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Sandd en PostNL
Het was natuurlijk te verwachten 
dat er Sandd zegels in de oranje 

brievenbus van PostNL zou belan-
den. Hier werd verschillend mee 

omgegaan. De ene keer kwam er 
een stickertje van Sandd op dat de 
post vertraagd is omdat deze in de 
verkeerde brievenbus was gede-
poneerd (en PostNL deze dus weer 

bij Sandd heeft ingeleverd) en een 
andere keer werd de Sandd envelop 
gewoon door PostNL verwerkt, ge-
stempeld en besteld. Zonder enige 
opmerking.

Verbeteringen
In het blad van januari stonden bij het 
artikel Excursie bij Sandd enkele sto-
rende fouten. Jaarlijks worden niet 75 

miljoen maar 750 miljoen poststuk-
ken bezorgd. En: in de verschillende 
vestigingen wordt de post alleen 
gesorteerd op wijkcode; de bezorgers 
sorteren zelf hun post op looproute.

Te veel betaald?
Het is een goed bewaard geheim van 
PostNL dat u met de (goedkopere) 
Decemberzegel ook gewone post 
kon frankeren en niet alleen kerst- en 
nieuwjaarspost. PostNL is daar op de 
website niet duidelijk over. Hier stond: 
‘Met de Decemberzegels verstuurt u 

extra feestelijk en voordelig uw kerst- 
en nieuwjaarswensen in de periode 
van 20 november 2017 tot en met 
6 januari 2018.’ Het veertiendaagse 
blad voor de retailers, Posted, is er 
wel duidelijk over. Alle post kon met 
een Decemberzegel gefrankeerd 
worden. De servicegraad hiervan was 
wel lager.

Uit: Posted

Ze kleven wat af! 
Twee postbedrijven, twee kansen. 
En ja hoor. Waren we bij PostNL 
er al aan gewend om bij tijd en 
wijle door stickers vernietigde 
postzegels te ontvangen, – uit 
operationele overwegingen, en ook 
als er op het poststuk meer dan 
voldoende ruimte aanwezig is voor 
het aanbrengen van de noodza-
kelijke stickers, zoals de brief uit 
Wallis laat zien – heeft Sandd het 
voorbeeld gevolgd. In de kerstperi-

ode werden vrijwel alle Kerstzegels 
van Sandd ‘ontwaard’ met een wel-
iswaar klein stickertje – afwijkend 
van de gebruikelijke coderingen 
– maar toch ‘voldoende’ om de fi-
latelist niet blij te maken. Blijkbaar 
werd dit ingegeven door de grote 
aantallen Kerstzegels die werden 
gebruikt en de tijdrovende actie 
van de stempeling. Zover bekend, 
heeft Sandd geen stempelmachi-
nes. 

Meestal wel, maar de 
inwoners van Letland 
die een pakketje vanuit 
Nederland of Canada 
te verwachten hadden 
 zullen minder blij 
geweest zijn. 
Wat is er gebeurd: Op 
2 januari 2018 ontving 
de Letse post Latvijas 
Pasts een luchtvracht-
zending van 160 
post pakketten vanuit 
Nederland. De meeste 
pakketten waren uit 
Nederland afkomstig, 
maar een deel was op 
Schiphol vanuit Canada 
‘overgestapt’. 
De zending arriveerde 
in zeer gehavende 
toestand in Riga. Een 
deel daarvan moet zelfs 
als geheel verloren 
worden beschouwd. De 

rest van de beschadigde 
post werd conform de 
internationale regels 
omgepakt, van een 
label voorzien en aan 
de geadresseerde 
uitgereikt. Er zitten ook 
expreszendingen bij en 
de afzenders kunnen 
een claim indienen 
vanwege de vertraging. 
Gewone beschadigde 
pakketten kunnen 

geweigerd worden en 
dan kan de afzender 
een claim indienen bij 
de postbedrijven in 
Canada of Nederland. 
Lastiger wordt het voor 
pakketten die geheel 
verloren zijn gegaan. De 
potentiële ontvanger 
dient een maand na de 
verwachtte aankomst-
datum te klagen bij de 
afzender.

Via PostNLVerkeerde brievenbus

Blij met een pakketje!?

Foto: Latvijas Pasts
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Het lijkt ver weg, maar als ik dit schrijf zijn Decemberzegels (PostNL) en 
Kerstzegels (Sandd) nog steeds geldig.
Het is een roerige feestperiode geweest waarin er voor de filatelist wel 

wat te beleven viel. ‘Ineens’ was daar Sandd ook met goedkopere postzegels 
voor de kerstkaarten. Helemaal onverwacht was dat natuurlijk niet, nadat 
het bedrijf postzegels had uitgegeven voor het normale (particuliere) post
verkeer, maar het had natuurlijk ook gekund dat men dacht dat de € 0,60 wel 
voldoende ‘korting’ was ten opzichte van de € 0,73 voor de Decemberzegel. 

Maar Sandd zorgde voor nog meer verrassingen: particuliere postwaarde
stukken met een Kerstzegel. Uitsluitend met de Pink Ribbon zegel. Aangezien 
er ook kaarten met eigen ontwerp (bij een externe partij) gemaakt konden 
worden is het aantal verschillende kaarten oneindig groot. De dubbele kaar
ten werden met envelop geleverd, dus die zijn wel standaard, maar waren 
niet ongebruikt verkrijgbaar.

Niet alleen zorgde Sandd voor verrassingen, het ‘kreeg’ zelf ook ‘een verras
sing’. Per 1 januari van dit jaar moet het bedrijf minimaal 80% van de bezor
gers een vast contract aangeboden hebben. Hoe dit afloopt is nog ongewis, 
want Sandd is naar de rechter gestapt.

Zoals u in het januarinummer al heeft kunnen lezen was het niet de bedoe
ling dat de gefrankeerde kaart ongestempeld verkrijgbaar zou zijn. Bij de 
eerste batch ging echter niet alles goed: het zegelbeeld was veel te klein en 
ongestempeld. De batches daarna hadden een aanmerkelijk groter zegelbeeld  
(formaat van de originele zegel) en een meegedrukt stempel, zonder datum. 
Op 1 december van dit jaar gaat de kaartenshop weer open.

Eind april, tijdens de Westpex, wordt het levenswerk van de bekende 
Amerikaanse verzamelaar Bradley Horton geveild. Het betreft de grootste 
collectie Amerikaanse postwaardestukken ter wereld. Het is een samenwer
king tussen de veilinghuizen Schuyler Rumsey (USA) en Christoph Gärtner 
(Duitsland). Horton overleed op 1 oktober 2017 op 80jarige leeftijd.

KLM is in december in de pakkettenmarkt gestapt onder de naam Shipping
Blue. Pakketten tot 30 kg kunnen via het BlueBizprogramma verzonden 
worden. Dit is geschikt voor het midden en kleinbedrijf. De levering geschiedt 
van deur tot deur en wereldwijd. Het pakket wordt opgehaald, gevlogen naar de 
dichtstbijzijnde luchthaven en vandaar per koerier bezorgd. De overkomstduur 
is 35 werkdagen. Of het bedrijf concurrerend is, is niet te zeggen. Prijzen wor
den niet gecommuniceerd en bij de start was de klantenservice niet bereikbaar.

Het is zover bekend niet eerder gebeurd dat een staatshoofd zich bemoeit 
met de posttarieven, zelfs als het postbedrijf een staatsbedrijf is. De presi
dent van de Verenigde Staten van Amerika doet wel meer ongewone dingen, 
dus we kijken nergens meer van op. Bijzonder is het wel dat president Trump 
– via Twitter uiteraard – meent zich te moeten bemoeien met de prijs van de 
pakketjes van de webshops die het staatspostbedrijf USPS hanteert. Trump 
is van mening dat hier veel te weinig voor wordt gerekend. 

De jaarlijkse cdrom is weer verschenen, met de complete jaargang 2017. 
Dit is al sedert 2004 een traditie. Het voorziet bij velen in een behoefte. De 
volumineuze papieren jaargang hoeft namelijk niet meer bewaard te worden. 
Tevens is het zoeken naar een artikel of onderwerp secondenwerk geworden.

Traditiegetrouw – ook al sedert 2004 – zal het maartnummer weer een 
Brievenbeurs themanummer zijn. Dit jaar UPU en de geschiedenis van de 
post. Gezien de aangemelde bijdragen belooft dit weer een mooi en toch ook 
gevarieerd nummer te worden.

Bpost begint – samen met een warme bakker uit Tienen – het jaar ‘warm’. 
Kocht u al schoenen en elektronica online, nu kunt u ook vers brood online 
kopen. De vraag laat zich wel stellen hoe vers moet vers brood zijn. Het wordt 
in de middag gebakken, laat in de middag verzonden en de volgende dag in 
heel België geleverd. 

René Hillesum

E D I T O R I A L

De volgende mutaties zijn in 
het overzicht van bij Filatelie 
aangesloten verenigingen 
doorgevoerd:
Reuver
FV “Filvero”: H. Drissen, Busser-
eindseweg 39, 5954 CE Beesel, 
telefoon 077-4741585,
pzv.filvero@ziggo.nl

Wijk bij Duurstede
FV Wijk bij Duurstede: 
filatelie.wijk@gmail.com

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

M U T A T I E S

Royal
De Royal Philatelic 
Society London 
heeft een Persoon-
lijke Postzegel 
laten maken. Dit 
bij gelegenheid 
van de eerste 
Regional Meeting in 
Nederland voor de 
Belgische en Nederlandse leden 
(en belangstellenden) van de 

Britse vereniging. 
De bijeenkomst 
wordt gehouden 
op 30 maart tij-
dens de Brieven-
beurs in Gouda. 
Het velletje – in 
zeer beperkte op-
lage – kost € 12 
en is uitsluitend 
in de stand van 

de Royal op 30 en 31 maart 
verkrijgbaar.

Julius Vermeulen 
ontwerpt weer postzegel
Na zijn 
afscheid bij 
PostNL als ad-
viseur visuele 
communicatie 
(zie Filatelie 
januari 2017) 
heeft Julius 
Vermeulen zich 
voor het eerst weer met postze-
gels beziggehouden en een post-
zegel ontworpen voor Stichting 
de Brievenbeurs. Dit vanwege de 
vijfentwintigste beurs op 30 en 
31 maart aanstaande in De Mam-

moet in Gouda. 
Het vel zal voor 
het eerst op de 
beurs te koop 
zijn, maar kan 
al wel besteld 
worden voor 
€ 13 (inclusief 
verzendkos-

ten) door overschrijving op 
NL37 INGB 0002 3180 42 t.n.v. 
Stichting De Brievenbeurs. Ver-
geet niet uw adres te vermelden! 
(De bestellingen worden pas in 
april uitgeleverd)

Nieuw kantoorpand
Zoals bekend, is de 
KNBF inmiddels 
ingetrokken in een 
nieuw kantoorpand 
in Houten. Gelijktij-
dig is de landelijke 
vereniging SvF (Sa-
menwerkingsver-
band Filatelie) van 
Den Haag verhuisd 
naar datzelfde 
pand aan de Nieuwe Schaft 23. 
Bij gelegenheid van de verhui-
zing werd er een gezamenlijke 

Persoonlijke De-
cemberzegel uit-
gegeven voor de 
medewerkers. Er 
zijn nog een aantal 
velletjes over en 
die zijn voor € 11 
(inclusief verzend-
kosten) te koop. 
Bank: NL27 ABNA 
0564395447 

tnv Samenwerkingsverband 
Filatelie, Houten. Vergeet niet uw 
adresgegevens te vermelden.

mailto:e.braakensiek@tele2.nl
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Veel volwassenen weten niet wat ze voor 
hun verjaardag zouden moeten vragen. Ze 
hebben geen behoefte aan meer ‘spullen’. 
In tegendeel, ze zijn juist spullen aan het 
opruimen. Het is moeilijk, iets weggooien. 
Wie weet kan je heb je er een keer nog wat 
aan. Maar ja, aan de andere kant heb je er 
de afgelopen 30 jaar niets mee gedaan, 
dus kan het wel weg. Hoewel, toch zonde. 
Graag geen ‘spullen’ voor de verjaardag die 
een dergelijk lot beschoren zijn.
Wat dan wel vragen voor je verjaardag? Iets 
nuttigs, zoals kleding, iets wat je anders zelf 
zou kopen zoals een fles wijn, of traditioneel 
bonbons en bloemen. Daar kan je eigenlijk 
niet bij een man mee aan komen zetten. 
Waar doe je nu iemand een plezier mee? 
Waar zou je jezelf een plezier mee doen?
Mensen, wij zijn allemaal postzegelverza-
melaars! We zien allemaal wel eens een 
zegel of een stuk dat we best zouden kun-
nen gebruiken en wat we willen hebben. 
Maar, het is misschien wat prijzig, dus laat 
je het maar zitten. En later spijt natuurlijk. 
De zegel of het stuk is niet meer te krijgen, 
zeker niet in de kwaliteit waarin je het 
eerst hebt gezien.
Idee: koop het stuk of de zegel toch. Maar 
voeg het niet gelijk aan je collectie toe. 
Nee, bewaar het apart. Als iemand vraagt 
wat je voor je verjaardag wil hebben, sug-
gereer dan die zegel of dat stuk te geven. 
Je krijgt zo wat je wilt hebben, je doet de 
vrager een lol, je doet jezelf een lol, je hebt 
de verkoper een lol gedaan.
EN: je doet de filatelie een lol. Op de 
betreffende verjaardag wordt de zegel of 
het stuk het verhaal van de avond. Wat 
heb je gekregen? Nou, een poststuk! 
Verzamel je dat dan? Wat is daar nou aan? 
Vind je dat echt leuk? Filatelie wordt het 
gespreksonderwerp! Jij kunt enthousiast 
over je hobby vertellen en steekt mogelijk 
mensen aan… Ja, ik heb ook nog een oude 
verzameling op zolder liggen. Daar moet 
ik maar weer eens naar kijken. Kan jij me 
daarbij helpen? Ik wil eigenlijk ook wel wat 
gaan opzetten…
Verzwijg niet dat je filatelist bent. Nee, 
spreek! Maak filatelie tot gespreksonder-
werp. Deel je enthousiasme. Het wordt 
zo vast een leuke verjaardag en je werft 
nieuwe filatelisten!

Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

samenstelling Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen

Op 16 december j.l. werd voor de laatste 
keer vergaderd op het Bondsbureau in 
Utrecht en wel door de Ned Academie 

voor Filatelie en het Bondsbestuur van de KNBF.
Dit waren tevens de laatste vergaderingen waar 
de catering verzorgd werd, op het nieuwe Bonds-
bureau in Houten is het selfservice. Na 18 jaar 
namen wij daarom afscheid van Audrey Story, 
die uit handen van KNBF-voorzitter Jan Cees van 
Duin bloemen en een cadeaubon ontving.

Een paar dagen eerder werd op het Bonds-
bureau al afscheid genomen van Savanna en 
Jannie Sturkenboom, die ook vele jaren een 
vertrouwd gezicht waren met de broodjes, 
 koffie, soep en fris.
Het Bondsbestuur bedankt de dames voor hun 
inzet in de afgelopen jaren en ook brengen wij 
graag de complimenten over van de vereni-
gingen die zij vele jaren op uitstekende wijze 
hebben bediend.

Ons bereikte het bericht van overlijden op 
12 december 2017 van Luuk Goldhoorn, 
sinds 1981 drager van de Costerus-medail-

le. Luuk was geboren in 1929.
Na een aantal artikelen in De Postzak over 
stempelonderwerpen, portzegels, portenvelop-
pen en „Het doel van onze frankeerzegels nader 
beschouwd“ verscheen van zijn hand het veel ge-
bruikte “Van een halve cent tot één gulden vijf en 
zeventig. Een overzicht van de Nederlandse port-
zegels“ (1979, PHS 6), “De onbestelbare brief“ 
(1998, PHS 19). Verder in De Postzak: “Waarom 
het stempel P.Z. verdween” (1999),“Aangete-
kend, maar in de brievenbus“ (1999),“Drukwerk 
in de brievenbus“ (2000) en “Bepalingen betref-
fende den luchtpostdienst“(2003). In Filatelie: 
“Beporting luchtpoststukken uit en naar Neder-

land“ (2005). Publiceerde met G. Holstege “De 
stempels ‘Nietig’ en ‘Nietig/Afgeschreven Te’ met 
Kantoornaam“ (FI, 1991).
Luuk was een belangrijk verzamelaar en kenner 
van Nederlandse portzegels, hun ontstaan en 
gebruik. Verder was hij langjarig actief lid van het 
Bonds Documentatie Centrum. Terecht werden 
zijn kwaliteiten beloond, zo was hij houder van 
de Erwin König-prijs 1976-1980, en erelid van Po 
& Po sinds 1986. 
Naast zijn posthistorische interesse ontwikkelde 
Luuk zich ook tot expert op het gebied van me-
chanische muziek, zoals speeldozen, waarover 
hij tientallen artikelen en een boek publiceerde.

Wij verliezen in Luuk een groot filatelist en 
onderzoeker. 

Afscheid van de 
cateringdames

Correctie telefoonnummer Bondsbureau en bibliotheek

U heeft de afgelopen maanden er al regel-
matig wat over kunnen lezen en inmiddels 
zijn het Bondsbureau van de KNBF en de 

Bondsbibliotheek van de KNBF verhuisd. In de 
hectiek van de verhuizing blijkt in het vermelde 
telefoonnummer een fout te zijn geslopen.

Het juiste telefoonnummer is: 030-3075469.
Al uw schriftelijke correspondentie kunt u 
richten aan:
Bondsbureau KNBF
Nieuwe Schaft 23, 3991 AS HOUTEN

De postbus in Utrecht is vervallen!
Ons e-mailadres en de website zijn ongewij-
zigd: knbf@knbf.nl en www.knbf.nl

Openingstijden Bondsbureau
Het Bondsbureau is geopend en telefonisch 
bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag 
van 9.30 tot 16.00 uur.

Openingstijden Bondsbibliotheek
Geopend op woensdag van 10.00 tot 15.00 uur.

Column (30): 
Verjaarscadeau

Audrey Story Savanna (r) en Jannie Sturkenboom. In het midden Sonja 
van Zoeren (secretariaat)

Op 23 de
cember 2017 
waren er nog 
een aantal 
rolkasten 
te vullen 
met boeken 
(Foto: René 
Hillesum)

in memoriam luuk goldhoorn

mailto:knbf@knbf.nl
http://www.knbf.nl/
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KNBF-Bondsbureau
Nieuwe Schaft 23,
3991 AS Houten
Tel. 030-3075469
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. 030-3075469

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

Bondsspeld voor Harry Groeneveld
Op 14 december jl. toog KNBF-

voorzitter Jan Cees van Duin 
naar het Thomascentrum aan 

de Margrietstraat in Oud-Beijerland 
alwaar de laatste vergadering van 
2017 werd gehouden van de Postze-
gelvereniging “Hoekse Waard”.
Speciale reden om hier te zijn was 
het afscheid van Harry Groeneveld, 
die na ruim 55 jaar bestuurslid en 
veilingmeester van de vereniging te 
zijn geweest, zijn functie neerlegde.
Harry is 83 en vond dat nu de tijd 
gekomen is om er mee te stoppen.
In het clubblad van de vereniging 
werd al uit de doeken gedaan dat 
Harry een van de leden van het eer-
ste uur is van de op 1 maart 1960 

opgerichte vereniging. Na 
twee jaar werd hij veiling-
meester en bestuurslid. 
Ook zijn inzet voor de 
toenmalige jeugdafdeling 
(28 leden) bleef niet on-
vermeld. Hij stimuleerde 
(jeugd)leden om naast de 
Nederland-verzameling 
vooral ook een thema te 
gaan verzamelen wat hen 
aansprak.
Zijn enthousiasme en 
activiteiten voor de ver-
eniging zijn tot in de verre omtrek 
bekend en daarmee zette hij de 
afgelopen 55 jaar de vereniging en 
de filatelie stevig op de kaart.

Als dank voor al zijn inspanningen 
kon Bondsvoorzitter Jan Cees van 
Duin de zeer verraste Harry de 
Bondsspeld opspelden.

Uitleen presentaties door het Audio Visueel Centrum

Veel verenigingen 
maken gebruik van 
de lezingen van het 

Audio Visueel Centrum 
om op hun clubavonden 
een leuke presentatie te 
geven. Ook uw vereniging 
kan van deze dienst 
gebruik maken. Het uit-

lenen van materialen 
wordt verzorgd door het 
Bondsbureau in Houten.
Een overzicht van be-
schikbare lezingen vindt 
u op onze website: 
https://goo.gl/2poc2i 
Dia-lezingen dienen 
uiterlijk vier weken voor 

de gewenste datum 
schriftelijk of per e-mail 
te worden aangevraagd. 
De meeste lezingen zijn 
inmiddels gedigitali-
seerd en kunnen u als 
PowerPointpresentatie 
worden toegezonden via 
WeTransfer. Deze dienen 

uiterlijk twee weken voor 
de gewenste datum te 
worden aangevraagd.

Bondsbureau KNBF
Nieuwe Schaft 23
3991 AS HOUTEN
knbf@knbf.nl
030 3075469

In Memoriam Jo Toussaint

Vanmorgen 
(3 ja nuari 
2018) bereikte 

ons het droeve be-
richt, dat ons erelid 
en oud-voorzitter Jo 
Toussaint is overle-
den. Jo was filatelist 
in hart en nieren en 
een groot promotor 
van het thematisch 
verzamelen. Met verzamelingen 
als “Glück Auf”, Jo was tenslotte 
mijnbouwkundig ingenieur, “De 
Brandenburger Tor” en “De Zuid-
Afrikaanse Zambezi rivier” won hij 
vele prijzen, zowel landelijk, Euro-
pees als wereldwijd. Jo was jaren-
lang voorzitter van Noviopost, de 
algemene Nijmeegse filatelisten-
vereniging. In die hoedanigheid 
was hij ook gedurende 10 jaar 
de organisator en promotor van 
het bekertoernooi, het toernooi 
met filatelistische lezingen over 
algemeen posthistorische en 
thematische onderwerpen. Toen 
na de afsluiting van het win-

naarstoernooi (met 
de bekerwinnaars 
uit de voorgaande 
10 jaar) in 2008 het 
jaar dat Noviopost 
25 jaar bestond en 
de Bond 100 jaar, 
de opdracht tot het 
organiseren van 
dit toernooi aan de 
KNBF was terug-

gegeven, werd dit toernooi naar 
hem vernoemd: het Jo Toussaint-
toernooi. Zondag 4 maart a.s. 
wordt dit toernooi alweer voor het 
derde jaar op rij door Noviopost 
in Nijmegen georganiseerd. Het 
laatste telefoontje dat ik medio 
december op zijn initiatief met Jo 
voerde ging o.a. over dat toernooi, 
dat op 4 maart op een nieuwe 
locatie, namelijk in het Kolping-
huis in Nijmegen georganiseerd 
wordt. Hij gaf nog wat tips hoe 
deze verhuizing het best aan te 
pakken.

Ton Buitenhuis,
voorzitter Noviopost

Philexnam 2018

Van 24 t/m 26 augustus 2018 zal 
in Ciney (bij Namen), België de 
tentoonstelling Philexnam 2018 

worden gehouden. 
Dit is een Belgische Nationale Tentoon-
stelling, waarbij Nederland is uitgeno-
digd om 200 kaders te vullen, waarbij 
alle klassen zijn toegestaan: Traditionele 
filatelie, Postgeschiedenis, Fiscale fila-
telie, Maximafilie, Postwaardestukken, 
Open Filatelie, Thematische filatelie, 
Eenkader, Jeugdfilatelie, Astrofilatelie, 
Literatuur en Prentbriefkaarten.
Nederland zal tevens 2 (Franstalige) 
juryleden afvaardigen.
Bulletin – waarin het reglement 
van  toelating – is verschenen:
https://goo.gl/ujLV11
Hoewel deze tentoonstelling slechts 
anderhalve week na de tentoonstelling in 
Praag plaatsvindt, is het een mooie gele-
genheid om relatief dichtbij uw collectie 
te tonen aan een buitenlands publiek.
Voor meer informatie kunt u terecht op 
de website: www.philexnam2018.be
U kunt zich tot en met 16 februari op-
geven, uitsluitend via het Bondsbureau: 
tel 030-3075469 of info@knbf.nl

mailto:knbf@knbf.nl
mailto:info@knbf.nl
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samenstelling Rein Bakhuizen Van Den Brink, dziewon@xs4all.nl, www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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In het Maandblad van januari 1996 
betreffende de Decemberzegels van 
1995:
Wat deze Decemberzegels zo 
bijzonder maakt, is het feit dat voor 
het eerst in de geschiedenis van de 
Nederlandse postzegels ‘zelfkle
vende’ zegels zijn geproduceerd, en 
dat de zegels niet zijn voorzien van 
een traditionele perforatie.
De decemberzegels zijn gedrukt 
op papier – fosforescent raster
diepdrukpapier van Harrison and 
Sons, HS 1630/7% – dat niet zoals 
gewoonlijk bij Joh. Enschedé en 
Zonen werd gegomd, maar reeds 
in Engeland van een gomlaag werd 
voorzien. De gegomde rollen werden 
naar JAC in Duitsland verstuurd voor 
een zelfklevende onderlaag. Aan de 
achterzijde van die onderlaag werd 
met flexodruk een instruerende tekst 
gedrukt [zie verder]. De rollen papier 
gingen weer terug naar Haarlem en 
daar werden ze op de Goebel bedrukt.
Voor de introductie van de eerste 
Nederlandse zelfklevende zegels is 
de nodige research gedaan, en zijn 
praktisch alle mogelijke bezwaren 
zowel van verzamelaars als van 
gewone gebruikers ondervangen. 
Omdat de zegels nog een gomlaag 
hebben die bij het afweken normaal 
zal loslaten, is er geen afweekpro
bleem. Afgeweekte zegels zijn vrij 
van zelfklevende gom, en blijven niet 
onverwacht plakken aan album
bladen e.d. De postfrisse zegels, ook 

als ze uit een blokje zouden worden 
geknipt, geven geen gom af aan de 
randen of aan de schaar. Slechts bij 
zeer grote druk kan theoretisch de 
zelfklevende gom naar buiten komen, 
en dan wat plakkerig aan gaan voelen. 
De zelfklevende gom is van een type 
dat ook gebruikt wordt bij etiketten 
in de voedingsindustrie met name op 
vleeswaren. Wie onverhoopt toch gaat 
likken aan de zegels hoeft niet bang 
te zijn voor schadelijke effecten. 
PTT Post Filatelie heeft de moge
lijke ‘migratie van oliehoudende 
bestanddelen’ onderzocht. De 
gebruikte zelfklevende lijm is een 
gemodificeerde natuurrubberlijm 
die geen bestanddelen bevat die 
kunnen migreren zoals weekmakers, 
kleinmoleculaire oliën, monomeren 
of oplosmiddelen. 
Onder normale omstandigheden 
komt kleefdoorslag door het papier 
niet voor. De gomlaag dient boven
dien nog eens als een extra barrière. 
Extreme warmte of UVlicht kunnen 
het veranderingsproces van de lijm 
versnellen, wat een effect heeft op de 
kleefkracht, niet op enige ‘migratie’. 
Het onder druk en warmte migreren 
van een olieachtige substantie is niet 
vastgesteld bij monstermateriaal van 
het bij JOHEZ gebruikte zegelpapier. 
Wel bij zelfklevende zegels van een 
aantal andere landen waar ook 
andere kleefstoffen zijn gebruikt.
Kortom, zoals het er thans uitziet, is 
op z´n minst door het gebruik van de 

Zelfklevers: wolf in schaapskleren?!

extra gomlaag een ‘ei van Columbus’ 
gevonden voor de afweekperikelen, en 
zijn de eerste Nederlandse zelfklevers 
een voorbeeld voor andere landen. 
Het massale gebruik als December
postzegel is ook een goede gelegen
heid om van alle kanten suggesties 
ter verbetering terug te krijgen. 

Nu, ruim 20 jaar later, hikken we aan 
tegen een aantal zegels van Neder-
land uit de periode 1995-2001 waar 
we niet vrolijk van worden. Blokken 
zegels plakken aan elkaar of komen 
vast te zitten in albums, op enveloppe 
gebruikte zegels vallen spontaan af.
Bij onze Oosterburen – althans bij 
de private zegeldrukkerij Schwann-
Bagel uit Düsseldorf – is men in de-
zelfde val getrapt als Joh. Enschedé 
met PTT Post. Ook zij hebben de 
door hen in offset vervaardigde 
zegels laten voorzien van een zelf-
klevende drager bij Jäckstadt [JAC]. 
Voor de Duitsland verzamelaars 
gaat het maar om een 5-tal zegels. 
De Nederland verzamelaar zit 
met de gebakken peren!

Vanaf 2001 gaat het – bij toe-
val? – beter. Zelfklevers worden 
in Nederland vanaf medio 2001 
overwegend verzorgd door Walsall 
Security Printing die al vanaf de 
eind 60-er jaren ervaring hadden 
met Samuel Jones papier en later 
met Tullis Russell. 

In 2002 gaat de Duitse papierleve-
rancier Zanders Feinpapiere failliet 
en JAC wordt overgenomen door 
Avery Denisson. Duitse Post laat 
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Voor de op 20 november 2017 verschenen Decem-
berzegels zijn presentatiemapjes beschikbaar 
waarin een blok van 10 verschillende zelfklevende 
zegels zit. Op het eerste gezicht de boven- [of 
onder-] helft van een compleet blok. Zonder hang-
oog. Echter er zit geen zwarte tekst op de rand!
Abonnementhouders kregen ook een blok uit-
geleverd echter met hangoog en eveneens geen 

zwarte tekst. Bij de CollectClub gaat het verhaal 
dat het om de onderhelft zou gaan en dat bij de 
presentatiemapjes het hangoog is afgesneden 
omdat anders niet zou passen.
Kortom we hebben er 2 verzamelwaardige blok-
ken bij waarbij de stand nu op 4 is komen te staan.
Qua losse zegels staat de stand op 20. Tien 
verschillende zegels in rakeldiepdruk van WSP en 

10 in offset bj Cartor.
Alle blokvarianten hebben de achterkant be-
drukt. Waarom zou dat gedaan zijn als het puur 
om een versie voor de mapjes ging. De voorkant 
telt toch? Is er een 2e zwarte cilinder gemaakt 
met alleen het zwart van de zegels zelf of was die 
er altijd al en is slechts de cilinder met zwarte 
tekst uitgezet?

nu praktisch al het postzegelpa-
pier komen uit Engeland. Bij Tullis 
Russell, waarbij zij al het complete 
postzegelpapier leveren inclusief 
de voor het losweken nodige extra 
gomlaag, de zelfklevende kleefstof 
en het drager materiaal. Ook Joh. 
Enschedé is inmiddels wijzer gewor-

den en haalt het bij TR.
De Duitse Michel catalogus wijst de 
verzamelaars op het grote onge-
mak, een voorbeeld dat de NVPH 
maar spoedig moet volgen.
Welke Nederlandse zegels te lijden 
hebben komt in een vervolg ter 
sprake.

Decemberzegels 2017 – vervolg
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p 17 september 1861 gaf Berger- 
Levrault (afb. 1) zijn eerste catalogus 
uit van postzegels en postwaarde-
stukken, waarin 973 items waren 

opgenomen op twaalf pagina’s. 
Het is met de hand door hem geschreven en 
vermenigvuldigd door middel van lithografie. 
Berger-Levrault heeft er waarschijnlijk 40 à 
50 exemplaren van gedrukt, waarvan er nog 
vier bestaan. Een exemplaar bevindt zich in 
het archief van het Nationaal Postmuseum 
in Parijs. Hij zond deze exemplaren naar hem 
bekende medeverzamelaars met de vraag om 
aanvullingen en verbeteringen.

Geen afbeeldingen
Een latere druk van deze catalogus, 147 pa-
gina’s dik, was ook niet veel meer dan een lijst, 
zonder afbeeldingen, maar wel zeer gedetail-
leerd voor die tijd. Niet alleen de reguliere 
uitgiften worden hierin vermeld, maar ook 
bijvoorbeeld de uitgiften van de talloze Ameri-
kaanse transportbedrijven. 
Hij heeft in totaal tien catalogi gepubliceerd 
(1861, 1863, 1864 (afb. 2) en 1867 (afb. 3), zij 
het slechts voor eigen gebruik. Zijn eerste cata-

O

Hij was een drukker in Straatsburg 
en een gepassioneerd filatelist. Hij 
wordt samen met de Engelsman 
John Edward Gray beschouwd als de 
bedenker van de postzegelcatalogus. 
door Ot Louw

logus was in ieder geval niet te koop. Op basis 
van het werk van Berger-Levrault gaf Alfred 
Potiquet in december 1861 de eerste geïllus-
treerde postzegelcatalogus uit. Tegelijkertijd 
verscheen ook Berger’s tweede editie. Pas de 
derde editie was echt in drukletters uitgevoerd, 
zij het nog steeds zonder afbeeldingen.
Na het overlijden in 1850 van zijn grootmoe-
der, die als weduwe de drukkerij Berger-
Levrault leidde, nam Oscar met zijn moeder de 
drukkerij over. In 1871 is Straatsburg door de 
Duitsers bezet, maar toch weten ze de Franse 
regering, die dan in Tours zetelt, via Zwitser-
land te bevoorraden met de nodige adminis-
tratieve formulieren en ander drukwerk.

Nancy
In 1872 vertrekt Berger-Levrault naar Nancy 
waar hij zijn eigen drukkerij start. In mei 1876 
woedt een enorme brand in Nancy en voor 
440 van zijn werknemers laat hij nieuwe hui-
zen bouwen. Hij financiert dit project met de 
verkoop van zijn eerste postzegelverzameling, 
bestaande uit alle Franse zegels – ook die voor 
outre mer – die tot dan waren verschenen.
Dat hij naast verwoed verzamelaar ook een 

Oscar Berger-
Levrault

bekwaam graveur was blijkt uit zijn proeven 
voor de derde emissie van Nederland. Een 
fraai portret van Willem III, maar gedateerd 
1869 (afb. 4), terwijl de eerste zegels van deze 
emissie al in 1867 verschenen. Hoe zit dat? 

Proeven
In het Nationaal Archief bevinden zich trou-
wens nog meer proeven van na 1867, te weten 
van Schmidtlin, Orloff, Zanker en van Fonderie 
Virey. Wilde men een verbeterde versie uitge-
ven? Wat kan anders de reden zijn voor proe-
ven, als het ontwerp van Nusser en Vürtheim al 
is uitgevoerd? Jan Vellekoop geeft als mogelijke 
reden dat bij Joh. Enschedé de expertise niet 
in huis was en dat daarom diverse specialisten 
– waaronder Berger-Levrault – door Enschedé 
werden aangeschreven om hun licht te laten 
schijnen over de zojuist verschenen uitgifte. 
Blijkbaar was men bij de posterijen, in persoon 
van de controleur te Haarlem, toch niet zo te-
vreden over de zegels en overwoog men enige 
aanpassingen in het ontwerp. 
Uit de Proeven Catalogus van J.L. van Dieten 
blijkt dat Berger-Levrault al op 6 januari 1866 
door Enschedé werd benaderd. Een maand la-
ter komen twee ontwerpen vanuit Straatsburg 
in Haarlem aan, een van 5 cents met inschrift 
Nederlande en een van 10 cents met inschrift 
postzegel. Van de ontvangen platen zijn op 
wit papier 13 proeven in verschillende kleuren 
gedrukt en later nog eens een aantal op 23 ver-
schillende papierkleuren, meldt Van Dieten.

Niet tevreden
Nog was de controleur niet tevreden en 
door de gebroeders Virey te Parijs werden in 
maart 1868 nieuwe ontwerpen aangeleverd, 
waarvan ook stempelproeven bekend zijn. 
Vervolgens is Berger-Levrault gevraagd van 
deze Virey-stempels drukproeven te maken in 
blokjes van vier zegels. Hij maakte maar liefst 
25 proeven in diverse kleuren en op diverse 
papiersoorten, variërend in kleur en dikte. In 
november 1868 kwamen nog twee proeven uit 
Straatsburg en ook nu was het blijkbaar nog 
niet geheel tot voldoening van de controleur. 
Want in juni 1869, zo meldt Van Dieten, leverde 
BergerLevrault nog enkele slecht uitgevoerde 
stempelproeven op kleine velletjes met brede 

1

2 3

4
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rand in de kleur van het zegel. 
Vervolgens werden Schmidtlin (Haarlem), 
Zanker (Amsterdam) en Orloff (Haarlem) bena-
derd om uit de impasse te komen. Begin 1870 
kwamen ze met hun voorstellen over de brug.
Uiteindelijk blijken in 1870 en 1871 nieuwe 
platen voor deze emissie te zijn aangeleverd, 
waarschijnlijk door Sijthoff uit Leiden, met 
waarde-inschriften in type II. Welke elementen 

in deze type II-uitvoering afkomstig zijn van 
Berger-Levrault is nauwelijks traceerbaar.
François Georges Oscar (Straatsburg 9 decem-
ber 1826 – Nancy 24 september 1903), zoals 
zijn volledige naam luidt, was getrouwd met 
Anna Carolina Eléonore Pitois en samen kregen 
ze zeven kinderen, twee zoons en vijf dochters.
Of de kinderen de hobby van hun vader over-
namen is niet bekend.

Bronnen
wikipedia 
Proeven Catalogus 1988 van Nederland-Ned.Indië- 
Curaçao-Suriname, J.L. van Dieten, 1986
Geschichte der Philatelie, Carl Richard Brühl, 1986

Afb. 2: Collectie Jan Vellekoop; Afb. 3: Google Books
Afb. 4: Collectie COMM Museum voor Communicatie, 
inventarisnr. 57388

amens de NederlandschIndische 
Vereeniging van Postzegelverzame
laars te Batavia, verzoeken onder
geteekenden UHoogEdelGestrenge 

beleefd Zijne Excellentie den Gouverneur
Generaal van NederlandschIndië eerbiedig in 
overweging te geven over te gaan tot uitgifte 
van één of meer Roode KruisZegels, waarvan 
de toeslag geheel ten goede komt aan het 
Nationale doel, overtuigd, dat deze zegels 
behalve hier te lande ook in groote getale naar 
het buitenland zullen worden verkocht.
Dit is de tekst van een telegram dat A.C. van den 
Bijllaardt, voorzitter, en H.C. Lefering, secreta-
ris-penningmeester, eind mei 1940 verzonden 
aan het Hoofd van de PTT in Bandoeng, met de 
bedoeling de Landvoogd hiervan in kennis te 
stellen. Ook in Indische filatelistische kringen 
werd uiteraard geschokt gereageerd op de 
Duitse inval in mei 1940: Bij de overrompeling 
van ons land door de Hunnen werden direct alle 
leden van vijandelijken landaard en N.S.B.ers 
geroyeerd. Men wilde iets voor het vaderland 
doen. Het idee was dat de toeslag van Rode 
Kruiszegels een nationaal doel dient in plaats 
van een bepaalde vereniging of instelling.
En inderdaad, hun in zeer beleefde bewoordin-
gen opgestelde suggestie bleek aan te slaan 
want op 2 december verscheen een Rode 
Kruiszegel van 10 cent (binnenlands briefport) 
met 5 cent toeslag. Maar de zegel is heel 
anders geworden dan waar de verzamelaars op 
rekenden. In het oktobernummer van Het Post-
zegelblad voor Indië staat namelijk: Overigens 
wordt ons verzekerd [door wie?] dat aan de 
uitgifte van een Roode Kruis serie, waarvoor 
restanten der vroegere scheeps en palmtype 
zegels van een opdruk zullen worden voorzien, 
gewerkt wordt. In hetzelfde nummer staat nog 
meer interessants, namelijk dat de ontwerpen 
voor de jaarlijkse weldadigheidsserie al klaar 
waren. Het lag in de bedoeling in 1940 weer 
een serie met toeslag voor het Leger des Heils 
uit te geven (net zoals in 1932 en 1936, dus 
elke vier jaar). Nu besloot de PTT de uitgifte 

hiervan uit te stellen tot 1942, omdat voor 1941 
al de toezegging was gedaan aan een Inland
sche Vereeniging. Aardig is om te lezen hoe in 
het PTT-jaarverslag de gang van zaken werd 
beschreven: Aangezien de tijd van voorberei
ding voor de uitgifte van weldadigheidszegels, 
welke, vanwege de bezetting van Nederland, 
hier te lande zouden moeten worden ontworpen 
en gedrukt, te kort was, terwijl tevens moest 
worden verwacht, dat een beroep hiervoor op 
het publiek, op welks offervaardigheid door 
verschillende fondsen toch reeds een groote 
wissel is getrokken, waarschijnlijk niet aan de 
verwachtingen zou voldoen, werd – mede op 
verzoek van de daarbij belanghebbende instel
ling – van de uitgifte in 1940 afgezien. 
Kortom, het werd een simpele opdruk op de 
vrijwel niet meer gebruikte zegel van 12½ cent 
Kreisler (op 1 oktober 1937 werd het brief-
port van 12½ cent verlaagd naar 10 cent), 
aangebracht door het Reproductiebedrijf van 
de Topografische Dienst.
Opmerkelijk is dat de zegels maar zo’n twee we-
ken aan het loket verkrijgbaar waren: van maan-

dag 2 tot en met maandag 16 december 1940, 
in een oplage van 500.000 zegels. Wel was men 
al eerder met de voorverkoop begonnen (vooraf 
bestellingen plaatsen). De korte verkrijgbaar-
heid en beperkte oplage zullen ongetwijfeld met 
de pessimistische verkoopverwachtingen van 
de PTT te maken hebben. Het netto bedrag (dus 
na aftrek van kosten) dat aan het Rode Kruis 
kon worden uitgekeerd bedroeg ƒ 26.267,79.
Verzamelt u Nederlands-Indië? Neemt u dan 
eens zo’n Rode Kruiszegel uit uw collectie. 
Kijkt u vervolgens eens goed, desnoods met 
loep, en bij voorkeur met daglicht, naar de 
kleur van de opdruk, die zwart genoemd 
wordt. Welke kleur ziet u in werkelijkheid? 
Legt u er ter vergelijking maar eens een zegel 
met Pelita-opdruk uit 1948 naast. 

Peter Storm van Leeuwen

Literatuur
Orgaan van de Nederlandsch-Indische Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars, 2e jaargang (1940), p. 116, 223, 
226, 3e jaargang (1941), p.60
Postzegelblad voor Indië, 8e jaargang (1940), p. 114, 138
Verslag omtrent den Post-, Telegraaf- en Telefoondienst 
in Nederlandsch-Indië over het jaar 1940, p. 17-18
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16 17 18

fb. 16: Reichspostminister Wilhelm 
Ohnesorge (1872-1962) op bezoek bij 
de DDP Amsterdam.

afb. 17: De Reichskommissar voor de bezette 
Nederlandse gebieden, dr. Arthur Seyß-In-
quart (1892-1946, terechtgesteld), op bezoek 
bij de DDP Amsterdam. Op de achtergrond een 
postbeschermer in uniform met helm postbe-
schermersinsigne op de linker bovenarm van 
zijn uniformjas.

afb. 18: Toekenningsoorkonde voor een 
oorlogsverdienstekruis 2e klasse, opgemaakt 
op 30 januari 1943 door de ‘Präsidialkanzlei 
des Führers und Reichskanzlers’ Berlijn aan 
de ‘Postassistent Wilhelm Müller,  Amsterdam’, 
met groot zegel in reliëfdruk van het Groot-
duitse Rijk en ondertekend met ‘Führer” 
Adolf Hitler (1889-1945, zelfmoord) en de 
chef van het Präsidialkanzlei, Otto Meissner 

Deel twee stond in het september
nummer. We vervolgen nu het 
unieke inkijkje bij de dienst. 
door Axel Dörrenbach (vertaling: René Hillesum)

Deutsche Dienstpost 
Niederlande – Amsterdam [3]

A

verjaardag van de zogenoemde ‘greep naar 
de macht’ van de nationaal socialisten. Müller, 
werkzaam bij de DDP Amsterdam, was van 
hogerhand – de rijkspostdirectie in Mün-
ster (Westfalen) – met een getuigschrift van 
4 september 1942 inmiddels bevorderd tot 
postsecretaris, waarvan het hoofdkantoor in 
Berlijn blijkbaar nog niet op de hoogte was.

afb. 20: DDP Niederlande: Postassistent 
Müller in uniform voor een bedrijfsauto met 
opschrift ‘Deutsche Dienstp[ost]’. De dame 
aan Müller’s zijde is op meerdere opnamen 
in Nederland te zien, onder andere op foto’s 
van vrouwelijke leden van de sportvereni-
ging van de post. Aangezien de titel van het 
fotoalbum van Müller ontegenzeggelijk door 
een vrouwenhand geschreven werd, doet zich 
de vraag voor of Müller met zijn echtgenote in 
Amsterdam was en of zij mogelijkerwijs ook bij 
het postbedrijf werkzaam was.

afb. 21: Vier werknemers van het DDP Am-
sterdam bij een bezoek aan de Nederlandse 
Noordeekust. De beide ambtenaren rechts 
dragen duidelijk de postbeschermingsadelaar 
met bliksemstralen op de linker bovenarm van 
de uniformjas.

afb. 22: Kerstviering van de werknemers 
van het bedrijf van de DDP Amsterdam. De 
dienstpost- en postbeschermer-mannen 
dragen een uniform. Op de met dennen-
takken en kaarsen versierde tafels staan 

(1880-1953). De Präsidialkanzlei was verant-
woordelijk voor representatieve en formele 
aangelegenheden, zoals de benoeming van 
ambtenaren, het toekennen van onderschei-
dingen en titels enzovoorts. De handtekenin-
gen op de oorkonden zijn bij deze categorie 
van orden steeds nagemaakt.

afb. 19: Oorlogsverdienstenkruis 2e klasse 
voor ‘Postassistent Wilhelm Müller’. De toeken-
ning op 30 januari 1943 was op de tiende 
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borden rijkelijk gevuld met appelen, noten 
en speculaas. Omdat – in tegenstelling tot 
nieuws-medewerksters (Blitzmädels) van het 
leger (landmacht, luchtmacht, marine) – de 
Rijksduitse postmedewerksters geen uniform 
droegen, blijft het onduidelijk of zich onder de 
vrouwelijke gasten van de kerstviering uitslui-
tend Rijksduitsers bevonden of mogelijkerwijs 
ook Nederlandse hulpkrachten. Dat laatste is 
zeker mogelijk, gezien het grote aantal jonge 
vrouwen onder de aanwezigen.

afb. 23: DDP Amsterdam: Vier proefafdruk-
ken van de op 23 augustus 1944 gebruikte 
dagstempels:
• stom stempel zonder plaatsnaam (in plaats 
daarvan ‘ee’ voor veldpost)
• ‘AMSTERDAM / Deutsche Dienstpost Nieder-
lande / a’
• ‘LUFTGAUPOSTAMT AMSTERDAM / b / 
über / BENTHEIM’ en
• gelegenheidsstempel ‘DEUTSCHLAND WIRD 
SIEGEN!’, die lange tijd met dezelfde datum 
werd gebruikt.
Het stomme stempel ‘ee’ wordt gebruikelijk 
aan de dienstpostkantoren Den Helder en 
Assen gelinkt. Tegelijkertijd is echter aan-
toonbaar dat vele stomme stempels tussen 
de dienstpostkantoren werden uitgewisseld 
om vijandelijke herkenning – ook door het 
verzet – van de herkomst van militaire post te 
bemoeilijken. 
Het tot dusver onbekende gebruik van de ‘ee’ 
stempel in Amsterdam toont maar weer eens 

gestempeld met het stomme machinestempel 
‘dd’ (bestemd voor veldpostzendingen) 15-12-
1942, naar Frankfurt/Main. 

afb. 26: Luftgaupostamt Amsterdam 1941: 
Bedrukte postale dienstbrief van LGPA Am-
sterdam portvrij van Amsterdam met correct 
gebruik van het stomme machinestemempel 
‘dd’ (voor veldpost-) zendingen van LGPA), 
30 (XI) 41, naar Bloemendaal. Achterzijde 
met Nederlands machine transitstempel ‘s 
GRAVENHAGE 1 XII 41. 

afb. 27: DDP Amsterdam 1943: Gelegenheids-
stempel ‘UNSER FÜHRER BANNT DEN BOL-
SCHEWISMUS’ van DDP Amsterdam, dat voor 
propagandadoeleinden zowel voor dienst- als 
veldpost gebruikt werd, maar voornamelijk 
voor filatelistisch gefrankeerde verzamelaar-
spost.
Hier op een portvrije veldpostbrief van Luft
gaupostamt Amsterdam aan een korporaal 
bij het onderdeel veldpostnummer 32820 A 
(= staf van het Flak-Regiment 50 (o), ingezet 
binnen het Rijksgebied). 

afb. 28: DDP Amsterdam 1944: Gelegenheids-
stempel ‘DEUTSCHLAND WIRD SIEGEN!’ van 
DDP Amsterdam, dat evenals het propagan-
dastempel van het voorjaar zowel voor dienst- 
als veldpost werd gebruikt, maar voornamelijk 

aan hoe onvolledig het onderzoek naar de 
Deutsche Dienstpost Niederlande hier en daar 
nog is.

Uitgekozen voorbeelden van uitgaande 
en binnenkomende post van het Dienst-
postamt (DDPA) en Luftgaupostamt 
(LGPA) Amsterdam
afb. 24: DDP Amsterdam 1941: Aangetekend 
pakketje als ‘Gefolgschaftspost’ van een 
medewerker van de Duitse Kamer van Koop-
handel voor Nederland. Correct gefrankeerd 
(40 pfg pakketport + 30 pfg aantekenrecht 
=) 70 pfg gevormd door 20 pfg frankeerzegel 
Hindenburg (Mi.-Nr. 521) en tweemaal 25 pfg 
Leipziger Frühjahrs-Messe 1941 (Mi.-Nr. 767), 
van Amsterdam 13-4-1941, naar Frankfurt/
Main. Het Briefstempel en de handtekening van 
de vertegenwoordiger van de KvK bevestigen 
de controle dat de toegestane aantallen pak-
ketjes en het gewicht (maximaal vier pakketjes 
van 500gr.) kloppen en de inhoud uit wettig 
verkregen goederen bestaat.

afb. 25: DDP Amsterdam 1942: ‘Dienst-
post’ (herkenbaar aan het liggende blauwe 
kruis door de adressering) van de firma 
Technisch Handelsbureau E. R. Arnold, 
Keizersgracht 323, Amsterdam-C. met 12 pfg 
frankeerzegel Hitler (Mi.-Nr. 788) correct 
gefrankeerd van Amsterdam, maar per abuis 
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voor filatelistisch gefrankeerde verzamelaar-
spost. Hier op een portvrije veldpostbrief van 
Luftgaupostamt Amsterdam aan een mede-
werker van het onderdeel veldpostnummer L 
03090 (= 4. Batterie schwere Flak-Abteilung 
513 (o), ingezet bij het 1. Flak-Division in 
Berlijn) via Luftgaupostamt Berlin. 

afb. 29: DDP Amsterdam 1943, treinpost: 
Adreslabel voor een exemplaar van de 
‘Deutschen Zeitung in den Niederlanden’ als 

stationskrant met 5 pfg frankeerzegel Hitler 
(Mi.-Nr. 784) van Amsterdam naar Hildesheim 
met het grensoverschrijdende treinstempel 
‘Amsterdam-Osnabrück / Bahnpost / 6. JULI 
1943 / Zug 137’. Stationskranten werden ook 
veelvuldig met een port betaald-stempel van 
de DDP Amsterdam verzonden. 

afb. 30: LGPA Amsterdam 1944: Aangete-
kende brief met 54+96 pfg gelegenheidsze-
gel met toeslag bij gelegenheid van de 11e 

verjaardag van de machtsovername van de 
nationaal-socialisten op 30-01-1933 (Mi.-Nr. 
865). Correct enkelfrankering voor een brief 
van meer dan 20gr. van ‘LUFTGAUPOSTAMT 
/ 07.3.44 - 12 / AMSTERDAM / f’ naar 
Aschaffenburg. Keerzijde aankomststem-
pel 08.03.1944, slechts een dag later! Het 
ontbrekende blauwe kruis door de adressering 
toont aan dat het hier geen dienspostzending 
betreft. Integendeel, de brief is afkomstig uit 
een bekende filatelistische correspondentie.
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33

32

afb. 31: LGPA Amsterdam, binnenkomende 
post 1943: Met 3,75 pesetas gefrankeerde 
lucht-veldpostbrief uit Barcelona (Spanje). 
Keerzijde met Spaanse censuur en luchtpost 
transitstempel Barcelona 09-06-1943, via 
Auslandsbriefprüfstelle München aan een on-
derofficier bij het onderdeel veldpostnummer 
L 52655 K (= leichte Infanterie-Kolonne Luft-
waffen-Jäger-Regiment 32) en doorgezonden 
naar veldpostnummer L 51067 C (= 10. Kompa-
nie Luftwaffen-Jäger-Regiment 32), telkens via 
Luftgaupostamt Amsterdam. Op de 2-pesetas 
Luchtpostzegel is zwak het stomme machine 
dagtekenstempel van Luftgaupostamt Amster-
dam ‘dd’ te herkennen vanwege het doorzen-
den naar de beide veldpostnummers. Helaas 
zijn de doorzenddata niet leesbaar. 

afb. 32 + 32a: LGPA Amsterdam, binnenko-
mende post 1944: Portvrije krijgsgevangenen 
vouwbrief uit Canada met 30 cent luchtpost-
toeslag middels een frankeermachine van het 
krijgsgevangenenkamp ‘Base Post Office’ Ot-

tawa, 31-05-1944. Afzender is eerste machinist 
Hans Brunsbach, die als bemanningslid van de 
Duitse onderzeeboot ‘U 331’ bij het vergaan op 
17-11-1942 nabij Algiers door de Britten gevangen 
werd genomen en daarna in Canada gevangen 
werd gehouden. De brief is gericht aan zijn vrouw 
die als verpleegster in het ziekenhuis van de 
luchtmacht in Amsterdam werkt en daarom haar 
post via Luftgaupostamt Amsterdam ontving. 
De brief werd in Canada en bij aankomst in 
Duitsland gecensureerd, waarbij het in verband 
met de uiterst ongewone combinatie van OKW-
censuurstempel (rood) opm een SS-censuur-
sluitstrook (gegomde banderol) onduidelijk is of 
de Duitse censuur werd verricht bij de ‘Auslands-
briefprüfstelle Berlin’ of bij de ‘SS- Feldpostprüf-
stelle Zweigstelle West’ in Maastricht. 

afb. 33: Gerapporteerd werd er ook over de 
Deutsche Dienstpost Amsterdam, zoals hier 
een gedeelte uit een bericht van 3 augustus 
1944 laat zien. Er werden per dag! maar liefst 
350.000 brieven en 5.000 pakketjes verwerkt.

Naschrift
Ook nu (eind 2017) bestaat het gebouw op de hoek 
van de Overtoom en de Nassaukade nog steeds 
en is het nog hetzelfde bakstenen gebouw als ten 
tijde van de Deutsche Dienstpost 1940-1945. Ook 
is er (Overtoom 8) in boekhandel Plantage een 
postkantoor van PostNL gevestigd. Thans, in geluk-
kig een geheel andere, moderne, vreedzame tijd 
met een Europees stempel – zelfs met de huidige 
elektronische middelen – kunnen we nog steeds 
op de verbindingen van de postdienst vertrouwen.

32a
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Dagtekenstempels 
op poststukken rond 
historische data

Krant
Een volgend poststuk kwam in de vorm van 
een dunne krant van 1 bladzijde (afb. 3), een 
avondblad, uitgegeven in het ‘Protektorat’, het 
door Duitsland bestuurde restant van wat tot 
de herfst 1938 Tsjechoslowakije was geweest, 
onder de naam Böhmen und Mähren, Bohe-
men-Moravië. De krant is gefrankeerd met 
een krantenpostzegel, afgestempeld in Praag 
op 1 mei 1945. De postbode zullen de kogels 
enkele dagen later om de oren gevlogen heb-
ben, want op 5 mei was het verzet in die stad 
in opstand gekomen, al op 8 mei kwam het tot 
een wapenstilstand en de dag daarop trok het 
Sovjetleger de stad binnen. De inhoud van de 
krant is interessant: straatgevechten in Ber-
lijn, radiotoespraak tot het Tsjechoslowaakse 
volk van de Reichsprotektor Karl Frank, wat 

draait er in de bioscopen, vraag en aanbod, 
sport enz. Een krant van 5 mei was nog mooier 
geweest, maar ook dit is een heel aantrekkelijk 
historisch poststuk.

Eerste Wereldoorlog
Jarenlang keek ik als verzamelaar van Rusland 
uit naar een poststuk, verzonden rond de 
datum van de Oktoberrevolutie in 1918. Op de 
dag zelf (25 oktober) en de dagen erna waren 
de postkantoren bezet door de bolsjewieken, 
dus er vond geen bezorging plaats. Rusland 
gebruikte de Juliaanse kalender dus 24 ok-
tober is de stempeldatum om in de gaten te 
houden (volgens onze, Gregoriaanse kalender 
was het toen 7 November). Helaas nooit 
24 oktober gevonden …
Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog 
verraste tal van reizigers midden in de 
mooie zomer van 1914. Het was een tijd van 
arbeiderssolidariteit tussen Fransen en Duit-
sers, van vredesconferenties. Stefan Zweig 
beschrijft heel beklemmend in zijn boek ‘De 
Wereld van Gisteren’ hoe de mensen volkomen 
onverwacht met een andere realiteit te maken 
kregen. Post uit juli, augustus 1914 kan inte-
ressant zijn. Met name briefkaarten bieden 
door de tekst die er op staat extra informatie. 
Uit Athene komt de briefkaart, geschreven op 
5 augustus 1914 onze Gregoriaanse kalender, 
23 juli Juliaanse kalender (afb. 4). ‘We kunnen 
Holland niet meer bereiken, wat is alles in 

et begon met zomaar twee poststuk-
ken: een stuk dat op 9 mei 1940 
om 6 uur ’s middags in Herwijnen 
is gestempeld (afb. 1) en dat naar 

Hengelo moest en een stuk dat door Defensie 
binnen Hengelo is verzonden. De Defensie 
dienstpost is op 9 mei om 13 uur gestem-
peld (afb. 2) en zal mogelijk nog die middag 
bezorgd zijn bij Hazemeyer’s Fabriek van Sig-
naalapparaten, een bedrijf dat voor defensie 
werkte en onder andere werkte aan een soort 
radar. Het stuk uit Herwijnen is in de nacht 
van 9 op 10 mei mogelijk nog met de trein in 
Hengelo gearriveerd, maar Hengelo werd al 
in de vroege ochtend bezet door de Duitsers. 
Leuke stukjes, pal op een historische datum 
verzonden. Ik legde ze apart, niet wetend dat 
er een kleine verzameling zou gaan groeien.
 

H

Verzamelen, maar dan weer eens heel anders.
door Olav Petri

1

2
3



FEBRUARI 2018 FILATELIE 77

enige dagen tijds plotseling veranderd’. De 
Eerste Wereldoorlog begon op 28 juli en op 
4 augustus viel Duitsland België binnen. Een 
tijdsdocument. Hoe kom je uit Griekenland 
weer thuis?

Rusland
Vergelijkbaar met de vorige kaart is een 
briefkaart uit Rusland die is gestempeld op 
22 augustus Juliaanse kalender. De afzen-
der schrijft op 18 augustus, dat is voor ons 
31 augustus, dat hij verwacht dat de oorlog 
snel afgelopen zal zijn (afb.5). (Het Russische 
leger had de eerste slag bij Gumbinnen in 
Oost Pruisen al gewonnen). Tja, precies op 
31 augustus verloor Rusland de fine fleur 
van zijn strijdkrachten. Deze deels beroeps-
militairen, de beste officieren, sneuvelden of 
moesten zich aan de Duitsers overgeven in 
Oost Pruisen bij de Mazoerische meren, een 

slag die wat later Tan-
nenberg is gaan heten 
als genoegdoening 
voor de nederlaag die 
in dezelfde buurt in 
de Middeleeuwen een 
Duits ridderleger was 
toegebracht. 

Noorwegen
Op 10 april 1940 
verzond een mevrouw 
een brief naar Oslo, 
naar een andere 
dame, de enveloppe is 
in Leiden gestempeld 

om 17.00 uur (afb. 6). Mogelijk was de afzen-
der verontrust door de nieuwsberichten van 
de vorige dag, want op 9 april was Duitsland 
met de operatie ‘Weserübung’ Denemarken en 
Noorwegen binnengevallen. Oslo was al bezet. 
De enveloppe ging retour met een gedrukte en 
op de enveloppe geplakte mededeling ‘Terug 
afzender, postverbinding met Noorwegen 
tijdelijk verbroken‘. Een getuige dus van een 
nieuwe fase in de oorlog.

Veldpost
Een Oostenrijks-Hongaarse veldpostkaart, 
verzonden uit het destijds Hongaarse Zagrab, 
het huidige Zagreb in Kroatië, naar Berlijn, heeft 
een moeilijk leesbaar stempel met de datum 
donderdag 23 november 1916 (afb. 7). De tekst 
meldt ‘Vandaag is onze oude keizer overleden, 
wat nu?’. Franz-Joseph overleed op dinsdag 
21 november 1916. Een poststuk dat ik apart leg.

Riga
Op 12 november 1918 stuurde een Duits-
talige dame een briefkaart uit Riga (afb. 8), 
nu Letland, maar als deel van het oude 
Rusland al ruim een jaar bezet door Duits-
land en vallend onder ObOst, het gebied 
waar het Duitse opperbevel in het Oosten 
de dienst uitmaakte. De kaart was bestemd 
voor een kennis in Telsche (Telšiai) in 
Litouwen. ‘Het geld is aangekomen’, ‘bij ons 
is alles rustig, moge het verder alleen maar 
zo blijven’. De schrijfster moet zich gereali-
seerd hebben dat er verandering op til was, 
want op 11  november, één dag eerder, is in 
Com piègne in Frankrijk een wapenstilstand 
gesloten tussen Duitsland en de geallieer-
den. Keizer Wilhelm II is op 9 november naar 
Nederland gevlucht. Op 18  november wordt 
in Letland de onafhankelijkheid uitgeroe-
pen, de Duitse briefkaarten van ObOst ver-
dwijnen in Riga kort daarop van de loketten. 
Het poststuk hoort dus om twee redenen in 
mijn collectie.

Market Garden
Op 17 september 1944 vonden de eerste 
luchtlandingen plaats van wat later de 
Slag om Arnhem is gaan heten. Er moeten 
poststukken bestaan met afstempelingen 
van 16 september, Arnhem, Oosterbeek, 
Wolfheze, Doorwerth, Velp, mogelijk zelfs 
van andere dagen want de mens leeft door-
gaans zolang mogelijk door in zijn dagelijkse 
routine. Ik hoop opeens tegen een vondst 
uit de tijd van de operatie ‘Market Garden’ 
aan te lopen. Niet kostbaar, wel interessant.
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Alleen maar kommer en kwel?
U zult misschien denken dat vooral tijden van 
kommer en kwel interessante stempeldata 
opleveren. Het is inderdaad waar dat oorlogen 
en politieke verwikkelingen de verzamelaar 
provisoria, opdrukken, weggestreepte vorsten 
en zo gegeven hebben. Maar jubilea, kroningen 
of bijzondere gebeurtenissen leveren ook data 
op waar we wat mee kunnen. En dan bedoel 
ik niet eerstedagenveloppen of maakwerk, 
alhoewel daar best iets leuks bij kan zitten. 
In 1911 bereikte de populaire prins-regent 
Luitpold van Beieren de leeftijd van 90 jaar, 
destijds een grotere zeldzaamheid dan nu. 
Uiteraard is dat feest herdacht met bijvoor-
beeld felicitatie-postwaardestukken van 
een mierzoete vormgeving die destijds in 
München blijkbaar hoog stond aangeschreven 
(afb. 9). Ik kan niet nalaten er een te tonen. 
Prins-regent Luitpold overleed op 12-12-12, 
een heel bijzondere datum en die is dan ook te 
vinden op een ansicht die te zijner gedachte-
nis is gemaakt (afb. 10). De Posterijen hebben 

ten behoeve van verzamelaars het stempel 
nog even geantedateerd. Luitpold is afgebeeld 
als jager (afb. 11), we kennen hem zo van de 
postzegels in markenwaarde van Beieren, een 
opa met jagershoedje. Overigens was jagen 
voor vorsten destijds: zitten met door anderen 
steeds herladen geweren en dan schieten op 
een massa wild dat door weer anderen langs 
je heen gejaagd werd. Vorstelijke jubilea zijn er 
uiteraard volop te vinden. 

Ook moderne stukken
Is dit allemaal te ouderwets, uit lang vervlogen 
tijden? Wel, neem nou gewone post verzonden 
op de dag dat Armstrong op de maan landde, 
21 juli 1969: er zijn miljoenen poststukken 
verzonden in Amerika, maar vind er maar eens 
een, en een briefkaart waarop de afzender 
meldt dat hij het op TV gezien heeft is dan 
helemaal het einde. Of neem post uit Oost-
Berlijn of de DDR, verzonden rond de dag dat 
de Muur viel. Ik noem maar wat….
Tijdens de Golfoorlog, de oorlog in Joegosla-
vië, de burgeroorlog in Liberia werd post al in 
Nederland naar de afzender geretourneerd 
waarbij een primitief stempel meldde dat dit 
gebeurde wegens oorlogsomstandigheden. In 
het afgebeelde voorbeeld (afb. 12) dacht de af-
zender dat na operatie Desert Storm (januari-
februari 1991) alles in Bagdad weer normaal 
liep nadat het Iraakse leger verslagen was. April 
is de vroegste datum die ik kon vinden.
Mijn vondsten zijn toevalstreffers, je moet 
gewoon je ogen open hebben. Dus let eens op 
data in stempels, kijk eens uit naar post uit 
New York, afgestempeld op 9/11 of naar een 
gewoon poststuk uit Friesland, gestempeld op 
de dag van een Elfstedentocht, het huwelijk 
van Willem Alexander en Maxima. Het is te vin-
den in de massa poststukken die op beurzen 
te vinden zijn.
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Frankeerstroken
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rankeerstroken zijn al lang 
niet meer aan de orde 
geweest. Enkele onlangs 
verschenen stroken 

komen nu aan bod. Een van de grote 
Ierse museumschatten staat op 
(afb. 1). Het ‘kommetje’ is in wer-
kelijkheid een 18 cm lange gouden 
boot, dat banken kent, roeiers, twee 
rijen van negen roeiriemen en een 
roer om te sturen. Het stamt uit 
de 1e-eeuw v.Chr. en werd in 1896 
ontdekt. De vuurtorens op het 
eiland Casquets in Het Kanaal staan 
op de kaart naar het romantisch 
schilderij (afb. 2). Van de oor-
spronkelijke drie vuurtorens heeft 
een zijn traditionele lichtfunctie 
behouden, op de tweede staat nu 

een grote misthoorn en de derde is 
als helikopterplatform in gebruik. 
In mei 2017 werd de 50e verjaardag 
van de Franse Nationale Reddings-
maatschappij op Zee gevierd met 
de frankeerstrook (Lisa) waarop de 
moderne reddingsboot en de twee 
vuurtorens op het Maagdeneiland 
voor de Bretonse kust bij Brest 
staan afgebeeld (afb. 3). Het hoge 
licht (uit 1902) is met 82,5 m. de 
hoogste vuurtoren van Europa, het 
‘lage’ licht (uit 1845) meet altijd nog 
33 meter. De reddingsboot staat 
ook in het stempel (afb. 3a). 
Op de Parijse voorjaarssalon 
verscheen de Lisa met beelden van 
Montmartre, met links de Moulin de 
Galette (afb. 4). Deze molen staat 

vrijwel op de top van de heuvel en 
was een geliefd onderwerp voor 
schilders, zoals Renoir en Van Gogh. 
De korenmolen kende al vroeg een 
uitgebreide horeca-exploitatie en 
thans is er een gerenommeerd res-
taurant in gevestigd. Op de Parijse 
herfstsalon werd de 40e verjaardag 
van de Mariannezegels van het type 
Sabine gevierd. De kaart (afb. 5) 
laat zien, dat het gezicht afkomstig 
is van het schilderij van Jacques 
Louis David over de strijd tussen de 
Romeinen en de Sabini, waar de ko-
ningsdochter Hersilia intervenieert 
tussen de strijdende aanvoerders.
Singapore is net iets groter dan 
onze Noordoostpolder, het kleinste 
land van Zuidoost-Azië, maar heeft 
wel circa 4 miljoen inwoners. De 
ambities van deze stadstaat zijn 
letterlijk en figuurlijk torenhoog, 

1

4

7
8

9

65

2 3

wat de kaart (afb. 6) trots laat 
zien met de hoogbouw en het Art 
Science Museum in de vorm van 
de (verlichte) Lotusbloem. Door de 
landaanwinning is zo de  moderne 
Marina Bay ontstaan (afb. 7) 
waarbij de wolkenkrabbers van 
het zakelijke Centrum van de stad 
alweer nietiger lijken.
Het nu tot de Volksrepubliek China 
behorende Macao profileert zich 
juist met zijn traditionele Chinese 
huizen van de Rua da Felicidade, de 
straat van het geluk, met beneden 
de winkels, een eenvoudig luifeltje 
en daarboven de woningen (afb. 8). 
Zo’n zelfde zonering kent ook de Ri-
verostraat in Avilés, een havenstadje 
in de noordwestelijke regio Asturias. 
Hier worden passanten wel beter 
beschermd tegen zon en regen onder 
de weldadig ogende arcades (afb. 9). 

3a
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ls stadsgids leid ik groepen wande-
laars langs dit gebouw en vertel ik hen 
verhalen over hoe de universiteit tot 
stand is gekomen, welke hoogleraren 

bekend zijn geworden en wie er een Nobelprijs 
hebben gewonnen. Als filatelist ken ik de Leidse 
universiteit van enkele postzegels hierover. 
Bent u nieuwsgierig geworden? Ik leid u graag 
rond door de universitaire stad Leiden.

Ontstaansgeschiedenis van de 
Universiteit
De Universiteit Leiden werd opgericht in 1575 
en is de oudste universiteit van Nederland. De 
universiteit telt zeven faculteiten, waaraan meer 
dan 25.000 studenten ingeschreven staan.
Prins Willem van Oranje schonk Leiden de uni-
versiteit, als dank dat Leiden stand had gehou-
den tijdens de omsingeling van de stad door de 
Spanjaarden tijdens de 80-jarige oorlog. 
Willem van Oranje kwam na de bevrijding 
(3 oktober 1574) direct naar Leiden, wat te 
zien is op de postzegel van een kerkraam uit 
Gouda (afb. 1). 

In 1581 vestigde de universiteit zich in de kapel 
van het klooster der witte nonnen aan het Ra-
penburg te Leiden. Dit gebouw zien we op een 
briefkaart met stadsgezichten uit 1929 (afb. 2). 
Willem van Oranje financierde de inrichting van 
de universiteit met geconfisqueerde katholieke 
geestelijke bezittingen, zoals die van de Sint-

A

Als vader ben ik twee maal in het universiteitsgebouw van Leiden 
geweest, omdat mijn 2 dochters daar zijn afgestudeerd. Ik mocht mijn 
dochters toen fotograferen in het ‘beroemde’ zweetkamertje. 
door Willem Hogendoorn

Adelbertabdij in Egmond, die in zijn opdracht 
door de watergeuzen werd leeggeroofd. 
Een van de eerste Nederlandse fdc’s is in 1950 
uitgegeven in verband met het 375 jarig jubi-
leum van de Leidse Universiteit (afb. 3). Op 
de 2 postzegels zien we Jan van Hout en Jan 
van der Does, twee van de eerste curatoren 
(bestuursleden) van de universiteit. 

In 1975 herdacht de PTT het 400-jarig bestaan 
van de deze universiteit met een bijzondere 
postzegel (afb. 4). De zegel toont de hersens 
van een mens met daarin een opening in 
de vorm van een venster, dat uitkijkt op een 
oneindig blauwe lucht met witte wolkjes en 
drie vogels, als symbool voor de vrijheid van 
denken en meningsuiting. De naar lichtblauw 
verlopende ondergrond symboliseert de 
onbegrensde ruimte.

Begin jaren van de Universiteit
Leiden had dan wel een universiteit, maar er 
waren in Nederland weinig hoogleraren van 
naam. Het lukte Jan van Hout en Jan van der 
Does echter om, soms tegen een vorstelijk sa-
laris, bekende hoogleraren naar Leiden te ‘lok-
ken’. Dat was een slimme actie. De aanwezig-

Leiden, een universiteitsstad [1]
heid van geleerden als Justus Lipsius (afb. 5), 
Josephus Jos Scaliger (afb. 6) en Hugo de 
Groot (afb. 7) verschafte de Leidse Univer-
siteit groot Europees aanzien en vanuit heel 
Europa kwamen studenten om er onderwijs te 
genieten en bekende geleerden om er les te 
geven. Op de gevelsteen van het woonhuis van 
Scaliger in Leiden is te lezen waarom hij een 
beroemd hoogleraar was (afb. 6a).

Universiteits-observatorium 
(sterrenwacht)
De sterrenwacht Leiden is opgericht in 1633 
als observatorium van de Leidse Universiteit 
en is hiermee het oudste nog bestaande 
universiteits-observatorium ter wereld. Op het 
dak van het voornoemde academiegebouw 
werd het ‘kwadrant van Snellius’ geplaatst. 
Een kwadrant meet de hoek die vanuit het 
kwadrant met een hemellichaam en de hori-
zon gezien wordt. Die hoek heet ook wel de 
hoogte van het hemellichaam. De eerste twee 
eeuwen werd de sterrenwacht vooral gebruikt 
voor onderwijs. In 1861 werd een nieuw en 
groter observatorium gebouwd onder de 
leiding van Frederik Kaiser op het terrein van 
de Hortus Botanicus.

Frederik Kaiser werd in 1808 geboren en op 
18 jarige leeftijd aangesteld als observator 
van de Leidse sterrenwacht. Met een kijker 
bespiedde hij de komeet Halley en het lukte 
hem om in 1835 de doorgang van deze komeet 

1. Willem van Oranje 
bezoek Leiden

4. 400 jaar Leidse 
universiteit

2. Academiegebouw 1581 3. Jan van Hout en Jan van der Does

5. Justus Lipsius

6. Jos Scaliger
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tot op anderhalf uur nauwkeurig te berekenen. 
Geen enkele andere astronoom in Europa eve-
naarde dit resultaat. Hij verkreeg hierdoor een 
eredoctoraat en werd twee jaar later benoemd 
tot lector in de praktische sterrenkunde en 
directeur van de sterrenwacht. Met gebrekkige 
middelen heeft hij de Nederlandse roem in de 
sterrenkunde bevestigd en uitgebreid. 

Persoonlijke Postzegel
In 2008 gaf de Leidsche Vereeniging van Post-
zegelverzamelaars een Persoonlijke Postzegel 
uit met Frederik Kaiser (afb. 8), in verband 
met het feit dat hij 200 geleden geboren werd. 
Ik vond op een veiling een brief uit 1858, 
geadresseerd aan ‘Den Hoog Geleerde Heer 
F. Kaiser te Leiden’ (afb. 8a). Een nadere 
adressering was toen nog niet nodig.
In de brief wordt een ‘zakkijker met sterrekun-
dige oogbuis’ besteld bij Kaiser, zoals deze die 
beschreven had in het Album der Natuur uit 
1854 op pagina 196. Samen met ‘een voetje 
met schroefbeweging’ zou dit 26 gulden 
moeten kosten.
Op de voorzijde van de brief zien we dat 
deze ‘franco’ is gestuurd. Ik denk dat de heer 
F. Kaiser ook postzegels verzamelde, want 
de postzegel in de linker bovenhoek is er 
(helaas) afgescheurd. Via Postzegelblog werd 
mij gemeld: ‘dat Frederik Kaiser postzegels 
verzamelde is geen gekke veronderstelling, 

gezien het feit dat hij de oudere broer is van 
Jan Willem Kaiser, verantwoordelijk voor de 
Nederlandse emissies 1852 en 1864!’

Universiteitstuin
Misschien bent U wel eens in de Hortus Bota-
nicus geweest in Leiden. Een prachtige botani-
sche tuin, die een bezoek meer dan waard is. 
Maar deze tuin is begonnen als universiteits-
tuin, een Hortus medicus. Vanaf de start van 
de universiteit was er een faculteit medicijnen. 
Pilletjes en zalfjes om mensen beter te maken 
waren er in die tijd nog niet. Dat gebeurde 
toen met geneeskrachtige planten en kruiden. 
En in de universiteitstuin kregen de studenten 
hier les is. De toenmalige studietuin is gere-
construeerd en nu nog steeds te zien. In 1990 
bestond de Hortus 400 jaar. Op de toen uitge-
geven postzegel zien we het toegangspoortje 
van de universiteitstuin. U ziet de complete 
tuin op deze maximumkaart (afb. 9). 
Op de postzegel (afb 9a) zien we ook een tulp 
afgebeeld staan. De naam van deze (oudere 
soort) tulp is ‘Wapen van Leiden’. In de Leidse 
universiteitstuin werden de eerste tulpen van 
Nederland gekweekt. De eerste directeur van 
de Hortus, Carolus Clusius, had de tulp, die 
oorspronkelijk uit Turkije komt, meegenomen uit 
Oostenrijk waar hij eerst werkte, en zijn studen-
ten opdracht gegeven om de tulpen te kruisen 
en nieuwe soorten te ontwikkelen. Dit had rond 

1635 een heuse ‘tulpenmanie’ tot gevolg, waarbij 
de prijs van de tulp verhonderdvoudigde. 
Over Carolus Clusius is (helaas nog) geen 
postzegel uitgegeven. Wel zijn naar hem diverse 
bloemen vernoemd, zoals bijvoorbeeld de Gen-
tiana clusii (grootbloemige gentiaan), die we 
hier zien op een Slowaakse postzegel (afb. 10).
In 2017 heeft PostNL een postzegel uitgegeven 
over de Leidse Hortus, waarop een Ginkgo 
biloba (afb.11) afgebeeld staat. Deze Japanse 
notenboom werd daar in 1785 geplant en staat 
symbool voor de vruchtbaarheid. In Korea 
heet deze boom ‘de Keizersboom’, en in China 
noemt men de boom Gin-Kyo, wat ‘zilveren 
vruchten’ betekent. Zij consumeren prepa-
raten van de bladeren, om de hersenen te 
stimuleren. De Chinese bijnaam voor de boom 
is ‘geheugenboom’.
 
Von Siebold gedenktuin
In 1990 werd in de Hortus de ‘Von Siebold Ge-
denktuin’ ingericht. Wie was deze Von Siebold? 
Philipp Franz von Siebold (afb. 12) werd 
geboren op 9 februari 1796 in het Duitse 
Würzburg. Hij studeerde daar voor arts aan 
de universiteit. Hij vond het leven in Würzburg 
maar saai en daarom ging hij na zijn studie 
naar Nederland. In Nederland was men op 
zoek naar jonge artsen, die konden worden 
uitgezonden. Von Siebold kwam daarvoor in 
aanmerking, en hij werd eerst uitgezonden 

6a. Gevelsteen woonhuis Scaliger in Leiden 8. Frederik Kaiser 8a. Brief aan F. Kaiser

7. Hugo de groot

9. Hortus medicus

9a. Tulp ‘Wapen van Leiden’

10. Gentiana Clusii

11. Ginko biloba, 
Japanse notenboom

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gentiana_clusii
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gentiana_clusii
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grootbloemige_gentiaan
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12a. Gevelsteen op Japanmuseum

13. Het kunstmatige eiland Decima

naar Batavia en later in 1823 naar Japan. 
Hij kwam daar terecht op het eiland Decima 
(afb. 13), waar Nederland (als enig land ter 
wereld) een handelspost had. Von Siebold 
werd de arts van deze handelscommissie.
Von Siebold verzamelde zes jaar lang alles wat 
los en vast zat in Japan, zoals gebruiksvoorwer-
pen, dieren, planten, prenten en landkaarten. 
Hij stuurde dit allemaal naar Nederland. Het 
enorme aantal voorwerpen (zo’n 10.000) is de 
basis geweest van onder andere het Museum 
van Volkenkunde en het Sieboldhuis. De planten 
(700 soorten) gingen naar de Leidse Hortus, 
waar in zijn gedenktuin ook zijn borstbeeld 
staat. In het huis waar Von Siebold in Leiden 
woonde, is nu het Japanmuseum ingericht. Aan 
de voorzijde van het museum zien we op een 
steen dat Van Siebold hier zelf heeft gewoond 
(afb. 12a). Von Siebold was van geboorte een 
Duitser, die via Nederland naar Japan werd 
uitgezonden. Alle drie de landen gaven een post-
zegel over hem uit. Duitsland en Japan deden dit 
in een gemeenschappelijke uitgifte (afb. 14).

Boerhave
Naast Clusius en Von Siebold heeft ook 
Herman(us) Boerhaave (afb. 15) een belang-
rijke rol gespeeld in de internationale ontwik-
keling van de Hortus. Vanaf 1709 tot 1730 was 
Boerhaave prefect van de Hortus Leiden. Hij 
beschreef ontzettend veel nieuwe soorten plan-
ten en had een breed internationaal netwerk. 
Naast botanicus was hij echter ook arts, schei-
kundige en onderzoeker. Hij wordt alom gezien 
als een begenadigd docent voor de studenten 

medicijnen, en hij is een van de grondleggers 
van het academisch ziekenhuis in Leiden. 
In het eerste academische ziekenhuis van Lei-
den (het huidige Boerhaavemuseum) gaven 
hoogleraren college aan het bed van zieke 
patiënten, zoals in de 18de eeuw Boerhaave 
dat deed. 
Herman Boerhaave (1668-1738) stond bekend 
als “vernieuwer van het medisch onderwijs”. 

Universitair medisch centrum
Naast ‘onderwijs aan bed’ gaf hij ook onder-
wijs in het ‘anatomisch theater’, dat in 1596 
door Pieter Pauw in Leiden was gebouwd 
(afb. 16). Hierin werden voor zijn lessen 
publiekelijk lijken ontleed. Deze ontledingen 
trokken veel aandacht en werden niet alleen 
door studenten bezocht (niet-studenten 
moesten wel een toegangsprijs betalen). Voor 
deze praktijkcolleges werden de lichamen 
gebruikt van opgehangen criminelen. Een 
beroemd schilderij van (de in Leiden geboren) 
Rembrandt van Rijn is de ‘anatomische les’ 
van dr. Tulp (afb. 17). Op de snijtafel ligt een 
Leidse crimineel. Boerhaave was hierdoor een 
van de bekendste mannen van Europa, wiens 
faam zelfs tot in Azië was doorgedrongen. 
Bekend is dat tsaar Peter de Grote, die in 
1721 het Tsaardom Rusland veranderde in het 
Russische Rijk, bij Boerhaave in Leiden op 
bezoek is geweest om een lijkontleding in het 
anatomisch theater mee te maken. We zien 
hier tsaar Peter op een postzegel van Select 
Post Zaanstad (afb. 18). 
Een reconstructie van het Leids anatomisch the-

ater is te zien in Museum Boerhaave in Leiden.
Boerhaave woonde aan het Rapenburg in 
Leiden. Op zijn woning is zijn levensmotto te 
lezen: ‘Simplex veri Sigillum’ (afb. 15a). Dit 
betekent: eenvoud is het kenmerk van het ware. 
Als arts had Boerhaave in die tijd nog weinig 
geneesmiddelen tot zijn beschikking. Hij advi-
seerde zijn patiënten altijd: ‘neem voldoende 
rust, leef gezond en ga op tijd naar bed’. Deze 
(eenvoudige) adviezen gelden in deze tijd denk 
ik nog steeds. Boerhaave woonde overigens 
alleen in de winter in Leiden, In verband met de 
ondragelijk stank uit de Rapenburggracht, trok 
hij zich in de zomermaanden terug op zijn kas-
teel ‘Oud Poelgeest’ te Oegstgeest (afb. 15b). 
Het academisch ziekenhuis is enkele malen 
verhuisd naar grotere en beter ingerichte pan-
den. In 1873 opende het eerste als zodanig ge-
bouwde Academisch Ziekenhuis (afb. 19) zijn 
deuren in een nieuw pand aan de Steenstraat 
in Leiden (het huidige Museum voor Volken-
kunde). Dit gebouw was al snel te klein, zodat 
in 1920 een nieuw ziekenhuis werd gebouwd, 
bestaande uit verschillende paviljoens dat 
werd geopend in 1928. Tegenover de ingang 
van dit nieuwe AZL kwam een standbeeld van 
Boerhaave te staan. Dit standbeeld zien we te-
rug in een frankeermachinestempel (afb. 20).
Begin jaren ’80 werd gestart met de bouw 
van het huidige ziekenhuis en het AZL werd in 
1998 hernoemd tot Leids Universitair Medisch 
Centrum (LUMC). Toen alle 5 gebouwen klaar 
waren, kreeg het personeel van het LUMC in 
haar kerstpakket in 2006 een setje persoon-
lijke postzegels met de 5 gebouwen daarop. 

12. Philipp Franz von Siebold

14. Gemeen
schappelijk uit
gifte Duitsland/
Japan

15b. Kasteel 
Oud Poelgeest 
te Oegstgeest

15. Herman(us) 
Boerhaave

15a. Levens
motto Boer
haave: Simplex 
Veri Sigillum
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U ziet hier de postzegel van het hoofdgebouw 
van het LUMC (afb. 21).

Bolwerk van de vrijheid
Praesidium libertatis is het motto van de 
Universiteit Leiden. Dit betekent Bolwerk van 
de vrijheid. De universiteit staat van oudsher 
voor vrijheid van geest, van denken en spreken 
en voor een ongebonden ontwikkeling van 
onderzoek en onderwijs. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog werd op een bijzondere wijze 
uitvoering gegeven aan dit motto.
In november 1940 werd professor E.M. Meijers 
(afb. 22), evenals 29 andere Joodse hoogle-
raren en medewerkers als ‘niet-arisch’ door 
de Duitsers uit hun ambt gezet en ontslagen. 
Dit leidde tot de bekende en indrukwekkende 
protestrede van de hoogleraar R.P Cleveringa 
op 26 november 1940. (Cleveringa zag Meijers 
als zijn grote leermeester)

Cleveringa
Er brak toen een staking uit op de universiteit, 
Cleveringa werd gearresteerd en op 27 november 

1940 werd de universiteit door de bezetter ge-
sloten. Ter herinnering hieraan stelde de Leidse 
Universiteit in 1970 de Cleveringa-leerstoel in. 
De Leidsche Vereeniging van Postzegelver-
zamelaars gaf in haar 70e jubileumjaar en 
70 jaar na deze heldendaad in 2010 een 
postzegel uit over Cleveringa (afb. 23). Op de 
postzegel zien we in het randschrift van het 
universiteitslogo ook het motto Praesidium 
libertatis staan.
Ook staat bij de ingang van het universiteits-
gebouw een lessenaar, met het opschrift 
‘protestrede’ (afb. 23a). Studenten die afstu-
deren worden verzocht om na de plechtig-
heid een foto te maken, waarbij zij achter de 
lessenaar staan, en deze foto op de sociale 
media te plaatsen. Hierdoor zal deze dappere 
daad nooit in de vergetelheid raken.
Geïnspireerd door de rede van Cleveringa 
schreef de Leidse rechtenstudent Erik Ha-
zelhoff Roelfzema (de latere Soldaat van 
Oranje) in februari 1941 het zogeheten ‘Leids 
manifest’, waarin de Leidse studenten zich 
tegen de bezetter keerden. Hij zat in april 

1941 een week gevangen in het Oranjehotel 
te Scheveningen, en vertrok daarna als Enge-
landvaarder naar het Verenigd Koninkrijk. Hier 
werd hij de adjudant van koningin Wilhelmina. 

(Wordt vervolgd)

16. Anatomisch theater

19. Academisch ziekenhuis Leiden 20. Standbeeld Boerhaave

17. Anatomische les van dr. Tulp 18. Tsaar Peter de Grote 21. Hoofdgebouw LUMC

22. Prof. mr. E.M. Meijers

23. R.P. Cleveringa
23a. Lessenaar Protestrede 
bij universiteit

De nood was blijkbaar hoog
e decemberdrukte is 
– ondanks het sterk 
afnemende post-
volume – bij PostNL 

nog altijd een periode van 
topsport.
Een ander gegeven is dat 
 PostNL er zegt alles aan te doen 
om de vorige versie Tuimel-
stempels terug te krijgen. Dat 
lukt nog steeds moeizaam.
Er zijn echter nog veel oudere 
stempels in gebruik, hoewel 
die slechts zeer sporadisch 
nog gesignaleerd worden. In de 
kerstperiode komen echter uit 
alle hoeken en gaten stempels 

tevoorschijn die dan worden 
gebruikt voor de stempeling 
van de post. Zo ook in afgebeeld 
voorbeeld dat de redactie 
bereikte. Een stalen Cilinder-
balkstempel (circa anno 1980) 
met een glasheldere afdruk van 
Zwolle. Het achterste deel is 
uitgenomen, maar er zijn maar 
weinig mogelijkheden met het 
volgnummer 6. Waarschijnlijk 
is ‘Zwolle’ ook nog verplaatst. 
Ondanks de drukte heeft men 
nog wel de tijd genomen om de 
correcte datum te gebruiken. 
Bijna ‘antiek’ dus op een hyper-
moderne postzegel. 

D
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Brazzaville Organisation Mondial 
de Santé
Postkantoor gelegen op het terrein van de We-
reldgezondheidsorganisatie (OMS) in de Djoué 
buurt in het zuiden van de stad (afb. 11-13).

1. Dubbel 30 mm 
rondstempel met 
brug
Vroegst: 17.2.1989
Laatst: 17.9.1998

2. Enkelvoudig 
28 mm rondstempel
Vroegst: 18 MAR 
1996
Laatst: 30 MAI 1996

3. Enkelvoudig 
31 mm rondstempel
Vroegst: 01 JUN 
2016
Laatst: 23 AUG 2017

Gezien heheel in 
blauwe inkt 23 AUG 
2017

Brazzaville Ouenze
Een van de grootste postkantoren in de stad 
die nog functioneerde in 2016, maar de post-
stempels waren door het vele gebruik on-
leesbaar 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. 14).

1. Dubbel 29 mm 
rondstempel met 
brug
Vroegst: 1.4.1985
Laatst: 3.1.1995

2. Enkelvoudig 
27 mm rondstempel
Vroegst: 14.2.1978
Laatst: 7.7.1999

Gemeten diameter
variaties 26.5x27 
mm, 27x27 mm, 
27.5x27.5 mm, 
28x28 mm. Kunnen 
allemaal verschil
lende poststempels 
betreffen

3. Enkelvoudig 
31 mm rondstempel
Vroegst: 27 MAR 
1996
Laatst: 17 MAR 1997

4. Enkelvoudig 
30 mm rondstempel
Vroegst: 19 AVR 
1996
Laatst: 16 JUIL 2008

CONGO tussen 
kruisen

5. Enkelvoudig 
29 mm rondstempel
Vroegst: 27 JUIN 
2002
Laatst: 12 MAI 
2005

CONGO tussen 
8puntige sterren

6. Dubbel 33 mm 
rondstempel met 
CONGO
Vroegst: 17 MAI 
2010
Laatst: 30 JAN 2012

7. Dubbel 
39 mm rond
stempel met 
SOPECO
Vroegst: 
3 SEPT 2014
Laatst: 05 
SEPT 2016

Alleen gezien 
in blauwe inkt

Brazzaville Plateau des 15 ans
Functioneel postkantoor in 2016, maar ze 
accepteerde geen aangetekende brieven 
daarvoor werd je doorverwezen naar het Braz-
zaville Recette Principal (hoofdpostkantoor). 
In dit postkantoor werden amper meer brieven 
afgestempeld (afb. 15).

1. Enkelvoudig 
29 mm rondstempel
Vroegst: 11 AOU 
2003
Laatst: 10 SEP 2010

CONGO tussen 
8puntige sterren

11. Brazzaville Wereldgezondheidsorganisatie postkantoor, september 2016. 14. Brazzaville Ouenze postkantoor, januari 2017.

12 + 13. Brazzaville Wereldgezondheidsorganisatie 
postkantoor, september 2016. 

Brazzaville [2]
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
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15. Brazzaville Plateau des 15 ans postkantoor, juli 2016. 16. Brazzaville PotoPoto postkantoor, juni 2016. 

2. Enkelvoudig 
30 mm rondstempel
Vroegst: 28 AVR 
2016
Laatst:

CONGO tussen 
kruisen

Brazzaville Plateau quartier 
administratif
Postkantoor werd juni 2016 gesloten en het 
gebouw meteen afgebroken, gelegen naast 
het presidentieel paleis waar tevens een 
aantal ministeries zijn gelegen.

1. Dubbel 29 mm 
rondstempel met 
brug
Vroegst: 12.10.1981
Laatst: 25.11.1986

B  E = 20 mm

2. Dubbel 29 mm 
rondstempel met 
brug
Vroegst: 16.5.1987
Laatst: 5.9.2006

B  E = 11.5 mm

3. Enkelvoudig 
27 mm rondstempel
Vroegst: 26.2.1980
Laatst: 19.2.1987

Gemeten diame
tervariaties 26x26 
mm, 26.5x27 
mm, 27.5x28 mm. 
Kunnen allemaal 
verschillende post
stempels betreffen

4. Enkelvoudig 
30 mm rondstempel
Vroegst: 10 JUIL 
2000
Laatst: 30 JUIN 
2005

CONGO tussen 
kruisen

Brazzaville Poto-Poto
Poto-Poto betekent ‘modderig’ in Lingala 
dus de buurt is gebouwd op drassige grond 
(afb. 16+17).

1. Dubbel 30 mm 
rondstempel met brug
Vroegst: 22.1.1968
Laatst: 1.3.1996

C – O = 13 mm

Tekst over onderste 
streep van de brug 
heen, letterhoogte 
3 mm 
CONGO 13 mm

2. Dubbel 29 mm 
rondstempel met brug
Vroegst: 13.2.1985
Laatst: 16.6.1986

C – O = 14 mm

Tekst over onderste 
streep van de brug heen, letterhoogte 2½ mm
CONGO 14 mm

3. Dubbel 29 mm 
rondstempel met brug
Vroegst: 4.12.1975
Laatst: 26.12.1996

C  O = 10 mm

Tekst bijna op de 
onderste streep van 
de brug
CONGO 10 mm

4. Dubbel 30 mm 
rondstempel met brug
Vroegst: 3.8.1976
Laatst: 17.4.1984

C  O = 12 mm

Tekst bijna op de 
onderste streep van 
de brug
CONGO 12 mm

17. Brazzaville PotoPoto postkantoor, juni 2016.

5. Enkelvoudig 30 
mm rondstempel
Vroegst: 30 JAN 2000
Laatst: 27 JUIN 2016

CONGO tussen 
kruisen

Brazzaville Talangaï
Postkantoor was reeds gesloten in 2016 
toen de schrijver in Brazzaville woonde. De 
sluitingsdatum is niet bekend. De buurt ligt 
achter die van Ouenze.

1. Dubbel 29.5 mm 
rondstempel met brug
Vroegst: 2.7.1990
Laatst: 10.4.1997

2. Enkelvoudig 29 mm 
rondstempel
Vroegst: 30.3.1990
Laatst: 8.11.1990

3. Enkelvoudig 30 mm 
rondstempel
Vroegst: 29 SEP 1999
Laatst: 10 JUIL 2002

CONGO tussen 
kruisen

4. Enkelvoudig 29 mm 
rondstempel
Vroegst: 21 DEC 2005
Laatst: 8 JUIL 2008

CONGO tussen 
8puntige sterren

Nawoord
Sinds de onafhankelijkheid kan een gestage 
uitbreiding van het postkantoornetwerk in Braz-
zaville worden gezien. Echter van veel stempels 
zijn slechts enkele afdrukken bekend, ook na 
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het doorspitten van vele duizenden poststukken 
door de schrijver. Waarschijnlijk zullen er in de 
toekomst nog nieuwe poststempels gerap-
porteerd worden alsmede de vroegst en laatst 
bekende datum van gebruik. Veel van het hui-
dige stempelmateriaal is versleten en wordt niet 
vervangen behalve de laatste jaren op initiatief 
van het lokale personeel zoals op de postkan-
toren van Bacongo, Ouenze, de Wereldgezond-
heidsorganisatie en het Centre Philatelique. Dit 
zijn veelal tuimelstempels die het personeel 
op de lokale markt hebben besteld en waar de 
directie geen weet van heeft.

Monenteel werkt de schrijver aan een catalo-
gus van alle poststempels van de Republiek 
Congo sinds de onafhankelijkheid. Ook hier 
zijn veel verrassende stempeltypes waargeno-
men. Van het postkantoornetwerk van meer 
dan 100 postkantoren van voor de burgeroor-
log van 1997 bleef er na deze oorlog maar een 
tiental over en dan meestal alleen in de grote 
steden zoals Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie 
en Nkayi in het zuiden van het land gelegen. 
Momenteel zijn er weer zo’n 55 postkantoren 
functioneel in het land en word het netwerk 
geleidelijk aan weer uitgebreid. Daardoor is dit 

verzamelgebied beperkt in omvang in tegen-
stelling tot een buurland zoals Kameroen met 
zijn huidige netwerk van zo’n 250 postkanto-
ren en meer dan 2000 genoteerde poststem-
pels sinds de onafhankelijkheid (Bratzel et al. 
2014). Mocht u aanvullende informatie hebben 
neem dan contact op met de redactie.

M.P. Bratzel, Jr., Michael St.J. Wright en Marc Parren 
(2014). The postmarks and postal history of inde-
pendent Cameroun: 1960 to date. Windsor, Ontario, 
Canada, 58 gedrukte pagina’s, plus 571 pagina’s op 
DVD. ISBN 978-0-9694026-8-8
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samenstelling Kees Verhulst, kees.verhulst@gmail.com

Als u dit leest, is het jaar 2018 
alweer een maand oud. Maar voor 
mij begint het jaar nu net omdat de 
kopij voor het maandblad ongeveer 

Bij het  nieuwe jaar
 Nr. Adres
 Beek 3 W. Sangersstraat 250, Primera
 Beek 4 Markt 63, Readshop
 Brunssum 1 Kennedylaan 86, Flowerstijl
 Brunssum 2 Rumpenerstraat 5, Hermans
 Brunssum 3 Pijler 38, Gamma
 Brunssum 4 Wijenweg 185, Cigo
 Elsloo 1 Stationsstraat 110, Albert Heijn
 Elsloo 2 Sanderboutlaan 13, Karwei
 Geleen 1 Zuidhof 11, Plus
 Geleen 2 Markt 108, Bruna
 Geleen 3 Bloemenmarkt 35, Boree
 Geleen 4 Egelantier 2, Gamma
 Gennep 1 Zandstraat 56, Bruna
 Gennep 2 Spoorstraat 91, Primera
 Gronsveld 1 Rijksweg 67, Wel
 Gronsveld 2 B.F. Cortenraadstraat 14, Karwei
 Hoensbroek 1 Akerstraat Noord 282, 
  Business Point
 Hoensbroek 2 Gebrooktplein 22, Plus
 Hoensbroek 3 Mgr. Hanssenlaan 83, Spar
 Hoensbroek 4 Kouvenderstraat 45, Readshop
 Leiden 2 Hoge Morsweg 152A, Formido
 Meersen 1 Beekstraat 60, Cigo
 Meersen 2 Ch. Eijckstraat 15, Gamma
 Oegstgeest 1 Ommevoort 10,
  Primera/Videoland
 Rotterdam 39 Stationsplein 11,
  Servicepoint CS
 Sittard 1 Bergerweg 130, Staples
  Business Point
 Sittard 3 Gruizenstraat 14, Bruna
 Sittard 5 Helstraat 51, Primera
 Zwijndrecht 9, Hof van Holland 108, 
  versie 3.0 Primera
 Zwijndrecht 10, Hof van Holland 54, 
 versie 3.0 Tabac & Gifts

Bijzonderheden 
Gronsveld 1: Rijksweg 67, Wel (eerste draaiwieltje 
is defect)
Hoensbroek 4: Kouvenderstraat 45, Readshop 
(twee stempels, oud met straatnaam en nieuw 
met nummer)
Meersen 2: Ch. Eijckstraat 15, Gamma (heeft 
twee stempels, ook de oude met straatnaam nog)
Well 1, versie 2.0: Kasteellaan 11, Vissers

Nieuwe dagteken(tuimel)stempels tabel num
mer 7 (bijgewerkt tot en met 4 januari 2018)

stempelnummer en de plaatsnaam. 
Onder andere is de schreef onder 
het cijfer 1 verdwenen (het dwars-
streepje) en in de straatnaam zijn 
sommige letters breder en ronder 
van vorm (bijvoorbeeld de letter O). 
Zie het stempel Oegstgeest. 
Het nieuwe type 3 is afwijkend om-
dat het PostNL logo niet meer gecen-
treerd is, maar links van het midden 
staat en wat hoger. Er zijn meerdere 
van deze stempels waargenomen en 
ze zijn vooral te vinden bij nieuwe 
vestigingen. Stempel Zwijndrecht 10 
is een voorbeeld van dit type.
Er is nog een vierde type, maar dat 
zal ik niet als type 4.0 bestempelen 
omdat het hier niet gaat om een tui-
melstempel, maar om een stempel-
plaatje op een houten blokje. Deze 
stempels zijn in gebruik op de post-
zegelbeurzen en bij handelaren die 
via de Bond een stempel bestellen. 
Tot nu toe zijn de stempel plaatjes af-
geleid van de tuimelstempels type 1. 
Stempel Barneveld 8 (Eindejaars-
beurs 2017) is zo’n voorbeeld.

Sinds de invoering van de nieuwe 
dagtekenstempels door PostNL zijn 
er door diverse verzamelaars en 
oplettende lezers van deze rubriek 
diverse bijzonderheden waarge-
nomen. De stempelplaatjes van 
de tuimelstempels vormen geen 
consistent geheel qua grootte van 
de letters en het lettertype. Het 
logo van PostNL varieert in grootte, 
maar ook zijn er verschillen waar te 
nemen in het gebruikte lettertype 
van de plaatsnaam. Navraag bij 
PostNL leert dat men van deze wijzi-
ging niet op de hoogte is en men 
zegt dat het ‘PostNL-lettertype’ 
wordt gebruikt. Dat is een lettertype 
dat speciaal voor PostNL is ontwor-
pen. Dit lettertype lijkt sterk op het 
lettertype Calibri.
In de tabellen gebruik ik soms de 
toevoeging ‘versie 2.0’. Met deze 

Verschillende typen dag
tekenstempels PostNL

toevoeging geef ik aan dat het waar-
genomen stempel de versie 2 heeft. 
Zonder toevoeging gaat het om 
type 1. Inmiddels is er ook een type 
3 ontdekt. Wanneer dit type wordt 
waargenomen, zal er ‘versie 3.0’ 
in de tabel worden opgenomen. 
De afbeeldingen hierboven laten 
het verschil in type zien. De eerste 
versie betreft een groter PostNL 
logo en het lettertype van het 
stempelnummer en de plaatsnaam 
is van het PostNL-lettertype. Zie 
stempel Leusden 1. Men neemt het 
niet zo nauw met de gebruikte inkt, 
want in de afdruk is te zien dat het 
stempelkussentje van het stempel 
is bijgevuld met blauwe inkt in 
plaats van zwart. 
Versie 2 toont een kleiner letter-
type in het PostNL-logo en heeft 
een afwijkend lettertype voor het 

een die heeft meegewerkt krijgt iets. 
Wanneer u heeft meegewerkt en 
u heeft de prijs nog niet gekregen, 
mail dan even uw (post)adres. Dan 
komt de prijs er zo spoedig mogelijk 
aan. Ook in 2018 is er weer iets te 
verdienen. Uw hulp is welkom en 
wordt zeer op prijs gesteld! 

een maand eerder wordt ingeleverd 
dan u het te zien krijgt. Vorig jaar 
heb ik beloofd dat er een klein prijsje 
te verdienen viel voor degenen die 
wilden meewerken aan het samen-
stellen van de lijst met de nieuwe 
dagtekenstempels van PostNL. Deze 
prijsjes worden nu uitgedeeld. Ieder-
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Het verzamelen van 
codes en het ontrafelen 

daarvan is geen gemak-
kelijke opgave. Je komt 
telkens voor verrassingen 
te staan en er is geen 
handboek of website waar 
alle antwoorden op de 
problemen kunnen worden 
opgezocht. Toch kom 
je met gezond verstand 
soms een heel eind! We 
herhalen hier nog even de 
belangrijkste punten uit 
de voorgaande artikeltjes. 
De CODEERREGEL is een 
rijtje (zwarte) cijfers en 
letters waarin staat waar 
en met welk herkennings-
programma een poststuk is 
gesorteerd (de eerste zes 
tekens) en vervolgens hoe 
hij moet worden uitgesor-
teerd naar welk bestemmingsgebied 
en op welke volgorde hij moet worden 
gelegd in welke bestelroute.
Met DEZE brief zijn diverse merkwaar-
dige dingen gebeurd. Allereerst: de brief 
is gestempeld in het sorteercentrum 
Nieuwegein en om een of andere ons 
onbekende reden (drukte, defecte ma-
chines?) in Amsterdam gecodeerd.
In de sorteermachine wordt van elk post-
stuk een scan gemaakt en de apparatuur 
moet vervolgens binnen 30 seconden 
proberen de postcode en het huisnum-
mer te herkennen. Als het lukt wordt 
er op het poststuk een serie oranje 
streepjes geprint (de SORTEERINDEX, 
die alleen door de sorteermachines is te 
lezen) en de zwarte CODEERREGEL.
Het lukte echter in eerste instantie NIET. 
Blijkbaar omdat de postcode een eind 
onder de woonplaats was geschreven en 

ook nog eens in de verkeerde volgorde. 
Dus DR 3247 (alleen te zien door de 
brief tegen het licht te houden). Omdat 
het coderen niet lukte is er (links van 
de normale positie) een voorlopige 
sorteerindex geplaatst (moeilijk zicht-
baar) en het stuk is als onbehandelbaar 
uitgeworpen. Om te voorkomen dat er 
verderop in het sorteertraject en bij de 
bestelling problemen blijven komen is 
er rechtsonder een sticker aangebracht 
(over de fout geschreven postcode en 
gedeeltelijk over de voorlopige sorteer-
index heen). Op deze sticker staat het 
juiste adres in leesbare taal en boven-
dien versleuteld in een streepjescode 
van dezelfde soort als de KLANTINDEX 
die je ook vindt op brieven van bedrijven 
en instellingen die eigen adressenbe-
standen hebben. Veel lezers zullen deze 
(Port Betaald) brieven ontvangen met 

de letters KK (van Klantindex) in de co-
deerregel. De eerste K is herkenning van 
de postcode, de tweede K is herkenning 
van het huisnummer. De sorteermachi-
nes zijn zo afgesteld dat ze alleen de 
klantindex lezen (en de rest negeren). 
Na het aanbrengen van de sticker is 
deze brief een tweede keer door de 
sorteermachine gegaan en nu lukte het 
wel. Er staat een oranje sorteerindex 
(onder de codeerregel) en een codeer-
regel met de letter K er in. Omdat het 
huisnummer een toevoeging (extensie) 
heeft staat er zelfs KKK.
Met zoveel informatie zou je bijna 
ver geten dat de afzender ook nog een 
nieuwe plantensoort heeft uitgevonden 
(kijk maar naar de straatnaam), maar 
daar doet de sorteermachine niet 
moeilijk over. 

Sjoerd Bangma
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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 postzegel 
zien die werd uitgegeven voor een grote 
industrietentoonstelling in Madrid in 
1907. Op de zegel zijn de toenmalige 
koning Alphonso XIII en koningin Victoria 
Eugenie van Spanje afgebeeld. Is het aan 
te raden om deze postzegel op te nemen 
in een tentoonstellingsverzameling over 
het Spaanse koningshuis?
A. Ja, want met de postzegel kun je mooi 

laten zien wat het koningspaar deed.
B. Ja, want de twee portretten laten 
het koningspaar mooi zien.
C. Nee, want het stempel zorgt ervoor 
dat de portretten niet meer goed te 
zien zijn.
D. Nee, want het is geen echte post-
zegel.
Het antwoord vind je op de volgende 
bladzijde.

Verzamelen met plezier!Verzamelen met plezier!  Filatelie voor een PRICje [7]

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 D. Een 
postzegel die gestempeld is 

zoals dit exemplaar, is niet goed 
bruikbaar. De afbeelding is in-
derdaad niet meer goed te zien 
en dat is jammer. Antwoord c 
zou dus ook goed kunnen zijn. 

Maar er is iets met deze zegel 
aan de hand. Als je een goede 
catalogus raadpleegt, ontdek je 
dat je moet oppassen met deze 
uitgifte. Ter gelegenheid van de 
industrietentoonstelling werd 
in 1907 inderdaad een serie 

van zes postzegels uitgegeven. 
Helaas zijn er ook vervalsingen 
van deze zegels in omloop en 
die zijn aan een aantal dingen 
te herkennen. Ze zijn bedrukt 
met een tentoonstellingsstem-
pel van “23. OCT. 1907”, het 

papier heeft een wat blauw-
witte kleur en de tanding is niet 
11½ zoals bij de echte zegels 
maar 10, zoals bij deze. Je zult 
dus op zoek moeten gaan naar 
een echt exemplaar, ongebruikt 
of met een hoekstempel.

 

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Elke maand komen er 
verschillende postzegels uit. 
Soms vraag je je af waarom 
het ene onderwerp wel en het 
andere onderwerp niet op een 
postzegel komt. Wat zouden 
jullie eigenlijk graag op een 
postzegel willen zien? Laat het 
ons eens weten, misschien doet 
PostNL er wel wat mee!

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Valentijnsdag
Ah! De liefde! 
Heb je daar 
wel eens 
kennis mee 
gemaakt? Je 
weet niet wat 

je overkomt, de hele wereld ziet er 
anders uit en zelfs je ouders vind je 
ineens niet meer ‘stom’. Kijk, en als 
dat het geval is, kun je er zeker wel 
postzegels over vinden.

Sint Valentijn
In het jaar 496 riep een paus dat 
14 februari de Dag werd van de 
Heilige Valentijn. Deze priester (er 
zijn meerdere verhalen over de oor-
sprong) werd ter dood gebracht en 
later heiligverklaard. Zoals wel vaker 
gebeurd is met andere priesters…

Valentijn, vertelt men, speelde de 
rol van koppelaar en daarom is 
14 februari de Dag van de Liefde. 

Cupido
Dit is een godje 
uit de Griekse 
(daar heet 
hij Eros) en 
Romeinse My-
then en sagen. 
Dit jongetje schiet met een mooie 
scherpe pijl met een gouden punt 

op mensen om ze verliefd te laten 
worden. Is je hart eenmaal geraakt 
door de pijl van Cupido, is er geen 
redden meer aan: je wordt verliefd. 

Valentijn een handje helpen
Maar wat moet je nou doen als 
Cupido zijn pijltjes niet schiet en 
Valentijn je gebeden niet verhoort? 
Dan moet je de liefde een handje 
helpen. Daar is het volgende op 
gevonden.

De Valentijnskaart
Als degene op 
wie je verliefd 
bent niks in 
de gaten heeft 
(en je wil geen 
appje sturen 
met ‘Ik ben op 
je verliefd’) 
dan is daar de 

Valentijnskaart voor uitgevonden. 
Je versiert, plakt en knipt een hele 
mooie kaart en daar schrijf je op: 
Voor de liefste van de wereld. Dat 
lukt nog wel, maar nou komt het. Je 
zet er NIET je naam onder, nooit! Je 
zet er onder: Van je Valentijn.

Wie is mijn Valentijn? 
Degene die de brief krijgt, weet dus 
één ding wel: er is iemand verliefd 

Boeken op postzegels
Welke jongen heeft ze niet 

gelezen, de boeken van Karl 
May? Een hele serie verhalen over 
Apache-opperhoofd Winnitou 
en zijn blanke bloedbroeder Old 
Shatterhand. Op de postzegel zien 
we Winnitou met de “Zilverbuks”. 
Karl May (1842-1912) was een 
Duitse schrijver die vooral bekend 
is geworden door zijn uitvoerige 
reisverhalen en spannende jeugd-
verhalen. Opvallend is overigens 
dat bij de Nederlandse uitgaven de 
meeste boeken zijn ingekort, want 
May hield nog al van uitgebreide 

en niet ter zake doende details. In 
de periode 1962-1967 werden door 
Het Spectrum (Utrecht) 50 Prisma-
boeken uitgegeven met de werken 
van May (waaronder wel een aantal 
herdrukken) die bijzonder populair 
waren. Het thema BOEKEN is 

interessant 
voor post-
zegelver-
zamelaars. 
Er zijn heel 
wat post-
zegels met 
afbeeldingen uit de boeken van o.a. 
Charles Dickens, de Gebroeders 
Grimm, Astrid Lindgren en Anne 
Frank. En wat te denken van afbeel-
dingen uit Harry Potter, Dracula 
en Winnie the Pooh? Kortom, een 
prima thema om te verzamelen.

Toon Oomens

Top 
of 

Flop

 

iReageren? Willeke.tnb@wxs.nlHallo jongens en meisjes!Hallo jongens en meisjes!
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op mij; en één ding niet: wie is het? 
Dus die gaat een beetje op zoek: 
vragen, opletten, kijken en nog eens 
kijken. En ineens, ja hoor! Jij bent 
het. Dan de vraag: ‘Ben jij soms 
mijn Valentijn?’ Soms gaat het mis 
(‘Ik? Nee hoor, ben je mal!’) maar 
meestal gaat het goed. ‘Ja, hum, wil 
je met mij verkering?’

Eeuwig trouw 
Duiven waren de lievelingsvogels van 
Venus, de godin van de liefde. Zowel 

de 
man-
netjes 
als de 
vrouw-
tjes 
zorgen 

voor de jongen, als dat geen ware 
liefde is… En de dwergpapegaaien 
worden ook wel lovebirds genoemd 
omdat ze 
hun hele le-
ven zo hecht 
zijn met hun 
partner. Je 
kan een aga-
pornis dus 
nooit alleen 
houden, dan 
vereenzaamt 
hij.

Bloemetje hoort erbij
Jij dacht zeker dat je klaar was als 
je geliefde de verkering heeft geac-
cepteerd, maar nee. Ik mag wel zeg-
gen: dan begint het pas. Want liefde 
moet je onderhouden, anders dooft 
het uit. Wat moet je dan doen? Het 
belangrijkste is dat je laat merken 
dat je van je geliefde houdt. Dat 
kan door een bloemetje mee te 
nemen, want 
bloemen zijn 
nu eenmaal 
romantische 
cadeautjes. 
Het hoeft niet 
iedere week, 
en het mag 
ook wel eens 
wat anders 
zijn. 

Valentijnsdag
Vroeger kenden we hier geen 
Valentijnsdag, maar ook dat feest 
is overgewaaid uit Amerika, net als 
andere feesten. Sommige mensen 
vinden er niks aan maar anderen 
vieren het graag. En als je dit keer 
geen Valentijnskaart in de bus 
gekregen hebt, lukt het misschien 
volgend jaar.
Je kan er altijd een albumblad van 
maken, want bijna alle landen geven 
Valentijnspostzegels uit. 
Succes er mee!

…koeien niet slapen!? Nou ja, dat 
is niet helemaal waar. Jíj moet elke 
dag ongeveer 8 uur naar je bedje 
toe, maar een koe heeft aan een half 
uurtje genoeg. En dat is dan liggend 
met de ogen dicht. Meestal ligt een 
koe wel wat langer op haar buik, 
maar dan ligt ze te herkauwen en ze 
kijkt zomaar een beetje in de rondte. 
De reden waarom een koe maar zo 
kort in een diepe slaap ligt is dat 
bij een zijligging de uitgang van de 
slokdarm wordt geblokkeerd.
En daardoor kunnen de gassen uit 
haar maag niet ontsnappen. Ja, een 
koe laat heel wat “boeren” op een 
dag (ook van achteren)!

Toon Oomens

Een studiegroep: Aantekenstrookjes
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.
Een bijzondere vereniging deze 

keer: de Landelijke Vereniging Van 
Aantekenstrookjesverzamelaars 
(LVVA). We gaan eens kijken 
waar aantekenstrookjes precies 
voor dienden. Als je de zekerheid 
wilde hebben dat je brief of pakje 
aankomt bij de ontvanger (en dus 
niet kwijtraakt!) dan betaalde 
je daar extra voor. Men plakte 

vervolgens een strookje op de brief. 
Je kon dan ook nog kiezen voor 
bevestiging van ontvangst, dan 
moest de postbode aanbellen, de 
ontvanger de brief geven en een 
handtekening op een kaartje laten 
zetten. 
Allemaal verleden tijd: tegenwoor-
dig krijgt je brief een sticker met 
een barcode. Die kun je op een site 
invoeren en precies kijken waar je 
brief is. Handig, maar daar valt niks 
meer aan te verzamelen. 
Heb jij enveloppen met die aante-
kenstrookjes? Ga dan eens kijken 
op de site van www.lvva.eu 

Willeke ten Noever Bakker

Wist je dat…

 

http://www.lvva.eu
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ier volgt een min of meer willekeu-
rige en verre van volledige keuze 
van toepassingen van het gebruik 
van deze zegel (afb. 1).

Zo eenvoudig was dat postzegeltje trou-
wens niet. De ontwerper, Jan van Krimpen 
(1892-1958), geldt algemeen als een van de 
grootste Nederlandse typografen, een letter-
kunstenaar, die streefde naar perfectie in al 
wat hij deed. Bekende letters van hem zijn de 
Lutetia, de Romanée, Romulus en Spectrum. 
Deze laatste ontwierp Van Krimpen in de 
jaren veertig. Onder meer voor Joh. Enschedé 
ontwierp hij lettertypen en verzorgde boek-
ontwerpen. 
Al in 1923 vroeg Van Royen, de algemeen 
secretaris van de PTT, hem de belettering te 
verzorgen voor de Jubileumzegels Wilhelmina 
25 jaar koningin (afb. 2). 
In 1946 verschenen de beroemd geworden 
cijferzegels waarvan het gehele ontwerp werd 
verzorgd door Jan van Krimpen. Ze oogstten 
bewondering in binnen- en buitenland. 
De postzegel van 1 cent was aan de loket-
ten te koop tot 1976 en bleef 40 jaar geldig, 
t/m 31 december 1985: een record! De 
oplage bedroeg ten slotte ruim 235 miljoen 
exemplaren.

Jan van krimpen en zijn cijferzegels
‘’Moderne filatelie’ heet het, wanneer je je 
bezighoudt met de postgeschiedenis van na 
de Tweede Wereldoorlog. Maar het jaar 1946 
ligt toch al 70 jaar achter ons. En het was een 
compleet andere tijd. Nog geen wasmachines 

H
en koelkasten in de woningen, geen televisie 
en meestal geen telefoon, laat staan compu-
ters, internet en sociale media.
De cijferzegel van Jan van Krimpen (afb. 3+4) 
is een kind van zijn tijd; het strakke van de 
belettering past in de periode waarin het 
Nederlandse volk te lijden had gehad onder 
oorlog, bezetting, honger, armoede, angst 
en talloze slachtoffers. De wederopbouw van 
woningen, infrastructuur en stadsherstel 
stonden pas in de kinderschoenen. 
Maar de sierlijkheid van de omringende 
arabesken duidde op het optimisme van een 
nieuwe tijd van saamhorigheid waarin er 
‘nooit meer oorlog’ zou zijn.

Drie verschijningsvormen
a. In vellen van 200 stuks in rotogravure-, 
ook wel rasterdiepdruk genaamd (afb. 5)
b. In automaatboekjes (afb. 6)
c. Op postwaardestuk (afb. 7)

Eerste en laatste dag van uitgifte
De zegels van 1, 2 en 4 cent kwamen uit op 
1 november 1946. De overige waarden volg-
den later (afb. 8).
31 december 1985: laatste dag van geldig-
heid van de cijferzegels van Van Krimpen 
(afb. 9).

Braille
Vanaf 1921 tot 1971 heeft een speciaal tarief 
van 1 cent bestaan voor stukken met brail-
leschrift. Vanaf 1935 betrof dat 1 cent per kg 
(afb. 10+11).

Andere ‘enkelfrankeringen’ (afb. 12-24)

Meervoudige frankeringen (afb. 25-40)

Verhoging drukwerktarief per 
1 november 1946 (afb. 41-45)

Filatelistisch allerlei (afb. 46-78)

De afbeeldingen 25 tot en met 78 worden in de 
vervolgdelen opgenomen.

Iets over het gebruik van 
de 1 cent Van Krimpen [1]
Het is verbazend op hoeveel manieren zo’n eenvoudig postzegeltje 
een rol heeft kunnen spelen, en vaak een rol van betekenis. 
door Huber van Werkhoven

1. Jan van Krimpen (18921958) getekend door Sem Hartz

4. Paul Hefting wijdde in 1986 een boekje aan de zegels, 
een fraaie bibliofiele uitgave met een oplage van slechts 
175 exemplaren. Met de prachtige titel ‘Een zwierige 
eenvoud’ karakteriseerde Hefting in twee woorden de bij
zondere samenhang tussen het strakke van de belettering 
en de sierlijkheid van de omringende arabesken. In elk 
exemplaar van het boek zijn echte postzegels ingeplakt.

2

3
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5. Veldeel met etsingnummer R7, een ponsteken boven zegel 3, markeerboogje en haak boven zegel 5, blokje boven zegel 6, een nietdoorgeperforeerde rechter en bovenvelrand 
en perforatiegaatjes bovenlangs.

6. Automaatboekje nr. 8. Bestaat met drie verschillende teksten, met gewoon en fosforescerend papier. Uitgegeven vanaf januari 1969.

7. Een voor Nederland uniek geval: een postzegel bijgedrukt vanwege een tariefs
verhoging, op een bestaande verhuiskaart. Deze verhuiskaart van 5 cent was 
geldig voor binnenlands gebruik van 1 januari tot 1 juli 1964.

8. Met 3 cent te weinig  gefrankeerde 
brief d. d. 1.11.1946. T6: 6 cent strafport.

9. De afzender wist dat deze dag de 
geldigheid van de cijferzegels van Van 
Krimpen eindigde. 20 Cent is gefran
keerd in de vorm van het jaartal 1985. 
De ontbrekende 50 cent werd aangevuld 
door middel van een frankeerstempel 
‘te betalen port’ op het districtspost
kantoor te Arnhem. Het brieftarief 
ontwikkelde zich tijdens de looptijd van 
de cijferzegels van 10 tot 70 cent.



94 FILATELIE  FEBRUARI 2018

10. De enige correcte vorm van enkelfrankering van de 1 cent. De brailletekens 
zijn doorgedrukt in de buitenzijde van deze brief. 

11. Braille drukwerk. Boekenzending van de Ned. Blindenbibliotheek. 
Brailletarief 4 cent voor 3 à 4 kg.

12. Uit Oeteldonk, aangeteekend en per expres voor 1 cent. Envelop van de ’s Hertogen
bossche Vereniging van Postzegelverzamelaars. Vrolijk maakwerkje van Jos van Roosmalen 
voor zijn postzegelvriend Jan Cleij.

13. Oplossing voor wanneer het loket al was gesloten en je een postzegel te kort kwam. 
De PTT deed er in dit geval niet moeilijk over en bezorgde de drukwerkenvelop.

14. Postoorlog in 1960. 
Doordat Polen de Nederlandse 
vluchtelingenzegels niet 
toeliet en zwart maakte, ont
stond deze ‘enkelfrankering’. 
(Collectie Jan Heijs) 

15. Reconstructie van 
de oorspronkelijke 
frankering.

16. Later op dezelfde dag dat het 
 frankeerstempel werd geplaatst, volgde 
de benodigde aanvulling van 1 cent.



FEBRUARI 2018 FILATELIE 95

17. De frankeer
machine had drie 
waardecijferrollen. 
Het maximum 
bedrag was dus 
999 cent, maar 
het verschuldigde 
tarief was ƒ 10,00.

18+19. Stortingsrecht: 15 cent per ƒ 500,. (voorzijde en achterzijde)

20. Verzamelaar Buikema wilde op deze manier graag twee portzegels van 11 cent 
en frankeerde daartoe 11 cent te weinig. Hij werd op zijn wenken bediend.

21. In de kerstdrukte van 1968 erdoor geglipt.

22. 2013: ‘Frankering 
gecontroleerd’ en ken
nelijk correct bevonden. 
Er staat immers een ‘1’ 
op de postzegel.

23. In 2014 bracht 
PostNL een ‘hommage 
aan een deftig cijfer’.

24. Een persoon
lijke postzegel 
‘1 for you’. (Wordt vervolgd)
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Opgaven voor deze rubriek in het 
aprilnummer 2018 (verschijnt 
1 april) moeten uiterlijk op 3 maart 
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. 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

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
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode. César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. T: 06-27233453. 
www.zhpv.nl
 
4 februari:
Almere. Buurtcentrum De Inloop, 
’s-Hertogenboschplein 8, 10.00-
15.00 uur T: 0610060208.  
secretaris@vpva.nl www.vpva.nl
Breda. Clubhuis “De Toss”, Valkenier-
slaan 285a. 9.30 -12.30 uur. T: 076-
5144671. cees.mertens@ziggo.nl
www.pvbreda.nl
’s-Hertogenbosch. Noorderkroon, 
Manis Krijgsmanhof 71, 9.30-
12.30 uur. T: 073-6567680. info@
zoetelief-denbosch.nl
Uden. Ontmoetingsplein MuzeRijk, 
Klarinetstraat 4, 9,30-12,30 uur. 
www.pzv-volkel-uden.com

Valkenswaard. Buurthuis D’n 
Turfberg, van der Clusenstraat 4A, 
9.30-12.30 uur. T: 0402019309. 
m.panhuijzen@upcmail.nl

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

10 februari:
Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, Escamplaan 55, 13.00-16.00 
uur, T: 06-27233453. www.zhpv.nl
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, Ui-
verlaan 20, 12:00 -16:00 uur. T: 010 
5916747.
Zevenbergen. Huurders . 
 Vereniging Dr. Arienslaan 60 a, 
10.00-16.00 uur. T: 0168-880031, 
0168-329134.

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.

FI
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T
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N TENTOONSTELLINGEN 

EN MANIFESTATIES

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

2+3 maart:
’s-Hertogenbosch. Filafair, 
Maaspoort, Marathonloop 1, 
10.00-17.00/10.00-16.00 uur. 
T: 073-6567680. info@filafair.nl

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

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

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

1+2 juni:
Barneveld. Hollandfila, Veluwehal, 
Nieuwe Markt 6, 10.00-17.00 uur / 
10.00-16.00 uur. 
www.eindejaarsbeurs.nl

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 

24-26 augustus:
Ciney, België. Philexnam 2018. 
www.philexnam2018.be

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

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

27-28 december:
Barneveld. Eindejaarsbeurs/
Stamptales, Veluwehal, Nieuwe 
Markt 6, 10.00-17.00 uur / 10.00-
16.00 uur.

tel:06%2027317747
mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
https://maps.google.com/?q=Ds.+de+Bouterlaan+5&entry=gmail&source=g
tel:0341%20256%20163
https://maps.google.com/?q=Bloemenhof+2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Bloemenhof+2&entry=gmail&source=g
tel:0162%20432%20738
tel:0162%20432%20738
mailto:ceespijpers@casema.nl
mailto:fvu001@gmail.com
http://www.zhpv.nl/
https://maps.google.com/?q=s-Hertogenboschplein+8&entry=gmail&source=g
tel:06%2010060208
mailto:secretaris@vpva.nl
http://www.vpva.nl/
mailto:cees.mertens@ziggo.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@hertogpost.nl
http://www.pzv-volkel-uden.com/
https://maps.google.com/?q=van+der+Clusenstraat+4A&entry=gmail&source=g
tel:0402019309
mailto:m.panhuijzen@upcmail.nl
https://maps.google.com/?q=Parkstraat+3-B&entry=gmail&source=g
tel:06%2011018699
tel:06%2011018699
http://www.zhpv.nl/
https://maps.google.com/?q=Uiverlaan+20&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Uiverlaan+20&entry=gmail&source=g
tel:010%20591%206747
tel:010%20591%206747
https://maps.google.com/?q=Dr.+Arienslaan+60+a+Zevenbergen&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Dr.+Arienslaan+60+a+Zevenbergen&entry=gmail&source=g
tel:0545%20273%20404
mailto:philatoon@planet.nl
http://Www.filafair.nl/
http://goo.gl/0s0P6v
http://Www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.nordia2018.is/
http://refs.ee/en
http://www.philexnam2018.be/
https://maps.google.com/?q=De+Voorwaarts+55,+7321+MA&entry=gmail&source=g
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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 Koningshof, 
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

15 februari. 
Welberg. Gem.huis De Vaert Kap. 
Koch straat 54, 19.00-22.00 uur. 
T: 0167-563568, 06-11301128. 

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

17 februari:
Aalsmeer. Parochiehuis,  
Gerbera straat 6, 9.30-15.00 uur. 
T: 0297343885.  
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
Apeldoorn. Wijkcentrum het Bolwerk 
Ravelijn 55, 10.00-16.00 uur. T: 06-
30718411. organisatie@eindejaars-
beurs.nl www.eindejaarsbeurs.nl 
’s-Hertogenbosch. Cultureel 
Centrum De Helftheuvel, Helftheu-
velpassage 115, 10.00-12.00 uur. 
T: 073-6567680. info@hertogpost.nl

De Loods, Achter de Kerk, 
13..00-17.00 uur. T: 0182-631928. 
beurscoordinator@nvpvboskoop.nl 
www.nvpvboskoop.nl
Leidschendam. Wijkcentrum de 
Plint, Prins Frederiklaan 7, 13.00-
16.00 uur. T: 06-27233453.  
www.zhpv.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
Reuver. De Schakel, Broeklaan 2, 
10.00-13.00 uur. 
hermgeerlings@home.nl
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

22 februari:
’s-Hertogenbosch. Cultureel 
Centrum De Helftheuvel, Helftheu-
velpassage 115, 19.00-22.30 uur. 
T: 073-6567680. info@hertogpost.nl

24 februari:
Bilthoven. Oost Europa, ’t Vogel-
nest, Boslaan 1, 10-16 uur, T 0346-
572593.
Coevorden, De Schalm, Hoofd-
weg 47, Coevorden (Steenwijks-
moer),10.00-16.00 uur. T: 0524-
516024.
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
Oud-Gastel, Hart van Gastel, Markt 
8, 9.30-13.00 uur. T: 06-23300801. 
jankoenraadt8@gmail.com

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.
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 
Reeuwijk. Reeuwijk, De Brug, 
Dunantlaan 1,10.00-16.00. T: 0182-
395103.
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur, T: 0297-
563773. fvu001@gmail.com
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode. César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. T: 06-27233453. 
www.zhpv.nl

4 maart:
Breda. Clubhuis “De Toss”, Valkenier-
slaan 285a. 9.30 -12.30 uur. T: 076-
5144671. cees.mertens@ziggo.nl
www.pvbreda.nl
’s-Hertogenbosch. Noorderkroon, 
Manis Krijgsmanhof 71,  
9.30-12.30 uur. T: 073-6567680.  
info@zoetelief-denbosch.nl
Nijmegen. Kolpinghuis, Smetius-
straat 1, 10.00-16.00 uur. T:024-
3561969. secretaris@noviopost.nl 
Uden. Ontmoetingsplein MuzeRijk, 
Klarinetstraat 4, 9,30-12,30 uur. 
www.pzv-volkel-uden.com
Valkenswaard. Buurthuis D’n 
Turfberg, van der Clusenstraat 4A, 
9.30-12.30 uur. T: 0402019309. 
m.panhuijzen@upcmail.nl

10 maart:
De Bilt. Cultureel centrum 
H.F.Witte, Henri Dunantplein 4, 
12.00-17.00 uur. T: 010-4802961. 
pweda@live.nl
Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, Escamplaan 55, 13.00-16.00 
uur, T: 06-27233453. www.zhpv.nl
Ede. “Ons Huis” Prinsesselaan 8, 
10.00-16.00 uur. T: 06-51880027. 
beurs@fv-degeldersevallei.nl
Gouda. Prinsenhof, Anna van 
Meertenstraat 10, 11.30-16.30 uur. 
T: 0182-374230.
’s-Hertogenbosch. Cultureel 
Centrum De Helftheuvel, Helftheu-
velpassage 115, 10.00-12.00 uur. 
T: 073-6567680. info@hertogpost.nl
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 
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12:00 -16:00 uur. 
T: 010 5916747.
Ommen. Hervormd Centrum, 
Pr.Julianastraat 8, 10.00-15.00 uur. 
T: 0548-858220.
Steenwijk. De Meenthe, 
 Stationsplein 1, 10.00-15.00 uur. 
T: 0521-515835. 
www.filatelistenverenigingijsselham.nl 
Winschoten. Gebouw SV Boven-
buren Tromplaan 86, 9.30-15.00 uur. 
T: 0597-421497. rendering@ziggo.nl
Zevenbergen. Huurders . 
 Vereniging Dr. Arienslaan 60 a, 
10.00-16.00 uur. T: 0168-880031, 
0168-329134.

11 maart:
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 
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.

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

https://maps.google.com/?q=St.+Maartenstraat+54&entry=gmail&source=g
tel:06%2011018699
tel:06-18551829
https://maps.google.com/?q=Uiverlaan+20&entry=gmail&source=g
tel:010%20591%206747
mailto:secretaris@noviopost.nl
tel:071%20541%200623
mailto:freekversteegen@hotmail.com
mailto:freekversteegen@hotmail.com
https://maps.google.com/?q=Gerberastraat+6&entry=gmail&source=g
tel:0297%20343%20885
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
tel:0182%20631%20928
mailto:beurscoordinator@nvpvboskoop.nl
http://www.nvpvboskoop.nl/
http://www.zhpv.nl/
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=Van+der+Palmstraat+3&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Van+der+Palmstraat+3&entry=gmail&source=g
tel:0184%20415%20437
mailto:m.a.smeding@tele2.nl
tel:050%20503%203926
tel:050%20503%203926
tel:0251-313852
mailto:pietrietwijker@hotmail.com
mailto:hermgeerlings@home.nl
http://www.pzv-volkel-uden.com/
https://maps.google.com/?q=Van+Vlotenlaan+85&entry=gmail&source=g
http://www.deventerpostzegelvereniging.nl/
mailto:secretaris@noviopost.nl
mailto:info@hertogpost.nl
https://maps.google.com/?q=Boslaan+1,+10+-+%c2%a016&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Boslaan+1,+10+-+%c2%a016&entry=gmail&source=g
tel:0346%20572%20593
tel:0346%20572%20593
tel:0524-516024
tel:0524-516024
https://maps.google.com/?q=Bozenhoven+152&entry=gmail&source=g
tel:0297%20289%20322
http://www.verzamelaarsrondevenen.nl/
tel:06-18551829
mailto:w.aleven3@upcmail.nl
tel:0513%20620%20814
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
https://maps.google.com/?q=Reeuwijk,+De+Brug,Dunantlaan+1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Reeuwijk,+De+Brug,Dunantlaan+1&entry=gmail&source=g
tel:0182%20395%20103
tel:0182%20395%20103
mailto:fvu001@gmail.com
http://www.zhpv.nl/
mailto:cees.mertens@ziggo.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
https://maps.google.com/?q=Smetiusstraat+1&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Smetiusstraat+1&entry=gmail&source=g
tel:024-3561969
tel:024-3561969
mailto:secretaris@noviopost.nl
http://www.pzv-volkel-uden.com/
https://maps.google.com/?q=van+der+Clusenstraat+4A&entry=gmail&source=g
tel:0402019309
mailto:m.panhuijzen@upcmail.nl
mailto:pweda@live.nl
http://www.zhpv.nl/
https://maps.google.com/?q=Prinsesselaan+8&entry=gmail&source=g
tel:06%2051880027
mailto:beurs@fv-degeldersevallei.nl
mailto:info@hertogpost.nl
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=Uiverlaan+20&entry=gmail&source=g
tel:010%20591%206747
http://www.filatelistenverenigingijsselham.nl/
tel:0597%20421%20497
mailto:rendering@ziggo.nl
https://maps.google.com/?q=Dr.+Arienslaan+60+a+Zevenbergen&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Dr.+Arienslaan+60+a+Zevenbergen&entry=gmail&source=g
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
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r zijn 2 perioden te onder-
scheiden:
1e periode: van septem-
ber 1939 tot begin 1944. 

In deze periode wordt de censuur 
uitgeoefend door de Oberkom-
mando der Wehrmacht (OKW). De 
naam of afkorting komt terug in de 
censuurstempel of -strook.

2e periode: van begin 1944 tot het 
einde van de tweede wereldoorlog. 
In deze periode wordt de censuur 
uitgeoefend door de Geheime 
Staatspolizei (Gestapo). In het 
censuurstempel staat soms Zensur-
stelle in plaats van OKW.

De censuur wordt uitgevoerd in zogenoemde Auslands-
briefprüfstellen (ABP’s), waarvan er in totaal 15 zijn  geweest. 
Dit artikel behandelt de censuur in de ABP Bordeaux en 
Nancy. Deel 11 staat in het septembernummer 2017.
door Nico Bader

E
ABP Bordeaux / Nancy

De uitvoering
ABP Bordeaux start de censuurac-
tivteiten in juli 1942; in november 
1943 verhuist de ABP naar Nancy en 
is hier werkzaam tot eind augustus 
1944. Daarna worden de activiteiten 
verlegd naar Duitsland. Deze ver-
plaatsingen zijn noodzakelijk door 
het oprukken van de geallieerde 
strijdkrachten. Censuur vindt plaats 
op het postverkeer tussen Frankrijk 
en Spanje; later ook het postverkeer 
tussen Frankrijk en Zwitserland en 
vijandige en neutrale landen: dit 
loopt via Spanje (en Portugal). De 
lettercode is y; op sommige latere 
stempels van Nancy de letter n. 

duitse civiele postcensuur tijdens de tweede wereldoorlog 12
Afb 1. 
Censuur
strook 
van ABP 
Bordeaux / 
Nancy. 

Afb 2. Censuurstempels, resp 1, 2, 3, 5 en 7  van ABP Bordeaux en Nancy.

De kenmerken
Het betreft hier de meest algemene 
kenmerken; de zeer specifieke 
kenmerken welke in Landsmann als 
categorie F (‘ca 5 oder weniger be
kannt, ab Euro 40’) geduid worden, 
zijn niet meegenomen.
De volgende algemene kenmerken 
komen voor bij ABP Bordeaux en 

ABP Nancy:
1. één censuursluitstrook
2. censuurstempels
3. censorkenmerken: handmatig 
aangebracht.

1. Censuur sluitstrook
De sluitstrook wordt gebruikt 
vanaf juli 1942. De strook is 30 mm 

Afb 3. Brief van Spanje naar Frankrijk, verzonden op 19 oktober 1942. Aan de linkerzijde de censorstrook 1 en op de achterzijde stempel a1. Voorzijde linksonder een censorhandschrift. 
Aan de rechterzijde een Spaanse censuurstrook; op de achterzijde getal 223, waarschijnlijk een Spaans censorstempel.

Afb 4. Brief 
van Frankrijk 
naar Spanje, 
verzonden op 
8 april 1943. 
Op de achter
zijde strook 1 
en stempel a3. 
 Voorzijde 
links een 
censorhand
schrift. Op de 
achterzijde 
een Spaanse 
censuur
stempel van 
Barcelona.
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breed. Op de strook een cirkel met 
het staatswapen (adelaar op een 
lauwerkrans waarin het hakenkruis) 
en de tekst in de cirkel ‘Obercom

mando der Wehrmacht’ en onder 
de adelaar de lettercode y. Voor 
Bordeaux en Nancy is dezelfde 
strook gebruikt. (afb 1) 

2. Censuurstempels
Censuurstempels zijn in Bordeaux 
in gebruik vanaf oktober 1942, 
en zijn onder te verdelen in de 

volgende groepen;
a. Handstempels; 
1. de cirkel van diameter 35 

mm waarin het staatswapen 

Afb 5. Brief van Spanje naar Frankrijk, verzonden op 31 september 1943. Op de achterzijde de censuurstrook 1 en stempel a4. Voorzijde linksonder een censorhandschrift. 
Aan de achterzijde een Spaanse censuurstempel van Barcelona. 

Afb 6. Brief van Spanje naar Frankrijk, verzonden op 4 juni 1943. Op de voorzijde het doorloop censuurstempel. Aan de achterzijde een Spaanse censuurstempel van Barcelona. 

Afb 7. Brief van Spanje naar Frankrijk, verzonden op 5 januari 1944. Op de achterzijde de censuurstrook 1 en stempel a6. Voorzijde linksonder en boven een censorhandschriften. 
Aan de rechterzijde een Spaanse censuurstrook van Madrid. 
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Afb 8. Brief van Frankrijk naar Ierland, verzonden op 30 mei 1944. De brief is verzonden vanuit Lyon, via Lissabon (24 juni 1944) naar Ierland. Op de achterzijde de censuurstrook 1 
en stempel a7. Voorzijde linksonder en linksboven censorhandschriften. Aan de linkerzijde een Engelse censuurstrook waarover een Ierse censuurstrook is geplakt. De bruine strook 
linksonder zichtbaar, is waarschijnlijk een briefversteviging van de Engelse censuur.

(adelaar op lauwerkrans waarin 
het hakenkruis); in de cirkel de 
teksten ‘Einheit Feldpostnummer 
28694B’ en een kruisje onder de 
adelaar

2. als 1, maar nu in de cirkel de 
teksten ‘Dienststelle Feldpost 
28694/B’ en Briefstempel onder 
de adelaar

3. de cirkel van diameter 28 mm 
waarin het staatswapen (adelaar 
op lauwerkrans waarin het ha-
kenkruis); in de cirkel de teksten 
‘Oberkommando der Wehrmacht’ 
en ‘Geprüft’ en hiertussen de 
lettercode y. De plaats van de 
adelaar in de cirkel kan licht 
variëren.

4. als 3 zonder de lettercode.

5. cirkel met diameter 23 mm, 
waarin de letters Ay.

In Nancy zijn de volgende stempels 
gebruikt;
6. het stempel als onder 3.
7. het stempel als onder 6, met 

diameter 34 mm en inplaats van 
de y de letter n. 

8. als 7 met ‘Zensurstelle’ in plaats 
van ‘Oberkommando der Wehr
macht’.

De stempels van Bordeaux zijn 
violet, zwart of blauw; van Nancy 
zwart. (afb 2)

b. Doorloop stempels. Deze zijn ge-
bruikt voor poststukken die de ABP 
gepasseerd zijn zonder censurering. 

Het stempel is hetzelfde als a5 en is 
voor Bordeaux en Nancy hetzelfde.

3. Censorkenmerken; stempel, 
handmatig, chemisch
Van de ABP’ s zijn geen censorstem-
pels bekend.
Handgeschreven (potlood) censor-
schriften komen algemeen voor. 
Het betreft getal / getal of getal/
getal/getal; soms is het tweede 
getal Romeins. Deze handschriften 
komen voor op de voorzijde van de 
brief linksboven en linksonder.

De aard en de waarde van 
censuurstukken
Het te censureren gebied is klein, 
en daarmee het aantal gecensu-

reerde brieven. De waarde ligt in het 
algemeen hoog. Opvallend is dat 
de censuurstroken zich in het alge-
meen bevinden aan de achterzijde 
van de brief, en de stempels vaak 
slordig en onduidelijk zijn. In de 
regel is ook Spaanse censuur aan-
wezig. De laatste maanden komen 
meervoudige censuren voor, zoals 
bijvoorbeeld brief 8. Dit heeft een 
sterk positief effect op de waarde

Voorbeeldbrieven
De afgebeelde brieven 3 tot en met 6 
zijn gecensureerd in Bordeaux, de 
brieven 7 en 8 in Nancy. Ze bevat-
ten de belangrijkste censuur- en 
censorkenmerken. Per brief wordt 
dit gespecificeerd.

 

NVTF (Thema): jaarlijkse digitale
veiling vanaf ±15 febr., ±1200
kavels, ±30% cat. Ook voor niet-
leden. Ga naar www.nvtf.nl

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

Gevraagd
Vlag- of machinestempels tus-
sen 1930 en 1940 op briefstukjes. 
 Oudere of nieuwere ook welkom. 
V. Badran postzegel@badran.ch

Diversen
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 
bijeenkomst in Houten of ontmoet 
ons bij een van de bekende beurzen. 
www.nvpvl.nl

K

LEIN E

A N N O N

C
E

S Studiegroep Britannia, de 
 verzamelaars van Engeland en 
 gebieden. bel 0575-848859, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, meetings, 
grote veilingen, boekjes en verza-
melplezier. Join the club!

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

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

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

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

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

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

 Aangeboden 
 Gevraagd 
 Diversen

€ 10,00

€ 13,50

€ 17,00

€ 20,50

€ 24,00

€ 27,50

€ 31,00
   (max.)

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

voor het opgeven van 
een kleine annonce

BON 

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

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

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

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

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

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 nietfilatelistische 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. 

 
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.
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BINNENLANDSE BLADEN

Spaanse Ridder
Kontakgroep Spanje-Portugal 
verzorgt het kwartaalblad Iberia 
(geheel in kleur) waarin de combi-
natie van postgeschiedenis en cul-
tuur van het Iberisch schiereiland 
centraal staat. Een uitstekend voor-
beeld van deze smeltkroes betreft 
het artikel van Frits van Beekum 
uit het septembernummer. Daarin 
wordt de plaats waar de jaarlijkse 
Exfilna plaatsvindt (Spaans equiva-
lent van onze Postex) aan de hand 
van postzegels geïllustreerd. Dit 
jaar werd het evenement georgani-
seerd nabij Bilbao: een stad aan de 
Spaanse noordkust vooral bekend 
van het Guggenheim. Van Beekum 
weet ons te vermaken met een 
beschrijving van het historische 
karakter van de plaats en de Baski-
sche cultuur in het bijzonder. In het 
novembernummer wordt eveneens 
aandacht besteed aan de overlap 
tussen cultuur en filatelie. In een 
zeer informatief artikel van Dik 
Bakker wordt de lezer overrompeld 
door Don Quichot. Dit canonieke 
werk van Cervantes kan gezien 
worden als de aanzet tot de eerste 
moderne roman en verscheen in 
1605. De fabelachtige verhalen die 
ridder Quichot en zijn hulpje Panza 
beleven (vechten tegen windmo-
lens e.d.), zijn exact driehonderd 
jaar later op postzegels vereeu-
wigd. In dit eerste deel behandelt 
Bakker de totstandkoming van de 
serie en de moeilijkheden die de 
Spaanse post ondervond bij deze 
speciale uitgifte. Een boeiende 
geschiedenis en kleurrijk geïl-
lustreerd. Ondergetekende ziet uit 
naar deel II! Naast de altijd fraaie 
combinatie van cultuur en filatelie, 
wordt er in Iberia ook ruim de aan-
dacht geschonken aan technische 
details zoals plaatfouten. Het blad 
oogt zodoende ook nog eens zeer 
gevarieerd.
www.ksp-iberia.nl

Europese Kastelen
Elk kwartaal ontvangen de leden van 
‘VN-VE Filatelie’ het blad Grenzen-
loos. Deze vereniging heeft speci-
fieke aandacht voor de filatelie van 
de VN en EU en onderschrijft ook de 
doelstellingen van deze organisaties. 
Het is daarom niet gek dat de jaar-
lijkse Europazegels ruimschoots aan 
bod komen in het rijk geïllustreerde 
blad: de zegels lenen zich daar 
uitstekend voor. Hans Snellenberg 
vertelt met verve over het thema van 
dit jaar ‘kastelen’ en behandelt de 
zegels per natie op chronologische 
volgorde. Zelfs een twijfelachtige 
regio als Nagorno Karabach pas-
seert de revue. De lezer waant zich 
na twee afleveringen haast een 
ridder: wat een diversiteit aan kas-
telen herbergt Europa! Voorts staat 
in het herfstnummer het project 
Postcrossing.com in de schijnwer-
pers. André Tikkel vertelt met groot 
enthousiasme over dit project, 
waarbij het versturen en ontvangen 
van ansichten de grondgedachte is. 
Via een profiel op de website kan de 
deelnemer verder laten weten welke 
interesses hij/zij heeft. De heer Tik-
kel heeft dankbaar gebruik gemaakt 
van deze mogelijkheid en ontvangt 
nu geregeld ansichtkaarten of brie-
ven gefrankeerd met Europa- of VN-
zegels. Een bijzonder project met al 
683.824 leden wereldwijd. Een fraaie 
artikelreeks over pelgrimstochten in 
Europa dient ook nog even vermeld 
te worden. Hans Olthof schrijft in 
zijn vijfde bijdrage aan deze reeks 
over de Cammino di San Benedetto, 
een relatief jonge pelgrimstocht van 
zo’n 300 km door Midden-Italië. Via 
verschillende zegels behandelt Olt-
hof het leven van Benedictus (onder 
andere bekend van de kloosterorde) 
en de lezer neemt deze bijzondere 
levenswandel gewillig tot zich. 
www.vn-ve.eu

Per maria ad astera 
Naast deze specialistische vereni-
gingen stroomt er elke maand een 
scala aan plaatselijke clubblaadjes 
via de e-mail of de post bij mij 
 binnen. Het bulletin Novioposta 
(www.noviopost.nl) van de Nij-

meegse vereniging maakt duidelijk 
dat interregionale uitwisseling van 
artikelen goed mogelijk blijkt. Huber 
van Werkhovens avonturen met 
de nieuwe tuimelstempels rond 
en in ’s-Hertogenbosch zijn voor 
de wintereditie van Novioposta 
ietwat aangepast daar zij in aparte 
afleveringen eerder zijn verschenen 
in Hertogpost. Een vruchtbare sa-
menwerking! In verschillende lokale 
bladen vindt men een bont overzicht 
van thematische verzamelgebieden. 
Goudapost (www.postzegelverza-
melaars-gouda.nl) neemt de lezer zo 
al 24 afleveringen mee op een tocht 
naar de wondere wereld van het oce-
aanleven. In het novembernummer 
van Postzegelvereniging Aalsmeer 
maakt de lezer kennis met het con-
cept van de ruimtevaartfilatelie. In 
een kort, maar overzichtelijk artikel 
schetst Gerhard Hoving het prille 
begin van deze filatelistische niche 
die in 1951 of 1957 het licht zag. U 
merkt, de precieze datering is nog 
steeds onderwerp van discussie! 
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl 

BUITENLANDSE BLADEN

Suezcrisis
Sinds 1892 geeft de Philatelic Soci-
ety in Londen een eigen tijdschrift 
uit, de London 
Philatelist. Vanaf 
1906 mag de 
vereniging zich 
‘Royal’ noemen, 
wat meestal 
als de verkorte 
aanduiding voor 
deze wereldwijd 
oudste nog 
bestaande post-
zegelvereniging 
wordt gebruikt. 
Zij werd opgericht 
in 1869 en daar-
mee komt dus 
haar 150-jarig 
bestaan voor-
zichtig dichterbij. 
Dat jubileum 
zal in 2019, op 
uitnodiging van 
een gefortu-
neerd Zweeds 

W
IJ

 L
AZEN VOOR

 U

verenigingslid, groots gevierd gaan 
worden in Stockholm. Daarover 
uiteraard de nodige nieuwtjes in het 
verenigingsblad. Het blad is altijd 
sterk geweest in originele bijdragen 
over de filatelie en posthistorie van 
Groot-Brittannië en koloniën. Inmid-
dels heeft de vereniging echter zo 
veel buitenlandse leden dat ook 
kwalitatief goede bijdragen over 
niet-specifiek Britse thema’s re-
gelmatig voorkomen. Nederlandse 
auteurs waren in het blad tot nu toe 
nog een relatieve zeldzaamheid. In 
het decembernummer brengt Marc 
Parren daarin gelukkig verandering 
met een interessante bijdrage over 
een van de gevolgen van de Suezcri-
sis in juli 1956. Nadat de Egyptische 
president Nasser onverwacht het 
Suezkanaal had genationaliseerd 
(het was deels nog in Brits/Franse 
handen), ontstond een gewapend 
conflict waarbij eind oktober 
buurland Israël de Sinaï-woestijn 
binnenviel. Parren beschrijft de 
postale gevolgen van de annexatie, 
zoals speciale teksten in Egyptische 
reclame-vlagstempels en ook de 
uitgifte van een speciale herden-
kingspostzegel. Uitgebreid aan de 
orde komen Egyptische veldpost-
kantoren in de Sinaï-woestijn en wat 
er gebeurde met de post die daar 
werd bekeken en soms in beslag 
genomen door Israëlische militaire 
censors. Begin november vielen ook 
Britse en Franse troepen Egypte 
binnen, maar die werden na enkele 
dagen al weer opgevolgd door een 
UN-vredesmacht. De onderlinge 
verhoudingen tussen de diverse 

samenstelling nederland: Hugo Brieffies, h.brieffies@gmail.com  buitenland: Jan Vellekoop, wijlazenvooru@gmail.com

http://www.ksp-iberia.nl/
http://www.vn-ve.eu/
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buurplaatsje van Wittenberg, waar 
een bijzonder ingekleurd exemplaar 
van deze bijbel (in de vertaling van 
Luther) wordt bewaard.
In deze DBZ verder nog een bijdrage 
over de Deense Julen-zegels van 
1904, die voorbeeld werden voor 
wereldwijde kerstzegels, zegels 
meestal zonder frankeerwaarde, die 
voor een bescheiden bedrag voor 
een goed doel als bijplakzegels in 
de decembermaand uitkomen.
www.deutsche-briefmarken-
zeitung.de

Katoen en rijst
De eerste langlopende emissie 
van de jonge Republik Indonesia 
bestond uit negen cijferzegels met 
waarden tussen de 1 en 25 sen. De 
serie verscheen in 1951, naar een 
ontwerp van M. Irot, een Indonesi-
sche kunstenaar, over wie verder 
weinig informatie te vinden is. 
Mardjohan (John) Hardjasudarma 
schrijft over de emissie in het de-
cembernummer van de American 
Philatelist. Behalve een duidelijk 
groot waardecijfer en de landsnaam 
zien we op de zegels twee voor 
het land zeer belangrijke planten 
afgebeeld, de kantoenplant (links) 
en de rijstplant (rechts). De emissie 
wordt door sommige verzamelaars 
ook wel de ‘aar’-serie genoemd. 
Deze cijferzegels zouden vanaf 
1956 worden opgevolgd door een 
serie met dieren. De auteur wijst op 
de diverse technische verschillen 
die de zegels tot een aardig verza-
melgebied maken, zoals papiersoor-
ten, formaatverschillen en diverse 
perforaties. Verder laat hij enkele 
mogelijkheden van het gebruik zien, 
waarbij ook een zegel van 10 sen 
met handstempelopdruk ‘denda’ 
(straf), gebruikt als portzegel. In 
hetzelfde nummer een reactie van 
Janet Klug op de melding van de 
Rooseveltpostzegel met zes vingers 
(zie deze rubriek van december). 
Deze schrijfster ziet niets ver-
keerds in de zegel, de vijfde vinger 

nieuwbenoemde bibliothecaris van 
de American Philatelic Research 
Library in Bellefonte, Pennsylva-
nia. Hij beschrijft de geschiedenis 
van de georganiseerde filatelie in 
Canada. In 1864 was er voor het 
eerst een filatelistische publicatie 
in het land, maar georganiseerd 
verenigingsleven kwam er pas in de 
late jaren 1880. Een eerste grote 
vereniging werd in 1887 de CPA, de 
Canadian Philatelic Association. 
Bij ‘groot’ moeten we dan denken 
aan zo’n 300 leden. Er is nogal wat 
verdeeldheid geweest binnen de 
Canadese filatelie, deels door de 
grootte van het land, deels ook door 
de Engels/Franse invalshoeken. 
Inmiddels is de nationaal meest 
vooraanstaande vereniging de Royal 
Philatelic Society of Canada, die 
ook het leidende tijdschrift de Ca
nadian Philatelist uitgeeft. Bijgaand 
plaatje toont een oude naamgenoot 
daarvan uit 1892. Op de website 
van deze vereniging zijn overi-
gens kosteloos diverse Canadese 
postzegeltijdschriften vanaf 1887 te 
raadplegen (www.rpsc.org). 
www.aijp.org

is volgens haar een stukje van de 
manchet van het overhemd van de 
president. De redactie van het blad 
lijkt echter nog niet overtuigd.
www.stamps.org

Filatelie in Canada
Al eerder schreef ik over het 150-ja-
rig bestaan van de staat Canada in 
2016, dat vorig jaar ook filatelistisch 
uitvoerig werd gevierd. The Philate-
lic Journalist, een driemaal per 
jaar verschijnend blad van en voor 
filatelistische auteurs en redacteu-
ren is in het oktobernummer begon-
nen met een miniserie geschreven 
door Scott Tiffney, de zojuist 

buurlanden in dit deel van de wereld 
zijn sindsdien altijd moeizaam 
gebleven. Het conflict betekende 
de facto tevens het einde van 
de internationale invloed van de 
voormalige koloniale grootmachten 
Groot-Brittannië en Frankrijk.
www.rpsl.org.uk

Luther in de DDR
Alfred Peter sluit in de Deutsche 
Briefmarken-Zeitung (DBZ) 
van 8 december het Lutherjaar 
2017 waardig af met een artikel over 
de Luther-postzegels die in 1982 en 
1983 in de Duitse Democratische 
Republiek werden uitgegeven. Daar-
mee werd het 500e geboortejaar 
van de reformator in 1983 herdacht. 
Al in 1980 was men in de DDR 
begonnen met de voorbereidingen 
op festiviteiten rond dit jubileum 
van ‘een van de grootste zonen van 
het Duitse volk’, zoals partijleider 
Erich Honecker hem toen noemde. 
Economische motieven hebben 
bij de emissie vermoedelijk een 
belangrijker rol gespeeld dan 
religieuze: er kwamen in november 
1982 liefst vier zegels uit, waarvan 
een ook nog in speciale Kleinbogen 
met 20 zegels, en speciaal met het 
oog op de export werd in de serie 
een wat hogere waarde van 85 pfen-
nig opgenomen. Ook werd voor 
het eerst in de DDR een officiële 
maximumkaart uitgebracht. Er wer-
den twee kunstenaars uitgenodigd 
ontwerpen te maken. Bijgaande 
afbeelding toont twee niet-gekozen 
ontwerpen van de kunstenaar 
Harry Priess, waarvan een met een 
weergave van de Lutherkansel, 
die tegenwoordig te bewonderen 
valt in de Lutherhal in Wittenberg. 
Om de omzet verder te bevorderen 
verscheen in 1983 een Luther-
blok, met daarin 1 zegel met een 
waarde van 1 mark. De zegel bevatte 
uitsluitend tekst, ernaast was een 
afbeelding van het titelblad van een 
beroemde Duitse bijbeluitgave uit 
1541, de pronkbijbel van Zerbst, een 

http://www.deutsche-briefmarken-zeitung.de/
http://www.deutsche-briefmarken-zeitung.de/
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•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

•  Alle nieuwe catalogi: 
Michel, Yvert, NVPH, enz.

•  Franco vanaf 75,00 euro

Weeklijsten 
nieuwe zegels 
gehele wereld, 
in abonnement 
of los te  
bestellen,  
tegen zeer 
aantrekkelijke 
prijzen

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal)

België   € 0,80 per  100  BFR.
Denemarken   € 0,60 per  10  DKK.
Frankrijk   € 0,60 per  10 FF.
Nederland   € 0,75 per  1  EURO.
Kanaaleilanden   € 0,30 per  1  GBP.
Liechtenstein   € 0,40 per  1  SFR (vanaf 1996).
Canada   € 0,23 per  1  DOLLAR.
Engeland   € 0,60 per  1  GBP.
U.S.A.   € 0,30 per  1  DOLLAR.
Zweden   € 4,00 per  100  ZWKR.
Zwitserland   € 0,50 per  1 SFR.
Duitsland Euro Zegels   € 0,75 per  1  EURO.

Ruud Vergossen Filatelie
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard

Tel-Fax: 040 2044684 – E-Mail: r.vergossen@hetnet.nl

U kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden tijdens  
de Filateliebeurs in Hilversum op 30 en 31 januari 2016

“ADVANTAGE” Postzegelhandel
Gespecialiseerd in klassiek topmateriaal van Nederland en 
de Overzeese gebiedsdelen in uitsluitend 1e klas kwaliteit.

West-Europa t/m ca. 1960 – Israël – Indonesië

Heeft u internet, kijkt u dan op onze zeer uitgebreide website:

www.advantage-stamps.com
Bij ons is postfris 100% postfris met volledige originele gom en ongebruikt  

met 1e plakker of kleine plakkerrest met volledige originele gom, tenzij anders 
omschreven met volledige garantie op de omschreven kwaliteit.

De duurdere zegels en/of series worden meestal 
met fotocertificaat van echtheid geleverd.

Winkel aan huis (wilt u ons bezoeken, s.v.p. na tel. afspraak).
Nieuwtjesdienst van de gehele wereld tegen gunstige condities.

Hans Sundquest
Jacques Perkstraat 39 – 3351 CP  Papendrecht

Tel: 078 6153386 – Fax 078 6428899
KvK nr: 23083937 – e-mail: sundquest@upcmail.nl

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van:
	 Nederland & OR (postfris/gestempeld)

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

	 Indonesië (postfris)

 Thema Spoorwegen (vnl. postfris)
Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst(en) aan.

U treft de prijslijsten ook aan op onze website.

FILATELIE DE BOEIER

Klipper 75, 2991 KL  Barendrecht geen winkel
Tel: 0180-690810  
E-mail: info@filateliedeboeier.nl www.filateliedeboeier.nl

Ook op de Filateliebeurs!!

Voorschotense Postzegelhandel
Zegels Nederland en Overzee  

op type/tanding, Port, Roltanding etc.

Bredase Postzegelhandel
Poststukken en stempels  

van Nederland en Ned. Indië

“DE ZUTPHENSE 
POSTZEGELHANDEL”

Postbus 4149, 7200 BC Zutphen

Nieuwe gegevens 
m.i.v. 1 december 2015

Telefoon: 06 - 53 85 41 00 (beperkt bereikbaar)
E-mail: postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
Website: www.dezutphensepostzegelhandel.nl 

POSTZEGELS - MUNTEN -
BANKBILJETTEN - ANSICHTKAARTEN
Wij hebben een uitgebreide voorraad benodigdheden
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Michel, Yvert, NVPH, enz.

•  Franco vanaf 75,00 euro

Weeklijsten 
nieuwe zegels 
gehele wereld, 
in abonnement 
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aantrekkelijke 
prijzen

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO
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Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums
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FEB/MRT BEURZEN
17/02  RODEN - NOORD 2018

Sportcentrum De Hullen 10-16u   

24/03  EMMEN

Hotel Hampshire 9.30-15u   

Info  050-5033926 of info@wbevenementen.eu

WWW.WBEVENEMENTEN.EU

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

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

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

  

  

SERIOUS ABOUT STAMPS

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

There’s always
something new
at Sandafayre
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omenteel (2018) vindt het geldverkeer 
vrijwel uitsluitend plaats via banken. Be-
talingen naar wie dan ook vinden plaats 
door middel van pinnen, via het internet 

tussen banken of, hoewel al enigszins ouderwets, 
door middel van bankbiljetten die kunnen worden 
verkregen uit geldautomaten van banken en daar 
door de ontvangers ook weer in worden gede-
poneerd. In het begin van de 20e eeuw was dat 
anders. Het geldverkeer verliep via postkantoren, 
waar postwissels konden worden aangeschaft, 
welke, na invulling en betaling van het ingevulde 
bedrag aan het postkantoor, naar iemand in 
Nederland of daarbuiten per post konden worden 
verzonden. Dit postwisselverkeer was mogelijk 
omdat vanaf 1850 de spoorwegen werden aan-
gelegd die de verbindingen tussen de 
verschillende plaatsen in Nederland 
en daarbuiten enorm verbeterden. 
Hierdoor konden de Nederlandse 
Posterijen het aantal post-, hulp- en 
bijkantoren sterk verhogen en het 
postvervoer intensiveren en versnel-
len. Hierdoor werd het mogelijk om 
vanaf 1 januari 1871 binnen Nederland 
bedragen tot en met ƒ 12,50 voor 
5 cent per postwissel over te maken 
en vanaf 1 april 1892 bedragen tot en 
met ƒ 5,- voor slechts 2½ cent. De bo-
ven afgebeelde postwissel is daarvan 
een voorbeeld. Een bedrag van ƒ 2,50 
werd verzonden van Utrecht naar Sas-
senheim voor 2½ cent. De postwissel 
moest meestal nog wel in een brief 
naar de ontvanger worden verzonden, 
zodat de formulieren vaak, net als de 
hier afgebeelde, gevouwen werden. 
Het postwisselverkeer nam door deze 
maatregel enorm toe. Werd in 1871 
binnen Nederland door middel van 
397.058 postwissels ƒ 4.872.425,- ver-
zonden, in 1912 werd door middel van 
6.649.508 postwissels ƒ 96.057.824,- 
verzonden, zodat met bijna 17 maal 
zoveel postwissels bijna 20 maal 
zoveel geld werd verzonden, terwijl 
het aantal inwoners in Nederland 
in diezelfde periode (1871 – 1912) 
was toegenomen van ruim 3,6 naar 
ruim 6 miljoen, nog geen tweemaal 
zoveel. In de periode tijdens en na de 
Eerste Wereldoorlog nam het aantal 
postwissels nog verder toe met een 
maximum van meer dan 10 miljoen 
postwissels in 1919 waarmee meer 
dan 200 miljoen gulden werd verzon-
den, (zie het Handboek Postwaarden 
Nederland afl. 37 TAR-B-44). Daarna 
nam de in 1918 eveneens door de 
Posterijen opgerichte  Postcheque- en 
Girodienst het geldverkeer steeds 
meer van de postwissels over. 
Ondanks dat postwissels zeer veel 
gebruikt werden, zijn ze echt gebruikt, 
(postwissels met bedragen tot en met 
10 cent zijn vaak ‘maakwerk’ door 

Terug naar 1912

M
filatelisten), zeer schaars, immers ze vertegen-
woordigden geld, zodat daarmee heel zorgvuldig 
werd omgegaan. De Posterijen hielden alle 
gebruikte exemplaren daarom zorgvuldig achter 
en vernietigden ze allemaal nauwkeurig.
De postwissel maakte dus een positieve indruk 
op het publiek omdat bij ontvangst daarvan 
immers altijd geld werd ontvangen. Hiervan 
werd door ontwerpers van de onder afgebeelde 
prentbriefkaart, (kleiner formaat dan de originele 
postwissel), gebruik gemaakt door het kopiëren 
van de opmaak van de postwissel, waarbij de 
term ‘Gld’ vervangen werd door ‘Kussen/Groeten’ 
en de term ‘postwissel’ door ‘kuswissel’. Boven-
dien werden de bedragen die links en rechts op 
de postwissel werden weergegeven (1 t/m 90) 
gewijzigd in 1 t/m 10, waaromheen de volgende 
mededelingen werden weergegeven:

1: liefdenoord schemeravond
2: laat ons lief en leed samen deelen
3. eigen haard is goud waard
4. liefde heelt alles
5. mijn liefje wat wilt gij nog meer
6. een kus in eere kan niemand deren
7. wanneer en waar mag ik u die geven?
8. ik heb een vurig verlangen naar u
9. gij zijt geen oogenblik uit mijn gedachten
10. gij alleen kunt mij gelukkig maken
Met uitzondering van de eerste mededeling, 
waarvan de betekenis niet geheel duidelijk is, zijn 
de overige berichten dat wel. De bedoeling was 
dat de afzender aankruiste wat hij of zij aan de 
geadresseerde wilde laten weten. Een gebruikt 
exemplaar van deze briefkaart is mij overigens 
niet bekend.

Gert Holstege
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NEDERLAND
Rijksmuseum van Oudheden
Het nationale archeologiemuseum 
van Nederland, gevestigd aan het 
Rapenburg in Leiden, bestaat dit 
jaar 200 jaar. Een op 19 februari te 
verschijnen prestigeboekje (afb. 1) 
besteedt er veel aandacht aan. 
Niet alleen met de tien zegels van 
waarde 1, maar ook met de vele 
informatie over de bezittingen van 
het museum. Het verhaal over het 
bronzen zwaard van Ommerschans 
bijvoorbeeld. Het zo’n 3.500 jaar 
oude object werd pas vorig jaar 
door het museum verworven.
Prijs van het boekje is € 12,45.

CANADA
Kerstboekjes
Het gebeurt geregeld dat informatie 
over nieuwe boekjes mij pas na de 
uitgifte ervan bereikt. Dus is het 
niet gek dat ik nu nog een aantal 
kerstboekjes moet melden. Vier 
boekjes verschenen in Canada al op 
3 november: 12x P (=85c) Aanbid-
ding door de herders, 12x P dieren: 
poolbeer, 6x $1.20 dieren: rode kar-
dinaal en 6x $2.50 dieren: karibou. 

Halifax explosie 1917 – 2017
In de ochtend van 6 december 
1917 ontstond in de haven van 
Halifax brand op een Frans schip 
geladen met explosieven, waarna 
het stuurloos naar de wal dreef en 
een enorme explosie volgde. Halifax 
werd voor een deel weggevaagd en 
bijna tweeduizend mensen lieten 
het leven. 
Een op 6 november verschenen 
boekje (afb. 2) herdenkt deze trage-
die. Het boekje bevat tien P-zegels.

Hanukkah
Het joodse inwijdingsfeest Han-
nukkah vond plaats van 13 tot 
20 december. Herdacht wordt dan 
de herinwijding van de tempel van 
Jeruzalem in 164 voor Christus. 
Canada kwam met een speciale 
postzegel op 20 november. Deze 
was verkrijgbaar in boekjes (afb. 3) 
van tien P-zegels (= 85c). Op de 
omslag van het boekje staat een 
deel van een gestileerde me-
nora (kandelaar) en een gouden 
Davidster. Moeilijk te herkennen 
overigens.

DUITSLAND
Kikkerprins
Drie zegels met plaatjes van het 
sprookje De Kikkerprins zijn ver-
schenen op 1 februari. Het sprookje 
kennen we vooral uit de versie van 
de gebroeders Grimm. Het betreft 
toeslagzegels waarvan de opbrengst 
naar allerlei goede doelen gaat.
De laagste waarde, die van € 0.70 + 
€ 0.30, met als afbeelding de kikker 
met de gouden bal, (afb. 4) is ook 
per tien in een boekje verkrijgbaar.

FRANKRIJK
Francofonie
Fransen zijn trots op hun taal. Men 
viert zelfs jaarlijks een week van de 
Franse taal en de francofonie. Met 
dat laatste duidt men het gebruik 
van de Franse taal in de breedste zin 
aan: als moedertaal, als gebruikstaal 
en als administratieve taal (de post!).
Hij vindt dit jaar plaats van 17 tot 
25 maart. We worden er attent 
op gemaakt door een boekje 
met twaalf rode Mariannezegels 
(€0.95 per zegel), inmiddels ver-
schenen op 15 januari.

GRIEKENLAND
Kerstboekjes
De kerstzegels van afgelopen jaar, 
verschenen op 5 december, beelden 
dieren in een kerstsetting af gezien 
door de ogen van kinderen. Van de 
vier zijn er twee ook in een boekje 
verkrijgbaar: tien maal € 0.72 hert 
(oplage 25.000 boekjes) en tien 
maal € 0.90 beer (oplage 5.000).

ISRAËL
Herdruk
Van het in 2008 voor het eerst ver-
schenen boekje met de permanente 
serie ‘Medicinale planten’ kwam 
op 21 mei van het afgelopen jaar 
de negende druk. Gemakkelijk te 
herkennen aan de negen menora’s 
op de velrand.

Geurende planten
In september kwam de post met een 
boekje (afb. 5) waarin zich afbeeldin-
gen van aromatische planten bevin-
den. Het betreft verschillende soorten 
mirre en  frankincense olie. Planten 
die vroeger veel gebruikt werden voor 
medicijnen en godsdienstige rituelen, 
maar nu hoofdzakelijk basis zijn voor 
etherische oliën. Het boekje bevat zes 
zegels van elk NIS 4.10.

KROATIË
Kerstzegel in boekje
In Kroatië verscheen zo’n boekje 

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S • op 23 november. Het bevat tien 
zelfklevende zegels van 3.10 kn 
met een wassen afbeelding van het 
kind Jezus (Diakonessen museum 
 Zagreb). De oplage bedraagt 
20.000 boekjes.

MALAWI
Onafhankelijkheid
Een stokoud nieuwtje ditmaal. Maar 
tot dusver nog onopgemerkt. Ook 
de bekende catalogi melden dit 
boekje (afb. 6) niet. Het is het eer-
ste boekje van Malawi, verschenen 
op 5 juli 2014 ter gelegenheid van 
50 jaar onafhankelijkheid.
De Republiek Malawi was eerder 
onder de naam Nyasaland een 
Brits protectoraat. Dit land had in 
in 1954 al wel twee boekjes: van 
2/6 en 5/-. Dus voor het gebied zou 
je het afgebeelde boekje nummer 3 
kunnen noemen.
Het boekje bevat vijf velletjes met 
steeds een zegel: K330, monument 
van de onafhankelijkheid, K520, de 
eerste president, K560, maïssilo’s, 
K600 parlement en K 670, wildlife 
(zebra’s). 
 
OOSTENRIJK
Sondermarkensets
Intussen verschenen weer twee 
boekjes (hangmapjes met losse 
zegels) met bijzondere zegels. Op 
11 oktober was dat met vier maal 
80c klederdracht Grinzing (afb. 7). 
Grinzing, een klassiek wijngebied bij 
Wenen, wordt door menig bezoeker 
aan Wenen graag bezocht voor een 
wijnproefmoment. Het blijft dan 
veelal niet tot proeven beperkt is 
ook mijn persoonlijke ervaring.
Op 11 november feliciteerde de post 
Adi Übleis met zijn 80e verjaardag. 
De man is een nationale beroemd-
heid op het gebied van de paarden-
draverij.

RUSLAND
De weg naar de overwinning
Er wordt wat gerommeld met 
uitgiftedata in Rusland. Vooral bij 
de boekjes, omdat ze vaak zegels 
bevatten die al eerder versche-
nen zijn. Het lijkt er nu op dat het 
prestigeboekjes ‘75e Verjaardag 
van de Grote Overwinning’ (afb. 8) 
op 11 december is verschenen. 
Het bevat een aantal velletjes met 
zegels waarop belangrijke momen-
ten uit de oorlog staan afgebeeld: 
de strijd in Normandië, konvooien in 
het noorden, de slag om de Krim en 
de verdediging van Sebastopol en 
de Guerillabeweging.

Schatten van Rusland
Op 19 december volgde opnieuw een 
prestigeboekje (afb. 9) met post-
zegels die al op 16 november waren 
uitgekomen. Afgebeeld zijn kroonju-
welen en regalia uit het verleden: een 
schat aan goud en diamanten. 

SINGAPORE
Merlion
Singapore gebruikt de Merlion als 
logo. Het is een verzonnen dier 
met het hoofd van een leeuw en de 
romp van een vis. De term is een 
samenstelling van mer (mermaid = 
zeemeermin) en lion (leeuw). 
Het op 15 november verschenen 
greetings boekje, bevat tien zegels 
met vijf kleurige varianten van de 
merlion. De zegels zijn zelfklevend en 
vermelden 1st local voor post binnen 
Singapore (30c).

SLOVENIË
Kerst en nieuwjaarspost
Wat laat informeert de Sloveense 
post over de vier boekjes van 
10 november. Twee voor kerstpost 
met twaalf B-zegels (€ 0.48, Maria, 
Jozef en Kind) en twaalf C (€ 1.00, 
kerstkribbe), en twee voor nieuw-
jaar met twaalf A-zegels (€ 0.40, 
dennenboom) en twaalf C (€ 1.00, 
sneeuwpop).

VATIKAANSTAD
Kerstboekje
Samen met Monaco kwam Vati-
kaanstad op 23 november met een 
tweetal kerstzegels. Een ervan, de 
€ 0.95 met ‘Maria Boodschap’ en 
kerkgebouwen in Vatikaanstad en 
Monaco, was ook per vier verkrijg-
baar in een boekje.

VIETNAM
Postzegelboekjes
Het valt niet mee informatie uit 
Vietnam te verkrijgen over postze-
geluitgiften. En over boekjes nog 
minder. Van de website word je niets 
wijzer. Gelukkig dat wat contacten 
me verder brachten.

Ginseng
Ginseng, een kruidengeneesmiddel, 
gemaakt uit de wortels van Panax-
soorten, wordt voor verschillende 
aandoeningen gebruikt. Er is veel 
vraag naar en daarom is de regering 
in Vietnam gestart met een project 
om de groei van de als basis die-
nende planten te stimuleren. 
Om hierop de aandacht te vestigen 
kwam de post op 10 juni van het 
afgelopen jaar met een postzegel 
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waarop de plant en de wortel centraal 
staan. Het is een zegel van 3000d, 
verkrijgbaar in een boekje (afb. 10) 
van tien stuks.

Asean 1967 – 2017
De organisatie van tien Zuidoosta-
ziatische landen bestaat vijftig jaar. 
Voldoende reden om op 16 augustus 
2017 met een zegel te komen waarop 
dit gouden jubileum benadrukt wordt. 
Afgebeeld is onder meer een lotus 
(nationale bloem van Vietnam) en het 
logo van de vijftigjarige. In een boekje 
(afb. 11) zijn tien van deze zegels van 
3000d te koop.

Generaal Vo Nguyen Giap
Een eigen zegel van 3000d voor de 
in 2013 overleden generaal, geroemd 
om zijn overwinningen op de Franse 
kolonialisten en de Amerikaanse 
imperialisten. De zegel kwam uit op 
25 augustus 2017 en is te koop in 
boekjes van tien stuks.

APEC
De 21 Aziatische landen en landen 
grenzend aan de Grote Oceaan hebben 
in de APEC een economisch samen-
werkingsverband. Met het logo van 
APEC 2017 verscheen op 6 november 
een postzegel van 3000d. Tien ervan 
zijn verkrijgbaar in een boekje.

Oktoberrevolutie 1917
Postaal vierde Vietnam op 7 novem-
ber de honderdste geboortedag van 
het socialistische systeem met een 
postzegel van 3000d. De idealen van 
de Russische oktoberrevolutie inspi-
reren ook vandaag nog de machtheb-
bers in Vietnam. Opnieuw boekje met 
tien zegels.

Trung Yuong School
De school in Hanoi met een verleden: 
in de tijd van de Franse en Amerikaan-
se overheersing leidden zij patriotten 
op die voorop gingen in de strijd voor 
de vrijheid. Op een op 20 november 
verschenen zegel van 3000d staat 
een foto van president Ho Chi Minh, 
omringd door studenten. Tien zegels 
vormen de inhoud van een boekje.

Jaar van de Hond
Het Jaar van de Hond begint op 
16 februari. Vietnam was er al vroeg 
bij en kwam al op 1 december met 
speciale postzegels. De hond is het 
symbool voor intelligentie, dapper-
heid, loyaliteit en devotie. De beide 
zegels, van 3000d en 10.500d, 
zijn per vier in een boekje (afb. 12) 
verkrijgbaar.
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EUROPA

ÅLAND

1-2-’18. Zeilschepen.
Lokalpost (€ 1.30), € 3.-. 
Resp. klipper ‘Albania’, 
schoener ‘Atlas’.

ALBANIË
24-11-’17. Nationaal Park 
Divjaka-Karavasta.
40, 1.000 L. (ook samen-
hangend). Resp. Dalmati-
sche pelikanen (Pelecanus 
crispus) en flamingo’s 
(Phoenicopterus roseus ), 
flamingo (Phoenicopterus 
roseus) en waterbuffel 
(Bubalis bubalis).
5-12-’17. Bekende 
personen.
10, 40, 70, 90 L. (ook 
samenhangend). Resp. 
schrijver Musine Kokalari 
(1917-1983), schilder Zef 
Kolombi (1907-1949), 
componist Prenkë Jakova 
(1917-1969), politicus Dom 
Nikollë Kaçorri (1862-
1917). 
12-12-’17. Bekende 
personen.
20, 90, 140 L. Resp. Duitse 
uitvinder en luchtvaart-
pionier Ferdinand Graf 
von Zeppelin (1838-1917), 
Franse schilder Edgar 
Degas (1834-1917), Oosten-
rijkse schrijver Stefan 
Zweig (1881-1942). 
15-12-’17. Wereldkampi-
oenschappen watersporten 
in Hongarije.
60, 90 L. (ook samen-
hangend). Verschillende 
zwemsporten. 

18-12-’17. Internationale 
Dag van de Immigratie.
60, 250 L. (samenhan-
gend, doorlopend beeld). 
Scheepsboeg met resp. 
Vrijheidsbeeld (New 
York) en immigranten, 
immigranten.
21-12-’17. Bedreigde 
diersoort.
120 L.; blok 190 L. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Lynx lynx.
23-12-’17. Ambachtelijk 
glaswerk.
5, 40, 90, 130 L. (ook 
samenhangend); blok 
200 L. Resp. karaffen 
karaf en glazen, karaf en 
schaaltjes, schenkkannen; 
glazen en kan.

ALDERNEY
14-2-’18. Valentijnsdag.
Velletje met tweemaal 59 p. 
(hartvormig). Teksten ‘Voor 
altijd in mijn hart’, ‘Van mij 
voor jou’. 

ANDORRA FRANS
12-1-’18. Legende ‘De 
maagd van de sneeuw’.
€ 4.05. Kerkje, vrouw met 
lantaarn. 

ANDORRA SPAANS
12-1-’18. Frankeerzegel.
A. Staatswapen. 

ARMENIË
9-10-’17. 25 jaar onafhan-
kelijkheid.
200, 300 d. (samenhan-
gend). Resp. gouverne-
mentsgebouw, ministerie 
van Buitenlandse Zaken.
18-12-’17. Martelaren van 
de volkerenmoord.
450 d. Icoon met slachtof-
fers.
18-12-’17. Traditioneel 
ambacht.
170 d. Keramiek uit 
Kutahaya. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Kroatische Post
Mostar)
1-12-’17. Kerst.
Tweemaal 0.90 KM. Kerst-
boom met ster, engel. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
21-12-’17. Heldenpoëzie.
Velletje met 1.70, 2.70 KM. 
Prins Marko (ca.1335-
1395) op paard. 

BULGARIJE 
28-11-’17. Julio Palencia 
(1884-1952).
1.50 L. Portret Spaans 
diplomaat in Bulgarije, 
redder van joden in Tweede 
Wereldoorlog.
14-12-’17. 400e geboor-
tedag Spaanse schilder 
Bartolomé Esteban Murillo 
(1617-1682).
1.- L. Deel uit schilderij 
‘Bedelaarsjongens eten 
druiven en meloenen’.
14-12-’17. Eerste vlucht 
Zeppelin uit Bulgarije 100 
jaar geleden.
Blok 0.65 L. Zeppelin 
L 59 bij start in Yambol. 
Landkaart op rand. 

19-12-’17. 125e geboorte-
dag Dan Kolov (1892-
1940).
0.65 L. Portret worstelaar. 

DUITSLAND
2-1-’18. Jonge dieren.
€ 0.85, 0.85. Reekalf, 
zeehond.
2-1-’18. Kasteel.
€ 0.70. Slot Falkenlust in 
Brühl.
2-1-’18. Duitse brood-
cultuur.
€ 2.60. Verschillende 
broodsoorten. 

1-2-’18. Sprookje van 
gebroeders Grimm ‘De 
kikkerkoning’. 
€ 0.70+0.30, 0.85+0.40, 
1.45+0.55. Resp. kikker met 
gouden kogel, kikker met 
eetgerei, slapende kikker.
1-2-’18. Friedrich-Wilhelm 
Universiteit in Bonn 200 
jaar.
€ 0.45. Oprichtingsakte, 
beeldmerk.
1-2-’18. Sociale organisatie 
‘Tafel’ 25 jaar.
€ 0.70. Appel met tekst.
 
ESTLAND
24-11-’17. Diplomatieke be-
trekkingen met Roemenië, 
bomen.
€ 1.40, 1.40. Vlaggen met 
resp. Sorbus aucuparia, 
Picea abies. 

24-11-’17. Kerst.
Velletje met viermaal 
€ 0.75. Versierde kerst-
boom, kaneelstokjes en 
kerstgroen, kerstballen, 
sneeuwpop met pakjes. 

GRIEKENLAND
24-11-’17. Opgraving 
Artemis-tempel op eiland 
Euboea.
Blok € 1.-. Munt met por-
tret godin van de jacht.
5-12-’17. Kerst.
€ 0.72, 0.72, 0.72, 0.90. 
Kinderen met resp. kat, 
hert, pinguïn, beer. 

7-12-’17. Ambtenaren 
aandelenfonds 150 jaar. 
€ 0.72, 1.50. Beeldmerk 
met resp. gebouw, oprich-
ter Dimitrios N. Levidis 
(1806-1893).

GUERNSEY
1-2-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
44, 59, 60, 73, 80, 90 p. 
Verschillende honden.

ITALIË
1-12-’17. Kerst.
€ 0.95, 1.-. Resp. Schilderij 
‘Madonna met Jezus en 
engelen’ van Filippino Lippi 
(1457-1504), kerstman en 
kinderen met pakjes en 
kerstboom. . 

4-12-’17. National informa-
tiesysteem voor veiligheid 
10 jaar.
€ 0.95. Beeldmerk.
27-12-’17. Grondwet 70 jaar.
Blok € 0.95. Ondertekening 
in 1947 door president En-
rico de Nicola (1877-1959) 
en premier Aldo de Gasperi 
(1881-1954) met voorzitter 
van constitutionele verga-
dering Umberto Terracini 
(1895-1983). 

 

In deze rubriek worden zegels vermeld van landen die – voor zover dat valt na te gaan – zijn aangesloten bij de Wereld postunie (UPU). 
In enkele gevallen worden ook niet-UPUlanden vermeld, bijvoorbeeld als hun uitgiften als normale emissies in de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (zoals Michel en Yvert) worden vermeld. Als bij een zegel geen nadere omschrijving wordt gegeven dan is de zegel  
(of de omschrijving daarvan) nog niet bij de samensteller bekend.
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LETLAND
24-11-’17. Kerst.
€ 0.50, 0.78, 0.85. Resp. 
molen en vogels, kerstman 
met sneeuwpop en kind 
en uil, kerstman met 
cadeautjes.

LITOUWEN
25-11-’17. Kerst en 
Nieuwjaar.
€ 0.39, 0.81. Resp. kerst-
man, huizen en bomen. 

LUXEMBURG
5-12-’17. Weldadigheid, 
klassieke auto’s IV.
€ 0.70+0.05, 0.95+0.10, 
1.30+0.10, 1.40+0.25. 
Resp. Packhard Standard 
Eight 833 (1931), Rolls-
Royce 20/25 (1934), 
Panhard & Levassor Pano-
ramique 6DS X71 (1936), 
Buick 56C (1936). 
5-12-’17. Orden van 
Verdienste.
Driemaal € 0.70. Onder-
scheidingen van resp. 
Burgerlijke en Militaire 
Orde van Adolphe van Nas-
sau, Orde van de Eiken 
Kroon, Orde van Verdienste 
van het Groothertogdom 
Luxemburg. 

5-12-’17. Kerst.
€ 0.70+0.05, 0.95+0.10. 
Resp. kinderen met 
kerstkrans, kinderen met 
kerstboom en sneeuwpop.
5-12-’17. Opening 
tramroute Pfaffenthal-
Kirchberg.
€ 0.70. Tramstel.
5-12-’17. Rozen.
Zesmaal L50g. Rosa 
‘Grand-Duc Henri’, 
Rosa ‘Grand-Duchesse 
Charlotte’, Rosa ‘Princesse 
Marie-Adelaïde’, Rosa ‘Inde-
pendence de Luxembourg’, 
Rosa ‘Grand-Duc Jean’, 
Rosa ‘Grand-Duc Adolphe 
de Luxembourg’. 

MACEDONIË
14-9-’17. Rode Kruis, 
tuberculosebestrijding.
9 den. Longen, handen.
22-11-’17. Kerst.
18 den. Maria en Jezus, 
kerken.
1-12-’17. Rode Kruis, Anti-
aidscampagne.
9 den. Wereldbol, kruis 
met: hart, zwangere vrouw, 
handen, linten, bloed-
druppels, injectiespuit, 
condoom, seksesymbolen. 
(Verplicht toeslagzegel 
1-7 dec.).
12-12-’17. Aartsbisschop-
dom Ohrid 50 jaar.
18 den. Pantelejmon-kerk.
18-12-’17. Toerisme.
48 den. Matkakloof bij 
Skopje. 

22-12-’17. Frankeerzegels, 
groenten.
18, 18, 18, 18 den. Ui, pom-
poen, knolselderij, radijs.
22-12-’17. 100e 
geboortedag Kiro Gligorov 
(1917-2012). 
18 den. Portret eerste 
president, vlag.

MALTA
12-12-’17. Tegelmotieven.
€ 0.29, 0.59; velletje met 
viermaal € 0.25; velletje 
met viermaal € 0.75. Ver-
schillende motieven. 

MOLDAVIË
8-12-’17. Kerst.
1.75, 5.75 L. Ikonen resp. 
’De geboorte van Christus’ 
in kerk van de aartsengelen 
Michaël en Gabriël in 
Durlești, ’De geboorte van 
Jezus Christus’ in kathe-
draal van Chişinău. 

MONACO
3-1-’18. 42e Internationale 
Circusfestival.
€ 1.20. Affiche met olifan-
ten, leeuw, giraffe, paard, 
acrobaten en circustent.
17-1-’18. Films met Grace 
Kelly (1929-1982).
€ 1.56, 2.40. Resp. ‘High 
Society’ met Bing Crosby 
(1903-1977) en Frank 
Sinatra (1915-1998) met 
Louis Armstrong (1901-
1971), ‘Jacht op het groene 
vuur’ met Stewart Granger 
(1913-1993) en Paul 
Douglas (1907-1959). 

MONTENEGRO
29-11-’17. Historisch 
erfgoed.
€ 0.40, 0.50. Resp. 
scène uit toneelstuk ‘De 
bergkrans’, Montenegrijnse 
staat 1000 jaar: koning 
Konstantin Bodin. 

15-12-’17. Dag van Monte-
negrijnse Postdienst.
€ 0.30. Postkantoor van 
Cetinje.

NEDERLAND
2-1-’18. Beleef de natuur, 
reptielen en amfibieën.
Velletje met tienmaal 1. 
Zootoca vivipara, Epidalea 
calamita, Triturus cristatus, 
Vipera berus, Hyla arborea, 
Bombina variegata, 
Coronella austriaca, 
Natrix natrix, Rana arvalis, 
Pelobates fuscus. 

 
29-1-’18. Mooi Nederland, 
stadspoorten.
Driemaal 1. Vianen, Hat-
tem, Bergen op Zoom. 

NOORWEGEN
2-1-’18. Roofvogels.
Innland, 21.-, 48.- kr. Resp. 
Strix nebulosa, Bubo scan-
diacus, Buteo lagopus. 

OEKRAÏNE
30-11-’17. Kerst.
4.- Hr. Kerstmotieven. 

19-12-’17. Mooi Oekraïne, 
regio Zhytomyr.
4.- Hr.; velletje met 
viermaal 4.- Hr. Resp. beeld 
van apostelen Petrus en 
Paulus; lappenpop in kle-
derdracht, katholieke kerk 
St. Barbara (Berdychiv), 
Chatskyi-rots (Zhytomyr), 
kasteel in Radomysl. 
22-12-’17. Tv-series.
Viermaal 4.- Hr. Cartoons 
uit afleveringen over: 
Odesa, Uman, Luhansk, 
Sheshory.

OOSTENRIJK
25-7-’17. Frankeerzegels, 
toerisme.
€ 0.68, 0.80, 1.25, 2.50 
(rolzegels). Resp. koffiehuis: 
koffie en taartpunt, Dürn-
stein: kerk, Schafbergbaan: 
trein in berglandschap, 
Dachstein: Alpensteenbok 
(Capra ibex). 

22-1-’18. Muziekinstrument.
€ 2.10. Weense tuba.
22-1-’18. Oostenrijks 
ontwerp.
€ 0.80. Thonetstoel, 
portret ontwerper Michael 
Thonet (1796-1871). 

27-1-’18. Auto.
€ 1.25. Steyr Typ 50 ‘Baby’. 

POLEN
27-11-’17. Jazz.
2.60 ZŁ. Gitarist en 
componist Jarek Śmietana 
(1951-2013). 

30-11-’17. Inheemse 
vogels.
Velletje met viermaal 
5.- ZŁ. Bubo scandiacus, 
Athene noctua, Surnia 
ulula, Asio otus.
3-12-’17. Eerste Poolse Ex 
Libris 500 jaar geleden.
Blok 6.- ZŁ. Boekpagina.
5-12-’17. 150e geboortedag 
Jozef Pilsudski (1867-1935).
10.- ZŁ. Revolutionair en 
staatsman op paard.
6-12-’17. Leger van Anders. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Kazachstan.
5.- ZŁ. Portret generaal 
Władysław Anders 
(1892-1970), generaal en 
militairen, beeldmerk. 

16-12-’17. Staking Wujek-
mijn in 1981.
2.60 ZŁ. Portretten van 
negen slachtoffers. 
29-12-’17. Polen lid 
Veiligheidsraad Verenigde 
Naties.
3.70 ZŁ. VN-gebouw in New 
York, wereldbol. 

ROEMENIË
7-12-’17. Giftige dieren.
3.50, 4.-, 4.50, 16.- L. Resp. 
octopus (Hapalochlaena 
maculosa), pijlgifkikker 
(Phyllobates terribilis), 
kubuskwal (Chironex 
fleckeri), koraalslang (Ox-
yuranus microlepidotus). 
Ook velletje met de zegels. 

13-12-’17. Overlijden ko-
ning Michael I (1921-2017).
8.- L. Portret, monogram.

https://en.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Anders
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14-12-’17. Helden uit Eerste 
Wereldoorlog.
3.50, 4.-, 4.50, 16.- L. Resp. 
generaal Ioan Dragalina 
(1860-1916), generaal 
David Praporgescu (1866-
1916), generaal Radu R. 
Rosetti (1877-1949), kolo-
nel en priester Constantin 
Nazarie (1865-1926). 
20-12-’17. Theater- en 
filmsterren.
Zesmaal 8.- L. Maia 
Morgenstern (1962), Oana 
Paellea (1962), Luminita 
Gheorghiou (1949), George 
Mihaita (1948), Horatio 
Malaele (1952), Marcel 
Iures (1951). Ook velletje 
met de zegels.

RUSLAND
29-11-’17. Patriarchaat in 
orthodoxe kerk 100 jaar.
41.- r. Portret patriarch 
Tichon van Moskou 
(1865-1925), kathedraal 
van Christus de Verlosser in 
Moskou. 

1-12-’17. Nieuwjaar.
22.-, 33.-, 35.- r. Verschil-
lende afbeelding van 
mascotte wereldkampioen-
schap voetbal. 
4-12-’17. Bekende 
advocaten.
Driemaal 22.- r. Sergeĭ 
Alkseev (1924-2013), Ivan 
Dmitriev (1760-1837), Nico-
lai Korkunov (1853-1904).
7-12-’17. Controle-instel-
ling federale overheidsfi-
nanciën. 
27.- r. Gebouw in Moskou, 
beeldmerk.
8-12-’17. Hedendaagse 
kunst, monument van Oleg 
Sedov.
35.- r. Legendefiguur 
Evpaty Kolovrat op paard 
in Ryazan. 

18-12-‘17. 60 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Sri Lanka, architectuur. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Sri Lanka.
35.-, 35.- r. (samenhan-
gend). Klooster in Bakh-
chisaray, Gouden Tempel in 
Dambulla. 

20-12-’17. Federale Veilig-
heidsdienst 100 jaar.
27.- r. Beeldmerk.
20-12-’17. WK voetbal 2018 
in Rusland, kunst.
Viermaal 22.- r. Schilderij 
‘Voetballers’ van Yuri 
Pimenov (1903-1977), 
schilderij ‘Voetbal’ van 
Aleksandr Deyneka 
(1899-1969), reliëfbeeld 
‘Voetballer’ van Elena 
Yanson-Manizer (1890-
1971), monument voor 
voetballer Vsevolod Bobrov 
(1922) van Anatoly Dyoma 
en Sergey Mikhailov. Ook 
velletje met de zegels.

SERVIË
27-2-’17. Europese kampi-
oenschappen indooratle-
tiek in Belgrado.
10 din. Atleet. (Verplicht 
toeslagzegel 27 febr.-27 
mrt.). 
10-4-’17. Ondersteuning 
huisvesting.
10 din. Dak. (Verplicht 
toeslagzegel 10-26 apr.).
27-4-’17. Europese kampi-
oenschappen worstelen in 
Novi Sad.
10 din. Worstelaars.
(Verplicht toeslagzegel 17 
apr.-6 mei). 

8-5-’17. Rode Kruis.
10 din. Rood kruis, ver-
woeste huizen. (Verplicht 
toeslagzegel 8-14 mei).

SLOVENIË
12-12-’17. Europees 
kampioen basketbal.
Blok € 1.77. Team en 
officials. 

SLOWAKIJE
2-1-’18. 25 jaar republiek.
€ 1.60. Wapenschild, vlag-
gen, kasteel in Bratislava. 

5-1-’18. 25 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Roemenië. Gezamenlijke 
uitgifte met Roemenië.
€ 1.30. Monument op be-
graafplaats van Roemeense 
militairen in Zvolen.

SPANJE
2-1-’18. Biomedisch 
onderzoek in Spanje.
A. Onderzoekster met 
microscoop, kindergezicht, 
stethoscoop, medicijnen.
2-1-’18. Provincie Cuenca.
A. Provincieletters CU 
met elementen van hert, 
dennenappel, bergbeklim-
mer processie, hangende 
huizen. 

9-1-’18. Toerisme.
€ 1.35, 1.45. Resp. 
strandslipper, wandel-
schoen. 
10-1-’18. Spaans protocol 
met betrekking tot Antarc-
tica 20 jaar.
€ 1.45. Landkaart, vlaggen. 

12-1-’18. Feesten van San 
Antoni in Artà (Mallorca).
A. Kerk, demonen, vaandel, 
geestelijke.

16-1-’18. Vestiging Casa de 
Contratación in Cádiz 300 
jaar geleden.
B. Landkaart, uitkijktoren 
van San Catalina-kasteel. 

17-1-’18. León, culinaire 
hoofdstad 2018.
A2. Roosvormig kerkraam 
in kathedraal gevuld 
met lokale producten: 
Valdéonkaas, gedroogd 
rundvlees cecina de León, 
zongedroogde pepers, 
bañezabonen, chocolade, 
biscuitgebakjes.
23-1-’18. Nationaal Onder-
zoekscentrum.
C. Gebouwencomplex in 
Madrid, beeldmerk.

TSJECHIË
3-1-’18. 25 jaar republiek.
24.- Kč. Staatswapen met 
adelaars en leeuw. 

TURKIJE
6-12-’17. Unesco* werel-
derfgoed.
1.80 TL. Denizli met ar-
cheologische opgravingen 
in Hierapolis en kalkterras-
sen in Pamukkale. 

12-12-’17. Meren.
1.80, 1.80 TL. Van Gölü-
meer met alver (Albumus 
tarichi), zoutmeer Tuz Gölü 
met flamingo (Phoenicop-
terus roseus).

BUITEN EUROPA

AITUTAKI
1-11-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
$ 3.-, 3.80. Verschillende 
honden met bloemen. Ook 
velletje met de zegels.
5-12-’17. Kerst.
$ 1.-, 1.-, 2.40, 2.40 (per 
waarde samenhangend). 
Resp. zeilboot, palmbomen, 
schildpad, schelp. 

ARGENTINIË
21-11-’17. Robert Sánchez 
‘Sandro de América’ (1945-
2010).
$ 32; velletje met $ 32, 53. 
Resp. portret zanger en 
acteur, handen en gitaar; 
portret. 

11-12-’17. Hipólito Yrigoyen 
(1852-1933).
$ 16. Portret voormalig 
president.
11-12-’17. Kerst.
$ 32; velletje met $ 32, 53; 
blok $ 85. Cartoonfiguren 
met resp. kerstwens; 
brievenbus, kerstwens; 
zangtekst.

ARUBA
30-11-’17. Kerst.
90, 130, 220, 320 c. Resp. 
kerstballen en palmbomen, 
vuurtoren met kerstmuts 
en pakje, kerstgroen met 
bloemen en ster, strandpa-
rasol en pakjes. 

AUSTRALIË
16-1-’18. Einde gevangen-
en transport 150 jaar 
geleden.
$ 1.-, 1.-, 3.-. Gevangenis-
complexen in resp. Hyde 
Park Barracks (Sydney) 
met gevangenen en bewijs 
van goed gedrag, Port 
Arthur (Tasmanië) en 
gevangenen, Swan River 
Colony (Western Australia) 
6-2-’18. Liefde.
$ 1.-, 2.-. Resp. vogel, 
bloem.
20-2-’18. Banksia-planten.
Viermaal $ 1.-. Banksia 
speciosa, Banksia grossa, 
Banksia coccinea, Banksia 
cuneata. Ook velletje met 
de zegels. 

BAHREIN
17-5-’17. Instellen van 
gouvernementen 20 jaar 
geleden.
Viermaal 500 fils. 
Al-Muharraq: huis met 
toren, al-‘Asian: Nationaal 
Museum, ash-Shamaliyah: 
woestijn, al-Janobiyah: fort. 
Ook velletje met de zegels. 
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BHUTAN
1-11-’17. Platteland.
Velletje met viermaal 
30 nu.; blok 50 nu. Ver-
schillende landschappen.
Nov. ’17. Bergtoppen in 
Bhutan.
Velletje met achtmaal 
15 nu.; blok 50 nu. Resp. 
Jichudrake (6714 m.), 
Ganhchen Singye 
(7094 m.), Gangchen Taag 
(6784 m.), Chundugang 
(5330 m.), Jomol-
hari (7326 m.), Masagang 
(7914 m.), Tsherimgang 
(4250 m.), Tarigang 
(7207 m.).; Gangkhar 
Puenseum (7570 m.).
Nov. ’17. Inheemse 
fazanten.
Velletje met zesmaal 
20 nu.; blok 50 nu. Resp. 
Lophura leucomelanos, 
Ithaginis cruentus, Perdix 
hodgsoniae, Tetraogallus 
tibetanus, Lophophorus 
impejanus, Lerwa lerwa; 
Tragopan satyra. 

BOLIVIA
20-8-’17. Personen uit 
Boliviaanse filateliewereld.
2.- Bs. José Barrientos 
voorzitter postzegelvereni-
ging in Cochabamba, be-
kende verzamelaar Martha 
V. de Peredo, vergrootglas, 
verschillende postzegels. 
18-10-’17. Bedreigde 
vogels. 
0.50, 3.- Bs. Resp. 
Phibalura boliviana, Pauxi 
unicornis.
18-10-’17. Eerste Bolivi-
aanse postzegel 150 jaar 
geleden.
5.- Bs. Zegel-op-zegel 5 c. 
groen met condor (1867).

27-10-’17. Maandblad Goyi 
50 jaar.
4.- Bs. Portret oprichter 
Jaime Sanjinés Vidal, 
kinderhoofd.

9-11-’17. Slag van Tablada 
de Tolomosa 200 jaar ge-
leden.
20.- Bs. Strijder op paard in 
strijdtoneel.

CAYMANEILANDEN
2-11-’17. Kerst.
25, 75, 80 c., $ 1.-. Resp. 
kersstal, kerstman, poppen 
in kerstkleding, kerstman 
in kersstal. 

CHILI
15-12-’17. Kerst.
$ 360. Krans met kinderen 
in klederdracht. 

CHINA 
VOLKSREPUBLIEK
25-11-’17. Ontwikkeling 
hogesnelheidslijn.
Viermaal 1.20 y.; blok 6.- y. 
Resp. Treinen en tunnel en 
aanleg van brug, treinen 
op emplacement, bruggen, 
station; treinen. 

22-12-’17. Xiongan New 
Area in provincie Hebei.
1.20, 1.20 y. Krantenpagina 
en herdenkingspoort met 
stad aan rivier, gebouwen 
en leeuwenbeeld.

CHRISTMASEILAND
8-1-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
$ 1.-, 3.-. Resp. hond 
en Chinees letterteken, 
Chinees letterteken. 

COLOMBIA
30-11-’17. Infanterie van 
marine 80 jaar.
$ 10.000. Militairen, 
schepen. 

1-12-’17. Kerst.
$ 4.000. Heilige Familie, 
ster.
7-12-’17. 126 jaar nationale 
politie.
$ 1.000. Wapenschild.
15-12-’17. Verschijning 
dichtbundel ‘María’ van 
Jorge Isaacs (1837-1895).
$ 4.000. Portret dichter.

COOKEILANDEN
28-8-’17. Zomer herin-
neringen.
$ 1.60, 2.40, 4.80. Resp. 
vissen met net op strand, 
spelend kind, kind in zee.
31-10-’17. WWF*, zuid-
zeewulp.
$ 1.-, 1.60, 1.70, 2.40. 
Pandabeeldmerk met 
verschillende afbeeldingen 
van Numenius tahitiensis. 

w

1-11-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
$ 3.-, 3.80. Verschillende 
honden met bloemen. Ook 
velletje met de zegels.
5-12-’17. Kerst.
$ 1.-, 1.-, 2.40, 2.40 (per 
waarde samenhangend). 
Resp. strandslipper, zee-
ster, palmboom, kerkje

COSTA RICA
24-10-’17. Onderwijzersor-
ganisatie ANDE 75 jaar.
600 Cs. Kinderen, boek, 
gebouw. 

1-12-’17. Kinderstad.
Viermaal 260 Cs. (samen-
hangend). Kindertekening 
met kinderen op verschil-
lende achtergrondkleuren.

CUBA
12-10-’17. UPAEP*, 
toerisme.
65, 65, 65, 65 c. Valle 
de VInales: toeristen op 
paarden, Trinidad: park 
en historische gebouwen, 
moerasgebied Ciénaga de 
Zapata: koraal en vissen, 
strand van Stanta Lucia: 
surfers en kitesurfer.
27-10-’17. Agrarisch 
onderzoeksinstituut 
INVIT 50 jaar.
65 c. Verschillende planten 
en vruchten.
6-11-’17. Universiteit van 
Camagüey ‘Ignacio Agra-
monte y Loynaz’ 50 jaar.
90 c. Gebouw, beeldmerk 
met portret revolutionair 
Agramonte y Loynaz (1841-
1873).
7-11-’17. Russische 
Oktoberrevolutie 100 jaar 
geleden.
75, 85 c. Resp. Lenin-
monument (Havana), 
standbeeld met arbeider 
en landarbeidster met 
hamer en sikkel (Moskou). 
19-11-’17. Eerste spoorlijn 
180 jaar geleden.
90 c. Stoomlocomotief en 
wagons op lijn Havana-
Bejucal. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK
30-11-’17. Pepin Corripio 
Estrada (1934).
20.- P. Portret zakenman.
7-12-’17. Koloniale monu-
menten in Santo Domingo.
Velletje met achtmaal 
12.- P. Kathedraal, keizerlijk 
klooster, fort, kapel, kloos-
terkerk, museum Casas 
Reales, ruïnes van klooster. 
Stadsplattegrond op rand.

ECUADOR
3-10-’17. Colegio Alemán 
100 jaar.
$ 5.-. Beeldmerk met 
adelaar.
24-10-’17. Marinepark 
Darwin en Wolf (Galapagos-
eilanden). 
$ 0.25, 0.25, 0.50, 0.50, 
0.75, 0.75, 1.-, 1.- (in 
boekje). Resp. Darwin-ei-
land, hamerhaai (Sphyrna 
mokarran), walvishaai 
(Rhincodon typus), gevlek-
te adelaarsrog (Aetobatus 
narini), Boog van Darwin, 
zeeschildpad (Chelonia 
sp.), dolfijn (Delphinus 
delphis), blauwvoetgent 
(Sula nebouxii). 
Nov. ’17. Instituut voor 
ontwikkeling Amazonege-
bied Ecorae.
$ 2.50, 2.50 (samenhan-
gend). Indiaanse bevolking, 
Morona Santiago-brug. 

EGYPTE
6-10-’17. Oktober-oorlog 
44 jaar geleden.
E£ 2.- (met aanhangsel). 
Graftombe president Sadat 
(1918-1981), groepsfoto 
voor Sinaï Universiteit, 
cementfabriek. Landkaart 
met strijders en vlag op 
aanhangsel.

EL SALVADOR
13-11-’17. Kerst.
$ 0.50. Glas-in-loodraam 
met Heilige Familie.

6-12-’17. Schrijvers.
Vijfmaal $ 1.- (samen-
hangend). Hugo Lindo 
(1917-1985), Lilian Jimenez 
(1922-2007), Francisco Ga-
vidia (1863-1955), Matilde 
Elena Lopez (1919-2010), 
Salvador Salazar Arrue 
(1899-1975).
7-12-’17. Luchtvaarthistorie 
van El Salvador.
$ 0.05, 0.10. 0.20, 0.75. 
Resp. beeldmerk lucht-
vaart maatschappij uit 
1947, vliegtuig uit 1928 
voor posttransport en vlag, 
luchtvaartpionier padre 
Domingo Lara en vliegtuig 
(1885), Italiaanse piloot 
Enrico Massi (1897-1923) 
met vliegtuig type Cau-
dron G.3. 

FALKLANDEILANDEN
18-12-’17. Christ Church-
kathedraal 125 jaar.
31, 76 p., £ 1.01, 1.22. 
Verschillende afbeeldingen 
van kerkgebouw. 

FIJI
28-9-’17. Zandduinen van 
Sigatoka.
40, 85 c., $ 1.14, 5.-. Resp. 
bossen rond de duinen, 
wandelaars, duinen en zee, 
rugbytraining. 

FILIPPIJNEN
24-11-’17. Kerst, kinder-
tekeningen.
Viermaal 12.- P.; blok 
55.- P. Resp. kerstman met 
kinderen en sneeuwpop, 
kerstman met kind en kerst-
boom, kind met kerstboom 
en pakjes, kerstman met 
kinderen en sneeuwpop; 
kinderen en kerstboom.
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14-9-’17. 40 jaar aangeslo-
ten bij luchtvaartorganisa-
tie ICAO*.
Blok 50 w. Vliegtuig.
27-9-’17. Schilderij.
Blok 50 w. Voormalig leider 
Kim Il-sung (1912-1994) 
met gezin.
27-9-’17. Technische 
Universiteit Kim Chaek 
70 jaar.
10 w.; velletje met 30, 
50 w. Resp. Beeldmerk met 
gebouw in Pyongyang en 
studenten en radiote-
lescoop; verschillende 
groepen bezoekers. 

12-10-’17. Revolutionaire 
Mangyongdae-school 70 
jaar.
Velletje met 30, 50 w.; blok 
50 w.; blok 70 w. Resp. Kim 
Il-sung met scholieren, 
Kim Jong-il met scholieren; 
beeldengroep met Kim Il-
sung en Kim Jong-un, Kim 
Jong-il en studenten. 
20-10-’17. Schilderijen.
10, 30, 50, 70 w. Resp. 
bloemen en vogel, bloemen 
en vogels, vissen, honden 
en boom. 

KOREA ZUID
1-12-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
Tweemaal 330 w. Honden, 
hond. 

24-11-’17. Vrijhaven Subic 
Bay 25 jaar.
12.- P.; blok 100.- P. 
Beeldmerk met resp. 
vrijwilligersmonument; 
luchtfoto. 

1-12-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
12.-, 45.- P. (samen-
hangend); blok 200.- P. 
Verschillende honden.
13-12-’17. Bekende 
personen.
Zesmaal 12.- P. Actrice 
Daisy Avellana (1917-2013), 
choreografe Leonor Orosa-
Goquinco (1917-2005), 
schrijver Nick Joaquin 
(1917-2004), schilder 
Cesar Legaspi (1917-1994), 
componist José Maceda 
(1917-2004), toneelschrij-
ver Wilfrido Ma. Guerrero 
(1911-1995). 
14-12-’17. Verschijning 
Maria in Fátima 100 jaar 
geleden.
 Viermaal 12.- P. (sa-
menhangend). Maria en 
herderskinderen, Maria, 
mensen en zon, herders-
kinderen.
22-12-’17. 100e geboorte-
dag Teresita ‘Mama Sita’ 
Reyes (1917-1998).
12.- P. Portret culinair 
specialiste. 

GRENADA
17-12-’17. Kerst, schilde-
rijen.
$ 1.-, 2.-, 5.-, 10.-. Resp. 
‘Aanbidding door de 
herders’ van Philippe de 
Champaigne (1602-1674), 
‘Aanbidding der wijzen’ van 
Peter Paul Rubens (1577-
1640), ‘Aanbidding der 
wijzen’ van Giuseppe Barto-
lomeo Chiari (1654-1727), 
‘Aanbidding der wijzen’ 
van Abraham Bloemaert 
(1566-1651). 

HONDURAS
11-10-’17. Plan Honduras 
40 jaar, Dag van het 
Hondurese Meisje. 
10.-, 10.-, 10.-, 15.-, 15.-, 
25.-, 25.-, 35.- L. Beeldmerk 
en resp. lezende kinderen, 
meisjes met voetbal, tekst 
‘Stop pesten’, meisjesport-
ret, tekst ‘Mijn trots mijn 
inzet’, jubileumbeeldmerk, 
kolibrie en bloemen, tekst 
‘Leren leiden beslissen 
groeien’ en meisje. 

INDIA
27-11-’17. Mahabharata.
Vel met twaalfmaal 
15.-, viermaal 25.-, 50.-, 
100.- R.; blok 50.- R.; blok 
100.- R. Verschillende 
scènes uit religieus en 
filosofisch epos. 

7-12-’17. Onderzeeboot-
dienst 50 jaar.
5.- R. Onderzeeboot 
‘Kalvari’. 
15-12-’17. Shri Shirdi Sai 
Baba (1835-1918).
5.- R. Spiritueel meester 
en fakir.
26-12-’17. Dr. Shambhu-
nath Singh (1916-1991).
5.- R. Portret dichter en 
sociaal activist.

INDISCH
OCEAANGEBIED BRITS
20-11-’17. 70-jarig huwelijk 
koningin Elizabeth II 
(1926).
£ 1.-, 1.50, 2.-, 2.-. Verschil-
lende afbeeldingen van 
vorstin en prins Philip 
(1921). 

ISRAËL
19-12-’17. Inheemse 
slangen.
Driemaal NIS 4.10 
(samenhangend). Daboia 
palaestinae, Dolichophis 
jugularis, Psammophis 
schokari. 
19-12-’17. Integratie.
NIS 11.60. Mensen, 
rolstoelen.
19-12-’17. Romeinse arena. 
Aanvulling melding jan. ’17.
NIS 4.10, 4.10. Theaterge-
zelschap met muzikanten, 
paardenrennen. 

IVOORKUST
21-7-’17. Spelen van de 
Franstalige landen in 
Abidjan, sport- en cultuur 
uit Franssprekende landen.
25, 50, 250, 400, 500, 
650 F. Resp. internationaal 
beeldmerk, nationaal beeld-
merk, mascotte: olifant, 
Afrikaanse dansgroep, 
Afrikaanse dansgroep, deel-
nemers: atleet, basketballer, 
voetballer, gitarist, zwem-
mer, rolstoelwielrenner. 

2-11-’17. Opening stuwdam 
bij Soubré.
100, 250 F. Verschillende 
afbeeldingen van stuwdam.

JAPAN
7-2-’18. Hemellichamen, I.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Paardenhoofd-
nevel, Grote Orionnevel, 
wolkenformatie, stervor-
mingsgebied S106, Orion, 
Grote Orionnevel, komeet 
Hale-Bopp, Zon, Mercurius, 
Venus. 

JORDANIË
21-11-’17. Unesco* wereld-
erfgoed.
Vijfmaal 40 Pt. Um Er-
Rasas: opgraving, Wadi 
Rum: rotsbrug, Petra: The 
Treasury, Al-Maghtas: 
doopplaats, Qusayr Amra: 
waterput. 
21-11-’17. Medisch 
toerisme.
Viermaal 40 Pt. Afra-baden, 
Maeen-baden, Dode Zee, 
bronnen van de Jordaan.
21-11-’17. Militaire 
uniformen.
Zevenmaal 30 Pt. 
Verschillende uniformen 
en beeldmerken van 
legeronderdelen. 

KAZACHSTAN
23-11-’17. Traditionele yurt.
300 t. (driehoekzegel). 
Beschilderde kist.
1-12-’17. Nieuwjaar.
C. Klok, ijskristallen.
6-12-’17. Leger van Anders. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Polen.
500 t. Portret generaal 
Władysław Anders 
(1892-1970), generaal en 
militairen, beeldmerk. 

25-12-’17. 90e geboorte-
dag Kalausha Begaliyev 
(1927-2006).
200 t. Portret aanklager en 
wetenschapper.
25-12-’17. Stichting 
Autonoom Alash 100 jaar 
geleden.
100 t. Landkaart, paard, 
roofvogel, yurt.
26-12-’17. CICA* 25 jaar.
100 t. Beeldmerk, handen.
26-12-’17. 25 jaar lid 
Verenigde Naties.
300 t. VN-gebouw in New 
York, vlag. 

KIRGIZIË
18-11-’17. Oktoberrevolutie 
100 jaar geleden.
83.- S. (ook ongetand). 
Vlag, portret Vladimir Lenin 
(1870-1924), penning. 

KIRIBATI
14-10-’17. Bloemen.
25, 50, 75 c., $ 1.-, 2.50, 4.-. 
Verschillende inheemse 
bloemen. 

KOREA NOORD
1-9-’17. Tweede succes-
volle lancering van ICBM 
Hwasong-14.
30 w.; blok 50 w.; blok 70 w. 
Resp. raket en vlag, raket 
en landkaart, klappende 
officials. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/W%C5%82adys%C5%82aw_Anders
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LIBANON
6-12-’17. Huis van het Volk.
L£ 5.000, 5.000, 5.000. 
President Michel Aoun 
(1933) en bevolking met 
vlaggen, portret president, 
mensen met vlag. 

LIBIË
23-11-’17. Dag van de 
Martelaren. 
Blok 1.000 Dh. Portret ver-
zetsleider Omar Mukhtar 
(1862-1931). 

MACAU
21-11-’17. Boeddha.
Velletje met driemaal 2.-, 
tweemaal 3.-, 4.50 ptcs. 
Boeddha op zegels met ver-
schillend kleuren kaders. 

1-12-’17. WWF*, Chinese 
witte dolfijn. 
2.-, 3.-, 4.50, 5.50 ptcs. 
Pandabeeldmerk en 
verschillende afbeeldingen 
van Sousa chinensis.

MALEISIË
1-12-’17. Eerste zegels 
Straits Settlements 150 
jaar geleden uitgegeven, II.
Blok RM 5.-. Zegels-op-
zegel 2 c., 12 c., 96 c. 
(1867-1982) met portret 
koningin Victoria. 

4-12-’17. Week van de Post-
zegel, spelende kinderen.
Zesmaal 60 sen. In kermis-
voertuig, met poppen en 
huisjes, tijdens picknick, 
wandelen met ouders 
en moskee, in pretpark, 
wateractiviteiten.

MAROKKO
17-10-’17. Paardenshow 
van El Jadida.
9.- Dh. Beeldmerk, paarden 
met traditionele ruiters 
met musketten. 

6-11-’17. 42e Groene Mars.
9.- Dh. Landkaart, wind-
molens.
14-11-’17. 20 jaar Nationale 
Kwaliteitsweek.
9.- Dh. Beeldmerk.

MAURITIUS
11-12-’17. Zeegebieden in 
Indische Oceaan.
10.-, 18.-, 25.- Rs. Land-
kaarten van resp. Chagos-
archipel, zeegebied rond 
Mauritius, Tromelin. 

MEXICO
22-11-’17. Instituut voor 
Sociale Zekerheid 40 jaar.
$ 7.- . Mensen, rolstoelge-
bruiker.
23-11-’17. Autonome 
Benemérita Universiteit 
van Puebla 80 jaar.
 $ 7.50. Trapportaal.

24-11-’17. Slag om Molino 
del Rey 170 jaar geleden.
$ 11.50. Strijdtoneel. 

1-12-’17. Kerst.
$ 7.-, 7.- (samenhangend). 
Kerstman in rendierenslee, 
de Drie Koningen.
11-12-’17. Normalisatie 
en certificeringsinstituut 
25 jaar.
$ 13.50. Vestiging in Mexico 
stad.
18-12-’17. Ontmoeting van 
twee culturen 500 jaar 
geleden.
$ 15.-. Inheemse bewoner, 
Spaanse veroveraar 
Francisco Hernández de 
Córdoba (ca.1467-1517). 

MONGOLIË 
3-12-’17. Munten van de 
zijderoute.
Blok 1.300 T. Landkaart, 
munten. Munten, landkaart 
en kamelen op rand. 

8-12-’17. Kerst.
100 T. Kerstboom, meisje.

MONTSERRAT
15-8-’17. Vulkaan La 
Soufrière, II.
Velletje met $ 2.80, 2.95, 
3.75, 4.50, 5.-, 6.-. Gebou-
wen na vulkaanuitbarsting 
resp. hoofdpostkantoor, 
koloniehuis, Bethany-
kerk, Cassells-gebouw, 
gouvernementshuis, 
gerechtsgebouw. 

MYANMAR
11-11-’17. ASEAN* 50 jaar, 
nationale bloem. Gezamen-
lijke uitgifte ASEAN-landen.
1.000 k. Pterocarpus 
macrocarpus. 

NEPAL
22-9-’17. Bekende 
personen.
10.-, 10.- R. Politicus Saroj 
Prasad Koirala (1929-1973), 
volkszanger Janakabi 
Keshari Dharmaraj Thapa 
(1924-2014).
Okt. ’17. Inheemse dieren.
10.-, 10.-, 10.-, 10.-, 20.-, 
20.- R. Resp. Felis marmo-
rata, Ratufa bicolor, Viverra 
zibetha, Porcula salvania, 
Hystrix indica, Ochotona 
roylei. 

NEVIS
28-9-’17. 70-jarig huwelijk 
koningin Elizabeth II 
(1926).
Velletje met viermaal 
$ 6.-; blok $ 12.-. Viermaal 
verschillende afbeeldingen 
van vorstin met prins Philip 
(1921); met familie.
Okt. ’17. Koraalbewoners.
Velletje met zesmaal 
$ 4.-; blok $ 12.-. Resp. 
slijmvis (Malacoctenus 
boehikel), Caribische 
rifhaai (Carcharhinus 
perezi), groene zeeschild-
pad (Chelonia mydas), 
slak (Cyphoma gibbosum), 
koningsgramma (Gramma 
loreto), groene murene 
(Gymnothorax funebris); 
groene zeeschildpad. 

NICARAGUA
12-9-’17. Gewoontes en 
tradities.
0.50, 1.-, 2.-, 3.-, 4.-, 
5.- 6.50, 13.50 Cd. Resp. 
heilige Dominicus Guzmán, 
heilige Jerónimo, traditio-
neel voedsel: nacatamal, 
traditioneel voedsel: baho, 
zwart aardewerk jinoteca: 
schildpad en kom, houten 
vogels, Palo de Mayo-dans, 
dans- en theaterfolklore El 
Güegüense. 

NIEUW-ZEELAND
24-11-’17. Nationale 
postzegeltentoonstelling 
Royalpex in Hamilton, 
vogels.
Velletje met $ 1.-, 2.20, 
2.30. Anas nesiotis, 
Himantopus novaezelan-
diae, Nestor meridionalis. 
Verkoopprijs velletje $ 8.-.
10-1-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
$ 1.-, 2.20, 2.70, 3.30. 
Resp. Chinees letterteken, 
hond, hond en schapen, 
standbeeld van hond en 
vogels. Ook velletje met de 
zegels. 

NIUE
6-12-’17. Kerst, bloemen.
30 c., $ 1.40, 2.-, 4.-. Resp. 
frangipani, guava, hibiscus, 
papaja. 

OEZBEKISTAN
21-7-’17. Frankeerzegels, 
vogels.
50, 150, 450, 550, 900 S. 
Resp. Columba livia, Cyg-
nus olor, Ciconia ciconia, 
Pica pica, Luscinia luscinia. 

PAKISTAN
1-12-’17. Transportonder-
deel Luchtmacht 75 jaar.
10.- R. Beeldmerk, 
verschillende vliegtuigen, 
oorkondes. 

3-12-’17. Ruth Pfau (1929-
2017).
8.- R. (rond te maken 
zegel). Portret Duitse arts 
en leprosebestrijdster in 
Pakistan. 
6-12-’17. Aga Khan 60 jaar.
Zesmaal 10.- R. Kinde-
ren, meisje, Aga Khan 
Universiteit (Karachi), 
medisch centrum, jongen 
bij waterkraan, badhuis 
Shahi-hammam (Lahore). 

PALESTIJNSE 
AUTORITEIT
14-12-’17. Dag van de 
Onderwijzer.
200, 400 m.; blok 1.500 m. 
Onderwijzer in nationale 
kleuren, schoolbord met 
landkaart. 
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TONGA
1-11-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
$ 6.50, 6.70. Resp. hond 
met bloesemtakken, 
honden met bloemen. Ook 
velletje met de zegels.
4-12-’17. Vredeskorps 50 
jaar.
$ 2.25, 6.50, 6.70, 8.-. 
Schildpad in verschillende 
kleuren. 

4-12-’17. Eliminatie van 
lymfatische filariasis. 
$ 10.- Beeldmerk, vlag.
4-12-’17. Kerst.
Viermaal $ 2.25. Schelp, 
vleermuis, palmbomen, 
walvis.

TONGA NIUAFO’OU
1-11-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
$ 6.50, 6.70. Verschillende 
honden met bloemen.
4-12-’17. Kerst.
Viermaal $ 2.25. Traditio-
nele zeilboot, hibiscusbloe-
men, papegaai, zeesterren. 

TRINIDAD EN
TOBAGO
2017. Frankeerzegels, 
opdrukken.
$ 1.- op 75 c., $ 1.- op 
$ 4.50, $ 1.- op $ 5.25, $ 1.- 
op $ 2.50, $ 1.- op $ 2.50, 
$ 1.- op $ 5.25, $ 1.- op 
$ 5.25, $ 1.- op $ 5.25, $ 2.- 
op $ 3.75. Resp. (2001) 
bibliotheek, (2002) vlinder 
(Adelpha iphiclus), (2002) 
vlinder (Diaethria phlogea), 
(2002) zwartkeelmango 
kolibrie (Anthracothorax 
nigricollis), (kerst 2002) 
rondtrekkende muzikanten, 
(kerst 2002) kerstman op 
kar, (kerst 2000) engelen 
met trommels, (kerst 2001) 

PAPOEA-
NIEUW-GUINEA
2017. Opdruk op zegel uit 
2010.
25.- K. op 6.30 K. zee-
komkommer (Bohadschia 
argus). 

28-6-’17. 20e sterfdag 
prinses Diana.
5.-, 5.- K.; velletje met 
viermaal 8.- K. Verschil-
lende portretten.
26-7-’17. Gezichten.
1.50, 3.40, 5.-, 6.80 K.; 
velletje met 1.50, 3.40, 
5.-, 6.80 K.; blok 13.- L. 
Verschillende gezichten 
van mannen en vrouwen uit 
Southern Region.. 

18-8-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
Tweemaal 5.- K.; blok 
18.- K. Resp. Hond, Chinees 
karakter voor hond; hond.
28-8-’17. Bananen.
75 t., 1.50, 3.40, 6.80 K.; 
velletje met 75 t., 1.50, 
3.40, 6.80 K.; blok 13.- K. 
Verschillende afbeeldingen 
van Musa sp. 
26-10-’17. 500 jaar 
Reformatie. 
1.50, 2.-, 5.-, 6.80 K.; 
velletje met 1.50, 2.-, 5.-, 
6.80 K.; blok 13.- K. Resp. 
Maarten Luther (1483-
1546) met hamer en stel-
lingen, kerkdeur met stel-
lingen, omstanders, portret 
Luther; viermaal portret; 
portret en Lutherse kerk op 
eiland Tani.

4-12-’17. Voorzitterschap 
APEC*.
75 t., 1.50, 3.40, 3.40, 6.80, 
6.80 K.; velletje met 75 t., 
1.50, 3.40, 6.80 K.; blok 
20.- K.; blok 20.- K. Resp. 
bevolking, visser en vis 
en bloemen, traditionele 
bevolkingsgroep, mensen, 
handen en landkaart, 
vooruitgang binnen APEC 
met vliegtuig en arbeiders; 
vrouw bereidt eten, men-
sen met vlaggen, vliegtuig 
met schip en vrachtwagen, 
werkende mensen; land-
kaart; beeldmerk. 

PARAGUAY
20-11-’17. Alberto de Luque 
(1938).
1.400 Gs. Zanger met 
gitaar. 

11-12-’17. Kerst.
9.000 Gs. Maria met Jezus 
en Jozef.

PENRHYN
1-11-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
$ 3.-, 3.80. Resp. hond 
met bloemen, hond met 
bloemen en vogel. Ook 
velletje met de zegels.
6-11-’17. WWF*, koraalvlin-
dervis.
$ 1.-, 1.70, 2-, 2.40. Panda-
beeldmerk met verschil-
lende afbeeldingen van 
Chaetodon bennetti. 

5-12-’17. Kerst. 
$ 1.-, 1.-, 2.40, 2.40 
(samenhangend). Resp. 
zeepaardje, traditionele 
zeilboot, vogel, schelp. 

PITCAIRNEILANDEN 
7-12-’17. 200e sterfdag Wil-
liam Bligh (1754-1817).
$ 1.-, 2.10, 2.80, 3.-. Land-
kaart en portret Bligh met 
resp. kapitein James Cook 
(1728-1779), bemanning na 
muiterij op ‘Bounty’, vicead-
miraal Nelson (1758-1805), 
borstbeeld als gouverneur 
van New South Wales. 

POLYNESIË
15-12-’17. Legende van 
Maui.
80 F. Zegel-op-zegel 66 F. 
(1989) bamboegravure met 
geboorte van de eilanden. 

QATAR 
12-9-’17. Voetbal Stars 
League.
Driemaal 4.- R. (samenhan-
gend). Beeldmerk met bal, 
voetballer, beeldmerk.
5-10-’17. Dag van de Leraar.
5.- R. Beeldmerk met boek. 

20-11-’17. Qatar Airlines 
20 jaar.
Viermaal 5.- R. Jubileum-
beeldmerk en driemaal 
verschillende vliegtuigen, 
skyline.

SAUDI ARABIË
21-5-’17. Luchtvaartacade-
mie King Faisal 50 jaar. 
2 R. Koning met vlag en 
militair. 

21-5-’17. Dag van de 
Arabische Post.
2, 2 R. (samenhangend). 
Tweemaal beeldmerk, 
wereldbol, brieven.

SRI LANKA
26-11-’17. Kerst, kinderte-
keningen.
15.-, 35.- R. Resp. Heilige 
Familie met de Drie Konin-
gen en kinderen, Heilige 
Familie met dieren in stal 
en engel. Ook velletje met 
de zegels. 

16-12-’17. Inheemse 
vogels.
4.-, 5.-, 15.-, 35.- R. Resp. 
Pycnonotus melanicterus, 
Elaphrornis palliseri, 
Glaucidium castanotum, 
Dicrurus lophorinus. Ook 
velletje met de zegels.

SURINAME
6-12-’17. Maskers.
SR$ 4.-, 5.-, 6.-, 8.-, 9.-, 10.-. 
Resp. Panji pamecut, Panji 
parang tejo, Panji walang 
sumirang, Patih musing 
jiwo, Patih suro dwi panggo, 
Potrojoyo. 

TADZJIKISTAN
1-11-’17. Paardensport, 
opdrukken op zegels uit 
2002.
3.- op 0.02, 3.50 op 0.03, 
3.50 op 0.95, 3.- op 0.95 
(S) (samenhangend), 3.- op 
0.50, 3.50 op 0.50, 3.50 op 
1.-, 3.- op 1.- (S) (samen-
hangend) (ook ongetand). 
Resp. volbloed racen, racen 
met sulky’s, troika rijden, 
polo; dressuur, vossen-
jacht met honden en vos, 
steeplechase, springen. 

TAIWAN
26-1-’18. Wilde inheemse 
orchideeën.
NT$ 8,-, 15.-, 28.-. Resp. 
Calanthe puberula, Calan-
the sieboldii, Bulbophyllum 
pectinatum. 

THAILAND
6-11-’17. Taksin de Grote 
(1734-1782) 250 jaar gele-
den koning van Thailand.
3.- B. Standbeeld met 
koning op paard. 

1-12-’17. Kruba Sriwichai 
(1878-1938).
9.- B. Amulet met afbeel-
ding van spiritueel leider.
5-12-’17. Nationale Dag.
5.- B. Landkaart, stand-
beelden van strijders en 
monniken.

TOKELAU
6-12-’17. Kerst.
45 c., $ 1.40, 2.-, 3.-. Resp. 
engel, Maria met Jezus, 
de Drie Koningen met 
Jezus, Jezus in kribbe en 
lammetjes. 
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kerk en postkantoor in vorm 
van kerstboom, (2002) 
vlinder (Papilio glaucus). 

TUNESIË
22-11-’17. Citrusvruchten.
0.5, 0.5, 0.5, 4.- m. Resp. 
sinaasappel, citroen, 
mandarijn, limoen. 

9-12-’17. Nationale Archief 
Dag.
2.- m. Portret oprichter 
Kheireddine Pacha (1820-
1890), document. 
18-12-’17. Drukkerij Tunesi-
sche Post 20 jaar.
1.2 m. Beeldmerk.

URUGUAY
27-10-’17. 100e geboor-
tedag Obdulio Varela 
(1917-1996).
$ 20. Voetballer.
28-10-’17. Een jaar waar-
nemer bij gemeenschap 
van Portugees sprekende 
landen.
$ 65. Beeldmerk met 
wereldbol, vlag.

13-11-’17. Nationaal leger 
200 jaar.
Velletje met driemaal 
$ 20. Helikopter type MBB 
BO-105, opleidingsschip 
‘Capitán Miranda’, fregat 
‘Uruguay’.
15-11-’17. Democratie.
$ 65. Vrouw met kind, 
stembus. 

8-12-’17. Schilder Guil-
lermo Fernández (1928-
2007).
$ 20. Schilderij ‘Forma II’. 
14-12-’17. UPAEP*, 
toerisme.
$ 65. Playa La Paloma 
(Rocha) met slak (Pachy-
cymbiola brasiliana).
16-12-’17. Toerisme, Costa 
del Immigrante.
$ 20, 20. Ondergaande zon 
met zeilboot en kitesurfers, 
boom (Heterothalamus 
alienus) en bloesem.
21-12-’17. Postdienst 190 
jaar.
$ 20, 20. (samenhangend). 
Postbezorging: per paard, 
auto. 

VANUATU
1-11-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
180, 350 vt. Resp. honden 
met hibiscusbloem, hond 
en lotusbloem. Ook velletje 
met de zegels. 

25-11-’17. Pacific Mini 
Games in Port Vila.
Vel met 20, 25, 30, 30, 30, 
40, 40, 60, 80, 80, 90, 130, 
150, 180 vt. Beeldmerk met 
resp. boksen, beachvol-
leybal, tennis, basketbal, 
netbal, voetbal, tafeltennis, 
boogschieten, golf, 
gewichtheffen, judo, atle-
tiek, rugby, karate. Vlaggen 
van deelnemende landen 
op rand.

VERENIGDE 
ARABISCHE  
EMIRATEN
18-11-’17. Jaar van Duur-
zaam Toerisme.
Zevenmaal 3.- Dh. Beeld-
merk met resp. Abu Dhabi: 
paleis, Dubai: Burj Khalifa, 
Sjarah: Al Noor-eiland, 
Ajman: museum: Ras Al 
Khaimah: Al Jazirah Al 
Hamra, Fujairah; fort, Umm 
al-Qaiwain: martelarenmo-
nument.
1-12-’17. Sheikh Zayed 
Erfgoed Festival.
3.- Dh. Stadspoort met 
vlag. 

VERENIGDE NATIES
9-11-’17. Filatelistische 
herfstbeurs in Parijs.
Velletje met US$ 1.15, 
Zw.Fr. 2.-, € 1.70. Resp. 
standbeeld ‘De roem van de 
koning op paard Pegasus’ 
van Antoine Coysevox 
(1640-1720), fontein 
in Jardin des Tuileries, 
uitmonding van goot Notre 
Dame-kathedraal. 

VERENIGDE STATEN
11-1-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
Forever. Hond, bamboe-
planten. 

18-1-’18. Liefde.
Forever. Tekst ‘Love’ en 
bloemen.
19-1-’18. Frankeerzegel.
2 c. Meyer-citroen.

21-1-’18. Frankeerzegels.
Priority Mail $ 6.70, Priority 
Mail Express $ 24.70. Resp. 
boeddhistische tempel 
Byodo-In (Hawaï), Sleeping 
Bear Dunes (Michigan). 

30-1-’18. Lena Horne 
(1917-2010).
Forever. Portret zangeres.
9-2-’18. Frankeerzegel.
Forever. Vlag.
22-2-’18. Bioluminice-
rende levensvormen.
Tienmaal Forever. Verschil-
lende afbeeldingen van 
insecten, planten en 
zeedieren. 

ZUID-SOEDAN
2017. Frankeerzegels, 
opdrukken. 
SSP 50 op SSP 1, SSP 50 
op SSP 2, SSP 75 op SSP 1, 
SSP 75 op SSP 2, SSP 100 
op SSP 1, SSP 100 op 
SSP 2, 150 SSP op SSP 1, 
200 SSP op SSP 1, SSP 250 
op SSP 1,SSP 300 op SSP 1, 
SSP 300 op SSP 2, SSP 500 
op SSP 1. Resp. vlag, 
lammergier (Gypaetus bar-
batus), vlag, lammergier, 
vlag, lammergier, driemaal 
zadelbekooievaar (Ephip-
piorhynchus senegalensis), 
vlag, lammergier, vlag. 

Afkortingen:
APEC: Asian Pacific Econo-
mic Cooperation
ASEAN: Association of 
South-East Asian Nations
CICA: Conference on In-
teraction and Confidence-
Building Measures in Asia.
ICAO: International Civil 
Aviation Organisation
Unesco: United Nations 
Educational Scientific and 
Cultural Organization
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.

Restitutie van dubbel betaalde abonnementen
Abonnees van Filatelie die in het 
gehele kalender jaar 2017 lid wa-
ren van twee of meer bij Filatelie 
aangesloten verenigingen, kunnen 
restitutie krijgen van het dubbel 
betaalde abonnement.
Als u vorig jaar restitutie over 
2016 ontving en u voldoet nog 
steeds aan de voorwaarde, dan 
krijgt u het bedrag voor 2017 
automatisch op uw rekening 
gestort. U hoeft de restitutie dus 
niet apart aan te vragen, tenzij uw 

rekeningnummer is gewijzigd. De 
uitbetaling volgt begin mei.
Abonnees die vorig jaar geen 
restitutie kregen, maar denken 
nu wel in aanmerking te komen 
kunnen voor 14 maart 2018 een 
e-mail sturen aan Abonnementen-
land : klantenservice@ aboland.
nl Vermeld in uw e-mail, met als 
onderwerp ‘Restitutie Filatelie’:
a. De namen van de verenigingen 
waarvan u het gehele jaar 2017 
lid bent geweest (let op, alleen 

verenigingen die bij Filatelie zijn 
aangesloten komen in aanmer-
king!)
b. Het rekeningnummer waarop u 
het geld wilt ontvangen.
c. Uw naam en adres.

Heeft u niet de beschikking over 
e-mail, stuur dan een brief aan: 
Abonnementenland 
t.a.v. administratie Filatelie 
(restitutie)
Postbus 20, 1910 AA Uitgeest

Postbode 
Vlissingen, 

1910
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et Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) bestaat 100 jaar in 
2018. De verschillende beleidsterreinen 
van OCW worden hier behandeld en 

zo veel mogelijk geïllustreerd met Nederlandse 
postzegels, want bij een Nederlands onderwerp 
horen Nederlandse zegels. Het ministerie is 
tegenwoordig gehuisvest in de Hoftoren in Den 
Haag (afb 1), dat is de puntige toren die rechts 
naast het cijfer 44 te zien is.

Primair onderwijs
We hebben allemaal op school gezeten en onder-
wijs genoten. Lezen en schrijven (afb 2), rekenen 
(afb 3), talen, aardrijkskunde, geschiedenis, 
handvaardigheid, muziek (afb 4), gymnastiek, en 
nog veel meer. En daarbij hoort huiswerk maken 
(afb 5), en uiteraard de schoolmelk (afb 6). Klaar-
overs zorgen ervoor dat kinderen veilig de straat 
over kunnen steken op weg naar school (afb 7). 

Primair onderwijs is de huidige benaming, voor-
heen bekend als lager onderwijs of basisonderwijs. 
In 1901 werd de leerplichtwet ingevoerd waardoor 
kinderen van 6 tot 12 naar school moesten.
Henri Daniel Guyot (1753-1828) (afb 8) was 
een onderwijzer en pionier voor onderwijs aan 
dove kinderen. Hij was medeoprichter van een 
dovenschool in Groningen in 1790. Al kort na zijn 
overlijden werd er in Groningen een monument 
voor hem opgericht, dat tegenwoordig te vinden 
is op het naar hem genoemde Guyotplein. 
In 1842 werd het Nederlands Onderwijzers 
Genootschap (NOG) opgericht. Deze organisatie 
gebruikte een perfin (afb 9). Vooral schoolhoof-
den waren er lid van. Het NOG en de BNO (Bond 
van Nederlandse Onderwijzers) bestreden elkaar 
te vuur en te zwaard, maar zijn in 1946 toch met 
elkaar gefuseerd. Er zijn nog diverse andere orga-
nisaties (geweest) voor onderwijzend personeel, 
te veel om hier te noemen.

Voortgezet onderwijs
Middelbaar onderwijs heet tegenwoordig voort-
gezet onderwijs. Er zijn allerlei typen scholen 
geweest die nu niet meer bestaan, onder andere: 
HBS (Hogere Burger School), MMS (Middelbare 
Meisjes School), MULO (Meervoudig Uitgebreid 
Lager Onderwijs), MAVO (Middelbaar Algemeen 
Voortgezet Onderwijs). In 1968 werd de Wet op 
het Voortgezet Onderwijs, kortweg de Mammoet-
wet, ingevoerd, die een hele reeks andere wetten 
verving. Al het onderwijs kreeg toen andere na-
men, behalve het gymnasium dat onder die naam 
nog altijd bestaat (afb 10). De MAVO was opge-
richt door de Mammoetwet, maar bestaat ook al 
niet meer. Er gaat veel geld om in het onderwijs, 
waarbij het voortgezet onderwijs zo’n 7½ miljard 
per jaar kost voor meer dan 600 scholen die 
onderwijs geven aan bijna een miljoen leerlingen. 
Scholen kunnen zelf beslissen waaraan zij hun 
budget uitgeven, maar de Inspectie voor het 

H
100 jaar Ministerie OCW [1]

samenstelling Dio Glaudemans, dio.glaudemans@hccnet.nl 
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Onderwijs houdt daar wel toezicht op.
afb 11 toont een envelop van een gemeente-
lijke MAVO die vooraf gefrankeerd werd door 
frankeermachine PR2964 van de gemeente Apel-
doorn. Het stempel heeft met opzet geen datum. 
Toen de school de envelop wilde gebruiken op 
7-3-1974 was het drukwerktarief inmiddels 5 cent 
hoger geworden en moest er een zegel bijgeplakt 
worden. De envelop is gericht aan Malmberg, 
een uitgeverij van schoolboeken. Bestelling van 
boeken kon destijds tegen drukwerktarief.

Hoger onderwijs en wetenschap
Een universiteit is een centrum van wetenschap-
pelijk onderwijs, van kennis en onderzoek. De 
oudste Nederlandse universiteit staat in Leiden, 
opgericht in 1575 (afb 12). Op de zegels staat het 
motto van de universiteit, Libertatis Praesidium, 
Bolwerk van Vrijheid. 15 Nederlandse Nobelprijs-
winnaars waren verbonden aan de Universiteit 
Leiden.
De Technische Hogeschool Delft (afb 13) werd in 
1842 opgericht onder de naam: Koninklijke Aka-
demie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs, 
in 1905 gewijzigd in Technische Hoogeschool 

van Delft en sinds 1986 Technische Universiteit 
Delft. Het laat zien dat ook een onderwijsin-
stelling een ontwikkeling kan doormaken. Een 
enkele keer komt er nog een universiteit bij, 
zoals de Open Universiteit Heerlen in 1984.

Cultuur
Elke postzegel is een stukje cultuur, een 
kunstwerk in het klein. Veel kleiner kan kunst 
niet worden. Maar cultuur is de laatste jaren 
niet meer populair in de Tweede Kamer, zodat 
cultuursubsidies sterk verminderd werden. Een 
museum is een plaats waar cultuur en historie 
samen komen, en gelukkig is ons land rijkelijk 
voorzien van musea, zoals het Rijksmuseum 
in Amsterdam (afb 14) of Museum Voorlinden, 
waar moderne en hedendaagse kunst te zien is. 
In 2017 gaf PostNL een velletje met tien zegels 
uit voor dit particuliere museum, waarbij een 
zegel met een meer dan levensgroot paar met 
paraplu (afb 15). De kinderen die rechts toekij-
ken, geven de verhoudingen weer. 
Het Nationaal Archief (NA) behoort tot OCW. 
In 2017 gaf het NA een persoonlijke zegel uit 
met een tekening van een dodo (afb 16). Op 

de bijbehorende informatiekaart staat: ‘In het 
Nationaal Archief liggen de vroegst bekende 
Nederlandse tekeningen van de dodo uit het 
scheepsjournaal van de Gelderland, 16011603’. 
Archief klinkt stoffig, maar er is allerlei boeiend 
materiaal te vinden, waaronder historische 
foto’s.
Tussen 1935 en 1947 zijn er heel wat be-
roemde personen afgebeeld op de zomerzegels 
waarbij geleerden, schilders en schrijvers. Er 
zijn slechts twee vrouwen bij. Dat zouden we 
tegenwoordig anders doen. Het gaat om de 
schrijfster Aagje Deken (1741-1804) (afb 17), en 
de dichteres Maria Tesselschade Roemersdoch-
ter Visscher (1594-1649) (afb 18). Zij was door 
haar vader zo genoemd omdat deze rijke koop-
man bij Texel flinke schade geleden had met zijn 
schepen. Ze had een veelzijdige opvoeding ge-
noten met muziek maken, schilderen, dichten, 
glas graveren en borduren. Ze was bevriend met 
Vondel (afb 19), Bredero, Constantijn Huygens 
en P.C. Hooft en zij werd vaak uitgenodigd om te 
musiceren op het Muiderslot. Er zijn meerdere 
gedichten voor haar geschreven en zij kon zelf 
ook goed dichten. 
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Nobelprijswinnaars
In de hal van het Ministerie van OCW hangt 
een galerij van bronzen koppen van Neder-
landse  Nobelprijswinnaars. Simon van der Meer 
(afb 20) kreeg in 1984 de Nobelprijs voor na-
tuurkunde samen met de Italiaan Carlo Rubbia, 
voor de ontdekking van enkele elementaire deel-
tjes, het W-boson en het Z-boson. Het bestaan 
van deze deeltjes werd al in 1972 voorspeld door 
andere Nederlandse Nobelprijswinnaars, Gerard 
’t Hoofd (afb 21) en Martinus Veltman, die beiden 
in 1999 de Nobelprijs voor Natuurkunde kregen 
voor het ophelderen van de kwantum structuur 
van de elektrozwakke interacties. Veltman staat 
nog niet op een Nederlandse postzegel, maar 
Grenada heeft hem wel afgebeeld (afb 22).
Heike Kamerlingh Onnes (1853-1926) (afb 23) 
kreeg in 1913 de Nobelprijs voor natuurkunde 
voor het vloeibaar maken van helium. Hij had 
een koudelaboratorium opgericht in Leiden, en 
dat werd de koudste plek op aarde genoemd. 
Helium wordt pas vloeibaar bij -269 graden, dat 
is 4,2 graden boven het absolute nulpunt. Dat 
was in 1908 een enorme technische prestatie. 
Leiden was in die tijd een natuurkundecentrum 

van wereldformaat geworden, waar Albert Ein-
stein graag kwam. Het natuurkundelaboratorium 
van de Rijksuniversiteit Leiden is naar Kamer-
lingh Onnes genoemd (afb 24) en er werden in 
Nederland meerdere koude-congressen gehou-
den, zoals dit foute stempel zonder plaatsnaam 
’s-Gravenhage laat zien (afb 25).

Een postzegel voor 100 jaar OCW
Met de Grondwet van 1917 kwam er een einde 
aan de schoolstrijd. Voortaan werden zowel 
openbaar als bijzonder onderwijs door het Rijk 
gefinancierd. Daarmee werd ook de oprichting 
van een ministerie voor onderwijs noodzakelijk 
geacht (25 september 1918). Dit jaar bestaat het 
ministerie dus 100 jaar, en er werd een speciaal 
logo (afb 26) ontworpen voor de herdenking. Dat 
lijkt tevens een goede reden voor een officiële 
postzegel. We waren er ruim op tijd mee om dit 
aan te vragen bij PostNL, maar helaas moet men 
keuzes maken voor het postzegelprogramma van 
2018 en OCW viel af. Dan maar een persoonlijke 
postzegel, bij voorkeur tien verschillende zegels 
in een velletje, want er zijn onderwerpen genoeg. 
Om een idee te geven hoe dat eruit zou kun-

nen zien, had ik drie persoonlijke zegels besteld 
(afb 20, 26, 27) elk met een oplage van één vel-
letje met tien dezelfde zegels. Toen contact opge-
nomen met de klantenservice van PostNL, waar 
men zei dat het onmogelijk was tien verschillende 
persoonlijke zegels in een velletje te krijgen. Het 
hielp niet hen erop te wijzen dat anderen dit wel 
gelukt was. Het bleef onmogelijk. Je moet de 
juiste ingang bij PostNL kennen om verder te 
komen. En heeft OCW eigenlijk wel budget voor 
zegels? Ik ben benieuwd of het nog gaat lukken. 

Wordt vervolgd
In deel twee komt de dienstpost van OCW aan 
bod, waarbij ook post van organisaties en instel-
lingen die tot OCW behoren of behoord hebben. 
Door reorganisaties en politieke ontwikkelingen 
heeft het ministerie enkele malen een andere 
naam gekregen. In het kader van decentralisa-
tie van de rijksdiensten was OCW van 1985 tot 
2003 gevestigd in Zoetermeer, waar tot 1990 een 
intern postagentschap was (afb 28). Cultuur be-
hoorde in die tijd niet tot OCW, zoals de naam op 
de aantekenstrook laat zien. In 2003 verhuisde 
OCW terug naar Den Haag.
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Grote voorjaarsveiling 441100 
Maandag   23 april 2018 

Dinsdag   24 april 2018 

Woensdag  25 april 2018 

Inleveren voor deze veiling is mogelijk tot begin maart 2018. 

Profiteer ook van onze internationale etalage! 

MMeeeerr  ddaann  9999  

  jjaaaarr  iinn  ddiieennsstt  

vvaann  ddee  ffiillaatteelliiee  

11991199--22001188  

VVeeiilliinngg    441100  ((aapprriill  22001188))  

In april organiseren wij onze grote voorjaarsveiling waarvoor wij al mooi materiaal 

hebben ontvangen van met name Nederland en Overzeese Rijksdelen. Maar zoals 

altijd: “er kan nog meer bij”. Maak ook uw collectie of voorraad onderdeel van deze 

grote voorjaarsveiling! 

TTaaxxaattiiee    vvaann  uuww  vveerrzzaammeelliinngg??  

Natuurlijk kunnen wij u helpen met een waardebepaling van uw verzameling 

alvorens u besluit deze ter veiling in te brengen. Dit kan dagelijks van maandag 

tot en met vrijdag bij ons op kantoor. Onze taxateurs zijn aanwezig tussen 

9.00 en 17.00 uur. Graag wel even een afspraak maken. Een taxatie op 

kantoor verplicht u uiteraard tot niets! 

HHuuiissbbeezzooeekk??  

Natuurlijk bestaat ook de mogelijkheid dat één van onze taxateurs u    

op locatie bezoekt. Voor grotere verzamelingen komen wij graag naar  

u toe. Transport en verzekering van de verzameling (in geval van 

veiling)  verzorgen wij natuurlijk ook voor u.  

    CCoonnttaacctt:: 

  Telefoon.:070-3647957. 

  E-mail:     info@rietdijkveilingen.nl  

    

 

 

RRiieettddiijjkk  BB..VV..  
Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 

The Netherlands 

TTeell..:: +031-(0)70-364 79 57 

FFaaxx  :: +031-(0)70-363 28 93 

info@rietdijkveilingen.nl 

www.rietdijkveilingen.nl 
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Overal ter wereld,  
live meebieden! 

 


