
letter was sent by 
French mail.

fig. 7. Comparison of  ‘India Paid by Batavia’ Type 1 handstamps on 
letters lacking a Batavia transit handstamp. A fourth handstamp, 
Type 1d, might exist.

fig. 8. Comparison of imprints of the ‘India Paid by 
Batavia’ Type 2 handstamp.

fig. 6. Comparison of ‘India Paid by Batavia’ Type 
1 handstamps used in Batavia. A. At least two, 
possibly three different handstamps (1a, 1b and 
1c) were used in Batavia. B. The Type 1a has larger 
letters in ‘India Paid’ than the Type 1b handstamp.



JANUARI 2018 FILATELIE 35

Faroe Islands Stamps

Buy these stamps at www.stamps.fo

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

Tel. +298 346200
stamps@posta.fo

Special issue engraved by Martin Mörck

Seabird Fowling in the Faroe Islands

Available as of 26th February 2018, this stamp 

issue illustrating seabird fowling in the Faroe Islands 

is designed  and engraved by Norwegian master 

engraver Martin Mörck. Issue date: 26.02.2018 

Value: DKK 54,00 ~ EUR 7.26

Masterpieces from the 
remote Islands in the North

POSTZEGELVEILING POSTBUS 176
7440 AD NIJVERDAL
KANTOORADRES:
RIJSSENSESTRAAT 203B
7441 AD NIJVERDAL
TELEFOON 0548-655855
FAX nr. 0548-655088
EMAIL info@leopardi.nl
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‘LEOPARDI’
VEILING 213
Zaterdag 20 januari 2018
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal.

•	KIJKDAGEN: maandag	15	t/m	vrijdag	19	januari	van	10.00	
tot	16.00	uur,	zaterdag	20	januari	van	08.30	tot	12.30	uur.

•	VEILING:	zaterdag	20	januari	vanaf	11.00	tot	12.30	uur
	 de	zgn.	‘kleine	kavels‘	en	vanaf	13.30	uur	de	verzamelingen,		

partijen	en	dozen.
•	Vraag	de	GRATIS CATALOGUS!
•	Veiling	214	wordt	gehouden	op	zaterdag	17	maart	2018.

Tevens	renteloze	voorschotten	op	grotere	kollekties.

W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur.
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Gevraagd
Nederlandse rolzegel NVPH 1335B, 
echt gestempeld. Kamtanding: 
14:12 3/4. Aanbiedingen: H. Mels, 
Merwedestraat 22, 99406 RM 
 Assen. Tel. 0592-350758.Diversen

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

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

Studiegroep 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!

K

LEIN E

A N N O N
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E

S

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 

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

De P.V. Katwijk-Rijnsburg organi-
seert op 13 februari een grote post-
zegelveiling in de Wiek, Fresiastraat 
19, Katwijk a/d Rijn met kijkmiddag 
en avond. Inl. 071-5173995 of 
www.postzegelverenigingkat-
wijkrijnsburg.nl 

Verzamelt u Liechtenstein? Voor 
22,50 euro per jaar bent u lid van de 
NVPVL. 4x per jaar blad met veiling, 
nieuwtjes en artikelen 2x bijeen-
komst in Houten of ontmoet ons bij 
een van de bekende beurzen.  
www.nvpvl.nl

et is inmiddels, naar ik meen, zo’n 
kleine 1,5 jaar geleden dat wij de 
lezers van Filatelie hebben opge-
roepen voor het inzenden van scans 

van de in hun bezit zijnde exemplaren van de 
plaat IA. Die oproep is ruimschoots beloond 
en heeft geresulteerd in het toezenden van 
een flink aantal scans van de verschillende 
IA-exemplaren. Niet alles is boven water maar 
wel een behoorlijk deel.
Het onderzoek om tot een plaatreconstructie 
te komen vordert langzaam maar gestaag. Op 
dit moment hebben ruim 50% van de bekende 
IA-exemplaren een plekje in het vel gekregen.
We hebben een vel postzegelpapier geko-
pieerd 6.2: 1 wat resulteerde in een ‘vel’van 
ruime 1 x 1 meter. Daarin worden de gevonden 
IA-exemplaren gemonteerd wat een prachtig 
overzicht geeft. 

Wat is de gevolgde werkwijze: Omdat u de 
zegels heeft ingescand op 1200 dpi zijn de 
zegels haarfijn te onderzoeken en door middel 
van kleur manipulatie worden de kleinste 
details zichtbaar, details die onze grote 
voorganger Van Balen Blanken niet kon zien, 
domweg omdat de apparatuur nog niet tot zijn 

H
beschikking stond. Dat is het 1e deel van het 
onderzoek. Het 2e onderzoek is om de gevon-
den watermerken van de zegels te controleren 
met de watermerken van de veltypen I t/m IV.
Als die match klopt gaan wij ervan uit dat de 
zegels op die plaats in het vel hebben gezeten. 
Zo kan het dus voorkomen dat bijvoorbeeld 
positie 22 van veltype II afkomstig is en po-
sitie 23 van veltype IV. Verder hebben we aan 
kunnen tonen dat er diverse paren en strippen 

gecombineerd kunnen worden.
Begin van dit jaar wordt een speciaal on-
derzoek ingesteld om de watermerken nog 
scherper te kunnen produceren. De verbou-
wing van het Comm strooide in dat opzicht 
roet in het eten maar het ziet er naar uit dat 
in het 1e kwartaal van 2018 dit onderzoek zal 
gaan plaats vinden.

Kortom, wij kunnen u vertellen dat wij op 
de goede weg zitten en hopen de bekende 
IA exemplaren allemaal hun positie in het 
oorspronkelijke drukvel te kunnen geven. Uw 
medewerking was in dit onderzoek onmisbaar 
en mochten er lezers zijn die nog niet een 
scan van hun IA exemplaar hebben ingezon-
den dan nodigen wij die van harte uit om dat 
alsnog te doen. Ook de bezitters van zegels 
met een afstempeling tussen maart-november 
1852 nodigen wij uit om daarvan scans in te 
sturen, uiteraard op 1200 dpi en een witte 
ondergrond. Wie weet zit er nog wat tussen.
Wij hopen in 2019 met een presentatie te ko-
men van het merendeel der zegels. Inmiddels 
kunnen wij u verzekeren dat wij nu weten wat 
‘monnikenwerk’ inhoud. 

Hans Caarls en Lood Kruize

Voortgang platen 10c 1852 plaat IA

 Z Postzegels van meer dan 75 landen postfris /gestempeld vanaf 25% cataloguswaarde

 Z 200 gebruikte albums voor  40% van de nieuwprijs

 Z Nieuwe albums en supplementen

 Z Meer dan 80 verschillende catalogi (Michel, Yvert, NVPH, OBP, Philex, Zonnebloem)

 Z Postzegelbenodigdheden zoals pincetten, klemstroken, loepen, insteekboeken

 Z Bewerking mancolijsten

 www.tenkatephilatelie.nl
  info@tenkatephilatelie.nl

 06 – 466 44 808

http://www.usca.nl/
mailto:info@usca.nl
http://www.sgbritannia.nl/
tel:0180-316452
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
http://www.csk.nu/
http://www.postzegelverenigingkatwijkrijnsburg.nl/
http://www.postzegelverenigingkatwijkrijnsburg.nl/
http://www.nvpvl.nl/
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In de alom bekende boekenserie Edition d’Or 
is weer een Nederlandse editie verschenen. 
De collectie Hotze Wiersma. Zoals gebruikelijk 
betreft het ook hier een groot-gouden collectie. 
De inleiding – met een portret van Wiersma en 
de introductie tot de voorfilatelie in  Nederland – 
is tweetalig: Nederlands en Engels. Hierin vele 
wetenswaardigheden met mooie illustraties, 
waaronder oude geografische kaarten.
Hoewel de collectie de groot-gouden bekroning 
op de FIP-tentoonstelling Brasiliana 2013 in Rio 
de Janeiro heeft gekregen – en Nederlands geen 
goedgekeurde FIP-taal is – , wordt de collectie 
in het Nederlands weergegeven. Dat is natuurlijk 
wel prettig voor de Nederlandse lezer.

De inhoudsopgave van de collectie is weer 
wel tweetalig. De collectie is ingedeeld in vier 
hoofdstukken:
1. Boden en de eerste Postvoorzieningen vóór 
1803

Verwachtingsvol heb ik de Speci-
ale Catalogus 2018 aangeschaft. 
Omdat ik al meer dan 50 jaar 
puntstempels op zegel en poststuk-
ken verzamel, ging mijn speciale 
aandacht uit naar het katern met 
Puntstempels van Nederland. Ik 
had gehoopt een evaluatie van de 
– overigens nergens genoemde – 
veelbelovende aanpak in de Spe-
cialiteitencatalogus 2006 – 2011 
aan te treffen. Helaas stuitte ik op 
weglatingen, (foute) verwijzingen 
en een dubieuze prijslijst.
In het voorwoord staat: ‘Het is de 
bedoeling verzamelaars te interes-
seren voor dit mooie verzamelge-
bied. Wij hopen dat ze met dit katern 
een eerste stap kunnen zetten en 
dat hun belangstelling hierdoor 
wordt gewekt.’ Maar dan moet zelfs 

Postdiensten op het platteland van Nederland vóór 1850

worden bij de wel genoemde zegels 
aangeduid met een x = afdrukken 
onbekend. Zie onder andere de num-
mers 147, 155, 159, 258, 259. Deze 
omissies maken mijns inziens de 
catalogisering bijkans onbruikbaar.
Over de kwaliteit van puntstempels 
valt te twisten. Maar juist daarom 
lijkt mij bij alle bekende, zeldzame 
nummers een prijsnotering noodza-
kelijk. Desnoods cursief, als er weinig 
handel is of de prijsstelling lang gele-
den plaatsvond. Ook had dan hier en 
daar de term Lp = Liefhebbersprijs 
gebruikt kunnen worden.
Waarom is voor de eenvoudigste 
frankering 5 cent 1867, 1872 en/
of 1891 op poststuk geen prijs-
aanduiding opgenomen? Het 
woord meerprijs zegt namelijk 
niets. Overigens is het gebruik op 
kwitanties zelfs niet genoemd. Bij 
de apart vermelde militaire kampen 
op pagina 163 wordt verwezen naar 
een prijs voor een geheel poststuk 
in het overzicht. Zoekt u maar niet, 
want dat is tevergeefs.
In de literatuuropgave ontbreekt de 
uitgave van de R.P.V. in 1940 door 
P.C.Korteweg en de publicatie van 
prof. A.J. Pekelharing over scheef 
en haaks in De Postzak 148 van juni 
1986.
Tot overmaat van ramp is ook 
de volgorde van de zegels in de 
prijslijst ( bij de drukker?) verkeerd 
gegaan. Was dat met een proefdruk 
c.q. controle vooraf niet te voorko-

men geweest?
Naar mijn mening is het katern over 
de puntstempels, ondanks goede 
bedoelingen van de auteurs Cees 
Janssen, Harrie Jans en Wim Hoog-
lugt, het doel voor gebruikers van 
een catalogus voorbijgeschoten.

René Taselaar

Het katern ‘Puntstempels’ verscheen in de 
bijlage ‘Plaatfouten’ van de Speciale Cata-
logus 2018 Postzegels van Nederland en 
overzeese rijksdelen. In de bijlage is naast 
de plaatfouten en de puntstempels tevens 
opgenomen Dag van de Postzegel uitgiften.

Uitgave: NVPH. 840 pag. (hoofdwerk) en 
164 pag. bijlage, gebonden, 2017. ISBN: 
978 9073646 735. Prijs: € 33,90 (voor 
hoofdwerk en bijlage samen). Verkrijg-
baar bij boek- en postzegelhandel.

Speciale Catalogus 2018 + puntstempels van Nederland (extra katern plaatfouten)
incomplete voorlichting wel klop-
pen en niet extra moeilijk worden 
gemaakt door een dubbele prijslijst 
met betrekking tot haakse en scheve 
stempels. De afkortingen s en h in de 
nummerkolommen van de prijslijst 
betekenen haaks en scheef.
Wat de afkortingen bh, ds, dh, es, 
gh, kch, ms, rh, wh, zh en zkh in de-
zelfde kolommen betekenen, vergt 
speurwerk op de pagina’s achter 
het overzicht.
Hoe is men aan de prijsnoteringen 
gekomen? Mij is gemeld, dat men is 
uitgegaan van het aantal inwoners 
toentertijd en de tijdspanne van 
het gebruik. Mijns inziens zijn er 
echter meer parameters nodig, 
zoals de samenstelling van de 
bevolking in die tijd en wel of geen 
administratieve vestigingen in 
kleine plaatsen, het gebruik van 
verschillende waarden, gebleken 
zeldzaamheid gedurende ongeveer 
125 jaar vraag en aanbod. Nu ging 
het met de nummers tussen 140 en 
150 bijvoorbeeld fout. In ieder geval 
lijkt mij de prijslijst dus gedeeltelijk 
onbetrouwbaar. De vraag is of de 
rest dan nog wel klopt. Genoemde 
prijzen in een speciale catalogus 
van de NVPH dienen echter volgens 
mij een goede indicatie te geven..

Prijsnoteringen
Prijsnoteringen van de 1e en 2e emis-
sie, postbewijszegels, telegramzegels 
en zeldzame nummers ontbreken of 

2. Nationale Postdienst een impuls voor het 
 Platteland 1803-1811
3. Keizerrijk Frankrijk 1811-1813
4. Koninkrijk der Verenigde Nederlanden
1814-1850
Zoals verwacht mag worden bij dit onderwerp 
komt de niet-postale geschiedenis ook uitvoerig 
aan bod.
Vanzelfsprekend wordt uitvoerig ingegaan op 
postroutes en tarieven. De filatelistische illustra-
ties zijn van bijzonder goede kwaliteit en natuur-
getrouw weergegeven. Hier en daar verluchtigd 
met toepasselijke andere illustraties.

Deel 51 in de serie Edition d’Or. Uitgave: The 
Global Philatelic Netowork. ISSN: 367-2315. Circa 
255x345mm. Verkrijgbaar bij www.corinphila.nl. € 69 
+ verzendkosten

http://www.corinphila.nl/
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Opgaven voor deze rubriek in het 
maartnummer 2018 (verschijnt 
1 maart) moeten uiterlijk op 
27 januari 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. 

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

7 januari:
Breda. Clubhuis “De Toss”, Valke-
nierslaan 285a. 9.30 -12.30 uur. 
T: 076-5144671. cees.mertens@
ziggo.nl  www.pvbreda.nl

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. 

10 januari:
Mijdrecht. ’t Oude Parochiehuis, 
Bozenhoven 152, 19.00-22.00 uur. 
T: 0297-289322.
www.verzamelaarsrondevenen.nl

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:
Anna-Paulowna, Ontm. Centr. Veer-
brug, Sportlaan 21, 9.00-12.00 uur. 
T: 0224-223029.

Boxtel. Gemeenschapshuis De 
Walnoot, Reginahof 1, 10.00-13.00 
uur. T: 0411-673485.
Echt. Buurthuis St.Joris, Cypres-
straat 58, 9.30-12.00 uur. T: 046-
4585187. Hub.bellen@outlook.com 
Mijdrecht. ’t Oude Parochiehuis, 
Bozenhoven 152, 19.00-22.00 uur. 
T: 0297-289322. 
www.verzamelaarsrondevenen.nl
Obdam. Ver. Gebouw De Brink, 
9.00-12.00 uur. T: 0226-452047.
Wijchen. Wijkcentrum ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 10.00-
13.00 uur. T: 024-6411388.

15 januari. 
Deventer. Deventer. Wijkgebouw Van 
Vlotenlaan 85, 19.00-22.00 uur. 
www.deventerpostzegelvereniging.nl

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. 

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

24+25 februari:
Borculo. Filafestival, Muziekcen-
trum Borculo, Haarloseweg 7, 
9.30-17.00 uur. T: 0545 273404. 
philatoon@planet.nl

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

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

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

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

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

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

19-21 oktober:
Apeldoorn. Postex, Omnisport, 
De Voorwaarts 55. www.postex.nl

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

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

6 januari:
De Weere, Theresiahuis, Vekenweg 
2, 12.30-15.30 uur. T: 0229-582544.
Hendrik-Ido-Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146, 12.00–16.00 
uur. T: 078–6814441.
Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.00-14.45 uur. T: 06-27317747. 
a.vansluijs@quicknet.nl
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 

mailto:fvu001@gmail.com
http://www.pzv-volkel-uden.com/
tel:06-18551829
https://maps.google.com/?q=Bozenhoven+152&entry=gmail&source=g
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
tel:046%20458%205187
tel:046%20458%205187
mailto:Hub.bellen@outlook.com
https://maps.google.com/?q=Bozenhoven+152&entry=gmail&source=g
http://www.verzamelaarsrondevenen.nl/
https://maps.google.com/?q=Van+Vlotenlaan+85&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Van+Vlotenlaan+85&entry=gmail&source=g
http://www.deventerpostzegelvereniging.nl/
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
tel:0545%20273%20404
mailto:philatoon@planet.nl
http://goo.gl/0s0P6v
http://www.nordia2018.is/
http://refs.ee/en
https://maps.google.com/?q=De+Voorwaarts+55,+7321+MA&entry=gmail&source=g
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
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Boskoop. De Loods, Achter de Kerk, 
13..00-17.00 uur. T: 0182-631928. 
beurscoordinator@nvpvboskoop.nl 
www.nvpvboskoop.nl
Katwijk aan de Rijn, wijkgebouw 
de Wiek, Fresiastraat 19, 10.00-14.30 
uur. T: 071-5173995. www.postzegel-
verengingkatwijkrijnsburg.nl 
Purmerend. De Inval, karekiet-
park 16. De inval, 10.00-16.00 uur. 
J.groot89@chello.nl 

21 januari:
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, 9.00-12.00 uur. 
T: 0224-298416.
Uden. Ontmoetingsplein MuzeRijk, 
Klarinetstraat 4, 9,30-12,30 uur. 
www.pzv-volkel-uden.com
Wassenaar. Hotel vd Valk Bijhorst, 
Zijdeweg 54, 10.00-16.00 uur. 
T. 050-5033926.

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.
Mijdrecht. ’t Oude Parochiehuis, 
Bozenhoven 152, 9.30-13.00 uur. 
T: 0297-289322.  
www.verzamelaarsrondevenen.nl

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:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur. 
T: 0227-542286.
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: 
De Weere, Theresiahuis, Vekenweg 
2, 12.30-15.30 uur. T: 0229-582544.
Hendrik-Ido-Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146, 12.00–16.00 
uur. T: 078–6814441.
Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.00-14.45 uur. T: 06-27317747. 
a.vansluijs@quicknet.nl
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:
Breda. Clubhuis “De Toss”, Valkenier-
slaan 285a. 9.30 -12.30 uur. T: 076-
5144671. cees.mertens@ziggo.nl
www.pvbreda.nl
Uden. Ontmoetingsplein MuzeRijk, 
Klarinetstraat 4, 9,30-12,30 uur. 
www.pzv-volkel-uden.com

5 februari:
Velp. Parkstaete Zalencentrum, 
Parkstraat 3-B, vanaf 20:00. T: 06-
11018699.

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.

Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12:00 -16:00 uur. 
T: 010 5916747.

11 februari:
Anna-Paulowna, Ontm. Centr. Veer-
brug, Sportlaan 21, 9.00-12.00 uur. 
T: 0224-223029.
Boxtel. Gemeenschapshuis De 
Walnoot, Reginahof 1, 10.00-13.00 
uur. T: 0411-673485.
Obdam. Ver. Gebouw De Brink, 
9.00-12.00 uur. T: 0226-452047.
Wijchen. Wijkcentrum ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 10.00-
13.00 uur. T: 024-6411388.

12 februari:
Elst. Zalencentrum “Onder de 
Toren”, St. Maartenstraat 54, vanaf 
19:30. T: 06-11018699.

13 februari:
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstr. 46a, 19.00-22.00 uur. 
T: 06-18551829.
Maassluis. Theater Konings-
hof,  Uiverlaan 20, 12:00 -16:00 uur. 
T: 010 5916747.
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, Apollotoren 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
Boskoop. De Loods, Achter de Kerk, 
13..00-17.00 uur. T: 0182-631928. 
beurscoordinator@nvpvboskoop.nl 
www.nvpvboskoop.nl
Leusden. De Til, Hamersveldse-
weg 30, 13.00-16.30 uur. T: 0318 
513222. beurs@deloupeleusden.nl 
Papendrecht. Zalencentrum 
De Palm, Van der Palmstraat 3, 
10.00-15.30 uur, T: 0184-415437. 
m.a.smeding@tele2.nl 
Roden. De Hullen, Ceintuurbaan 
Zuid 6, 10.00-16.00 uur. T. 050-
5033926.

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

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

19 februari:
Deventer. Deventer. Wijkgebouw 
Van Vlotenlaan 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

24 februari:
Bilthoven. Oost Europa, ’t Vogel-
nest, Boslaan 1, 10-16 uur, T 0346-
572593.
Mijdrecht. ’t Oude Parochiehuis, 
Bozenhoven 152, 9.30-13.00 uur. 
T: 0297-289322. 
www.verzamelaarsrondevenen.nl
Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140.

25 februari:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur. 
T: 0227-542286.
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

26 februari:
Wijchen. Wijkcentrum ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 19.00-
22.00 uur. T: 024-6411388.

3 maart:
De Weere, Theresiahuis, Vekenweg 
2, 12.30-15.30 uur. T: 0229-582544.
Drachten. Wijkcentrum De Utwyk, 
Oud Ambacht 116, 9.30-15.00 uur. 
T: 0513-620814.
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.|

COMM
Zeestraat 82, 
2518 AD ’s-Gravenhage 
T: 070-3307500
Infolijn: 070-3307575
www.comm.nl
Museum na verbouwing weer 
geopend!
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Elke dag, vinden meer dan 10.000
verzamelaars hun schaaen
op Delcampe.
Vind de uwe nu!

www.delcampe.net

JAN/FEB BEURZEN
 21/01  WASSENAAR

Van der Valk Bijhorst  10-16u

17/02  RODEN - NOORD 2018

Sportcentrum De Hullen 10-16u   

Info  050-5033926 of info@wbevenementen.eu

WWW.WBEVENEMENTEN.EU

Nog beperkt te koop (op=op): CD-rom ‘Filatelie’,
de jaargangen 2005 tot en met 2016

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.

 
Nu te koop: CD-rom jaargang 2017

Alle elf edities uit de jaargang 2017 gedigitaliseerd.  
Als u deze CD-rom wilt bestellen, kunt u € 15,– overmaken op  

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

‘Jaargang 2017 op CD-rom’. Let op: vermeld bij uw overschrijving 
naar welk adres de CD-rom moet worden gezonden.  

De toezending kan enige tijd in beslag nemen.
Op beurzen waar wij staan kunt u de CD-rom voor € 12,50 kopen.

  

  

Ook op de Filateliebeurs!

Poststukken en stempels
van Nederland en Ned. Indië

Klassiek Nederland en Overzee

Bredase Postzegelhandel Bredase Postzegelhandel 

Voorschotense PostzegelhandelVoorschotense Postzegelhandel

Postzegelhandel Nisja v.o.f.Postzegelhandel Nisja v.o.f.

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

Europese landen en Israël

Specialist in rol- en  automaatzegels
van Nederland, plaatfouten,
puntstempelsenperfinsetc.

Tevens uitgebreid Scandinavië 
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1. Tilburg, 1.10.1925. Brief met bestemming Utrecht. Frankering met een 
kwitantiezegel van 10 cent (ten onrechte afgestempeld). Brieftarief 10 cent 
tot 20 gram van 1.3.1921 tot 1.7.1927. Verdubbeld tot 20 cent. 

2. Doetinchem, 6.1.1941. Brief met bestemming Utrecht. Frankering met een rente-
zegel van 7½ cent (ten onrechte afgestempeld). Brieftarief 7½ cent tot 20 gram van 
20.8.1940 tot 1.11.1946. Het tekort is verdubbeld tot 15 cent.

3. Middelburg, 20 december 1924. (retour) Enveloppe met bestemming Amsterdam. 
Frankering met een rentezegel van 10 cent. (ten onrechte afgestempeld). Het brieftarief 
bedroeg 10 cent tot 20 gram. Dit werd volgens de portregels verdubbeld tot 20 cent. 
Opvallend dat zakelijke post niet juist gefrankeerd werd. 

4. ’s-Graven hage, 29.1.1947. Brief met bestemming Amsterdam. Frankering met 
een kwitantiezegel van 10 cent. Brieftarief 10 cent tot 20 gram van 1.11.1946 tot 
1.11.1957. Verdubbeld tot 20 cent. 

5. Cadzand, 31.7.1967. Ansichtkaart met bestemming Vaals. Frankering met een 
VéGé-waardezegel van 10 cent, maar niet voor de posterijen! Briefkaarttarief 15 
cent van 1.2.1967 tot 1.2.1969. Dit bedrag is verdubbeld tot 30 cent, voldaan met 
portzegels ter waarde van 28 cent, aangevuld met 2 postzegels van 1 cent. Vanaf 
1966 werden de portzegels opgebruikt en uit de roulatie genomen. Nadien vervan-
gen door stempels uit de Postalia-machine.

6. Leiden, 27 juni 1927. Brief met bestemming Amsterdam. Gefrankeerd met een vijf cent 
Veth postzegel en een uitknipsel van een briefkaart van vijf cent. Dit laatste was niet toege-
staan zodat de brief met een verhoogd port is belast van 10 cent, het dubbele van het tekort

et is zo oud als de weg naar Rome, 
een ander proberen te bedriegen ten 
voordele van jezelf.
Maar… de bedrieger wil zelf wel eens 

bedrogen uitkomen al is hier eigenlijk geen 
sprake van. In dit geval legt hij het probleem 

bij een ander neer. 
Uiteindelijk is de PTT in dit geval de winnaar: 
ze verdubbelden het bedrag van de franke-
ring zodat ze uiteindelijk het dubbele binnen 
kregen. Oordeel zelf.

Adam van der Linden

H Postale 
‘bedriegers’ 
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BINNENLANDSE BLADEN

Een nieuwe redacteur!
De drukinkt van het december-
nummer 2017 was nog nat, en het 
blad nog niet op uw mat gevallen, 
toen al een nieuwe redacteur 
gevonden werd. Hierbij de eerste 
bijdrage van Hugo Brieffies.

Een laatste postronde
Vijftig maal heeft Bert van Marre-
wijk in het Verenigingsnieuws van 
Po & Po (4x per jaar) de nieuwste 
ontdekkingen op het gebied van 
Nederlandse typenraderstempels 
en tuimelstempels opgetekend. 
De rubriek met de passende naam 
Typenraderraadselen verscheen in 
het decembernieuws voor de laat-
ste maal, waarin de lezer pas van 
zijn afscheid op de hoogte wordt 
gesteld na een wederom signifi-
cante bijdrage. Van Marrewijk heeft 
zo snel mogelijk na de invoering 
van de nieuwe tuimelstempels in 
juni dit jaar een voorlopig overzicht 
gemaakt van de postvestigingen 
tijdens zijn traditionele ‘zomertoer’. 
Van de 129 vestigingen was er bij 
vier in het geheel geen stempel te 
bekennen, bij zeven daarvan was 
het oude model nog in gebruik, bij 
vijf vestigingen waren beide stem-
pels aanwezig en bij de resterende 
113 was het nieuwe stempel reeds 
in gebruik genomen. Een dergelijke 
bezieling voor de hobby, om jaarlijks 
minstens honderd postvestigingen 
te bezoeken, wekt grote waarde-
ring op. De lezer kijkt na die vijftig 
afleveren met smart uit naar een 
overzicht van al zijn observaties en 
ontdekkingen.

Vermiste stempels
Sinds jaar en dag verzorgt de 
’s-Hertogenbossche Filatelisten-
vereniging het gevarieerde en 
goedgevulde clubblad Hertogpost 
(11x per jaar!), dat reeds 3 maal de 
Filatelie Verenigingsbladprijs heeft 
binnengesleept. Het oktobernum-
mer van dit jaar houdt die reputatie 
in stand. Er wordt o.a. aandacht 
besteed aan de mogelijke vermiste 
tuimelstempels nrs. 19 en 20 van 
‘s-Hertogenbosch die nog nergens 
zijn gesignaleerd. Huber van Werk-

hoven (hoofdredacteur) denkt dat 
deze nummers wellicht in reserve 
worden gehouden voor toekomstige 
postvestigingen: nummers 1 t/m 
18 zijn immers bekend en op de 
Multilaterale werd nr. 21 gebruikt. 
Wat de achterliggende oorzaak 
ook moge zijn, de twee missende 
stempels vormen vooralsnog een 
mysterie. Een paar pagina’s verder 
maken wij kennis met Louis Ma-
rijnen, die als stoffeerder ‘garnis-
seur’, woninginrichter en verhuizer 
te ’s-Hertogenbosch in de Eerste 
Wereldoorlog tot over de grens ver-
huizingen van inboedels verzorgde. 
Een beroep dat in die tijd nogal wat 
officieuze documenten vereiste, zo-
als de reispas illustreert waardoor 
de interesse van de auteur (Van 
Werkhoven) als eerste werd gewekt. 
Het (archief)onderzoek van de 
auteur heeft ervoor gezorgd dat het 
artikel staat als een huis en leest als 
een heuse vita. Hertogpost staat 
boordevol van dit soort artikelen: 
zowel (plaatselijke) geschiedkunde 
aan de hand van de filatelie als 
rubrieken die aan diverse andere 
onderwerpen zijn gewijd, zoals ‘Post 
van/aan een BN’er’ of duiding van 
type Veth-frankeringen op brieven. 
Een bijzonder gevarieerd en boei-
end verenigingsblad.

Van postzegel naar staat 
Het kwartaalblad van de Nederland-
se Filatelistenvereniging ‘Skandina-
vië’, Het Noorderlicht, bericht over 
tal van postgerelateerde zaken uit 
Scandinavië (waaronder ook het 

ijzige Groenland en het eilandpara-
dijs Åland vallen). Het september-
nummer van dit fraai uitgevoerde 
blad (geheel in kleur) staat gro-
tendeels in het teken 
van 100 jaar Finse 
onafhankelijkheid: een 
ingrijpende gebeurte-
nis waar ook op fila-
telistisch gebied veel 
uit is voortgevloeid. De 
reden om de onafhan-
kelijkheid uit te roepen 
was het tsaristische Rusland, dat de 
bevolking in deze ‘uithoek’ van het 
rijk aan streng gezag onderwierp. 
Om de patriottische geest in de 
fles te houden, verbood Rusland 
derhalve in augustus 1900 het 
gebruik van Finse postzegels op 
brieven/kaarten bestemd voor het 
buitenland. Uiteraard werkte deze 
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beslissing juist averechts en met de 
illegale uitgave van een rouwzegel 
(zie afbeelding) voor het ‘overlijden’ 
van de Finse post, werd het patriot-

tische sentiment nog 
meer gevoed. Na de 
Russische Revolutie 
riep Finland zich uit 
tot een onafhanke-
lijke staat. Een staat 
waar een postzegel 
min of meer aan ten 
grondslag ligt. Auteur 

Henk Fiolet weet de onafhanke-
lijkheidsstrijd van Finland met 
veelzijdig filatelistisch materiaal 
te ondersteunen en trakteert de 
lezer op deze in Nederland weinig 
bekende geschiedenis. Het septem-
bernummer van Het Noorderlicht 
rapporteert daarnaast over de 
gebruiksseries van Finland, Olym-

samenstelling nederland: Hugo Brieffies, h.brieffies@gmail.com  buitenland: Jan Vellekoop, wijlazenvooru@gmail.com
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meer dan een cent per stuk behoeft 
te kosten. Na verwijderen van de 
stempelafdruk worden via kanalen 
als het internetplatform eBay de 
nu ongestempelde, maar inmiddels 
ook gomloze, zegels aangeboden 
voor ongeveer een derde tot de 
helft van hun oorspronkelijke 
frankeerwaarde. Uiteraard met 
de uitdrukkelijke vermelding dat 
het hier zegels voor verzamelaars 
betreft, die niet opnieuw mogen 
worden gebruikt. De afzet in geld 
van dergelijke partijen loopt inmid-
dels in de honderdduizenden euro’s, 
er is dus duidelijk interesse voor. 
Of de op de postzegels aange-
brachte fosforcoating en andere 
beveiligingskenmerken bij al dat 
afweken ook intact zijn gebleven 
is onduidelijk, in elk geval zullen 
de Duitse posterijen snel moeten 
gaan nadenken over een betere 
‘stempel’inkt, zo lijkt het. Bijgaand 
plaatje toont een eBay-kaveltje van 
200 ongestempelde gomloze Duitse 
postzegels van 1,45 euro, alles bij 
elkaar een koopje voor 155 euro?
www.briefmarken.ch

Marketing of niet
Het Franse maandblad Timbres 
wijdde in het novembernummer 
een hoofdartikel aan 
een Ierse postzegel uit 
oktober jongstleden. 
Die toont het portret 
van de in Argentinië 
geboren Ernesto Rafael 
(Che) Guevara, wiens 
sterfdag dit jaar 50 jaar 
geleden was. Gue-
vara’s vader had Ierse 
voorouders, wat al een 
kleine verklaring voor deze Ierse 
emissie zou kunnen zijn. De voor 
de postzegel gebruikte portretfoto 
werd in 1960 gemaakt door de 
Cubaanse fotograaf Alberto Korda, 
maar werd pas wereldberoemd 

Luchtvaartpioniers
Na de eerste vlucht van de gebroe-
ders Wright in december 1903 brak 
wereldwijd de vliegkoorts uit. In Gib-
bons stamp monthly van novem-
ber belicht John F. Roe de pogingen 
van vroege aviateurs in Frankrijk, 
Groot-Brittannië en Amerika. Geor-
ganiseerd postvervoer was daarbij 
nog niet direct aan de orde, eerst 
moest het publiek warmlopen voor 
deze nieuwigheid, waarbij helaas 
de nodige vliegers om het leven 
kwamen. Vooral in Frankrijk werden 
er heel wat manifestaties georgani-
seerd in onder andere Reims, Nice 
en Lyon. De eerste vliegdemonstra-
tie in Nederland zou plaatsvinden 
in Etten-Leur in juni 1909. Het 
werd ook hier iets waar de nodige 
mensen op afkwamen. Er versche-
nen prentbriefkaarten met foto’s 
van diverse waaghalzen in hun nogal 
primitieve vliegtuigbouwsels. Op 
diverse plaatsen in Nederland trad 
zo de Belg Jan Olieslagers op, ook 
wel bekend als de Antwerpse Duivel. 
Ook met opplakbare vignetten 
werd de aandacht op het komende 
evenementen gericht, bijvoorbeeld 
een vliegweek in 1911 bij Rozen-
oord, een theetuin aan de Amstel 
bij Amsterdam. Dergelijke vroege 
souvenirs zijn inmiddels niet meer 
zo simpel te vinden, de Nederlandse 
luchtpostcatalogus uit 2012 geeft 
een goed overzicht van de diverse 
Nederlandse prentbriefkaarten en 
andere souvenirs. In hetzelfde num-
mer een interview met de Belgische 
graveur Guillaume Broux, bekend 
onder andere door een recente 
plaatdrukzegel met – u raadt het 
al – een vroege Belgische piloot, 
Léon de Brouckère.
www.stanleygibbons.com

toen in 1968 een Ierse grafische 
ontwerper, Jim Fitzpatrick, er een 
eigen bewerking van maakte, die 
wereldwijd iconisch zou worden. Ze 
was direct een verkoopsucces en is 
nog steeds veelgebruikt op affiches, 
koffiemokken, T-shirts en noemt u 
maar op. Het zou een van de meest 
gereproduceerde foto’s aller tijden 
worden. Fitzpatrick, die nog steeds 
in leven is, en nu trots poseert met 
‘zijn’ foto, kon de foto van Korda 
straffeloos zo gebruiken omdat 
Cuba niet was toegetreden tot 
het verdrag van Bern dat auteurs-
rechten voor fotografen regelde. 
Waarom An Post nu dit beeld voor 
een emissie gebruikte blijft voorals-
nog onduidelijk. Direct kwam er de 
nodige kritiek van publiek en politici 
die zich afvroegen of binnenkort 
ook Ceaucescu en Pol Pot op Ierse 
zegels te vinden zullen zijn, ook 
‘Che’s’ reputatie op het gebied van 

mensenrechten is 
namelijk niet geheel 
brandschoon. De kleine 
rel die aldus ontstond 
zorgde er wel voor dat 
binnen een week de 
complete oplage van 
123.000 zegels was 
uitverkocht, zonder dat 
er nog iets over was 
voor trouwe abonnees, 

jaarboeken, postzegelmapjes et 
cetera. Een inschattingsfout van de 
Ierse posterijen of een voorbeeld 
van geniale marketingtechniek? Het 
tijdschrift wijdt verder aandacht 
aan de Franse emissies rond de 
Olympische spelen van 1924. Be-
halve vier postzegels was daar ook 
een postwaardestuk van 30 centi-
mes bij, speciaal bedoeld om in het 
buitenland reclame voor de Parijse 
spelen te maken. Bij het vaststellen 
van die frankeerwaarde was echter 
uit het oog verloren dat per 1 april 
1924 het tarief voor buitenlandse 
briefkaarten was verhoogd, zonder 
bijfrankering kunnen deze kaarten 
dus niet correct gebruikt voorko-
men. Er werden er dan ook maar 
15.000 verkocht. Minder geslaagde 
marketing derhalve.
www.TimbresMag.com

pische sporters op een Noorse en-
velop en een uit Zweden verzonden 
briefkaart uit 1883 naar Geldrop. 
Het kwartaalblad biedt zo geheel in 
kleur een inkijkje in de rijke (post)
geschiedenis van Scandinavië. 

BUITENLANDSE BLADEN

Stempelfraude
Al een jaar of 15 worden wereldwijd 
bij geautomatiseerde postverwer-
king niet meer alleen klassieke 
‘stempels’ gebruikt om postzegels 
ter voorkoming van herhaald 
gebruik te vernietigen, maar ook 
speciale printerkoppen die in een 
bepaald patroon een straaltje inkt 
over de opgeplakte postzegels 
aanbrengen. Dat inkjet-principe 
wordt ook in Nederland toegepast 
door ons grootste postbedrijf. In 
Duitsland staan liefst 97 sorteer- en 
stempelmachines van de firma Sie-
mens die met deze Tintenstrahlent-
wertung per uur tot 50.000 brieven 
kunnen ‘afstempelen’.
Natuurlijk blijft daarbij wel eens een 
postzegeltje ongestempeld, dat de 
ontvanger na zorgvuldig afweken 
nog een keer zou kunnen gebruiken. 
Dat staan de regels van de Duitse 
posterijen officieel niet toe, maar 
zulk hergebruik is lastig op te 
sporen en te bewijzen. De Berner 
Briefmarken Zeitung van oktober 
meldt echter in dit verband meer 
grootschalig opgezette dubieuze 
praktijken. Verder niet bekende 
aanbieders uit Rusland zouden 
een techniek hebben ontwikkeld 
om die ‘gespoten’ afstempelingen 
van de postzegels te verwijderen, 
waarbij echter tegelijk ook de gom 
van de zegels in kwestie verdwijnt. 
Eerst worden flinke hoeveelheden 
gebruikte postzegels met deze 
‘spuit’stempels ingekocht, wat in 
principe massawaar is, die niet veel 

http://www.briefmarken.ch/
http://www.stanleygibbons.com/
http://www.TimbresMag.com/


44 FILATELIE  JANUARI 2018

PostNL Adv Filatelie Reptielen DEF.indd   2 19-11-17   14:30



JANUARI 2018 FILATELIE 45

e Studiegroep ZWP 
rekent ‘tropisch 
Nederland’ en Australië 
tot haar werkterrein. 

Hieronder wordt verstaan: 
Nederlands Nieuw-Guinea (en 
UNTEA), Nederlands-Indië, 
Indonesië, Papoea Nieuw-Guinea, 
Australië, Curaçao, Nederlandse 
Antillen, Aruba, Suriname. Een 
bijzonder uitgebreid werkgebied 
dus, waarbij West-Indië er later is 
bijgekomen.
Naast de reguliere activiteiten 
van een gespecialiseerde post-

D
Studiegroep ZWP

ZWP bokaal voor Bert van Marrewijk

Koffie met gebak De veilingkavels Collectie Cuijk

zegelvereniging (zoals leden-
bijeenkomsten, veiling, aanwe-
zigheid op beurzen etc.) heeft 
deze vereniging een bijzondere 
traditie: de clubtentoonstelling.

Clubtentoonstelling
De clubtentoonstelling is voor 
de leden. Die kunnen eens per 
jaar laten zien waar ze mee bezig 
zijn en het tentoongestelde 
wordt door de leden beoordeeld. 
Hieruit komt een winnaar naar 
voren en die mag een immense 
beker een jaar lang op de schoor-

steenmantel zetten. De winnaar 
van de op 25 november in Ede 
gehouden tentoonstelling is Bert 
van Marrewijk, met zijn inzending 
Revolutieperiode Indonesië: 
Sumatra.

Aangeklede bijeenkomst
De bijeenkomst met clubten-
toonstelling (de vereniging heeft 
daarvoor speciale, zelf gefabri-
ceerde kaders) is een feestelijke 
gebeurtenis. Te beginnen met kof-
fie met gebak (op kosten van de 
vereniging) en tussen de middag 
een gezamenlijke lunch.
Bijzonder is dat niet alleen tentoon-
gesteld kan worden met collecties 
van ‘het gebied van de vereniging’.  
Zo was er onder andere een collec-
tie ‘Cuijk, een historische terugblik 
met diverse postale elementen’ en 
‘De Postgeschiedenis van Zwolle’. 
Kortom: een actieve vereniging!
www.studiegroep-zwp.nl                 

René Hillesum

Alle abonnees kunnen voordelig in Filatelie adverteren. Voor maar tien 
euro kunt u een kleine annonce laten plaatsen. Voor dat bedrag heeft u 
recht op drie regels van 31 leestekens (letters, cijfers, spaties, komma’s, 
punten, enz). Heeft u daaraan niet genoeg, dan kunt u uw kleine annonce 
langer maken; iedere extra regel kost 3,50 euro meer. Om annonces op 
te geven kunt u gebruik maken van onderstaande bon (of een fotokopie 
 daarvan). Stuur de duidelijk ingevulde bon naar: Filatelie, Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht. ads.filatelie@gmail.com 

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

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

 Aangeboden 
 Gevraagd 
 Diversen

€ 10,00

€ 13,50

€ 17,00

€ 20,50

€ 24,00

€ 27,50

€ 31,00
   (max.)

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

voor het opgeven van 
een kleine annonce

BON 

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

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

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

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

Let op! Hierboven de naam/adresgegevens opnemen die u in de advertentie opgenomen wilt hebben.
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

NEDERLAND
2018
Voor het eerste halfjaar van 2018 
staan vier prestigeboekjes op het 
programma:
19 februari: 200 Jaar Rijksmuseum 
van Oudheden, 10x1, € 12.45
26 maart: Bruggen (Europazegels), 
10x1, € 12.45
22 mei: 100 Jaar De Ploeg, 
10x1, € 12.45
4 juni: Mooi Nederland: stadspoorten, 
10x1, € 12.45

AUSTRALIË
Kerst 2017
De Australische post gaf op 1 no-
vember vier postzegels van 65c in 
boekjes uit: twee met een religieus 
tintje (Maria met het Kind, gepro-
jecteerd op St. Mary’s Cathedral te 
Sydney) en twee seculiere zegels 

(kerstboom, kerstgeschenk). Beide 
boekjes bevatten twintig zegels. 

BELGIË
Boekjes of velletjes?
De post noemt ze boekjes, maar 
eigenlijk zijn het velletjes. De ‘kaft’ 
(folie waarop de zegels bevestigd 
zijn) is onbedrukt. Ze worden 
ongevouwen verkocht. Maar er is 
een lichte vouwperforatie. Dus toch 
maar boekjes noemen.
Het gaat om de op 23 oktober 
verschenen boekjes met ein-
dejaarszegels. Afgebeeld is een 
mooi versierde ouderwetse spar 
als kerstboom. Het gaat om twee 
boekjes: 10x 1 binnenland (74c) en 
10x 1 Europa (€ 1.13). 
Eerder dit jaar verscheen ook zo’n 
boekje (afb. 1) met tien rouwzegels. 
Datum van uitgifte was 21 augus-
tus en afgebeeld is een witte roos. 
Ik had het nog niet gemeld.

CANADA
De geschiedenis van het ijshockey
Samen met de Verenigde Staten 

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S • kwam de post op 20 oktober met 
een tweetal postzegels waarmee 
deze populaire wintersport geëerd 
wordt. Het is een slim ontwerp van 
een zegelpaar: een ijsvloer met een 
speler in een moderne uitrusting en 
als spiegelbeeld een speler uit de 
dertiger jaren van de vorige eeuw. 
Vijf paren vormen tevens de inhoud 
van een boekje. Ze hebben de P als 
waarde-aanduiding (P = permanent, 
tarief voor binnenlandse brief). Op 
moment van uitgifte was dat nog 
85c.

Toronto Maple Leafs
Precies honderd jaar geleden sloot 
de ijshockeyvereniging Toronto 
Arenas zich aan bij de pas opge-
richte National Hockey League voor 
het seizoen 1917-1918. Nadat er al 
eerder een nieuwe naam kwam, 
ging men vanaf 1927 verder onder 
de huidige naam. De post eerde het 
eeuwfeest op 24 oktober met en-
kele postzegels. Een ervan, met het 
eeuwfeestlogo, is ook verkrijgbaar in 
een boekje van tien stuks. Tarief is P.

CHINA
Kikkervisjes
In 2013 verscheen een boekje met 
op vijf zegels het verhaal van de 
kikkervisjes die op zoek zijn naar 
hun moeder, vooral bekend door de 
animaties gebaseerd op traditionele 
Chinese waterverfschilderijen. 
De dikkopjes zoeken wanhopig, 
want volwassen kikkers hebben 
nu eenmaal weinig gelijkenis met 
hun jonkies. Kinderen in China 
smullen van het verhaal met een 
–  natuurlijk – happy end.
Nu blijkt dat er ook een prestige-
boekje (afb. 2) vervaardigd is met 
acht zegels van 80 fen en veel tus-
senblaadjes met afbeeldingen van 
waterverftekeningen en tekst in het 
Chinees. Op de zegels staat het jaar 
2013, maar de uitgiftedatum van 
het boekje is vermoedelijk ergens in 
het jaar 2017.

FALKLAND EILANDEN
Kleine vogels
Op 14 augustus van het afgelopen 
jaar gaf de post er een nieuwe 
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permanente serie postzegels met 
afbeeldingen van kleine vogels uit. 
Onlangs bleek dat een van de zegels 
ook in een boekje (afb. 3) te koop 
is. Het is de zegel waarop de corren-
derapieper, een zangvogel lijkend 
op een leeuwerik, staat afgebeeld. 
Het boekje bevat tien van deze 
zegels met de vermelding local rate 
(op dat moment £ 0.31). 

FAERÖER
Meren op de Faeröer
Na de twee grootste meren vorig 
jaar, volgen op 26 februari twee 
zegels met nummer drie en vier: 
het Sandsvatn meer op het eiland 
Sandoy en het Toftavatn meer op 
Eysturoy. Dit laatste meer wordt 
omringd door een rijkdom aan flora 
en fauna (vogels!).
De twee zegels (van 10.00 en 
20.00 kronen) zijn te koop in 
boekjes van zes zelfklevende zegels, 
drie van elk. 

FINLAND
Nog twee boekjes in 2017
In het vorige nummer meldde ik 
keurig op tijd enkele boekjes die 
begin dit jaar gaan verschijnen, 
maar zag over het hoofd dat er 
op 3 november ook twee boekjes 
uitkwamen. Daarom alsnog. Eerst 
een boekje (afb. 4) dat past in de 
reeks van de 100e verjaardag van 
de onafhankelijkheid. Het bevat 
zes postzegels voor binnenlandse 
brieven (€ 1.40) en bevat afbeeldin-
gen van feestelijke momenten in het 
presidentiële paleis.
Een tweede boekje – weliswaar on-
gevouwen verstrekt – was speciaal 
voor de kerstpost. Afgebeeld is een 
kerstboom. Deze zegels kunnen ge-
bruikt worden voor kerstpost tegen 
een gereduceerd tarief (€ 0.95). 
Men moest dan wel gebruik maken 
van de door de post verstrekte 
verzamelenveloppen.

FRANKRIJK
Werk van de natuur
Op twaalf postzegels in een boekje 
(afb. 5), verschenen op 6 januari, 
laat de post ons zien dat de natuur 
vaak prachtig werk levert. Het zijn 
gedetailleerde foto’s van onder 
meer een boomstronk, een stukje 
marmer, luchtbellen in ijs, roest, 
een grillig gevormde rots…
De zegels zijn bedoeld voor ‘snelle 
post’ (lettre prioritaire). De prijs daar-
van is per 1 januari fors verhoogd: van 
85c naar 95c. Het tarief van ‘groene’ 
post ging van 73c naar 80c. 

NOORWEGEN
Kerstboekje
De twee op 10 november uitgeko-
men kerstzegels (kerst in de stad en 
op het platteland) werden verkocht 
in boekjes van tien: vijf van elk. De 
zegels zijn bedoeld voor binnen-
landse A-post en kosten 13.00 kro-
nen per stuk.

ZWEDEN
Kerstboekje
Engelen behoren tot de geijkte 
kerstattributen. De kerstzegels 
van 16 november laten engelen in 
verschillende gedaanten zien met 
eromheen diverse kerstornamenten. 
Ze kwamen uit in boekjes van tien 
stuks (vijf motieven), dragen de ver-
melding julpost en kostten 6.50 kro-
nen elk. Daarnaast kwam er ook nog 
een winterengel als rolzegel. Deze 
heeft een prijs van 7 kronen en is 
verkrijgbaar in strips van tien.

Winterbloemen
Een Deense tekenaar ontwierp de 
vijf zegels met winterbloemen: Cen-
traal staat de kerstroos en andere 
witte bloemen en groenblijvende 
planten. Een boekje (afb. 8) van 
tien stuks (ook weer vijf motieven) 
levert het hele boeket. De vermel-
ding ‘brev’ vertegenwoordigt het 
normale binnenlandse brieftarief 
(7 kronen).

Jaarset 2017
Ook nu weer kwam de Zweedse 
post met een jaarset van alle in 
2017 verschenen boekjes. Een mooi 
pakketje met de nodige toelichting 
bij elk boekje. Prijs van het geheel 
677,50 kronen. Niet weinig, maar 
men moet wel bedenken dat de 
meeste uitgiften in boekjesvorm 
verschijnen.

Op 29 december eindigde de 
telegramdienst in België. Proximus 
was nog de enige aanbieder 
hier van. Het bedrijf kwam voort 
uit de (staatsbedrijf) Regie voor 
Telegraaf en Telefoon (RTT). 

De eerste  telegrammen werden in 
België in 1847 verzonden. België 
had onder andere telegrammen 
met op de achterzijde advertenties. 
Interessant voor de thematische 
verzamelaar.

Belgen nu ook zonder telegram

GROOT-BRITTANNIË
Prestigeboekje Star Wars
Er zijn nu meer details bekend 
over het op 14 december versche-
nen boekje The Making of the 
Droids, Aliens and Creatures. Het 
boekje bevat vier zegelvelletjes 
met Machinzegels (eersteklas, 
tweedeklas en £ 1,40 en alles 
bijeen twaalf eersteklas zegels uit 
de Star Wars series. De prijs van 
het boekje bedraagt £ 15.99. 
Op de tekstblaadjes (26 in totaal) 
vinden we uitleg over de speciale 
effecten en de bijzondere figuren 
in de films. Ook een interview met 
een technicus van het eerste uur.
Of het allemaal niet op kan, 
verscheen er ook nog een Limited 
Edition van het prestige boekje. 
Het is een luxe uitvoering in een 
metalen cassette. De prijs ervan 
bedraagt maar liefst £ 99,99! De 
oplage is 1977 stuks (1977 was het 
jaar waarin de eerste Star Wars 
film uitkwam). 

KOREA NOORD
Sport
De militairen in Noord-Korea wor-
den ook in sportief opzicht goed 
beziggehouden: op 14 december 
verscheen een boekje (afb. 6) met 
vijf zegels waarop sporten voor 
de krijgsmacht staan afgebeeld: 
geweerschieten (10 won), hin-
dernisloop (30 won), zwemmen 
(50 won), granaatwerpen (70 won) 
en cross country (90 won). Bij el-
kaar 250 won. De verkoopprijs van 
het boekje ligt, zoals gewoonlijk 
in dit land, 15 won hoger. Van het 
boekje is ook een ongeperforeerde 
versie uitgegeven.

LETLAND
Vuurtoren
Letland komt nog steeds met 
boekjes uit bij gelegenheid van 
een grote beurs of tentoonstel-
ling. Op 26 oktober opende de 
Internationale Briefmarken-Börse 
Sindelfingen haar poorten en 
kwam de post met een speciaal 
boekje (afb. 7), Het bevat een 
velletje met vier vuurtorenze-
gels van € 0.90. Afgebeeld is de 
vuurtoren van Roja, een plaatsje 
aan de noordwest kust van de 
Golf van Riga. De zegel is nummer 
twaalf in de in 2003 gestarte serie 
vuurtorens en verscheen al eerder 
op 8 september.
De oplage bedraagt 5.000 boekjes. 
De € 0.90 is het tarief voor landen 
binnen de Europese Unie.
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EUROPA

ALBANIË
1-11-’17. Inheemse flora.
150, 250 L. Resp. Ajuga 
piskoi, Vaccinium myrtillus.

18-11-’17. Europa, kastelen.
200 L. Kasteelruïne. Ook 
blok met zegel.
24-11-’17. Nationaal Park 
Divjaka-Karavasta.
40, 1.000 L. Resp. 

ANDORRA FRANS
25-11-’17. Kerst, Kribbe van 
Canillo.
€ 0.85. Heilige Familie met 
herder en ezel. 

ARMENIË
23-10-’17. Kloosterge-
meenschap van Mekhita-
risten.
230 d. Vestiging op eiland 
van St. Lazarus. 

25-10-’17. Kerken. Geza-
menlijke uitgifte met Iran.
Velletje met 300, 350 d. 
Resp. Blauwe Moskee in 
Yerevan, Verlosserkathe-
draal in Isfahan. 

7-11-’17. 200e geboortedag 
schilder Ivan Ajvazovski 
(1817-1900).
Velletje met 170, 220, 230, 
380, 450 d. Schilderijen 
resp. ‘Zelfportret’, ‘Terug-
keer van Noach van berg 
Arafat’, ‘Bezoek van Bayron 
aan de Mekhitarister-mon-
niken op het eiland van St. 
Lazarus’, ‘Mediterrane kust 
en zeegzicht’, ‘De negende 
golf’. 

ATHOS (Heilige Berg)
25-9-’17. Schilderijen van 
kloosters, II.
€ 0.72, 0.80, 0.90, 1.-, 
1.50, 2.62. Resp. Megisti 
Laura, Vatopediou, Iviron, 
Docheariou, Agiou Paulou, 
Agiou Panteleimonos. 

8-11-’17. Schilderijen van 
kloosters, III.
€ 0.20, 0.72, 0.80, 0.85, 
0.90, 1.-, 1.50, 1.62. Resp. 
Kargies, Hilandariou, 
Dionysiou, Pantokratoros, 
Koutloumousiou, Stauroni-
kita, Karakallou, Simonos 
Pestras.

AZERBEIDZJAN
30-10-’17. Opening 
spoorlijn Kars-Tiflis-Bakoe. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Turkije.
1.50 m. Spoortraject op 
landkaart, vlaggen, trein, 
vuurtoren en Heydar Aliyev 
Centre in Baku. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
7-11-’17. 150e geboortedag 
Marie Curie (1867-1934).
1.- KM. Nobelprijswinnares 
met laboratoriumappara-
tuur. 

 
21-11-’17. Hoogste berg in 
Bosnië.
2.- KM. Berg Maglić 
(2386 m.).
21-11-’17. Gastronomie.
1.10 KM. Kaas uit Travnik.
23-11-’17. Veiligheid in 
mijnen.
0.70 KM. Mijnwerkers. 

BOSNIË- HERZE-
GOVINA (Kroatische 
Post-Mostar)
1-11-’17. WWF*, balkangems.
Viermaal 1.50 KM. (samen-
hangend). Pandabeeldmerk 
met verschillende afbeel-
dingen van Rupicapra 
rupicapra balcanica. 
1-11-’17. Kerrieplant.
Tweemaal 2.70 KM. 
(samenhangend). Verschil-
lende afbeeldingen van 
Helichrysum italicum. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
8-11-’17. Cultureel centrum 
Banski dvor 85 jaar. 
0.90 KM. Gebouw in Banja 
Luka, standbeelden. 

9-11-’17. Bedreigde dieren.
Velletje met 0.90, 0.90, 
1.70, 1.70 KM. Resp. lynx, 
bruine beer, jonge lynx, 
jonge bruine beer.

BULGARIJE
1-11-’17. Bulgarije voorzit-
ter Europese Unie.
1.- L. Beeldmerk, deel 
Europese vlag.
2-11-’17. Communicatie 
Commissie 20 jaar.
0.65 L. Beeldmerk.
16-11-’17. Kerst.
1.- L. Jezus, ster. 

DUITSLAND
7-12-’17. Astrofysica.
€ 0.45, 0.70. Resp. Gaia-
satelliet, zwaartekracht-
golven. 

7-12-’17. 100e geboortedag 
Heinrich Böll (1917-1985). 
€ 0.70. Portret schrijver.
7-12-’17. Duits ontwerp.
€ 1.45. Tramstel type 
S-DT8.12 van lightrail in 
Stuttgart. 

ESTLAND
10-10-’17. Kersti Kaljulaid 
(1969).
€ 0.65. Portret president.
17-11-’17. Kunst.
€ 1.25. Schilderij van Ulo 
Sooster (1924-1970). 

FINLAND
3-11-’17. Kerst.
(Internationaal), (Natio-
naal) (Kersttarief). Resp 
sneeuwkoningin op slee, 
kerstman met eekhoorns 
en kandelaar en goudvink 
( Pyrrhula pyrrhula), 
kersttak met kabouters en 
kaarsen. 

3-11-’17. Onafhankelijk-
heidsdag.
Zesmaal (Nationaal 20 gr.) 
(in boekje). Presidentieel 
paleis, vier presidenten en 
echtgenotes, vrouwen-
handen, president schudt 
hand, dansende mensen, 
kinderen kijken tv met 
beeld van president. 

GEORGIË
5-10-’17. Europa, kastelen.
2.50, 2.50 L. Narikala, 
Rabati. Ook velletje met de 
zegels. 

GIBRALTAR
2-11-’17. Kerst.
22, 40, 64, 70, 80 p., £ 2.-. 
Taartjes met resp. aapje, 
kerstversiering, sneeuw-
pop, pinguïn, kerstversie-
ring met ster, kerstman. 

30-11-’17. WWF*, vleer-
muizen.
70, 80 p., £ 1.-, 2.-. 
Pandabeeldmerk met 
resp. Nyctalus lasiopterus, 
Tadarida teniotis, Eptesicus 
isabellinus, Miniopterus 
schreibersii.

GRIEKENLAND
15-11-’17. Bekende perso-
nen in Griekse filatelie.
€ 0.05, 0.20, 0.72, 
0.90, 1.50, 2.50. Resp. 
Alexandros Argyropoulos 
(1883-1962), Charilis 
Binos (1909- 1978), Moses 
Konstantinis, Georgios 
Papastephanou-Provatakis 
(1890-1978), Stephanos 
Makrymichalos (1902-
1983), Nikolaos Atzaritis 
(1900 -1976). 

 

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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GROOT-BRITTANNIË
20-11-’17. 70-jarig huwelijk 
koningin Elizabeth II (1926).
Velletje met driemaal 1st, 
driemaal £ 1.57. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Britse vorstin en prins 
Philip (1921). 

HONGARIJE
3-11-’17. Dag van de 
Postzegel 90 jaar.
120, 155 Ft.; blok 500 Ft. 
Resp. aartshertog Josef 
Karel Lodewijk (1833-1905) 
met militaire onderschei-
ding, militair hoofddeksel 
(tschako) uit 1869 en 
sabel; voorgevel van Stefa-
niapaleis in Boedapest. 
3-11-’17. Kerst.
Belföld. Engel met trompet.
15-11-’17. Piarist Gymna-
sium in Boedapest.
200 Ft. Beeldengroep met 
oprichter priester Josef van 
Calasanza (1557-1648) en 
studenten. 

ITALIË
3-11-’17. 90 jaar Disney 
strips in Italië.
Velletje met achtmaal 
€ 0.95. Mickey Mouse 
met resp. driemaal Goofy, 
tweemaal Katrien Duck, 
Pluto, stoomboot ‘Willie’, 
Atomino Bip Bip. 

11-11-’17. 500e sterfdag 
Francesco I van Tassis 
(1459-1517).
€ 0.95. Portret van grond-
legger postwezen met brief, 
landkaart.
14-11-’17. Geografisch 
sociëteit 150 jaar.
€ 0.95. Beeldmerk, globe, 
gebouw Palazetto Mattei 
(Rome), boeken. 

16-11-’17. 50e sterfdag 
Antonio de Curtis ‘Toto’ 
(1898-1967).
€ 0.95. Portret acteur, 
komiek en toneelschrijver.
21-11-’17. Financiële Politie 
80 jaar.
€ 0.95. Uniform, ingang 
historisch museum in 
Rome, band met Italiaanse 
kleuren.
21-11-’17. Voedselbedrijf 
Granarolo 60 jaar.
€ 0.95. Voormalig gemeen-
tehuis Palazzo d’Accursio 
(Bologna), melkverkoper 
op fiets, jubileumbeeld-
merk. 

23-11-’17. Bevrijdingsmu-
seum van Rome 60 jaar.
€ 0.95. Gevangene in cel.
27-11-’17. Programma 
Carosello 60 jaar geleden 
op tv.
€ 0.95. Tv-beeld.
28-11-’17. Verkeerspolitie.
€ 0.95. Slachtofferhulp, 
agent met motor, motor-
politie.

KROATIË
23-11-’17. Kerst.
3.10 kn. Jezus met bloemen 
en schapen.
27-11-’17. Kunstschaats-
wedstrijd ‘Gouden Spin van 
Zagreb’ 50 jaar.
3.10 kn. Kunstrijdster.

1-12-’17. Schilderijen.
3.10, 3.10, 3.10 kn. ‘Einde 
van het rode licht’ van 
Robert Auer (1873-
1952),’Bora’ van Ferdo 
Kovačević (1870-1927), 
‘Astronoom’ van Ivan Tišov 
(1870-1928). 

4-12-’17. Medische facul-
teit Universiteit van Zagreb 
100 jaar.
3.10 Kn. Beeldmerk, 
reliëf ‘Medicijn’ van Robert 
Frangeš Mihanović (1872-
1940). 

LETLAND
8-11-’17. Republiek 100 
jaar, wetenschap.
€ 0.50, 0.57, 1.42. Resp. 
ruimtevaart en astrono-
mie: luchtvaartingenieur 
Fridrihs Canders met 
astronoom Kārlis Šteins 
en astronoom Jānis 
Ikaunieks met astronoom 
Arturs Balklavs, medische 
wetenschap: hartchirurg 
Romāns Lācis en chirurg 
Pauls Stradiņš met chirurg 
Viktors Kalnbērzs, natuur-
kunde: scheikundige Pauls 
Valdens, scheikundige 
Vilhelms Ostvalds, natuur-
kundige Janis Stradiņš. 

10-11-’17. Alyona Osta-
penko (1997).
Blok € 1.42. Tenniskampi-
oene met beker.
 
LITOUWEN
13-7-’17. Frankeerzegels.
€ 0.03, 0.10, 0.39, 0.42, 
0.94, 1.-. Verschillende 
afbeeldingen van ridder 
St. Vytis op paard.

28-10-’17. Grondwet 
25 jaar.
Velletje met driemaal 
€ 0.84. Document met 
jaartallen: 1791, 1922, 1992. 

MACEDONIË
27-4-’17. Mustafa Pahsa-
moskee 525 jaar.
18 den. Moskee in Skopje.
27-4-’17. Wereldkampioen-
schap handbal mannen in 
Frankrijk.
86 den. Beeldmerk, 
handballer.
3-5-‘17. 275e sterfdag Ed-
mund Halley (1656-1742).
88 den. Portret Brits 
astronoom, komeet.
21-9-’17. 150e geboortedag 
Arturo Toscanini (1867-
1957).
72 den. Portret Italiaanse 
dirigent, vleugel, muziek-
noten.
28-9-’17. 100e sterfdag 
Auguste Rodin (1840-
1917).
88 den. Portret beeldhou-
wer, beeld ‘De Denker’. 
4-10-’17. Dag van de 
zeldzame Ziekten.
48 den. Handen. 

9-10-’17. Academie van 
Wetenschap en Kunst 50 
jaar.
18 den. Gebouw in Skopje. 
19-10-’17. Inheemse flora.
11.-, 20.-, 50.-, 100.- L. 
Resp. Cannabis sativa, 
Gossypium hirsutum, Ni-
cotiana tabacum, Papaver 
somniferum. 

MALTA
17-11-’17. Kerst.
€ 0.26, 0.51, 0.57, 0.63. 
Verschillende afbeeldingen 
van Kindje Jezus in resp. 
Zabbar, Cospicua, Naxxar, 
Nadur. 

MAN
1-2-’18. Mode, 20 jaar 
Preen by Thornton-
Bregazzi.
1st, RoW, EU, £ 1.-, 1.57, 
1.86. Verschillende 
ontwerpen van Londens 
modehuis. 

MOLDAVIË
15-11-’17. Bekende 
personen.
1.20, 1.75, 2.-, 5.20, 5.75, 
9.50 L. Resp. wiskundige 
Vladimir Andrunakievich 
(1917-1997), beeldhouwer 
Leonid Fitov (1917-1998), 
componist Dumitru 
Gheorghiță (1917-1987), 
bioloog Alexandru Stuart 
(1842-1917), politicus 
Mihail Kogălniceanu (1817-
1891), dichter Jonathan 
Swift (1667-1745). 

MONTENEGRO
31-10-’17. Vreugde van 
Europa.
€ 0.30. Kindertekening met 
kind en bij. 

10-11-’17. Vuurtoren.
€ 0.95. Vuurtoren op Kaap 
Mendre.

NEDERLAND
20-11-’17. Kerst.
Tienmaal december’17. 
Profielfoto George Michael, 
snoer met kerstverlichting, 
kerstvlam met stralen-
krans, vrouw met sterren, 
vork met muzieknoten, 
kerstklokje en vogels, 
kalkoen, kerstboom met 
accordeon en handen, 
champagneglazen en 
winterschilderij, kersttaart 
met sterren. 

 
27-11-’17. Sandd, kerst.
Zesmaal € 0.50. Pakje, 
kerstbal, kerstboom, gla-
zen, kaars, rood lint (Pink 
Ribbon). 

OEKRAÏNE
7-11-’17. 100 jaar republiek.
1.- Hr. Demonstratie in 1917.
10-11-’17. Schilder 
Aleksander Bogomazov 
(1880-1930).
4.- Hr. Schilderij ‘Zagen 
stellen’. 

OOSTENRIJK
1-12-’17. Kerst.
€ 0.68. IJskristallen, 
kinderen met kerstboom en 
kruiwagen met pakjes. 
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POLEN
8-11-’17. Stad Nowy Sącz 
725 jaar.
20 gr. Gemeentehuis, 
Mariabeeld.
16-11-’17. Kerst.
A, B, 6.- ZŁ. Maria met 
Jezus, Heilige Familie en 
de Drie Koningen, Maria 
Boodschap.
18-11-’17. Successen van 
Poolse skispringers.
2.60 ZŁ. Sneeuwkristal met 
namen Maciej Kot, Dawid 
Kubacki, Kamil Stoch, Piotr 
Żyła.

ROEMENIË
1-11-’17. Conferentie 
Franssprekende vrouwen in 
Boekarest.
8.- L. Beeldmerk.
6-11-’17. Circus van 
Boekarest.
3.50, 4.-, 4.50, 15.- L. 
Resp. Affiche van 1995 
met clown, paardenshow, 
acrobaat, clown en trapeze-
acrobaten. Ook velletje met 
de zegels. 

17-11-’17. Geraniums.
2.20, 2.50, 8.-, 15.- L. Resp. 
Pelargonium peltatum, 
rode Pelargonium zonale, 
Pelargonium grandiflorum, 
roze Pelargonium zonale. 
Ook velletje met de zegels.
21-11-’17. Kerst, ikonen.
1.30, 1.30 L. Heilige Familie 
en herders, Maria met 
Jezus.
24-11-’17. Diplomatieke 
betrekkingen met Estland, 
bomen.
8.-, 8.- L. Vlaggen met resp. 
Sorbus aucuparia, Picea 
abies. 

RUSLAND
1-11-’17. Satelliet Com-
municatie Maatschappij 
50 jaar.
22.- r. Beeldmerk, satelliet, 
schotelantenne. 

7-11-’17. Ostankino tv-toren 
en technisch station 50 
jaar.
Velletje met tweemaal 
50.- r. Tv-toren, televisie-
centrum.
14-11-’17. Gorny Convent 
Ein Kerem. Gezamenlijke 
uitgifte met Israël.
35.- r. Russisch orthodoxe 
kerk in Jeruzalem.
16-11-’17. Russische schat-
ten in het Diamond Fund 
Museum.
Viermaal 22.- r. Diamant 
‘Orlov’, keizerlijke ‘Derz-
hava’, broche met emerald, 
hanger met karmozijnrode 
toermalijn. 

20-11-’17. Orde van 
Verdienste voor het 
Moederland.
27.- r. Portret balletdan-
seres Maya Plisetskaya 
(1925-2015).
23-11-’17. Kantoor open-
baar aanklager. 
27.- r. Gebouw in Moskou, 
beeldmerk.

SERVIË
9-11-’17. Kinderzegels, 
jonge dieren.
Viermaal 23 din. (samen-
hangend). Nandoe (Rhea 
americana), dorcasgazelle 
(Gazella dorcas), serval (Fe-
lis serval), nijlpaard (Hip-
popotamus amphibius). 

SLOVENIË
10-11-’17. Kerst.
B, C. Resp. Maria en Jozef 
met Jezus in kribbe, Maria 
en Jozef met Jezus.
10-11-’17. Nieuwjaar.
A, C. Resp. kerstboom, 
sneeuwpop.
10-11-’17. Film.
€ 1.29. Scène uit Hang on 
doggy: jongen met hond. 

10-11-’17. Traditionele 
gerechten.
€ 1.15, 1.15 (samenhan-
gend). Gevuld brood, 
lamsvlees en rozemarijn.
10-11-’17. Industrieel 
ontwerp.
€ 0.78. Gorenje wasma-
chine.
10-11-’17. Verklaring van 
Mei 100 jaar geleden.
€ 0.48. Politici Dr. Janez 
Evangelist Krek (1865-
1917) en Dr. Anton Korošec, 
document.
10-11-’17. Frankeerzegel.
€ 0.48. Nieuw beeldmerk: 
posthoorns.
10-11-’17. Slovenen in 
Argentinië.
€ 0.48. Walnootcake, 
matekom. 

SLOWAKIJE
16-11-’17. Kerst.
€ 0.50. Muurschildering 
in kerk Sedembolestiná 
Panna Maria (Bratislava) 
met vogels, druiven, bloe-
men en korenaren. 

24-11-’17. Verkeersveilig-
heid.
€ 0.50. Verkeersbord met 
voetgangen op zebrapad, 
verkeerslichten met 
voetgangers.
4-12-’17. Dag van de 
Postzegel.
€ 0.95. Portret grafisch 
kunstenaar Jozef Vlček 
(1902-1971).

TSJECHIË
13-12-’17. Tsjechische 
postgeschiedenis.
Velletje met 32.-, 
37.- Kč. Resp. eerste 
minister van Posterijen 
Jiří Stříbrný (1880–1955), 
directeur- generaal van 
Posterijen Maxmilián 
Fatka (1868–1962). Op 
rand verschillende postale 
activiteiten.
13-12-’17. Kunst.
30.- Kč. Schilderij ‘Winnaar’ 
van Jaroslava Pešicová 
(1935-2015). 

TURKIJE
30-10-’17. Opening 
spoorlijn Kars-Tiflis-Bakoe. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Azerbeidzjan.
3.70 TL. Spoortraject op 
landkaart, vlaggen, trein, 
vuurtoren en Heydar Aliyev 
Centre in Baku.

7-11-’17. Huisdieren.
0.75, 0.75, 1.80, 3.70 TL. 
Canis lupus familiaris, Felis 
domesticus, Equus cabal-
lus, Canis lupus familiaris. 

9-11-’17. 70 jaar diplo-
matieke betrekkingen 
met Pakistan, dichters. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Pakistan.
Velletje met 3.70, 3.70 TL. 
Allama Muhammed Iqbal 
(Pakistan, 1877-1938), 
Mehmet Akif Ersoy (Turkije, 
1873-1936). Vlaggen op 
rand.
23-11-’17. Militaire 
voertuigen.
0.75+0.10, 0.75+0.10, 
1.80+0.10, 1.80+0.10, 
3.70+0.10, 3.70+0.10. 
Resp. aanvalshelikopter 
type Agusta Westland 
T129 ATAK, onbemand 
luchtvaartuig type Anka, 
onbemand luchtvaartuig 
type Bayraktar, vliegtuig 
type Hürkuş, tank type 
Altay, korvet type Milgem. 

VATICAAN
23-7-’17. 500 jaar Refor-
matie. 
€ 1.-. Jezus aan het kruis, 
stad Wittenberg, Maarten 
Luther (1483-1546) met 
bijbel, Philippe Melanchton 
(1497-1560) met Augs-
burgse Belijdenis. 

23-11-’17. Apostolische 
reizen van paus Franciscus 
(1936) in 2016.
Zesmaal € 0.95. Paus met: 
patriarch Bartholomeus I 
van Constantinopel (1940) 
en aartsbisschop Ierony-
mos II (1938) van Athene 
met vluchtelingen(Lesbos), 
Bibi-Heyat-moskee in Baku 
en patriarchaal paleis in 
Tbilisi (Georgië en Azer-
beidzjan), bisschop Munib 
Younan (1950) (Zweden),

concentratiekamp Ausch-
witz (Polen), genocide-
monument in Yerevan 
(Armenië), Onze-Lieve-
Vrouw van Guadeloupe en 
meisje (Mexico).
23-11-’17. Kerst. Gezamen-
lijke uitgifte met Monaco.
€ 0.95, 1.-. Schilderijen 
resp. ‘De aankondiging’, ’De 
geboorte’. 
23-11-’17. 450e geboorte-
dag heilige Franciscus van 
Sales (1567-1622).
€ 2.55. Portret bisschop en 
kerkleraar met schrijfveer. 

WIT-RUSLAND
9-11-’17. 25 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Roemenië, schilderijen.
Velletje met P, P. ‘Brood van 
nieuwe oogst’ van Mikhail 
Savitsky (1922-2010), ‘Rust 
in het veld’ van Corneliu 
Baba (1906-1997). 

13-11-’17. Jaar van de 
Wetenschap.
A. Microscoop, windmolen, 
gloeilamp, laboratoriumap-
paratuur. 
15-11-’17. Diplomatieke be-
trekkingen met Uruguay 15 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Uruguay.
H. H. Opera- en Balletthe-
ater (Minsk), Solis-theater 
(Montevideo).
19-11-’17. Diplomatieke 
betrekkingen met Moldavië 
25 jaar.
H. Staatswapens. 
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IJSLAND
2-11-’17. IJslandse kunst, 
VIII. 
B50g Innanlands, 50g 
Innanlands, 50g Utan 
Evrópu, 250g Til Evrópu. 
Abstract expressionisme 
uit vijftiger en zestiger 
jaren met werken van resp. 
Kristján Davíðsson (1917-
2013), Hafsteinn Austmann 
(1934), Eirikur Smith 
(1925), Gerður Helgadóttir 
(1928-1975). 

2-11-’17. Kerst.
B50g Innanlands, 50g 
Innanlands, 50g Til Evrópu. 
Resp. kerstman met meisje 
achter raam, kabouters en 
kinderen met kerstbomen, 
kerstman met kind op slee.

ZWEDEN
16-11-’17. Winterbloemen.
Vijfmaal Brev. Verschillende 
bloemen.
16-11-’17. Kerst.
Vijfmaal Julpost (in 
boekje), Brev (rolzegel). 
Verschillende afbeeldingen 
van engelen. 

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
28-10-’17. 55 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Vietnam.
25.- Dh. Landkaarten, 
vlaggen.
25-11-’17. Fidel Castro 
(1926-2016).
25.- Dh. Portret Cubaans 
leider, vlaggen. 

ARGENTINIË
6-11-’17. Planetarium 
Galileo Galilei 50 jaar.
Blok $ 53. Planetarium in 
Buenos Aires.
8-11-’17. Argentinië win-
naar Davis Cup 2016.
$ 32; blok $ 53. Trofee, han-
den met trofee. Tennisteam 
op rand. 

ARUBA
31-10-’17. Flora.
50, 90, 130, 135, 200, 220, 
305, 320 c. Resp. Plumeria 
rubra, Erythrina velutina, 
Opuntia wentiana, Pas-
siflora foetida, Antigonon 
leptopus, Ixora coccinea, 
Calotropis procera, Acacia 
tortuosa. 

ASCENSION
6-12-’17. Plankton.
20, 35, 50, 55, 65 p., £ 1.20. 
Resp. Hyperiid amphipod, 
Zoea larva, Sapphirina 
copepad, Stomatopod, Mol-
lusc larva, Polychaete. 

BARBADOS
6-11-’17. Duurzame 
energie.
10, 65 c., $ 1.80, 2.20. 
Beeldmerk met resp. 
park met zonnepanelen, 
waterverwarming met 
zonnewarmte, verwerking 
afval suikerindustrie tot 
biobrandstof, zonnepane-
len op daken. 

BHUTAN
1-9-’17. Traditionele 
muziekinstrumenten.
Velletje met zesmaal 20 nu.; 
blok 50.- nu. QR-code met 
resp. yangkali (peulen-
schudder), yangchen 
(snaarinstrument), kongtha 
(mondharp), lim (fluit), 
chiwang (viool), aungli 
(hoorn); dranyen (luit).
22-9-‘17. 30 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Zuid-Korea.
Velletje met zesmaal 
30 nu.; blok 60 nu. 
Resp. blauwe papaver, 
hibiscusbloem, tweemaal 
folkloristische voorstel-
lingen, tweemaal tempels; 
vlaggen en tempels. 

BOLIVIA
3-11-’17. Hogere leraren-
opleiding ‘Simon Bolivar’ 
100 jaar.
10.- Bs. Beeldmerk met 
landkaart, kleuren vlag, 
condor, bergen. 

BOTSWANA
5-10-’17. Rivieren over-
steken.
5.-, 7.-, 9.-, 10.- P. Resp. 
olifanten (Chobe), bootje 
en nijlpaarden (Limpopo), 
ruiters op paarden (Tha-
malakane), safariwagens 
(Molopo). Ook velletje met 
de zegels. 

BRAZILIË
7-11-’17. 200 jaar onafhan-
kelijkheid.
RS$ 4.20. Portret 
Leopoldine van Oostenrijk 
(1797-1826), zeilschip ‘Dom 
João VI’.
10-11-’17. Kerst.
Viermaal 1o Porte Carta 
Comercial, RS$ 2.25. Af-
beeldingen uit verhaal 
‘De standvastige tinnen 
soldaat’ van Hans Christian 
Andersen (1805-1875) 
resp. soldaat, vis, danseres, 
hoofd met narrenmuts, 
vier hiervoor genoemde 
afbeeldingen. 

21-11-’17. Diplomatieke 
betrekkingen met Chili.
RS$ 3.15. Chileense 
folkloriste Violeta Parra 
(1917-1967) met gitaar.
1-12-’17. Kerk.
Blok RS$ 2.55. Bewerkte 
gevel van kerk van São 
Francisco de Bahia. 

BRUNEÏ
5-10-’17. Sultan 50 jaar 
op troon.
Vijfmaal 50 sen (samen-
hangend). Verschillende 
portretten van Hassanal 
Bolkiah Mu’izzaddin Wad-
daulah (1946).

CAMBODJA
13-9-’17. Internationaal 
Jaar van duurzaam Toe-
risme. Aanvulling melding 
nov. jl. 
Blok 6.000 R. Beeld in tem-
pelcomplex Angkor Wat.
10-10-’17. Vuurtorens.
500, 800, 2.100, 3.000, 
4.000 R. Resp. Chong 
Khneas, Croachamar,  

Chhlong, Koh Dach, Koh 
Rung Samloem. 

16-11-’17. Leeuwenbeelden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Volksrepubliek China.
3.000, 3.000 R. IJzeren 
leeuw van Cangzhou 
(China), stenen leeuw bij 
tempel Phnom Bakheng 
(Cambodja).

CANADA
3-11-’17. Kerst, I.
P. Schilderij ‘Aanbidding 
door de herders’ van Tom-
masso di Stefano Lunetti 
(1490-1564). 

3-11-’17. Kerst, II.
P, $1.20, 2.50. Resp. ijsbeer, 
vogel, rendier. Ook velletje 
met de zegels.
6-11-’17. Explosie van 
Halifax 100 jaar geleden.
€ 1.50. Krantenartikel, s.s. 
‘Mont-Blanc’. 

20-11-’17. Joods feest 
Hanukkah.
P. Menora kandelaar.

CAYMANEILANDEN
12-10-’17. Nachtvlinders.
20, 25 c., $ 1.60, 2.-. Resp. 
Composia fidelissima, 
Eunomia caymanensis, 
Hyles lineata, Eumorpha 
labruscae. 

CHILI
25-9-’17. Postdienst 270 
jaar.
$ 360. Postbesteller met 
hond, besteller op fiets. 
25-10-’17. Woestijnflora.
Viermaal $ 600. Leontochir 
ovallei, Leucocoryne vit-
tata, Rhodophiala phycel-
loides, Argylia radiata. 

31-10-’17. UPAEP*, 
toerisme.
$ 500. Landschap met 
berg, bomen en waterval.

CHINA 
VOLKSREPUBLIEK
8-11-’17. Dag van de 
Journalist.
1.20 y. Vulpen, microfoon, 
camera, mobiele telefoon, 
zenderwagen, fototoestel, 
toetsenbord schrijfblok 
satelliet.
16-11-’17. Leeuwenbeelden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Cambodja.
1.20, 1.20. IJzeren leeuw van 
Cangzhou (China), stenen 
leeuw bij tempel Phnom 
Bakheng (Cambodja). 

COLOMBIA
30-10-’17. Lions Club Inter-
national 100 jaar.
$ 5.000. Beeldmerk.
10-11-’17. 28e Bolivar 
Spelen in Santa Marta.
$ 3.000, 3.000. Beeldmerk, 
mascotte Ajaytuké. 
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ISRAËL
14-11-’17. Gorny Convent 
Ein Kerem. Gezamenlijke 
uitgifte met Rusland.
NIS 6.50. Russisch ortho-
doxe kerk in Jeruzalem.
19-12-’17. Romeinse arena.
NIS 4.10. Amfitheater Beit 
Guvrin met gladiatoren en 
leeuw. 

19-12-’17. Onderzeeboten.
Driemaal NIS 2.50. 
S-klasse (1959), T-klasse 
(1967), Gal-klasse (1976). 

JAPAN
5-1-’18. Architectuur, III.
Tweemaal 82 yen; twee 
velletjes met elk tweemaal 
500 yen. Resp Shinto-
tempel, tempel Tsukiji 
Hongan-ji, tempel Tsukiji 
Hongan-ji, tempelbeeld 
van leeuw met vleugels; 
Shinto-tempel, tekening uit 
tempel. 

10-1-’18. Groetzegels, 
stripfiguur Moomin.
Velletje met tienmaal 
62 yen; velletje met tien-
maal 82 yen. Verschillende 
figuren uit tekenstrip. 
23-1-’18. Patronen, IV.
Vijfmaal 62 yen, vijfmaal 
82 yen. Resp. waaiers, 
druiven, vlinders en bloe-
men, suzu-bel, sneeuw; 
geometrisch motief, bloe-
men, bloemen en vogels, 
origami, tempelwater.

COSTA RICA
9-10-’17. Postkantoor 150 
jaar. 
Velletje met 1.100, 
1.400 Cs.; blok 2.100 Cs. 
Twee verschillende afbeel-
dingen van hoofdpostkan-
toor in San José; voorgevel 
met reliëfbeeldmerk met 
engelen en wapenschild. 

CUBA
16-1-’17. Roofvogels.
10, 35, 65, 75, 85, 90 c.; 
blok 1.- P. Resp. Falco spar-
verius, Falco columbarius, 
Buteogallus anthracinus
Rostrhamus sociabilis, Bu-
teo platypterus Glaucidium 
siju; Athene cunicularia. 

15-3-’17. Technologie. 
40, 45, 65, 75 c. Resp. 
software en videogames, 
digitale televisie, Wi-Fi, 
internet.
15-7-’17. Helikopters.
10, 15, 30, 75, 85, 90 c.; 
blok 1.- P. Resp.
Eurocopter HH-65 Dolphin, 
Westland ws-61 Sea King, 
MBB/Kawasaki BK117, 
Sikorsky S-52, Katran Ka 
32A110C, Agusta Westland 
CH-142 Cormorant; Mil 
MI-17. 
15-8-’17. 75 jaar Radio Cuba.
75 c. Zendmast, radio-
toestel.
7-9-’17. Jeugdvereniging 
Personal Computer.
75 c. Jongen met computer 
en tablet.
8-10-’17. 50e sterfdag Che 
Guevara (1928-1967).
Velletje met viermaal 
85 c. Portret, Gue-
vara met geweer en 
landkaart, Guevara met 
medestrijders,monument 
in La Higuera (Bolivia). 

10-10-’17. Nationale 
Farmaceutische Associatie 
110 jaar.
90 c. Apotheker met vijzel, 
kruiden en flesjes.
10-10-’17. Universiteit van 
Oriente 70 jaar.
65 c. Beeldmerk, gebouw in 
Santiago de Cuba.

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK 
4-10-’17. 500 jaar Refor-
matie.
100.- P. Portret Maarten 
Luther (1483-1546). 

11-11-’17. 75 jaar vrouwen-
kiesrecht.
75.- P. Groep vrouwen in 
1942.

FILIPPIJNEN
4-11-’17. Nationale Maand 
Postzegels Verzamelen, 
jeeps.
Viermaal 12.- P. (samenhan-
gend). Willy’s jeep (1943), 
omgebouwde jeep (1945), 
gedecoreerde jeepney, 
moderne Jumbo jeep. 
4-11-’17. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Aseanpex in Manila.
50.- P. Beeldmerk.
4-11-’17. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Aseanpex in Manila, 
nationale bloemen.
Velletje met viermaal 
17.- P. Jasminum sambac 
(Filippijnen), Plumeria 
rubra (Laos) en Cassia 
fistula (Thailand) met 
Nelumbo nucifera 
(Vietnam), Papilionanthe 
‘Miss Joachim’(Singapore), 
en Sphaerocoryne affinis 
(Cambodja) met Jasminum 
sambac (Indonesië), Ptero-
carpus indicus (Myanmar) 
en Dillenia suffruticosa 
(Brunei) met Hibiscus 
rosa sinensis (Maleisië). 
Verkoopprijs van het vel-
letje is 150.- P. 

5-11-’17. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Aseanpex in Manila, 
Chinees Nieuwjaar**.
Velletje met 75.-, 75.-, 
100.- P. Resp. aap. hond, 
haan.
6-11-’17. Postdienst 250 
jaar.
Viermaal 12.- P. (samen-
hangend); blok 55.- P. Resp. 
galjoen, bezorger op paard, 
posttrein, bezorger met 
fiets; postwagens.

GUYANA
11-9-’17. Lions Club 
International 100 jaar.
$ 100, 100; velletje 
met tweemaal $ 600. 
Beeldmerk. 

HONGKONG
14-11-’17. Bamboesnijwerk.
$ 1.70, 2.20, 2.90, 3.10, 
3.70, 5.-. Resp. krekel 
container met bloem- en 
insectendecoratie, pad-
denstoelen en narcissen, 
borstelpot met reliëf, 
wierookhouder met vrou-
wenfiguur, waterschaal met 
pruimentakken, kruik met 
drakenfiguur. 

INDIA
1-11-’17. Kavi Muddana 
(1870-1901).
5.- R. Portret dichter.
1-11-’17. Adikavi Nannaya 
(11e eeuw).
5.- R. Schrijver, 
scène uit filosofisch epos 
 Mahabharata. 

1-11-’17. Draksharamam 
Bhimeswara-tempel.
5.- R. Tempel in Andra 
Pradesh.
3-11-’17. Culinair India.
Vel met 24 maal 5.- R. Mo-
dak, Mahaprasad, Chhap-
pan Bhog, Peda, Sandesh, 
Tirupati Laddoo, Baby Ap-
pam, Baghare Baingan, Dal 
Bati, Litti Chokha, Makke 
ki Roti Sarson ka Sang, 
Biryani, Malpua, Pongal, 
Motichur Laddoo, Gujhiya, 
Seviyan, Thekua, Poha 
Jalebi, Golgappa, Dhokla, 
Chhole Bhature, Idli Dosa, 
Vada Prav. Ook vier velletje 
met elk zes zegels.
7-11-’17. Dag van het Kind.
15.-, 15.- R. Verschillende 
vogels met nesten. Ook 
blok van elk zegel. 

INDISCH OCEAAN-
GEBIED BRITS
28-11-’17. Women’s Royal 
Naval Service van Britse 
marine 100 jaar.
Zesmaal £ 1.- (per paar 
samenhangend) Radarplot-
ter, eerste vrouwen bij 
onderzeebootdienst, duik-
ster bij mijnopruimings-
dienst, ‘Wrens’ in Eerste 
Wereldoorlog, specialiste 
oorlogsvoering, beman-
ningslid tijdens Tweede 
Wereldoorlog. 

IRAK
15-7-’17. Treinen.
250, 500, 750, 1.000 din. 
Resp. DHL136 (2004), 
DEM2745 (2001), DEM2006 
(1964), DMU (2014). 

15-7-’17. Bussen. 
250, 500, 750, 1.000 din. 
Resp. Ikarus (1971), 
Leyland (1976), AC (1956), 
Alba (2013).
15-7-’17. Vliegtuigen.
250, 500, 750, 1.000 din. 
Resp. Tiger Moth (1931), de 
Havilland Dragon (1933), 
Gloster Gladiator (1937), 
de Havilland Dove (1948). 
Van de hiervoor vermelde 
zegels met treinen, vlieg-
tuigen en bussen is ook 
een vel met twaalf zegels 
uitgegeven. Tevens velletje 
van 1.000 din. met afbeel-
ding van vliegtuig, autobus 
en trein.
18-7-‘17. Bevrijding van 
Mosul.
500 din.; blok 1.000 din. 
Resp. militairen, vlaggen, 
bommenwerper, verwoeste 
al-Nuri-moskee; militairen 
met kanon, slachtoffers, 
vrouw met vlag.
21-10-’17. 100 jaar postze-
gels in Irak.
250, 500, 1.000 din. ; blok 
1.500 din. Resp. zegel-op-
zegel, Baghdad-opdrukken 
op Turkse zegels uit 1913/4 
resp. ¼ a. op 2 pa. (obelisk 
van renbaan), 2 a. op 1 pi. 
(Sultan Ahmed I-moskee), 
½ op 10 pa. (moskee van 
Selim); gefrankeerde brie-
ven uit 1917, vergrootglas, 
stempel. 

IRAN
4-7-‘17. Congres Asian-
Pacific Postal Union in 
Teheran.
9.000 Rls. Beeldmerk, 
wereldbol. 

25-10-’17. Kerken. 
Gezamenlijke uitgiften met 
Armenië.
Velletje met 15.000, 
15.000 Rls. Blauwe Moskee 
in Yerevan, Verlosserkathe-
draal in Isfahan. 
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KAZACHSTAN
15-10-’17. RCC*, nationale 
schatten. 
300 t. Armbanden (20e 
eeuw).
31-10-’17. Radio- en 
tv-organisatie Mir 25 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Rusland en Wit-Rusland.
A (130 t.). Beeldmerk.
3-11-’17. Regio Vostochno 
Kazakhstanskaya.
Velletje met 140, 200 t. 
Khalifa Altai-moskee (Oost 
Kamenogorsk), mausoleum 
van Mazr Kozy-Korpeh en 
Bayan Sulu (Tarlula). 
6-11-’17. Natuurpark 
Karatau, flora en fauna.
Velletje met driemaal 200 t. 
Wild schaap (Ovis ammon 
nigrimontana), hermelijn 
(Mustela erminea), hedy-
sarumplant (Hedusarum 
mindshelkense). 

 
15-11-’17. Regio Jambyl.
Velletje met 140, 200 t. 
Karakhan-mausoleum, 
Aisha Bibi-mausoleum.
20-11-’17. 25 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Frankrijk.
C, 500 t. Beeldmerk met 
resp. arend en haan, 
Eiffeltoren (Parijs)en 
Baytarektoren (Astana).

KIRGIZIË
16-8-’17. 200e geboortedag 
Baitik Baatyr (1817-1886).
76.- S. Portret nationale 
held.
14-10-’17. Nationale 
helden.
35.- 55.- S. (ook ongetand). 
Resp. Ishak Razzakov 
(1910-1979), Turdakan 
Usubaliev ((1919-2015).
21-10-’17. Veiligheidsver-
drag 25 jaar.
Blok 193.- S. (ook onge-
tand). Beeldmerk, vlaggen. 
Op rand vliegtuigen tanks 
helikopters en militaire 
voertuigen.
4-11-’17. Fauna.
36.-, 39.-, 48.-, 55.- S. 
Resp. Lynx lynx, Marmota 
menzbieri, Cervus elaphus 
asiaticus, Martes foina. 

15-11-’17. 60 jaar ruimte-
vaart.
50.-, 75.-, 100.- S. 
Resp. Sputnik-1, Apollo 
maanwagen en astronau-
ten, ruimtelaboratorium 
Tiangang-2. Ook velletje 
met de zegels.
17-11-’17. Nationale Bank 
25 jaar.
Velletje met 50.-, 100.-, 
100.- S. Resp. munt met 
kropgazelle (Gazella sub-
gutturosa), munt met grote 
trap (Otis tarda), bankbiljet 
met portret verhalenver-
teller Sayakbai Karalaiev 
(1894-1971) en munten
20-11-’17. Internatio-
naal jaar van duurzaam 
Toerisme.
Velletje met 50.-, 150.- S. 
Resp. Manas-berg, meer 
van Kel-Suu. Ook velletje 
met de zegels.
22-11-’17. Nationaal leger 
25 jaar.
Velletje met 50.-, 50.-, 
75.-, 100.- S. Beeldmerk 
met resp. lanceerinstal-
latie met raketten, militair 
met wapen, mijndetectie 
en parachutist, tank en 
helikopter. 
24-11-’17. Zijderoute.
Blok 150.- S. Route op 
landkaart, trein, vliegtuig, 
kamelen met berijders, 
porseleinen vaas met 
zeilschip. 

KOREA ZUID
1-11-’17. Olympische Win-
terspelen in Pyeongchang.
Twee velletjes met elk 
tienmaal 330 w. Mascotte 
Soohorang, Olympisch 
stadion, ijshockey, rodelen, 
noordse combinatie, 
shorttrack, skeleton, ski-
springen, snowboarden, 

hardrijden; mascotte 
Soohorang, skischans, 
beeldmerk, alpine skiën, 
biatlon, bobslee, cross 
country, curling, kunstrij-
den, freestyle skiën. 

 
14-11-’17. 40 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Sri Lanka. Gezamenlijke 
uitgifte met Sri Lanka.
330, 330 w. Dansers.
21-11-’17. Brievenbussen.
Viermaal 330 w. (samen-
hangend). Bij met brief en 
brievenbus met slak, slak 
met brief en brievenbus, 
slak op brievenbus, bij en 
brievenbus.
1-12-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
330, 330 W. Verschillende 
honden.

LIBANON
3-11-’17. Hulporganisatie 
Caritas.
L£ 2.000. Personen. 

9-11-’17. Mohamad Baal-
baki (1921-2007).
L£ 2.000. Portret oud-
president persorganisatie. 

MALEISIË
8-11-’17. Wetgevende 
vergadering Sarawak 150 
jaar.
60 sen. Eerste vergaderlo-
catie (Bintulu) en huidige 
vergaderlocatie (Kuching). 
21-11-’17. Toerisme in 
Terengganu, Pahang en 
Perak.
Zesmaal 60 sen (per 
paar samenhangend). 
Staatsvlag en wapenschild 
met resp.
Pahang: resort Fraser’s Hill, 
Sungai Lembing-mijnen, 

Abu Baka-paleis; National 
Elephant Conservation 
Center, bos in Cameron 
Highlands, eiland Tioman.
Perak: Ubaidah-moskee, 
toren van Teluk Intan, 
Koninklijk Museum; 
dierentuin van Taiping met 
Indische tapir (Tapirus 
indicus), Nationaal Park 
Belum met rafflesiabloem 
(Rafflesia arnoldi), eiland 
Pangkor. 
Terengganu: Kristal-
moskee, museum, Maziah-
paleis; Kenyir-meer, strand 
bij Rantau Abang met 
schildpad, eiland Redang 
met koraal. 

MAROKKO
31-10-’17. Flora en fauna.
3.75, 9.- Dh. (samenhan-
gend). Resp. drakenbloed-
boom (Dracaena draco), 
damagazelle (Nanger 
dama). 

MARSHALLEILANDEN
2-11-’17. Kerst.
Velletje (nationaal) met 
zesmaal 49 c.; velletje (in-
ternationaal) met viermaal 
$ 1.20. Resp. herder met 
lammetje, Heilige Familie, 
wijze man met wierook-
houder, Maria en Jezus, 
Josef en Jezus, koe met zel 
en bok; arrensleden met 
paarden , jongen en meisje 
en met kerstbomen, gezin 
met hond en kerstboom, 
paardenslee met kerst-
boom. 

MEXICO
10-11-’17. Dag van de 
Postbode.
$ 7.-. Postbode met 
brieventas, op motor.
10-11-’17. Bescherming 
ozonlaag.
$ 7.- Beeldmerk. 

14-11-’17. 200e geboor-
tedag Mariano Otero 
(1817-1850).
$ 11.50. Portret politicus.
14-11-’17. Organisatie voor 
sociale familieondersteu-
ning DIF 40 jaar.
$ 7.-. Gezichten, naaima-
chine.

MONGOLIË
15-11-’17. Nationale bloem.
Velletje met tweemaal 
1.500 T. Scabiosa comosa 
en resp. vlag, vrouw in 
klederdracht. 

NEPAL
2016. Ratna Kumar 
Bantawa
10.- R. Portret revolutionair 
en oprichter Communisti-
sche Partij.
22-9-’17. Verkiezingen.
5.-, 10.- R. Resp. vlag, hand 
met stembiljet.
22-9-‘17. Culinaire speci-
aliteiten.
Viermaal 1.- R. (samenhan-
gend). Yomai, Anarasa, Sel, 
Lakhmari. 

NIEUW-CALEDONIË
8-11-’17. Filatelistenvereni-
ging ‘Le Cagou’ 70 jaar.
75 F. Beeldmerk met vogel 
(Rhynochetos jubatus) 
en vuurtoren op eiland 
Amédée. 
9-11-’17. Teelt van jam.
75 F. Kiemende planten. 

9-11-’17. Grotten.
Tienmaal 110 F. (in boekje). 
Verschillende grotten en 
waterputten.
9-11-’17. Kerst.
110 F. Versierde kerstboom 
op strand, schelpen, 
zeesterren. 

NIEUW-ZEELAND
20-11-’17. 70-jarig huwelijk 
koningin Elizabeth II 
(1926).
$ 1.-, 2.-, 2.20, 2.30, 
2.70, 3.30. Verschillende 
afbeeldingen van vorstin 
en prins Phillip (1921) en 
gezinsleden. Ook velletje 
met de zegels. 
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TRISTAND DA CUNHA
7-12-’17. Noorse expeditie 
naar Tristan 80 jaar 
geleden.
35, 70 p., £ 1.-, 1.50. 
Resp. veldlaboratorium, 
onderzoeker met kijker, 
bewonersonderzoek naar 
tuberculose, expeditie-
leden. 

TUVALU
26-10-’17. Roggen.
Velletje met vijfmaal $ 2.-; 
blok $ 5.50. Resp. Mobula 
mobular, Manta alfredi, 
Rhinoptera bonasus, Ae-
tobatus narinari, Taeniura 
lymma; Manta birostris. 
4-12-’17. Dolfijnen.
Velletje met viermaal 
$ 2.50; velletje met twee-
maal $ 4.-. Resp. driemaal 
Tursiops truncatus, 
Stenella frontalis en Tur-
siops truncatus; Tursiops 
truncatus, Stenella fronta-
lis en Tursiops truncatus. 

URUGUAY
10-10-’17. Mercosur*.
$ 65. Beeldmerk, stoom-
locomotief Beyer Peacock 
Class N3 Nr120 Type 2-6-0. 

NIUE
20-11-’17. 70-jarig huwelijk 
koningin Elizabeth II (1926).
30 c., $ 1.30, 2.-, 4.- 
Verschillende afbeeldingen 
van vorstin en prins Phillip 
(1921) en gezinsleden. Ook 
velletje met de zegels. 

PAKISTAN
1-11-’17. Islamia College 
125 jaar.
8.- R (zeskantig). Gebouw 
in Lahore.
2-11-’17. Kampioenschap 
hockey ICC Champions 
Trophy.
Driemaal 10.- R. Team en 
officials, stadion en trofee 
met vlaggen, team met 
trofee. Ook velletje met de 
zegels. 

9-11-’17. 70 jaar diploma-
tieke betrekkingen met Tur-
kije, dichters. Gezamenlijke 
uitgifte met Turkije.
Velletje met 10.-, 10.- R. 
Allama Muhammed Iqbal 
(Pakistan, 1877-1938), 
Mehmet Akif Ersoy (Turkije, 
1873-1936). Vlaggen op 
rand.

PARAGUAY
7-11-17. Atyrá, voorbeeld 
van een duurzame stad.
Blok met 5.000 Gs. Wilde 
bloemen. 

SAUDI ARABIË
24-8-’17. Kroonprins 
Muhammad Bin Salman 
(1945).
2, 5 R. Portret.

23-9-’17. Nationale Dag.
2 R. Landkaart, portret 
koning Salman bin Abdoel 
Aziz al-Saoed (1935) met 
zwaard. 

12-11-’17. Arabische 
Islamitische Amerikaanse 
Topconferentie in Riyadh.
2 R. President Donald 
Trump (1946), koning 
Salman bin Abdoel Aziz 
al-Saoed, vlaggen.

SIERRA LEONE
29-4-’16. Frankeerzegels.
300, 300, 500, 500, 1.000, 
2.000, 3.000, 3.000, 5.000, 
5.000, 5.000, 7.000, 8.000, 
9.000, 10.000, 10.000, 
20.000 L. Resp. fluweelwe-
ver (Ploceus nigerrimus), 
groene toerako (Tauraco 
persa buffoni), tweemaal 
leeuw (Panthera leo), 
ijzererts, mijnwerker met 
rutielzand, geslepen dia-
mant, lint voor borstkanker-
campagne, campagne ‘Stop 
kinderhuwelijk’: meisje en 
baby, campagne ‘Meisjes 
geen bruiden’: meisje en 
baby, campagne ‘vroege en 
gedwongen huwelijk zijn 
verkeerd’: jong gezin, cam-
pagne tegen kinderarbeid: 
kind met hamer, man en 
kind met aidsvirus, dokter 
behandelt malariapatiëntje, 
drie straatkinderen, twee 
straatkinderen, straatkind. 

SINGAPORE
15-11-’17. Groetzegels, car-
toons van staatsembleem 
Merlion.
Velletje met vijfmaal 1st 
Local, vijfmaal 2nd Local. 
Teksten ‘Congrats’, ‘Selfie’, 
‘High Five’, ‘Well done’, ‘All 
the best’, ‘Miss you’, ‘Good 
luck’, ‘Cool’, ‘Love’, ‘Hello’. 

SRI LANKA
2-11-’17. Internationale 
Boeddhisten Conferentie in 
Colombo.
25.- R. Beeldmerk, tempel 
van de tanden religie in 
Kandy. Ook blok met zegel.
8-11-’17. Filatelistische 
dienst 50 jaar.
35.- R. Beeldmerk.
14-11-’17. 40 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Zuid-Korea. Gezamenlijke 
uitgifte met Zuid-Korea.
10.- 50.- R. Dansers.

ST. HELENA
Nov. ’17. Kerst, bloemen.
15, 25, 60 p., £ 1.-. Resp. 
amaryllis, kerstroos, 
Kaapse lelie, lelie. 
Nov. ’17. Wandelbestem-
mingen.
40, 50, 60 p., £ 1.-; blok 
£ 1.50. Resp. Shark’s 
Valley, Lot, Diana’s Peak, 
Longwood Barn; Lot’s 
Wife’s Pond. 

ST. PIERRE ET 
MIQUELON
13-11-’17. Explosie van 
Halifax 100 jaar geleden.
€ 1.50. Achtersteven van 
s.s. ‘Mont-Blanc’, vernield 
tentoonstellingsgebouw. 

13-11-’17. Eric Tabarly 
(1931-1998).
Velletje met € 1.-, 2.-. Resp. 
portret scheepsontwerper 
en oceaanzeiler, zeilboten. 
Landkaart op rand.
15-11-’17. Prettige feest-
dagen.
€ 0.85. Kerstman, kerk. 

4-12-’17. Kathedraal van 
Saint-Pierre 110 jaar.
Blok € 2.-. Kerkgebouw.

ST. VINCENT
GRENADINEN
17-12-’17. Kerst.
90 c., $ 2.65, 3.40, 5.-; 
velletje met $ 2.50, 
2.50. Resp. danseressen, 
Verlichte kerstbomen, ster, 
kerststal; kerstversiering, 
kerststal. 

SUDAN
2016. Frankeerzegels, 
opdrukken op zegels uit 
1962.
8.- SDG op 55 m. , 10.- SDG 
op 10 m. Resp. koeien, 
katoenpluksters. 

SURINAME
15-11-’17. Kikkers.
SR$ 3.-, 5.-, 6.-, 7.-, 8.-, 9.-. 
Resp. Cruziohyla calcarifer, 
Hyla geographica, Litoria 
wollastoni, Megophrys 
nasuta, Rana catesbeiana, 
Rhacophorus pardalis. 

SWAZILAND
27-2-’17. Regeringspro-
gramma van actie en 
bedrijfskundig bestuur.
I, II, III, IV, V; blok 10.- E. 
Resp. landkaart gevuld 
met cijferreeksen, oudere 
mensen in rij, hand met 
schrijfveer en docu-
ment, waterzuivering, 
wapenschild en landkaart; 
wapenschild en landkaart.
21-8-’17. Dieren.
I, II, III, IV, V. Resp. Panthera 
leo, Loxodonta africana, 
Syncerus caffer, Panthera 
pardus, Diceros bicornis. 

SYRIË
2017. Frankeerzegels, 
archeologie.
£ 25, 50, 75, 100, 155 
(samenhangend). Resp. 
aardewerk kruik, marmeren 
kom, ketting, beeld van 
roofvogel, beeld van vrouw.
2017. 59e Internationale 
Beurs van Damascus.
£ 200, 300 (samen-
hangend); blok 500. 
Beeldmerk.

THAILAND
15-11-’17. Nieuwjaar.
Viermaal 3.- B. (samen-
hangend), tweemaal 15.- B. 
Verschillend snoepgoed. 

TOKELAU
20-11-’17. 70-jarig huwelijk 
koningin Elizabeth II 
(1926).
45 c., $ 1.40, 2.-, 3.- 
Verschillende afbeeldingen 
van vorstin en prins Phillip 
(1921) en gezinsleden. Ook 
velletje met de zegels. 
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2-11-’17. 150 jaar samen-
werking met Verenigde 
Staten.
$ 65. Vlaggen.

VERENIGDE STATEN
30-11-’17. Alzheimer.
First Class. Hoofd met hand 
op schouder. 

WALLIS EN FUTUNA
15-10-’17. Traditie.
200 F. Bereiding van 
gerecht hua. 

9-11-’17. Opwarming van 
de aarde.
Viermaal 115 F. (samenhan-
gend). Cycloon Ivan met 
stijging waterpeil en erosie: 
eilanden met palmbomen, 
verwitting van koraal: on-
derwaterbeeld met koraal, 
extreme windomstandighe-
den: golven en palmbomen, 
oceaanverzuring: onderwa-
terbeeld met vissen.

ZUID-AFRIKA
7-11-’17. Helen Suzman 
(1917-2009).
Blok Standard Postage. 
Portret politica en anti-
apartheidsactiviste.
1-12-’17. Eerst harttrans-
plantatie 50 jaar geleden.
B4. Lichaam met rood hart. 

ZUIDPOOLGEBIED
BRITS
25-11-’17. Onderzoeks-
schepen. 
Zesmaal 76 p. ‘John Biscoe’ 
(1947-1956), ‘Shackleton’ 
(1955-1969), ‘John Biscoe 
(2)’ (1956-1991), ‘Brans-
field’ (1970-1999), ‘James 
Clark Ross’ (1991-heden), 
‘Ernest Shackleton’ 
(1999-heden). 
25-11-’17. Koraal.
66, 76 p., £ 1.01, 1.22; vel-
letje met negenmaal 66 p.. 
Resp. Anthomastus sp. 
Slabellum sp. , Fannyella 
sp., Stylasteridae; verschil-
lende koraalsoorten. 

25-11-’17. Vrouwenportret-
ten, muurschilderingen uit 
bunker in Port Lockroy.
66, 76 p., £ 1.01, 1.22. Resp. 
Diana Dors (1931-1984), 
Jane Russell (1921-
2011), Jayne Mansfield 
(1933-1967), Sophia Loren 
(1934). 

ZUIDPOOLGEBIED
FRANS
30-11-’17. Fauna op eiland 
Europa.
Velletje met € 0.85, 0.85, 
0.85, 1.45. Resp. witstaart-
keerkringvogel (Phaethon 
lepturus), grote fregatvogel 
(Fregata minor), skink 
(Mabuya comorensis in-
fralineata) , soepschildpad 
(Chelonia mydas). 
8-12-’17. Pinguïns.
€ 1.-. Pygoscelis adeliae. 
3-1-’18. Mineraal.
€ 0.50, 0.50. Onbewerkte 
en bewerkte ilmeniet. 
3-1-’18. La Quille.
€ 1.05. Rots bij eiland St. 
Paul.
3-1-’18. Vliegveld.
Blok € 3.90. vliegtuig type 
BPY Catalina, schip ‘La 
Perouse’, landkaart. 

Afkortingen:
RCC: Regional Com-
monwealth in the field of 
Communications
Mercosur: Gemeenschap-
pelijke Economische Markt 
voor Zuid-Amerika
UPAEP: Unión Postal de 
las Américas y España y 
Portugal 
WWF: World Wildlife Fund

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

Speciale Catalogus 2018 In september 2017 is deze catalogus in de verkoop gebracht. Hier volgen een aantal correcties of aanvullingen:

Aanvullingen op het Katern
Prijsstelling enveloppen  
Dag van de Postzegel
Uitgaande van frisse 
onbeschadigde exemplaren.
 1937  € 30,00 
 1938  € 30,00 
 1939  € 30,00 
 1940  € 40,00 
 1941  € 30,00 
 1942  € 20,00 
 1943  € 8,00 
 1945  € 20,00 
 1946  € 15,00 
 1947  € 10,00 
 1948  € 10,00 
 1949  € 8,00 
 1950  € 8,00 
 1954-57  € 8,00 
 1960-62  € 8,00 
 1964  € 8,00 
 1968-2013  € 6,00 excl. 1994
 2014-2017  € 8,00 

Blz. 36: cat.nr. 23C ongebruikt wordt € 700,--
blz. 37: cat.nr. 27K, postfris wordt € 6.275,--
Blz. 37: cat.nr. 25L, postfris wordt € 1.450,--
Blz. 37: cat.nr. 27L, postfris wordt € 6.275,--
Blz. 43: onder 1e alinea. Pag. 39 wordt 41, evenals 
de verwijzing naar de Oplagen van de 3e groep.
Blz. 177: 1624A t/m 1626A tanding moet zijn: Kt. 13¼:12¾.
Blz. 177: 1624B moet zijn Kt. 13¼:12¾.
Blz. 280: V2816-2820 moet zijn € 16,00 ipv € 37,50
Blz. 295: V3054A wordt 8.00 ipv 7.50
Blz. 298: nr. 3103 invoegen , 1,60 en 1,50
Blz. 317: V3426-3427 wordt 16.00 ipv 9.60
Blz. 319: Zegel uit Prestige bklt. 59 moet zijn 66.
Blz. 319: V23472 moet zijn V3472
Blz. 320: toevoegen V 3485 10 x1, € 16,00
Blz. 320: toevoegen V3486 5 x 2, € 16.00
Blz. 320: toevoegen V3487 5 x Int., € 13.50
Blz. 323: 3536A WIllemstad moet zijn Dommel, evenals 3536B.
Blz. 323: 3537A en B Arnemuiden moet zijn Geul.
Blz. 427: AU34 toevoegen 1.60 en 0.80
Blz. 427: AU35, toevoegen 2.70 en 1.50
Blz. 431: 3e kolom 2e nr. 97 wijzigen in 198.
Blz. 436: 2e kolom BZ42a wordt 1.80 en 1.80
Blz. 436: 2e kolom BZ42b wordt 3.00 en 3.00
Blz. 436: 2e kolom BZ42c wordt 2.00 en 2.00
Blz. 437: 1960, 439,50 wijzigen in € 43,95
Blz. 495: 1e kolom 13H wordt 65.00 en 10.00
Blz. 517: 1e kolom 384Ca wordt 25.00 en 10.00
Blz. 520: 1e kolom P4 wordt 500.00, 100.00 en 30.00
Blz. 526: 2e kolom D19a wordt 150.00, 50.00 en 150.00
Blz. 789: ie kolom invoegen 22f Plaatfout 3.00 en 3.00

Katern Puntstempels
Gebruikte verkortingen puntstempelcatalogus 2018
1h nummer 1 haaks 
10s nummer 10 scheef 
21ds nummer 21 scheef Delfshaven 
21es nummer 21 scheef Emmen 
25dh nummer 25 haaks Dirksland
25gh nummer 25 haaks ’s-Graveland
64kch nummer 64 haaks Kampen cijfer 6 helt achterover
67zkh nummer 67 haaks Leeuwarden
155bh nummer 155 haaks Kamp bij De Bilt
155wh nummer 155 haaks Kamp Wies:veld
155zh nummer 155 haaks Kamp bij Zeist
159ms nummer 159 scheef Kamp bij Milligen
159rh nummer 159 haaks Kamp bij Rijen

Keuringscommissie
De NVPH heeft een keuringscommissie die zegels en 
poststukken keurt van Nederland en de (vm) Overzeese 
Gebiedsdelen De stukken worden gekeurd door 3 of 
meer keurmeesters, onafhankelijk van elkaar. Wordt een 
zegel goedgekeurd dan wordt een Certificaat verstrekt.
(geel) Heeft de zegel gebreken dan wordt een wit rapport 
opgemaakt, genaamd: “Oordeel van deKeuringscommissie.”  
Voor alle duidelijkheid een “Oordeel van de Keurings-
commissie” is geen Certificaat. 

Uitgebreide Informatie kunt u vinden op de website

Berichten van de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren

www.nvph.nl
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ijn grootvader heeft mij erg verwend 
toen ik nog een kleine jongen was. Ik ben 
naar hem vernoemd, want hij heette ook 
Dio Glaudemans. Hoewel mijn opa zelf 

geen postzegels verzamelde, was hij daarin zeer 
geïnteresseerd en heeft hij mij veel zegels gege-
ven. In 1958 ging hij naar de Wereldtentoonstel-
ling in Brussel, en daarna gaf hij mij alle zegels die 
daarvoor waren uitgegeven van alle landen, soms 
ook met FDC erbij. Zo kreeg ik zestig jaar geleden 
mijn eerste thematische verzameling.

Wereldtentoonstelling
Het was de tijd van de wederopbouw na de oorlog, 
een tijd van hoop, van hard werken, van nieuwe 
kansen en van uitvindingen. Landen wilden hun 
modernste spullen laten zien. Het paviljoen van 

de Sovjet-Unie (afb 1) was erg populair want 
daar kon een model van de spoetnik bewonderd 
worden, de eerste kunstmatige satelliet, die kort 
daarvoor gelanceerd was. Roemenië had al Spoet-
nikzegels uitgegeven en die werden heel toepas-
selijk overdrukt voor de Expo (afb 2). Twee dingen 
zijn opmerkelijk: het Roemeense FDC-stempel 
heeft geen datum, en de opdruk komt net zo vaak 
kopstaand voor als in de normale stand. 
De Expo werd 60 jaar geleden gehouden. Het was 
een belangrijke gebeurtenis waarvoor België bij 
de 50e herdenking in 2008 opnieuw zegels had 
uitgegeven (afb 3).
In slechts drie jaar werden alle paviljoens 
gebouwd door 15.000 arbeiders. Het Atomium 
(afb 4) zou na de tentoonstelling afgebroken 
worden maar het is inmiddels een beeldmerk van 

de stad Brussel geworden. In 2006 is het grondig 
gerestaureerd en nu weer open voor publiek. Het 
stelt een ijzerkristal voor dat 165 miljard keer 
uitvergroot is.
De wereldtentoonstelling werd door koning 
Boudewijn geopend, en was voor het publiek 
toegankelijk van 17 april tot 19 oktober 1958. 
Het terrein was 200 hectare groot, er kwamen in 
totaal 41 miljoen bezoekers. Er waren 39 deelne-
mende landen en daarnaast ook paviljoens van 
bedrijven zoals Coca Cola, Côte d’or en Philips. 
Het was een universele tentoonstelling wat 
inhield dat het over alle onderwerpen ging. Een 
jaar van tevoren had België al twee zegels (2 en 
4 frank) (afb 5) uitgegeven als vooraankondiging 
en dat moest men herhalen toen de tarieven ver-
hoogd werden (2½ en 5 frank). Twee dagen voor 
de opening werden speciale Expo zegels met 
toeslag uitgegeven. De Belgische post was met 
vier tijdelijke postkantoren aanwezig op de Expo, 
die stempelden met Brussel-Tentoonstelling 1, 2, 
3 en 4 (afb 6).

M

Expo Brussel 1958

samenstelling Dio Glaudemans, dio.glaudemans@hccnet.nl 
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Merkwaardige zegels
De Expo zegels van de Verenigde Naties zijn 
zeer merkwaardig. Niet alleen is het de grootste 
serie (16 zegels waarvan 6 luchtpost), het was 
ook de duurste serie (100 frank totaal). De 
zegels waren alleen als complete set verkrijg-
baar met uitzondering van de 1, 1½, 2½ en 
5 frank die ook los te koop waren. In eerste 
instantie waren de zegels alleen bij voorinte-
kening te koop, maar als de gedrukte oplage 
van 600.000 series niet uitverkocht raakte 
dan zouden de zegels ook te koop zijn bij het 
filatelieloket Brussel, bij het paviljoen van de 
Verenigde Naties en bij het hoofdkantoor van de 
Verenigde Naties in New York. Uiteindelijk werd 
er van de 600.000 series net iets meer dan 
de helft verkocht: 339.000. Echter, de zegels 
waren uitsluitend te gebruiken bij het paviljoen 
van de Verenigde Naties op de Expo en werden 
meteen ongeldig bij het einde van de Expo. Een 
enkelfrankering van de 9 frank (tarief briefkaart 
naar het buitenland 3 frank plus aanteken-

recht 6 frank) (afb 7) behoort dan ook tot de 
zeldzaamheden van een Expo collectie. Op de 
zegels worden de onderdelen van de Verenigde 
Naties uitgelicht, zoals: BIT, WHO, Wereldbank, 
FAO, GATT, ICAO, UNESCO, UPU, en meer. Het 
hoofdkantoor van de Verenigde Naties in New 
York maakte reclame om de Expo te bezoeken 
(afb 8).
Ook Tunesië heeft een merkwaardige Expo zegel 
gemaakt: een opdrukzegel die alleen afgestem-
peld op een kaart te verkrijgen was op de Expo 
(afb 9). De Michel catalogus vermeldt dit wel 
maar zonder prijsaanduiding. Op Internet wordt 
de kaart vanaf 1 euro aangeboden, dus erg 
zeldzaam zal het niet zijn. Maar ik heb de kaart 
ook van mijn opa.
De zegels van de Sovjet-Unie (afb 1) werden 
eerst ongetand uitgegeven op 10-4-1958, en 
vier dagen later getand. Had men problemen in 
de postzegeldrukkerij? Of werd dit met opzet 
gedaan? In elk geval zijn de ongetande zegels 
niet kostbaar of moeilijk te vinden. Hongarije en 

Bulgarije hebben ook ongetande zegels in om-
loop gebracht maar ik zal ze hier niet afbeelden 
want het zijn geen reguliere uitgiften.
Verder hebben diverse landen blokken uitgege-
ven voor de Expo. Kennelijk waren postzegels 
zestig jaar geleden ook al een bron van inkom-
sten. Het gaat om: Hongarije, Vaticaan, Panama, 
Haïti, Nicaragua, Dominicaanse Republiek en 
Spanje. Mijn grootvader had goed voor mij 
gezorgd want ze waren er allemaal bij. Sommige 
zijn inmiddels prijzig geworden. De ruimte ont-
breekt om ze hier allemaal af te beelden, maar 
eentje van opa kan wel, de Spaanse blokken op 
FDC (afb 10).

Paviljoens
België pakte het groots aan. Er waren meer-
dere Belgische paviljoens op de Expo: Benelux 
(afb 11), bouwkunde (afb 12), Telexpo (afb 13), 
Belgisch Congo en Ruanda-Urundi (afb 14) en 
nog meer. Er was moderne en zelfs futuristi-
sche architectuur te zien. Veel landen hebben 
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hun paviljoen afgebeeld op hun zegels. Enkele 
voorbeelden: Frankrijk (afb 15), Luxemburg 
(afb 16), Brazilië (afb 17), Dominicaanse 
Republiek (afb 18), Vaticaan (afb 19), Verenigde 
Naties (afb 20). Panama heeft de paviljoens 
van andere landen afgebeeld, waarbij landen 
die zelf geen zegels hebben uitgegeven voor de 
Expo: Argentinië (afb 21), Venezuela (afb 22) 
en Groot-Brittannië (afb 23). Op het paviljoen 
van de USA kon men zegels laten afstempelen 
(afb 24). Hier waren optredens van Duke Elling-
ton, Count Basie en Harry Belafonte. Een aantal 
paviljoens is destijds niet op een postzegel 
gezet, zoals: Oostenrijk, Mexico, Joegoslavië, 
Duitsland, Thailand, Japan en Nederland. Het 
paviljoen van Tsjechoslowakije (afb 25) was 
een bijzonder gebouw dat opgetrokken was 
uit staal en glas. Het was drukbezocht want 
er kwamen 6 miljoen bezoekers. Dit paviljoen 
kreeg een prijs als beste paviljoen van de Expo. 
Na afloop van de Wereldtentoonstelling werd 
het afgebroken en naar Praag verhuisd, waar 

een deel door brand werd verwoest. Alleen het 
halfronde deel staat er nog. Het raakte in verval 
en in 2001 is het geheel gerenoveerd. Er waren 
meer landen die hun paviljoen na sluiting van 
de Expo meenamen, onder andere Oostenrijk 
en de Sovjet-Unie.
Het aantal deelnemende landen kon ik niet 
goed vaststellen omdat diverse bronnen hier-
over verschillende informatie geven. Het aantal 
loopt uiteen van 39 tot 45. Als we uitgaan 
van de officiële website van de BIE (Bureau 
International des Expositions) dan waren het 
39 landen. Sommige landen hadden hun logis-
tiek niet op orde. Zo zijn de Expo zegels van de 
Portugese kolonies pas na afloop uitgegeven. 
Hier de zegel van Portugees Timor (afb 26).

Bijzondere stempels op de Expo
De EEG (Europese Economische Gemeen-
schap) was kort daarvoor opgericht op 1 januari 
1958, en deze voorloper van de EU bestond 
nog slechts uit zes landen, die met elkaar 

afgesproken hadden om de Europazegels in 
Brussel op de Expo op dezelfde dag (13-9-1958) 
te stempelen met hetzelfde stempel, waarvan 
alleen de plaatsnaam verschilde: Amsterdam, 
Bonn, Brussel, Luxembourg, Paris, Roma. Aan 
de Italiaanse FDC (afb 27) is te zien dat deze op 
het paviljoen op de Expo werd gestempeld. De 
Europazegels van Saarland konden gestempeld 
worden met Bonn (afb 28), de enige keer dat 
een stempel van Bonn op een FDC van Saarland 
voorkomt. 
De Belgische post zorgde voor een groot aantal 
bijzondere stempels. Op deze envelop (afb 29) 
zijn er een paar bij elkaar gezet, waarbij rechts-
onder het stempel voor de Nederlandse dag op 
de Expo.

Meer info
Wikipedia
www.bie-paris.org/site/en/1958-brussels
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COLLECTORS WORLD

INTERNATIONAL AUCTIONS 2018
Auktionshaus 
CHRISTOPH GÄRTNER GmbH & Co. KG

39th AUCTION 
February 8 - 9, 2018 /  banknotes & coins
February 20 - 23, 2018 / philately & picture postcards

40th AUCTION 
June 5 - 6, 2018 / banknotes & coins
June 12 - 15, 2018 / philately & picture postcards
Closing date for consignments: April 15, 2018

41st AUCTION
SPECIAL AUCTION PRAGA 2018 
Philatelic Partner & Official Auctioneer 
August 16 - 17, 2018 / international rarities
Closing date for consignments: May 30, 2018

www.auktionen-gaertner.de
                                                                                                                  

AUCTION GALLERIES Hamburg
vormals Schwanke GmbH
March 2 - 3, 2018 / 7. Auction
June 8 - 9, 2018 / 8. Auction
September 7 - 8, 2018 / 9. Auction
November 30 - December 1, 2018 / 10. Auction
Closing date for consignments 2 months before each auction

www.auction-galleries.de
                                                                                                                  

AUKTIONSHAUS EDGAR MOHRMANN & CO
Internat. Briefmarken-Auktionen GmbH

210. Auction / May 8, 2018
Closing date for consignments 2 months before each auction

www.edgar-mohrmann.de

PHILATELY, STAMPS, COINS & BANKNOTES

AND A HAPPY NEW YEAR

Merry Christmas

We would like to thank all our
customers, consignors, bidders and 
interested parties for a successful
year 2017 and wish you health,
joy and success in the
New Year.
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Auktionshaus
Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Steinbeisstr. 6+8 | 74321 Bietigheim- Bissingen
Tel. +49-(0)7142-789400 
www.auktionen-gaertner.de

Auction Galleries Hamburg
vormals SCHWANKE GmbH
Kleine Reichenstr. 1 | 20457 Hamburg
Tel. +49-(0)40-337157
www.auction-galleries.de

Auktionshaus
Edgar Mohrmann & Co
Kleine Reichenstr. 1 | 20457 Hamburg
Tel. +49-(0)40-6894700
www.edgar-mohrmann.de  
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