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Bijgaande briefkaart uit 1931 kwam 
uit ter ere van de honderdste 
geboortedag van Heinrich von 
Stephan, de initiatiefnemer voor de 
UPU. Het is een echte eerstedag-
kaart in de zin dat de stempelda-
tum, 7 januari 1931, niet alleen de 
dag van uitgifte was, maar tevens 
exact de datum van het eeuwfeest. 
Bovendien is hij afgestempeld in 
Stolp in Pommeren (sinds 1945 
beter bekend als Słupsk in Polen), 
de geboorteplaats van Von Stephan. 
Dat dit geen toevalstreffer is, blijkt 
uit wat achter op de kaart geschre-
ven staat: Von dieser Feier senden 
Euch herzliche Grüsse … (‘Van dit 
feest doen wij jullie de hartelijke 
groeten …’). Het gebruikte stempel 
is het in die tijd in Stolp gebruikte 
Werbestempel (reclame handstem-
pel) voor de plaatselijke kaassoort, 
het Stolper Jungchen. 

Adriaan van Oosten

Sandd wordt 
volwassen
In het vorige nummer van 
Filatelie zagen we al het 
gebruik van een stickertje 
in verband met vertraging 
omdat het poststuk in de 
PostNL bus was gestopt. 
Nu is er ook een stickertje 
opgedoken dat het post-
stuk een zorgvuldige check 

heeft gehad en alsnog werd 
bezorgd (onder).
Ook bij Sandd kan het 
natuurlijk gebeuren dat post 
beschadigt in het proces. 
Met een keurige brief en in 
een zakje wordt het stuk 
alsnog bezorgd (rechts).

special 
2018

upu & de geschiedenis 
van de postDe ‘vader’ van de UPU
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I
n uw hand heeft u weer een dik themanummer. Maar liefst negen 
bijdragen hierover. Geen wonder ook met een thema dat zo nauw 
met onze geliefde hobby verbonden is: UPU en de geschiedenis 

van de post. U heeft zelfs nog een artikel tegoed, want Ot Louw was 
niet in staat zijn bijdrage te voltooien aangezien hij hiervoor de 
 bibliotheek van de KNBF wilde raadplegen. Bij het schrijven van dit 
editorial – begin februari – was deze helaas nog niet operationeel.
De meeste artikelen zijn UPU gerelateerd, maar ook daar ligt 
 natuurlijk voor een belangrijk deel de geschiedenis van de post. 

Over het nieuwe onderkomen van de KNBF (samen met SVF) is al 
het nodige geschreven. Het lag in de bedoeling dat de verhuizing op 
2 januari gerealiseerd zou zijn. Helaas is dat te optimistisch geble-
ken. Het streven is nu 1 maart, zodat het samen moet vallen met het 
moment dat u dit leest.

De inkt van dit themanummer is nog nat, maar het volgende 
themanummer dient zich alweer aan. Traditiegetrouw zal ook 
het oktobernummer van Filatelie, het Postexnummer, weer een 
thema hebben. Het vastgestelde thema hiervoor is: ‘Internationale 
 evenementen, bijeenkomsten en gebeurtenissen’.

Postbedrijf Sandd is de filatelistische wereld aan het verkennen. 
Op de Filateliebeurs in Hilversum eind januari van dit jaar had het 
bedrijf voor het eerst een stand op een filatelistische manifestatie. 
Voor de bezoekers was er een aardig presentje: een postwaar-
destuk. Ook kon men deze verzenden. Er werd – uiteraard na de 
opmerkingen over de stickers over de Kerstzegels – aangegeven dat 
men eigenhandig de kaarten zou afstempelen.

In Luxemburg is eind januari de allerlaatste postzegelwinkel van 
het land gesloten. Het bekende huis Banque du Timbre sloot de 
deuren bij gebrek aan opvolging.

In België is op 1 maart het posttarief gemiddeld met 4,7% gestegen. 
Een postzegel voor een gewone brief kost – mits gekocht per tien – 
nu € 0,84. In tegenstelling tot Nederland heeft België nog steeds 
een verschillend tarief voor Europa en de rest van de wereld. Ook 
deze tarieven zijn mee gestegen.

Het ziet er nu echt naar uit dat de filatelistische gulden tot het 
verleden behoort. In hoger beroep werd uitspraak gedaan. De gul-
denzegels hoeven niet meer geldig verklaard te worden. Of dit een 
echt definitieve uitspraak is, valt nu nog niet te zeggen, aangezien 
men nog in cassatie kan gaan. U leest er meer over in dit nummer.

Nederland speelt weer mee op internationale tentoonstellingen. Na 
het succes in Bandoeng kan dit jaar via de Bond aan maar liefst drie 
internationale tentoonstellingen meegedaan worden. Allereerst in 
Jerusalem. Vervolgens in Praag en eind van het jaar in Bangkok.

In België is een nieuw brievenbusbesluit in aantocht. Met de 
 toenemende e-commerce heeft bpost last van de te krappe 
brievenbussen. Hierdoor moeten te veel kleine pakjes mee terug 
genomen worden. Men denkt nu na over nieuwe eisen die gesteld 
gaan worden aan de ‘moderne brievenbus’.

Of het nieuwste fenomeen daar ook in zou moeten passen valt te 
betwijfelen. De Belgen kunnen namelijk tegenwoordig ‘vers’ brood 
per post bestellen. U las daar verleden maand al over.
De Belgen hebben toch wel iets met vers blijkbaar, want bpost heeft 
onlangs het bedrijf van Menken overgenomen, bij het grote publiek 
beter bekend van Hello Fresh. Hierdoor heeft bpost dan toch een 
beetje vastere voet op Nederlandse bodem gekregen.

René Hillesum

E D I T O R I A L

Verenigingsbladprijzen 
verleden tijd
Al vele jaren organiseert Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie, uitgever van maandblad 
Filatelie, jaarlijks de Filatelie Vereni-
gingsbladprijzen.
In haar vergadering van 26  januari 
2018 heeft het bestuur helaas 
moeten besluiten om de verkiezing 
van de Verenigingsbladprijzen stop 
te zetten. Reden hiervoor is de 

teruggelopen belangstelling voor 
deelname door de verenigingen, met 
als resultaat dat een ‘select groepje’ 
bij ‘toerbeurt’ de prijs ontvangt.
Het bestuur dankt de juryleden 
(soms al vele jaren actief hiervoor) 
voor hun inzet en Stichting De 
Brievenbeurs voor het vele jaren 
beschikbaar stellen van de prijs voor 
de beste auteur.

World stamp exhibition 
thailand 2018
Van 28 no-
vem ber tot 
3 decem ber 
2018 vindt in 
Bangkok, Thai-
land een wereld 
postzegelten-
toonstelling 
plaats onder de 
naam ‘Thailand 
2018’, onder 
patronage van 
de FIP.
Plaats van 
handeling is de 5e verdieping van 
het Royal Paragon Exhibition en 
Convention Center.
De tentoonstelling vindt plaats ter 
gelegenheid van het 1-jarig jubileum 
van de kroning van koning Maha 
Vajiralongkorn. 
Hare Koninklijke Hoogheid prinses 
Maha Chakri Sirindhorn is be-
schermvrouwe van het evenement, 

waar onder 
andere diverse 
koninklijke 
collecties van 
over de hele 
wereld te zien 
zullen zijn.
De filatelie 
is de hobby 
van koningen, 
maar ook de 
koning van de 
hobby’s.
De KNBF heft 

de heer Arie Zonjee benoemd tot 
landscommissaris.
Geïnteresseerden kunnen zich op de 
gebruikelijke wijze via het Bonds-
bureau opgeven: 030-3075469 of 
info@knbf.nl
De inschrijving sluit al op 5 maart 
a.s., dus wees er snel bij! 

www.thailand2018.org

Heel attent
Een lezer kreeg ter gelegenheid 
van zijn 88e verjaardag post. Dat 
is natuurlijk niet ongebruikelijk. 

De schrijver had echter de nodige 
moeite gedaan om de envelop extra 
feestelijk te laten zijn en plakte drie 
toepasselijke postzegels: Van harte, 
proficiat en 88. Helaas was de 
 stempeling niet optimaal…. 
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l in 1863 was door de Verenigde Sta-
ten samen met nog veertien andere 
landen een eerste initiatief genomen 
tot internationaal overleg om het in-

gewikkelde en dure internationale postverkeer, 
dat tot die tijd op bilaterale afspraken berust-
te, te vereenvoudigen en goedkoper te maken. 
De bij de U.P.U. aangesloten landen komen 
nog altijd van tijd tot tijd bijeen in een congres 
om met elkaar over tariefkwesties, (nieuwe) 
vormen van dienstverlening, techniek, vorm-
geving en uitvoering te spreken. Gedachtewis-
selingen en besluiten worden gedetailleerd 
vastgelegd in meerdere boekwerken die bij 
nationale postadministraties van de aangeslo-
ten landen of in postmusea worden bewaard 
of zich in handen van verzamelaars bevinden. 
De congresverslagen kunnen digitaal worden 
geraadpleegd. Sinds 1874 zijn er 26 congres-
sen gehouden, steeds in een andere plaats in 
de wereld met steeds een andere voorzitter. 
De effectiviteit van de U.P.U. was van begin 
af aan dermate aantrekkelijk dat het aantal 
leden direct sterk toenam. Momenteel zijn 
192 landen bij de U.P.U. aangesloten. Aanvan-
kelijk was Frans de internationale postale- en 
dagelijkse voertaal, maar sinds 1994 is Engels 
de dagelijkse voertaal van de organisatie. Dio 
Glaudemans heeft in het decembernummer 
2014 van ‘Filatelie’ een wat uitvoeriger artikel 
over de U.P.U. geschreven voor wie wat meer 
over het onderwerp wil weten.

A

De Union Postale Universelle (U.P.U. of 
Wereldpost unie) is ontstaan in 1878 als 
voorzetting van de Union Générale des 
Postes, opgericht in 1874 te Bern. 
door Edwin Voerman

U.P.U. kleurenschema
Al op het congres van Parijs in 1878 werd 
de wenselijkheid bij de leden gepeild van 
de invoering van een kleurenschema voor 
drukwerk (groen), briefkaarten (rood) en 
brieven (blauw) naar het buitenland (afb. 1-3). 
Het gebruik van een vast kleurenschema 
zou een nuttig hulpmiddel kunnen zijn voor 
het vaststellen door de posterijen van het 
ontvangende land van de toepassing van het 
juiste tarief door het land van verzending. 
Hoewel het al eerder aanvaarde kleuren-
schema in het verslag van het Congres van 
Washington (1897) als aanbeveling op schrift 
werd gesteld, werd de toepassing van dit 
schema pas verplicht gesteld op het Congres 
van Rome (1906). Door het achterwege blijven 
van de verplichting om met één zegel te 
frankeren, de toename van meerkleurendruk 
alsmede de emissie van allerlei verschillende 
toeslag- en weldadigheidszegels was er op 
zeker moment voor niemand meer een touw 
vast te knopen aan de juistheid van frankering 
van de ontvangen post en besloot het Congres 
van Brussel (1952) het kleurenschema af te 
schaffen. Wie wilde kon het schema uiteraard 
blijven toepassen, want de kleurkeuze voor 
postzegels staat elk land immers vrij1.

Luxemburg rond 1921
Afgezien van de gebruikelijke schaarste aan 
alles wat voor het normale levensonderhoud 

noodzakelijk is en afgezien van de schade die 
werd aangericht door geallieerde luchtaanvallen 
op spoorwegen en industriële installaties die 
ten behoeve van de Duitse oorlogsinspanningen 
werden gebruikt, is de materiële schade voor 
Luxemburg als gevolg van de Eerste Wereldoor-
log beperkt gebleven. Noch bij het uitbreken van 
de oorlog, noch bij de beëindiging ervan is er op 
Luxemburgs grondgebied gevochten. Aan gealli-
eerde zijde hebben enkele duizenden Luxembur-
gers onder Franse vlag aan de strijd deelgeno-
men en het land mocht dan ook verwachten dat 
het na de oorlog volledig in zijn onafhankelijk-
heid en rechten zou worden hersteld.

Eerste Wereldoorlog
Gedurende de bezettingsperiode 1914 -1918 
had Luxemburg zich te schikken in een ge-
dwongen samenwerking met de Duitse bezet-
ter die het economisch potentieel van het land 
maximaal benutte. Ten opzichte van de Duitse 
bezetter nam de regering een strikt neutrale 
houding aan. De geallieerden waren echter van 
oordeel dat hier sprake was van collaboratie en 
dat het land pro Duits zou zijn. Luxemburg was 
weliswaar sinds mensenheugenis economisch 
op Duitsland georiënteerd geweest en lid van 
de Duitse Bond2 en de Zollverein3, maar van 
actief sympathiseren met de Duitsers was geen 
sprake. De bevolking was gedurende de Eerste 
Wereldoorlog overwegend op de hand van de 
geallieerden. Ook het feit dat de Luxemburgers 
zich bij het uitbreken van de oorlog niet militair 
hadden verzet, was bij de geallieerden niet 
goed gevallen. Dat het sinds 1867 gedemilita-
riseerde land niet voor zijn eigen verdediging 
verantwoordelijk was en er zelfs geen eigen 
verdedigingsmacht op na mocht houden, maar 
afhankelijk was van de naties die zijn onaf-
hankelijkheid in 1867 hadden gegarandeerd, 
waaronder Duitsland, deed niet ter zake. Op het 
eind van de oorlog sloeg de sociale onrust die 
de verliezers Oostenrijk-Hongarije en Duitsland 
in de greep hield ook over naar Luxemburg 
waar voedselschaarste, hoge kosten van 
levensonderhoud en de schrale beloning voor 
veel arbeiders met elkaar botsten. 

Luxemburg en het U.P.U. 
kleurenschema (1921–1926)

special 
2018

upu & de geschiedenis 
van de post

Afb. 2. Briefkaart buitenland met de voor Luxemburg niet alledaagse  
bestemming Finland gefrankeerd met een rood zegel van 30c geheel volgens de  
U.P.U. voorschriften volgens het tarief van 10 mei 1921 tot 1 juni 1924.

Afb. 1. Drukwerk verzonden in open enveloppe naar Zwitserland, een U.P.U. lid-
staat, gedateerd 26 december 1922. Volgens het kleurenschema is hier een groen 
zegel van 10c gebruikt voor de tariefperiode 10 mei 1921 tot 1 juni 1924.
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Aftreden Marie-Adelheid
Groothertogin Marie-Adelheid (14 juni 1894 - 
24 januari 1924) had naar aanleiding van de 
Duitse bezetting van haar land een krachtig 
protest laten horen en dat ter kennis van haar 
buren gebracht, maar na afloop van de oorlog 
werd zij door de geallieerden verantwoorde-
lijk gehouden voor de samenwerking tussen 
Luxemburg en de Duitse bezetter hoewel die 
zich geheel buiten haar invloedssfeer had 
afgespeeld. Als constitutioneel vorst kon zij 
immers niet voor deze samenwerking verant-
woordelijk worden gehouden, maar had haar 
regering ter verantwoording moeten worden 
geroepen. Marie-Adelheid werd gedwongen af 
te treden en verliet haar land dat zij nooit meer 
zou terugzien. Deze tragische landsvrouwe 
overleed verteerd door verdriet al op haar 29e. 
Op 16 januari 1919, 6 dagen na haar aftreden, 
werd zij opgevolgd door haar zuster Charlotte. 

Volksraadpleging
De regering besloot om de douane-unie met 
Duitsland op te zeggen en liet daarmee geen 
twijfel bestaan over haar politieke gezindheid. Na 
het aftreden van groothertogin Marie-Adelheid 
op 10 januari 1919 werd besloten een referen-
dum uit te schrijven waarin over de politieke en 
economische toekomst van het land zou worden 
beslist. Deze volksraadpleging vond plaats op 
28 september 1919. De uitkomst was overduide-
lijk: Ruim 80% van de stemmers sprak de wens 
uit Charlotte als hun wettige vorstin te behouden 
en sprak zich daarmee impliciet uit tegen 
welke annexatie dan ook en dus voor nationale 
onafhankelijkheid. Binnen diverse groeperingen 
in het land leefden annexatiegedachten met 
België en Frankrijk die door beide landen werden 
gesteund. Tevens werd in het referendum de 
voorkeur uitgesproken voor een sterke econo-
mische samenwerking met Frankrijk, maar dat 
land kon zich een dergelijke samenwerking niet 
permitteren zonder zijn relaties met België te 
schaden. En zo werd er in 1922 een douane-unie 
met België gerealiseerd. De Luxemburgse franc 
werd met de Belgische franc gelijkgeschakeld. 
Deze overeenkomst was vanaf 1 mei 1922 van 
kracht. Nadat Luxemburg op 31 december 1918 
de douane- en spoorwegovereenkomsten met 
Duitsland had opgezegd na een oriëntatie van 
ruim 100 jaar op Duitsland werd het land nu in 
één klap op het westen gericht.

Groothertogin Charlotte (23 januari 1896 – 
9 juli 1985) was de tweede dochter in een reeks 
van zes meisjes geboren uit het huwelijk tussen 
Wilhelm IV (1852–1912) en zijn vrouw Anna 
Maria de Bragança (1861–1942), een Portugese 
prinses. Op 6 november 1919 trouwde zij met 
prins Felix I de Bourbon-Parma (1893 – 
1970). Hoewel de start van haar regering ru-
moerig was en zij middels de op 28 september 
1919 gehouden volksraadpleging in haar posi-
tie moest worden bevestigd, is haar regering 
lang en gelukkig geweest (1919–1964).

In 1921 verschenen de eerste postzegels met 
de beeltenis van groothertogin Charlotte. 

Deze emissie met het ‘en face’ portret zou de 
laatste opdracht voor het drukken van perma-
nente postzegels voor Joh. Enschedé voor het 
Groothertogdom worden. Hoewel Enschedé al 
sinds 1880 huisdrukker was van alle fiduciaire 
waarden van Luxemburg kwam aan die positie 
in 1926 een einde en moest het bedrijf zijn po-
sitie afstaan aan The American Bank Note Co 
die middels gebruik van de Stickney pers een 
betere kwaliteit zegels goedkoper kon leveren 
dan het Haarlemse bedrijf dat kon.

Begunstigde tarifering
De internationale tarieven zoals vastgelegd 
op de U.P.U. congressen waren maximumta-
rieven. De lidstaten mochten daarvan naar 
beneden afwijken. Zo zijn de Luxemburgse 
tarieven voor de directe buurlanden, de zoge-
noemde ‘pays limitrophes’ (België, Frankrijk 
en Duitsland) verlaagd ten opzichte van het 
algemene niveau op basis van reciprociteit. 
Deze afwijkingen werden gepubliceerd in het 
‘Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg’, 
het Staatsblad van het land. Voor België werd 
op 25 augustus 1923 nog eens een extra verla-
ging doorgevoerd. Van de verlaging voor Duits-
land waren het Saargebied, Dantzig, Memel en 
Pools Silezië uitgesloten. Voor die gebieden 
gold dus het ongewijzigde U.P.U. tarief.

Aangezien de bulk van de voor het buiten-
land bestemde post als bestemming de drie 
hierboven genoemde landen had, bleef er voor 
de overige U.P.U. landen zonder begunstigde 
status niet zo heel veel over. Het gevolg is dat 
wie geen kennis heeft van de begunstigde 
tariefstatus van België, Duitsland en Frankrijk, 
die zijn oorzaak vindt in de historische ach-
tergrond van het land, zich nog eens achter 
het oor krabt wanneer hij of zij Luxemburgse 
poststukken met bestemming buitenland in 
handen krijgt met verschillende frankering in 
verschillende kleuren.

Postzegelemissies naar aanleiding van 
de U.P.U. tarieven
De noodzakelijke zegels voor het U.P.U. tarief 
van 10 mei 1921 in de kleuren groen, rood en 
blauw kwamen voor het publiek beschikbaar 
op 20 september van dat jaar. Aangezien het 
drukwerktarief voor de directe buurlanden 
ook 10c bedroeg, liep de groene kleur van 
de 10c zegel hier keurig in het spoor van het 
U.P.U. tarief.

Toen op 1 juni 1924 de U.P.U. tarieven werden 
verhoogd, deed zich iets bijzonders voor. Er 
kwam een groen zegel van 15c uit op 11 decem-
ber van dat jaar voor de frankering van drukwerk 

Datum tariefwijziging 10 mei 1921 25 augustus 1923 1 juni 1924 1 oktober 1925

U.P.U.    

Drukwerk 10 10 15 20

Briefkaart 30 30 45 60

Brief 50 50 75 100

België    

Drukwerk 10 10 10 5

Briefkaart 20 20 20 20

Brief 30 25 25 30

Duitsland    

Drukwerk 10 10 15 20

Briefkaart 20 20 20 30

Brief 30 30 30 50

Frankrijk    

Drukwerk 10 10 15 20

Briefkaart 20 20 20 30

Brief 30 30 30 50

Afb. 3. Brief buiten-
land van 10 januari 
1924 met bestem-
ming Riga volgens 
het tarief van 10 mei 
1921 tot 1 juni 1924. 
De brief is volgens 
het U.P.U. kleuren-
schema gefrankeerd 
met een blauw zegel 
van 50c.

Tarievenoverzicht (Tarieven in centimes)
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en een blauw zegel van 75c op dezelfde datum 
voor de frankering van een brief buitenland 
(afb. 4), maar voor een briefkaart buitenland, 
waarvan het tarief was verhoogd naar 45c, werd 
geen apart zegel in die waarde uitgegeven. Deze 
briefkaarten moesten dus altijd met tenminste 
twee zegels worden gefrankeerd (afb. 5). Blijk-
baar voorzagen de Luxemburgse posterijen dat 
in verband met toekomstige tariefverhogingen 
zegels van 45c maar een beperkte functie zou-
den hebben, terwijl de zegels met meer gang-
bare nominale waarden veel makkelijker op een 
later tijdstip ook voor andere tarieven zouden 
kunnen worden ingezet. Het niet voorhanden 
zijn van specifieke zegels voor sommige U.P.U. 
waarden vormt een extra complicatie voor het 
beoordelen van frankeringen van post naar het 
buitenland. Voor het daaropvolgende briefkaart-
tarief van 60c, dat inging op 1 oktober 1925, 
werd net als bij het vorige U.P.U. briefkaarttarief 
van 45c ook al geen specifiek zegel uitgegeven.

De groene drukwerkzegel van 20c die na de 
tariefverhoging van 1 oktober 1925 noodza-
kelijk werd, verscheen voor het publiek op 
12 februari 1926 (afb. 6). Voor brieven was 
het tarief inmiddels 1 franc, waarvoor een 
zogenoemde blauwe ‘landschapszegel’ met 
een afbeelding van de plaats Vianden werd 

uitgegeven. De nominale waarde van de Char-
lotte zegels reikte niet verder dan 80c.

Nieuwe Postzegels
Zodra zich een U.P.U. tariefwijziging voor-
deed en een lidstaat deze verandering tot 
uitdrukking wilde brengen in de kleur van 
zijn postzegels voor drukwerk, briefkaart en 
brief buitenland, moesten er ofwel geheel 
nieuwe postzegels worden uitgegeven of 
bestaande postzegels die al in omloop waren, 
maar die nu een nieuwe functie kregen, aan 
de gewenste U.P.U. kleur worden aangepast. 
Om een logisch samenhangend en esthetisch 
verantwoord kleurenpalet aan lopende post-
waarden te behouden, betekende dit soms 
een kleuraanpassing van meerdere waarden. 
Zo heeft de Charlotte zegel met de nominale 
waarde van 15c in de loop der tijd maar liefst 
vier verschillende kleuren gekend (afb. 7).

Laten we als voorbeeld van kleurverandering 
na een tariefwijziging eens kijken naar de U.P.U. 
tariefwijziging van 1 juni 1924 voor brieven 
met bestemming buitenland. Dat tarief steeg 
van 50c naar 75c. Voor de tariefwijziging had 
de in omloop zijnde 50c de voorgeschreven 
kleur blauw. De 75c was vermiljoen van kleur. 
Dit laatste zegel diende voor de frankering van 

een aangetekende brief binnenland. Na de ta-
riefwijziging van 1 juni werd de kleur vermiljoen 
van de 75c veranderd in de voorgeschreven 
kleur blauw en de blauwe 50c kreeg nu de 
kleur rood en veranderde eveneens van functie. 
De nieuwe 50c zegel in de nieuwe kleur rood 
frankeerde niet langer de U.P.U. brief naar het 
buitenland maar nu 2e gewichtsklasse brieven 
naar Duitsland en Frankrijk waarvoor geen door 
de U.P.U. voorgeschreven kleur bestond. Vanaf 
1 april 1927 kon dit zegel worden gebruikt voor 
de frankering van brieven binnenland (afb. 8).

Conclusie
In een periode waarin de U.P.U. leden het 
aanbevolen kleurenschema over het algemeen 
goed volgden, kwam dit bij de Luxemburgse 
post niet erg uit de verf omdat het merendeel 
van de post naar het buitenland de directe 
buurlanden betrof die alle een begunstigde 
tariefpositie genoten, hoewel ook daar 
weer uitzonderingen op waren zoals we met 
betrekking tot Duitsland hebben gezien. De 
post naar deze drie landen werd gefrankeerd 
met postzegels die buiten het U.P.U. kleuren-
schema vielen (afb. 9-11). Niet altijd hield 
men zich aan het U.P.U. kleurenschema zoals 
treffend wordt aangetoond met het drukwerk 
voor Noorwegen (afb. 12) dat met een groen 

Afb.4. Na de tarief-
verhoging van brieven 
buitenland van 1 juni 
1924 werd het tarief 
voor brieven met 
bestemming U.P.U. 
lidstaten verhoogd van 
50c naar 75c en moest 
er dus een blauw zegel 
van 75c komen. De 
bestaande zegel van 
75c vermiljoen kreeg 
dan ook een andere 
kleur en verscheen op 
11 december 1924 in de 
kleur blauw. Bijgaande 
brief is gedateerd 
29 januari 1925 en 
verzonden naar Zwit-
serland.

Afb. 5. Voor briefkaarten met bestemming overige U.P.U. landen gold tussen 1 juni 
1924 en 1 oktober 1925 een tarief van 45c. Voor die nominale waarde gaf Luxem-
burg geen apart zegel uit. Deze briefkaarten moesten dus altijd met tenminste 
twee zegels worden gefrankeerd, zoals we hier zien. Deze briefkaart met bestem-
ming Nederland is gedateerd 11 september 1924.

Afb. 6. Van 1 oktober 1925 tot 1 augustus 1926 gold voor drukwerk naar U.P.U. landen een tarief 
van 20c bij voorkeur gefrankeerd met een groen zegel. Dat is hier het geval met dit drukwerkje, 
verzonden in open enveloppe, van 3 juli 1926 naar Hongarije.

Afb. 7. De zegel van 15c emissie Charlotte de face kent de meeste kleuren van de hele reeks. 
Vier stuks. Ze zijn hier afgebeeld in de volgorde van uitgifte (januari 1921, september 1921, 
 december 1924 en februari 1926). Alleen de groene zegel heeft een specifiek U.P.U. doel gediend 
namelijk de frankering van drukwerk tussen 1 juni 1924 en 1 oktober 1925). De rode zegel 
moest zijn kleur afstaan aan de 30c rood voor U.P.U. briefkaarten en werd bruin-olijf. Met de 
drukwerktarief aanpassing van 1 juni 1924 van10c naar 15c moest de 15c nu groen worden. Dit 
veranderde weer met de tariefverandering van 1 oktober 1925. Het U.P.U. drukwerktarief ging 
toen van 15c naar 20c en dus werd de 20c groen uitgegeven. Dit betekende dat de 15c van kleur 
diende te veranderen. Die werd nu oranje. 
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zegel had moeten worden gefrankeerd, maar 
er eentje van 20c oranje kreeg opgeplakt.
Ook het tijdsverloop tussen tariefwijzigingen 
en het verschijnen van voor het nieuwe tarief 
bestemde zegels vormt een complicerende 
factor bij het beoordelen van de juistheid van 
de toegepaste frankering. In de periode na de 
tariefwijziging maar voor het verschijnen van 
de nieuwe zegels, liep de post immers gewoon 
door, gefrankeerd met zegels uit de vorige 
tariefperiode die niet aan het actuele U.P.U. 
kleurenschema voldeden.

Zonder deze achtergrondkennis kan de aanblik 
van een poststuk naar het buitenland verwar-
ring oproepen. Je moet dus iets van de historie 
van een land weten en van de emissiegeschie-
denis om goed te kunnen begrijpen wat er 
op een poststuk aan postzegels is geplakt. 
Anders ontstaan er vragen die ogenschijnlijk 
onoplosbaar lijken. Niet alleen Luxemburg kent 
een bewogen geschiedenis met invloed op de 
posttarieven. Dat geldt ook voor vele andere 

Afb. 8. De twee kleuren van de 50c en 75c. Links de oor-
spronkelijke kleur van de zegels en rechts de aangepaste 
kleur n.a.v. de U.P.U. tariefwisseling van 1 juni 1924.

U.P.U. landen. Wie de ambitie heeft de franke-
ringen van de bij de U.P.U. aangesloten landen 
in kaart te brengen vanaf het ontstaan van de 
U.P.U. in 1878 tot 1952, toen door het Congres 
van Brussel het kleurenschema terzijde werd 

Afb. 11. Drukwerkje van 14 oktober 1925 gefrankeerd met een oranje zegel van 20c met 
bestemming Duitsland. Voor drukwerk naar U.P.U. landen was eveneens 20c voorgeschre-
ven vanaf 1 oktober 1925 maar dan gefrankeerd met een groen zegel. Voor Duitsland gold 
die kleuraanwijzing niet. Bijgaand drukwerk in open enveloppe is gefrankeerd met een 20c 
oranje van februari 1922.

Afb. 12. Drukwerk verzonden in open enveloppe van 24 januari 1926 van 
Luxembourg-Gare naar Skien in Noorwegen volgens het U.P.U. tarief van 1 oktober 
1925 tot 1 augustus 1926. Volgens U.P.U. voorschrift had in dit geval met een groene 
20c moeten worden gefrankeerd. De 20c oranje was nog in circulatie en 20c is nu 
eenmaal 20c.

Afb. 9. Brief naar Duitsland van 26 juli 1922 gefrankeerd met een rood zegel van 
30c volgens het begunstigde tarief. De rode 30c was in het U.P.U. verkeer bestemd 
voor een briefkaart. Voor een brief met bestemming naar de overige U.P.U. landen 
moest tussen 10 mei 1921 en 1 juni 1924 50c worden betaald. 

Afb. 10. Hoe 
moeilijk het 
is om na te 
gaan of we te 
maken hebben 
met een U.P.U. 
tarief of met 
een verlaagd 
tarief, blijkt 
uit deze 
briefkaart met 
bestemming 
België van 
3 juni 1926. 
Voor landen 
met een be-
gunstigd ta-
rief zoals België was geen speciale kleur postzegel voorgeschreven. Bijgaande briefkaart 
is gefrankeerd met een 20c groen overeenkomend met het drukwerktarief buitenland 
volgens de U.P.U. normen, maar de 20c oranje die al op 15 februari 1922 werd uitgegeven, 
was in 1926 ook nog in gebruik. Per saldo is de kaart correct gefrankeerd volgens het 
bijzondere tarief voor België. 

geschoven, moet niet alleen over een brede his-
torische belangstelling beschikken, maar over 
nog veel meer doorzettingsvermogen. Moge 
bovenstaande bijdrage een aanmoediging zijn!

Noten
1. J.F. Naayer, ‘Weerslag van de besluiten van de Wereld-
postunie op het filatelistisch gebeuren’. 25-jarig jubi-
leum van de postzegelverzamelvereniging ‘Verenigde 
Naties en Verenigd Europa’, 1985, pag. 36.
2. De Duitse bond was een statenbond met federale 
elementen en opgericht als uitvloeisel van het Congres 
van Wenen (1815). Zij kan worden beschouwd als de 
opvolger van het Heilige Roomse Rijk dat in 1806 
ophield te bestaan. Leden waren ruim 40 Duitse staten 
waaronder Luxemburg. In 1866 hield de bond op te 
bestaan na de oorlog tussen Pruisen en Oostenrijk. 
3. De Zollverein of douane-unie werd opgericht in 1834. 
De meeste Duitse staten maakten er deel van uit. Na 
de gebeurtenissen van 1866 stapte Oostenrijk uit de 
unie. In 1919 hield de Zollverein op te bestaan. Globaal 
gesproken had de douane-unie tot doel de onderlinge 
handel te bevorderen.
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door Jacques Spijkerman

et werkt tamelijk eenvoudig: men 
koopt een coupon op het postkan-
toor en verstuurt hem per brief naar 
zijn correspondent. Deze kan de 

coupon op zijn eigen postkantoor inwisselen 
tegen een postzegel voor een brief van de 
eerste gewichtsklasse vanuit zijn eigen land 
naar (bijvoorbeeld) Nederland. De internati-
onale antwoordcoupon is te beschouwen als 
een tegoedbon voor een postzegel. 

Nederland
Of het systeem vandaag de dag in Neder-
land nog functioneert, valt te bezien. Onze 
posterijen verkopen sinds eind 2001 geen 

H

De UPU heeft als taak, het postverkeer tussen de verschillende lidstaten te 
vergemakkelijken. De organisatie doet dat niet alleen tussen landen, maar ook 
tussen individuele postgebruikers. Voor die laatsten heeft de UPU ruim honderd 
jaar geleden de internationale antwoordcoupon (IAC) geïntroduceerd, waarmee 
men aan briefschrijvers in andere landen hun portokosten kan vergoeden.

IAC’s meer. Volgens het UPU-reglement zou 
men buitenlandse coupons nog wel op elk 
Nederlands postkantoor kunnen inwisselen, 
maar ik vraag me af of het personeel van uw 
lokale Bruna of Primera daar een boodschap 
aan heeft. Verzamelaars van IAC’s zijn er 
nog wel. Sommigen zijn ervan overtuigd dat 
antwoordcoupons tot de postwaardestukken 
behoren. Ik heb daarover mijn twijfels, maar 
een interessant randgebied vormen ze zeker. 

De onderdelen van de IAC
Sinds de IAC in 1906 door de UPU in het leven 
werd geroepen (hij was vanaf 1907 voor het 
publiek verkrijgbaar), is hij niet wezenlijk 
veranderd. Op de voorzijde van de coupon staat 
de naam Coupon-Réponse International – Frans 

is de taal van de UPU – plus de naam van het 
uitgevende land en eventueel de verkoop-
prijs (zie tabel). Ook is er ruimte voor twee 
stempelafdrukken, daarover later meer. Op de 
achterzijde staat een gebruiksaanwijzing in 
verschillende talen. 
De tekstuele en grafische uitvoering van de 
IAC is in de loop der jaren wel aangepast. Die 
aanpassingen werden telkens op een UPU-
congres vastgesteld en het nieuwe model 
kreeg dan de naam van de stad waar het con-
gres gehouden was. Zo staat het oudste type 
bekend als model Rome en het meest recente 
als model Istanbul (afb. 1). 

Centrale drukkerij
Het is aardig om te weten dat de UPU de IAC’s 
voor alle landen bij één Zwitserse drukkerij laat 
vervaardigen. Ze krijgen alle dezelfde onderdruk 
en worden daarna ‘nationaal’ gemaakt met een 
landsnaam, een tekst in de nationale taal (of 
talen) en vaak een verkoopprijs. In de eeuw van 
hun bestaan zijn de antwoordcoupons druktech-
nisch steeds fraaier geworden: op tegenwoordi-
ge exemplaren is een holografische antikopieer-
folie aangebracht en de vlag van het betrokken 
land wordt erop afgedrukt in vierkleurendruk.
Het ontwerp van de IAC is ook duidelijk kunst-

IAC: tegoedbon voor een postzegel
special 

2018

upu & de geschiedenis 
van de post

1. De nieuwste internationale antwoordcoupon: model Istanbul.

2a. Een Nederlandse versie van model Rome, verkocht in 1908. 2b. Op deze Belgische versie van model Rome wijken de Nederlandstalige teksten af 
van die in Nederland.

Tabel: De prijs van de IAC is in Nederland altijd behoorlijk 
hoger geweest dan het tarief voor een brief naar het buiten-
land. Enkele voorbeelden met prijzen in centen.

Jaar prijs IAC brieftarief

1907 14 12½ 

1921 30 20

1946 25 12½

1949 40 20

1974 90 60

1980 140 80

2001 250 110 
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zinniger geworden, vooral doordat er tegen-
woordig een prijsvraag aan ten grondslag ligt. 
UPU-landen kunnen ontwerpen van nationale 
kunstenaars indienen, en op het congres wordt 
het winnende ontwerp bekend gemaakt. De 
nieuwste coupon (model Istanbul) is ontworpen 
door een Vietnamese kunstenaar, Nguyen Du.

De modellen
De eerste internationale antwoordcoupon, 
model Rome, werd voor verschillende landen 
uitgegeven vanaf 1907. Hij toont een symboli-
sche voorstelling: een vrouwenfiguur die een 
brief van de ene kant van de globe naar de an-
dere brengt. Als voorbeeld twee versies van de 

coupon: een Nederlandse en een Belgische. De 
basisopmaak is identiek, maar de teksten verto-
nen grote verschillen. Zelfs de naam is anders: 
‘Internationale antwoord-coupon’ tegenover 
‘Internationaal antwoordbewijs’ (afb 2a+2b).
Model Stockholm (vanaf 1926) verschilde niet 
veel van zijn voorganger: de officiële Franse 
tekst was uitgebreid en de beide helften van de 
globe zijn lege cirkels geworden (afb. 3). 
Model Londen verscheen in de jaren ’30 van 
de twintigste eeuw. Ter vergelijking exemplaren 
uit Oostenrijk en uit Israël (afb. 4a+4b). Op de 
Israëlische coupon is over de oorspronkelijke 
waarde een blokje gestempeld, met de nieuwe 
waarde eronder. Tariefwijzigingen werden vaak 

op die manier op coupons aangebracht. 
Na de Tweede Wereldoorlog duurde het nog 
geruime tijd voordat er een nieuw model IAC 
kwam. Het besluit daartoe werd genomen op 
het UPU-congres in 1964 in Wenen. Model 
 Wenen zag er met zijn schreefloze letter een 
stuk moderner uit dan zijn voorgangers (afb. 5).
Model Lausanne, in Nederland geïntroduceerd 
in 1975, oogde vrij saai. De onderdruk, een duif 
met een brief in zijn bek tegen de achtergrond 
van een wereldbol, is vrij moeilijk te zien. In 
de Geuzendam-catalogus worden van deze 
coupon 7 typen onderscheiden (afb. 6a+6b).
Op het UPU-congres in Peking (1999) werd de 
eerste antwoordcoupon goedgekeurd waarop 

3. Model Stockholm, in 1929 in Den Haag verkocht voor 20 cent. 4a. Model Londen, Oostenrijk 1959.

4b. Model Londen uit Israël (jaartal onleesbaar) met aangepaste verkoopprijs. 5. Deze coupon (model Wenen) was aangemaakt voor een komend tarief van 75 cent, 
maar werd al verkocht toen het tarief nog 50 cent was, vandaar de prijsaanpassing.

6a. Het ‘saaie’ model Lausanne in een Nederlandse uitvoering van 250 cent. 6b. De achterzijde van model Lausanne.
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een uiterste geldigheidsdatum staat afgedrukt. 
Voor model Peking 1 was dat 31 december 
2006 (afb. 7). Deze coupon had ook als eerste 
een motto: ‘De brief – een pad naar alfabetise-
ring’. Bij de opvolger, model Peking 2, was het 
‘De postzegel – drager van communicatie’. Met 
een illustratie ontleend aan Michelangelo’s 
‘De schepping van Adam’ uit de Sixtijnse Ka-
pel, bleek deze coupon ook voor thematische 
verzamelaars interessant (afb. 8). In 2007 
werd een speciale jubileumversie uitgebracht, 
vanwege het 100-jarige bestaan van de IAC 
(afb. 9). Model Peking 2 verliep eind 2009.
De geldigheidsduur van de latere coupons 
is dus telkens nog maar enkele jaren. Model 
 Nairobi had als motto ‘De postzegel – drager 
van verandering’ en was geldig tot eind 2013 

(afb 10). De UPU werd in zijn uitingen milieube-
wuster met het tot eind vorig jaar geldige mo-
del Doha: ‘Water: bron van leven’ (afb. 11a+11b) 
en met het meest recente, model Istanbul: 
‘De post en de duurzame ontwikkeling’. 

Verzamelen 
Internationale antwoordcoupons worden niet 
echt veel verzameld, maar ze kunnen toch 
aardige collecties opleveren. Van de genoem-
de modellen zijn heel veel typen verschenen, 
in allerlei landen, met alle mogelijke talen, 
schriften en valuta-aanduidingen. Vaak zijn er 
bovendien nog tariefaanpassingen op aange-
bracht, zoals we eerder zagen. En soms staan 
er interessante stempelafdrukken op.
Over die stempels het volgende: in principe 

moet het verkopende postkantoor elke coupon 
voorzien van een dagtekenstempel. Het kan-
toor waar de coupon wordt ingewisseld, moet 
dat ook doen. Op echt gebruikte IAC’s zouden 
we dus stempels zien uit twee verschillende 
landen. Helaas komen dergelijke coupons 
zelden in verzamelaarshanden. Coupons met 
één stempel zijn ongebruikt: wel betaald, maar 
niet ingewisseld. Ongestempelde coupons 
komen over het algemeen rechtsreeks van de 
filatelistische dienst van het uitgevende land. 
Voor de echte liefhebbers meld ik nog het be-
staan van andere postale antwoordcoupons: 
de Imperial Reply Coupon en de Common-
wealth Reply Coupon. Ze waren bedoeld voor 
gebruik binnen het Britse Rijk, respectievelijk 
het Britse Gemenebest. 

7. Ook op de toenmalige Nederlandse Antillen waren IAC’s beschikbaar: 
dit is een model Peking 1 zonder prijsaanduiding.

8. Model Peking 2, verkocht in China.

9. Jubileumversie van model Peking 2, Faeröer Eilanden, 2007. 10. Model Nairobi in een versie voor het Vaticaan.

11a. Een coupon model Doha uit IJsland. 11b. Jubileumversie van model Doha uit Mauritius: 140 jaar UPU.
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samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl
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Nederlandse nieuwtjes 2017 [slot]
N

a de afgelopen keer 
automaatzegels uit verre 
landen getoond te hebben, 
nu aandacht voor de nieuw 

verschenen Nederlandse auto-
maatzegels. Dit zijn oranje tulpen 
en blauwe vlinders getekend door 
Janneke Brinkman. Hiervan (afb. 1) 
het Heideblauwtje, de vlinder die op 
vochtige heide voorkomt.
De uitgifte van tien verschillende 
zelfplakzegels voor speciale mo-
menten zijn met hartjes en vierkant-
jes apart vormgegeven. Belangrijke 
keerpunten in ieders leven zijn de 
aankoop van het eerste, of een veel 
groter huis. Het ‘verhuisbericht’ 
(afb. 2) geeft dat met het zwevende 
huis aan de vrolijke ballonnen heel 
goed weer. Soms pakt dat verkeerd 
uit zoals voor de persoon (afb. 3) 
die onder de zware last gebukt gaat. 

De Nationale Postcode Loterij 
steunde de in april 2017 gestarte 
serie tentoonstellingen ‘Kroonju-
welen’ in de vele Botanische tuinen 
die Nederland nog rijk is. PostNL 
ondersteunde dit indirect met 
het velletje van tien zegels met 
bijzondere planten uit tien van deze 
tuinen. De eerste tuinen behoorden 
in de vroege middeleeuwen bij 
kloosters als moes- en kruidentuin 
met geneeskrachtige kruiden ten 
behoeve van het bijbehorende hospi-
taal. Onderzoek en wetenschap zijn 
belangrijker geworden. Leiden is met 
1590 de oudste Hortus, goede twee-
de is Amsterdam uit 1638. Met de 
laatste plaatsnaam zijn de volgende 
twee kaarten gestempeld. Mooi en 
onschuldig oogt de vleesetende 
Sarracenia (afb. 4) die insecten aan-
trekt met een verlokkende geur. Als 

het insect in de onderste kelk kruipt 
of vliegt, klapt de val van boven dicht 
en verteert de plant het slachtoffer. 
Populairder is de vlamtrompet, de 
klimplant (afb. 5), die met fel oranje 
bloemen in de winter bloeit als er 
nauwelijks andere bloemen zijn. 
Het Nederlandse zeeleven kreeg ook 
ruime aandacht met de verschil-
lende soorten die er in te vinden 
zijn. De rode poon (afb. 6) is door 
zijn stevige kop en dito graten 
een smakelijke maar onderge-
waardeerde vis bij de gemiddelde 
visconsumptie. Hetzelfde geldt voor 
blaaswier (afb. 7) op de kaart met 
andere soorten wieren. Hij kreeg zijn 
naam door de longblaasjes aan het 
blad, waardoor die ook kan drijven. 
Dankzij het hoge gehalte aan jodium 
en antioxidanten is deze soort juist 
heel gezond en wordt daarom nu va-
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ker geconsumeerd. Ook indirect als 
natuurlijke mest in de landbouw. Op 
verschillende schelpdieren (afb. 8)
met daarop de zegel met onder meer 
het Nonnetje, de ‘stofzuiger’ van het 
Wad. Met hun lange instroombuisje 
en beweeglijk slurfje zuigen ze algen 
en andere eetbare zaken van het bo-
demoppervlak, terwijl schelpdieren 
normaal aan hun voedsel komen via 
filtering vanuit het zeewater. Stem-
peling in de kustplaats Noordwijk.
Lastig waren de Rode Kruisze-
gels voor de maximafilie met zijn 
tekstuele vormgeving. Gelukkig is 
het kindje (afb. 9) heel blij met het 
geschonken voedselpakketje met 
daarop zichtbaar het Rode Kruis.
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ij de oprichting van de UPU in 1874 
werden er meteen regels opgesteld 
die van kracht werden op 1 juli 1875. 
Bij aangetekende post werden deze 

regels vermeld:
• Aangetekende post wordt altijd vooraf 
gefrankeerd
• Het briefport is gelijk aan het port voor 
gewone brieven met een vast extra voor 
aantekenrecht
• Het aantekenrecht van buitenlandse post en 
het recht voor een bericht van ontvangst mag 
niet hoger zijn dan het binnenlandse tarief (in 
de praktijk werd hier geregeld van afgeweken)

B

Aangetekende post wordt geheel apart gehouden van gewone 
post. Elk aangetekend poststuk wordt bij elke handeling opnieuw 
geregistreerd, zodat achteraf gevolgd kan worden hoe, wat en 
wanneer er iets mee is gebeurd. Tegenwoordig gebeurt dat door 
een barcode te scannen, maar in vroeger tijden was dat handwerk. 
door Dio Glaudemans

• Bij het verloren gaan van een aangetekend 
stuk wordt een vergoeding gegeven van 
50 goudfranken. Deze vergoeding moet zo 
spoedig mogelijk betaald worden aan de 
afzender met een maximum van een jaar. Een 
aanvraag voor vergoeding moet binnen een 
jaar na verzending gedaan worden.
De volgende regels voor algemene post zijn 
ook van belang:
• Bij het opnieuw verzenden mag er niet 

opnieuw porto betaald worden, tenzij dat er 
doorgezonden wordt naar een gebied waar-
voor een hoger tarief geldt (en er waren nog 
wat meer uitzonderingen op deze regel)
• Er is recht van transit binnen het gehele 
gebied van de UPU.
• Dienstpost van de postdienst is portvrij
• Er wordt altijd gebruik gemaakt van de 
snelste route (maar soms geldt daarvoor een 
hoger tarief) 
• Er vindt geen verrekening plaats van port. Elk 
land dat aangesloten is bij de UPU behoudt de 
portokosten die bij verzenden betaald werden.

Sinds 1874 zijn er heel wat regels bij gekomen. 
Tegenwoordig is het een boekwerk van meer 
dan 500 pagina’s. Zo bepaalt de UPU dat brie-
ven van en aan blinden geheel gratis zijn, net 
als van/aan krijgsgevangenen, maar toeslag 
voor luchtpost moet wel betaald worden. Er zijn 
aanvullende regels met de verplichting om aan-
tekenstroken of R-stempels te gebruiken, zie 
dit voorbeeld uit de UPU handleiding (afb 1).
Aangegeven waarde, of verzekering van aange-
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tekende stukken heeft geen maximum bij de 
UPU, maar landen mogen wel een maximum 
instellen. Dat maximum mag niet lager zijn dan 
4000 SDR. De SDR (Special Drawing Rights) 
is in 1969 door het IMF ingesteld als rekeneen-
heid, op dit moment: 1 euro = 0,84 SDR.

Niet volgens UPU regels
Een voorbeeld dat niet volgens de boven-
staande UPU regels is: deze aangetekende 
brief (afb 2) uit 1923 van Peru naar Engeland 
is verzonden door de posterijen en hoeft dus 
niet gefrankeerd te worden. Waarom zou de 
post aan zichzelf betalen door postzegels te 
kopen waarvan de opbrengst weer voor de 
post is? Toch is de envelop met dienstzegels 
gefrankeerd. 

Standaard S10
De UPU standaard S10 definieert een systeem 
van 13 tekens om een poststuk uniek te identi-
ficeren voor tracking & tracing. De eerste twee 
letters geven het soort poststuk weer, waarbij 
RA t/m RZ staat voor aangetekend, CA/CZ 
voor pakketpost en VA/VZ voor aangegeven 
waarde (verzekerd bedrag). De laatste twee 
tekens geven de ISO landcode, bijvoorbeeld 
‘CW’ van Curaçao (afb 3+4). Daartussen staan 
negen cijfers waarvan één cijfer een controle-
cijfer is. Dat is voorlopig voldoende om unieke 
codes te maken. De UPU kan zelf aanteken-
stroken leveren, zoals blijkt uit dit voorbeeld 
van Curaçao en er zijn enkele landen die daar 
gebruik van maken.
Deze strook (afb 5) lijkt erg op het UPU voor-
beeld van afbeelding 1, maar voldoet niet aan 
standaard S10, want ‘OES’ is geen bestaande 

landcode en bovendien voldoet de strook niet 
aan: twee letters + negen cijfers + twee letters. 
PostNL gebruikt de UPU barcodes niet, zodat 
alle post uit het buitenland door PostNL op-
nieuw van een eigen barcode wordt voorzien. 
Dit lijkt nogal dubbelop en overbodig, maar 
wellicht is er een technisch probleem om de 
UPU codes te kunnen verwerken. Het meest 
ergerlijk is dat PostNL de barcodestickers bij 
voorkeur dwars over de zegels plakt, die daar-
door geheel waardeloos worden (afb 6). Men 
heeft nog niet ontdekt dat de stickers ook aan 
de achterkant geplakt kunnen worden waar 
ze geen schade toebrengen. Dit voorbeeld is 
een expresbrief uit Monaco waarbij op het 
witte etiket de landcode ‘FR’ van Frankrijk is 
gebruikt. Het gele etiket is van PostNL. Voor 
verzamelaars is zoiets erg frustrerend.

Voordat de UPU er was
De frustraties in de negentiende eeuw waren 
van een geheel andere orde. Voordat de UPU 
er was, moesten landen met hun buren over-
eenkomsten sluiten over het postvervoer, de 
afhandeling en de kosten daarvan. Elk verdrag 
had weer andere voorwaarden en tarieven. 
Grotere landen hadden tientallen verdragen, 
steeds met één andere partij. Dat was com-
plex en onoverzichtelijk voor iemand die een 
brief wilde sturen, en kostbaar bovendien. De 
UPU maakte een einde daaraan door uniforme 
tarieven en regels. Al snel waren de meeste 
landen toegetreden tot de UPU, waarbij 
koloniën lid werden als onderdeel van het 
moederland. Nu nog vallen de Cookeilanden, 
Niue, Ross Dependency en Tokelau onder het 
UPU lidmaatschap van Nieuw-Zeeland.

Voordat er barcodes waren
Ook voor het tijdperk van de automatisering 
moest een poststuk uniek geïdentificeerd 
kunnen worden. Dat ging met een combinatie 
van datum, postkantoor en strooknummer. 
In Suriname kwam het voor dat er op een 
bepaalde dag meer dan 1000 aangetekende 
stukken werden verzonden vanuit Paramaribo, 
vooral op dagen met veel FDC’s of eerste 
vluchten. De R-stroken nummerden van 1 tot 
1000. Na nummer 1000 begon men weer met 
nummer 1 maar dan met een letter ‘a’ of ‘b’ of 
‘c’ op de aantekenstrook geschreven (afb 7). 
Dit voorbeeld is van de afhandeling van bestel-
lingen brandkastzegels en het lijkt wel of er 
twee nummers door elkaar gedrukt zijn op de 
strook, erg vreemd.
Enkele landen hebben ‘U.P.U.’ op hun aante-
kenstroken of R-stempels gezet om aan te 
geven dat deze bedoeld waren voor post naar 
het buitenland, zoals Turkije (afb 8) en Costa 
Rica (afb 9). De UPU stelt echter geen eis om 
‘U.P.U.’ op de stroken te zetten. Colombia heeft 
aantekenpostzegels uitgegeven met ‘U.P.U.’ 
erop (afb 10+11).

Mexico
Mexico heeft tientallen jaren UPU-stroken 
gebruikt in allerlei modellen zowel blauw als 
rood (afb 12-14). De stroken zijn in de Franse 
taal en hebben de R aan de rechter kant. Voor 
binnenlands gebruik had Mexico stroken zon-
der ‘U.P.U.’ met een ‘R’ of ‘C’ en in het Spaans 
(afb 15+16). Als extra voorzorgsmaatregel 
tegen diefstal plakte Mexico op de achterkant 
van aangetekende brieven de zogenoemde 
‘zonnestraal’ etiketten (afb 17). Deze sluitstro-
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ken zijn ook tientallen jaren gebruikt (1913-
1962) en ze bestaan in veel verschillende 
typen, in blauw of rood. En er is één groen eti-
ket dat redelijk schaars is (afb 18). Bij gebrek 
aan sluitstroken heeft men de postzegels aan 
de achterkant geplakt, of een aantekenstrook 
zonder nummer gebruikt als sluitstrook 
(afb 16). Goed voorbeeld doet goed volgen. 
Panama (afb 19) en Peru (afb 20) hebben 
ook zonnestraal etiketten gehad, maar die 
zijn veel lastiger te vinden dan die uit Mexico.

Verplichting om R-stroken te gebruiken
Kijk eens naar deze aangetekende brief uit 
1895 uit de USA (afb 21). Er staat nergens het 
woord ‘Registered’ en alleen aan het tarief van 
10 cent is te zien dat het een aangetekend 
poststuk is. Onbegrijpelijk dat een groot land 
zo kon werken. Er zullen vast veel aangeteken-
de stukken tussen de normale post geraakt 
zijn met alle problemen van dien. Bovendien is 
de zegel op deze envelop niet bij verzending in 
Spotswood afgestempeld. Het paarse stempel 
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met de grote ‘S’ is een typisch stempel van 
New York voor aangetekende post, maar altijd 
aan de achterkant van brieven. De stempel 
was helemaal niet bedoeld om zegels af te 
stempelen. Gelukkig maakte de UPU een einde 
aan dergelijke praktijken door het verplicht 
te stellen dat men R-stroken of R-stempels 
ging gebruiken. De USA hebben dat opgevat 
als een verplichting om alleen de post die 
naar het buitenland ging van R-stroken te 
voorzien. Het zijn de zogenoemde ‘Exchange’ 
stroken (afb 22), die ook veel gebruikt werden 
op aangetekende transit post die via de USA 
liep. Aan deze brief uit Curaçao uit 1895 is 
het gebruik van dubbele aantekenstroken te 

zien, een tak van sport die vooral in Noord-, 
Midden- en Zuid-Amerika werd beoefend. Op 
een bepaald moment werd het gebruik van 
dubbele stroken weer afgeschaft, want als er 
twee stroken geplakt zijn, welk nummer moet 
er dan gebruikt worden?

Onduidelijke aangetekende post
Sommige landen hebben er een rommeltje 
van gemaakt door hun aangetekende post niet 
duidelijk als zodanig herkenbaar te maken. In 
feite is dat tegen de UPU regels. Andere landen 
hebben zulke onduidelijke aangetekende stuk-
ken dan maar voorzien van eigen stroken die 
bij binnenkomst werden geplakt. Duitsland had 

‘Vom Ausland über ..’ stroken (afb 23+24) soms 
met en soms zonder strooknummer. Zweden 
had ‘Från utlandet’ stroken (afb 25+26), die 
ook met en zonder strooknummer bestaan. Als 
iedereen zich zou houden aan de UPU regels, 
dan waren zulke aantekenstroken niet nodig, 
maar kennelijk komt het zo vaak voor dat het de 
moeite loont om speciale stroken te drukken.

Literatuur
The Sunburst Registry Seals of Mexico, Nicholas 
Follansbee, 1993, Mexico Elmhurst Philatelic Society 
International
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f u woont in Egypte en post in 1957 
eveneens een correct gefrankeerde 
brief met geldige postzegels naar uw 
oom in Frankrijk. Ook deze brief komt 

retour met een sticker ‘INADMIS, Convention 
Postale Universelle, art. 59, par 1d.’ (INADMIS 
= net toegelaten) (afb. 2). 
Wat is hier aan de hand? U heeft niets 
verkeerd gedaan met frankeren, er is geen sta-
king, geen verbroken postverbinding om welke 
reden dan ook en ook is het adres correct. Het 
was ook geen poste restante brief die niet is 
opgehaald en retour komt.

O

U woont in West-Berlijn en u stuurt in 1968 een brief naar 
uw tante in de Sovjet-Unie. De brief is met het correctie tarief 
gefrankeerd met geldige postzegels. Toch komt deze brief retour 
met een rood stempel ‘RETOUR’ ‘Non-admis – art 28 par. 1d de 
la convention UPU’ (‘non-admis’ = niet toegelaten) (afb.1).
door Jan Heijs

De reden voor retourzending is dat de gebruik-
te postzegels omstreden politieke propaganda 
zijn volgens het land van de geadresseerde. 
Postoorlog*1 dus.
De eerste brief heeft een postzegel uit de 
serie ‘het nieuwe Berlijn’ en daar stoort de 
Sovjet-Unie zich aan. Berlijn is nog steeds een 
viersektoren-stad met een aparte politieke 
status en West-Duitsland doet net of het bij 
hen hoort. Dus wordt de brief retour gestuurd. 
Er zijn redelijk wat van zulke brieven bekend.
De tweede brief is tegen het zere been van 
Frankrijk. Het was, samen met Groot-Brittan-

nië, net uit de strook met het Suez kanaal in 
Egypte verdreven of Egypte nationaliseerde 
het kanaal. Vervolgens geeft het een post-
zegel uit (de bruine) waarop de aftocht van 
de Frans-Britse troepen te zien is met een 
Engelse! tekst ‘Egypt – tomb of agressors’ 
(Egypte, graf voor agressors). Er zijn maar 
drie van dergelijke uit Frankrijk retour gezon-
den brieven bekend.
Op welk reglement van de Wereldpostunie is 
dit retour zenden nu gebaseerd? 

Redenen voor het weigeren van post
Er bestaan wel regels voor het mogen 
weigeren van post. Deze gaan echter allemaal 
over de inhoud van post zoals gevaar voor 
de besteller, drugs, levende dieren, explosief 
materiaal en obscene artikelen. Paragraaf d. 
uit dit artikel zegt dat post geweigerd mag 
worden als de zending ‘artikelen bevat waar-
van de import in het land van bestemming 
verboden is.’ 

De tandjes van de macht bijten 
in de Wereldpostunie (UPU)
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Dit artikel wordt, hoewel het daar niet voor 
bedoeld is, dus ook benut voor het weigeren 
van omstreden politieke propaganda op 
postzegels of in poststempels.
En, u raadt het al, deze paragraaf d. maakt 
– met gelijkluidende tekst – in 1957 deel uit 
van artikel 59, en in 1968 van artikel 28 van de 
besluiten op de Conventie van de Wereldpost-
unie.
De Wereldpostunie stelt op iedere Conventie, 
waar alle leden 4 jaarlijks aanwezig zijn, weer 
de onderlinge regels vast. Onder andere over 
het recht van postorganisaties van een land 
om post te weigeren. Door de jaren heen is de 
tekst van dit artikel amper gewijzigd, wel is 
iedere keer de nummering gewijzigd:

1947 Paris  Art. 49, par. 1d
1952 Brussel Art. 59, par. 1d (afb. 3)
1957 Ottawa Art. 60, par. 1d (afb. 4)
1964 Wien/Vienna Art. 28, par. 1d (afb. 5+6)
1969 Tokyo  Art. 29, par. 1g
1974 Lausanne Art. 33, par. 2f (afb. 7)
1979 Rio de Janeiro Art. 36, par. 4f
1984 Hamburg Art. 36, par. 4f (afb. 8)
1989 Washington Art. 41, par. 4f
1994 Seoel  Art. 18, par. 1.8
2004 Bucarest Art. 15, par. 2.1.3
2012 Doha  Art. 18, par. 2.1.4

Deze nummers komen ook vaak terug in 
retourstickers of –stempels.

Regels voor afbeeldingen op postzegels
Zijn er dan geen regels voor de afbeeldingen 
op postzegels zodat retourzending voorko-
men wordt? Jawel, maar die zijn zo algemeen 
dat een ieder ze ruim kan interpreteren. 
Hieronder enkele voorbeelden van zulke 
ruime inter pretaties. 
In 1952 wordt op de Conventie in Brussel 
afgesproken – in Sectie 2, hoofdstuk 1, 
artikel 1 – dat ‘de UPU dienend is aan de 
ontwikkeling van de postorganisaties en haar 
dienstverlening en dat vereist internationale 
samenwerking’. Dus, zo vindt Hongarije in 
1957, zijn anti-communistische postzegels 
of stempels niet toegestaan. Een sticker 
(afb. 9) met deze tekst is gebruikt op een 
brief die in 1957, midden in de Koude Oorlog 
van de Verenigde Staten naar het socialisti-
sche Hongarije is gestuurd (afb.10) waarop 
een poststempel zit met de tekst: ‘Support 

your crusade for freedom’ (steun voor uw 
gevecht voor vrijheid) (afb. 11). Imre Nagy, de 
president van Hongarije, is net ervoor in 1956, 
na de inval in Hongarije door de Russen ver-
moord omdat hij een liberaler communisme 
voorstond. Steun daaraan vanuit de Verenigde 
Staten werd niet geaccepteerd door de streng 
communistische regering van na de inval.
Op de UPU Conventie van Hamburg is een 
zogenoemde ‘aanbeveling’, nummer C27 aan-
genomen. Kort samengevat staat hierin dat 
de onderwerpen op uit te geven postzegels 
moeten bijdragen aan de betere onderlinge 
verstandhouding tussen mensen en culturen 
en in zijn algemeenheid de internationale 
vriendschap moeten versterken. 
De resolutie C27 wordt, tegelijk met  artikel 28, 
par. 1d, in een retourstempel (afb.12) ge-
noemd door Argentinië dat in 1986 een 
brief retour stuurt uit South-Georgia, net in 
oktober 1985 een onafhankelijke kolonie van 
Groot-Brittannië geworden in plaats van deel 
uitmakend van de Falkland Eilanden, waarop 
een postzegel zit met Prins William voor 
een helikopter (afb. 13). Prins William was 
helikopterpiloot in de Falkland Oorlog tussen 
Engeland en Argentinië, dus vond Argentinië 
deze postzegel in strijd met de aanbeve-
ling C27. Overigens waren er ook dergelijke 
aanbevelingen in de Conventies van Ottawa in 
1957 (C14), Lausanne in 1974 (C45) en Rio de 
Janeiro in 1979 (C93). 
In de Conventie van Doha in 2012 is het geen 
aanbeveling meer maar wordt een dergelijke 
tekst opgenomen in artikel 8 van de Conventie 
over ‘postzegels’. In paragraaf 5 
wordt, in vijf sub-paragrafen, 
bepaald waaraan afbeeldingen op 
postzegels moeten voldoen. De 
afbeeldingen moeten cultureel 
en nauw gelinkt zijn aan het land 
van uitgifte en moet bijdragen 
aan de vrede. Als het personen 
of gebeurtenissen afbeeldt die 
niet in het land van uitgifte zijn 
geboren, of daar hebben plaats 
gevonden, dan dienen deze nauw 
verwant te zijn met het land van 
uitgifte. Tot slot mag een item 
geen politiek of omstreden karak-
ter hebben ten opzichte van een 
persoon of land. 

Hoe protesteert een land tegen een 
afbeelding op een postzegel?
Als postzegels dan in strijd zijn met deze 
aanbevelingen of artikelen, wat kan een lid 
(land c.q. postorganisatie) dan doen? 
De ontwerpen van postzegels worden altijd 
tevoren naar de Wereldpostunie gestuurd. 
Deze stuurt de ontwerpen door naar alle 
leden zodat deze weten welke postzegels gel-
dig zijn. Postorganisaties van een land kun-
nen dan bezwaar maken tegen de afbeelding 
op een of meer postzegels. Deze bezwaren 
worden verplicht doorgegeven aan alle leden 
met een ‘Circulaire van het Bureau Internati-
onale’, afgekort ‘BI’ van de Wereldpostunie. 
Hierbij een bezwaar van Polen tegen de afbeel-
ding van een West-Duitse postzegel uit 1985 
met als thema ‘40 jaar integratie van verdre-
venen’, mensen die na de Tweede Wereldoorlog 
uit de vroegere Duitse gebieden zijn gevlucht 
die nu onder andere in Polen liggen (afb. 14, 
linker zegel op brief) (Circulaire 153/1985). 
Hierbij een brief die ik ook in eerder artikel heb 
afgebeeld en waarin in het retourstempel ver-
wezen wordt naar deze Circulaire BI 153/1985 

Afb. 9: UPU Brussel 1952: ‘Section 2, Chapter 1, 
Art. 1’. Retoursticker Hongarije 1957
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van de Wereldpostunie (afb. 15).
De Wereldpostunie kan geen afbeeldingen van 
postzegels verbieden. Ieder land besluit zelf 
welke postzegels men uit wil geven en geldig 
zijn. Logisch is dan ook dat vervolgens andere 
landen/leden deze postzegels als geldig 
moeten accepteren. 
En daarmee is het des te opvallender dat dat 
toch niet altijd gebeurt en er allerlei regels 
benut worden om bepaalde postzegels te 
weren. Soms is er alleen protest zonder dat er 
maatregelen genomen worden. Soms worden 
er maatregelen genomen zoals het terugstu-
ren van post met deze zegels, zwart maken of 
strafport opleggen. Dan is er een postoorlog. 

Obscene post 
geweigerd?
Een van de redenen om post 
te weigeren, zo hebben we 
in het begin van dit artikel 
kunnen lezen, was dat de in-
houd ‘obscene of immorele 
artikelen’ bevat. Zulke post 
heb ik nog nooit met een 
retourstempel gezien. Wel 
is er in 2000 een brief van 
Italië naar Thailand gestuurd, gefrankeerd met 
een postzegel waarop een schilderij van een 
naakte vrouw te zien is (afb. 16). De borsten 
van de vrouw zijn in Thailand met een stift 
zwart gemaakt (afb. 17). 

Post geweigerd vanwege de inhoud
En dan is er natuurlijk ook post die wel vanwege 
de inhoud is geweigerd op basis van het artikel 
over het weigeren van post. In de afgebeelde 
brief naar Hongarije zat een bijbeltje. De invoer 
ervan was verboden en dus werd de brief ge-
weigerd op grond van artikel 33 par. 2f van de 
Conventie van Lausanne in 1974 (afb. 18). 

En hiermee besluit ik dit artikel over de 
reglementen van de Wereldpostunie. Zoals 

u ziet kunt u post waarop postaal aan deze 
regels voldaan wordt voor veel thematische 
en/of landenverzamelingen gebruiken. U heeft 
dan niet alleen een intrigerend poststuk in uw 
verzameling maar kunt ook een verdiepings-
slag laten zien over postale reglementen. 
Wie de volledige tekst(en) van de in dit artikel 
genoemde reglementen wil lezen kan deze op 
de Brievenbeurs inzien bij de stand met UPU 
reglementen en correspondentie tussen leden 
over omstreden postzegels. Er kan daar ook 
gratis een scan aangevraagd worden.

Noot
1. Zie voor definitie postoorlog mijn website 
 www.postalwar.info of www.postkrieg.info 

Afb. 14

Afb. 15

Afb. 16

Afb. 17 Afb. 18

http://www.postalwar.info
http://www.postkrieg.info
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De eerste aflevering
anaf 1964 onderhield de 
heer D. de Vries (1913-
2003) een rubriek in 
‘Filatelie’, destijds nog 

‘Nederlandsch Maandblad voor Phila-
telie’ geheten, met de naam ‘Post uit 
Parijs’. Deze rubriek trok veel lezers 
en in 1967 is mede op initiatief van 
de heer de Vries de Contactgroep 
Frankrijk Verzamelaars ontstaan, 
die afgelopen jaar zijn vijftigste 
verjaardag vierde. Doris de Vries 
heeft enorme verdiensten gehad voor 
de Franse filatelie in Nederland en is 
vele malen onderscheiden. Met een 
dergelijke illustere voorganger zou 
ik mij niet willen en kunnen meten, 
maar voor de lezers van ‘Filatelie’ is 
het wellicht toch interessant om op 
regelmatige basis stukjes onder ogen 
te krijgen van het Franse verzamel-
gebied dat zich in Nederland in een 
ruime belangstelling mag verheugen. 
De benaming van de rubriek van 
de Vries luidde ‘Post uit Parijs’ wat 
op een zekere actualiteit duidt. Dat 
was ook zo. De Vries besprak nieuwe 
uitgiften en recente ontwikkelingen 
op postaal gebied in Frankijk. Aange-
zien ik mij zelden bezighoud met de 
Franse nieuwtjes die bovendien al 
elders in dit blad aan bod komen, 
heb ik gekozen voor de benaming 
‘Kijk op Frankrijk’. Het is de bedoe-
ling dat deze rubriek u wat vertelt 
over het land en zijn filatelie en 
ervoor zorgt dat u er ‘kijk’ op krijgt, 
met andere woorden kennis over het 
onderwerp vergaart. Met die kennis 
bouwt u achtergrond op bij de ze-
gels in uw album. En daarin zijn toch 
alle verzamelaars geïnteresseerd? 
Minder actualiteit dus, maar wel 
veel ‘weetjes’. Daarbij ga ik kriskras 
door het Franse verzamelgebied 
heen zowel in de tijd als wat onder-
werp betreft. Er kan eens een spe-
cifiek stuk worden besproken zoals 
de heren Holstege (‘Terug naar.…’) 
en Storm van Leeuwen (‘Tempo 
Doeloe’) dat doen, maar het kan ook 
eens een keer gaan over een bijzon-
dere zegel of bijzondere emissie, 
over stempels, druktoevalligheden, 
routes, postale regelgeving, wat niet 
al. Het kan zijn dat u als liefhebber 
een bepaald onderwerp graag be-
handeld zou zien. Die ‘verzoeknum-
mers’ zijn uiteraard welkom via de 
hoofdredacteur van ‘Filatelie’. Zodra 
ik een dergelijk verzoek krijg, zal ik 
proberen er in een komend nummer 
aandacht aan te schenken. 
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afb. 1 afb. 2

afb. 3. R-brief met 2 zegels Cérès Modifiée voor een totaalbedrag van 4F50 (1F50 brieftarief en 3F aantekenrecht). 

want die krijg je met gemak vol. 
Als enkelfrankering zien we deze 
zegels niet zo heel veel en vooral 
veelvouden en combinaties van 
uitsluitend Cérès zegels op stuk 
zijn betrekkelijk schaars. In een 
collectie met uitsluitend Cérès 
zegels keert dan ineens de rust 
voor het oog terug en krijgen de 
zegels een klassieke uitstraling die 
doet terugdenken aan Frankrijks 
eerste emissie van 1849. De Cérès 
emissie van 1938 en volgende 
jaren laat mooi zien dat je voor het 
genieten van filatelie niet altijd een 
dikke portemonnee hoeft mee te 
brengen. Niet voor niets spreken 
de Engelsen van de ‘Hobby of Kings 
and the King of Hobbies’. Iedereen 
is in staat te verzamelen. Kennis 
vergaren, daar draait het om!

V
Cérès
Als eerste onderwerp presenteer ik 
u een bescheiden zegeltje met twee 
gezichten: de 1F75 Cérès van 1938, 
ook wel ‘Cérès Modifiée’ genaamd, 
de aangepaste Cérès. (afb. 1). Er 
bestaan nog enkele waarden met 
dit zegelbeeld uitgegeven in 1939 
(2F, 2F25, 2F50 en 3F) en in 1940 
(2F50 in gewijzigde kleur). Eind 
1940, begin 1941 verschenen nog 
drie zegels overdrukt met 1F ter 
opruiming van restvoorraden. Ener-
zijds grijpt dit bekende zegelbeeld 
terug op de eerste prestigieuze 
postzegels van Frankrijk met hun 
fraaie kleuren en dito druk, maar 
anderzijds is dit zegel een tamelijk 
fantasieloze reprise van de klassie-
ken, matig vormgegeven door een 
graveur van wie we zelfs tot op de 
dag van vandaag de naam niet ken-
nen. Durfde hij de zegel werkelijk 
niet te signeren of ging het om zo’n 
routinematig postzegeltje waarvoor 
het ‘Atelier du Timbre’ zijn hand 
niet omdraaide? Vonden ze de zegel 
maar beneden hun stand? Wie zal 
het zeggen. Niemand die het weet. 
De kritiek in de Franse filatelistische 
pers was destijds in elk geval niet 
van de lucht: Slecht vormgegeven, 
plomp en grof waren nog vriende-

lijke kwalificaties. Maar ja, wat wil je 
als er snel geleverd moet worden. 
Dan verzin je nu eenmaal iets dat 
voor de hand ligt. De Cérès zegels 
volgden op de bekende langlopende 
serie van het type Paix (afb. 2), die 
in 1932 in circulatie waren gebracht. 
In 1938 was de internationale 
politieke situatie ten opzichte van 
1932 dermate verslechterd dat de 
zegels met de gestileerde vredes-
voorstelling niet meer opportuun 
werden geacht. Er moest dus een 
nieuw zegel komen en dat werd de 
Cérès zegel. 

Paix
Zowel de type Paix zegels als 
de type Cérès zegels van 1938 
en latere jaren waren typische 
‘tussenwaarden’. Ze pasten in een 
portfolio van loketzegels voor 
alledaags gebruik. In die portfolio 
bevonden zich ook zegels met een 
lagere nominale waarde, maar ook 
zegels met een hogere nominale 
waarde. Dit betekent dat we beide 
emissies, Paix en Cérès, op stuk 
meestal tegenkomen in combinatie 
met andere zegels. Wie ze zo, in al 
hun combinatiemogelijkheden zou 
willen verzamelen, kan direct een 
stuk of twintig albums aanschaffen, 

samenstelling Edwin Voerman 
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at geldt dan wel alleen voor het 
binnenland, het hoofdeiland Java in 
het bijzonder en in mindere mate 
Sumatra. Het postvervoer van en naar 

het buitenland is echter nog zeer primitief door 
allerlei afwijkende, onpraktische en afzonder-
lijke bepalingen.1 De porten en rechten van de 
diverse poststukken tussen Indië en het buiten-
land worden zo vaak veranderd, dat er eigenlijk 
geen touw aan vast te knopen is (afb. 1+2). 
Portwijzigingen hebben vaak betrekking op 
verzendingsvoorwaarden naar een enkel land 
of een groep van landen en zijn, zoals bij ver-
zending naar Europa, voornamelijk afhankelijk 
van de verschillende verzendingswegen.2 Geen 
enkele van de overeenkomsten tussen Indië en 
de andere landen heeft een algemeen karakter. 
Er is geen eenheid van gewicht, geen eenheid 
in de schaal van opklimming en geen eenheid 
van port. De portberekeningen zijn ingewik-
keld. Bovendien zijn de porten ook nog eens 
zeer hoog, zodat slechts de handel en gefor-
tuneerde mensen van de post gebruik kunnen 
maken (afb. 3). Heel onbevredigend allemaal. 

D

In Nederlands-Indië treedt op 1 januari 1863 een geheel 
herziend en flink vernieuwd postreglement in werking. 
Met dit reglement wordt bepaald dat het beheer van 
het postvervoer voortaan uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de 
Nederlands-Indische regering zal vallen (oftewel het gouverne ment, met aan het 
hoofd een gouverneur-generaal). Voor de binnenlandse brief wordt een uniform 
briefport van 10 cent per 15 gram ingevoerd. Men kan sedertdien met recht 
spreken over een goed georganiseerde postdienst. 
door Peter Storm van Leeuwen

Heinrich von Stephan (1831-1897)
De naam van deze grote Duitse posthervormer 
zal elke filatelist wel bekend in de oren klinken. 
Als een van de grondleggers van de UPU zul-
len wij hem in deze bijdrage over de Indische 
postgeschiedenis ook kort memoreren. Von 
Stephan lanceert in 1868 een ontwerp voor 
een internationale postovereenkomst ‘ten 
behoeve van alle beschaafde naties’.3 Een 
helder en eenvoudig ontwerp, bestaande uit 
14 artikelen. Daarvan zijn wellicht de belang-
rijkste (1) de eenheid van port en (2) de inde-
ling van de diverse soorten correspondentie: 
brieven, briefkaarten, dagbladen, drukwerken, 
monsters en documenten. Een ander artikel 
gaat over de vaststelling van een extra toeslag 
voor zeetransport boven de 300 zeemijlen. 
Ook zal het onderling afrekenen van de porten 
komen te vervallen, omdat men uitgaat van de 
gedachte dat op elke brief een antwoord komt. 
Langs diplomatieke weg worden verschillende 
regeringen over dit voorstel gepolst. Von Ste-
phans ontwerpovereenkomst vormt de basis 
van het eerste congres in 1874. Op 9 oktober 

van dat jaar wordt in Bern de Algemeene Post-
vereeniging opgericht, sedert het Postcongres 
van Parijs in 1878 de Union Postale Universelle 
(UPU) genoemd. De lidstaten vormen nu één 
enkel postgebied voor de wederzijdse uitwis-
seling van poststukken. De overeenkomst 
treedt op 1 juli 1875 in werking. Nederland, 
vertegenwoordigd door de heren Hofstede en 
Baron Sweerts de Landas Wyborgh, behoort 
tot een van de 23 lidstaten. Dat geldt echter 
nog niet voor de Nederlandse koloniën.

1876: Nederlands-Indië dient een 
aanvraag tot toetreding in
Een belangrijk doel van de UPU is bereikt: 
eenheid van port. In het eerste jaar zijn de 
resultaten zo gunstig, dat al gauw meer staten 
verzoeken ook tot de UPU te mogen toetreden. 
Diverse landen die geen lid zijn, maar in sterke 
relatie met leden staan (zoals koloniën), vra-
gen toestemming om lid te kunnen worden. Als 
ook Brits-Indië en de Franse koloniën een ver-
zoek tot toetreding doen, besluit de Zwitserse 
administratie om een nieuwe vergadering te 
beleggen. Daarbij krijgen de belanghebbende 
landen eveneens een uitnodiging. Daaronder 
dus Nederland, maar nu voor zijn koloniën. De 
bijeenkomst wordt in januari 1876 gehouden. 
De hoofddoelstelling van de vergadering wordt 
het vaststellen van de kosten en de doorvoer-
rechten die moeten worden geïnd.4, 5 
De vergadering is echter van mening dat de 
Nederlandse koloniën nog niet over de ver-
eiste gegevens met betrekking tot de zeetoe-
slag beschikken om te kunnen toetreden. Ook 
hebben sommige leden niet gerekend op een 
dergelijke uitbreiding.6 De conferentie eindigt 
met de toetreding van Brits-Indië en de Franse 
koloniën. De aanvraag voor Nederlands-Indië 
wordt in behandeling genomen. Alle zeilen 
worden bijgezet om bij een volgende conferen-
tie weer niet buiten de boot te vallen.

Napels 
Een belangrijke maatregel is al in oktober 
1875 in gang gezet. De Nederlandse staat sluit 
een contract met de Stoomvaart Maatschappij 
‘Nederland’ (SMN). Daarbij verplicht de SMN 
zich om regelmatig, om de vier weken, een 

De toetreding
van Nederlands-Indië 
tot de UPU

Afb. 1. Vanaf januari 1870 bedraagt het briefport voor een gefrankeerde brief van niet 
meer dan 15 gram over Nederland verzonden naar Duitsland 70 cent (tevens naar 
Denemarken en Zweden; Javasche Courant 1870 no.1 van 4 januari, Bijlage La.A.). 
De afzender van deze brief uit Soerabaija, verzonden op 18-11-1871, heeft keurig 
bovenaan geschreven ‘franco per mail via Nederland’. De brief is blijkens het zwak 
afgestempelde routestempel  met de Franse pakketboot via Marseille verzonden

Afb. 2. We kennen meerdere brieven uit 1874 die over Singapore naar India zijn verzonden en 
met 55 cent zijn gefrankeerd, zoals deze brief naar een hadji in Bombay. Het Indisch Staatsblad 
van 1858 no. 106 vermeldt al een tarief van 55 cent naar India voor brieven per 7½ gram

special 
2018

upu & de geschiedenis 
van de post
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stoomschip uit Nieuwediep (Den Helder) via 
Southampton, Napels, Port Said en Padang 
naar Batavia te laten vertrekken, andersom 
minstens een keer per maand van Batavia naar 
Nieuwediep.7-9 Op de genoemde plaatsen wor-
den postzakken aangenomen en afgegeven. 
Voor het postvervoer garandeert de Neder-
landse staat een vergoeding van ƒ 3.000 per 
reis of ƒ 75.000 per jaar. Op de thuisreis van 
Batavia naar Nieuwediep mogen de schepen 
ook andere havens aandoen, maar de reis naar 
Napels mag niet langer duren dan 35 dagen, 
en als Padang ook wordt aangedaan, niet lan-
ger dan 37 dagen. Tegelijkertijd wordt met de 
Italiaanse postadministratie een overeenkomst 
gesloten. Daarbij worden afspraken gemaakt 
over het vervoer van de post over land tussen 
Nederland en het postkantoor van Napels door 
Duitsland, Oostenrijk en Italië. 
Wilde men in Indië voorheen een poststuk 
met een Nederlands schip sturen naar een 
ander Europees land dan Nederland, dan 
ging de verzending altijd over Nederland. Met 
de nieuwe regeling bespaart de verzender 
niet alleen tijd (circa. 9 dagen), maar ook 
portkosten. Wil iemand in Batavia op 1 januari 
1876 een brief schrijven naar een UPU-lidstaat 
anders dan Nederland, dan kan men uit de 
volgende verzendmogelijkheden kiezen.10 Met 
Britse, Franse of Oostenrijkse mail via de Mid-
dellandse zeehavens Brindisi of Marseille voor 

70 cent en via Triëst voor 55 cent. Nu kan het 
dus ook met de Nederlandse mail over Napels, 
waarvoor 35 cent port moet worden betaald. 
Per zeepost is het ook nog mogelijk, dus eerst 
naar Nederland en dan verder voor 30 cent 
(afb. 4). Deze tarieven gelden voor brieven 
die niet meer dan 15 gram wegen en door de 
afzender al beplakt zijn met postzegels (de 
brief is dus voor verzending gefrankeerd). 
Overigens, ook ongefrankeerde brieven (port 
achteraf door de geadresseerde te betalen), 
drukwerken, documenten en monsters kun-
nen worden verzonden, eveneens aangetekend 
voor een vast aantekenrecht van 50 cent.
Hoe gunstig de overeenkomst met Italië ook 
uitpakt, het is nog onvoldoende voor toetre-
ding tot de UPU. Verdere stappen dienen te 
worden ondernomen.

Nederlands-Indië bereidt zich verder 
voor op de toetreding
Er bestaat nog steeds geen eenheid van port. 
Bovendien zijn de portverschillen tussen 
zeepost en de verschillende landmailroutes 
groot.11 Maar lang duurt dit niet. In 1876 vol-
gen een reeks van afspraken met de daarbij 
horende tariefaanpassingen elkaar in rap 
tempo op. Vrijwel al deze regelingen kunnen 
tot stand komen dankzij een goede samen-
werking met de Italiaanse postadministratie. 
Een korte samenvatting van het briefport 

(gefrankeerd, de eerste 15 gram):
a. Vanaf januari. Brieven naar Noord-Duitsland, 
Denemarken met inbegrip van IJsland en de 
Faröe-eilanden (zo geschreven), Noorwegen en 
Zweden via Marseille of Brindisi: 70 cent12

b. Vanaf 1 mei 1876. Mailtarieven naar Neder-
land via zowel Marseille als Triëst of Brindisi: 
50 cent.13

Overigens vervalt medio november 1877 de 
mogelijkheid om post via Triëst te verzenden 
omdat van deze weg maar weinig gebruik wordt 
gemaakt.14

c. Aankondiging 31 augustus 1876. Brieven, ver-
zonden via het postkantoor van Singapore, om 
van daaruit met Franse pakketboten over Frank-
rijk verder te worden verzonden naar Frankrijk 
en Algerije: 90 cent, naar Groot-Brittannië en 
Ierland: 95 cent en alle andere landen op het 
vaste land van Europa, Egypte, Tangiers (Frans 
postkantoor in Marokko) en Tunis: 125 cent15

d. Vanaf 1 oktober 1876. Brieven naar de UPU-
lidstaten: via Marseille en Brindisi: 55 cent 
(afb. 5), via Napels met de SMN: 35 cent16

e. Vanaf 10 oktober 1876. Brieven voor alle 
UPU-lidstaten die in de postzakken voor Italië 
worden meegegeven, bij verzending met de 
SMN naar Italië: 25 cent en alle overige staten 
van Europa: 35 cent (afb. 6), bij verzending 
met Franse en Britse pakketboten voor Italië: 
40 cent en alle overige staten van Europa: 
50 cent.17 Daarmee vervalt alweer het op 1 okto-

Afb. 3. Deze brief is op 16 juni 1875 verzonden van Batavia via Marseille naar Bordeaux. De rode 
met potlood geschreven ‘3’ geeft aan dat het een brief van de derde gewichtsklasse is. Het stempel 
P.D. (Payé jusqu’ à Destination) verduidelijkt dat het gehele briefport tot aan de plaats van bestem-
ming is voldaan, terwijl het rode, achthoekige stempel ‘Indes Néer.V.S./P.F.Amb.Mar’ erop duidt 
dat de brief met een Franse pakketboot naar Marseille is gegaan. Hoe dit hoge port van 160 cent is 
samengesteld en wanneer dit (welk?) tarief is ingegaan moet nog steeds worden gevonden 

Afb. 4. De verzending van deze envelop van Soerabaija op 25 oktober 
1876 gaat rechtstreeks per zeepost door het Suezkanaal (’Voie de 
Suez’) naar Nederland en vandaar op 2 januari 1877 over het grens-
kantoor Valenciennes naar Montpellier, aankomst 3 januari. Voor 
deze route bedraagt het briefport 30 cent per 15 gram 

Afb. 5. Voor de verzending van deze brief uit Deli op 21 januari 1877 met bestemming 
St. Gallen in Zwitserland moet de afzender ‘4p’ oftewel 4x port betalen, een bedrag van 
maar liefst 220 cent volgens het tarief van 55 cent per 15 gram. De achterzijde van de 
envelop laat zien dat deze op 9 maart in Brindisi is afgestempeld

Afb. 6. Deze brief uit Madioen is op 12 februari 1877 met de Stoomvaartmaatschappij 
’Nederland’ via Napels verzonden naar Altenburg (Duitsland), aankomst 28 april, en 
waarvoor 35 cent briefport is verschuldigd
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ber ingegane port (zie onder d)
f. Aankondiging 28 oktober 1876. Brieven naar 
Groot-Brittannië via Weltevreden over Brindisi 
of Marseille naar Londen: 70 cent18

g. Vanaf 1 januari 1877. Brieven voor de Ver-
enigde Staten die in de postzakken voor Italië 
worden meegegeven (zie e), bij verzending 
met de SMN: 35 cent, bij verzending met Fran-
se en Britse pakketboten: 50 cent19 (afb.7)
De kans bestaat dat u na deze weinig boei-
ende, gortdroge opsommingen van tarieven, 
data en routes de draad kwijt bent of, begrij-
pelijker nog, de interesse verliest. Maar het 
zijn juist deze opeenvolgende posthistorische 
gebeurtenissen die zullen leiden tot de toetre-
ding van Nederlands-Indië tot de UPU.20 

Straits Settlements
Met de Straits Settlements, bestaande uit 
Singapore, Penang, Wellesley en Malakka, be-
staan al sedert vele jaren innige handelscon-
tacten (afb. 8). In december 1876 ontvangt 
de hoofdinspecteur van de Indische post- en 
telegraafdienst van zijn ambtgenoot van de 
Straits Settlements een overzicht van het port 
voor gefrankeerde brieven en overige stukken, 
die van daaruit worden verzonden naar alle 
landen.21 Dit maakt het overzichtelijk voor het 
te berekenen port voor poststukken uit Indië 
naar die landen, als door de afzender verzen-
ding via Singapore aangegeven wordt. Het 
resulteert in een postverdrag tussen Indië en 
de Straits Settlements, dat op 1 januari 1877 in 
werking treedt.22, 23 Er wordt een speciaal ver-
laagd tarief ingevoerd omdat men meent dat 

het briefport tussen de UPU-lidstaten te hoog 
is voor de correspondentie tussen Indië en de 
naburig gelegen Straits Settlements. Zo is het 
briefport voor gefrankeerde brieven bepaald 
op 20 cent per 15 gram.

Nederlands-Indië wordt lid van de UPU
Dit voorbereidende werk is niet tevergeefs 
geweest. Alle regelingen hebben in zijn alge-
meenheid een aanzienlijke verlaging van het 
briefport tot gevolg.24

Welnu, op 19 januari 1877 kan in Bern door de 
Nederlandse consul-generaal in Zwitserland, 
de heer J.G. Suter Vermeulen, en door de Zwit-
serse bondspresident dr. J. Heer, de verklaring 
worden ondertekend dat de Nederlandse re-
gering voor de Nederlandse koloniën op 1 mei 
1877 toetreedt tot de UPU.25 Alle voorgaande 
afzonderlijke postverdragen komen hiermee te 
vervallen. Het port voor gefrankeerde brieven 
naar alle UPU-lidstaten, ook naar Nederland 
per mail, wordt vastgesteld op 25 cent per 
15 gram26-28 (afb. 9+10).
De voorwaarden waaronder de Nederlandse 
koloniën zijn toegelaten worden later dat jaar 
omschreven.29 Een van de bepalingen gaat 
over postvervoer over zee. Is de afstand meer 
dan 300 zeemijlen, dan mag een vergoe-
ding worden betaald aan lidstaten, die in dit 
vervoer voorzien. Bedraagt de afstand minder 
dan 300 zeemijlen, dan is geen vergoeding 
verschuldigd. Nederlands-Indië heeft van die 
mogelijkheid gebruikgemaakt en de zeetoeslag 
verwerkt in de tarieven, maar niet door op het 
poststuk een extra zegel te laten plakken. Zoals 

eerder beschreven zijn voor de Straits Settle-
ments, eveneens voor Portugees Timor, lagere 
tarieven vastgesteld omdat deze UPU-lidstaten 
zich op een afstand van minder dan 300 zee-
mijlen van Nederlands-Indië bevinden.30 
Voor het verloop van de posttarieven, het on-
derscheid tussen mail en zeepost, de verschil-
len tussen post naar Nederland, de Straits 
Settlements en Portugees Timor, Curaçao en 
Suriname, en de andere UPU-lidstaten, wordt 
verwezen naar de artikelenserie over de post-
tarieven van Nederlands-Indië31 (afb. 11).

Australië
Merkwaardig is de correspondentie met de 
Australische staten, die nog geen lid zijn van de 
UPU. Post kan tot de plaats van bestemming 
worden gefrankeerd, maar uitsluitend door 
tussenkomst van de postadministratie van de 
Straits Settlements. Rechtstreekse postverbin-
dingen met Australië zijn sedert 1874 overigens 
ook mogelijk, namelijk met schepen van de 
Nederlandsch-Indische Stoomboot Maat-
schappij (NISM) en vanaf 1880 eveneens met 
schepen van de Royal Queensland Mail Line 
(RQML). Een paar jaar later vervalt de mogelijk-
heid post te verzenden met de NISM. 
Met deze rechtstreeks naar Australië varende 
schepen kan post alleen tot de haven van 
inscheping worden gefrankeerd. In het land van 
bestemming wordt de post opnieuw met port 
belast. Dat is voor het briefschrijvende publiek 
natuurlijk een groot ongerief. De schepen van 
de RQML worden door de regering van Queens-
land flink gesubsidieerd, en om wat van het 

Afb. 7. Op 14 december 1875 bedraagt het briefport naar de Verenigde Staten, ver-
zonden via Londen, nog 85 cent. Vanaf 1 januari 1877 kan dit dankzij een verdrag 
met Italië voor 35 of 50 cent (afhankelijk van verzending met de SMN of met Britse 
en Franse pakketboten), en vier maanden later voor 25 cent: het UPU-tarief

Afb. 8. Voor brieven naar Singapore moet de afzender 55 cent plakken. Met ingang van 
1 januari 1877 wordt het tarief verlaagd naar 20 cent per 15 gram, omdat ‘het algemeene 
vereenigingsport [25 cent] op de correspondentie tusschen Nederlandsch Indië en de zoo 
naburige Straits Settlements over het algemeen tot eene te hooge portheffing zou leiden.’ 
In juli 1877 wordt dit tarief verder verlaagd naar 15 cent, twee jaar later naar 12½ cent

Afb. 9. Het is voor de postdienst nog even wennen, maar op 16 augustus 1877 is Nederlands-
Indië toch echt al lid van de UPU, dus kost een brief naar een andere lidstaat 25 cent. Het 
stempeltje ‘Ontoereikend’ is dus per abuis op de envelop gestempeld, maar ook niet doorgehaald

Afb. 10. Het 
UPU-tarief 
voor een ge-
frankeerde 
brief tot en 
met 15 gram is 
25 cent, in Deli 
op 20 mei 1881 
met een zegel 
van een kwartje 
voldaan. De 
verzending 
vindt plaats 
met een Franse 
pakketboot van 
de Ligne N, over 
Napels naar 
Zwitserland
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subsidiegeld terug te krijgen zijn de portkosten 
torenhoog. Herhaaldelijk probeert de Neder-
lands-Indische postadministratie een verdrag 
te sluiten met de verschillende Australische sta-
ten, maar reactie blijft veelal uit. De doelstelling 
van de Indische postdienst is uiteraard om tot 
veel lagere posttarieven te komen. Het gebeurt 
niet eerder nadat alle Australische staten op 
1 oktober 1891 ook tot de UPU toetreden.32-34

Hoofdinspecteur G.W. ten Brummeler 
formuleerde in het historisch overzicht van 
de eerste Post- en Telegraafgids van 1883 de 
situatie als volgt: ‘De Australische koloniën, die 
zooals hierboven reeds is vermeld, aan hunne 
stoomvaartlijnen belangrijke subsidiën moeten 
verleenen, en waarvan het verkeer met Europa 
een groot gedeelte uitmaakt van het geheele 
verkeer, hebben om die reden tot nog toe zelfs 
geweigerd om tot de Algemeene Postvereeni-
ging toe te treden, omdat zij de porten naar 
Europa zelfs niet tot het verhoogde port dier 
vereeniging willen terugbrengen.’35

Er zijn nog veel oorspronkelijke bronnen, zoals 
jaarverslagen van de Nederlands-Indische 
postdienst, waaruit een interessant verhaal 
over de postale relatie met de Australische ‘ko-
loniën’ kan worden samengesteld. De geschie-
denis is echter moeilijk met poststukken te 
illustreren omdat er maar zo weinig post vanuit 
en naar Nederlands-Indië werd verzonden, 
laat staan wat daarvan bewaard is gebleven. 
Daarom laten we het hier maar bij (afb. 12).

Samenvatting 
Getracht werd de postale geschiedenis van de 
jaren 1875-1877 in een notendop te beschrij-
ven. Welke stappen zijn ondernomen om het 
UPU-lidmaatschap van Nederlands-Indië te 
verkrijgen? Niet alle aspecten zijn daarbij aan 
bod gekomen, maar wel de belangrijkste. Niet 
alle tarieven en ingangsdata zijn volledig uitge-
zocht of glashelder wegens het ontbreken van 
oorspronkelijke bronnen. Vrij ingewikkeld zijn de 
regels met betrekking tot het postvervoer over 
zee en vooral de interpretatie daarvan. De om-
vang van de correspondentie van Nederlands-
Indië met andere landen is aanzienlijk groter 
dan die van Curaçao en Suriname. Wat wij niet 

onderzocht hebben is of Nederland voor zijn 
koloniën in ‘De West’ zich eveneens veel moeite 
getroost heeft om het UPU-lidmaatschap te 
verkrijgen. Of hebben zij meegelift met Neder-
lands-Indië? Immers, Curaçao en Suriname 
werden op 1 mei 1877 eveneens lid. 
Op de eerste postcongressen zijn de Neder-
landse koloniën steeds vertegenwoordigd door 
de gedelegeerden voor Nederland. Met het 
oog op het toenemend belang van de koloniale 
postdienst is besloten vanaf het UPU-congres 
van 1891, gehouden in Wenen, Nederlands-In-
dië, Curaçao en Suriname door een afzonder-
lijke afgevaardigde te doen vertegenwoordigen. 
Zo ondertekende Johs. J. Perk op 4 juli 1891 het 
slotprotocol voor de Nederlandse koloniën.36, 37

Verzamelen
Verzamelaars van Nederlands-Indische 
poststukken, die niet uitsluitend belangstelling 
hebben voor poststempels en/of postzegels, 
kunnen hun hart ophalen. Uiterst boeiend zijn 
poststukken naar buitenlandse bestemmingen 
anders dan Nederland uit de periode vooraf-
gaand aan de datum 1 mei 1877. De betekenis 
van deze poststukken gaat vooral leven als 
niet alleen de route maar ook de posttarieven 
kunnen worden verklaard. Immers, veel van 
deze tarieven hebben maar kort gegolden. Om 
dit te illustreren citeren wij H.A.V. ten Dijk uit 
zijn boek ‘Postgeschiedenis van Nederlandsch-
Indië’ (1928) op bladzijde 48: ‘In de jaren 
die voorafgaan aan de toetreding van Neder-
landsch-Indië tot de Algemeene Postvereeniging 
werden de porten en rechten van de stukken, 
tusschen Indië en de andere landen gewisseld, 
zoo vaak gewijzigd, dat het geen doel heeft deze 
op den voet te volgen. Te meer zal dit blijken, 
wanneer men bedenkt, dat voor het buitenland 
geen uniform tarief was vastgesteld…’. En hierin 
zit tevens de kern van het grote belang van de 
toetreding van Nederlands-Indië tot de UPU.

Noten
1. Algemeene Postgeschiedenis. [J.C.H. Friederich, Weltevreden, 
1928], p. 31
2. Postgeschiedenis van Nederlandsch-Indië. H.A.V. ten Dijk, 
Weltevreden, 1928, p. 48
3. Algemeene Postgeschiedenis, p. 34-40

4. Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1877 no. 82 van 20 april, 
art. 3 en 10
5. https://archive.icann.org/en/tlds/post1/TLD-Annex-C1-
Constitution.htm
6. Algemeene Postgeschiedenis, p. 40 
7. Koloniaal Verslag 1876, Hoofdstuk V, § 1, p. 138-139
8. Postgeschiedenis van Nederlandsch-Indië, p. 47
9. Van april tot en met maart wordt Padang niet aangedaan in 
verband met de oostmoesson. Dan is er zoveel zware regenval, dat 
het aandoen van Padang te veel tijd in beslag zal nemen
10. Javasche Courant 1876 no. 10 van 4 februari
11. Onder zeepost verstaan we postverzending in gesloten postzak-
ken uit een Nederlands-Indische haven rechtstreeks over zee naar 
een Nederlandse haven, of andersom. Mail is de gebezigde term 
voor verzending gedeeltelijk over zee en gedeeltelijk over land vanaf 
of tot bepaalde havenplaatsen in Frankrijk en Italië
12. Javasche Courant 1876 no. 10 van 4 februari 
13. Verslag omtrent den Gouvernements Post- en Telegraafdienst in 
Nederlandsch-Indië over het jaar 1876, p. 10
14. Verslag omtrent den Gouvernements Post- en Telegraafdienst in 
Nederlandsch-Indië over het jaar 1877, p. 19 
15. Javasche Courant 1876 no. 71 van 5 september
16. Javasche Courant 1876 no. 80 van 6 oktober
17. Javasche Courant 1876 no. 88 van 3 november 
18. Javasche Courant 1876 no. 88 van 3 november. Voorheen 
bedroeg dit port voor brieven op deze wijze verzonden 75 cent
19. Javasche Courant 1877 no. 7 van 23 januari
20. Postgeschiedenis van Nederlandsch-Indië, p. 48
21. Javasche Courant 1877 no. 2 van 5 januari
22. Verslag omtrent den Gouvernements Post- en Telegraafdienst in 
Nederlandsch-Indië over het jaar 1876, p. 11
23. Javasche Courant 1877 no. 2 van 5 januari
24. Koloniaal Verslag 1876, Hoofdstuk V, § 1, p. 139
25. Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1877 no. 83 van 20 april
26. Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1877 no. 85 van 20 april
27. Javasche Courant 1877 no. 30 van 13 april 
28. Verslag omtrent den Gouvernements Post- en Telegraafdienst in 
Nederlandsch-Indië over het jaar 1877, p. 18-22
29. Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1877 no. 144 van 20 juli 
30. Postgeschiedenis van Nederlandsch-Indië, p. 49
31. Binnenlandse en Buitenlandse Posttarieven van Nederlands-
Indië 1864-1949, Studiegroep Zuid-West Pacific (ZWP) 1997-2002. 
De posttarieven voor mei 1877 naar andere landen dan Nederland 
dienen nog nader uitgewerkt te worden
32. Verslag omtrent den Gouvernements Post- en Telegraafdienst in 
Nederlandsch-Indië over het jaar 1880, p. 13-14
33. Verslag omtrent den Gouvernements Post- en Telegraafdienst in 
Nederlandsch-Indië over het jaar 1882, p. 15-16
34. Verslag omtrent den Post- en Telegraafdienst in Nederlandsch-
Indië over het jaar 1891, p. 15
35. Post- en Telegraafgids voor Nederlandsch-Indië 1883, p. 14
36. Encyclopædie van Nederlandsch-Indië, 2e druk (1919), derde 
deel, p. 473
37. Staatsblad van Nederlandsch-Indië 1892 nos. 133-135 van 
22 juni 1892 
De auteur dankt Van Dieten Postzegelveilingen B.V. en Frans Barten 
voor het illustratiemateriaal. Zij zijn afkomstig uit de collecties 
Dr. Han T. Siem en ‘Beautés des Indes’

Afb. 11. Het briefkaarttarief van 12½ cent naar UPU-lidstaten 
wordt ingaande 1 april 1879 verlaagd naar 7½ cent. Aan de loketten 
verschijnt nu ook de eerste echte UPU-briefkaart, met tevens de 
voorgeschreven tekst in het Frans. Dit exemplaar is op 7 januari 1884 
verzonden via het Franse spoorwegtraject Marseille à Lyon naar 
Sint-Petersburg, waar de kaart op 2 februari volgens de in Rusland 
gebruikte Juliaanse kalender voor ontvangst wordt afgestempeld (dat 
is 14 februari volgens de door ons gebruikte Gregoriaanse kalender)

Afb. 12. Dit drukwerkbandje van Weltevreden is op 12 januari 1879 met de Franse pakketboot van de Ligne P 
eerst naar Singapore vervoerd. Daarna gaat de verzending westwaarts naar Galle (zuidpunt van Ceylon), en ver-
volgens weer zuidoostwaarts naar Newcastle in de Australische staat New South Wales, kortom, een hele omweg. 
Op het poststuk is 7½ cent geplakt, het drukwerktarief voor de eerste 50 gram voor verzending naar UPU-lid-
staten. Echter, New South Wales wordt pas op 1 oktober 1891 UPU-lid, net als de andere Australische staten
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ater nam ik een soortgelijk document 
op in mijn verzameling ‘Deutsches 
Reich, Hindenburg medaillon’. Toen 
ik in 1994 werd geconfronteerd met 

nummer 17 van ‘Notities’ (D. de Vries)1, was dit 
mijn inspiratiebron om ze (internationaal) te 
gaan verzamelen.

Notities
Nummer 17 van ‘Notities’ was geheel gewijd 
aan de Nederlandse Postidentiteitskaart. 
Hierin werd onder andere gewag gemaakt 
van een Nederlandse PI voor het binnenland, 
uitgegeven in 1912 (KB 10 mei 1912 S 168), 
gesteld in de Nederlandse en Franse taal 

L

Dertig jaar geleden werd ik voor het eerst geconfronteerd met 
het fenomeen ‘Postidentiteitskaarten’ (hierna te noemen PI). 
Deze bevonden zich in mijn tarieven/frankeringenverzameling 
‘Nederland, Koningin Wilhelmina type VETH’. 
door Adam van der Linden

(UPU taal), met een geldigheidsduur van 
1 jaar. Het artikel verwees verder naar diverse 
UPU congressen/postverdragen en een aantal 
latere uitgiftes van de PI van Nederland. 
De voor mij meest belangrijke UPU datums/
afspraken waren vastgelegd in het post-
verdrag van 30 november 1920 te Madrid, 
waarbij de PI internationaal werd erkend. De 
invoering ervan volgde op 1 januari 1922. Het 
was voor de deelnemende landen aan de UPU 
niet verplicht de PI in te voeren. Onder andere 
Polen, Ierland en Groot Brittannië zagen van 
deelname af. Dit artikel laat voorbeelden zien 
van de voorgeschiedenis en beginperiode van 
de PI. 

NB. Omdat ik niet de beschikking heb over 
de tekst van de postale verdragen moet ik 
me hier beperken tot het noemen van enkele 
datums en plaatsnamen van UPU-congressen.

De pré-UPU periode in Nederland
001. Voorbeeld van de buitenzijde van het 
model van 1912. Opvallend hierbij zijn de vele 
kenmerken van de in 1922 ingevoerde, door 
de UPU internationaal erkende PI. Het model 
hiervan werd in postkantoren opgehangen om 
‘reclame’ te maken voor dit nieuwe fenomeen 
binnen de Posterijen.

002. Voorbeeld van de binnenzijde van het 
model van 1912.

003. Zwolle, 14 juli 1914. Binnenzijde van de 
PI, alleen voor gebruik in het binnenland, 
geldigheidsduur 1 jaar. Tarief: 50 cent, vanaf 
1 oktober 1912 tot 1 januari 1922 (de datum van 
invoering van de internationale PI door UPU).

De ontwikkeling van het 
postidentiteitsbewijs

special 
2018

upu & de geschiedenis 
van de post
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004. Buitenzijde van PI met de einddatum van 
de geldigheid 14 juli 1915. De maanddatum 
Juillet is in het Frans gesteld. (uit verzameling 

C. Avezaat, beschikbaar gesteld door de auteurs 
van het Handboek Postwaarden Nederland).

De pré-UPU periode in het buitenland
Tijdens het verzamelen van de internationale 
PI kwam een totaal ander beeld tevoorschijn. 
Er bleken ‘carnets’ te zijn, van Frankrijk zelfs al 
vanaf 1892. Dit ‘carnet’ bestond uit een min of 
meer harde kaft met de frankering, persoons-
naam en uitgiftegegevens op het eerste blad, 
(vaak) een aantal inlegvelletjes, en plaats voor 
persoonlijke gegevens met foto. De opzet van 
deze ‘carnets’ leken op elkaar, echter de uit-
voering ervan vertoonde veel verschillen. Deze 
‘carnets’ zijn tot 1922, de datum van invoering 
van de PI door de UPU, in enkele landen voort-
gezet zoals in België, Italië en Oostenrijk. Van 
het Belgische carnet is 1 exemplaar bekend.

Enkele voorbeelden van ‘carnets’.
005. Buitenzijde van een ‘livret d’identité 
(specimen) van Frankrijk uit 1892. Uiteraard 
alleen in het Frans gesteld omdat ‘Frans’ 
de taal van de Wereldpostunie was. Toch al 
vervaardigd in een oplage van 9.000 stuks. 

Congres van Lissabon 1885.

006. Bladzijde 2 en 3 van de binnenzijde van 
het livret met SPECIMEN opdruk.

Oostenrijk
007. Buitenzijde van een soort ‘linnen struc-
tuur’ van de eerste Oostenrijkse PI, uitgegeven 
in 1910. 

008. Brünn/Brno, 10 mei 1911. Eerste 
bladzijde van de binnenzijde van de PI met de 
uitgiftedatum, de persoonsnaam en de plaats 
van uitgifte. Verder de frankering van 50 gro-
schen voldaan met een portzegel. Alle aan mij 
bekende Oostenrijkse PI zijn gefrankeerd met 
portzegels. Geldigheid van de PI een jaar, in 
dit geval tot 31 december 1911. In latere jaren 
was de looptijd op een heel jaar gesteld, dus 
niet beperkt tot het lopende kalenderjaar. Alle 
teksten zijn gesteld in de Duitse en Franse 
(UPU) taal.

009. De voorlaatste bladzijde van de PI met 
foto, persoonsbeschrijving en handtekening.

5

7

8 9
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Italië
010. Buitenzijde van de eerste Italiaanse PI 
met harde kaft

011. Bari, 20 juni 1911. Eerste pagina van het 
carnet met plaats van uitgifte, uitgiftedatum, 
persoonsnaam en datum einde geldigheid. 
Opvallend is dat deze PI 3 jaar geldig is. In het 
carnet bevinden zich een aantal onbeschreven 
velletjes.

012. Laatste bladzijde van het carnet met de 
foto en handtekening van de eigenaar.
 
Periode tot 1 januari 1922
Bij de verdere zoektocht blijkt dat alleen de 
Duitse PI verder is ontwikkeld; van 1922 heb ik 
behalve de Duitse PI slechts één enkel (Frans) 

exemplaar (zie hierboven) van een PI van een 
ander land gezien, ook niet in veilingen of in 
andere verzamelingen. 

Voorbeeld van een Franse PI in 1922
013. Paris 118, 19 juli 1922. Geldigheid 1 jaar, 
tarief 1 Franc.

10
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Duitsland
Uit handboeken van Duitsland bleek dat de 
eerste binnenlandse PI, alleen in de Duitse taal 
gesteld al op 1-6-1904 werd gepresenteerd. Deze 
was net als in Nederland 1 jaar geldig. De kaart 
vertoonde diverse overeenkomsten met de Ne-
derlandse PI uit 1912. Dit kan geen toeval zijn. Er 
moeten dus al eerder internationale contacten 
hebben plaatsgehad! Feitelijk had deze eerste 
Duitse PI al de meeste kenmerken van de ‘defini-
tieve’ internationale UPU-PI van 1922.

014. Düsseldorf, 15 juli 1908. Binnenzijde van 
de eerste Duitse PI met de persoonsgegevens, 
uitgegeven vanaf 1 juni 1904, alleen gesteld 
in de Duitse taal. Tarief: 50 pfennig voor een 
geldigheid van 1 jaar in het binnenland. De 
tekst is in Gotische letters gedrukt.

015. Buitenzijde van de PI met informatie over 
het gebruik, volgnummer, datum einde   geldig-
heid, persoonsnaam en uitgiftedatum/-plaats. 

016. Bad Niederbronn, 26 juli 1910. Binnen-
zijde van de tweede Duitse PI gesteld alleen in 
de Duitse taal. Dezelfde tekst maar nu in het 
Latijnse schrift.

017. Buitenzijde van de PI met eenzelfde inhoud 
van de tekst maar nu in het Latijnse schrift.

018. Frankfurt (Main) Bornheim, 10 juli 1911. 
Binnenzijde van de eerste Duitse PI gesteld in 
de Duitse taal en de Franse, postale (UPU) taal. 
Gezien de gelijkenis met de alleen in het Duits 
gestelde PI is dit ‘vermoedelijk’ een resultaat 
van het UPU congres in Rome van 1906.

019. Buitenzijde van de PI met de Duitse en 
Franse tekst.

De UPU-periode vanaf 1 januari 1922
020. Berlin W, 28 juli 1922. Binnenzijde van 
de eerste internationaal geldige UPU PI, 
ingevoerd per 1 januari 1922, vastgesteld 
bij het postverdrag van Madrid in november 
1920. Sterk gewijzigde lay-out en kleur van het 
papier, maar feitelijk dezelfde inhoud. Door 
de inflatie in Duitsland was het tarief voor de 
PI flink opgelopen. Namelijk vijf mark vanaf 
1-7-1922 tot 110-1922 met een geldigheid van 
2 jaar.

021. Buitenzijde met aan de rechterzijde 
duidelijk vermeld dat het een ‘UPU product’ 
betreft.

18 19

1716

20 21
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Nederlandse PI, met enkele kleine 
wijzigingen
022. Amsterdam, 18 december 1928. Bin-
nenzijde van de iets vernieuwde PI. De tekst 
die aanvankelijk stond onder de ‘bijzondere 
teekenen’ is verwijderd. Tarief vanaf 1-1-1922 
tot 12-8-1940 40 cent met een geldigheid van 
3 jaar, vanaf november 1925. 

023. Buitenzijde van de PI, met kleine wijzigin-
gen rechtsonder.

Enkele slotopmerkingen
Opgemerkt dient te worden dat van enkele 

landen zoals Duitsland, Oostenrijk en Italië 
een PI regelmatig kan worden aangetroffen. 
Enig onderzoek leert dat van landen waar een 
legitimatiebewijs verplicht was, zoals België 
en Frankrijk, nauwelijks PI’s zijn te vinden.

Van de meeste landen is trouwens van na 1945 
nauwelijks nog een PI te vinden. Uitzonderin-
gen hierop zijn de kleine PI kaarten die vooral in 
Nederland, Italië en Oostenrijk zijn ingevoerd. 
De wijze van frankering van laatstgenoemde 
PI was facultatief. Dat wil zeggen dat de fran-
kering zowel op de PI mocht worden aange-
bracht als op het aanvraagformulier. Tevens is 

in enkele landen de PI gebruikt voor legitima-
tie van postbeambten, met name na 1945.

Bronnen
1. ‘Notities’ nummer 17 van de Nederlandse Academie 
voor Filatelie, 1994, D. de Vries.
Binnenlandse en Internationale Posttarieven van 
Nederland, 1850-1990, W.S. Da Costa.
Postgebührenkatalog 1923-1945, Rainer Lütgens.
Diverse uitgiftes Infla Berlin.
Eigen onderzoek.

Met dank aan Jan Vellekoop, Fons Simons en Huber van 
Werkhoven voor hun adviezen.

2322

e jubileum Brievenbeurs in Gouda, 
met ook postzegels, is op aanstaande 
Goede Vrijdag (30 maart, 10.30-
17.00 uur) en Paaszaterdag (31 maart, 

10.00-16.00 uur).

Het thema is dit keer ‘UPU en de geschiede-
nis van post’, evenals – zoals gebruikelijk – het 
thema van deze editie van Filatelie.
De beurs heeft rond de 35 stands voor verkoop 
en informatie uit binnen- en buitenland. Er is 
een literatuurhoek, informatie over regels van 
de UPU bij omstreden postzegels, een nieuwe 

D
brievenbeurszegel, een stand van de catalogus-
commissie van de NVPH om te spreken over 
verbeteringen, van de Duitse keurmeesters-
vereniging de VP (Philatelistische Prüfer) en er 
worden postzegels ten bate van de jeugdfilatelie 
verkocht.

Vrijdag 30 maart
Een ook voor niet-leden toegankelijke bijeen-
komst (Regional Meeting) van de Royal Phila-
telic Society Londen (RPSL) voor Belgische en 
Nederlandse leden. Verkoop (uitsluitend op de 
Brievenbeurs) van een Nederlandse Persoonlijke 

Postzegel van de Royal. Tijdens deze bijeenkomst:
•  Lezing en boekpresentatie ‘The Paper Trail’, 
Kees Adema/Jeffrey Groenveld.
• Presentatie handboek/catalogus Deutsche 
Dienstpost Niederlande, Axel Dörrenbach.
• Lezing ‘Briefwisseling Groot-Brittannië-vaste-
land 1793-1803’, Willy Vande Wiele.
• Lezing ‘Belgische en Nederlandse filatelistische 
literatuur vóór 1900’, Jan Vellekoop. 

Zaterdag 31 maart
De Brievenbeurslezingen, in de rustige boven-
zaal, zijn vorig jaar goed bezocht en dus worden 
er weer drie lezingen gehouden: ‘Verhalen bij 
oude brieven, historie en voorfilatelie’ (Hotze 
Wiersma), ‘Indische stroken uit Indische streken’ 
(Arie Zonjee) en ‘Nederland Wilhelmina type Veth 
met (buitenlandse) bijfrankering’ (Adam van der 
Linden). Aansluitend besluit een onafhankelijke 
jury wie de winnaar is.

Door deze activiteiten blijft deze gratis toegan-
kelijke beurs iedere keer weer interessant. Er is 
ruime parkeergelegenheid, een goede busverbin-
ding vanaf het station en een goed restaurant.
De slogan ‘Dè postzegelhuiskamer van Nederland’ 
wordt ook dit keer weer verrassend ingevuld.

vrijdag 30 maart: 10.30 – 17.00 uur
zaterdag 31 maart: 10.00 – 16.00 uur
Sporthallencomplex De Mammoet
Calslaan 101, 201 RT Gouda
www.brievenbeurs.com 

De 25e Brievenbeurs: 
extra veel activiteiten

http://www.brievenbeurs.com/


MAART 2018 FILATELIE 151

Activiteiten 30 en 31 maart:
- Zitting NVPH catalogus-commissie
- Verkoop bijzondere Persoonlijke Postzegel
  25 jaar de BRIEVENBEURS.
  Ontwerp: Julius Vermeulen.
- Literatuurhoek i.s.m. Po&Po met boekenruilkast
- Verkoop Persoonlijke Postzegel Royal
  (uitsluitend  tijdens de Brievenbeurs te koop!
- Advies met betrekking tot vervalsingen
  en keuringen

30 maart:
Royal Philatelic Society London
Eerste regionale bijeenkomst voor Belgische en
Nederlandse leden. Ook toegankelijk voor
niet-leden van 13.00 - 16.00 uur in de
bovenzaal. Interessant filatelistisch programma.

31 maart:
Brievenbeurslezingen
13.00 - 15.00 uur

Gouda 2013

BRIEVENBEURS

WWW.BRIEVENBEURS.COM

30 en 31 maart 2018
OPENINGSTIJDEN:       VRIJDAG   10.30 -17.00u
OPENING HOURS:       ZATERDAG 10.00 -16.00u

Dè postzegelhuiskamer van Nederland!

•POSTSTUKKEN

•POSTZEGELS

•STEMPELS

Thema:
UPU / Geschiedenis

van de post

SPORTCENTRUM

DE MAMMOET, GOUDA
CALSLAAN 101, 2804 RT
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In Nederland kon men op 1 januari 1852 voor het eerst aan het loket in een postkantoor post-
zegels kopen. Er waren drie verschillende waardepapiertjes, van 5, 10 en 15 cent, die de directeur 
van het kantoor per zegel uit een groot vel kon knippen. De afzender van een brief betaalde zo de 
kosten voor de post vooraf door een postzegel op de vouwbrief te plakken. Klaar was Kees.
door Hotze Wiersma

Verzamelen? Dat kan met ‘Oud Papier’

oe ging dat vóór 1852? Toen verzond 
men toch ook brieven en wilden de 
posterijen terecht een vergoeding 
voor hun werk voor de verzender en/

of de ontvanger van een vouwbrief. In die tijd 
werd een vel papier aan de binnenkant beschre-
ven, daarna dichtgevouwen en dichtgeplakt. 
Enveloppen waren toen nog een bijzonder-
heid. Het verzamelen en bestuderen van deze 
vouwbrieven – letterlijk oud papier – is een 
specialisatie in de filatelie, die zich bezighoudt 
met post uit de tijd, dat er nog geen postzegels 
waren. Dit deelgebied van de filatelie wordt bij 
verzamelaars voorfilatelie (Duits Vorphilatelie, 
Engels stampless covers, Frans préphilatélie, 
Vlaams voorlopers) genoemd, en ook wel eo-
filatelie (eo = van het Griekse eos = dageraad). 
De studie van de aanduidingen en notities op 
de voorzijde en achterzijde van de vouwbrief 
kan veel duidelijk maken over de postorgani-
saties, de afgesproken tarieven en de routes 
van brieven van schrijver naar ontvanger.

Boden
Al van voor 1600 zijn boden bekend die 
brieven vervoerden van de ene naar de andere 
stad. Die boden werkten vaak voor kooplui. 
Jan de Vriese was bijvoorbeeld in 1544 zo’n 
koopmansbode van Amsterdam, die ‘reysende 
in coopluyden bootscappen mit der stede 
busse*’, met een veerschip reisde naar Dor-
drecht en Oudenbosch. 
In de Republiek van de Verenigde Nederlan-
den, vanaf 1581, zijn tientallen boden uit de 

H
grote steden bekend (afb. 1).
Er was geen overkoepelend postsysteem voor 
het hele land. De bodediensten beconcurreerden 
elkaar, want er moest winst worden gemaakt. 
Voor de grote steden werden afspraken vastge-
legd over reistijden, reisroutes voor de boden 
en tarieven voor de brieven. De uitbreiding van 
het briefverkeer resulteerde in het oprichten van 
bodekantoren in de belangrijkste steden. 

Postmeesters
In de tweede helft van de zeventiende eeuw 
gingen veel beheerders van bodekantoren zich 
postmeester noemen. Middelburg nam daarbij 
het voortouw. Deze stad was rond 1585 als 
handelsplaats en financieel centrum binnen 
de Republiek der Verenigde Nederlanden 
zeer belangrijk. Uit brieven van het Italiaanse 
handelshuis Corsini weten we, dat tussen 1579 
en 1600 brieven met boden vanuit Amsterdam, 
Antwerpen, Augsburg, Deventer, Dordrecht, 
Hamburg en Keulen via Middelburg over de 
Noordzee naar de bedrijfsafdeling van Corsini 
in Londen werden verstuurd. Het stadsbestuur 
van Middelburg besloot in 1589 een postmees-
ter aan te stellen om het briefverkeer van en 
naar de stad op een goede manier te organise-
ren. Anthonij Hartman werd zo de eerste Neder-
landse postmeester, hij moest de eed afleggen 
‘als postmeester der stad Middelburg in Zeeland, 
over de boden van Engelandt, Ceulen en de 
Vrankrijk en Antwerpen’. Vanaf 1640 kwamen er 
in ons land meerdere stadspostkantoren met 
postmeesters vooral in de provincie Holland. 

Brieven
Voor kooplui was het belangrijk, dat postdien-
sten betrouwbaar, snel en regelmatig pakket-
ten brieven verwerkten. Op de postkantoren 
werden de volgende diensten verleend. 
1. Collecte van brieven:
• verzamelen van te verzenden brieven
• sorteren naar bestemming
• bijhouden van de aantallen verzonden brieven
• bundelen van pakketten en inpakken in 

 brievenmalen
2. Vervoer van brieven:
• Aftekenen met tijdsaanduidingen van aan-

komst en vertrek van de postiljons op een 
rijpas

• Postrit of bodeloop met brievenmalen; soms 
met wisselplaats voor paard en postiljon

3. Distributie van brieven:
• Uitpakken, taxeren en sorteren van de 

aangekomen brieven
• Uitdelen van brieven op kantoor aan de 

geadresseerden en daarvoor port innen.
• Voor een deel brieven bestellen in de stad en 

de porten innen.
• De administratie van aantallen brieven en de 

inkomsten uit porten

Postverdragen
Voor de internationale briefwisseling – zeker 
over langere afstanden – waren meerdere 
postdiensten nodig. Die diensten moesten 
samenwerken en daarvoor werden postverdra-
gen afgesloten. En verdragen moesten aange-
past worden door gewijzigde omstandigheden: 
verschuiving van werkgebied, wijziging van 
routes of tarieven. Dat was complex, omdat er 
in Europa een verscheidenheid was aan talen, 

special 
2018

upu & de geschiedenis 
van de post

* busse: oorspronkelijk een koker met het wapen van een stad, waarin de bode de brieven vervoerde; later werden 
brieven in een brievenmaal of brievenzak vervoerd, het wapen kwam als herkenningsteken op de jas van de postiljon. 

1. 1599. Brief van Den Haag naar Ooltgensplaat. Aen den 
Eersame Vorsinnige en discrete secretaris van ? resideren-
de in St Adolphslant dat men noemt Oeltgens Plate. De brief 
wordt met een Haagse (?) bode naar Ooltgensplaat gebracht. 
De afzender vraagt aan de geadresseerde ‘dy bode goede 
Loon’, met andere woorden wilt u de bode zijn loon geven. 

2. Brief van het postkantoor Den Haag via het kantoor Amsterdam en daarna met de trekschuit naar Edam. In Am-
sterdam wordt de brief beport met het 3 S stempel met de letter H. Een besteller verkoopt de brief tegen drie stuivers 
aan een bode daar, die zorgt voor de overtocht over het Y. Deze bode rekent 1 stuiver (3 + 1 =4). Aan de noordkant van 
het Y neemt de schipper van de trekschuit naar Edam de brief mee. Hij rekent 2 stuiver port en ontvangt 6 stuiver 
(zie linksonder) van de geadresseerde.
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gewichts- en afstandseenheden, en ook allerlei 
munteenheden werden gebruikt. Kleine steden 
waren daardoor afhankelijk van grote steden; 
Amsterdam was in de Republiek de belangrijk-
ste stad voor het postverkeer. Deze stad had 
bijvoorbeeld het monopolie voor brieven van 
en naar Hamburg en Groot-Brittannië. 

Geschreven aanduidingen op vouwbrieven 
De afzender schreef soms aanwijzingen op de 
adreszijde van een brief. Bijvoorbeeld ‘Loondt 
den boode’ of ‘Den bode drie Stuurs betaalen’, 
waarbij de afzender aan de adressant verzoekt 
om de bode een onbepaald of bepaald bedrag 
voor het overbrengen van de brief te geven. 
Toen waren nog geen algemene tarieven vast-
gesteld voor het port. Het was in die vroege 
tijd overigens normaal dat de geadresseerde 
bij ontvangst het port betaalde. Gefrankeerde 
brieven – vooruitbetaald – kwamen niet veel 
voor. In de gevallen dat de afzender wel vooraf 
betaald had, noteerde hij op de brief bijvoor-
beeld ‘den Bode is betaelt’ of ‘franco’. 
Het gebruik van geschreven vertrektekens, heel 
vaak een afkorting van de plaats waar de brief 
op de post werd gebracht om verder vervoerd 
te worden, werd in de Republiek tot 1808 niet 
op alle postvestigingen gedaan. Bij veel kan-
toren kwam een vertrekmerk met inkt of krijt 
geschreven op de achterzijde van een brief. 
Op de meeste brieven van voor 1850 werd een 
getal geschreven door de postmeester. Deze 
bepaalde en noteerde het tarief voor port voor 
de geadresseerde. Opvallend in Nederland was 
dat deze taxatie tot 1811 meestal met roodbruin 
krijt werd gedaan. Sommige kantoren gebruikten 
inkt. Voor het taxeren voor nationaal en zeker 
internationaal briefverkeer waren lange tijd geen 
standaarden ontwikkeld. Voor enkele postkan-
toren werden verschillende tarieven voor de zo-
mer- of winterperiode gebruikt. Het portbedrag 
voor een brief van Arnhem naar Amsterdam kon 
anders zijn dan eenzelfde brief in de omgekeerde 
richting van Amsterdam naar Arnhem.

Regionale samenwerking
De Staten van Friesland richtten in 1663 de 
Friese Statenpost op. Voor de hele provincie 
konden brieven via het postkantoor in Leeu-

warden meegegeven worden met de postiljon 
naar Zwolle, waar aansluiting was op de post 
naar andere delen van de Republiek en ook 
naar het buitenland. De stad Groningen volgde 
dit voorbeeld en had de provincies Groningen 
en Drenthe als werkgebied. Veel later volgde 
in Holland (Noord-Holland en Zuid-Holland) 
de overgang van de afzonderlijke stadsposten 
tot de Hollandse Statenpost. Dat zorgde voor 
regionale samenwerking en kostenbesparing 
voor het transport. 
 
Stempeling op vouwbrieven
Het gebruik van stempels voor vertrekmerken 
op brieven kon bij de postbehandeling tijdwinst 
geven, zeker op de postkantoren in de grootste 
steden. Zwolle was met het gebruik van 
vertrekstempels in ons land de eerste; in 1720 
gebruikte men daar een stempeltje met het 
stadswapen, waarboven een kroontje en erom-
heen de letters ZW-OL. Rond 1800 was er een 
verscheidenheid aan stempels met verschil-
lende vormen, groottes en inktkleuren. 
Bijzonder is het stempelgebruik in Amsterdam, 
al vanaf 1669! Amsterdam gebruikte lange 
tijd alleen stempels bij aankomst van brieven, 
die daar besteld of doorgezonden moesten 
worden. Het nieuwe is, dat deze zogenoemde 
drie-stuiver-stempels, ook wel route-port-
stempels genoemd, tegelijk meerdere informa-
ties geven. In de ronde of ovale stempels staat 
in een getekende posthoorn de letter H voor 
‘s-Gravenhage (afb. 2) of de R voor Rotterdam. 
Daarmee wordt de herkomstplaats aangege-
ven. In de onderste helft is het stadswapen van 
Amsterdam getekend. In het midden van het 
stempel zijn een 3 (drie) en een S (stuiver) ge-
graveerd, die aangeven dat de geadresseerde 
3 stuivers port verschuldigd is. Varianten van 
dit stempeltype werden in Amsterdam ook 
gebruikt voor brieven die via Texel, vanuit Ham-
burg of Zeeland binnen kwamen (afb. 3).

Koninkrijk Holland: een nationale 
postdienst
In 1807 kwam in het Koninkrijk Holland eindelijk 
een nationale postorganisatie tot stand. Andere 
landen in Europa, met Frankrijk als goed voor-
beeld, waren toen al meer dan een eeuw gewend 

aan een centraal aangestuurd postbedrijf. In 
juni 1807 kwamen er voor het eerst uniforme 
portlijsten voor alle postkantoren in het konink-
rijk; dat waren er toen 28 in totaal, waarvan 
precies de helft in de provincie Holland lag. Bij 
een nieuw postverdrag van het koninkrijk Hol-
land met Frankrijk, dat in 1809 in werking trad, 
werden voor het eerst uniforme naamstempels 
van de postkantoren gebruikt. Het zijn de zoge-
naamde traktaat- of Massonstempels (afb. 4). 
Traktaat verwijst naar het postverdrag en Mas-
son verwijst naar de stempelsnijder in Parijs, die 
de opdracht kreeg voor de productie. Behalve de 
28 postkantoren waren er nog andere postvesti-
gingen, met een beperktere bevoegdheid. Er wa-
ren 25 onderkantoren, waarvan 5 in de provincie 
Holland. De derde categorie werd bijkantoor 
genoemd, waarvan er in 1807 50 waren, waarvan 
31 in de provincie Holland (afb. 5). 

1811-1813 Franse inlijving
Het koninkrijk Holland werd door Napoleon in 
1810 ingelijfd bij Frankrijk. De postorganisatie 
werd daarna naar Frans model ingericht. Dat 
betekende dat de zeven Hollandse departe-
menten vanuit Parijs werden aangestuurd. Dat 
was met een aantal postkantoren in Zuid-Ne-
derland al eerder gebeurd. De indeling van de 
Franse kantoren kende met ingang van 1 april 
1811 twee soorten postvestigingen: postkan-
toren en distributiekantoren. De distributie-
kantoren waren eigenlijk de opvolgers van de 
bijkantoren. Tussen 1807 en 1811 waren op 
meerdere plaatsen nieuwe kantoren gevestigd. 
Voor het versturen van brieven werden nu 
nieuwe Franse stempels gebruikt, de zoge-
noemde departementstempels (afb. 6). Die 
moesten als vertrekstempel op de postkanto-
ren worden gebruikt. Elk stempel bestond uit 
de naam van het postkantoor en daarboven 
het nummer van het departement. Voor voor-
uitbetaalde brieven (franco) werd hetzelfde 
type gebruikt met toevoeging van de letters 
P. P. (port payé). Nieuw waren de zogenoemde 
déboursé stempels. Deze werden in bijzondere 
gevallen gebruikt, wanneer een brief niet bij de 
geadresseerde besteld kon worden. 
De zeven Hollandse departementen in 
Frankrijk telden in 1811 58 postkantoren. In 

3. 1755. Brief van Texel naar Amsterdam. De stad Amsterdam heeft een postrit naar 
Texel, vooral voor de schepen op de Reede van Texel. Deze brief is in Amsterdam 
bij aankomst gestempeld met het stempel met de letters ATP – Amsterdam Texelse 
Post – met een parelrand. Dit stempel vertegenwoordigt een port van zes stuivers. 

4. 1809. Brief van Hoorn 
via Amsterdam-Zwolle-
Leeuwarden naar IJlst. 
Als vertrekstempel 
gebruikte Hoorn het 
stempel met cursieve 
letters. De gekruiste 
krijtlijnen rechtsboven 
geven aan dat de brief 
aangetekend verstuurd 
is. Dergelijke brieven 
werden met een nummer 
(N 478) en datum en 
namen van afzender en 
geadresseerde in het 
brievenboek geschreven. 
De trekschuitschipper betaalt op het postkantoor Leeuwarden 7 stuiver port en neemt de brief mee 
naar Sneek voor de bode naar IJlst. Een verticaal streepje betekent 1 stuiver; hier staan 2 streepjes 
voor het traject Leeuwarden-Sneek en 1 voor de bode naar IJlst. Het gemeente bestuur in IJlst 
betaalt bij ontvangst van de brief 7 + 2 + 1 = 10 stuivers. Dat was een fors bedrag.



154 FILATELIE  MAART 2018

de Franse delen van Zuid-Nederland waren er 
toen 26 postkantoren.
Distributiekantoren waren vooral aanwezig in 
de dorpen langs de bestaande postritten. Het 
publiek kon er brieven meegeven (collecte) en 
brieven ontvangen (distributie). Een distributeur 
was beheerder van zo’n kantoor; hij was voor de 
administratie volledig afhankelijk van het post-
kantoor waaronder de distributie ressorteerde. 
Stempelen van brieven op een distributie was 
niet in de regelgeving vastgelegd, maar som-
mige distributeurs schreven een plaatsnaam op 
de achterzijde van een brief. Na 1829 werden 
ook meermalen stempels gebruikt. 

1813-1852 het koninkrijk der 
Nederlanden
Na het vertrek van de Fransen, eind 1813, 
bleven de Franse regels voor postafhandeling 
grotendeels gehandhaafd (afb. 7). Op veel 
postkantoren werden in 1814 of in de jaren 
daarna, uit protest tegen de Franse bezetting, 
de departement nummers uit de stempels ver-
wijderd. Een verbetering voor het publiek was 
in 1817 de invoering van journalières, dagelijkse 
postritten tussen de verschillende postkanto-
ren. Een tweede verbetering was de invoering 
in 1829 van uniforme ronde datumstempels, 
waardoor de controle over de datum van ver-
trek en aankomst van brieven op de kantoren 
beter verantwoord kon worden (afb. 8). 
Negatief was zonder meer de gebrekkige 
controle op de uitvoering van de postverwer-
king. Dat leidde in de eerste helft van de 19e 
eeuw tot het sluiken, dat is het meenemen van 
brieven door voerlui en schippers.
In 1850 kwam er in een nieuwe postwet een goe-
de aanzet tot een moderner postbedrijf, waarbij 
de dienstverlening aan het publiek meer accent 
kreeg. Het versturen van een brief werd goed-
koper en er kwamen tientallen hulpkantoren bij, 
ook in kleinere plaatsen. De meeste distributie-
kantoren werden omgezet in hulpkantoren, die 
beheerd werden door een brievengaarder. Een 
distributeur werkte op provisie per brief, een 
brievengaarder was in overheidsdienst en had 
een vast inkomen. Na 1850 werd een nieuw ver-
voermiddel zeer belangrijk voor het briefverkeer 
door het hele land: de spoortrein.
Met het jaar 1851 eindigt een lange, boeiende 
ontwikkeling van de posterijen. Voor verzame-
laars eindigt hiermee de tijd van de voorfilatelie.

1852 de eerste Nederlandse postzegels
Met het gebruik van postzegels had het 
Verenigd Koninkrijk in 1840 een primeur voor 
de hele wereld. Nederland volgde in 1852 
met postzegels met de beeltenis van koning 
Willem III. Mensen hadden de keus of ze op de 
oude manier hun (ongefrankeerde) brieven 
verstuurden of dat ze gebruik maakten van het 
vooraf plakken van postzegels. Bij verzame-
laars worden ongefrankeerde brieven van de 
periode 1852-1871 brieven zonder zegels ge-
noemd. De samenwerking tussen landen om 
internationale postcontacten te verbeteren 
leidden in 1874 tot de oprichting van de UPU, 
de Universal Postal Union. 

5. Zes augustus 1809 brief van Ooltgensplaat naar Dirksland op Goeree-Overflakkee. De stempelsnijder in Parijs 
had voor alle postkantoren in het Koninkrijk Holland stempels gemaakt. Aanleiding was het postverdrag dat tussen 
Frankrijk en Holland in 1808 was gesloten en per 1 augustus 1809 in werking trad. Het nieuwe kantoor Ooltgens-
plaat had nog geen vertrekstempel en gebruikte het naamstempel op deze brief naar Dirksland. Port is twee stuiver. 

8. 1842. Franeker stempelt 
bij vertrek met het ronde 
datumstempel 15/8, dat is 
15 augustus. Op de achterzijde 
stempelt Dokkum bij aan-
komst met een datumstempel. 
Datumstempels werden vanaf 
1829 door alle postkantoren 
gebruikt om de snelheid van 
postafhandeling te verant-
woorden. 

6. 1813. Brief van Arnhem via Dieren 
naar Brummen. Arnhem was hoofdplaats 
in het departement met nummer 121. 
Alle postkantoren kregen in 1811 deze 
stempels met plaatsnaam en het nummer 
van het departement. Dieren is dan dis-
tributiekantoor. De distributeur bestelt 
de brief in Brummen. Vanaf 1 april 1811 
moeten alle postkantoren taxeren met 
inkt. Bij de distributiekantoren werd nog 
vaak gebruik gemaakt van rood krijt. De 
distributeur rekent 1 stuiver (krijtstreep) 
en noteert het totaal van 4 stuiver voor 
de geadresseerde.

7. Brief van 1821 van Den Haag naar Dokkum. In Dokkum moet 7 stuivers port betaald worden, maar …. De heer Van Beijma thoe 
Kingma is daar niet (meer). Daarom krast de directeur in Dokkum de plaatsnaam door en schrijft ernaast ‘Harlingen’, want hij heeft 
kennelijk informatie, dat de geadresseerde daar kan zijn. Op de achterzijde (links) schrijft hij ‘goed voor Harlingen’. Daarbij het 
Franse déboursé-stempel van 1811, omdat in Dokkum de 7 stuivers niet geïnd kunnen worden. In Harlingen blijkt de geadres-
seerde ook niet te zijn. Tenslotte kan via het kantoor in Workum de brief besteld worden. In Sneek is het tarief ook 7 stuivers.
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Soms denk je dat het verhaal af is, 
maar schiet je nog wat te binnen. 

Een tweede reden om nog even terug 
te komen op het onderwerp van de 
codeerregel komt door de reacties die ik 
heb ontvangen. Een vraag die is blijven 
liggen is: “Hoe kunnen we de codeerre-
gel verzamelen?” Is het mogelijk er iets 
meer mee te doen dan alles te bewaren 
in een schoenendoos of (op den duur) 
een hele serie opbergdozen? Het zou 
inderdaad wel eens uit de hand kunnen 
lopen wat het aantal varianten betreft 
en dus het aantal poststukken dat je 
gaat bewaren. Uitknippen is uit den 

boze, want een code 
krijgt pas betekenis 
als je er minimaal een 
adres en liefst nog een datumstempel 
bij hebt. Grootformaat enveloppen zijn 
het moeilijkst en nemen veel ruimte in. 
Een schoenendoos is gauw te klein, zelfs 
die van mijn maat 47. Het is daarom 
verstandig je van begin af aan te 
beperken en structuur aan te brengen 
in de verzameling. Daarvoor geef ik een 
aantal suggesties (maar hoe je alles wilt 
ordenen moet iedereen zelf bepalen):
1. Alleen stukken bewaren van één 
sorteercentrum. Dat beperkt de papier-

voorraad 
tot 1/6 
van het 
mogelijke.
2. Alleen 
stukken 
bewaren 
die de 
Video-
codering 
hebben 
gehad. 
Vaak zijn 

die stukken interessant door onduide-
lijke adressering. 
3. Alleen stukken bewaren waar wat 
bijzonders mee is gebeurd. Dan denk ik 
vooral aan de aanwezigheid van stickers. 
Voorbeeld: de Herstel/Retour stickers, 
die worden geplakt als een poststuk niet 
kan worden bezorgd of in een verkeerde 
bestelling terecht komt. Vanaf de laatste 
maanden van 2017 verschijnen er nieuwe 
stickers. Op de brief van de vorige afle-
vering was die sticker gerechtvaardigd, 
maar meestal zijn ze (ogenschijnlijk) vol-
komen overbodig. De adressering is juist 
(afb 1) en onder de sticker zit dezelfde 
(correcte)  codeerregel waarvan het 
laatste deel op de sticker staat. Verve-
lend is dat deze gestickerde poststukken 
volgens mijn bronnen (geïnteresseerde 
filatelisten) een in een aantal gevallen 
vastgestelde vertraging  oplopen. Soms 
zijn de stickers ook weer gestickerd 
(afb 2)! Zodra er meer duidelijkheid is 
zal ik het melden.

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 om te vieren dat 
Bosnië-Herzegovina 125 jaar 
lid is van de Wereldpostunie. 
De vraag is nu of het aan te raden is om 

deze postzegel op te 
nemen in een thema-
tische verzameling 
over postauto’s.
A. Ja, want er is een 
postauto afgebeeld.
B. Ja, de postauto is 
niet het hoofdonder-

werp van de postzegel, maar toch groot 

genoeg.
C. Nee, de postzegel gaat over de 
Wereldpostunie en de postauto is maar 
bijzaak.
D. Nee, er is helemaal geen sprake van 
een postauto, maar van een gewone 
vrachtwagen.
Het antwoord vind je op de volgende 
bladzijde.

Verzamelen met plezier!Verzamelen met plezier!
Filatelie voor een PRICje

(Vergeten boodschappen)

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

1

2

Ernest Hemingway (1899-1961)
Wat doet de afbeelding van de Ameri-

kaanse schrijver Ernest Hemingway 
op een postzegel van Cuba?  Het zou 
uit bewondering kunnen zijn voor het 
behalen van de Nobelprijs voor Literatuur 
in 1954. Maar de werkelijke reden is heel 
anders. Hemingway was een gevierd en 
veel gelezen schrijver van romans en korte 
verhalen, die vaak gebaseerd waren op 
zijn eigen ervaringen als journalist en oor-

logscorrespon-
dent. Vooral zijn 
sobere journalis-
tieke schrijfstijl 
sprak een groot 
lezerspubliek aan. Door het succes kon hij 
zich een luxe leventje veroorloven.
Zijn laatste levensjaren echter leed 
Hemingway aan zware depressies en hij 
zocht rust (en vooral drank) op Cuba. 

Hij woonde er in een 
eigen villa op een berg 
net buiten Havana.
In 1959, toen Fidel Castro 
aan de macht was geko-
men, verliet Hemingway 
Cuba en vestigde zich in 

Idaho (USA). Daar pleegde hij op 2 juli 
1961 zelfmoord. Zijn huis op Cuba werd 
een museum (zie de postzegel) en is nu 
een toeristische trekpleister.

Toon Oomens
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! Het antwoord op deze vraag is niet eenvou-
dig. Antwoord D valt af. Dit type wagens 

werd wel degelijk gebruikt voor het vervoer 
van post. We vonden een oude foto waarop 
een Austro-Daimler postauto te zien is. In 
het midden van de wagen is met enige moei-
te het woord “Post” te lezen. Het klopt dat de 
postauto niet echt het hoofdonderwerp van 
de postzegel is, dus er is iets te zeggen voor 

antwoord C. Maar als je per se iets wil laten 
zien over dit type postauto dan is er niet 
veel materiaal waarmee je dat kunt doen. We 
neigen dus naar antwoord B en hopen maar 
dat er een postzegel of ander filatelistisch 
element komt, waarop je postauto’s van dit 
merk beter kunt zien. Misschien dat een van 
de lezers een tip kan geven en ons een scan 
kan sturen die we kunnen afbeelden. 

 

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Het postvervoer heeft een hele 
ontwikkeling doorgemaakt. Je 
zou er een mooie thematische 
verzameling over kunnen 
maken. Misschien heeft 
dit themanummer je wel 
geïnspireerd om het eens verder 
te onderzoeken en uit te werken. 
We zijn benieuwd.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

De wereldpostunie
Heb je ooit van deze organisatie ge-
hoord? Misschien niet, maar het kan 
zijn dat je wel eens de vlag van de 
UPU (Union Postale Universelle. Ja, 
heb je dat?) hebt gezien met al die 
dansende figuren om de wereldbol.  
Het was niet zomaar dat de UPU is 
opgericht, en in deze Kids Corner 
gaan we lezen waarom dat was.

Post naar een ander land
Tegenwoordig versturen we onze 
post gewoon met een internationale 
postzegel naar een ander land. 

Priority staat er op. Geen probleem, 
maar heel vroeger was dat anders. 
Ieder land moest een apart postver-
drag hebben met het land waar de 
post naar toe ging. Of waarvan het 
land de post wilde ontvangen.

Steeds een andere postzegel 
Als jij bij voorbeeld in 1870 een brief 
naar je tante in Italië wilde sturen 
dan moest je voor ieder land waar 
de brief doorheen ging (Duitsland, 
Zwitserland) een postzegel plakken. 

Het werd 
een volle 
envelop-
pe, dat 
begrijp je. 
Wat een 
gedoe! 
Dat kon 
anders.

Een actieve postdirecteur 
Heinrich von Stephan was alge-
meen postdirecteur van het Duitse 
Keizerrijk. Hij kreeg het voor elkaar 
om in 1874 postvertegenwoordigers 

uit 22 staten samen te brengen voor 
het eerste internationale postcon-
gres in dit gebouw in Bern. 

Wat kreeg hij voor elkaar? 
Zijn doel was om alle problemen 
van het postverkeer tussen landen, 
dus het 
interna-
tionale 
postver-
keer, 
mak-
kelijker 
te laten 
verlopen. 
Ze spra-
ken af dat 
iedere 
lidstaat 
mee zou 
betalen 

UPU-kleuren
Tegenwoordig maken de kleuren 

van een postzegel niet zoveel 
meer uit. Dat was vroeger wel an-
ders. In 1897 bepaalde het congres 
van de Wereldpostvereniging (UPU) 
dat er in het postverkeer tussen de 
verschillende landen vastgestelde 
kleuren gebruikt moesten worden. 
Voor het drukwerktarief was dat 
de kleur groen. Rood werd gebruikt 
voor het briefkaarttarief en blauw 
was gereserveerd voor brieven. De 

eerste Nederlandse zegels die in 
de vastgestelde kleuren uitkwamen 
verschenen in 1899 (NVPH 55, 60 en 
63). Deze kleuren zijn de geschiede-
nis ingegaan als de UPU-kleuren. Als 
de tarieven veranderden, moesten 
er ook nieuwe postzegels in deze 
kleuren komen. In 1952 werd de 
verplichting opgeheven. Er waren in-
middels door de ontwikkeling op het 
gebied van het postvervoer heel veel 
verschillende tarieven. Daardoor 
was het onmogelijk geworden om 
vaste kleuren verplicht te stellen.

Top 
of 

Flop

 

iReageren? Willeke.tnb@wxs.nlHallo jongens en meisjes!Hallo jongens en meisjes!
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aan de organisatie van de Postunie. 
En ze kwamen ook overeen dat 
internationale post en nationale 
post gelijk behandeld zou worden. 
Tenslotte besloten ze dat ieder land 
het geld voor de postverzending zelf 
zou houden.

De UPU tegenwoordig 
In 1948 werd de UPU een gespeciali-
seerde organisatie van de Verenigde 
Naties, zoals er wel meer organi-
saties zijn. DE UPU zorgt ervoor 
dat postdiensten zo goed mogelijk 
werken. De belangrijkste doelen zijn 
om het postverkeer over de hele 
wereld te bevorderen, ervoor te zor-
gen dat de post zo handig mogelijk 
verstuurd wordt en dat de mensen 
die de post verzenden dit gemak-
kelijk kunnen doen. Je zou zeggen: 
dat is toch logisch? Maar dat is niet 

helemaal zo, omdat iedere lidstaat 
nu eenmaal zijn eigen regels heeft. 

Het Wereldpostcongres 08
Intussen zijn er 189 landen lid van 
de UPU, in ieder geval alle lidstaten 

van Europa. Als de vertegenwoor-
digers eens in de vier jaar bij elkaar 
komen, bespreken ze vooral de 
basisafspraken en natuurlijk praten 
ze over geld: hoeveel is er beschik-
baar voor de komende jaren?

Zijn alle landen lid?
Nee, bijvoorbeeld Noord-Korea zag 
ik niet in de ledenlijst staan. Mis-
schien zie jij nog een paar landen 
die niet deelnemen aan de UPU.  
Ga ze eens voor me opzoeken? 

Een leuke wedstrijd 
Behalve dat de UPU op hoog niveau 
belangrijke zaken afspreekt, hebben 
ze ook nog iets interessants voor jou. 
Ieder jaar schrijven ze een wedstrijd 
uit voor de beste briefschrijver van 
dat jaar over een bepaald thema. Dit 
jaar is dat thema: “Stel je voor dat je 
een brief bent die door de tijd reist. 
Welke boodschap wil je overbrengen 
aan je lezers?” Deze competitie is 
voor jongeren tot 17 jaar. Uiterlijk 
5 mei 2018 moet de brief bij het 
Internationaal Bureau zijn ingediend.  
Iets voor jou? Succes er mee!

…de dieren die we zeepaardjes 
noemen geen familie zijn van de paar-
den? Het zijn bijzondere vissen. Het 
kopje lijkt wel wat op een paarden-
kop, vandaar de naam. Er is nog iets 
vreemds met deze diertjes. Het man-
netje broedt de eitjes uit! Tijdens de 
paring, waarbij de twee diertjes met 
hun staarten in elkaar zijn verstren-
geld, brengt het vrouwtje haar eitjes 
bij het mannetje in een buidel waar 
het zaad zit. En daar blijven ze tot ze 
zijn uitgegroeid tot jonge zeepaardjes. 
En dat kunnen er heel veel zijn. Van 
de kleintjes die naar buiten komen 
wordt het merendeel opgegeten door 
andere vissen. Enkele beestjes blijven 
gespaard en die groeien uit tot een 
nieuw volwassen zeepaardje. Bij de 
meeste dieren vechten de mannetjes 
om de vrouwtjes, maar bij de zee-
paardjes is dat net andersom. 

Toon Oomens

Een studiegroep: fiscale filatelie
Je kunt natuurlijk postzegels 

verzamelen op de gewone ma-
nier, je verzamelt een land, of een 
thema. Maar het kan nòg anders: je 
verzamelt zegels die geen postze-
gels zijn. Hè? Ja, dat bestaat ook en 
ik bedoel geen Albert Heijnzegels. 
De Nederlandse Vereniging voor 
fiscale Filatelie (NVFF) bestudeert 

belastingzegels. Vroeger werd er 
een zegel gebruikt als bewijs van 
belastingbetaling, of als bewijs 
van betaling van een recht zoals 
bijvoorbeeld een visakte, een jacht-
akte of een zegel in je paspoort. 
Op die documenten zat dan zo’n 
zegel. Tegenwoordig zijn die akten 
allemaal vervangen door een pasje, 

dus daar vind je geen fiscale zegels 
meer. De NVFF is actief aanwezig 
op postzegelevenementen, zoals de 
Postex, en ze houden een paar keer 
per jaar een ledenbijeenkomst. 
Ook geven ze een periodiek uit en 
publiceren ze over fiscale zegels. 
Meer weten? www.nvff.nl

Willeke ten Noever Bakker

Wist je dat…
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Heeft u een leuke inzending voor onze veiling?   
Aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen. 
→ Inzenden voor deze veiling kan nog steeds,  

maar wacht niet te lang!  Voor grotere verzamelingen  
komen wij graag naar u toe!  Bel : 070 – 364 79 57  
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Wij ontvingen reeds  
fantastisch Zweden. 

  

Al meer dan 99 jaar  

in dienst van de 

filatelie! 

 

Uw verzameling (gedeeltelijk) verkopen? 
Uw voordelen bij Rietdijk veilingen: 

 

• Een uitgebreide internationale klantenkring ; 

• Lage veilingprovisie voor zowel aan als verkoop; 

• Wij streven voor u naar de hoogst mogelijke veilingopbrengst; 

• Persoonlijke benadering; 

• Een heldere veilingprocedure; 

• De mogelijkheid van een renteloos voorschot; 

• Betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 

• Presentatie in een luxe veilingcatalogus; 

• Veilingcatalogus op internet wereldwijd aanbieden  

en verkopen; 

• Ruim 99 jaar ervaring in het veilingwezen; 

• Deskundige verkaveling met aandacht voor detail; 

• Bezoek aan huis voor grotere objecten; 

• Gratis verzekering; 

• Prachtige veilingzaal in het centrum van Den Haag. 

• Live verbinding  in beeld en geluid met de veilingzaal  

voor zowel kopers als inzenders; 

• De veiling volgen of meebieden via uw pc, tablet  

of telefoon, waar dan ook ter wereld. 
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e eerste keer dat het land aanbood 
om het UPU Congres te organiseren 
was tijdens het 22e UPU Congres 
dat in 1999 in Beijing , China werd 

georganiseerd, waar dit voorstel warm werd 
onthaald. Het land kon nu het Congres van 
2004 organiseren. Om dit heugelijke feit te 
herdenken gaf Ivoorkust drie toeslagzegels en 
een velletje uit op 21 december 2001. De post-
waarden waren 180+20 FCFA, 400+20 FCFA 
en 600+20 FCFA. De zegels waren gedrukt in 
vellen van 50 stuks in thermogravure offset 
door de Franse drukker ITFV in Perigueux. 
Van iedere waarde werden respectievelijk 
500.000, 300.000 en 200.000 zegels gedrukt 
terwijl van het velletje dat een getande en 
twee ongetande zegels bevatte er 50.000 
exemplaren werden gedrukt. Daarnaast 
werden er 10.000 maximumkaarten, 2.000 
ongetande zegels en 2.000 FDC’s gemaakt. 
De slagzin van deze bijeenkomst was ‘L’Afrique 

D

Tijdens het 26e UPU Congres dat van 19 september tot 7 oktober 2016 in Istanboel, 
Turkije werd gehouden maakte Ivoorkust bekend dat het het volgende UPU Congres 
in 2020 wilde organiseren.Dit was een grote opluchting voor dit land aangezien het 
al eerder was genomineerd om het 23e UPU Congres in 2004 te organiseren. Echter 
een burgeroorlog die in 2002 uitbrak bracht een kink in de kabel. Ik zal hier de 
achtergrond van de omstandigheden die daartoe leidden presenteren. 
door Marc Parren

vous invite, la Côte d’Ivoire vous attend’ 
oftewel ‘Afrika nodigt u uit, terwijl Ivoorkust op 
u wacht’. De toegepaste kleuren van de zegels 
laten de traditionele Ivoriaanse kleuren oranje, 
wit en groen zien, met de omtrek van het 
Afrikaanse continent en om de gastvrijheid te 
benadrukken die verwacht kon worden waren 
er dansers afgebeeld alsmede als beeldmerk 
de omtrekken van een traditionele koninklijke 
kruk (afb. 1).

De burgeroorlog en de Franse reactie
Sinds de onafhankelijkheid van Ivoorkust in 
1960, is het een land van relatieve stabiliteit 
en voorspoed in een onrustige regio. Deze 
kalmte werd op 19 september 2002 bruut 
verbroken toen een mislukte staatsgreep, 
om de democratisch gekozen regering van 
president Laurent Gbagbo omver te werpen, 
sluipende spanningen wakker schudde. Wat 
in eerste instantie leek op een geïsoleerde 

rebellenaanval monde uiteindelijk uit in een 
grootschalig conflict. Als gevolg daarvan werd 
het land opgesplitst in een zuidelijke helft, in 
handen van de overheid, en een noordelijke 
helft in handen van het MPCI (patriottische 
beweging van Ivoorkust). De eerste wapenstil-
stand werd op 17 oktober 2002 in Lomé, Togo 
ondertekend maar werd eind november van 
dat jaar alweer verbroken toen twee nieuwe 
rebellengroepen in het westen van het land op 
het strijdtoneel verschenen. Eind januari 2003 
werd er in Parijs een vredesovereenkomst 
ondertekend tussen de rebellengroepen en de 
overheid. Echter, deze overeenkomst was niet 
acceptabel voor de meeste regeringsaanhan-
gers, aangezien deze overeenkomst voorzag 
in belangrijke posities binnen de regering voor 
rebellenleiders. Uiteindelijk accepteerden de 
rebellen om deel te nemen aan zo’n geza-
menlijke regering onder de beginselen van de 
Linas-Marcoussis vredesovereenkomst die in 
januari 2003 was ondertekend.
Frankrijk, er woonden toentertijd zo’n 20.000 
Fransen in het land, reageerde snel op deze 
aanvallen. Ondanks het feit dat de Ivoriaanse 
regering er op stond dat de rebellenaanvallen 
werden ondersteund vanuit het buitenland, 
weigerde Frankrijk om het defensieverdrag 
van 1963 te activeren om Ivoorkust te 
beschermen tegen buitenlandse agressie. In 
plaats daarvan bracht Frankrijk zo’n 2.500 
troepen op de been in een operatie genaamd 
Licorne, dat er voor zorgde dat de wapenstil-

Ivoorkust’s problemen en 
doorzettingsvermogen om het 
UPU Congres te organiseren
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van de post

Afb 1. Velletje uitgegeven in 2001 voor het aankomende 23e UPU Congres 
dat in 2004 zou plaatsvinden. 

Afb 2. Kaart die de positie van de Franse troepen die deel uit maakten van Opération Licorne, laat 
de zone zien in het midden van het land tussen de gebieden gecontroleerd door de rebellen en 
regeringsgetrouwe troepen. Het Franse militaire hoofdkwartier was gelegen in Abidjan met twee 
tactische groepen met hun respectievelijke hoofdkantoren verdeeld over Man in het westen en 
Bouaké in het centrum. Bron: www.eric-burgaud.fr/cote-ivoire/operation-licorne.html
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stand van oktober 2002 tussen regerings-
troepen en noordelijke rebellen stand hield, 
en het verleende logistieke bijstand aan de 
overheid totdat Afrikaanse vredestroepen 
zouden arriveren. Begin 2003 waren er zo’n 
1.200 troepen uit Benin, Ghana, Niger, Senegal 
en Togo aanwezig deel uit makend van een 
vredesmissie genaamd ECOFORCE en die in 
Ivoorkust zouden blijven tot aan de voorziene 
verkiezingen van 2005.
Correspondentie van Franse eenheden, deel 
uitmakend van Opération Licorne in Ivoorkust, 
gebruikte adressen in de vorm van een Secteur 
Postal (postsector) met nummers in de 
85.100-serie. De post werd afgehandeld door 
het ‘Bureau Postal Interarmées 627’ (BPI 627), 
dit veldpostkantoor werd op 14 oktober 2002 
geopend in het kader van Opération Licorne. 
Het had een rond handstempel in gebruik, en 
een machinestempel met 5 golven en een veel 
zeldzamer frankeermachinestempel van het 
type SATAS SV 704 met n° SV 700801. Het 
veldpostkantoor was gelegen in Port Bouet, 
Abidjan, dat de thuisbasis vormde van het 
43e marine-infanterie bataljon. Tijdens de 
hoogtijdagen van deze missie behandelden de 
vijf gedetacheerde stafleden hier maandelijks 
15 ton brieven en pakjes, dat verdubbelde 
tijdens de eindejaarsfeestdagen. In die dagen 
waren het internet en mobiele telefoon nog 
niet zo gewoon als vandaag de dag en waren 
de manschappen nog afhankelijk van brieven 
om met het thuisfront in contact te staan. Uit-
eindelijk sloot dit veldpostkantoor haar deuren 
in Abidjan op 8 augustus 2014 (afb. 2-4).

Interventie door de Verenigde Naties
In april 2003 schroefde de regering Bush het 
door de Fransen-ondersteunde VN voorstel 
naar beneden om meer dan 250 VN vre-
destroepen uit te zenden. Men vond dat de 
taak ook door een veel kleiner contingent van 
ongeveer 40 VN functionarissen kon worden 
uitgevoerd. Frankrijk oefende druk uit voor 
een grotere VN deelname om haar eigen 
terugtrekking uit het land te vergemakkelijken. 
Frankrijk hoopte vanaf het begin van de crisis 
dat de VN een vergelijkbare rol zou spelen als 
in de Centraal-Afrikaanse Republiek aan het 
eind van de jaren negentig, waar een coalitie 
geleid door de Fransen zich terugtrok onder 
de paraplu van een kleine VN vredesmissie. 
Echter, de regering Bush wilde niets weten 
van een VN vredesmissie die diende als een 
elegante manier voor de terugtrekking van 
de Franse militairen uit Ivoorkust, waarbij 
grote aantallen parachutisten vastgepint 
zaten. Midden mei 2003 gaf president Laurent 
Gbagbo het groene licht aan Franse en West-
Afrikaanse troepen om het chaotische westen 
van het land binnen te vallen, in het grensge-
bied met Liberia. De gevechten in het westen 
van het land waren gecompliceerd door de 
betrokkenheid van strijders uit de Liberiaanse 
burgeroorlog, West-Afrikaanse huurlingen en 
gewapende milities van diverse stammen. Be-
richten van gruweldaden tegen burgers waren 
toentertijd wijdverspreid. Frankrijk voorzag om 

900 van haar 4.000 man sterke krijgsmacht in 
Ivoorkust naar het westen te verplaatsen, om 
de vechtende groepen uit elkaar te houden en 
om te voorkomen dat gewapende mannen de 
grens overtrokken, in welke richting dan ook. 
De Verenigde Naties gingen ermee akkoord 
om 26 militaire waarnemers te sturen om te 
helpen met de vredesoperatie, en om 50 extra 
waarnemers te sturen indien nodig.

MINUCI
Deze in aanvang kleine VN vredesmissie, 
genaamd MINUCI, was opgericht op 13 mei 
2003 als een politieke missie om te helpen de 
Linas-Marcoussis Vredesovereenkomst te im-
plementeren en als aanvulling op de operaties 
van de West-Afrikaanse en Franse vredestroe-
pen. Op 4 April 2004, werd MINUCI vervangen 
door de grootscheepse VN vredesmissie – de 
United Nations Operation in Côte d’Ivoire 
(UNOCI). UNOCI’s belangrijkste doelstelling 
was het faciliteren van de uitvoering van de 
vredesovereenkomst, ondertekend in januari 
2003 door de lvoriaanse partijen met als doel 
de Ivoriaanse burgeroorlog te beëindigen. Het 

mandaat van deze missie werd verschillende 
keren verlengd en aangepast om tegemoet 
te komen aan de nieuwe omstandigheden en 
de geleidelijk veranderde ontstane situatie 
in het land. In november 2010 werd Alassane 
Ouattara tot winnaar uitgeroepen van de presi-
dentiële verkiezingen die plaatsvonden onder 
toezicht van de Verenigde Naties, waarvan werd 
gehoopt dat ze het vredesproces in Ivoorkust 
zouden helpen. In plaats daarvan gleed het 
land terug naar de burgeroorlog toen de nog in 
functie zijnde leider Laurent Gbagbo weigerde 
af te treden, waarbij hij zijn troepen, parami-
litairen en huurlingen inzette om zijn positie 
te versterken en het ongenoegen de kop in te 
drukken. Een vijfmaandse patstelling die volgde 
eindigde met de arrestatie van Gbagbo en met 
de inhuldiging van de legitieme president op 
21 mei 2011. Het mandaat van UNOCI, samen 
met de volmacht voor de aanwezigheid van 
de Franse troepen die het ondersteunde, werd 
later verlengd tot 30 juni 2016. Er werd beslist 
dat de prioriteit van de missie de bescherming 
van burgers zou blijven en dat het zich zou 
concentreren op demobiliseren, ontwapenen 

Afb 3. Brief van een 
lid van het 1e Tiral-
lieurs Regiment dat 
was ingevlogen van-
uit Golbey in Frank-
rijk. Deze eenheid 
maakte deel uit van 
de tactische groep die 
was gelegerd in de 
centrale sector en in 
dit geval waarschijn-
lijk in de regerings-
zetel Yamoussoukro. 
De eenheid had 
gedurende de 
Opération Licorne het 
identificatienum-
mer SP 85.113 en 
deze brief werd op 
8 mei 2003 door het 
BPI 627 in Abidjan 
afgestempeld, waar 
de meeste post van 
Opération Licorne 
passeerde.

Afb 4. Brief 
verzonden door 
de aalmoezenier 
en afgestempeld 
op 30 maart 2006 
door BPI 627 met 
het identifi-
catienummer 
SP 85.105 dat deel 
uitmaakte van het 
43e marine-in-
fanterie bataljon 
gestationeerd 
in Port Bouet, 
Abidjan.
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en re-integreren van voormalige strijders en 
de hervorming van de veiligheidssector, met 
als doelstelling geleidelijk de veiligheidsver-
antwoording terug te geven aan de overheid. 
De militaire component van UNOCI werd 
teruggebracht tot 5.245 troepen en 192 waar-
nemers, samen met 1.500 politieagenten en 
8 douaniers. In oktober 2015 vonden er weer 
presidentiele verkiezingen plaats in Ivoorkust, 
en uiteindelijk werd eind juni 2017 de UNOCI 
vredesmissie ontbonden (afb. 5).

Ivoorkust’s inspanning om de toe-
stemming van het UPU te bemachtigen
Tijdens de strategische conferentie van de UPU 
die 13 en 14 april 2015 in Genève plaatsvond 
kondigde het land zijn kandidatuur aan en 
verdedigde het deze tijdens de bijeenkomst. 
Om dit feit te herdenken gaf Ivoorkust twee 
postzegels uit met nominale waardes van 
250 FCFA en 500 FCFA. Deze zegels wer-
den gedrukt in vellen van 24 zegels door de 
Tunesische staatsdrukkerij op 26 juni 2015 en 
uitgegeven op 27 augustus 2015. Van iedere 
waarde werden respectievelijk 200.000 en 
100.000 zegels gedrukt terwijl tevens een klein 
aantal velletjes werden gedrukt met beide 
zegels zes keer in samendruk, waarschijnlijk 
in een oplage van slechts 1.000 velletjes. 
Daarnaast werden er 300 zogenoemde épreuve 
de luxe, 300 ongetande zegels en 1.000 FDC 
enveloppen aangemaakt. De zegels laten het 
eerste postkantoor van Grand Bassam zien 
dat gelegen is aan de kust dichtbij Abidjan, 
toen Grand Bassam de hoofdstad van het land 
was, ten tijde van de bouw van dit gebouw 
in 1893. Het gebouw staat sinds 2012 op de 
Unesco Werelderfgoedlijst, net als de rest van 
historisch Grand Bassam. Het gebouw vormde 
ook het aankomststation van de onderzeese 
telegraafkabel, gebouwd door de Duitsers, om 
Ivoorkust te verbinden met de buitenwereld, 
met aan de ene kant Conakry, Guinea en Coto-
nou, Dahomey aan de andere kant. Het gebouw 
werd lokaal het ‘Huis met de duizend voeten’ 
[mille pieds] genoemd aangezien het enigszins 
verhoogd stond vergeleken met het grondop-

Afb 5. Ongefrankeerde 
(portvrijdom) speciaal 
UNOCI luchtpostblad 
verzonden door een 
Bengaalse korporaal 
deel uitmakend van 
het 1e Bengaalse 
Bataljon dat dienst 
deed in het land en 
gestationeerd was in 
Daloa, in het westen 
van het land. Het werd 
aangeboden op 26 mei 
2005 op het postkan-
toor Abidjan 18, gele-
gen aan de Boulevard 
de Marseille in de 
wijk Treichville, en op 
29 mei 2005 in Dhaka 
bezorgt.

Afb 6. 
Compleet 
vel van de 
250 FCFA 
ter herin-
nering van 
de strategi-
sche confe-
rentie van 
het UPU 
gehouden 
in Genève 
in 2015.
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pervlak zodat je de kabels het gebouw zag bin-
nengaan. De beslissing of het land het volgende 
UPU Congres mocht organiseren was nog niet 
genomen toen deze zegels werden uitgegeven, 
maar het land was hoopvol (afb. 6+7).

PAPU
In december 2015, trad Ivoorkust als gastheer 
op van een tweedaagse bijeenkomst van de 
Pan-Afrikaanse Post Unie (PAPU) waar onge-
veer 400 deelnemers uit 31 landen aanwezig 
waren, waaronder enkele belangrijke UPU me-
dewerkers uit Bern. Vervolgens werd de goed-
keuring om het 27e UPU Congres in Abidjan te 
organiseren binnengehaald en op het hoogste 
diplomatieke niveau werd de meerderheid van 
de 145 UPU lidstaten verkregen. 
President Alassane Ouattara en premier Da-
niel Kablan verzekerden zich ervan dat Afrika 
slechts één kandidaat had en overtuigden 
Tunesië en Ethiopië ervan hun kandidatuur 
terug te trekken. Uiteindelijk werd in Istanboel 
bekend gemaakt dat Ivoorkust het volgende 
UPU Congres mocht organiseren. Tijdens de 
lunch, die de volgende dag door Ivoorkust 
werd aangeboden in Istanboel, zei de alge-
meen directeur van de UPU Bishar A. Hussein 
“In Afrika, wordt het belang van een land niet 
bepaald door hoe vaak het is gevallen, maar 
door hoe vaak het opstond. Dat is het geval 
met Ivoorkust”. Er werd tevens besloten om 
een extra UPU Congress te organiseren in 
2018, waar zaken zullen worden behandeld 

waar men niet uit kwam tijdens het 26e UPU 
Congres, zoals de hervorming van de UPU. 
Deze bijeenkomst zal worden gehouden in 
Addis Abeba, Ethiopië. “We zijn op weg naar 
Abidjan met een stop over in Addis Abeba. De 
richting is bepaald en ons enthousiasme en 
dynamiek blijft hetzelfde” zei de UPU plaats-
vervangend algemene directeur, Pascal Clivaz.

Afb 7. Handge-
nummerd com-
pleet vel met 
beide zegels 
van 250 FCFA 
en 500 FCFA 
zes keer in 
samenhang.
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VEILING 214
Zaterdag 17 maart 2018
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal.

•	KIJKDAGEN: maandag	12	t/m	vrijdag	16	maart	van	10.00	
tot	16.00	uur,	zaterdag	17	maart	van	08.30	tot	12.30	uur.

•	VEILING:	zaterdag	17	maart	vanaf	11.00	tot	12.30	uur
	 de	zgn.	‘kleine	kavels‘	en	vanaf	13.30	uur	de	verzamelingen,		

partijen	en	dozen.
•	Vraag	de	GRATIS CATALOGUS!
•	Veiling	215	wordt	gehouden	op	zaterdag	12	mei	2018.

Tevens	renteloze	voorschotten	op	grotere	kollekties.

W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur.
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door Rien de Jong

e postadministraties in de diverse lan-
den stond het in eerste instantie vrij 
zelf te bepalen welke kleuren men voor 
hun postzegels wilde gebruiken. Een 

gevolg van de steeds verder voortschrijdende 
samenwerking was, dat er bepaalde afspraken 
gemaakt werden. Al in 1861 had de Pruisische 
Post bij de leden van de Duits-Oostenrijkse post-
vereniging het gebruik van uniforme kleuren ter 
sprake gebracht (afb. 1). Maar het duurde nog 
tot het congres van de Wereldpostvereniging, 
in 1897 gehouden in Washington, dat de door 
Oostenrijk-Hongarije en Luxemburg voorge-
stelde kleuren groen, rood en blauw vastgelegd 
werden. Tijdens het congres in 1906 in Rome 
werd voorgeschreven dat in het internationale 

D

Door de toenemende verscheidenheid aan postzegels en het groeiend internationaal postverkeer in de tweede 
helft van de 19e eeuw, werd het wenselijk geacht poststukken, verstuurd naar het buitenland, te voorzien van 
postzegels met een uniforme kleur. Hierdoor zouden postbeambten eenvoudiger en sneller kunnen controleren 
of de juiste postzegel gebruikt werd, en daarmee voldoende betaald was, voor de verzending van het poststuk. 

postverkeer de volgende vaste kleuren voor de 
postzegels moesten worden gebruikt: groen 
voor drukwerk, rood voor briefkaarten en don-
kerblauw voor brieven. De overgrote meerder-
heid van de UPU-leden besloot gevolg te geven 
aan dit voorstel en Nederland moest, na in 
eerste instantie tegenwerpingen geuit te heb-
ben, zich toch bij de meerderheid aansluiten. 
Het gevolg was dat voor een nieuwe postzegel-
uitgifte gedeeltelijk andere kleuren gebruikt 
moesten gaan worden dan bij de lopende emis-
sie Hangend Haar van de uitgifte 1891. Minister 
Lely ging op 20 december 1898 akkoord met het 
gebruik van de zogenoemde UPU-kleuren. De 
2½ cent ‘cijferzegel’ van de uitgifte 1899 werd 
groen, de 5 cent van de uitgifte 1899 Koningin 
Wilhelmina (bontkraag) rood en de 12½ cent 
van dezelfde uitgifte blauw (afb 2-4).

Tariefverhogingen en kleurkeuze
In 1920 gaan de tarieven aanzienlijk omhoog 
en is het nodig nieuwe zegels voor de post 
naar het buitenland te maken in de voorge-
schreven kleuren groen, rood en blauw. Zo 
ontstaan de nieuwe cijferzegels (5 cent groen, 
12½ cent rood en 20 cent lichtblauw) in de 
periode 1921-1922 (afb 5-7). Na een aantal ja-
ren worden de posttarieven weer verlaagd. De 
diverse uitgebrachte kinderzegels in de blauwe 
kleur brengen de tariefvermindering als volgt 
in beeld: in 1927/28 is het nog 15 cent en van 
1928 tot 1945 moet 12½ cent betaald worden. 
Pas in 1947 wordt het weer 20 cent (afb 8-13). 

Vrijheid na Brussel
Op het UPU congres van 1952 in Brussel 
besluit men de postadministraties hun vrijheid 

De Universal Postal Union (UPU) 
kleuren groen, rood en blauw

special 
2018

upu & de geschiedenis 
van de post

afb 1. Circulaire met bijlage van de UPU, gedateerd 8 februari 1879, betreffende 
een voorstel door Luxemburg voor de te kiezen UPU kleuren
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met betrekking tot het kiezen van kleuren te-
rug te geven. Een van de argumenten is dat de 
luchtposttarieven verschillen van de zeepost-
tarieven. Daardoor kan er geen sprake meer 
zijn van uniforme internationale kleuren. In 
het persbericht 6075/174 van 25 september 
1952 deelt het Staatsbedrijf der P.T.T. mee: 
Tot heden waren de postadministraties niet 
volkomen vrij in het vaststellen van de kleuren 
van de voor het internationale verkeer gebe-
zigde postzegels. In het Algemeen Postverdrag 
was nl. voorgeschreven dat de zegels welke het 
port van een gewone internationale brief van 
enkelvoudig gewicht (t/m 20 gram) vertegen-
woordigen, blauw van kleur moesten zijn: de 
kleur van een postzegel voor een internationale 
briefkaart moest rood zijn en voor een druk-
werk t/m 50 gram groen. De Nederlandse post-
dienst heeft zich steeds aan de voorgeschreven 
kleuren gehouden; vele andere landen echter 

niet. De bedoeling van deze zeer oude bepaling 
is duidelijk. Men wenste, dat de postdienst van 
het land van bestemming van een stuk alleen 
reeds aan de kleur van de opgeplakte zegel kon 
zien of het stuk voldoende was gefrankeerd. 
Deze bedoeling werd oorspronkelijk ook be-
reikt. Toen echter de post-administraties er toe 
over gingen steeds meer zegels uit te geven (en 
het daardoor dikwijls voorkwam dat er op een 
stuk verschillende postzegels waren geplakt), 
de tarieven veelvuldig werden gewijzigd en het 
luchtpostverkeer zijn intrede deed (waarvoor 
extra-luchtrecht verschuldigd was), ging het 
nut van de bepaling snel verloren. Op het van 
14 Mei t/m 10 Juli jl. te Brussel gehouden XIIIe 
Congres van de Wereldpostvereniging stelden 
dan ook 3 landen, nl. de Verenigde Staten,  
Gr.-Brittannië en de Sovjet-Unie, vóór, de bepa-
ling te doen vervallen. Zonder veel discussie 
werd het voorstel aangenomen. Van 1 Juni 
1953, de datum van inwerkingtreding van de 
bepalingen van Brussel, af, zijn de postadmi-
nistraties dus ook formeel niet meer gebonden 
aan de bepaalde kleuren voor de postzegels. 
Deze grotere vrijheid zal vooral door de ontwer-
pers van onze zegels op prijs worden gesteld. 

Tweede Wereldoorlog
Toch heeft Nederland zich, in tegenstelling 
tot het bovenstaande, niet steeds aan de 
voorgeschreven kleuren gehouden. Wat was 
het geval? Op 1 april 1940 waren de postzegels 
met de afbeelding van koningin Wilhelmina, 
ontworpen door W.A. van Konijnenburg, 

verschenen (afb 14). De Duitsers, die ons 
land op 10 mei binnengevallen waren, gingen 
er op over deze zegels te verbieden en op 
25 september werd er middels een dienstor-
der aangekondigd, dat er per 1 oktober nieuwe 
zegels verkrijgbaar zouden zijn. Aangezien dit 
in korte tijd gerealiseerd moest worden, werd 
er teruggegrepen op een bestaand ontwerp 
in combinatie met een opdruk van de nieuwe 
waarde. Op 20 augustus was het brieftarief 
verhoogd van 5 naar 7½ cent. Voordat de 
tariefsverhoging plaats had, kreeg men uit de 
postzegelautomaat, na inworp van een dub-
beltje, twee postzegels van 5 cent (afb 15+16). 

afb 2-4. De officiële UPU-kleuren groen, rood en blauw

afb 5-7. De cijferzegels met de UPU kleuren afb 8-12. 1927/1928: 15 c. Vanaf 1928: 12½ c met veel kleuren blauw. 

afb 13. 1947: 20 c. Een 
prijsverhoging van 60%, 
maar men kreeg ook 
meer postzegel

afb 14. Op 1 april 1940 ver-
schenen er nieuwe postzegels 
met de afbeelding van konin-
gin Wilhelmina, die echter al 
spoedig na de binnenval van 
de Duitsers, begin mei 1940, 
verboden werden

afb 15+16. Uit deze 
automaat kreeg men 
na inworp van een 
dubbeltje (10 cent) 
twee postzegels 
van 5 cent. Het 
tarief voor een 
binnenlandse brief 
tot 20 gram bedroeg 
begin 1940 vijf cent
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afb 19. De combinatie 2½ + 7½ cent, verkrijgbaar 
vanaf 1941. De postzegel van 2½ cent was nu wel 
aan de filatelieloketten verkrijgbaar

afb 18. Drukwerk verzonden op 11 augustus 1941 naar het buitenland met de 
 verkeerde UPU kleur postzegel. Het drukwerktarief bedroeg 2½ cent per 50 gram

afb 20. Begin 1941 keerden de postzegels van het type ‘Vliegende duif’ terug, 
waarbij de 2½ cent in de kleur donkergroen los verkrijgbaar uitgevoerd werd

afb 17. De combinatie 
2½ + 7½ cent, verkrijg-
baar vanaf 1 oktober 
1940. De postzegel van 
2½ cent was niet los of 
in  vellen verkrijgbaar

afb 21. De Franse UPU kleuren van 2008

Omdat er geen tijd was de automaten om te 
bouwen, werd er besloten deze zogeheten 
traliezegels (guilloche) op rollen van 7½ 
+ 2½ cent (als aanvullingswaarde tot 10 
cent) te vervaardigen. Na inworp van een 
dubbeltje kreeg men een paar van de 7½ en 
2½ cent samenhangend. De zegels waren 
in twee kleurenrasterdiepdruk vervaardigd 
en  hadden allebei een steenrode kleur 
(afb 17+18). 
Met drie keer 2½ cent had men ook weer 
het brieftarief. Daarnaast kon men de 2½ 
cent postzegel ook gebruiken, zijnde het 
drukwerktarief per 50 gram, voor verzending 
naar het buitenland. Echter volgens de UPU 
afspraken had de 2½ cent groen moeten zijn. 
In 1941 keerden de postzegels van het type 
‘Vliegende duif’ van de ontwerper Chris 
 Lebeau terug, waarbij de 2½ cent in de kleur 
donkergroen werd uitgevoerd. De 12½ cent 
voor brieven naar het buitenland, werd in 
de kleur licht-ultramarijn gedrukt. Uit de 
automaat kreeg men, na het inwerpen van 
een dubbeltje voortaan een strookje met 

een roodgekleurde zegel van 7½ cent en een 
donkergroene zegel van 2½ cent (afb 19+20).

Franse ‘UPU-kleuren’
Alhoewel per 1 juli 1953 het UPU kleuren-
schema afgeschaft was, was dit schema zo 
vanzelfsprekend geworden, dat veel landen er 
nog geruime tijd aan vasthielden, maar steeds 
minder strikt. Op 1 juli 2008 gaf Frankrijk een 
drietal postzegels zonder waarde-aanduiding 
uit in de kleuren van het UPU schema. Echter 
de toepassing was anders. De kleur was 
bepalend waarvoor de postzegel gebruikt kon 
worden: groen voor de frankering van een bin-
nenlandse brief tot 20 gram met gereduceerd 

tarief, rood voor een binnenlandse brief tot 
20 gram en blauw voor brieven tot 20 gram 
naar Europese bestemmingen (afb 21).

Bronnen
De kleur van postzegels (jubileumboek 110 jaar Philate-
listenclub “Rotterdam”, 2015).
Die Farben der Briefmarken (Druck, Papier, Gummi und 
Zähnungen sind nicht alles), Rien de Jong (Manuscript, 
volgt nog in druk). 
Archief Museum Enschedé.
Privé archief.

Bron afb 1: 174. Briefmarken-Auktion, 26. April 2012, 
Corinphila, Zwitserland
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Onze winkels te Rotterdam en Amsterdam zijn opgeheven en samengevoegd in onze megastore in Haarlem.

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

MAART BEURZEN
24/03  EMMEN

Hotel Hampshire 9.30-15u 

31/03  ALKMAAR

Afas AZ Stadion  10-16u   

Info  050-5033926 of info@wbevenementen.eu

WWW.WBEVENEMENTEN.EU
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Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam - Postbus 2859 - 3000 CW Rotterdam
T: 010-2130986 F: 010-2131730 E: rynmond@xs4all.nl W: rynmond.com

Onze 78ste veiling was een groot succes.
Alle opbrengsten zijn te zien op rynmond.com

De 79ste veiling vindt plaats begin juni. Inleveren is mogelijk tot en met 21 april.

Enkele in het oog springende voordelen om in te leveren bij postzegelveiling Rijnmond: 

1. Wij betalen het grootste gedeelte van onze inzenders na 2 weken uit.

2. Gratis taxatie op ons kantoor waar uw collectie wordt doorgesproken.

3. Gratis ophalen door het hele land mits van voldoende waarde.

4. Ook uw munten collectie brengt bij ons een zeer goede prijs op.

5. Onze firma bestaat 31 jaar en vanaf het begin hebben we op vele beurzen gestaan in 
onder andere Antwerpen, Singapore, London, Hong Kong en Parijs. Met een koopkrachtig 

internationaal klantenbestand waar u als inzender van kunt profiteren.

Spanje collectie inzet 1200 opbrengst 2050

Kleinrond 
Tholen 
Inzet 24 
opbrengst 85

Randstuk China 
inzet 40 
toeslag 260

Collectie Nederland 
en gebieden 
inzet 640 
toeslag 1850

Collectie ultramar inzet 400 toeslag 2050
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Opgaven voor deze rubriek in het 
meinummer 2018 (verschijnt 3 mei) 
moeten uiterlijk op 31 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. 

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
Meppel. Kerkelijk Centrum Trias, 
Groenmarkt 6, 9.00-12:30 uur, 
T: 0529-432746. 
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5, 13.15-
16.00 uur. T: 0341-256163.|
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 
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”, Valke-
nierslaan 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 Konings-
hof,  Uiverlaan 20, 12:00 -16:00 uur. 
T: 010 5916747.
Nieuwegein. Zalencentrum De 
Bron, Buizerdlaan 1. 13.00-16.30 
uur. T: 06-43582688.
info@postkoets.nl
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 Bovenbu-
ren 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.

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

FI
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EN MANIFESTATIES

2+3 maart:
’s-Hertogenbosch. Filafair, Maas-
poort, 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.

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

3 maart:
De Weere, Theresiahuis, Vekenweg 
2, 12.30-15.30 uur. T: 0229-582544.
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13 maart:
Diemen. De Schakel, Burg, Bickerstr. 
46a, 19.00-22.00 uur. T: 06-18551829.

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

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

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

17 maart:
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 
Appingedam. ASWA-gebouw, Burg. 
Klauckelaan 16 te Appingedam van 
10.00 tot 15.00 uur. T: 0596-624394.
Boskoop. 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
Markelo. Socuruimte De Haver-
kamp, Stationsstraat 30, 10.00-
15.00 uur. T: 0548-858220.

Rottum. Dorpshuis, Binnendijk 22, 
9.30-14.30 uur. T: 0561-614892 

18 maart:
Alkmaar. Stichting de Rekere 2.0 
Drechterwaard 16, 10.00–16.00 uur. 
T : 06-14931087. 
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 maart:
Deventer. Deventer. Wijkgebouw 
Van Vlotenlaan 85, 19.00-22.00 uur. 
www.deventerpostzegelvereniging.nl
Reuver. De Schakel, Broeklaan 2, 
10.00-13.00 uur. 
hermgeerlings@home.nl

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

24 maart:
Emmen. Hampshire Hotel, Van 
Schaikweg 55, 9.30-15.00 uur. 
T. 050-5033926. 
Huizen. de Zenderkerk, Borneolaan 
30, 10.00–16.00 uur. T: 035–
5397550. gjvis123@xs4all.nl
Leerdam. Gebouw Maranatha, J.A. 
Burgersstraat 1, 10.00–16.00 uur.
www.verzamelbeursleerdam.nl
Lijnden. De Vluchtheuvel, Schiphol-
weg 649, 10.00-15.00 uur. T: 06-
54741761.

Mijdrecht. ’t Oude Parochiehuis, 
Bozenhoven 152, 9.30-13.00 uur. 
T: 0297-289322. 
www.verzamelaarsrondevenen.nl
Spijkenisse. Praktijkcollege, E. van 
Dintelstraat 11, 10.00-13.00 uur. 
T: 0181-616995. maliev@planet.nl

25 maart:
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
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerklaan 18, 9.00-1.30 
uur. T: 040-2052490. 
Weert. Scholengemeenschap 
Philips van Horne, Herenstraat 298 
9.30-15.30 uur. T: 0495-541666. 
postzegelclub@home.nl 

26 maart:
Nijmegen.Wijkcentrum ’titus 
Brandsma’, Tweede Oude Hesel-
aan 386, 19.00-22.00 uur. T: 024-
3561969. secretaris@noviopost.nl
Wijchen. Wijkcentrum ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 19.00-
22.00 uur. T: 024-6411388.

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

30 maart:
Gouda. Royal Philatelic Society. 
Spotcentrum De Mammoet, Cal-
slaan 101, 13.00-16.00 uur. 
van.welie@home.nl

31 maart:
Alkmaar. Afas AZ Stadion,  
Stadion weg 1, 10.00-16.00 uur. 
T. 050-5033926. 
De Meern. De Schalm, Oranjelaan 
10, 9.00-12.00 uur. T:06-30690519. 
secretariaat.postfris68@gmail.com
Deventer. Deventer. Wijkgebouw Van 
Vlotenlaan 85, 10.00-16.00 uur. 
www.deventerpostzegelvereniging.nl
Leer-Bingum (Duitsland), Dorf-
gemeinschaftshaus, Ziegeleistr. 15, 
8.00–14.00 uur, +49-49546346. 
Oswald.Janssen@t-online.de
Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140.

1 april:
’s-Hertogenbosch. Noorderkroon, 
Manis Krijgsmanhof 71, 9.30-12.30 
uur. T: 073-6567680. 
info@zoetelief-denbosch.nl

7 april:
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
Meppel. Kerkelijk Centrum 
Trias, Groenmarkt 6, 9.00-12:30 uur, 
T: 0529-432746. 
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5, 13.15-
16.00 uur. T: 0341-256163.|
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur, T: 0297-
563773. fvu001@gmail.com
Wierden. Het Anker, Wilhelmina-
straat 28, 10.00-15.00 uur. T: 0546-
571164.
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode. César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. T: 06-27233453. 
www.zhpv.nl

8 april:
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.
Breda. Clubhuis “De Toss”, Valkenier-
slaan 285a. 9.30 -12.30 uur. T: 076-
5144671. cees.mertens@ziggo.nl
www.pvbreda.nl
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!
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door Ben de Deugd 1

ot de invoering van de Euro in 2002 
waren nog de guldenpostzegels gel-
dig voor zover het betrof de uitgaven 
na 1977 en de Juliana Regina-zegels 

(afb. 1). In het laatste half jaar van 2001 
werden zegels uitgegeven met gulden- en 
eurowaarden (NVPH-nummers 1984-2033 
(afb. 2)).2 Nieuwe zegels werden vanaf 2002 
uitsluitend uitgegeven met de frankeer-
waarde in euro. De guldenzegels bleven ‘voor 
onbepaalde tijd’ geldig voor frankering. Veel 
handelaren en verzamelaars hebben jarenlang 
meer zegels ingekocht dan nodig voor hun 
verzameling en postaal gebruik. Genoegzaam 
zal bekend zijn dat er een levendige handel 
(afb. 4) is geweest in frankeergeldige zegels 
die tegen korting op de nominale waarde als-
nog hun weg vonden naar het postale verkeer.

De eerste actie tegen ongeldigverkla-
ring van de guldenzegels
In januari 2013 kondigde PostNL – voor velen 
onverwacht – aan dat de guldenzegels per 
1 november 2013 hun geldigheid zouden ver-
liezen De guldenzegels, welke voordien voor 
70-80% van de nominale prijs werden ver-
handeld en postaal nog 100% frankeerwaarde 
hadden verloren nagenoeg hun waarde; gelet 
op het grote overschot op de markt had iedere 
verzamelaar (afb. 5) deze reeds in de collec-
tie; direct na de aankondiging en in de verdere 
aanloop tot 1 november 2013 daalde de markt-
waarde voor de guldenzegels gestaag.3 Met 
name voor handelaren en verzamelaars met 
grote voorraden dreigde groot nadeel.
In 2013 is door een aantal NVPH-handelaren 
in kort geding een vordering ingediend tegen 
PostNL, welke als strekking had dat als voorlo-
pige maatregel de periode tot de ongeldigheid 
moest worden verlengd en/of dat er een moge-
lijkheid moest komen om de gulden zegels om 
te ruilen voor frankeergeldige (euro-)zegels. 
Die eis werd afgewezen, omdat een dergelijke 

T

Op 28 januari 2013 kondigde PostNL aan dat de guldenpostzegels hun 
geldig heid zouden verliezen. Post zegelend Nederland raakte in rep en 
roer en er werd over geprocedeerd. Bijna vijf jaar later, op 23 januari 
2018 deed de rechter in hoger beroep uitspraak. 

maatregel zich onvoldoende leende voor een 
voorlopige maatregel. In hoger beroep bleef 
dat oordeel in stand, ofschoon het gerechtshof 
daar ook inhoudelijker op in ging. Over deze 
uitspraken is destijds in Filatelie gepubliceerd.4

De bodemprocedure
Een uitspraak in kort geding (inclusief het 
hoger beroep) brengt geen definitief oordeel 
en het staat een partij vrij om in een bodem-
procedure alsnog vergelijkbare vragen aan de 
rechter voor te leggen. Zo’n procedure leidt 
wel (zo nodig na hoger beroep en cassatie) 
tot een definitief oordeel. Een tiental partijen, 
merendeels handelaren (waarvan een aantal 
aangesloten bij de NVPH) en één particulier 
trokken de stoute schoenen aan en begonnen 
met deze bodemprocedure. Bij de rechtbank 
kregen zij nul op het rekest, hun vorderingen 
werden afgewezen.5 Tegen die uitspraak is 
hoger beroep ingesteld. Het gerechtshof Den 
Haag deed onlangs uitspraak, het oordeel 
van de eerste rechter werd bevestigd.6 In dit 
artikel wordt stilgestaan bij de uitspraak in 
hoger beroep.

Bij het hof wordt doorgaans schriftelijk gepro-
cedeerd, maar in grotere en complexere zaken 
zoals deze is een pleidooi niet ongebruikelijk. 
In deze zaak hebben in een pleidooi de partijen 
en hun advocaten hun standpunt nog eens 
toegelicht op 6 november 2017. Vervolgens 
kwam dan in januari 2018 de uitspraak. Van 
belang is op te merken dat in hoger beroep 
een rechter als hoofdregel alleen behoort te 
oordelen over de onderdelen van de uit-
spraak van de rechtbank waartegen partijen 
bezwaren (grieven) aanvoeren. Elementen in 
de uitspraak van de rechtbank waarover in 
hoger beroep niet wordt geklaagd moet het 
gerechtshof doorgaans als vaststaand feit of 
– oordeel overnemen. Op die manier kan het 
gebeuren dat feitelijkheden die op een filatelist 
merkwaardig overkomen door het gerechtshof 
toch als waar worden aangenomen.

Opmerkelijkheden in het arrest
Op mij komt enigszins vreemd over dat één 
van de feiten die door PostNL is aangevoerd 
en door het hof als vaststaand wordt gehan-
teerd (dus kennelijk door de handelaren is 
aanvaard, of niet voldoende is weersproken) 
dat 99% van de guldenpostzegels van na 1977 
inmiddels zou zijn gebruikt (dat wordt mede 
gebruikt als argument: minder dan 1% is zo’n 
klein deel, dan is de ongeldig verklaring is niet 
onredelijk). Zonder het echt te weten, verbaast 
mij die 99%. Voor wat betreft de langlopende 
series lijkt mij dat percentage wel reëel, 
maar voor de diverse gelegenheidsuitgiften 
vraag ik me dit af. Een ander punt waarbij de 
wenkbrauwen fronsten was dat het hof de 
handelaren ‘beroepsfilatelisten’ noemt.7 Laat 
ik altijd gedacht hebben dat de filatelie een 
hobby is en dat je van een hobby een beroep 
kunt maken, maar ‘beroepsfilatelisten’, dat 
woord lijkt mij toch een contaminatie.

De uitspraak van het gerechtshof is opvallend 
kort. Het lijkt er op dat in deze zaak nu echt 
alles wel is gezegd en dat alle argumenten 
pro en contra terdege zijn gewisseld. Omdat 
er geen zicht is op de onderlinge processtuk-
ken, is het moeilijk te zien of door partijen 
sommige argumenten vergeten zijn, of in de 
verdere discussie niet verder zijn herhaald 
omdat men deze onvoldoende kansrijk achtte. 
Aan de omvang van de processtukken zal het 
vast niet liggen, uit de uitspraak blijkt dat door 
de handelaren niet minder dan 16 grieven zijn 
ingebracht en dat de schriftelijke reactie van 
PostNL ten minste 600 alinea’s telde!
De hoofdvraag die het hof behandelt is de 
vraag of de ongeldigverklaring door PostNL, 
tegen een betrekkelijk korte termijn en zonder 
omruilmogelijkheid onrechtmatig is (afb. 7). 
Dat is niet zo, het gerechtshof meent dat het 
besluit van PostNL redelijk is. Overleg tussen 
NVPH en PostNL in 2001, waarin een geldig-
heid voor onbepaalde tijd is toegezegd doet 
daar niets aan af. Een ‘onbepaalde duur’ is niet 
een ‘onbeperkte duur’ merkt het hof op. 

Uiteindelijk blijkt er wel dat er een belangen-
afweging heeft plaatsgevonden. Het hof stelt 
dat PostNL, alle feiten en belangen overziend, 
mocht besluiten tot ongeldigverklaring op 
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1. Crouwel 
en  Juliana 
Regina 
 zegels van 
voor 1977 
waren 
nog geldig 
tot de 
ongeldig-
verklaring 
in 2013

2. Zegel uit 2001 met waarde-aanduiding 
in zowel gulden als euro

3. De zilveren Gulden-
zegel werd uitzonder-
lijk in 2001 uitsluitend 
uitgebracht met een 
guldenwaarde

4. In 1980 organiseerde de Nederlandse Verenging van Postzegel 
Handelaren een tentoonstelling in Den Haag
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de wijze zoals die plaatsvond. Als relevante 
aspecten worden daarbij aangehaald het 
voorstaande gegeven dat 99% van de zegels 
postaal was verbruikt, de termijn van meer 
dan een decennium na invoering van de euro, 
maar ook dat het bezit van de handelaren 
wordt beschouwd als secundaire verkrijging; 
de handelaren kochten hun zegels niet van 
de post, maar verkregen de guldenzegels uit 
verzamelingen en dergelijke.

Welk juridisch eigenschappen 
heeft de postzegel?
Dat laatste blijft voor mij een lastig punt. Als 
jurist en als filatelist zou ik toch benieuwd zijn 
naar een meer gedetailleerde benadering van 
de vraag wat een postzegel nu is. Kennelijk 
ziet het hof, gelet op het debat van partijen, 
niet echt een aanleiding om daar op in te 
gaan, terwijl al decennia geleden door een 
jurist dergelijke vragen zijn opgeworpen.8 
Terecht oordeelt het hof dat de postzegel 
niet een algemeen betaalmiddel is, zoals de 
handelaren wel probeerden te stellen. De 
postzegel is wél een bewijs voor het betalen 
van een vervoersdienst. Maar wat vreemd 
wordt het, dat gesteld wordt dat de algemene 
voorwaarden voor het postvervoer niet op die 
postzegel van toepassing zijn vanwege het feit 
dat die vervoersovereenkomst pas tot stand 
komt op het moment dat een poststuk voor 
verzending wordt aangeboden. In de oude 
algemene voorwaarden van de post stond 
dat bij ongeldigverklaring van postzegels er 
inruilmogelijkheden waren9 – dan zou ik toch 
menen dat ook de nieuwe algemene voorwaar-
den op enigerlei wijze van belang zijn voor 
de postzegel, dus ook zelfs nog vóórdat een 
vervoersovereenkomst is gesloten. En daarbij, 
de postzegel zou ook juridisch toch als een 
voorloper op een latere vervoersovereenkomst 
kunnen worden gezien; aan de postzegel 
kleven rechten en plichten en denkbaar is 
dat de algemene voorwaarden die juridische 
eigenschap kleur geven.

Bezitter van de postzegel
Weinig overtuigend blijft voor mij in dit ver-
band ook dat er volgens het hof in navolging 
van PostNL een onderscheid zou kunnen 
worden gemaakt tussen degene die een 
postzegel van de post heeft gekocht en een 
latere bezitter (na doorverkoop of vererving 
van die postzegel, of voor mijn part vinden of 
stelen van die postzegel). In mijn (juridische) 
optiek is een postzegel een stuk ‘aan toonder’, 

degene die die postzegel heeft mag de aan 
de zegel verbonden rechten uitoefenen (de 
postzegel is het bewijs van vooruitbetaling van 
de vervoersovereenkomst). Aan de postzegel, 
los of op een brief is niet te zien of de bezitter 
of gebruiker de eerste eigenaar is, of een 
opvolgende eigenaar of zelfs een dief 10 – het 
bewijs dat er voor de vervoersdienst vooruit is 
betaald is er ook niet minder om. Maar zelfs al 
zou dat anders zijn en er is wel zo’n onder-
scheid, dan zou de consequentie ook kunnen 
zijn dat de eerste eigenaar na enig tijdsverloop 
die postzegels nog wel zou mogen gebruiken, 
maar een opvolgend eigenaar (de handelaar) 
niet meer. Dat is natuurlijk onmogelijk, want 
op een brief zie je dat niet en juist daarom lijkt 
het mij dat dit argument niet hanteerbaar is.

Sui generis
Als een maatschappelijk verschijnsel niet direct 
in een juridisch gedefinieerd kader past, dan 
noemen juristen dit een ‘sui generis’, (van eigen 
aard, op zichzelf staand). Het lastige is dat in 
dat geval het niet makkelijk is om rechtsregels 
toe te passen, want het maatschappelijke 
verschijnsel past niet in een bestaand juridisch 
hokje waar vaste regels bij horen. Als juridische 
filatelist of als filatelistische jurist zou het toch 
leuk zijn als het – in onze ogen – zo brede maat-
schappelijke verschijnsel ‘postzegel’ een eigen 
hokje krijgt, met bijbehorende rechtsregels. 
Helaas, het hof geeft ons dat hokje niet. Het 
juridische oordeel wordt op een andere wijze 
geformuleerd, een rationele afweging van alle 
belangen over en weer op basis van de feiten 
en omstandigheden welke de partijen hebben 
aangedragen. Wat je er ook van vindt, de balans 
moet een van de twee kanten uitslaan en het 
hof oordeelt hier in het voordeel van PostNL.
Een reserve-anker wat door de handelaren 
was uitgeworpen was de vraag of de door de 
ongeldig verklaring PostNL zich niet heeft ver-
rijkt, omdat plotsklaps PostNL werd ontslagen 
van een vervoersverplichting, terwijl de kosten 
daarvoor al vooruit waren betaald (de postze-
gel hoeft immers niet meer als betalingsbewijs 
geaccepteerd te worden). Maar daar is het hof 
kort over, ook dat gaat niet.

Hoe nu verder?
Tegen de uitspraak van het gerechtshof kan 
nog cassatieberoep worden ingesteld. Een 
verdere discussie over de feiten die het hof 
heeft gehanteerd of vastgesteld is daarbij 
niet mogelijk. Uitsluitend over de juridische 
benadering van het hof en de begrijpelijkheid 

van de motivering kan dan eventueel nog ge-
klaagd worden. De vraag is of cassatieberoep 
zal worden ingesteld. Maatschappelijk – in elk 
geval vanuit het gezichtspunt van filatelisten – 
lijkt het belang en de vraag voldoende van 
gewicht, maar of de handelaren die langdurige 
en kostbare stap, met onzekere uitkomst nog 
willen wagen is de vraag. De beroepstermijn is 
drie maanden, dus eind april weten we dat.
Voorlopig is de uitspraak daar. Het ziet er naar 
uit dat de guldenzegels niet alsnog als franke-
ring worden toegelaten en een omruilmoge-
lijkheid komt er ook niet meer. Voor filatelisten 
komt er geen antwoord op de vraag wat een 
postzegel juridisch nu eigenlijk is. 
Maar, (niet-beroeps-) filatelisten hoeven niet 
te treuren. Geen juridisch hokje voor de post-
zegel, maar in onze albums zijn hokjes genoeg 
waar postzegels in passen (afb. 9). Postzegels 
zijn er niet per se om op een brief te plakken, 
je kunt ze ook gewoon verzamelen!

Noten
1. De auteur is filatelist en advocaat. De auteur is 
beroepshalve niet betrokken bij de procedure of de 
partijen in die procedure.
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6. Een cadeau aan ieder huisadres in Nederland: een zegel zonder 
waarde, geldig op de dag dat PTT in 1998 naar de beurs ging en 
goed voor een brief van 20 gram (80 cent)

5. Een aantal 
verzamelaars 
bijeen

7. Zegel bij ge-
legenheid van 
de invoering 
van het nieuwe 
Burgerlijk 
Wetboek in 
1992

8. De eerste postzegels van Nederland, 1852
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Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht biedt sinds 1926 
gerichte kwaliteitsrondzendingen 
per verzamelgebied. Contributie 
€9 per jaar. Tegemoetkoming in 
portokosten. Zie www.csk.nu 
Tel 0514 850744

Diversen
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.

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

K

LEIN E

A N N O N

C
E

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

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

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!

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

 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

2. Behoudens de zilveren verrassingszegel, NVPH-
nummer 2009, als afscheid van de gulden, had deze 
alleen de frankeerwaarde ƒ 12,75 (afb. 3).
3. De auteur heeft in de laatste maanden zegels en 
boekjes gekocht tegen 10% van de nominale waarde. 
De prijs voor een aangetekende brief was daarmee 
effectief gelijk aan de normale frankeerwaarde voor een 
gewone brief (afb. 6).
4. Edwin Voerman en Ben de Deugd, Filatelie 2013, num-
mer 7/8, pagina 448-451 en Edwin Voerman en Ben de 
Deugd, Filatelie 2013, nummer 11, pagina 660+661.
5. Vonnis van de rechtbank Den Haag, van 23 maart 

2016, gepubliceerd onder ECLI:NL:RBDHA:2016:2921. 
Uit die uitspraak blijkt dat er 4 aparte procedures waren 
gestart, welke echter gevoegd zijn behandeld en tot één 
uitspraak zijn gebracht.
6. Arrest (zo heet een uitspraak in hoger beroep) van 
gerechtshof Den Haag van 23 januari 2018, gepubli-
ceerd onder ECLI:NL:GHDHA:2018:15.
7. Wellicht is deze term door PostNL aangedragen.
8. In 1952 schreef prof. mr J. Valkhoff een artikel genaamd 
‘De Nederlandse postzegel privaatrechtelijk beschouwd’, 
ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de 
postzegel (afb. 8). Dit artikel werd later dat jaar enigszins 

bewerkt in een boekje van 40 pagina’s uitgegeven door – 
nota bene! – het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie. Valkhoff signaleert dat het niet makkelijk is 
een postzegel in een bepaald juridisch hokje te plaatsen.
9. Bij de procedures in 2013-2014 was nog een belang-
rijk argument dat PostNL in 2012, in het zicht van de 
bekendmaking van de ongeldigverklaring de omruilmo-
gelijkheid uit de algemene voorwaarden had geschrapt. 
Dat argument vind ik niet terug in de uitspraak van het 
gerechtshof.
10. Juridisch gezien is een dief geen eigenaar, maar een 
(onrechtmatige) bezitter.

9. Deel van een 
albumblad: 
er dienen nog 
vakjes gevuld 
te worden

http://www.csk.nu/
http://www.usca.nl/
mailto:info@usca.nl
tel:0180-316452
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
http://www.chinafilatelie.nl/
tel:0182-379470
http://www.sgbritannia.nl/
http://www.nvpvl.nl/
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Restitutie van dubbel betaalde abonnementen
Abonnees van Filatelie die in het gehele 
kalender jaar 2017 lid waren 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 rekening-

nummer 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 Abonnementenland : 
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 aan-
gesloten komen in aanmerking!)
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

e Eerste wereldoorlog was in 1918 
gewonnen door Frankrijk en Groot-
Brittannië omdat de Verenigde Staten 
in 1917 tot hun kamp waren toegetre-

den en vervolgens de strijd aan het westfront in 
België en Noord-Frankrijk hadden beslist. Met 
name door de inbreng van Frankrijk en vanwege 
de Spaanse griep van Woodrow Wilson, de pre-
sident van de Verenigde Staten, kreeg Duitsland 
bij het Verdrag van Versailles als enige de schuld 
van de Eerste Wereldoorlog en moest het land 
volgens artikel 231 van het Verdrag van Versailles 
van 1919 132 miljard goudmarken aan herstelbe-
talingen overmaken aan de geallieerden. Hoewel 
de Duitse regering besloot zich te houden aan de 
akkoorden, probeerde zij door een inflatiepolitiek 
de geallieerden ervan te overtuigen dat Duits-
land niet in staat zou zijn dit bedrag te betalen. 
Nadat Frankrijk in januari 1923 het Duitse 
Ruhrgebied bezette om de herstelbetalingen af te 
dwingen, gingen de Duitse ambtenaren en de ar-

Terug naar 1923

D
beiders in staking terwijl ze toch werden doorbe-
taald door de Duitse regering. Hierdoor ontstond 
een enorme inflatie en raakten veel Duitsers hun 
spaargeld kwijt en gingen de lonen achteruit en 
de pensioengelden verloren. Resultaat was een 
enorme algemene armoede in Duitsland, waar-
door bijvoorbeeld heel veel Duitse vrouwen naar 
Nederland kwamen om als dienstbode te werken, 
aangezien voor hen in Nederland volop werk was, 
omdat het beroep van dienstbode onder Neder-
landse vrouwen bepaald niet populair was. 
De algemene armoede in Duitsland was even-
eens de oorzaak dat de populist Adolf Hitler 
steeds meer steun kreeg, zodat hij in 1933 rijks-
kanselier van Duitsland werd, waarna hij in 1939 
de Tweede Wereldoorlog veroorzaakte.
In 1923 leidde de inflatie tot een enorme ver-
hoging van de Duitse posttarieven, zodat er in 
november 1923 zelfs zegels van 50 miljard mark 
werden uitgegeven. Nadat de stakingen in het 
Ruhrgebied waren beëindigd werd besloten om 
per 1 december dat jaar de ‘rentenmark’ in te 
voeren, waarbij 1 rentenmark overeenkwam met 

1 biljoen = 1000 miljard mark. Ook werden op 
1 december 1923 nieuwe frankeerzegels uitgege-
ven van 3, 5, 10, 20, 50 en 100 rentenpfennig en 
bleven de zegels met miljarden opdruk geldig tot 
1 januari 1924. In december 1923 was het dus mo-
gelijk om de nieuwe pfennig-zegels als frankering 
te combineren met de miljarden-opdrukzegels. Op 
de afgebeelde envelop van Leipzig naar Den Haag 
is te zien dat er met zegels van in totaal 139 mil-
jard mark aan opdrukmarken is gefrankeerd en 
met twee zegels van 3 rentenpfennig, in totaal 
dus voor 13,9 + 6 = 19,9 rentenpfennig. Aangezien 
het Duitse tarief voor brieven naar het buitenland 
30 rentenpfennig bedroeg, werd er in Duitsland 
15 centiemen port geheven, waarbij de blauwe 
‘T’ van Taxe onder de portzegel is terechtgeko-
men. De Posterijen in Den Haag vertaalden de 
15 centiemen in 15 cent en plakten een portzegel 
van 15 cent op de brief. De heer J.C.E.Bosmans in 
Den Haag betaalde dat bedrag en kwam daarmee 
in het bezit van een brief die de Duitse problema-
tiek in december 1923 uitstekend weergeeft.

Gert Holstege
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BINNENLANDSE BLADEN

Onneembare vestingen
In de tweede helft van de vorige 
eeuw zagen veel Nederlandse 
filatelistische verenigingen het 
levenslicht, waaronder de in 1967 
opgerichte Contactgroep Frank-
rijk Verzamelaars. Jubileumjaar 
2017 was dus reden voor een 
feestje. Voorzitter Edwin Voerman 
meldt in het decembernummer 
van Marianne dat de vereniging 
dit heugelijke feit met een fraai 
jubileumboek en tentoonstelling 
heeft gevierd. Bovendien tekenden 
niet eerder zoveel leden het 
presentieboek sinds de oprichting 
vijftig jaar geleden! In het 195e 
bulletin van de CFV (A4-formaat, 
geheel in kleur) vinden wij o.a. 
twee ‘spin-offs’ van artikelen uit 
het jubileumboek, een collage 
van de jubileumtentoonstelling 
en -vergadering op de Postex van 
vorig jaar en de rubriek ‘Uit de 
tijdschriften’ waarin de relevante 
Franse bladen kort worden samen-
gevat. Edward Froon steekt in dit 
bulletin van wal met een tweeluik 
over Franse kastelen en paleizen, 
dat uiteindelijk culmineert in zijn 
bijdrage voor het jubileumboek: 
een artikel over het extravagante 
paleis van Versailles. In dit eerste 
deel passeren de oudste burchten 
van het land de revue: fraaie maxi-
mumkaarten van de auteur wisse-
len de tekstfragmenten hierbij af. 
Verder vinden wij twee bijdragen 
van voorzitter Edwin Voerman. 
Een daarvan borduurt voort op het 
jubileumboek en behandelt wel 
een zeer specifiek onderwerp: het 
gebruik van de zegels van de serie 
‘Sites et Monuments 1938’. Gezien 
de vele tariefswijzigingen zijn som-
mige zegels van deze luisterrijke 
serie zeer spaarzaam gebruikt, 
maar Voerman toont ons een aan-
tal mooie exemplaren. Roelof van 

der Kamp behandelt in een kort 
maar krachtig artikel een heuse 
crime philatélique: een vervalste 
15 centimes blauw resulteerde 
in 1886 tot hoge boetes en zelfs 
celstraffen. Van der Kamp legt mi-
nutieus uit hoe wij deze vervalsing 
kunnen herkennen. Een bijzonder 
afwisselend en prettig blad!
www.cfv-marianne.nl

Exotische postoorlogen
Van het fraaie Frankrijk reizen we 
af naar het Verre Oosten, om pre-
cies te zijn naar de Zuid-Chinese 
Zee, waar altijd veel om te doen 
is geweest, ook op filatelistisch 
gebied. De Studiegroep China 
Filatelie is opgericht in 1973 en 
distribueert viermaal per jaar het 
bulletin China Filatelie. Speci-
ale interesse ligt natuurlijk in de 
beide China’s (Volksrepubliek en 
Republiek (Taiwan)), maar ook 
omliggende landen hebben de aan-
dacht. Het blad is geheel in kleur 
en wordt gedrukt op A4-formaat. 
In het decemberbulletin treffen wij 
een scala aan (vertaalde) artikelen 
aan buiten een paar verslagen van 
bijeenkomsten. Het eerste artikel 
betreft een vertaling uit China 
Philately waarin het technische 
procedé van druktechnieken in 
de Volksrepubliek helder wordt 
uitgelegd. Dong Chunqi neemt ons 
mee op een reis door de tijd: eind 
jaren vijftig beginnen we bij diep-
druk maar al in de jaren zestig zag 
de fotogravure het licht. Vanaf de 
vroege jaren zestig werd vlakdruk 
een steeds populairdere techniek, 
maar de Culturele Revolutie stelde 
verdere vernieuwing uit. Na de 
jaren zeventig steeg de kwaliteit 
echter weer door o.a. de vierkleu-
ren rasterdiepdruk. Een interes-

sante uiteenzetting! Eveneens 
intrigerend zijn de postoorlogen 
van Volksrepubliek China in de ja-
ren ‘60 t/m ’90 van de vorige eeuw. 
Jan Heijs bespreekt kort een aantal 
zaken waarin Volksrepubliek China 
weigerde bepaalde zegels van Ne-
pal, West-Duitsland en (uiteraard) 
Taiwan te accepteren op basis van 
ideologische verschillen. Uiterst 
boeiende materie om te lezen. 
www.chinafilatelie.nl

W
IJ
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De standaard zetten…
Het is de taak van een recensent 
de aandacht over de tientallen 
bladen zoveel mogelijk te spreiden 
en daar het bulletin Al Barid van 
de Contactgroep Islamitische 
Wereld door mijn voorganger nog 
in augustus vorig jaar is geprezen 
op inhoudelijke gronden, spreek ik 
hier eigenlijk voor mijn beurt. De 
imposante vooruitgang m.b.t. het 
formaat en uitstraling van het blad 
verdienen hier echter toch nog even 
een voetnootje. Waar nummer 81 
nog op A5-formaat werd gedrukt, 
heeft 82 een metamorfose on-
dergaan: eersteklas papier op A4-
formaat en grote hoogwaardige full 
colour afbeeldingen doen de lezer 
een groot plezier. Daar blijft het niet 
bij: nee, Al Barid beschikt nu zelfs 
over een semi harde hoogglanzende 
kaft, me dunkt een unicum in het 
Nederlandse filatelistisch tijd-
schriftwezen en dat maakt het blad 
werkelijk exclusief. In combinatie 
met de fascinerende inhoud een 
aanrader voor een ieder die meer 
wil weten van de Islamitische (post)
geschiedenis. 
www.pv-al-barid.com

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

http://www.cfv-marianne.nl/
http://www.chinafilatelie.nl/
http://www.pv-al-barid.com/
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laar verkocht, waardoor zegels van 
de laatste emissie ongebruikt geen 
grote zeldzaamheid zijn geworden.
www.deutsche-briefmarken-zeitung.de

150 jaar NDP
Het Duitse bondsblad Philatelie be-
richt in het januarinummer over een 
ander jubileum: Ingo von Garnier 
beschrijft de postzegelgeschiedenis 
van het Norddeutscher Postbezirk 
het Noordduitse Postdistrict. Dat 
was per 1 januari 1868 een postaal 
samenwerkingsverband van een 
groot aantal Duitse vorstendom-
men en (stad)staatjes, die in 1867 
samen de Noordduitse Bond 
hadden gevormd. Drijvende motor 
achter dat samengaan was de mili-
tante Pruisische minister-president 
Otto von Bismarck. Een stukje 
van het groothertogdom Hessen 
bleef echter buiten deze Bond. De 
echtgenote van de groothertog 
aldaar was namelijk een zuster 
van de Russische Tsaar, hem wilde 
Bismarck met zijn expansiepolitiek 
(daar kwam het wel op neer) nog 
niet al te veel voor het hoofd stoten. 
Op de nieuwe postzegels derhalve 
niet de naam van de Bund maar 
die van het Bezirk. Een monetaire 
eenheid waren al die gebieden ook 
nog niet, daarom verscheen de 
eerste emissie met zes zegels met 
een waarde-aanduiding in Groschen 
(Noordelijke deel), vijf zegels met 
Kreuzer (Zuidelijke deel) en één 
die verkocht werd in Schillinge, wat 
op de zegel zelf overigens niet was 
aangegeven. Die laatste diende 
voor gebruik in Hamburg. Aan 
de NDP-zegels valt het nodige te 
verzamelen, velrandverschijnselen, 
tarieven en uiteraard afstempelin-
gen (bijvoorbeeld van het voorheen 
Pruisische postagentschap in 
Wasserbillig in het groothertog-
dom Luxemburg). Er kwamen ook 
postwaardestukken en dienstze-
gels. Na het ontstaan van het Duitse 
keizerrijk per 1 januari 1871 ging 

winterspelen aan, met tot nu toe 
ruim 300 medailles.
 www.filatelist.no

Poste restante
Het gebruiken van een postkantoor 
als adres is al een redelijk oud 
verschijnsel. Dat leert ons Karel 
Langenaken in een bijdrage aan het 
januarinummer van De Postzegel. 
Al uit 1794 kent hij een voorbeeld. 
Victor Hugo beschrijft in 1867 
hoe het speciale poste restante-
kantoor functioneerde in de Rue 
Pagevin in Parijs, met openingstij-
den van 8 uur ’s morgens tot 8 uur 
’s avonds. Aanvankelijk hadden 
de postbedrijven zelf het grootste 
belang bij het bewaren van dit soort 
post: voor veel brieven werden de 
vervoerskosten pas bij ontvangst 
betaald. Toen vooraf frankeren de 
standaard was geworden opende 
het Postcongres van Madrid in 
1920 de mogelijkheid om voor 
poste restante-stukken een extra 
bedragje te vragen. Voor inter-
nationale post werd vervolgens 
het gebruiken van schuilletters 
of pseudoniemen in het adres 
verboden. Poste restante-adressen 
werden namelijk veel gebruikt om 
liefdesbrieven naar te verzenden, 
waarmee ouderlijk toezicht werd 
ontweken.
www.kvbp.be

het postale samenwerkingsver-
band NDP op in de nieuwe Duitse 
Reichspost, die vanaf 1872 alweer 
nieuwe zegels zou gaan uitgeven. 
De NDP-zegels zijn dus maar vrij 
kort in omloop geweest.
www.bdph.de

Olympische winterspelen
Het fenomeen wintersporten is na-
tuurlijk al ouder dan de moderne 
Olympische Spelen. Al vanaf 1903 
werden er in Stockholm regelma-
tig ‘Noordse Spelen’ (Nordiska 
Spel) georganiseerd. Drijvende 
kracht was de Zweedse generaal 
Viktor Balck, die ook lid was van 
het Internationale Olympische Co-
mité. In die functie pleitte hij sterk 
voor Olympische wintersporten. 
In 1908 werd tijdens de zomer-
spelen in Londen voor het eerst 
een ijssport toegelaten, namelijk 
figuurschaatsen. Winnaar werd 
een Zweedse crack op dit gebied. 
Verdere winter-initiatieven bleven 
door de Eerste Wereldoorlog nog 
even liggen. Bij de zomerspelen 
van 1920 (Antwerpen) kwam er 
ook ijshockey bij. In 1918 had 
echter de Noorse ski-bond al een 
poging gedaan om in 1920 of 1924 
winterspelen te gaan organiseren 
in Kristiania, het huidige Oslo. De 
ski-expert Halvor Kleppen schrijft 
over die vroege initiatieven in 
het Norsk Filatelistisk Tidsskrift 
(NFT), nummer 8 uit 2017. Zijn bij-
drage illustreert hij met nostalgi-
sche vignetten op wintersportge-
bied, met name met afbeeldingen 
van skiërs. Bijgaand plaatje laat 
de zogenoemde Telemark-houding 
zien.
De Noorse pogingen slaagden nog 
niet direct. Bij de Spelen van 1924 
(Parijs) kwam er voor het eerst 
een internationale wintersport-
week, die werd georganiseerd in 
Chamonix. Pas in 1952 werden 
er Noorse Olympische winter-
spelen gehouden, en wel in Oslo. 
Noorwegen voert overigens al 
jaren de ranglijst van winnaars op 

BUITENLANDSE BLADEN

Zwitserse telegramzegels
Per 1 januari 1868 begon het 
Zwitserse Post- en telegraafbedrijf 
met de uitgifte van telegramzegels. 
Het voorhanden zijn van deze zegels 
gaf klanten de gelegenheid al vooraf 
hun telegramformulieren daarmee 
te voorzien, wat tot snellere service 
en ook tot interne besparingen 
moest leiden. Over deze zegels en 
hun anderhalve eeuwfeest gaat de 
bijdrage die Michel Burzan schreef 
in de Deutsche Briefmarken-Zeitung 
(DBZ) nummer 2 van dit jaar. Er 
verschenen in de eerste emissie vier 
waarden, waarbij twee inmiddels 
kostbare franken-zegels. Het was 
nog de begintijd van de filatelie als 
hobby, dus heel veel exemplaren 
van met name de hoogste waarde 
zijn ongebruikt niet meer te vinden. 
Gebruikt komen deze zegels voor 
met alleen een stempel (schaars) 
of met een stempel plus potlood-
streep, wat verzamelaars minder 
waarderen. Ook circuleren nog 
complete formulieren maar die zijn 
ronduit zeldzaam en dus prijzig. Alle 
voorhanden gebruikte zegels van 
deze uitgave kwamen in omloop na 
een grote brand in het telegraaf-
kantoor in Bern, normaliter bleven 
de formulieren met zegels in bezit 
van de telegraafdirectie, die ze na 
verloop van tijd liet vernietigen. Al 
op 1 januari 1869 verscheen een 
tweede emissie, waarin zelfs een 
zegel van 20 franken. Die bleek 
nodig voor de hoge bedragen 
die telegrammen buiten Europa 
toen nog moesten kosten. De bij 
de uitgifte beoogde besparingen 
bleven echter uit en ook het publiek 
moest maar weinig van de zegels 
hebben. Per 1 oktober 1886 werden 
de zegels daarom ingetrokken, 
er waren inmiddels vijf emissies 
uitgekomen. De nog overgebleven 
voorraden werden tegen aanmaak-
kosten (!) aan een postzegelhande-

http://www.deutsche-briefmarken-zeitung.de/
http://www.filatelist.no/
http://www.kvbp.be/
http://www.bdph.de/
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a instelling van een burgerlijk 
bestuur onder leiding van Seyss 
Inquart begonnen de Duitsers in 
Nederland een eigen postorganisatie 

op te bouwen. Een goede postverbinding met 
de Heimat was noodzakelijk om het moreel 
hoog te houden. Ter voorkoming van sabotage 
en spionage wilde men niet afhankelijk zijn 
van de Nederlandse postdienst (PTT).

Deutsche Dienstpost Niederlande
Op 05 juni 1940 werd de Deutsche Dienstpost 
Niederlande (DDPN) opgericht.
Leider werd Oberpostrat dr. Linnemeyer van 
het Postministerie in Berlijn. Hij moest toezien 
op het postverkeer en de telefoon- en tele-
graafdienst. Zijn kantoor was gevestigd in het 
hoofdkantoor van de PTT in Den Haag.
De DDPN moest de post van de bezettings-
autoriteiten, nazipartijinstanties en hun 
personeel verzorgen alsmede de veldpost 
voor weermacht-instanties, leden van de 
weermacht, Duitse politie / veiligheidsdienst 
en de Rijksarbeidsdienst. Gelet op de vele in 
ons land gestationeerde militairen was dat 
een hele klus. Het was Duitse militairen streng 
verboden van de PTT gebruik te maken, alles 
verliep via eigen kanalen. Voordeel was dat 
post via de DDPN niet werd gecensureerd.
Later mochten ook Nederlandse bedrijven 
die voor de Duitsers werkten hun post via de 
DDPN verzenden of ontvangen. 
In ons land kwamen vijf dienstpostkantoren 
(Dienstpostämter), eerst in Den Haag, Den 

N

Het begin. In mei 1940 vielen de Duitsers ons land binnen, na zeven dagen 
capituleerden de laatste Nederlandse troepen. De in het begin van de bezetting 
in ons land gelegerde Duitse militairen kregen hun post via de veldpost. 
door Jules Braat

Bosch en Zwolle, later kwamen daar Am-
sterdam en Rotterdam bij. Verspreid door 
Nederland waren 24 er Dienstpoststellen, 
noem het maar bijkantoren (zoals Middelburg) 
en de nodige afhaal- en brengpunten (Goes 
en Souburg). De DDPN bezorgde geen post. 
In plaatsen waar geen afhaalpunt was, werd 
de post overgedragen aan de Nederlandse 
PTT die het laatste traject voor haar rekening 
nam. Voor de pakketpost was er een speciaal 
kantoor in Nijmegen.
In augustus 1940 werd in Amsterdam een 
Luftgaupostamt in gebruik genomen, dat post 
verzorgde voor de Luftwaffe. 

Walcheren
Op 23 juni 1940 werd in Middelburg een DDPN 
kantoor geopend, eerst in de kazerne aan de 
Korte Noordstraat (afb. 1), later in het kantoor 
van de Beauftragte, Dam 6. Daar werkte men 
in een eenvoudige ruimte, die naar Duits voor-
beeld was ingericht. Door de komst van steeds 
meer militairen werd het op Dam 6 te klein en 
werd uitgeweken naar het politiebureau maar 
daar bleek de ruimte niet zo geschikt. Een 
betere bedrijfsruimte was moeilijk te vinden 
mede omdat de Weermacht er het belang niet 
zo van inzag, die had al een goed werkende 
veldpost.
Op 4 december 1940 kon villa Roozenburg, 
Segeersweg 9, in Middelburg worden betrok-
ken. Het was een hele vooruitgang, van een 
krappe behuizing naar een groot huis aan de 
rand van de stad. 

Huis Roozenburg
Roozenburg werd gebouwd in 1801, opdracht-
gever en eerste bewoner zijn niet bekend. In 
1825 kocht mr. Gerardus Jacobus Ackermans 
de buitenplaats die ongeveer 120 jaar in het 
bezit van zijn nakomelingen bleef. Het huis 
had een groot achterplein en een tuin met een 
bruine beuk, tamme kastanje, treures, lariks 
en pruimenbomen. Ook waren er twee vijvers 
en twee boomgaarden. Het geheel was omge-
ven door heesters en struiken. Verder waren 
er een oranjerie en een stalgebouw. Door de 
aanleg van het Kanaal door Walcheren en de 
spoorlijn werd het grondgebied verkleind.
Vanaf 1886 werd het huis bewoond door het 
gezin van notaris Verhey, zijn schoonmoeder 
was een dochter van eerder genoemde Acker-
mans en zo kwam Roozenburg aan de familie 
Verhey toe. Zoon M.G. Verhey (1882–1951) had 
goede herinneringen aan het huis. 
Ook Abraham Kuijper, wiens vader een aantal 
jaren predikant in Middelburg was, kwam als 
kind op Roozenburg. 
In oktober 1944 kwamen huis en tuin onder 
water te staan en ging veel moois verloren. 

Kantoor DDPN
De locatie was goed gekozen, dichtbij het 
station en in de buurt van belangrijke Duitse 
instanties. Bovendien was het in Middelburg 
redelijk rustig in tegenstelling tot Vlissingen, 
dat nogal eens werd gebombardeerd. 
Roozenburg had enkele jaren leeg gestaan, 
Het maakte volgens de bezetter een vervallen 
indruk en werd dan ook opnieuw ingericht. 
Kamers, verlichting, wc’s, badkamer enz. wer-
den onderhanden genomen. De dienstruimten 
op de begane grond werden eenvoudig maar 
doelmatig ingericht Op de eerste verdieping 
waren de slaap- en gemeenschappelijke ruim-
tes smaakvol en huiselijk uitgevoerd. Vooral 
de bedrijfsleider en sociaal werkster kregen 
daarvoor lof toegezwaaid. Of bij de inrichting 
en verbouwing Walcherse bedrijven waren 
betrokken valt niet na te gaan, we mogen aan-
nemen dat de Duitsers het niet alleen hebben 
opgeknapt.

Ein Brief aus der Heimat
duits postverkeer op walcheren 1940-1944

1. Prentbriefkaart Kazerne Korte Noordstraat, gebruikt in 1931

2. Briefomslag 1943 van Middelburg naar Berlijn. Blauw kruis ten teken van 
particuliere correspondentie
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Jammer genoeg eiste de weermacht de tuin 
op voor ontspanning en aanvankelijk zat ook 
nog de veldpost in het gebouw. Pas na lang-
durige besprekingen kon die elders worden 
ondergebracht. De indruk bestaat dat het niet 
erg boterde tussen DDPN en de veldpost

Taak van de Poststelle
Het kantoor deed alle voorkomende postale 
werkzaamheden zoals het verwerken van brie-
ven, briefkaarten, drukwerk, zakenpost, kran-
ten, aangetekende brieven en pakjes.  Bovendien 
kon op – uiteraard Duitse – spaarbankboekjes 
worden ingelegd en uitbetaald, ook werden 
postwissels aangenomen of uitbetaald. Het 
was zelfs mogelijk een nieuw spaarbankboekje 
aan te vragen. Militairen konden brieven tot 
100 gram kosteloos verzenden, voor pakjes 
tot 250 gram gold hetzelfde, van 250 tot 
1000 gram moest 20 pfennig worden betaald. 
Particulieren, die hun post via DDPN verzonden, 
moesten die frankeren met Duitse postzegels, 
op het kantoor te koop (afb. 2). Het kantoor 
beschikte over een eigen stempel en aanteken-
strookjes, uit veiligheidsoverwegingen in code. 
In december 1942 verwerkte het kantoor 
Middelburg naast de post voor civiele Duitse 
autoriteiten ook nog die van 57 militaire een-
heden (afb. 3). Ook het telegraafverkeer werd 
op de Segeersweg afgehandeld, het was daar 
een drukke bedoening.
 
De staf
De staf bestond uit enkele Duitse postambte-
naren. Chef was Karl Dehl uit Solingen bijge-
staan door Heinrich Böse uit Quakenbrück en 
Franz Vogel uit Düsseldorf. Vogel werd later 
verplaatst naar Nijmegen en is daar in 1944 
bij een bombardement omgekomen. Ook ene 
Thurau wordt genoemd maar daarover is ver-
der niets bekend (afb. 4). De Duitsers waren 
door de Reichspost bij DDPN gedetacheerd. 

Karl Dehl
Karl Dehl werd op 12 juli 1900 als bakkerszoon 
in Nümbrecht kreis Oberberg geboren, In zijn 

geboorteplaats volgde hij lager- en vervolg-
onderwijs. Bij het uitbreken van de Eerste 
 Wereldoorlog trad hij in dienst bij de Duitse 
post tot juni 1918 toen werd hij ingedeeld bij de 
infanterie in Koblenz. In de woelige november-
maand van 1918 werd hij gedemobiliseerd en 
ging weer bij de post werken. In 1920 werd hij 
overgeplaatst naar Keulen, op eigen verzoek 
in 1924 naar Solingen en daar doorliep hij ver-
schillende rangen. In december 1932 meldde 
hij zich als lid van de NSDAP, in oktober 1940 
werd hij naar Middelburg overgeplaatst.
Hoewel lid van de nazipartij schijnt Dehl vrij 
schappelijke te zijn opgetreden.

Personeel
Naast de Duitse leiding werkten op Roozen-
burg een aantal Nederlanders en enkele in 
Middelburg woonachtige Rijks Duitsers, afwis-
selend vijf à zes Nederlandse mannen of zes à 
zeven vrouwen.
Om als Nederlander bij de DDPN te kun-
nen werken was het lidmaatschap van de 
NSB vereist. Deze lieden hadden ook geen 
bezwaar tegen het brengen van de verplichte 
Hitlergroet. Zij waren voorzien van een DDPN-
legitimatiebewijs, om in de zogenoemde 
Sperrstunden (22 tot 04 uur) op straat te 
mogen en hadden een speciaal bewijs van de 
Duitse politie. 
Plaatsing bij DDPN gebeurde vrijwillig of via 
het arbeidsbureau, het was voor Nederlan-
ders trouwens aantrekkelijk om bij een Duitse 
instantie te werken. Meestal hoefde je dan 
niet naar Duitsland.
Ook de Middelburgers van Duitse afkomst 
kwamen via het arbeidsbureau bij de DDPN 
terecht, voor een jonge vrouwelijke mede-
werkster gold zelfs arbeidsplicht.
Het werk bestond uit post aannemen, afhalen 
en brengen, postzegelverkoop, sorteren, 
stempelen, boodschappen doen, loketdienst, 
telegraafbediening, corvee enz. Het werk werd 
goed betaald. Een veertigjarige Middelburger 
verdiende ƒ 1820, - per jaar, een ander ƒ 55,- 
per week. Voor die tijd een goed loon.

Omgang met de Duitse leiding
De verhouding tussen de Duitsers en Nederlan-
ders was goed. Toen een NSB-medewerker een 
oproep voor de Landwacht kreeg, hield Dehl dat 
tegen, hij kon de man niet missen.
Een vrouwelijke medewerkster verklaarde na 
de oorlog wel eens met haar chef naar de bio-
scoop te zijn geweest. Ook was zij kort met een 
Duitse militair bevriend geweest, maar toen 
die werd overgeplaatst was het afgelopen. Ook 
bezocht zij met haar collega’s wel eens een 
café of ging met hen wandelen maar het bleef 
oppervlakkig. Seks?.. geen sprake van!
Haar een jaar oudere zus werkte ook bij DDPN 
maar maakte het bonter. Ze had seks met 
vaste Duitse vrienden, ging naar feestavonden 
van de Wehrmacht en kwam dan nogal eens 
onder invloed thuis.

Vervoer
Voor transport van de post van en naar Duits-
land werd gebruik gemaakt van treinen via 
Bentheim, Emmerich of Kaldenkirchen. Er reden 
doorgaande treinen van den Haag naar Berlijn, 
Dresden en Wenen. Voor het Roergebied naar 
Oberhausen/Duisburg. Het meeste postverkeer 
verliep via Bentheim maar er werd ook wel post 
vervoerd via Maastricht. Verder was er een ver-
binding met België, via Roosendaal. Van de post 
via Bentheim ging in Amersfoort een deel naar 
Amsterdam, de rest naar Den Haag. Vanuit Den 
Haag werd het verder over ons land verspreid. 
Gedurende de oorlog werden in de dienstrege-
ling nogal eens veranderingen aangebracht. 
De gegevens over het binnenlands vervoer 
zijn fragmentarisch. Voor zover valt na te gaan 
werd in het begin de post met vrachtauto’s 
vervoerd. Er was een dagelijkse autoverbin-
ding tussen Den Haag, vertrek 07.00 uur 
via Breda en Roosendaal naar Middelburg, 
aankomst 12.15 uur. Daarna werd doorgereden 
naar het afhaalpunt in de Kanaalstraat te 
Souburg. Na aan half uur werd via Middelburg 
teruggereden naar Den Haag, aankomsttijd 
19.10 uur. De chauffeur en de bijrijder hadden 
dan een dienst van 12 uur achter de rug.

3. Aangetekende veldpostbrief 10-6-1944 van Feldpostnummer 13764 B (sedert 1 januari 1944 
gelegerd in Vlissingen) met blind rolstempel van Middelburg naar Konstanz

4. Maakwerk briefomslag van München 20 april 1943 aan Paul Thurau bij de 
Deutsche Dienstpost Niederlande. Vermoedelijk heeft hij de envelop aan zichzelf 
gericht en daarbij stempels van de Deutsche Dienstpost gebruikt
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Kentering
Tot het einde van 1942 verliep het postver-
voer zonder veel problemen. Na de Duitse 
nederlaag bij Stalingrad veranderde dat. Een 
aantal Duitse instanties in het westen van 
Nederland werd in het voorjaar van 1943 uit 
veiligheidsoverwegingen naar het binnenland 
verplaatst. Het Haagse kantoor van de DDPN 
ging naar Deventer en die plaats werd het 
centrale overslagpunt. De leiding vertrok in 
die periode naar Arnhem. Voor het 
postvervoer werd een nieuwe regeling 
ontworpen waarbij wegens brandstofge-
brek autodiensten vrijwel helemaal werden 
geschrapt.
Voor Zeeland zat men aanvankelijk met een 
probleem. Volgens een ontwerpplanning zou 
de post om 18.37 uur in Middelburg aanko-
men, rijkelijk laat. Dat kwam omdat tussen 
Arnhem en Nijmegen ’s morgens elektrische 
treinen reden die geen gewoon postrijtuig 
konden trekken. Om de aankomsttijd in Mid-
delburg te versnellen werd tussen Arnhem 
en Nijmegen autovervoer ingelegd. Van Nij-
megen naar Middelburg reed dan een trein, 
die om 12.23 uur in Middelburg aankwam. 
Vertraging kwam echter nogal eens voor door 
bombardementen op het Duitse spoorweg-
net of treinbeschietingen.
In de loop van 1943 trok de veldpost bij het 
kantoor in. Dehl had het gevoel dat zij de 
DDPN terzijde wilde schuiven en de post voor 
de eenheden wilde gaan verzorgen. 

Controle
Alle (bij)kantoren werden gecontroleerd. 
Middelburg was op 22 en 23 februari 1942 
aan de beurt. De kas werd gecontroleerd en 
vertoonde een overschot van ƒ 10.63.
De controleur vond het vanwege benzine-
schaarste niet verantwoord de postauto van 
Middelburg door te laten rijden naar Sou-
burg. Een van de chauffeurs moest de post 
maar met de tram naar Souburg brengen. 

Dat bespaarde 10 km. Post voor Vlissingen 
moest dan wel speciaal worden gemerkt.
Vrij geregeld had pakketpost uit Den Bosch 
die om 12.30 uur per auto moest aankomen 
een vertraging van 45 minuten. Om 14.00 uur 
ging de wagen terug, er was dan onvoldoende 
tijd om de post behoorlijk te verwerken en 
dat leverde vertraging op bij aflevering. De 
controleur stelde voor die post maar weer 
vanuit Den Haag aan te voeren.
Verder werd opdracht gegeven om voor de 
werkvrouw en de kokkin een dienstrooster 
te maken, rekening houdend met een vrije 
middag en minstens twee vrije zondagen per 
maand. In de dienstlokalen heerste orde en 
netheid. Waardepapieren werden beveiligd 
opgeborgen en het sorteerlokaal was goed 
ingericht. Het personeel ging kameraad-
schappelijk met elkaar om. Kortom, het kan-
toor Middelburg had z’n zaakjes voor elkaar.
In juni 1943 was er weer controle en werden 
de maatregelen aangescherpt. Stempels 
moesten tegen misbruik beveiligd worden. 
De binnengekomen post werd op de grond 
naast de wc gesorteerd, foute boel! Voortaan 
moest dat gebeuren in een kamer rechts van 
de ingang.
Er was op het kantoor overtollig serviesgoed 
en bestek, dat moest naar Deventer worden 
opgestuurd. 
Dehl kreeg opdracht de grootst mogelijke 
aandacht te schenken aan de uitgaande post. 
Was die goed gebundeld en van de juiste 
labels voorzien? In de stille uurtjes moest het 
personeel, vooral de vrouwen, daarin worden 
bijgeschoold.

Arrestatie
Kees van Dam (de naam is gefingeerd) 
was door eigenaar Verhey van Roozenburg, 
aangesteld als toezichthouder en deed ook 
onderhoudswerk. Toen de Duitsers het huis 
in gebruik namen bleef hij in functie en hield 
nog steeds een oogje in ’t zeil. De reden is 

niet duidelijk maar feit is dat Van Dam vanaf 
maart 1942 als hulpkracht bij de DDPN werd 
aangesteld. Hij was geen lid van de NSB en 
ook niet Duitsgezind, mogelijk heeft Verhey 
hem overgehaald bij de DDPN te gaan werken 
om zodoende toch nog enig toezicht te kun-
nen houden. Van Dam moest onbestelbare 
post uitzoeken en terugsturen, bijvoorbeeld 
post van verplaatste militairen of onderdelen. 
Hij werd nauwelijks gecontroleerd en kon 
de verleiding niet weerstaan om enkele 
pakjes achterover te drukken. De verpak-
king en brieven gooide hij weg, de inhoud 
– vooral sigaretten – eigende hij zich toe. 
Op 7 april 1943 werd hij – vermoedelijk door 
verraad-betrapt en door de Sicherheitsdienst 
gearresteerd en naar de gevangenis aan de 
Blauwe  dijk overgebracht. Na een maand 
werd hij naar de Kriegswehrmachtsgefängnis 
in Utrecht vervoerd waar hij werd mishan-
deld. Van Dam kwam voor het Landesgericht 
dat de diefstal hoog opnam en hem als 
Volksschädling beschouwde. Iemand die het 
Duitse volk schade toebracht. Betrokkene 
bekende schuld en voerde aan dat hij als ket-
tingroker voor de verleiding was bezweken. 
Het vonnis luidde vier jaar tuchthuis die wer-
den doorgebracht in Rheinbach (D). Van Dam 
werd daar in de bosbouw ingezet en kreeg 
nauwelijks te eten, toen hij na de bevrijding 
in Middelburg terugkeerde, bleek dat hij TBC 
had opgelopen.

Het wordt spannend
In 1944 werd het echt menens. Treinen 
werden beschoten en stationsemplacemen-
ten gebombardeerd waardoor vertraging 
ontstond. Bovendien nam het werk toe. 
Dehl rapporteerde begin 1944 dat een 
nieuwe divisie was aangekomen die geen 
eigen veldpostkantoor had. Het betekende 
een uitbreiding met 22 eenheden. Omdat 
een deel van de divisie bij Goes was gelegerd 
werd daar ook een kantoor geopend (afb. 5). 
Het meeste werk had men met binnenko-
mende telegrammen waarvan het verwerken 
door de overbelaste lijnen moeilijk was. Met 
het telegraafverkeer was iemand de hele dag 
bezig.
Ook op personeelsgebied was er nogal wat 
verandering. De beste Nederlandse krachten 
verdwenen bijvoorbeeld terug naar de NSB 
en vervanging was moeilijk te krijgen. Toege-
wezen Duits personeel werd teruggeroepen 
en de hele zaak draaide op twee beroeps-
krachten. 
Over de prestaties van het Nederlandse 
personeel was Dehl tevreden maar er was 
wel toezicht nodig. De kameraadschap was 
goed maar kon bij de Nederlanders beter 
zijn. Sporten werd aangemoedigd maar 
bijzondere prestaties werden niet geleverd, 
er was gewoon geen tijd voor. De verhouding 
met de NSDAP was goed. Twee Rijks Duitse 
personeelsleden werkten voor die partij. 
Eind mei werd station Roosendaal gebom-
bardeerd waarbij sporen en wissels werden 
beschadigd. De hoofdsporen bleven intact, 

5. Aangetekende brief 26 april 1944 van Goes (rubberstempel) naar Aschaffenburg. Blauw kruis ten teken van 
particuliere corrrespondentie. Blanco aantenstrookje met stempel Dtsche Dienstpost fp.6a-8. De brief kwam de 
volgende dag al aan in Aschaffenburg
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maar door blindgangers kon niet gereden 
worden. De post voor Middelburg arriveerde 
toen met een halve dag vertraging. 
In dezelfde tijd wees de leiding er op dat de 
kantoren dag en nacht telefonisch bereikbaar 
moesten zijn, de chefs moesten daar op toe-
zien. Zo nodig moesten de slaapkamerdeuren 
open blijven. Ook mocht het personeel niet 
allemaal tegelijk weg en moest er om de 
beurt gegeten worden en diende steeds ie-
mand bereikbaar te zijn. Ook de arbeidstijden 
moesten stipt worden nageleefd, dus op tijd 
komen en gaan.
 
D-Day
Aan de vooravond van D-Day werd de 
alarmtoestand afgekondigd en vertrok 
het personeel naar het postkantoor in de 
Lange Noordstraat. De directeur maakte wel 
bezwaar maar volgde de Duitse aanwijzingen 
toch op. Er werden twee ruimten ingericht 
met een loket en werkruimte, geslapen werd 
in de loketruimte. De pakketpost werd op de 
binnenplaats verwerkt. Toen de toestand na 
een dag of acht wat duidelijker was gewor-
den, ging men terug naar de Segeersweg. 
De sectorcommandant drong er op aan het 
kantoor binnen de vesting onder te bren-
gen en daarom werd op 3 augustus 1944 
verhuisd naar Molenwater 135. Daar werd in 
een eenvoudige ruimte het werk voortgezet 
(afb. 6).

De laatste maanden
Begin september 1944 vertrok de laatste 
trein uit Middelburg met aan boord het 
Duitse en Nederlands NSB-personeel, dat 
het gezin naar Arnhem bracht en niet meer 
terugkwam. Zonder enige waarschuwing ver-
trok ook de veldpost maar kwam na 14 dagen 
weer terug. In de tussentijd moest Dehl met 
vijf mensen de post voor de divisie en door-
trekkende eenheden verzorgen.
Met de terugtrekkende troepen kwamen twee 
veldpostkantoren mee die niet erg actief 
waren, slechts een kantoor heeft DDPN post 
verwerkt.
Begin oktober werden de Walcherse dijken 
gebombardeerd en Roozenburg kwam onder 
water te staan. Het lukte niet om de inventa-
ris uit het gebouw te redden. Door het sterk 
gestegen water en omgevallen bomen was 
het onbereikbaar. Na de inundatie vermin-
derde het werk aanzienlijk en werd personeel 
ontslagen. Het grootste probleem was het 
transport. Er werd gebruik gemaakt van 
hospitaalschepen, motorrijders of in beslag 
genomen voertuigen. Soms was de post acht 
dagen onderweg. Binnenkomende post werd 
meestal in Dordrecht afgehaald. Op bevel 
van de divisiecommandant moesten Dehl c.s. 
tot het laatst op hun post blijven hoewel er 
vrijwel niets meer te doen was. De meeste 
eenheden waren verdwenen. Op 27 oktober 
1944 werd bevel gegeven aan boord te gaan 
van een schip. Enige kleine inventaris werd 
meegenomen, de rest bleef achter. Dehl wilde 
de resterende inventaris aan een Neder-

landse werkneemster toevertrouwen maar de 
weermacht gaf daarvoor geen toestemming. 
Na overleg met andere kantoren werden 
documenten en het evacuatieplan vernietigd 
en werd het kantoor op 27 oktober 1944 om 
11 uur opgeheven.
Het afhaalpunt in Souburg was in de loop van 
oktober al ontruimd. 
Dehl kwam met een trouwe medewerkster in 
Oldenzaal terecht. Bij de geallieerde opmars 
verdwenen zij over de grens naar Oldenburg, 
waar zij de ineenstorting van het Derde Rijk 
beleefden. De Nederlandse medewerkster 
keerde in juni 1945 in Middelburg terug en 
werd direct gearresteerd. 

Na de bevrijding
Na de algehele bevrijding van ons land 
kwamen gevluchte Nederlandse DDPN-ers 
weer naar Walcheren terug en moesten voor 
een tribunaal verschijnen. Wie alleen maar 
bij de DDPN gewerkt had, kwam er met een 
betrekkelijk lichte straf vanaf, bijvoorbeeld 
voorwaardelijke invrijheidstelling en plaat-
sing onder toezicht van de Stichting Toezicht 
Politieke Delinquenten. Notoire NSB-ers, die 
meer op hun kerfstok hadden, kregen zwaar-
dere straffen. Een zelfs zes jaar internering.
De meeste oud DDPN-ers verloren ook hun 
kiesrecht en het recht om ambten te vervullen.
Dehl was heelhuids in zijn woonplaats Solin-
gen teruggekeerd en bezig met puinruimen. 
In april 1946 schreef hij naar een van zijn 
trouwe medewerksters in Middelburg. Hij 
dacht veel aan haar en informeerde hoe het 
met haar en haar familie ging. Ook infor-
meerde hij naar oude bekenden en vroeg de 
groeten over te brengen. Zijn woning was 
hersteld en hij luisterde iedere dag naar radio 
Hilversum. Hij hoopte dat zijn ‘pleegdochter’ 
hem snel kon bezoeken.
De brief bereikte de geadresseerde niet want 
die zat als politiek delinquent gevangen. Dehl 
kreeg dan ook geen antwoord. 
In mei probeerde hij het opnieuw. Hij had 

geen antwoord gekregen en was bezorgd over 
haar toestand. Was zij wel goed in Nederland 
aangekomen? Als de grenzen weer open 
gaan zou het leuk zijn als ze eens kon komen, 
praten gaat beter dan schrijven, alle brieven 
werden gecensureerd.
Dehl vroeg om antwoord in het Nederlands, 
hij wilde die taal oefenen. Hij hoopte op een 
spoedig weerzien en besloot zijn brief met 
‘Tot ziens daag. Groet alle bekenden’.
Omdat de geadresseerde nog steeds was 
geïnterneerd, bleef ook die tweede brief 
onbeantwoord. Of de twee later nog contact 
hebben gehad is niet bekend. Met deze brie-
ven van Dehl sluiten we ons verhaal af.

De tekst werd eerder gepubliceerd in De Wete, 
 tijdschrift van de Heemkundige Kring Walcheren,  
nr. 3 van juli 2017.
Afbeeldingen: Erik Petrusma
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6. Aangetekende filatelistische briefomslag aan Karl König. Verzonden van Middelburg 5 augustus 1944 
naar Schönbeck (Elbe). Blanco aantekenstrookje met stempel Deutsche Dienstpost Middelburg. De zegels zijn 
gestempeld met Deutsche Dienstpost Niederlande Middelburg a. Middelburg gebruikte uitsluitend letter a
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

ALBANIË
Europa 2017
Er doen verschillende verhalen de 
ronde over het Europazegelboekje 
van vorig jaar. Op 18 november ver-
schenen de twee zegels – van 200 
en 250L – in velletjes. Daar was nog 
niet zo veel mee aan de hand. Maar 
dan de boekjes (afb. 1).
De oplage zou 1.000 stuks bedra-
gen. Maar ze waren in het land zelf 
bij de post niet te koop. De een wijt 
het aan productieproblemen, de an-
der vertelt dat de hele oplage naar 
een buitenlandse handelaar zou zijn 
gegaan. Feit is dat ze momenteel 
zeer sporadisch worden aangebo-
den en tegen hoge prijzen. 
Het boekje heeft als inhoud een vel-
letje met een zegel van 200L en een 
opgedrukt mini-velletje van 250L. 
De zegels hebben dezelfde afbeel-
ding: resten van een dik bemuurde 
vesting. Er staat geen verdere 
informatie over. Alleen Kështjellat 
(= kastelen).

AUSTRALIË
Strafkolonie 150 jaar verleden tijd.
Jarenlang, van 1788 tot 1868, 
diende het vroegere Australië als 
strafplaats voor veroordeelden uit 
Engeland. Men gebruikte de term 
transportation voor het verschepen 
en onderbrengen van de gevange-
nen. Een drietal zegels verscheen 
op 16 januari en laat de kolonies 
zien in New South Wales, Van Die-
men’s Land (nu Tasmanië) en Swan 
River (Western Australia). De twee 
eerste zegels, beide van $ 1.00, zijn 
ook in een boekje verkrijgbaar. En 
voor wie wil ook in een boekje van 
twintig boekjes!
Op de foto (afb. 2) restanten van 
zo’n strafcomplex.

Persoonlijkheden
De inwoners van Australië hebben 
een eigen geschiedenis, een eigen 
cultuur en een eigen volksaard. Elk 
jaar in januari komt de post met een 
serie postzegels waarmee legenda-
rische personen of groepen geëerd 
worden. De gewoonte is dan om de 
serie wel aan te kondigen, maar pas 
op de dag van uitgifte bekend te 
maken wie die eer nu te beurt valt. 
Altijd spannend.
Dus kregen we dat pas op 18 janu-

ari te horen. Dit keer zijn het vijf 
postzegels van $1 met afbeeldingen 
van geliefde tv-persoonlijkheden: 
Daryl Somers (producer en gast-
heer), Denise Drysdale (presenta-
trice, danseres en comedian), Bert 
Newton (entertainer), Kerri-Anen 
Kennerley (zangers, actrice) en Ray 
Martin (tv-journalist).
Van elk verscheen ook een boekje 
met tien postzegels. En tevens een 
collectie met alle vijf de boekjes.

Liefdeszegels
Valentijnsdag naderde, dus werd 
het weer tijd voor zegels op post 
naar familie, vrienden of geliefden. 
De zegels, met tekeningen van 
een vrolijk vogeltje ($ 1.00) en een 
kleurige bloem ($ 2.00) kwamen uit 
op 6 februari. Voor wie meerderen 
liefheeft: het vogeltje kan weer per 
tien in een boekje gekocht worden.

Banksia’s
Banksia’s zijn typisch Australische 
planten. Ze zijn gemakkelijk herken-
baar aan de bloemaren en aan de 
vruchtvormige kegels. Een viertal 
is te zien op een op 20 februari 
verschenen serie postzegels van 
$ 1.00 elk. Er bestaat een enorme 
verscheidenheid in deze groenblij-
vers. Van kleine struikjes tot bomen 
van wel 25 meter hoog. Ook hier 
hoort weer een boekje bij, nu met 
twintig zegels.

CANADA
Jaar van de Hond
Al jarenlang schenkt Canada 
postaal aandacht aan de Chinese 
kalender. Op 16 februari begon het 
Jaar van de Hond, het elfde teken 
in de Chinese astrologie. Het jaar 
eindigt op 4 februari 2019. Met twee 
zegels kondigde de post op 15 janu-
ari het nieuwe jaar aan.
Op beide staat een gestileerde 
hond in een lantaarntje afgebeeld. 
Lantaarns horen bij het Chinese 
nieuwjaar. De twee zegels zijn in 
boekjes verkrijgbaar: het ene met 
tien maal P (85c elk), het andere 
met tien maal $ 2.50 voor post naar 
het buitenland (afb. 3).

From far and wide
Het is een regel uit het Canadese 
volkslied. In dit geval wordt de 
schoonheid van het land aangeduid: 
van heinde en verre bezoeken de 
trotse Canadezen hun bezienswaar-
digheden.
Die zijn te zien op een negental 
permanente zegels, verschenen op 
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S • 15 januari. Vijf ervan zijn P-waarden 
voor het binnenland. De P (= per-
manent) staat voor 85c. De vijf 
zegels komen voor in boekjes van 
tien en dertig zegels. Te zien zijn de 
felgekleurde gepotdekselde huizen 
in St. John’s, de Hopewell rots-
formaties en een drietal nationale 
parken.
Daarnaast een drietal boekjes met 
zes maal $ 1.20 (post naar de V.S.), 
zes maal $ 1.80 (oversized tarief) 
en zes maal $ 2.50 (overzee). Af-
gebeeld zijn twee parken en Arctic 
Bay. De negende zegel – waarde 
$ 1.00 – laat een fraaie waterval 
zien.

Olympische heldinnen
Op bijzondere wijze schonk Canada 
Post aandacht aan de zojuist be-
eindigde Olympische  Winterspelen. 
Op 24 januari gaf zij een vijf 
waarden tellende serie postzegels 
uit met portretten van dames die 
in het verleden hun sporen op 
de spelen verdiend hebben. En 
waarvan de namen in het nationale 
geheugen gegrift zijn.
Het betreft Sharon en Shirley 
Firth (cross-country skiën), Sonja 
Gaudet (rolstoelcurling), Danielle 
Goyette (ijshockey), Nancy Greene 
(alpine skiën) en Clara Hughes 
(wielrennen en snelschaatsen). 
Uitzonderlijk is dat deze laatste op 
de winterspelen en de zomerspelen 
(wielrennen) in de prijzen viel! Van 
de zes dames is Shirley Firth intus-
sen overleden.
De zegels (waarde P) zijn ook in 
een boekje (tweemaal de serie) 
verkrijgbaar. De oplage bedraagt 
200.000 boekjes.

CHRISTMAS ISLAND
Jaar van de Hond
Twee postzegels kondigden op 
8 januari het Jaar van de Hond 
aan, het elfde teken in de Chinese 
astrologie. 
De zegels van Christmas Island 
hebben ook de landsnaam Australië 
en zijn er gewoon geldig. Dat ik ze 
in deze rubriek noem komt doordat 
er ook een prestigeboekje is 
verschenen. De prijs van het boekje 
is $ 20.95. 

FRANKRIJK
Honden in reliëf
Honden inspireren de mens tot 
allerlei kunstwerken: of het nu gaat 
om jachthonden, huis-, tuin- of 
keukenhonden, een hazewind of an-
dere exotische soorten, we vinden 

ze terug in sculpturen van hout, van 
brons, gips, porselein of aardewerk. 
Prachtige kunstwerken zijn te vin-
den in het Louvre of de keramiek-
stad Sèvres, maar ook in een op 
3 februari verschenen postzegel-
boekje (afb. 4). Een mooi product 
om het Jaar van de Hond mee te 
beginnen. Het boekje bevat twaalf 
lettre vert (80c) zegels met een 
grote verscheidenheid aan honden.

300 Filatelieloketten
Da’s andere praat. In Frankrijk zijn 
er driehonderd postkantoren waar 
de verzamelaar terecht kan. Het 
is ook een van de oorzaken dat de 
filatelie zich in Frankrijk aardig kan 
handhaven. Dat is ook te merken 
aan de oplagecijfers. Het hierboven 
besproken hondenboekje kent een 
oplage van 3 miljoen stuks. Filate-
lieloketten kennen we in Nederland 
allang niet meer, trouwens ook 
geen echte postkantoren. 
Enfin, om het iedereen nog maar 
eens te laten weten, verscheen 
er op 19 februari een boekje met 
twaalf groene Marianne zegels 
(80c) met op de kaft de medede-
ling over de 300  filatelieloketten. 
Ook dat elk departement er 
tenminste één heeft.

GROENLAND
Europa 2018
Groenland was er vroeg bij dit 
jaar. Al op 22 januari verschenen 
de twee Europazegels: van 16.00 
en van 17.00 kronen. Ze hebben 
niet zo veel bruggen in dit land. 
Ook niet zoveel steden (slechts 
achttien, en met meestal maar een 
paar duizend inwoners). Men heeft 
er voor de postzegels toch nog 
twee kunnen vinden: de onlangs 
gerenoveerde brug in Qaqortoq, 
mooi vereeuwigd bij ondergaande 
zon, en een ijsberg in een formatie 
lijkend op een brug. Je moet toch 
wat verzinnen.
Zes van beide zegels zijn ook 
te  vinden in het velletje in een 
postzegelboekje. De zegels zijn 
zelfklevend. Prijs van het boekje is 
198 kronen.

GROOT-BRITTANNIË
Game of Thrones
Na Star Wars van vorig jaar kunnen 
de Britten dit jaar frankeren met 
Game of Thrones postzegels. 
Het is een populaire al sinds 2011 
bestaande televisieserie, zich 
afspelend in een mythische wereld, 
gebaseerd op de boeken uit de 
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serie Het Lied van IJs en Vuur van de 
schrijver George Martin. 
De tien zegels tellende serie ver-
scheen op 23 januari en gaat verge-
zeld van een scala aan bijproducten. 
Daaronder een prestigeboekje 
(afb. 5) van £ 13.95 en een boekje 
(afb. 6) met zes eersteklaszegel 
(£ 3.90). Het prestigeboekje is ook 
nog eens in een luxe verzamelaars-
editie verkrijgbaar. De prijs daarvan 
bedraagt £ 75.00. 

IERLAND
Permanente serie
Op 25 januari kwam de post met 
een tiental nieuwe zegels in de serie 
‘De geschiedenis van Ierland in 
100 objecten’. De meeste afgebeel-
de voorwerpen zijn het resultaat 
van Keltische kunstuitingen en te 
bewonderen in het nationale Ierse 
museum. Twee van de zegels zijn 
ook per tien in een boekje ver-
krijgbaar: de N-waarde (nationaal, 
€ 1.00) en de W-waarde (internatio-
naal, € 1.35).

1 2

Liefde en Huwelijk
Voor het twaalfde jaar kwam de 
post – op 14 februari, dus tijdig voor 
Valentijnsdag – met een liefdes-
zegel. Afgebeeld is een in linodruk 
vervaardigd hart, in de kleur van 
passie en romantiek, dus rood. Ook 
verkrijgbaar per tien in een boekje.

VERENIGDE STATEN
Nieuwe vlagzegel
Hoewel de Amerikaanse vlag 

uiteraard niet verandert, komt 
de post wel regelmatig met een 
nieuwe afbeelding van het nationale 
symbool. Dit keer is het een vlag 
met twee vouwen erin (afb. 7). De 
verschijningsdatum was 9 februari 
en de waarde is zoals steeds for 
ever. Sinds 21 januari is dat 50c 
(vóór die tijd 49c).
De zegel is per twintig ook verkrijg-
baar in een tweezijdig bedrukt velle-
tje, oftewel een convertible booklet, 

een vouwboekje in goed Neder-
lands. Er zijn twee drukkers: Ashton 
Potter en Banknote Corporation 
of America. Ze zijn herkenbaar aan 
het plaatnummer: P of B, gevolgd 
door drie cijfers. In tegenstelling 
tot voorheen zijn ze bij de post niet 
afzonderlijk bestelbaar.

ZWEDEN
Vuurtorens
Ik weet niet of het dalende post-
volume opvangen door middel van 
een forse verhoging van de tarieven 
de juiste oplossing is. De Zweedse 
post denkt van wel, want het brief-
tarief steeg op 1 januari van 7 naar 
maar liefst 9 kronen.
Op 4 januari verscheen een zestal 
postzegels met afbeeldingen van 
vuurtorens. Van noord naar zuid, en 
uit verschillende tijdvakken. Vijf van 
de zes zegels zijn ook in een boekje 
(afb. 8) van tien zegels verkrijg-
baar. De zesde kwam als rolzegel 
uit. Alle zegels dragen de vermel-
ding ‘brev’ (9 kronen dus).

3

54

6 7

8



182 FILATELIE  MAART 2018

mina en op 10 mei 1946 aan Winston Churchill. 
Deze beide personen staan afgebeeld op de 
Europazegels van 1980, met het toenmalige 
thema ‘vooraanstaande personen’ (afb. 27+28).

Nobelprijswinnaars
Aan 16 wetenschappers van de Leidse univer-
siteit zijn Nobelprijzen toegekend. De vorm en 
omvang van hun relatie met de Universiteit 
Leiden varieert van een korte inschrijving als 
student tot een lange en belangrijke relatie als 
hoogleraar. Ik noem er enkele, die we ook in de 
filatelie terugvinden.

a. Heike Kamerlingh Onnes 
In 1908 slaagde Heike Kamerlingh Onnes 
(afb. 29) er als eerste in om helium vloeibaar 
te maken. Hij deed dit bij een temperatuur van 
–272 graden Celsius. Dit is slechts één graad 
boven het absolute nulpunt van -273 graden 
Celsius. Het Leidse universitaire laboratorium 
was toen de koudste plek op aarde. Bovendien 
ontdekte hij het verschijnsel van supergelei-
ding in metalen. Hij ontving de Nobelprijs voor 
natuurkunde in 1913. Voor het toenmalige 
laboratorium in Leiden, dat nu in gebruik is 
bij de rechtenfaculteit, staat een borstbeeld 
van Kamerlingh Onnes, de Leidse ‘Doctor 
Diepvries’ (afb. 29a).

Een leuke anekdote: Kamerlingh Onnes wilde 
graag goede natuurkundigen naar Leiden 
halen, en nodigde Albert Einstein (afb 30) 
hiervoor uit. Deze twijfelde echter. Toen 
Einstein namelijk net afgestudeerd was, sol-
liciteerde hij bij Kamerlingh Onnes naar een 
baan. Kamerlingh Onnes heeft deze briefkaart 
zelfs nooit beantwoord. Gelukkig is het alle-
maal uitgepraat en kwam Einstein ook naar de 
Leidse universiteit als bijzonder hoogleraar. 

b. Hendrik Lorentz en Pieter Zeeman
Hendrik Antoon Lorentz (afb. 31) won de 
Nobelprijs voor Natuurkunde in 1902. Hij ont-
ving de Nobelprijs samen met Pieter Zeeman 
(afb. 32) voor hun onderzoek naar de invloed 
van magnetisme op lichtstralen. Beiden waren 
hoogleraar in Leiden. Hun ontdekking werd 
‘het Zeemaneffect’ genoemd.

c. Willem Einthoven
Ook de Leidse professor Willem Einthoven 
(afb. 33) mag niet ongenoemd blijven. Ruim 
honderd jaar geleden was hij degene die voor 
het eerst een ECG (elektrocardiogram), ook 
wel hartfilmpje genoemd, van een patiënt 
maakte. Zo’n ECG staat nog steeds aan de 
 basis van elk hartonderzoek. Hij kreeg hier-
voor in 1924 de Nobelprijs voor Geneeskunde 
Hij stierf in 1927 in Leiden.

Bekende studenten
Leiden kent vele bekende alumni (afgestudeer-
de studenten), waarvan die van het koninklijk 
huis (onder andere Juliana, Beatrix en Willem 
Alexander) natuurlijk de bekendste zijn. Er zijn 
echter nog vele andere bekende studenten, 
waarvan ik er een aantal zal noemen.

a. Nicolaas Beets 
Nicolaas Beets (13-09-1814) werd in Haarlem 
geboren als de zoon van een apotheker en 
studeerde van 1833 tot 1839 theologie aan de 
Rijksuniversiteit van Leiden, waar hij in 1839 

Eredoctoraten
Geregeld, maar vooral bij universitaire lustra, 
wordt een eredoctoraat uitgereikt. Volgens 
artikel 49 van het promotiereglement komen 
3 categorieën hiervoor in aanmerking:
a. Personen die onderzoek hebben verricht 
dat voor de wetenschapsbeoefening aan de 
universiteit of voor de wetenschap in het 
algemeen van uitzonderlijke betekenis is 
gebleken. In 1875 werd hiervoor bijvoorbeeld 
een eredoctoraat aan Charles Darwin, bekend 
van de evolutie theorie (afb. 24) verleend.
b. Personen die in wetenschappelijk, cultureel 
of maatschappelijk opzicht werkzaamheden 
hebben verricht waardoor wetenschappelijk 
onderwijs en onderzoek op uitzonderlijke wijze 
zijn bevorderd;
Op grond van dit tweede criterium werd op 
8 februari 2011 aan Peter van Straaten (afb. 25) 
een eredoctoraat uitgereikt, vanwege de 
maatschappelijke betekenis van zijn werk en de 
bijdrage die zijn cartoons leveren aan onderwijs.
c. Bij hoge uitzondering en uitsluitend 
op voordracht van de rector magnificus: 
personen die door hun werkzaamheden 
op uitzonderlijke wijze hebben bijgedragen 
aan het hooghouden van het devies van de 
universiteit Praesidium Libertatis. Op grond 
hiervan werd op 13 maart 1999 een eredocto-
raat uitgereikt aan Nelson Mandela (afb. 26). 
Op 8 februari 2005 viel deze eer te beurt aan 
koningin Beatrix, vanwege de manier waarop 
zij het belang van de vrijheid telkens weer aan 
de orde heeft gesteld.
Ook vóór de totstandkoming van dit reglement 
werd het devies Praesidium Libertatis al als 
reden voor het eredoctoraat gehanteerd, onder 
andere op 8 februari 1925 aan koningin Wilhel-

26. Nelson Mandela

27. Winston Churchill

28. Koningin Wilhelmina

25. Peter van Straaten

24. Charles 
Darwin

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

Leiden, een universiteitsstad [2]
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29. Heike Kamerlingh 
Onnes

29b. Beeld Kamerlingh 
 Onnes voor zijn 
laboratorium

30. Albert Einstein 31. Hendrik Antoon 
Lorenz

32. Pieter Zeeman

33. Willem Einthoven
34. Nicolaas Beets

34.a 
Gevelsteen 
studenten-
huis Beets 
in Leiden

35. a.b. en c.: Maatschappij der Nederlandse Letterkunde

36. Johan Rudolph Thorbecke

37. Abraham Kuyper

Leiden, een universiteitsstad [2]

promoveerde tot doctor in de theologie. In 
1840 werd Beets predikant van de Neder-
lands Hervormde Kerk in Heemstede. Beets 
(afb. 34) schreef proza, poëzie, en preken.
Zijn bekendste werk is het boek Camera 
Obscura, dat hij onder het pseudoniem Hilde-
brand schreef in zijn studententijd en waarvan 
de eerste versie verscheen in 1839. Hij schreef 
dit boek in zijn studentenwoning aan de 
Breestraat 114 in Leiden, waar een gevelsteen 
herinnert aan dit feit. (afb.34a).
Beets is lange jaren erelid geweest van de 
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. 
Deze maatschappij, gevestigd te Leiden, werd 
in 1766 opgericht als een vereniging van let-
terkundigen, taalkundigen en historici. Zij is 
ontstaan uit een kring van Leidse studenten 
en heeft als doelstelling de beoefening van de 
betreffende disciplines in hun onderlinge sa-
menhang te bevorderen. Toen zij in 1966 haar 
200 jarig jubileum vierde, werden hierover 
3 zomerzegels uitgegeven (afb. 35 a-c).

b. Johan Rudolph Thorbecke 
Johan Rudolph Thorbecke (14-01-1798) 
studeerde af in de letteren aan de Universiteit 
Leiden en promoveerde op 23 juni 1820. In 

1831 werd Thorbecke benoemd tot hoogleraar 
in Leiden en als voorzitter van de Grondwets-
commissie was hij in 1848 grondlegger van de 
Nederlandse parlementaire democratie. Deze 
commissie was door koning Willem II ingesteld 
met als opdracht een nieuwe Grondwet te 
ontwerpen (afb 36).

c. Abraham Kuyper 
Abraham Kuyper (29-10-1837) was een 
Nederlands theoloog, predikant, staatsman 
en journalist. Hij was oprichter van de eerste 
politieke partij in Nederland, de ARP en de 
stichter van de Vrije Universiteit (afb.37); hij 
droeg bij aan de vorming van de Gereformeer-
de Kerken in Nederland, aan de vernieuwing 
van het calvinisme, en was van 1901 tot 1905 
minister-president. Aan de Leidse universiteit 
studeerde hij literatuur, filosofie en theologie. 

d. Pieter van Musschenbroek
Pieter van Musschenbroek (14-03-1672) stu-
deerde in Leiden waar Boerhaave een van zijn 
leermeesters was. In 1715 werd hij medicus. In 
januari 1740 volgde zijn benoeming tot hoog-
leraar in Leiden (afb. 38) en in 1745 vond hij de 
‘Leidse fles’ uit, een condensator waarmee het 

mogelijk werd elektriciteit op te slaan (de eer-
ste accu). Als vader vind ik het dan weer leuk 
dat een van mijn dochters tijdens haar studie 
in de Musschenbroekstraat in Leiden woonde.

Academiedrukker
Door het vele drukwerk van de Leidse universi-
teit sloot men een overeenkomst hierover met 
een drukkerij voor de vervaardiging van (La-
tijnse) dissertaties, disputen en oraties. Zo’n 
drukker werd een ‘academiedrukker’ genoemd. 
De eerste academiedrukker van de Leidse 
universiteit werd in 1577 de Antwerpse drukker 
Willem Silvius. Hij kreeg naast een jaarsalaris 
ook een flink bedrag voor de inrichting van 
zijn drukkerij en boekwinkel. Toen Silvius al na 
twee jaar overleed zag men kans de belangrijk-
ste drukker van Antwerpen, Christoffel Plantijn 
(afb. 39) als academiedrukker naar Leiden te 
halen. Hij nam enkele drukpersen en lettersets 
mee. Ook de aanstelling van Plantijn duurde 
niet lang, maar hij liet zich opvolgen door zijn 
schoonzoon, Franciscus Raphelengius, die van-
wege zijn kennis van de oosterse talen tevens 
tot hoogleraar Hebreeuws werd benoemd. 
Dankzij Raphelengius en zijn zonen werd de 
Leidse Plantijn drukkerij de meest vooraan-

38. Pieter van Musschenbroek 39 39A
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42. Webster 
University 
Leiden

staande wetenschappelijke uitgeverij van de 
Noordelijke Nederlanden. Plantijn (en later zijn 
schoonzoon) woonden en werkten in Leiden 
op de hoek van de Breestraat/Vrouwensteeg. 
Een plaquette in de muur (afb. 39a) herin-
nert aan hun verblijf. Hierop zien we ook een 
gulden passer: het embleem en drukkersmerk 
van Plantijn. De bijhorende spreuk ‘Labore et 
constantia’ betekent ‘door arbeid en stand-
vastigheid’. De draaiende punt van de passer 
symboliseert de arbeid, de stilstaande punt de 
standvastigheid. Plantijn had zijn naam inmid-
dels gelatiniseerd in Christophorus Plantinus. 
Zijn schoonzoon (die eerst Frans van Ravelin-
gen heette) had dat al eerder gedaan. 

Studentenvereniging Minerva
Het toeval (zo toeval bestaat) is dat in het oude 
woonhuis van Plantijn en zijn schoonzoon aan 
de Breestraat nu de Sociëteit Minerva is geves-
tigd. Deze sociëteit werd in 1814 opgericht, en 
is vernoemd naar de Romeinse godin van de 
wijsheid, Minerva. Het werd eerst gebruikt als 
studentensociëteit en daarna vooral door het 
Leidsche Studenten Corps `Virtus Concordia 
Fides’ (opgericht in 1839). Dit (mannen) corps 
fuseerde op 26 september 1973 met de Ver-
eeniging voor Vrouwelijke Studenten te Leiden 
(opgericht in 1900). De nieuwe naam van deze 
(gemengde) studentenvereniging werd : De 
Leidse Studenten Vereniging ‘Minerva’ (LSV 
Minerva of Minerva). Minerva is tegenwoordig, 
met ruim 1.900 leden, een van de grootste stu-
dentenverenigingen van Leiden en Nederland. 
De sociëteit betrok in 1875 het oude pand van 
Plantijn in de Breestraat te Leiden. In 1950 
was dit 75 jaar gelden, en dus moest er feest 
gevierd worden. De PTT zorgde van 5-14 juni 
1950 voor een speciale vlag in de stempel-
machines, waarop we een vrolijk dansende 
Minerva zien afgebeeld en de tekst ‘Lustrum 
Leiden van 7-14 juni’ (afb. 40). 

Koninklijke Studenten Roei 
Vereeniging Njord
Een sub-vereniging van de LSV Minerva 
is de studentenroeivereniging Njord (ver-
noemd naar de god van de wateren). Njord is 
opgericht in 1874 door leden van het Leidsche 
Studenten Corps en is de oudste studenten-
roeivereniging van het land. Al direct na de op-
richting verleende het Koninklijk Huis zijn steun 
aan de vereniging: ‘Prins Hendrik’ (bijgenaamd 
‘de zeevaarder’), zelf een fervent watersporter, 
aanvaardde reeds in 1874 het hem aangebo-
den beschermheerschap. Hij heeft tot aan zijn 
dood in 1879 steeds met belangstelling de 
verrichtingen van Njord gevolgd en meermalen 
hiervan doen blijken. Met haar honderdjarig 
bestaan in 1974 ontving de vereniging, wegens 
haar goede banden met het Koninklijk Huis en 
de verdiensten van Njordleden in het verzet, 
van koningin Juliana het predicaat ‘koninklijk’. 
Ook voor dit honderdjarig jubileum zorgde de 
PTT voor een speciale vlag in de stempelma-
chines met de tekst: ‘100 jaar studentenroeien 
Njord, 1874 – 1974’. Dit stempel werd gebruikt 
van 24 april tot 23 mei 1974 (afb. 41 + 41a).

Tenslotte
Ik heb het tot nu toe alleen over de Leidse 
universiteit uit 1575 gehad. Leiden heeft echter 
nog een universiteit, namelijk een campus van 
de Amerikaanse Webster University (met de 
hoofdvestiging in Saint Louis). Sinds 1983 is 
deze campus gevestigd in Leiden (afb. 39). 
Deze vestiging richt zich voornamelijk op ma-
nagement, mediacommunicatie, kunstgeschie-

denis, psychologie en sociale wetenschappen. 
Webster University Leiden heeft ongeveer 
400 ingeschreven studenten met meer dan 
50 verschillende nationaliteiten. De bekendste 
oud-student is Edwin de Roy van Zuydewijn.

Bronnen
Websites van de Leidse universiteit, de Hortus 
Botanicus en Wikipedia.

40

41

41A

https://nl.wikipedia.org/wiki/1874
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koninklijk_Huis_(Nederland)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Juliana_der_Nederlanden
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Stemerdingweg 12B te Soesterberg,                  Internet info@pzhzeist.nl
Wilt u ook onze gratis maandelijkse prijslijst ontvangen, bel dan nu.

Postzegelhandel Zeist  

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

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

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

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

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

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

Bachlaan 76  3706BD  te Zeist.      Tel 0346-351705       Mobiel  06-54624422
Of bezoek ons kantoor/winkel, op vrijdagen van 10 uur tot 17 uur:
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Merkwaardige UPU zegels

samenstelling Dio Glaudemans, dio.glaudemans@hccnet.nl 

T
H

EMATISCH

P A N O R A M
A

E

5

r zijn in de loop der jaren heel wat ze-
gels uitgegeven voor de UPU, vooral als 
er een jubileum te vieren was. Sommige 
landen hebben de letters ‘U.P.U.’ op veel 

gewone gebruikszegels gezet omdat ze kennelijk 
dachten dat het zo hoorde. En er zijn dienstze-
gels voor de UPU uitgegeven in Zwitserland. Bij al 
die zegels komt gekkigheid voor.

Bananenrepubliek
Een envelop met driehoekige UPU-dienstzegels 
(afb 1) verzonden in 1932 door de president van 
Guatemala, Jorge Ubico (1878-1946), die staats-
hoofd was van 1931 tot 1944. Het ging zoals je van 
een bananenrepubliek kon verwachten. Guatemala 
was zo goed als failliet. Eind 1930 werd president 
Chacon gedwongen op te stappen, en zijn opvolger 
Palma werd al na vier dagen door een staatsgreep 
afgezet. Daarna kwam president Orellana die niet 
de goedkeuring had van de USA en hij moest nog 
dezelfde dag vertrekken. President Andrade hield 
het zowaar zes weken vol tot 14 februari 1931. Toen 
waren er verkiezingen met slechts één kandidaat 
en Ubico werd president. Dat waren vijf presiden-
ten binnen twee maanden. In 1921 was Ubico al 
eens betrokken geweest bij een staatsgreep. Zijn 
bijnaam was de Napoleon van Centraal-Amerika 
en dat zegt eigenlijk al genoeg. Hij was een dicta-
tor. Ubico had overal agenten en spionnen zodat 
Guatemala een soort gevangenis was. Vaak kun-
nen dienstzegels alleen in het binnenland gebruikt 
worden, maar de zegels van Guatemala hebben de 
tekst ‘U.P.U.1926’ om aan te geven dat ze ook naar 
het buitenland gebruikt konden worden. 

Ecuador
Een merkwaardige zegel met het inschrift ‘UPU 
1894’ maar tien jaar eerder afgestempeld op 
16 februari 1884 (afb 2). En een heel merkwaardig 
UPU blok uit 1980 (afb 3) ter gelegenheid van het 
honderdjarig UPU lidmaatschap van Ecuador. Het 
lijkt of er twee zegels in het blokje zitten maar die 
hebben geen enkele tekst, geen waarde en geen 
landnaam. Het zijn dus slechts vignetten, maar ze 
zijn wel getand zodat het lijkt of ze eruit genomen 

kunnen worden. Dat is dus niet de bedoeling, en we 
mogen concluderen dat de tanding nutteloos is.

UPU Congres 2016
Het laatste (26e) UPU congres werd gehouden in 
Istanboel in 2016 (afb 4). Het was de tijd van de 
Turkse staatsgreep, die door president Erdogan 
was aangegrepen om meer dan honderdduizend 
vermeende tegenstanders te arresteren of te 
ontslaan. Zoveel mensen konden onmogelijk bij 
de staatsgreep betrokken zijn. Het was voor de 
Turkije een zaak van prestige om het UPU con-
gres toch door te laten gaan, ondanks alle tumult.

Nog meer gekkigheid
Een stempel van Jersey voor de wereldwijde UPU 
dag op 9 oktober. Op de linker zegel doet een 
vrouw in 1860 een brief in de brievenbus die er 
rechts door een postbode in 1979 uit gehaald 
wordt. Laten we hopen dat die brief er niet zo 
lang over gedaan heeft (afb 5).
Kroatië bestond in 1949 niet meer als zelfstandig 
land. Er waren kennelijk lieden die dat nog niet 
begrepen hadden of niet geaccepteerd hadden en 
die brachten allerlei nepzegels in omloop waaron-
der deze voor 75 jaar UPU (afb 6+7). Kroatië was 
in 1949 een deel van Joegoslavië, en het zou nog 
tot 1991 duren voordat het land opnieuw onafhan-

kelijk werd en eigen postzegels kon uitgeven.
Togo geeft in 1978 een zegel uit voor het UPU 
congres van Parijs dat 100 jaar daarvoor gehou-
den was. Op de zegel (afb 8) staat de Eiffeltoren 
afgebeeld, maar die was er nog niet in 1878. In 
1889 werd de Eiffeltoren geopend voor de Wereld-
tentoonstelling van Parijs.
Italië heeft expreszegels uitgegeven voor binnen-
lands en voor buitenlands tarief. Die laatste dragen 
het inschrift ‘Unione Postale Universale’. Deze 
zegel (afb 9) is een misdruk want de perforatie 
staat niet op de juiste plaats. Daardoor wordt aan 
de bovenkant nog iets van de rode tekst op de 
velrand zichtbaar, wat niet de bedoeling is.

Overbodige zegels
Het hoofdbureau van de UPU staat in Bern, Zwitser-
land. Daar wordt een frankeermachine gebruikt om 
de post van de UPU te frankeren (afb 10+11). Waar-
om worden er dan nog dienstzegels uitgegeven? Is 
dat alleen voor de verzamelaars? De UPU heeft al 
vanaf 1947 een frankeermachine en op 16 september 
1957 kreeg de UPU eigen dienstzegels. De frankeer-
machine was er dus al eerder. Dan mogen we conclu-
deren dat de zegels echt niet nodig waren. Worden er 
dienstbrieven met dienstzegels gefrankeerd? Ja, dat 
komt voor (afb 12), omdat de Zwitserse post eist dat 
een deel van de zegels echt gebruikt wordt door de 
organisatie waarvoor de zegels bedoeld zijn. Het zal 
ook prestige zijn: ‘wij hebben onze eigen postzegels’. 
Voor een organisatie als UPU die over de post gaat, 
is het nog wel verklaarbaar. Maar het blijft overbodig 
om zegels uit te geven. Tevens kan de UPU portvrij 
verzenden als ‘Service des postes’ (afb 13), maar dat 
zal niet met alle post kunnen.
De UPU heeft enkele malen een groter gebouw in 
gebruik genomen. In 1953 was het nog bescheiden 
en alleen Zwitserland gebruikte een bijzonder 
stempel (afb 14), geen postzegeluitgifte. Het 
nieuwe gebouw in 1970 was aanleiding voor uitgifte 
van postzegels wereldwijd (afb 15+16). Is een 
kantoorkolos zo belangrijk? Of was dat in 1970 iets 
bijzonders? Het heeft iets onbegrijpelijks.

Logo van de UPU
Soms wordt de UPU erbij gesleept, hoewel daar 
geen aanleiding voor is. Dit blokje van Bulgarije 
(afb 17) gaat over een postzegeltentoonstelling en 
over 100 jaar postzegels van Bulgarije, maar het 
logo van de UPU staat er ook op. Dit ongetande 
blokje was alleen op de tentoonstelling verkrijgbaar 
als men ook nog twee catalogi kocht. Koppelverkoop 
is een onwenselijke praktijk, maar helaas gebeurt 
het wel vaker bij een postzegeltentoonstelling.

Literatuur
Freistempel der UN-Sonderorganisationen in der Schweiz, 
Jack Mayer, 1988, UNOP-Handbuch

Met dank aan Willem Meijnders, die mijn voorkeur kent voor 
allerlei zottigheid en mij al dikwijls daarvan voorzien heeft.12
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EUROPA

ALBANIË
27-12-’17. Albanese kunst.
30, 40, 50, 60, 90, 100, 
180, 190 L. Verschillende 
tekeningen. 
28-12-’17. Europese Dag 
van Databescherming.
2.500 L. Hangslot met 
geketende internetpicto-
grammen.

ALDERNEY
14-2-’18. ‘The Wombles’ 
50 jaar.
Local Letter, EUR Letter, UK 
Letter, ROW Letter, Local 
Large, UK Large Letter. Ver-
schillende door Elizabeth 
Beresford (1926-2010) 
bedachte figuren. Ook 
velletje met de zegels. 

ARMENIË
21-11-’17. 25 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Rusland.
Velletje met 280, 280 d. 
Staatswapens. Vlaggen 
op rand.
30-11-’17. Collectief Veilig-
heidsverdragsorganisatie.
230 d. Vlag, beeldmerk. 

12-12-’17. Historische 
hoofdsteden.
160, 170 d. Resp. ruïnes van 
Shirakavan, plattegrond 
van Kars. 

12-12-’17. 100e geboorte-
dag Sergey Aganov 
(1917-1996).
160 d. Portret Sovjet 
maarschalk. 
14-12-’17. Bekende 
Armeen.
380 d. Amerikaanse 
belegger Kirk Kerkorian 
(1917-2015).
28-12-’17. Prehistorische 
dieren.
230, 280 d. Resp. Ptero-
saurus, Tyrannosaurus. 

28-12-’17. Yuri Oganessian 
(1933).
70 d. Portret natuurkun-
dige, wetenschappelijke 
formules.
28-12-’17. Bevrijding van 
Shushi 25 jaar geleden.
230 d. Kathedraal.
28-12-’17. 170e geboorte-
dag Kevork V (1847-1930).
280 d. Portret geestelijke.
28-12-‘17. Kerst en 
Nieuwjaar.
220 d. Gezicht van 
kerstman.
29-12-’17. Voetbal, winnaar 
Intercontinental Cup.
Blok 500 d. Team AC Milan. 
29-12-’17. Voetbal, winnaar 
FIFA* World Cup.
Blok 480 d. Door Brazilië 
gewonnen beker. 
29-12-’17. Immaterieel 
cultureel erfgoed.
Blok 1.100 d. Traditioneel 
lavash-brood.
29-12-’17. Archeologische 
vondsten.
Velletje met 160, 220 d. 
Resp. verschillende 
‘Drakenstenen’. 
29-12-’17. St. Grigor 
Narekatsi (951-1003).
Blok 870 d. Manuscript met 
monnik, dichter, filosoof en 
heilige.
29-12-’17. Flora en fauna.
230, 330 d. Resp. bloem 
(Ixiolirion montanum), 
wezel (Mustela nivalis). 

 
BELGIË
20-1-’18. Frankeerzegel, 
vogel.
Associations-Verenigingen. 
Krooneend (Netta rufina). 

29-1-’18. Diamantsector.
Vijfmaal 1 (ruitzegels). 
Verschillende ruwe en 
geslepen diamanten. 

29-1-’18. Smurfen.
Vijfmaal 1. Verschil-
lende figuren uit strip en 
tekenfilm.
29-1-’18. Bier, bruisend 
erfgoed.
Vijfmaal 1. Koperen ketel, 
glazen en gerst, hoppluk-
kers, glazenbier en broodje, 
glazen bier. 

BOSNIË-
HERZEGOVIA
(Republiek Srpska)
25-1-’18. 375e geboor-
tedag Isaac Newton 
(1642-1727).
1.70 KM. Portret Britse na-
tuurkundige en astronoom. 

CYPRUS
30-11-’17. Stichting kloos-
ter van apostel Andreas 
150 jaar geleden. 
Blok € 10.- (in boekje). 
Klooster in Rizokarpaso. 

DENEMARKEN
2-1-’18. 100e geboortedag 
schilder Bjørn Wiinblad 
(1918-2006).
Vijfmaal 9.- kr. Verschil-
lende schilderijen en 
decoraties.
2-1-’18. Rozen.
Vijfmaal 27.- kr. Variëteiten: 
Jubilee Celebration, Rhap-
sody in Blue, Sekel, Ingrid 
Bergmann, Crocus Rose. 

2-1-’18. Tentoonstelling 
Japanse artieste Yoko Ono 
(1933) in Kopenhagen.
Velletje met tweemaal 
27.- kr. Teksten: gele maan 
met ‘Dream’, oranje zon 
met ‘Smile’.

DUITSLAND
2-1-’18. Frankeerzegel, 
bloem.
€ 1.45. Juffertje in ’t groen 
(Nigella damascena). 

1-3-’18. Frankeerzegel, 
bloem.
€ 1.-. Cyclaam (Cyclamen 
sp.).

ESTLAND
12-1-’18. Olympische Win-
terspelen In PyeongChang.
€ 1.50. Schaatser, ijskristal. 

26-1-’18. Paramilitaire 
organisatie Kaitseliit 100 
jaar.
€ 0.65. Adelaar met 
zwaard, wapenschild met 
leeuwen.

FAERÖER
28-2-’18. Jacht op 
zeevogels.
10.-, 44.- kr. Resp. jager 
met net, jagers met netten 
in bootje. 

28-2-’18. 200e geboorte-
dag H.C. Müller (1818-
1897).
18.- kr. Portret eerste 
postdirecteur.

28-2-’18. Meren, II.
20.-, 20.- kr. Resp. Sanday, 
Eysturoy. 
28-2-’18. Vliegen.
Velletje met viermaal 
12.- kr. Protophormia ter-
raenovae, Bibio pomonae, 
Scatphaga stercoraria, 
Musca domestica. 

FINLAND
24-1-’18. Valentijnsdag, 
‘Vriendschap is licht’.
Vijfmaal (Nationaal 20 gr.). 
Verschillende hartvormige 
bladeren van bloemen en 
planten. 

24-1-’18. 200e geboor-
tedag Zacharias Topelius 
(1817-1898).
Tweemaal (Nationaal 
20 gr.) Portret van schrijver 
door schilder Albert Edel-
felt (1854-1905), schilderij 
met engel van Rudolf Koivu 
(1890-1946).
24-1-’18. Betovering van 
Lapland.
Tweemaal Priority. Noor-
derlicht, rendier (Rangifer 
tarandus). 

 

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

samenstelling Arie Noorland AIJP, Postbus 21331, 3001 AH Rotterdam
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FRANKRIJK
6-1-’18. Werken van de 
natuur.
Twaalfmaal Lettre 
Prioritaire (€ 0.92) 
(in boekje). Detail van 
marmer, detail van marmer, 
korstmos van schaaldie-
ren op rots, steen met 
ijzer, boomstam, bevroren 
water, afzettingsgesteente, 
steenafzetting, krabsporen 
in zand, luchtbellen in ijs, 
begin van roest, ijzererts op 
rotssteen. 
15-1-’18. Valentijnsdag.
€ 0.80, 1.60. Hart van 
modeontwerpster Sonia 
Rykiel (1930-2016).
29-1-’18. 50e sterfdag 
schilder Léonard Foujita 
(1886-1968).
€ 1.90. Schilderij ’Bloemen-
kade bij Notre Dame’. 

5-2-’18. Honden in de 
kunst, beelden.
Twaalfmaal Lettre 
Verte (€ 0.80) (in boekje). 
Afrikaanse inlandse kunst, 
Spaniël van Antoine-
Louis Barye (1796-1875), 
Oosterse kunst: hond met 
drinkbak, Engelse basset 
van Antoine Barye, Boston 
terriër van François Pompon 
(1855-1933), Japanse kunst, 
Chinese kunst, Spaniëls, 
Oosterse kunst, Egyptische 
kunst, werk van Louis 
de Monard (1873-1939), 
Aziatische kunst. 

12-2-’18. Festival van korte 
films in Clermont-Ferrand 
40 jaar.
€ 1.30. Handen met 
projector.
19-2-’18. Kunst.
€ 1.90. ‘Desir’ grafisch 
werk van Annette Messager 
(1943).

GIBRALTAR
Jan. ’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
£ 2.-, 2.- (samenhangend). 
Verschillende honden. 

GROENLAND
22-1-’18. Milieu in Groen-
land, II. 
20.-, 23.50 kr. Resp. ijsbeer 
(Ursus maritimus), ijsberg.
22-1-’18. Sport, III. 
0.50, 14.50, 28.50 kr. Resp 
armdrukken, tweevoeten 
trap, paalduwen. Ook vel-
letje met de zegels. 

22-1-’18. Verlaten stations, 
II.
11.-, 40.50 kr. Resp. onder-
zoekstation Camp Century, 
weerstation Narsaq Point, 
22-1-’18. Europa, bruggen.
16.-, 17.- kr. Resp. brug over 
rivier Qaqortoq, ijsbrug. 

GROOT-BRITTANNIË
23-1-’18. Televisieserie 
‘Game of Thrones’. 
Tienmaal 1st; velletje met 
vijfmaal 1st. Resp. Sansa 
Stark, Jon Snow, Tyrion 
Lannister, Cersei Lannister, 
Eddard Stark, Arya Stark, 
Olenna Tyrell, Tywin Lan-
nister, Jaime Lannister, 
Daenerys Targaryen; Night 
King, White Walker, Giants, 
Direwolves en Dragons, 
Iron Throne. 

15-2-’18. 100 jaar vrou-
wenkiesrecht.
2nd, 2nd, 1st, 1st, £ 1.40, 
1.40, 1.57, 1.57 (per 
waarde samenhangend). 
Resp. voorvechtster 
voor vrouwenkiesrecht 
(suffragette) in Whitehall 
(1908), protestoptocht van 
suffragettes (1913), suf-
fragetteleidster bij Earl’s 
Court (1908), vrouwen met 
protestborden (1907), Suf-
fragettes uit Wales tijdens 
kroningsoptocht (1911), 
Mary Leigh en Edith New 
vrijgelaten uit gevangenis 
(1908), Sophia Duleep 
Singh verkoopt tijdschrift 
‘The Suffragette’ (1913), 
optocht (1911). 

 
20-3-’18. Royal Air Force 
100 jaar.
1st, 1st, £ 1.40, 1.40, 1.57, 
1.57; velletje met 1st, 1st, 
£ 1.40, 1.40. Vliegtuigen 
resp. Lightning F6, Hur-
ricane Mk1, Vulcan B2, 
Typhoon FgR4, Sopwith 
Camel F1, Nimrod MR2; vier 
verschillende afbeeldingen 
van RAF stuntteam Red 
Arrows. 

GUERNSEY 
14-2-’18. Bedreigde 
diersoort.
Blok £ 3.-. Zwarte neus-
hoorn (Diceros bicornis). 

IERLAND
11-1-’18. Hoofdpostkantoor 
Dublin 200 jaar.
€ 1.-. Gebouw in 1818.

18-1-’18. 50e sterfdag 
Sir Alfred Chester Beatty 
(1875-1968).
Viermaal € 1.-. Portret 
filantroop en kunstverza-
melaar, detail schilderij 
‘Geboorte van de Maagd’ 
van Simon Bening 
(ca.1483-1561), detail 
schilderij ‘Shah Jahan’ van 
Bichitr (India 17e eeuw), 
detail schilderij ‘Toespeling 
op de zeven gelukkige 
goden: Daikoku’ (Japan ca, 
1828). Ook velletje met de 
zegels. 

25-1-’18. Frankeerzegels, 
historie van Ierland.
Achtmaal € 1.-. Trompet uit 
Loughnashade (1e eeuw 
v.Chr.), kom uit Keshcar-
rigan (1e eeuw n.Chr.), 
‘Book of Kells’(ca. 800), 
handschrift St. Patrick (ca. 
460-490), Kroon van Petrie 
(2e eeuw), Springmount 
wastabletten (ca. 600 
n. Chr.), gedecoreerde 
Tara-broche met ketting, 
liturgiekom Ardagh Chalice. 
(8e eeuw). 

8-2-’18. Liefde en huwelijk.
N. Hart.
22-2-’18. St. Patrick’s Day.
€ 1.35. Detail van gravure 
met St. Patrick van Adriaen 
Collaert (1560-1618).
1-3-’18. 100e sterfdag 
John Redmond (1856-
1918).
€ 1.- Portret politicus en 
nationalist. 
22-3-’18. Nationale 
Onderwijzers Organisatie 
150 jaar.
€ 1.-. Beeldmerk, tweetalig 
handschrift. 

JERSEY
5-1-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
49 p.; blok £ 1.-. Honden.
26-1-’18. Herinneringen 
aan zestiger jaren
49, 63, 73, 79, 90 p., £ 1.07; 
blok £ 2.-. Resp. taal: 
Flower Power, muziek: 
rockgitarist, mode: meisjes 
in minirokjes, gebeurtenis: 
maanlanding met raket 
en maanlander, voedsel: 
hand en stokjes met kaas 
en ananas, ontspanning: 
meisje met poppenhuis; 
straatbeeld met winkels, 
vlag, politieagent en 
muzikanten. Ook velletje 
met de zegels. 

14-2-’18. Lente.
49, 49, 63, 73 (Sepac*), 
79, 90 p., £ 1.07, 1.32. Resp. 
zonsondergang bij Devils 
Hole, zee bij Ouaisné, nar-
cissen in Rozel Woods, zee 
bij Portelet Bay, Grosnez 
Castle bij schemering, 
kustlandschap bij St. 
Brelade’s Bay, zonneschijn 
door bomen bij Grantez. 

9-3-’18. Europa, bruggen.
73 (Europa), 79, 90 p. 
(Europa), £ 1.07. Resp. 
Havre des Pas-brug, La 
Corbière-dam, Queens’s 
Valley-reservoir, Elizabeth 
Castel-dam. Ook velletje 
met 73 en 90 p. 

KOSOVO
20-11-’17. Eliot Engel (1947).
€ 2.-. Portret lid Amerikaans 
Huis van Afgevaardigden.
1-12-’17. Cultuur.
€ 1.-, 2.-. Resp. ballet-
danseres, danspaar. 

13-12-’17. Bekende 
personen.
€ 1.30, 1.30. Portret-
ten van: schrijver Mark 
Krasniqi (1920-2015), 
psycholoog Pajazit Nushi 
(1933-2015). 

LETLAND
19-1-’18. Frankeerzegels, 
gemeentewapens.
€ 0.50, 0.57, 1.39. Resp. 
Ķeguma novads: zon, 
Rundāles novads: leeuw, 
Sējas novads: boom. 

LITOUWEN
5-1-’18. Frankeerzegel, 
historische wapenschilden.
€ 0.03, 0.10, 0.39, 0.42. 
Schilden uit resp. 15e eeuw, 
16e eeuw, 20e eeuw, 19e 
eeuw. 

MADEIRA
15-1-’18. Aanvullingswaar-
den (zelfklevend).
Vijfmaal E20g. Bananen, 
bloemenkraam, irrigatieka-
naal Fajã do Rodrigues, tuin 
van Quinta do Palheiro Fer-
reiro, kathedraal in Funchal. 
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MAN
5-1-’18. ‘Tholtans’, ruïnes 
van historische huizen. 
20p, 1st Class, EU, RoW, 
£1.74, 2.04. Resp. Bal-
lagale (Surby), Pairk Mooar 
(Maughold), Cronk Dhoo 
(Kirk Michael), Carnagrie 
(Slieau Whallian), Kirk 
Michael Mines. 

15-1-’18. Royal Air Force 
100 jaar. 
1st, 1st, EU, EU, RoW, RoW, 
£ 1.-, 1.-. Vliegtuigen resp. 
Sopwith Camel, Spitfire, 
Lancaster, Vulcan, Light-
ning II, Typhoon, Harrier, 
Chinook-helicopter. Ook 
velletje met de zegels. 
8-2-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
£ 1.50, 2.-. Verschillende 
honden.
14-2-’18. Verfilming 
boeken van Sir Thomas Hall 
Caine (1853-1931).
1st, 1st, EU, RoW, 98 p., 
£1.50. Resp. ‘Barbed Wire’ 
met Poolse Actrice Pola 
Negri (1897-1987), ‘The 
Manxman’ met Tsjechische 
actrice Anny Ondra (1903-
1987), ‘Name the Man’ 
met Amerikaanse acteur 
Conrad Nagel (1897-1970), 
‘Christian’ met Ameri-
kaanse acteur Richard 
Dix (1893-1949), ‘Eternal 
City’ met Amerikaanse 
Actrice Barbara La Marr 
(1896-1926), ‘Bondman’ 
met Amerikaanse acteur 
Norman Kerry (1894-1956). 

MOLDAVIË
11-1-’18. Orgaandonatie.
1.75 L. Hart met pictogram-
men van hart, longen, 
nieren, darmen, lippen, 
oog, stethoscoop, schaar. 

MONACO
8-2-’18. Internationale 
hondententoonstelling.
€ 0.78. Dwergkeeshond. 

8-2-’18. Olympische Win-
terspelen in PyeongChang.
€ 0.95. Skiër, schaatser, 
bobsleeër. 
8-2-’18. Tennistoernooi 
Rolex Masters.
€ 1.90. Centre Court.
19-2-’18. Autosport.
€ 0.95, 1.20; € 0.95, 1.20 
(samenhangend, doorlo-
pend beeld). Resp. Lotus 
49, Mercedes Benz W196; 
Britse coureur Jim Clark 
(1936-1968), racewagen. 

NOORWEGEN
16-2-’18. Bouvet-eiland, 
Noors eiland in zuidelijke 
Atlantische oceaan.
24.-, 28.- kr. Landkaart 
met resp. Kerguelenzee-
beer(Arctocephalus gazella), 
stormbandpinguïn (Pygosce-
lis antarcticus). 

OEKRAÏNE
22-1-’18. Zegels.
Velletje met viermaal 
9.- Hr. Centrale Raad met 
portret Mykhailo Hrushevky 
(1866-1934), Oekraïense 
Volksrepubliek met portret 
van Volodymyr Vynnychenko 
(1880-1951), Staatssecreta-
ris staat Oekraïne met por-
tret van Pavlo Skoropadsky 
(1873-1945), directoraat 
Oekraïense Volksrepubliek 
met portret van Symon 
Petliura (1879-1926).
23-1-’18. Olympische Win-
terspelen in PyeongChang.
9.- Hr. Beeldmerk, picto-
grammen van skiërs en 
schaatsers. 

23-1-’18. Aleksandr Shali-
mov (1918-2006).
5.- Hr. Portret chirurg.

OOSTENRIJK
15-2-’18. Samenleven van 
toekomstige generaties.
€ 0.68. Gezichten. 

22-2-’18. Moderne Oosten-
rijkse kunst.
€ 0.68. Beeldhouwwerk 
‘Hoofd’ van Joannis Avrami-
dis (1922-2016).
22-2-’18. Kunst.
€ 2.10. ‘Stilleven’ van 
ontbijt met champagneglas 
en Goudse pijp van Jan 
Davidsz de Heem (1606-
1684). 

POLEN
29-12-’17. Oprichting 
Hooggerechtshof 100 jaar 
geleden.
3.70 ZŁ. Wapenschild met 
adelaar en lauwerkrans. 

ROEMENIË
5-1-’18. 25 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Slowakije. Gezamenlijke 
uitgifte met Slowakije.
8.- L. Monument op 
begraafplaats van Roe-
meense militairen in Zvolen 
(Slowakije).
12-1-’18. Kraanvogels.
3.50, 4.-, 4.50, 15.-; blok 
16.- L. Resp. Antigone ru-
bicunda, Grus japonensis, 
Anthropoides virgo, Leuco-
geranus leucogeranus; 
Balearica pavonina. 

19-1-’18. Stad Brăila 650 
jaar.
2.20, 3.50, 4.-, 4.50, 15.- L. 
Stadswapen met resp. klok-
kentoren, Geboorte van de 
Heer-kathedraal, Kenetic-
fonteinen, theater Maria 
Filotti, huis van schrijver 
Panait Istrata (1884-1935). 
Ook velletje met de zegels.

RUSLAND
18-12-’17. Wereldkampi-
oenschap voetbal 2018 in 
Rusland.
Velletje met driemaal 
22.- r., driemaal 33.- r., 
driemaal 35.- r. (in boekje). 
Drie verschillende afbeel-
dingen van mascotte ‘Wolf 
Zabivaka’. 
25-12-’17. Wereldkampi-
oenschap voetbal 2018 in 
Rusland, stadions.
Viermaal 21.- r, viermaal 
21.50 r, viermaal 22.- r. 
(blokjes in boekje). Resp. 
Fisht, Luzhniki, Spartak, 
Kazan Arena, Volgograd 

Arena, Ekaterinburg Arena, 
Rostov Arena, Samara 
Arena, Kaliningrad, Nizhny 
Novgorod, Sint-Petersburg, 
Mordovia Arena.
16-1-’18. Fauna van 
Rusland, spechten.
Viermaal 35.- r. Den-
drocopos minor, Picus 
viridis, Dryocopus martius, 
Dendrocopos major. 

18-1-’18. Nikolai Lavyorov 
(1930-2016).
27.- r. Portret geoloog, 
medaille van ‘Verdienste 
voor het Vaderland’. 
22-1-’18. Vladimir Zeldin 
(1915-2016).
27.- r. Portret acteur, 
medaille van ‘Verdienste 
voor het Vaderland’. 

SLOWAKIJE
19-1-’18. Olympische Win-
terspelen In PyeongChang.
€ 1.-. Skiër. 

TSJECHIË
20-1-’18. Tsjechisch 
postzegelontwerp.
A. Portretontwerper Jiří Boud 
(1934-2015), locomotief.
20-1-’18. Olympische Win-
terspelen in PyeongChang. 
16.-, 37.- Kč. Resp. invalide 
skiër, vlag en deelnemer 
biathlon met geweer. 

21-2-’18. Bouw Gemeente-
bibliotheek in Praag.
A. Beelden bij hoofdingang.
21-2-’18. Prof. František 
Hamza (1868-1930).
20.- Kč. Portret schrijver en 
arts, Hamsa-kinderzieken-
huis in Luže.

21-2-’18. Frankeerzegel.
A. Kasteel van Praag. 

TURKIJE
13-12-’17. Dienstzegels.
0.20, 0.70, 1.-, 1.50, 2.-, 
2.75, 4.-, 6.50, 14.- TL. 
Verschillende Anatolische 
motieven.
5-1-’18. Frankeerzegels, 
peulvruchten.
0.20, 2.-, 3.-, 4.-, 6.50, 
14.- TL. Resp. Lens 
culinaris, Vigna sinensis, 
Phascolus vulgaris, Phas-
colus vulgaris, Vicia faba, 
Cicer arietinum. 

WIT-RUSLAND
7-12-’17. Wetenschappers.
Velletje met viermaal A. 
U.M. Ignatousky (1881-
1931), M.A. Borisevich 
(1923-2015), V.F. Kuprevich 
(1897-1969), P.V. Goryn 
(1900-1938).
3-1-’18. Kuikens.
A, N, M, H. Resp. Charadrius 
hiaticula, Sterna hirundo, 
Tetrastes bonasia, Ardea 
cinerea. 

10-1-’18. Grenswacht. 
100 jaar.
A. Militairen, wapenschild 
met landkaart.
14-1-’18. Ikonen.
Velletje met driemaal P. 
Verschillende ikonen.
9-2-’18. Olympische Win-
terspelen in PyeongChang.
P (driehoekzegel). Beeld-
merken, skiërs. 
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23-2-’18. Nationaal leger 
100 jaar. 
H. Militairen met geweren, 
wapenschild.
26-2-’18. 100e geboor-
tedag Piotr Masherov 
(1918-1980).
5.- r. Portret politicus en 
Held van de Sovjet-Unie.

IJSLAND
15-2-’18. Europa, bruggen.
50g Til Evrópu, 50g Utan 
Evrópu. Bruggen resp. rivier 
Elliðaá, over rivier Jökulsá á 
Breiðarmerkursandi. 

15-2-’18. Nationale biblio-
theek 100 jaar.
50g Innanlands. Gebouw in 
Reykjavik.
15-2-’18. 200e geboorte-
dag dichter en schrijver Jón 
Thoroddsen (1818-1868).
100g Innanlands. Jongen 
en meisje in hart met 
kroon, jaartallen.
15-2-’18. 100 jaar soeve-
reiniteit.
B50grömm Innanlands, 
50grömm Innanlands; 
velletje met tweemaal 
1000grömm Innanlands 
(alle zeskantige zegels). 
Vlag en resp. parle-
mentsgebouw, kantoor 
minister-president; par-
lementsgebouw, kantoor 
minister-president. 

 

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
29-9-’17. National Meteo-
rologisch Bureau 31 jaar.
25.- Dh. Meetapparatuur.
1-11-’17. Revolutie en 
onafhankelijkheid.
Velletje met 25.-, 25.- Dh. 
Gebouw waar Proclamatie 
van eerste November werd 
gedrukt, drukpers.

28-12-’17. Mouloud Mam-
meri (1917-1989).
50.- Dh. Portret schrijver.
2-1-’18. Tegen geweld.
25.- Dh. (driehoek 
zegel). Duif, prikkeldraad, 
bloedvlek. 

ARGENTINIË
26-12-’17. Doortocht door 
de Andes 200 jaar geleden.
Blok $ 53. Generaal José de 
San Martín (1778-1850) en 
militairen op paarden. 

ASCENSION
24-1-’18. Landkrabben
20, 35, 50, 55, 65 p., £ 1.20. 
Johngarthia lagostoma 
resp. vrouwtje met eieren, 
ontwikkelingsfase, jonge 
krab en munt, mosetende 
krab, purperen ontwikke-
lingsfase, gele ontwikke-
lingsfase. 

AUSTRALIË
18-1-’18. Serie ‘Australian 
Legends’, tv-persoonlijk-
heden.
Vijfmaal $ 1.-. Denise Drys-
dale (1948), Kerri-Anne 
Kennerley (1953), Ray 
Martin (1944), Bert Newton 
(1938), Daryl Somers 
(1951). 

BANGLADESH
1-11-’17. Parlementaire 
Conferentie Gemenebest-
landen in Dhaka. 
Velletje met zesmaal 10.- t. 
Beeldmerk, historische 
foto met koningin Elizabeth 
II en prins Philip met 
premier Mujibur Rahman 
in Buckingham Palace, 
tekening conferentiege-
bouw, conferentiezaal, 
Martelarenmonument en 
vlag, vissersbootjes.
30-11-’17. Eerste nucleaire 
energiecentrale.
10.- t. Centrale in Rooppur.

16-12-’17. Nationale Dag 
van de Overwinning.
10.- t. Premier Mujibur 
Rahman (1920-1975), 
bevolking. 

CANADA
15-1-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
P; blok $ 2.50; blok $ 2.50, 
2.50. Resp. hond op 
lantaarn; hond op lantaarn; 
hond op lantaarn, haan.
15-1-’18. Van heinde en 
verre.
Vijfmaal P, $ 1.-, 1.20, 1.80, 
2.50. Resp. Hopwell Rocks 
(New Brunswick), Cathe-
dral Grove (British Colum-
bia), MacMillan Provincial 
Park (British Columbia), 
rode zandsteenkliffen van 
Covehead Harbour met 
vuurtoren (Prince Edward 
Island), Perce Rock (Que-
bec), Pelee National Park 
(Ontario), Pisew-waterval 
(Manitoba), Naats’ihch’oh 
National Park (North West 
Territories), noorderlicht 
bij Nunavut. 

CAYMANEILANDEN
Dec. ’17. 70-jarig huwelijk 
koningin Elizabeth II (1926).
20, 25, 75, 80 c. Landkaart 
en verschillende afbeel-
dingen van vorstin en prins 
Philip (1921). 

CHINA 
VOLKSREPUBLIEK
31-12-’17. Olympische 
Spelen 2022 in Beijing.
1.20, 1.20 y. Beeldmerk 
Olympische Spelen, 
beeldmerk Paralympische 
Spelen.
5-1-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
1.20, 1.20 y. Waakhond, 
hond met pup.
10-1-’18. Groetzegel 
Nieuwjaar.
1.20 y. Kinderen, lekker-
nijen en fruit, hondje. 

CUBA
1-11-‘17. Internationale 
Postzegeltentoonstelling 
Brasília 2017 in Brasília, 
vogels.
5, 15, 45, 75, 85, 90 c.; blok 
1.- P. Resp. Cardenilla domi-
nica, Guarouba guarouba, 
Tangara cyanoventris, 
Ramphodon naevius, Co-
tinga maculata, Antilophia 
bokermanni; Anodorhyn-
chus leari. 

20-11-’17. 60e sterfdag 
José Maria Pérez Capote 
(1911-1957).
65 c. Portret vakbonds-
leider, autobus.

14-12-’17. Nationaal Syndi-
caat Cultuurmedewerkers.
75 c. Schildersezel, 
theatergordijnen, maskers, 
fotocamera, saxofoon, 
pen, potlood, schilders-
palet, muziekstandaard, 
muzieknoten. 

 
Dec. ’17. Bijen.
5, 20, 65, 75, 85, 90 c.; blok 
1.- P. Resp. Apis mellifera 
scutellata, Apis cerana, 
Apis mellifera ligustica, 
Apis mellifera carnica, 
Apis mellifera lamarckii, 
Magachile centucularis; 
Apis mellifera mellifera. 
Dec. ’17. Bedreigde dieren.
15, 30, 50, 75, 85, 90 c.; 
blok 1.- P. Resp. ijsbeer 
(Ursus maritimus), orang-
oetan (Pongo abelii), potvis 
(Physeter macrocephalus), 
Bengaalse tijger (Panthera 
tigris tigris), Afrikaanse oli-
fant (Loxodonta africana), 
kangoeroe (Macropus 
sp.); agouta (Atopogale 
cubana). 
Dec. ’17. Universiteit Marta 
Abreau 65 jaar.
65 c. Gebouw in Villa Clara. 
Dec. ’17. Stranden.
5, 20, 40, 45, 75, 85 c.; 
blok 1.- P. Resp. Sirean met 
pelikaan, Santa Lucia met 
zeilboten, Pilar met bootje, 
Varadero met badgasten, 
Ensenachos met zeester-
ren, Ancon; Guardalavaca 
met strandstoelen.
Dec. ’17. Olieraffinaderij 
Camilo Cienfuegos.
15, 35, 50, 85 c. Portret 
revolutionair Cienfuegos 
(1932-1959) en olietanker 
met verschillende beelden 
van raffinaderij. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK
20-12-’17. Upaep*, 
toerisme.
Velletje met Twaalfmaal 
15.- P. Lago Enriquillo, Sali-
nas Playa Macao, waterval 
van Aguas Blancas, kathe-
draal van Vega, klokken-
toren in Monte Christi, 
Bahia de las  Aguilas, 

 vuurtoren in Puerto Plata, 
Playa Rincon, grot in San 
Pedro de Macoris, kathe-
draal in Santiago, koloniale 
stad in Santo Domingo.
18-1-’18. 100 jaar 
basketbal in Dominicaanse 
Republiek.
25.- P. Beeldmerk, spelers, 
landkaart. 

ECUADOR
29-12-’17. Upaep*, 
toerisme.
Vijfmaal $ 3.-. Waterval 
San Rafaël, Chimborazo-
vulkaan, Playa Negra, 
Playa San Lorenzo, trein in 
Andesgebergte. 

29-12-’17. Eugenio Espejo 
(1747-1795).
$ 10.- Portret wetenschap-
per en schrijver.

GUYANA
22-11-’17. Amazone 
regenwoud.
Velletje met zesmaal 
$ 450; velletje met 
tweemaal $ 450. Resp. huis 
op palen en palmbomen, 
scheepjes, rivier, rivierkust, 
waterstroom in oerwoud, 
huizen aan waterkant. 
7-12-’17. Nationaal dier.
Velletje met viermaal 
$ 400; blok $ 800. 
Verschillende afbeeldingen 
van Panthera onca. 
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KOREA ZUID
18-1-’18. Paralympische 
Spelen in PyeongChang.
Velletje met tienmaal 
330 w. (zeskantige zegels). 
Mascotte Bandabi, fakkel, 
snowboarden, alpineskiën, 
cross country, biathlon, 
ijshockey, rolstoel curling, 
mascotte met fakkel, 
beeldmerk Spelen. 

9-2-’18. Olympische Win-
terspelen in PyeongChang. 
330, 330 w. (samenhan-
gend). Medailles, fakkel 
met stadion en vuurwerk.
22-2-’18. Kindertekeningen.
330, 330, 330, 330, 330 w. 
Tandemfiets, kinderge-
zichten en huizen, vogel 
en kinderen, kinderen 
onder paraplu, waaier van 
vlaggen.

MACAU
5-1-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
2.-, 2.-, 3.-, 3.-, 5.50 ptcs.; 
blok 12.- ptcs. Verschil-
lende honden. 

MALDIVEN
2017. 50 jaar diplomatieke 
betrekkingen met Japan.
Velletje met achtmaal 
15.- Rf. Japanse keizer Aki-
hito (1933) en Maldivische 
president Abdulla Yameen 
(1959), kunstmatig strand, 
gedenkteken voor Ja-
panse golfbrekers in Malé, 
zeemuur, communicatie-
centrum en antennemast, 
Kalaafaanu-school, entree 
gebouw van Centrum 
voor Sociaal Onderwijs, 
blikjes visconserven voor 
aardbevingsslachtoffers 
in Japan. 

HONGKONG
1-1-’18. Frankeerzegels, 
landschappen.
$ 2.60, 3.40, 4.90. Resp. 
Ma Shi Chau: rotsformatie, 
Yan Chau: rotsformatie, 
Fa Shan: kliffen. 

INDIA
28-12-’17. Shivajirao Ganesh 
Patwardhan (1982-1986).
5.- R. Portret medicus en 
leprabestrijder.
29-12-’17. Waterbronnen 
met trappen.
Achtmaal 5.- R.; achtmaal 
15.- R. Resp. Chand Baori 
Abhaneri, Raniji ki Baori 
Bundi, Turji ki Jhalra, Mian 
ki Baori, Rani ki Vav Patan, 
Dada Harir, Gaus Ali 
Shah Baori Farukh Nagar, 
Shahi Baori; Nagar Sagar 
Kund Bundi, Neemrana, 
Adalaj, Sury Kund Modhera, 
Pushkarini, Muskin Bhanvi, 
Agrasen ki Baori, Rajon 
ki Baori. Ook velletje met 
alle zegels en velletje met 
achtmaal 5.- R. en velletje 
met achtmaal 15.- R.
29-12-’17. Dadabhai 
Naoroji (1825-1917).
5.- R. Portret politicus 
en leraar, Elphinstone 
College (Mumbai), beeld 
van stierenlichaam met 
mensenhoofd en vleugels.
30-12-’17. Vogels. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Papoea-Nieuw-Guinea.
Velletje met 5.-, 25.- R. 
Resp. paradijsvogel (Pa-
radisaea raggiana), pauw 
(Pavo christatus). 

30-12-’17. Handwaaiers.
Zestienmaal 15.- R.; blok 
15.- R.; blok 15.- R. Waaiers 
uit resp. Rajasthan (5x), 
Utter Pradesh, Delhi, Sindh, 
Gujarat (4x), Bengal (2x), 
Odisha, Bihar; Rajasthan; 
Gujarat. Ook velletje met 
de zegels.
31-12-’17. 50e sterfdag 
Mehr Chand Mahayana 
(1889-1967).
5.- R. Politicus en opper-
rechter hooggerechtshof, 
gebouw met vlag.
2-1-’18. 100 jaar kokosno-
tenonderzoek.
5.-, 15.- R. Resp. palmboom 
met kokosnoten in boom, 
gebouw onderzoekinstituut 
in Kasaragod. Ook velletje 
met de zegels. 

16-1-’18. Defensie orga-
nisatie voor onderzoek en 
ontwikkeling. 
10.- R. Straaljager, tank, 
raketlanceerinstallatie, 
raket.

INDONESIË
27-9-’17. Logistiek.
Driemaal 3.000 Rp. (sa-
menhangend). Fabrieken 
met kraan en vrachtwa-
gens, schepen, havenin-
stallaties en containers.
3-12-’17. Bruggen.
3.000, 4.000, 5.000 Rp. 
Resp. Merah Putih-brug 
(Ambon), Soekarno-brug 
(Menado), Tayan-brug 
(Sanggau). 

IRAK
3-12-’17. Heiligdom van 
Al-Abass in Karbala.
250, 1.000 Din.; blok 1.500 
Din. Resp. pelgrim bij graf, 
graf; moskee. 

ISRAËL
6-2-’18. Muziekgroep 
Ha’Chizbatron 70 jaar.
NIS 7.40. Zanggroep en 
toeschouwers. 

6-2-’18. 50 jaar Israëlische 
televisie.
NIS 4.20. Beeldmerken van 
diverse tv-programma’s. 
6-2-’18. Gevatron-koor 
70 jaar.
NIS 10.-. Muziekstandaard, 
akker met planten. 

6-2-’18. Natuurpark 
Yotvata Hai-Bar 50 jaar.
Driemaal NIS 2.50 (samen-
hangend). Onager (Equus 
hemionus), Acaciagazelle 
(Gazella gazella acaciae), 
Arabische oryx (Oryx 
leucoryx).
6-2-’18. Britse verovering 
Israël 100 jaar geleden.
NIS 2.50. Indiase cavalerie. 

JAPAN
22-2-’18. Katten.
Velletje met tienmaal 
62 yen; velletje met tien-
maal 82 yen. Verschillende 
afbeeldingen van katten.
2-3-’18. Toerisme.
Velletje met tienmaal 
62 yen; velletje met tien-
maal 82 yen. Resp. Nagoya-
kasteel, Shinkansentrein 
met berg Fuji, kersenbloe-
sem en Fuji, theeplantages 

en Fuji, theeserviesje, 
dennenboom en Fuji, heilig-
dom, Torii-poort en Fuji, 
waterval, koeien en Fuji; 
perzikboom en Fuji, kersen-
bloesem en Fuji, druiven, 
perzikbloesem, warmwater-
bron en Fuji, tafel met fles 
wijn en Fuji, zon en Fuji, Fuji, 
rondvaartboot en Fuji.
2-3-’18. Berg Fuji.
62, 62, 82, 82, 120 yen. 
Bergtop met resp. 
bloemen, bonsaibomen, 
sneeuwsporen, zon en tent, 
ijskristallen en watervogel. 

9-3-’18. Lentegroeten.
Vijfmaal 62 yen, vijfmaal 
82 yen. Resp. kersen-
bloesem, groene bladen, 
tulpen, koolzaad, verschil-
lende voorjaarsbloemen, 
kersenbloesem, tulpen, 
paardenbloemen, aard-
beien, jonge plant.

KAZACHSTAN
27-12-’17. Collectief Veilig-
heidsverdrag 25 jaar.
200 t. Beeldmerk.
27-12-’17. Organisatie Col-
lectief Veiligheidsverdrag 
15 jaar.
200 t. Beeldmerk.
28-12-’17. 50 jaar cartoons 
in Kazachstan, afbeeldin-
gen uit verhaal ‘Waarom 
de zwaluw een staart met 
kleine hoorns heeft’. 
Velletje met zesmaal 100 t. 
Vrouw met yurt en zwalu-
wen, vos en draak, kind en 
muizen, insect en zwaluw, 
draken en zwaluwen, moe-
der en kind met zwaluw.
28-12-’17. Etnische bevol-
kingsgroepen.
Velletje met 150, 150 t. 
paren in traditionele kle-
derdracht uit resp. Polen, 
Turkije. 

1-1-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
Blok 300 t. Jonge hond.
1-1-’18. Frankeerzegels, 
bekende personen.
1, 5 t. Resp. dichter 
Bukhar-zhirau Kalkaman 
Uli (1693-1789), componist 
en muzikant Qurmangazy 
Sagyrbaiuly (1818-1889).
1-1-’18. Himalayabeer.
10, 20, 100, 200 t. Viermaal 
Ursus arctos isabellinus. 

KIRGIZIË
2-12-’17. Volksverhaal ‘Er 
Toshtuk’. 
Velletje met 22.-, 39.-, 48.-, 
55.- (ook ongetand). Resp. 
Strijder, strijder op paard, 
paard en monsters, strijder 
en vrouw met kameel.
28-12-’17. Rijst.
22.-, 83.- S. (ook onge-
tand). Rijstsoorten resp. 
Ak turpak, Dev-zira. Ook 
velletje met de zegels. 

31-12-’17. Bekende 
personen.
50.-, 50.-, 75.-, 100.-, 
100.- S. Resp. Ierse 
schrijver Jonathan Swift 
(1667-1745), Britse 
schrijver Arthur C. Clarke 
(1917-2008), Pools-Franse 
natuurkundige Marie 
Skłodowska-Curie 
(1867-1934), Italiaanse 
componist Gioachino 
Rossini (1792-1868), Britse 
filoloog en schrijver John 
R.R. Tolkien (1892-1973). 
Ook velletje met de zegels.
30-12-’17. RCC*, nationaal 
ambacht. 
76.- S. (ook ongetand). 
Beeldmerk, bewerkte dozen 
voor bekers.
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MALEISIË
18-1-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
30, 30, 30 sen; velletje met 
RM 2.-, 3.-. Resp. collie als 
speur- en reddingshond, 
Belgische herder als 
bewakingshond in gevange-
nis, Golden Retriever 
als blindengeleidehond; 
Labrador als drugshond, 
Duitse herder. 

MAROKKO
14-12-’17. Haven van 
Tanger 10 jaar.
3.75, 9.- Dh. (samenhan-
gend). Resp. containerlos-
installaties, haven en stad.
15-12-’17. Certificering ISO 
9001 voor aangetekende 
brieven.
9.- Dh. Hand met brief. 
27-12-’17. Marktplein 
Jemaa El-Fna.
9.- Dh. Marktplein in 
 Marrakech, moskee. 

MONGOLIË
5-7-’16. Privatisering.
800 T. Handen met land-
kaart opgevuld met huizen, 
paard, auto, schaap. 
5-1-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
650, 650 T. Honden. 

MYANMAR
4-1-’18. 70 jaar onafhan-
kelijkheid.
100, 100, 100 k. Muziek-
groep en kinderen, 
traditionele ceremonieel 
gedecoreerde schepen, 
muzikanten en dansers. 

NIEUW-ZEELAND
7-2-’18. Fietspaden.
$ 1.-, 1.-, 2.-, 2.20, 2.70, 
3.30. Fietsers op resp. Alps 
2 Ocean, Mountains to Sea, 
Otago Central Railtrail, 
Old Ghost Road, Queen 
Charlotte Track, Timber 
Trail. Ook velletje met de 
zegels. 

NORFOLKEILAND
27-2-’18. Golf.
Blok $ 5.-. Speler op 
golfbaan, clubhuis. 

OEZBEKISTAN
4-12-’17. 25 jaar grondwet.
Blok 4.000 S. Omslag 
grondwet, landkaart en 
parlementsgebouw op 
rand. 

OMAN
8-7-’17. Toerisme.
Vel met vijftienmaal 150 b. 
Verschillende afbeeldingen 
van landschappen (8x), 
flora (5x) en kamelen (2x). 

PALAU
2017. Bevolkingsactiepro-
gramma PCAA 50 jaar.
Vel met twaalfmaal 
50 c. Landbouw, leerling 
programma, historie, kleine 
ondernemingen, visserij, 
start vroege onderwijs, 
gezondheidsonderzoek, 
gezonde voeding, onder-
wijs, lokale markt, gebruik 
plaatselijke medicijnen, 
Inwoners en toerisme. 

PAPOEA-
NIEUW-GUINEA
11-11-’17. Kerst.
75 t., 1.50, 3.40, 6.80 K.; 
velletje met 75 t., 1.50, 
3.40, 6.80 K.; blok 13.- K. 
Resp. de Drie Koningen, 
Maria en Jezus, kaarsen, 
mannen met manden, 
Jezus in kribbe, de Drie 
Koningen, Jezus, de Drie 
Koningen; kerstman.
18-11-’17. Slag tegen 
Japanners bij Kokoda Trail 
75 jaar geleden.
75 t., 1.50, 3.40, 6.80 K.; 
velletje met 75 t., 1.50, 
3.40, 6.80 K.; blok 13.- K. 
Beeldmerk met resp. mili-
tair ondersteunt gewonde, 
gewonde op brancard met 
lokale dragers, inlandse 
strijder met geweer, lokale 
strijder met gewonde mili-
tair; verzorging gewonden, 
militairen, lokale bevolking 
met gewonde op brancard, 
drager met EHBO-kist; 
veteranen met onderschei-
dingen. 

30-12-’17. Vogels. Geza-
menlijke uitgifte met India.
Velletje met 1.45, 10.- K. 
Resp. pauw (Pavo cristatus), 
paradijsvogel (Paradisaea 
raggiana). 

PERU
13-1-’18. Nationaal Park 
Pampa Galeras Bárbara 
D’Achille 50 jaar.
2.- S. Beeldmerk met land-
kaart, vicuña’s (Vicugna 
vicugna). 

15-1-’18. Internationaal 
Jaar van Duurzaam 
Toerisme voor ontwikke-
ling, vogels.
Velletje met 8.-, 8.- S. 
Groenwitte amazilia 
(Amazilia viridicauda), 
maskercotinga (Pipreola 
pulchra).
18-1-’18. Toerisme.
Velletje met viermaal 3.- S. 
Prehistorische ruïnes 
(Sechin), berggebied 
Nevado Jancapampa (Po-
mabamba), Bos van Stenen 
Hatun Machay (Recuay), 
steenconstructies van 
Recuya-cultuur bij Yayno 
(Pomabamba).
19-1-’18. Bedreigde dieren.
9.-, 9.- S. Vetvogel 
(Steatornis caripensis), 
Peruviaanse huemul (Hip-
pocamelus antisensis).
22-1-’18. Insecten.
Velletje met 9.-, 9.- S. Si-
cophion yana, Angognatha 
corcuerai. 

POLYNESIË
11-1-’18. Luchtvaartmaat-
schappij Air Tahiti 60 jaar.
10, 20, 40, 60 F. Resp. 
Sunderland Bermuda, 
Douglas DC4, ATR 72-500, 
ATR 72-600. 

SALOMONSEILANDEN 
2017. Slag om Guadalcanal 
75 jaar geleden.
Velletje met tienmaal $ 5.-; 
blok $ 50.-. Resp. landing 
militairen op strand, her-
denkingsmonument, Eroni 
Kumana (1923-2014) redder 
van militair John Kennedy 
met beeld van Kennedy, 

inheemse strijders van The 
Sedge guards met geweren, 
majoor Martin Clemens 
(1915-2009) met lokale 
strijders, Japans luchtdoel-
geschut, politieofficier Sir 
Jacob Vouza (1892-1984), 
verbindingsman Bill Bennet 
met radioapparatuur, 
vliegtuigen op Henderson 
Airfield, Japans herden-
kingsmomunent op Mount 
Austen; Pride of the Nation-
monument. 

2017. Postdienst 20 jaar.
Viermaal $ 10.-. Beeldmerk 
met kantoor en postauto, 
kantoor, postauto en kan-
toor, postbeambte met brief.

SÃO TOMÉ E PRINCIPE
11-1-’16. Biodiversiteit. 
Velletje met achtmaal 
1.000 Db.; velletje met 
achtmaal 2.000 Db. 
Resp. schildpad, baai, 
cacaoboom, principewe-
ver (Ploceus princeps), 
slangen, papegaai, 
strandhuizen, vis; strand, 
Afrikaanse papegaaiduif 
(Treron calvus), rotsen, 
cacaobonen, vlinder op 
bloem, bloem, zangvogel 
Schlegels asitie (Philepitta 
schlegeli), jackfruit. 

SAUDI ARABIË
14-11-’17. Metro in Riyad.
Velletje met tweemaal 2 R. 
Verschillende rijtuigen. 

SRI LANKA
23-12-’17. Nationale vie-
ring van Meelad-Un-Nabi, 
geboortedag van profeet 
Mohammed. 
15.- R. Moskee in Jaffna.

ST. PIERRE ET
MIQUELON
17-1-’18. Vogels.
€ 0.80, 0.95. Resp. palm-
zanger (Dendroica palma-
rum), geelbuiksapspecht 
(Sphyrapicus varius). 

ST. VINCENT
GRENADINEN
4-12-‘17. Toerisme.
Velletje met $ 2.-, 4.-, 5.-, 
6.-, 7.-. Resp. Wallilabou-
park, haven van Kingston, 
botanische tuin, zons-
ondergang, waterval. 

SURINAME
10-12-’17. Flora en fauna.
Vel met twaalfmaal SR$ 5.-. 
Amazoneklauwier (Tham-
nophilus amazonicus), 
Centraal-Australische 
python (Morelia bredli), 
wenkbrauwmuisspecht 
(Lepidocolaptes augus-
tirostris), Amerikaanse 
stierkikker (Rana catesbei-
ana), Guyanapepervreter 
(Selenidera culik), groene 
ijsvogel (Chloloroceryle 
americana), orchidee (En-
cyclia diurna), gestreepte 
woudaap (Ixobrychus 
involucris), vlinder (Eulepte 
gastralis), dikstaartgalago 
(Galago crassicaudatus), 
libelle (Brachymesia sp.), 
kleine tupaja (Tupaia 
minor). 
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ZUID-SOEDAN
2017. Frankeerzegels, 
opdrukken.
SSP 50, 75, 150 op SSP 5, 
SSP 1.000 op SSP 3.5. Resp. 
driemaal zadelbekooievaar 
(Ephippiorhynchus senega-
lensis), portret rebellenleider 
John Garang (1945-2005). 

Afkortingen: 
APEC: Asian Pacific 
Economic Cooperation
FIFA: Fédération Inter-
nationale de Football 
Association
RCC: Regional Common-
wealth in the field of 
Communications
Sepac: Small European 
Postal Administrations 
Cooperation
Upaep: Unión Postal de 
las Américas y España y 
Portugal.

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

TADZJIKISTAN
27-10-’17. Stadsvervoer.
3.-, 3.50 (S) (samenhan-
gend, ook ongetand). Resp. 
trolleybus, bus. 

27-10-’17. Eerste bemande 
ruimtevlucht 60 jaar 
geleden.
1.85, 4.20, 5.80 (S) 
(samenhangend, ook 
ongetand). Resp. Astro-
noom A. Forobi met kijker, 
Russische kunstmaan 
Spoetnik 1 en deel wereld-
bol, astronaut Yuri Gagarin 
(1934-1968).

TAIWAN
27-2-’18. Wilde inheemse 
orchideeën, II.
NT$ 16.-, 22.-, 23.-, 43.-. 
Resp. Habenaria dentata, 
Neottia meifongensis, 
Dendrobium chryseum, 
Dendrobium linawianum. 

2-3-’18. Luchthaven 
Taoyuan.
Velletje met NT$ 8.-, 
28.-. Resp. terminal met 
vliegtuig en treinen, trein 
aan perron met reizigers 
in station hoofdstation van 
Taipei.
21-3-’18. Bergmeren, III.
NT$ 6.-, 6.-, 8.-, 8.-. Resp. 
Jiemei, Cueifong, Yuany-
ang, Songluo. 

TANZANIA
17-12-’17. Lions Club 
International 100 jaar.
Velletje met viermaal 
3.000 Sh.; velletje met 
3.000, 6.000 Sh. Handen, 
blad en waterdruppel, 
korenaar, oog; tweemaal 
alle hiervoor genoemde 
afbeeldingen.

17-12-’17. Foto’s en tekenin-
gen van Afrikaanse dieren.
Velletje met 3.000, 3.500 
(samenhangend), 3.000, 
3.500 (samenhangend), 
3.000, 3.500 (samenhan-
gend) Sh.; velletje met 
4.500, 6.500 Sh. Resp. 
tweemaal flamingo, 
tweemaal leeuw, tweemaal 
olifant; tweemaal giraffe. 

THAILAND
1-1-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
3.- B. Hond. 

13-1-’18. Nationale Dag 
van het Kind.
Viermaal 3.- B. Lam-
pionnen, snoepgoed, 
feesthoedjes, waaiers.

VERENIGDE 
 ARABISCHE 
EMIRATEN
11-11-’17. Politie Abu Dhabi 
60 jaar.
3.-, 3.- Dh.; blok 15.- Dh. 
Resp. Beeldmerk met 
valk, jubileumbeeldmerk; 
beeldmerk met valk.
2-12-’17. 46e Nationale 
Dag.
3.- Dh. Leiders, vlag. 

VERENIGDE NATIES
12-1-’18. Vlaggen.
Achtmaal US$ 1.15. Les-
otho, Libië, Mozambique, 
Roemenië, Mozambique, 
Seychellen, Zuid-Afrika, 
Oekraïne. 

2-2-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
US$ 1.15 (met aanhang-
sel). Beeldmerk. Hond op 
aanhangsel. 

VIETNAM
28-4-’17. 100e geboor-
tedag Văn Tiến Dũng 
(1917-2002).
3.000 d. Portret generaal 
volksleger.
1-11-’17. Russische revolu-
tie 100 jaar geleden.
3.000 d. Portret 
Lenin (1870-1925), vlag, 
Spasskaya-klokkentoren 
van Kremlin, bloemen, 
oorlogsschip ‘Potemkin’. 

 
6-11-’17. APEC*-bijeen-
komst in Hanoi.
3.000 d. beeldmerk.
11-11-’17. Dong Khanh-
Trung Vuong-school 100 
jaar.
3.000 d. Onderwijzer, 
kinderen, schoolgebouw 
in Hanoi.
2-12-’17. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
3.000, 10.500 d. Honden.
26-12-’17. 150e geboor-
tedag Phan Boi Chau 
(1867-1940).
3.000 d. Portret natio-
nalist.

ZUID-GEORGIË EN 
ZUIDELIJKE SAND-
WICHEILANDEN
5-2-’18. Landkaarten.
70, 70, 80, 80 p., £ 1.20, 
1.20 (per waarde samen-
hangend). Portret van 
kapitein James Cook (1728-
1779) en landkaart (1775), 
zeilschip HMS ‘Resolution’, 
Portret van ontdekkings-
reiziger Duncan Carse 
(1913-2004) en landkaart 
(1958), wetenschapper 
met meetinstrument 
tijdens onderzoek in 
1951-1957, satelliet van 
British Atlantic Survey en 
landkaart, landkaart van 
Geographical Information 
System. 

ZUIDPOOLGEBIED
FRANS
2-1-’18. Antarctisch 
Milieuprotocol 20 jaar.
Blok € 0.85. Landkaart. 
Pinguïns en zeehonden 
op rand.
2-1-’18. Insecten.
€ 0.80 (rond te maken 
zegel), € 1.55. Resp. 
Amalopteryx maritima, 
Ectemnorhinus viridis. 

2-1-’18. Stekelhuidige 
zeedieren.
Velletje met € 0.80, 1.05, 
1.55. Resp. Lophaster gaini, 
Notocidaris platyacantha, 
Promachocrinus kergue-
lensis.
2-1-’18. Beschermde 
inheemse dieren.
Velletje met € 0.85, 0.85, 
1.70, 1.70. Resp. Resp. 
Amsterdamalbatros 
(Diomedea amsterda-
mensis), keizerspinguïn 
(Aptenodytes forsteri), 
zeeolifant (Mirounga leo-
nina), Kerguelenzeebeer 
(Arctocephalus gazella). 

2-1-’18. 100e geboortedag 
J. Apin-Jaloustre (1917-
1999).
€ 0.85. Medicus tijdens 
poolexpedities.
2-1-’18. Stormvogel.
Blok € 1.-. Pachyptila 
macgillivrayi. 
2-1-’18. Transport.
€ 0.85, Terreinwagen 
Kubota. 

2-1-’18. Programma Ren-
ker (2011-2015): onderzoek 
rendierenpopulatie.
Driemaal € 0.85 (samen-
hangend). Verschillende 
rendieren. 
2-1-’18. Schuilhut.
€ 0.85. Refuge du Canyon 
des Sourcils Noirs (Ker-
guelen).
2-1-’18. Schip.
€ 1.70. Transportschip ‘La 
Grandière’.
2-1-’18. Pierre Étienne de 
Boynes (1718-1783).
€ 0.85. Portret staatsman, 
kompas, landkaart, schip. 

 

Venezuela 1902
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