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at postzegels saai zouden 
zijn, weet de postzegelver-
zamelaar natuurlijk goed 
te weerspreken. Dat post-

zegels dicht tegen de wetenschap 
aan zouden liggen, ligt natuurlijk 
minder voor de hand.
Op 14 maart was een bont gezel-
schap te gast op het hoofdkantoor 
van PostNL. Op het programma 
stond een bijzondere presentatie 
van deel 57 van het Handboek Post-
waarden Nederland. Hierin onder 
andere de Kinderzegels 1965.
Gert Holstege, hoofdauteur van dit 
in 1994 gestarte standaardwerk van 
alle Nederlandse postzegels (en dat 
nog een jaar of tien zal doorlopen 
alvorens compleet te zijn), begon 
de bijeenkomst met een college. 
Holstege, neurowetenschapper, 
hield zijn betoog over zijn geliefde 
hersenen, als opmaat voor het ont-
staan van het schrijven, de brieven 
en de post. Zo waren we ineens 
weer ‘thuis’ via ons brein. In vogel-
vlucht werd de ontwikkeling van het 
postvervoer uit de doeken gedaan 
en de geschiedenis van de post in 
Nederland via PTT tot PostNL.

Toekomst
Na de geschiedenis van de post-
organisatie was het vervolgens tijd 
om de toekomst van de postorga-
nisatie te bespreken. Wie kon dat 
beter doen dan Herna Verhagen, 
CEO van PostNL (1).
Tegenwoordig is PostNL weer een 
post- en pakkettenbedrijf, maar op 

een hele andere leest geschoeid 
dan 200 jaar geleden. De omzet 
van PostNL is momenteel ongeveer 
1,8 miljard post, ruim 1,1 miljard 
pakketten en ruim 1 miljard inter-
nationaal.
Er werd door mevrouw Verhagen 
gememoreerd “We hebben meer 
dan 4.000 locaties waar je post- en 
pakketzaken kunt doen. In die zin 
heeft PostNL een grotere dichtheid 
van winkels dan alle retailers bij 
elkaar”. Dit moet echter een vergis-
sing zijn. Er zijn inderdaad 4.000 
locaties aanwezig waar postzegels 
gekocht kunnen worden, maar 
‘slechts’ 3.000 vanwaar je ook iets 
kunt versturen. 

Pakketten
De relevantie van post en pakketten 
is nog steeds aanwezig. Er werd 
daarom de verwachting uitge-
sproken dat het bedrijf misschien 
nog wel 220 jaar kan bestaan. 
“De  toekomst zal echter anders 
zijn dan we de afgelopen 220 jaar 
hebben gezien.”
Er werd ingegaan op de berichten 
die recent de pers haalden dat het 
niet goed gaat in de postmarkt. 
“Er moet iets gebeuren”. Voor 
2018 wordt een dip verwacht ten 
opzichte van 2017, maar in 2020 
wordt er herstel verwacht. “Het 
heeft ermee te maken dat er heel 
veel concurrentie is op de post-
markt in Nederland.” De markt voor 
post krimpt ieder jaar zo’n 10%. In 
de afgelopen zeven jaar is PostNL 

50% aan postvolume kwijt geraakt 
aan e-mail en WhatsApp. “De enige 
 manier dat je ervoor kunt zorgen 
dat je in Nederland over tien jaar 
nog post kunt bezorgen, overal in 
Nederland tegen een tarief en ook 
binnen een fatsoenlijk servicekader 
is, als al die verschillende postbe-
drijven weer teruggaan naar een 
postbedrijf.”
Dat lijkt dus op een kwestie van eten 
of gegeten worden. Aangezien even 
ervoor de verwachting werd uitge-
sproken dat PostNL nog wel 220 jaar 
zal bestaan, wordt het dus eten…

Innovatie
PostNL doet veel aan innovatie. 
Er zijn nieuwe sorteermachines in 
gebruik genomen die alle post in 
een keer kunnen sorteren. Er is de 
PostNL app. Hiermee is onder an-
dere te zien welke post er verwacht 
wordt. In 2017 werd een hypermo-
dern pakkettensorteercentrum 
in Nieuwegein geopend. Hiervan 
zullen er de komende jaren nog 
negen geopend worden. Er komen 
e-cargobikes. Hiermee kan dan alle 
post en kleine pakketjes in een keer 
bezorg worden.

Kinderpostzegels 1931-1965
Zoals gezegd, de belangrijkste 
aanleiding voor de bijeenkomst was 
de opname van de Kinderzegels 
1965 in het Handboek Postwaarden 
Nederland. Holstege besprak in 
vogelvlucht de zegels die in 1931 
en 1965 werden uitgegeven. Die 

van 1931 kenmerkten zich door 
afbeeldingen die tegenwoordig not 
done zijn. De zegels van 1965 laten 
kindertekeningen zien. Die ‘kinde-
ren van toen’ werden opgespoord, 
althans, vier van de vijf. Een was er 
inmiddels overleden. Er waren drie 
‘kinderen van toen’ aanwezig (2). 
Een was helaas verhinderd. Het 
was een bijzonder moment dat de 
‘kinderen’ in het zonnetje werden 
gezet. De originele tekeningen zijn 
nog tot en met september in COMM 
in Den Haag te bewonderen.

Postzegelbeleid PostNL
Arjan Jochems (3), Markteting Ma-
nager bij PostNL deed uit de doeken 
wat ons in 2019 te wachten staat.
• We nemen afscheid van de vel-
letjes van tien zegels. Zes zal de 
norm worden
• Het assortiment ‘Internationaal’ 
wordt uitgebreid zodat er meer 
keuze is voor de klant
• Er zal een efficiency-slag gemaakt 
worden door ontwerpers combi-
opdrachten te geven
• Het basisassortiment zal niet 
vervangen worden (maar wel het 
jaartal op de zegels)
• We gaan dat jaar – na 15 jaar – 
afscheid nemen van de serie Mooi 
Nederland

Er zal onder andere aandacht 
besteed worden aan een aantal 
belangrijke gebeurtenissen als 
100 jaar radio en 100 jaar KLM.

Kinderzegels 1965

1. Herna Verhagen 2. De ‘kinderen’ kregen bloemen van Herna Verhage 3. Arjan Jochems

D
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H
et heeft ‘even’ geduurd, maar in maart is het dan eindelijk 
 beklonken: De collectie postwaarden van COMM (het voor
malige Postmuseum) gaat over naar het Nationaal Archief. 

Eindelijk is de collectie dan ook weer toegankelijk voor onderzoek. 
De conservator postwaarden is vanuit het COMM meeverhuisd naar 
het Nationaal Archief.

Op 23 april komen er nieuwe vastkader zegels voor de Persoon
lijke Postzegels. In plaats van de huidige drie verschillende zijn het 
er vanaf die datum slechts twee: een voor binnenland en een voor 
buitenland. Het nieuwe ontwerp van Martin Majoor is modern en 
laat meer ruimte voor de persoonlijke invulling.

Nog steeds wordt er regelmatig vreemd opgekeken als er bij een 
PostNL balie een afdruk wordt gevraagd van het dagtekenstempel 
voor de verzameling. Een stempel op een stukje papier, bijvoorbeeld. 
Maar ook waar de stempel voor bedoeld is, het afstempelen van post
zegels die op een poststuk zitten en ter verzending worden aangeno
men, worden toch vaak niet afgestempeld. Lang niet iedereen vindt 
dat erg natuurlijk, maar met name in het buitenland vinden ze dat 
niet leuk. Daar hebben ze niets aan ongestempelde zegels die niet 
postfris zijn.

Ook PostNL vindt dit natuurlijk niet leuk, want er is een kans dat de 
zegels opnieuw gebruikt gaan worden. Andermaal werd daarom in 
Posted, het ‘huisorgaan’ van PostNL voor de retailer half februari een 
instructie geplaatst om de postzegels af te stempelen. Althans, post
zegels op poststukken waar een barcode op zit. Andere poststukken 
worden automatisch door de machine gestempeld. Ook wordt er nog 
op gewezen dat verzamelaars langs kunnen komen om een stempel te 
krijgen op postzegels voor de verzameling.

Het Verenigd Koninkrijk staat natuurlijk bekend om haar humor. 
Zo ook – hoewel velen het niets vinden om te lachen – inzake de aan
staande Brexit. Royal mail had laten weten dat er geen postzegel zal 
worden uitgegeven om de Brexit te vieren of te gedenken (afhan
kelijk van aan welke kant je staat). De uitgifte van zegels bij deze 
gelegenheid zou echter niet helemaal onlogisch zijn, want, in 1973, 
bij de toetreding van het VK tot de Europese Gemeenschap, werden 
er wel zegels uitgegeven.

Dit ligt blijkbaar toch veel gevoeliger nu. Het zal natuurlijk ook niet 
gemakkelijk zijn voor Royal Mail om een neutrale postzegel uit te 
geven. En een voor voor en een voor tegen is ook niet alles. Alles zal 
politiek uitgelegd worden en daar wil Royal Mail zich verre van hou
den. Dus was de keuze toch vrij gemakkelijk gemaakt. Niet doen dus.

Maar de Engelsen zouden de Engelsen niet zijn als ze zich daar zo
maar bij zouden neerleggen. Er zijn dus een flink aantal ‘postzegels’ 
op internet verschenen die de aanstaande Brexit memoreren. Voor 
zover bekend is het onderwerp nog niet op een Persoonijke Postzegel 
verschenen, dus is het nog onbekend of Royal Mail dit toelaat.

Met het rendement op het spaarbankboekje is het droevig gesteld, 
maar daar zijn natuurlijk andere bladen voor om dat te bespreken. 
Iedere leek kon echter zien dat er in België een vette winst te behalen 
was. Op 1 maart ging het brieftarief daar namelijk met maar liefst 
13,5% omhoog voor een standaard binnenlandse brief. Dat lijkt veel 
(en is het ook), maar kwam daarmee maar € 0,01 hoger uit dan in 
Nederland. Althans, als je er 10 tegelijk koopt.

Bpost gaf de klant nog geen maand van tevoren dit ‘blijde’ nieuws 
door. Wie dus nog geld in de oude sok had, kon dus rustig postzegels 
kopen (zonder waardeaanduiding) die dus op korte termijn behoor
lijk in waarde zouden stijgen. En met garantie! 

René Hillesum

E D I T O R I A L

Nieuw huis voor postzegels
Na lange tijd van onzekerheid heeft 
de collectie postwaarden van COMM 
een nieuw onderdak gekregen.
Gelet op de nieuwe opzet en 
transformatie van Museum 
voor Communicatie naar COMM 
paste de collectie niet meer bij de 
nieuwe  opzet.
De collectie postwaarden is primair 
een onderzoekscollectie. Na heel 
lang onderhandelen werd uiteinde-
lijk overeenstemming bereikt met 
het Nationaal Archief in Den Haag. 
Tijdens een feestelijke bijeenkomst 
op 15 maart werd de overdracht 
– in COMM – middels diverse akten 
geformaliseerd.
Overigens zullen in COMM nog 
steeds postzegels, waaronder top-

stukken, tentoongesteld worden en 
zullen er regelmatig ook wisselende 
tentoonstellingen worden ingericht. 
COMM ontvangt dan het materiaal in 
bruikleen van het Nationaal Archief.
In het NA worden de onderzoe-
kers als vanouds ontvangen door 
 Monique Erkelens, die met de col-
lectie is meeverhuisd naar het NA.
Inmiddels is de eerste onderzoeks-
dag alweer achter de rug. Let op! 
Het is noodzakelijk u vooraf aan te 
melden en er gelden andere regels 
die u verneemt na uw aanmelding.

Vooraf aanmelden:  
monique.erkelens@nationaalarchief.nl 
T: 06 11 31 64 60
www.gahetna.nl

Sandd wordt volwassen [2]
Vorige maand zagen we al stickertjes 
die in het sorteerproces gebruikt 
worden. Nu is er ook een multi-
functioneel retoursticker opgedoken. 

‘Niet over het adres plakken’. Da’s 
mooi. En nu nog op de kleine sticker-
tjes: ‘niet op de postzegel plakken’. 
Wat zouden we gelukkig zijn.

Vlnr: Tobias Walraven (directeur COMM), Irene Gerrits (directeur collectie en publiek NA), 
Peter Hoogendoorn (notaris)
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Als je begint met verzamelen van bepaald materiaal 
over een bepaald onderwerp, verzamel je snel ‘alles’ 
wat je tegenkomt. Op enig moment heb je zo veel dat 
je door de bomen het bos niet meer ziet, en misschien 
wel stopt met verzamelen. Zo jammer, want je had er 
zo veel plezier in.
Er zouden meer nieuwe goede blijvende verzamelaars 
moeten komen. Als er geen nieuwe verzamelaars 
komen is het op termijn helemaal over met het 
verzamelen. Er zouden weer docenten moeten zijn, die 
nieuwe verzamelaar wegwijs maken en kunnen stimu-
leren. Vroeger, ja, toen waren er veel docenten en ook 
veel ‘leergierigen’. En nu? Er zijn haast geen docenten 
meer en er zijn ook haast geen leerlingen meer. Daar 
moet wat aan gedaan worden wil je de filatelie in stand 
houden. 
Maar je hebt niets aan goed opgeleide docenten zon-
der dat er leerlingen zijn. En het ontmoedigt nieuws-
gierige postzegelverzamelaars als ze niet kunnen 
beschikken over toegewijde ‘leermeesters’. Wat is het 
begin: inzet op docenten of inzet op leerlingen? 
Ooit hadden we bij de verschillende postzegelvereni-
gingen veel docenten die aan de jeugd en aan nieuwe 
verzamelaars kort of uitgebreid konden vertellen hoe 
je op een goede manier postzegels kan verzamelen. Er 
waren speciale cursussen en er was prachtig cursus-
materiaal. Belangrijk was o.a. goed je verzamelgebied 
af te bakenen zodat je niet te veel en eindeloos verza-
melde. Belangrijk was ook te letten op kwaliteit: beter 
een goed stuk waar je trots op was dan drie mindere 
stukken waar je later niets meer mee doet. 
Het is uit de tijd het in je hobby te hebben over 
leerlingen en docenten, dat komt zo verplichtend en 
betweterig over. Je bent natuurlijk baas over je eigen 
verzameling. Maar er zijn natuurlijk mensen waarvoor 
je bewondering hebt omdat zij zelf zulke prachtige 
verzamelingen hebben en je nieuwsgierig bent hoe ze 
dat voor elkaar hebben gekregen. Met zo iemand wil je 
wel contact! Van hem of haar wil je wel tips krijgen hoe 
je op een betere, plezierigere manier je verzameling 
kan opzetten en uitbouwen.
De KNBF wil graag weer nieuwe docenten –nieuwe stijl 
(!)- gaan opleiden en bestaande docenten reactiveren. 
Mensen bereid vinden om op een goede, aansprekende 
manier, kennis over te dragen. Daar willen we begin-
nen. Deze mensen zullen een groot enthousiasme voor 
hun hobby uitstralen. Daarover praten en schrijven. 
Mensen zullen met hen contact willen hebben, hun 
enthousiasme delen. Zo worden ook nieuwe verzame-
laars geboren. Verzamelaars met lol in hun verzame-
ling, verzamelaars die doorgaan. Doorgaan met die 
verschrikkelijk leuke en leerzame hobby: filatelie! 

Jan Cees van Duin, voorzitter KNBF

samenstelling Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen

Het is al weer enige tijd terug dat de 
Stichting Pro Filatelie een startbijdrage 
kon uitreiken aan een vereniging welke 

een jeugdafdeling opricht. Op 21 februari 
was het toch weer zo ver.
Twee bestuursleden van deze stichting, 
de heren Kees de Vries en Gerard van der 
Voorden waren te gast in de bibliotheek in 
Warnsveld (Zutphen). Per 1 januari 2018 is 
het de Filatelistenvereniging Zutphen en 
omstreken toch weer gelukt om een jeugd-
afdeling te lanceren. 
Onder de bezielende leiding van “ome Jan” 
(Jan Roseboom) en “opa Jan” (Jan Elbrink) 
is er weer een nieuwe groep jeugdigen actief 
in de postzegelwereld. Deze bij het Samen-
werkingsverband Filatelie aangesloten 
vereniging komt bijeen in een mooie lichte 
ruimte van de plaatselijke bibliotheek. Bij 
deze feestelijke bijeenkomst kan natuurlijk 

de grote animator van de jeugd bij het SvF, 
Hans van Laarhoven, niet ontbreken. Hans 
tekende dan ook voor de foto’s en SvF ver-
zorgde een mooi stockboek (met SvF logo) 
als welkomstgeschenk voor de nieuwe 
jeugdleden.
 De middag was helemaal compleet toen 
de voorzitter van het maandblad Filatelie, 
Hans Kraaibeek, in hoogst eigen persoon 
de ledenlijst kwam ophalen om ze in het 
vervolg allemaal ons onvolprezen maand-
blad, met daarin opgenomen De Posthoorn, 
te kunnen toezenden. Gemakshalve had hij 
voor allemaal de gemiste nummers van 2018 
bij zich waardoor iedereen nu toch het hele 
verenigingsjaar compleet heeft. 
De Filatelistenvereniging Zutphen e.o. heel 
veel succes toegewenst met de nieuwe loot 
aan hun verenigingspalet en wie weet: “Goed 
voorbeeld, doet goed …” 

Op 12 februari jl. bereikte ons het bericht 
van overlijden van Henk van der Vlist.
Velen van u zullen hem kennen, wellicht 

ook zelfs persoonlijk, als degene die in het 
Maandblad Filatelie vele jaren heeft geschre-
ven over vervalsingen.
De expertise van Henk was ongeëvenaard en 
als keurmeester heeft hij vele stukken door 
zijn handen gehad. Vele waren goed, maar 
vervalsingen pikte hij er altijd keurig uit. 
Die vormden ook vaak de inspiratie tot het 
schrijven van een artikel.
Henk was mede-oprichter en lid van de 
Nederlandse Academie voor Filatelie. Ook 
daar zijn in de “Notities” artikelen van zijn 
hand verschenen: “Nederland Port emis-
sie 1887, 2½ cent “TiE BETALEN”, terug van 

weggeweest”, “Maier-vervalsingen in de 
tentoonstellingscollectie Brasiliana ’93 in 
Rio de Janeiro“, “Uit welke archieven kunnen 
brieven met door Maier vervalste of bijge-
tekende stempels voor komen”, “Onderzoek 
en registratie afdrukken puntstempels in de 
stempelboeken PTT-Museum”, “Return to 
Sender” of waren de postverbindingen niet 
altijd mogelijk met Nederland in 1945“ en 
niet in de laatste plaats: “Het ontstaan van de 
Nederlandse Academie voor Filatelie“(2007).
Henk diende vanwege zijn kennis ook vele fi-
latelisten tot vraagbaak en was immer bereid 
om ook zaken uit te zoeken.
Wij verliezen in Henk een groot filatelist en 
goede vriend en wensen zijn familie veel 
sterkte met het verwerken van dit verlies.

De jeugd is er nog!
Column (31): 
Nieuwe post
zegeldocenten?

in memoriam henk van der vlist
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Uitleningen en informatie  
via het Bondsbureau

Bondsbibliotheek
Geopend op woensdag van 
10.00 tot 15.00 uur.
Nieuwe Schaft 23,
3991 AS Houten
Tel. 030-3075469

Bondsinformatiebureau
Mr. Wybo Heere
zie Bondsbureau

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

Verzekeringen
Informatie bij het Bondsbureau

Uitgereikte Bondsspelden in 2017
Ook in 2017 zijn weer vele men-

sen in het zonnetje gezet met 
een Bondsspeld. Verenigingen 

kunnen dit aanvragen voor mensen 
die een zeer grote bijdrage leveren 
aan de filatelie. Het gaat daarbij 
niet alleen om de activiteiten bin-
nen de vereniging, maar juist om 

wat de betrokkene voor de filatelie 
buiten de vereniging doet
De KNBF mocht de volgende perso-
nen decoreren:
A.A.M.F. van Berkel
C.M.P. Cameron
J.A.M. van Dooremalen
H.J. Grievink

A.H. Groeneveld
P.K. Joosse
P.L.M. Teurlings
A. Thijssen
D.G.M. Touw
L.Vosse
W.ten Wolde
A. Wuite

Bondsspeld voor Ton Flerig
Op 26 januari jl. was de eerste 

bijeenkomst van het jaar 2018 
van de Filatelistenvereniging 

Duitsland in hun vaste honk, “De 
herberg van Paulus” in Baarn. Een 
groot aantal leden was naar deze le-
denvergadering gekomen om bij te 
praten en de kavels te bekijken van 
de veiling, die na de officiële mede-
delingen en het doornemen van de 
cijfers over 2016 zou plaatsvinden.
Na de opening gaf vice-voorzitter 
Ryan Boons, die vanwege afwezig-
heid van voorzitter Wilco Bresser de 
vergadering leidde, het woord aan 
secretaris Hans Kraaibeek van de 
KNBF, die onder het mom van een 
werkbezoekje bij de vergadering 
aanwezig was. Deze dankte de 
voorzitter dat hij bij de vereniging 
op bezoek mocht komen en dat het 
méér dan alleen een werkbezoekje 
was en er ook nog iets officieels 
ging gebeuren.
Ton Flerig werd uit de zaal geroepen 
en toegesproken over zijn verdien-
sten in de afgelopen 30 jaar voor 
de vereniging. Zo was Ton kort na 
de oprichting van de vereniging in 
1987 al lid en na een paar maanden 

later ook direct al redacteur van 
het verenigingsblad “Deutsche 
Post”, dat aanvankelijk als mede-
delingenblad dienst deed, maar 
onder handen getransformeerd 
werd tot een blad met niet alleen 
verenigingszaken, maar vooral ook 
filatelistische inhoud.

In 1989 trad Ton toe tot het bestuur, 
droeg het redacteurschap over aan 
een opvolger en wijdde zich ver-
volgens met veel overgave aan een 
dubbeltaak: die van veilingmeester 
en rondzendleider.
Het veilingmeesterschap droeg hij 
in 1994 over, maar bleef rond-
zendleider en kreeg in 2003 het 
vice-voorzitterschap erbij. Toen 

in 2004 voorzitter Hans Petersen 
overleed nam Ton de functie waar, 
totdat hij in 2005 als voorzitter 
werd benoemd. In die functie heeft 
hij veel energie gestoken in het 
leggen van contacten buiten de ver-
eniging en waar het maar mogelijk 
was de filatelie gepromoot, waarbij 
uiteraard de eigen vereniging niet 
vergeten werd.
Na 28 jaar bestuurslid te zijn 
geweest, waarvan 12 jaar voorzitter, 
vond Ton het in 2017 tijd om het wat 
rustiger aan te gaan doen en zijn 
bestuursfuncties neer te leggen. 
Het was voor het bestuur van de 
vereniging een mooi moment om 
voor hem de Bondsspeld aan te 
vragen voor zijn vele verdiensten, 
die dan ook graag door de KNBF 
werd toegekend.
KNBF-secretaris Hans Kraaibeek 
speldde voor het oog van de 
aanwezige leden en onder luid ap-
plaus de speld bij Ton op, die in zijn 
dankwoord terugkeek op een mooie 
periode en wenste dat iedereen nog 
maar heel lang aan de activitei-
ten van de vereniging kan blijven 
deelnemen.

Bijzondere uitreiking Costerus medaille
Op 14 maart jl. vond op het 

hoofdkantoor van PostNL 
in Den Haag de presentatie 

plaats van een nieuw hoofdstuk van 
het Handboek Postwaarden Neder-
land en wel van de Kinderzegels 
1965. Elders in dit blad leest u meer 
over deze bijeenkomst.
Tijdens de presentatie van me-
vrouw Herna Verhagen, CEO van 
PostNL richtte zij het woord tot één 
van de aanwezigen in de zaal.
Namens de KNBF had zij de eer om 
de Costerus medaille uit te reiken.
Deze medaille wordt toegekend 
aan iemand die zich, zoals het in de 
reglementen staat, ‘buitengewoon 

verdienstelijk gemaakt heeft door 
wetenschappelijke navorschingen 
of gepubliceerde bijdragen op 
philatelistisch gebied’.
Michael Brekelmans werd verzocht 
naar voren te komen. Van zijn hand 
verscheen het boek getiteld  ‘Een bij-

zonder stempel met cijfers en letters’ 
over bestellersstempels in Neder-
land, dat uitgebreid ingaat op dit bij-
zondere verzamelgebied en waarvoor 
heel veel onderzoek werd verricht in 
archieven en voorschriften.
Niet alleen het schrijven van het 
betreffende boek, maar ook de 
naspeuringen bij het Nationaal 
Archief die Michael voor het Hand-
boek doet, waren aanleiding voor 
het Costerus kapittel om hem deze 
medaille toe te kennen.
Onder een luid applaus van de aan-
wezigen werd door Herna Verhagen 
de Costerus medaille aan Michael 
uitgereikt.

Foto: René Hillesum
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Op 2 januari 2018 verscheen het eerste 
blok met 5x2 zelfklevende zegels van 
‘1’ met als thema ‘Beleef de Natuur’. 
Ontwerp Frank Janse. In januari de 
‘Reptielen en Amfibieën’, in april komen 
de ‘Veldbloemen’, in juni de ‘Insecten’ 
en in september de ‘Paddenstoelen’.
De zegels zijn tegen nominaal verkrijg-
baar op de PostNL verkooppunten 
en daarnaast zoals gebruikelijk voor 
bijzondere uitgiften bij de CollectClub 
en bij de Bruna-winkels.
Het verwarrende bij deze zegels is de 
ogenschijnlijk normale tanding die je 
gelijk moet scheuren, om daarna aan 
de achterkant van het blok een golflijn 
opzij te trekken waardoor het drager-
papier verwijderd wordt. Althans, als je 
de instructie op de achterzijde volgt: 
STAP 1: Scheur postzegel uit STAP 2: 
Buig postzegel op snijnaad STAP 3: 
Verwijder achterzijde.
Wie verzint zo iets? Bij ‘normale’ zelf-
klevende zegels buig je ze met drager 
en al en trek je de losse zegel er af! Kan 
het simpeler?
Dit type ‘oplossing’ zagen we voor 
het eerst bij de vast kader-zegels van 
2 januari 2013 met de Eekhoorn. Nu 

wordt dit recept losgelaten op niet-
vast-kader-zegels.
Het zegelformaat is weer 30x40mm. 
Alles gedrukt in offset bij Joh. En-
schedé in Haarlem op vermoedelijk de 
Müller-Martini druk-aan-de-rol pers 
gezien de bedrukking aan weerszijden. 
Vijfkleuren offset (cyaan, magenta, 
geel, zwart en fosfor) voor de voor-
zijde met een raster van 125 onder 
rasterhoeken per kleur verschillend: 
magenta 15 graden, cyaan 75 graden, 
geel 0 graden en zwart 45 graden. De 
achterzijde in 4-kleuren offset (cyaan, 
magenta, geel en zwart) en dezelfde 
raster gegevens als bij de voorzijde. 
Er lijkt scheerperforaat te zijn 
toegepast gezien de vliesjes in de 
perforatiegaten echter ze zijn nergens 
omgeslagen. Tanding links en rechts 
doorlopend, boven en onder niet. 
Glanzend gecoat papier. Papierrichting 
↨ (verticaal)
Artikelnummer 380161 en barcode 
+112316.

Beleef de Natuur

Mooi Nederland
Op 23 januari 2018 verschenen 
3 blokken met Mooi Nederland 
zegels. Blokken met 5 dezelfde 
zegels met stadspoorten uit Hat-
tem, Bergen op Zoom en Vianen.
Soeraya Siemons Grafisch ont-
werp [poorten] en Jan Rothuizen 
[geschreven en getekende 
rapportage op de blokrand]. 
Jan  Rothuizen is onder andere 
bekend van zijn maandelijkse 
paginagrote tekening voor de 
Volkskrant. 
Gedrukt in 3-kleuren [!] off-
setdruk met velinleg [inclusief 
L-vormige fosforbalk] bij Joh. 
Enschedé Security Printing in 
Haarlem. Zwart voor het zegel 
zelf, de tweede kleur voor de 

tekening op de blokrand. Fosfor 
als derde kleur. De kleuren zijn 
ongerasterd.
Niet onmogelijk dat de 3 blokken 
op één drukvel zaten gezien 
het minimaal aantal gebruikte 
kleuren.
Het zegelformaat A = 
20.8x25.3mm; kamtanding 
13.333:12.8 14/16 tanden hori-
zontaal/verticaal. 
Mat gecoat papier. Papierrichting 
<-> (horizontaal). 
Artikelnummer: 380361 [Vianen], 
380362 [Bergen op Zoom], 
380363 [Hattem], en product-
barcode:, +111951 [Vianen], 
+111975 [Bergen op Zoom], 
+111999 [Hattem]
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Nederland viel weer in de prijzen

 
samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl

 •
 M

A
X

I M A F I L I E
 •

H
et zelfportret van Van 
Gogh (zie filatelie novem-
ber 2016) werd nr. 1 in 
de FIP-competitie ‘Beste 

maximumkaart van 2015’. De nieu-
we FIP-commissie voor maximafilie 
wilde met deze internationale wed-
strijd stoppen. Na protest uit vele 
landen is de wedstrijd gelukkig weer 
gehouden, met als resultaat een 
gedeelde tweede plaats voor Neder-
land. De ingezonden kaart van de 
‘rosse grutto’ (afb. 1) is een mooie 
rustige kaart van deze weidevogel 
naar een tekening van de Schotse 
kunstenaar Archibald Thorburn. 
De hoge score kwam mede dankzij 
PostNL die op verzoek een picturaal 
stempel beschikbaar stelde bij de 
serie Vogels van het Wad, met het 
vogeleiland Griend. 

Rusland won met de Kathedraal 
van de Heilige Drie-eenheid van het 
Izmailovsky Regiment (afb. 2). Deze 
kerk in Sint-Petersburg biedt plaats 
aan 3.000 bezoekers en kent opval-
lende, 80 meter hoge koepels en 
torens. De naam stamt uit de oude 
Russische traditie dat elk regiment 
van keizerlijke wachten een eigen 
kathedraal had. Het betreft een 
tweelinguitgifte van Rusland en 
Macedonië, wat in het eerstedag-
stempel vermeld is. De kerk staat 
bij de Admiraliteit in het historische 
centrum van Sint-Petersburg, dat 
sinds 1990 op de Unesco werelderf-
goedlijst staat.
Brazilië deelde in de competitie de 
tweede plaats met Nederland met 
de 100 meter lange en 55 meter 
hoge Sâo Jâo spoorbrug (afb. 3). 

De brug is onderdeel van een ge-
durfd spoorwegproject uit 1885 van 
110 km lengte, 14 tunnels, 30 brug-
gen en zeer veel viaducten, dat door 
het Mata Atlântica woud en langs 
steile hellingen van de Serra do Mar 
bergen voerde. Het is thans een 
populaire toeristische treinroute. 
De derde plaats ging naar China 
met de Reliance Bridge (afb. 4), 
maar dit keer een echt oude brug, 
in een oud stadje ten zuiden van de 
stad Shanghai. 

Bruggen wordt dit jaar een populair 
onderwerp nu dat in Europees ver-
band als gemeenschappelijk thema 
is gekozen voor de Europazegels 
(CEPT). De Moldavische post was 
er in februari snel bij met de eerste 
maximumkaart (afb. 5). Het betreft 
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de door Gustave Eiffel ontwor-
pen en tussen 1876/7 gebouwde 
brug over de rivier de Prut tussen 
Ungheni in Moldavië en Roemenië. 
Deze spoorbrug werd in april 1877 
geopend, vlak voordat Rusland de 
oorlog aan Turkije verklaarde en 
de Balkan deels bevrijdde van de 
Osmaanse overheersing.

Nederland houdt het bij een traditi-
onele ophaalbrug en een draaibrug 
die net verschenen zijn als u deze 
Filatelie ontvangt. De bekendste 
ophaalbrug is natuurlijk de Magere 
Brug in Amsterdam (afb. 6). Neder-
land heeft dit type vaker toegepast 
in haar oude Overzeese Rijksdelen. 
Goede voorbeelden vormen de 
ophaalbruggen bij Kata Intan in 
Jakarta (afb. 7) , de Poelepant-
jebrug in Paramaribo (afb. 8) en 
de Koningin Wilhelminabrug in 
Willemstad (afb. 9).
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en kan een contractje met de Post af-
sluiten en zelf thuis frankeerstroken 
uitprinten van de gewenste waarden. 
Betaling gaat via een doorlopende 

machtiging voor het afschrijven van het fran-
keertegoed. Al met al zijn de kosten van dit 
pakket niet echt voordelig voor kleingebruik, 
maar grotere afnemers werken er wel mee. 
Het aardige in ons land is dat de opeenvolging 
van nieuwe namen van ons nationale postbe-
drijf in de afgelopen twee decennia nu juist aan 
die frankeerstroken mooi is af te lezen. Begon-
nen met PTT, passeren achtereenvolgens TPG, 

Digitale frankeerstroken in Nederland

M
TNT en meer recent PostNL de revue. Graag 
loop ik hieronder die ontwikkeling even langs. 

PTTPOST
In 2000 en 2001 zijn er op bescheiden schaal 
vier pilots gehouden met zakelijke en parti-
culiere deelnemers, die zich daarvoor konden 
aanmelden. De pilots zijn na verloop van tijd 
alle drie gestaakt.
afb. 1 toont een strook van 23-11-2000 van de 
pilot van het Amerikaanse bedrijf E-stamp. 
De zes verticale strepen bovenaan zorgen voor 
de herkenning van dit soort frankering in het 

sorteerproces. De datum rechts geeft niet al-
leen aan wanneer de strook is geprint. Hij moet 
ook op die datum worden gebruikt. De blokken 
met de vele figuurtjes daaronder is de PDF417-
code. In die figuurtjes zitten gegevens van de 
afzender en de geadresseerde (postcode en 
huisnummer), de datum van uitprinten, het 
tarief en een digitale handtekening. Uiteraard 
was de waarde in die periode nog in guldens tot 
aan de invoering van de euro op 1 januari 2002.
Een andere aanbieder was Neopost ‘ProMail’, 
die zelfklevende stroken verstrekte met links 
in mini-letters eindeloos herhaald NEOPOST-
ONLINE (afb. 2a+b).
PTT POST koos tenslotte voor het programma 
van EasyStamp met de slogan ‘Likken wordt 
Klikken!’ (afb. 3). De introductiedatum was 
25-10-2001. Met dit systeem is tot 01-09-2009 
gewerkt. Meest opmerkelijke verandering na 

In Amerika zijn ze allang heel gewoon, de digitale frankeerstroken. 
Markt leider is Stamps.com, gevolgd door Endicia.com en E-Stamp. In 
Neder land is hiermee een begin gemaakt in 2000. Het werkt eenvoudig. 
door Hens Wolf
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de proefperiode is dat de code nu bestaat uit 
een vierkant verdeeld in vier kleinere vierkan-
ten, de Data Matrix-code.
Verzamelaars wijken in diverse opzichten af 
van ‘normale’ consumenten, maar een van de 
belangrijkste verschillen is wel dat je als ‘nor-
male’ klant perfecte producten wenst, terwijl 
je als verzamelaar al je zintuigen aanwendt 
om afwijkingen op te sporen en vervolgens 
te koesteren. Welnu, enkele daarvan wil ik 
hierna onder de aandacht brengen, al is het 
echt wel zoeken. Storingen kwamen namelijk 
maar incidenteel voor. Er zijn mij bij voorbeeld 
geen EasyStamp-stroken bekend waarop de 
PDF417-code of de sorteerstrepen ontbreken. 
Wel trof ik een strook van 14-04-2002 aan, 
waarop het €-teken ontbreekt, 4½ maand na 
de invoering van de euro (afb. 4). 

TPGPOST
Op 1 mei 2002 ging PTTPOST over in TPGPOST 
en na verloop van tijd had dat ook zijn uitwer-

king op het postlogo op de frankeerstroken, 
zoals op die van 30-08-2002 (afb. 5). Niette-
min kwam ik later een strook van 06-12-2006 
tegen waarop nog het oude PTTPOST stond 
(afb. 6).
Sommige afwijkingen kwamen af en toe 
langs. Het is niet duidelijk of die bijvoorbeeld 
werden veroorzaakt door een omgevallen bitje 
in de software op de pc of als gevolg van de 
instelling van lettertype en lettergrootte door 
de gebruiker. Zie bijvoorbeeld de rommelige 
opdruk op de strook van 19-10-2003 (afb. 7). 
Let bijvoorbeeld op het uitgerekte TPGPOST 
en de verschuiving van datum, postcode en 
€ 0,39 naar links in relatie tot de verticale 
sorteerstrepen.
In een ander geval is iets mis gegaan met het 
euroteken.(o in plaats van €) (afb. 8). Dit kan 
komen doordat deze beide symbolen in het 
computerprogramma naast elkaar liggen. Met 
ALT 0127 maak je het blokje, met ALT 0128 het 
euroteken €.

Meermalen kwam de merkwaardige drukfout van 
de letter a voor in plaats van TPGPOST (afb. 9).
Op een strook van 06-04-2006 kwam een 
verschoven druk voor, waarbij een deel van de 
volgende strook is meegeprint (afb. 10).
De lettergrootte speelde de printer parten 
op de strook van 03-01-2008 in afb. 11. Door 
een te grote letterinstelling past TPGPOST er 
niet meer op. Ook de postcode, de waarde en 
Nederland zijn niet afgedrukt. 
Indien de afzender een fantasiepostcode 
van de geadresseerde in het programma 
inbrengt (0000 XX, 0) zoals op de strook van 
06-04-2009 (afb. 12), is er geen controlemid-
del om dit te corrigeren. Kennelijk wordt dit 
gewoon in de Data Matrix-code geaccepteerd. 
Ook vond ik twee stroken, waarop de datum en 
de adresgegevens op de een of andere manier 
naar rechts toe in elkaar gedrukt lijken te zijn. 
Opvallend is ook de brede tekst N e d e r l a n d 
met direct aansluitend het tarief (geen tus-
senruimte) (afb. 13a+b).
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TNT post
Weliswaar is de organisatie TNT post op 
16 oktober 2006 ontstaan, maar die naam 
is daarna nooit op de frankeerstroken van 
EasyStamp ingevoerd. Dat bleef nog bijna drie 
jaar TPGPOST. Op 1 september 2009 is het 
gebruik van de EasyStamp stroken beëindigd.
Per 1 september 2009 maakt TNT post gebruik 
van een nieuwe applicatie, die wordt toege-
licht op de website https://digitalepostzegel.
postnl.nl. Daarbij maakt de klant gebruik van 
een DYMO printer die slankere, zelfklevende 
frankeerstroken op onderpapier print (afb. 14).
Verschillen met de EasyStamp stroken zijn 
(afb. 15):
• Er staat geen datum meer op de stroken.
• NEDERLAND komt nu in hoofdletters. 
• Het getal eronder is het klantnummer van 
de abonnee. Alle nummers beginnen met 100, 
gevolgd door vijf volgnummers. 
• De postcode van de geadresseerde komt 
niet meer voor.

• Het logo is voor het eerst TNT post.
• Er zit geen spatie meer tussen het €-teken 
en de waarde (voorheen € 0,39, nu €0,44).
• De Data Matrix-code bestaat maar uit een in 
tweeën gedeelde rechthoek, geen vierkanten 
meer.
De stroken verschenen ook met PRIORITY 
print voor buitenlandse bestemmingen 
(afb. 16)
Met name het ontbreken van de datum maakt 
de stroken minder interessant voor een 
verzameling. Bovendien lijkt deze applicatie 
veel betrouwbaarder. Ik heb nagenoeg geen 

afwijkingen kunnen vaststellen. Wel ben ik een-
maal een strook tegengekomen van transpa-
rant materiaal, waarop de opdruk zich kennelijk 
gewoon heeft weten te hechten (afb. 17).

PostNL
TNT post heeft de behandeling van brieven en 
pakketten op 31 mei 2011 gesplitst. Sindsdien 
wordt brievenpost behandeld door een organi-
satie die de naam PostNL kreeg. 
De naam TNT post bleef echter nog geruime 
tijd op de frankeerstroken staan. Pas in 2012 
wordt de naamswijziging op de frankeerstroken 
doorgevoerd. afb. 18 toont een enveloppe, 
gestempeld op 2 JAN 2012, met TNT post 
strook, gevolgd door de enveloppe (afb. 19), 
gestempeld 6 JAN 2012, maar nu met PostNL 
logo. Beide stroken hebben het tarief €0,50, 
dat sinds 1 januari 2012 van kracht was voor 
een brief tot 20 gram.
Net als bij de TNT Post-stroken kon PRIORITY 
worden bijgedrukt op de PostNL-strook (afb. 20).
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In oktober 2012 bleek dat de vette tekst 
PostNL op de frankeerstroken was vervangen 
door het logo, zoals linksboven op de brieven 
in afb. 18 en 19 staat. Alleen is de boven- en on-
derzijde van het logo afgesneden (afb. 21a+b).
Het kersttarief was in 2012 €0,40. Het PostNL-
logo is half verkleind weergegeven en in de 
vrijkomende ruimte zijn twee sterren en twee 
kerstbomen gedrukt (afb. 22).
Op 2 januari 2013 bleek het kerstmotief 
alweer te zijn vervangen door het gewone 
PostNL-logo (afb. 23). Dat gebeurt online, zon-
der dat de abonnee daarop invloed heeft. Met 
ingang van 1 januari 2013 is het binnenlandse 
brieftarief verhoogd van €0,50 naar €0,54.
In de loop van 2013 trof ik een strook aan met 
een heel klein letter- en cijfertype (afb. 24). 
Op de eerdere TNT post en PostNL stroken 
heb ik dat type niet gezien. 
Op een strook uit augustus 2013 met even-
eens mini-letters ontbraken ook nog eens de 
2x drie verticale zwarte balkjes (afb. 25).

Tussen 2013 en 2017 heb ik geen noemens-
waardige bijzonderheden geconstateerd. Elk 
jaar stegen de tarieven en elk jaar waren er tij-
delijk frankeerstroken met het kersttarief en de 
print van twee sterren en twee kerstboompjes. 
Zoals uit alle afbeeldingen hiervoor blijkt, 
worden de frankeerstroken in beginsel niet ge-
stempeld. Toch is het mijns inziens juist aardig 
om de abusievelijk wel in een sorteercentrum 
gestempelde brieven te verzamelen. Immers, bij 
het ontbreken van een datum op de frankeer-
stroken zelf kan dan ten minste de datum van 
gebruik en het bijbehorende tarief worden gedo-
cumenteerd, zoals €0,69 op 5 X 15 in afb. 26.

Nieuwe opmaak PostNL-frankeer stroken
Medio november 2017 is de opmaak van de 
stroken gewijzigd (afb. 27). De 2x drie zwarte 
sorteerbalkjes zijn verdwenen, maar de datum 
is terug. Het binnenlandse tarief bij gebruik 
van deze frankeerzegels was in 2017 €0,75 
(3 cent korting dus). In 2018 is dit tarief opge-

trokken naar €0,80. 
Het buitenlandtarief levert geen korting op: 
€1,33 in 2017 en €1,40 in 2018. Opmerkelijk 
is dat de nieuwe opmaak met het buiten-
landtarief en de datum wel voorkomt op de 
SPECIMEN-versie van de frankeerstroken, 
maar niet op de buitenlandfrankeerstrook zelf. 
Bovendien blijkt deze strook kopstaand uit de 
printer te komen.(afb. 28).
Op 20 november 2017 is het kersttarief weer 
in werking getreden, dit jaar €0,73. Ook deze 
opmaak is niet vernieuwd: dezelfde twee 
sterren en twee kerstboompjes. Wel is op het 
briefstukje in afb. 29 de datering bij toeval 
mooi gedocumenteerd met het stempel 
FRANKERING GECONTROLEERD.
Na U03 geven de cijfers 171120 de datum aan: 
20 november 2017 achterstevoren.
Hopelijk is dit het begin van wat andere bij-
zonderheden op dit terrein, dat zich enigszins 
in de schaduw van de dagelijkse postale gang 
van zaken afspeelt.
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et British Postal Museum1 is ge-
vestigd in de wijk Clerkenwell2, net 
oostelijk van de ‘City’ van Londen, 
maar in een aanmerkelijk rustigere 

buurt, direct naast een groot distributiecen-
trum van de post, verdeeld over twee locaties 
aan weerszijden van de straat (afb. 1). In 
Londen is reizen per openbaar vervoer de 
handigste manier om een gewenste locatie te 
bereiken. Het museum is gelegen op ongeveer 

H

Aan het begin van dit jaar werd een bezoekje gebracht aan het British 
Postal Museum. Navraag bij de redactie leerde dat dit museum nog niet 
was gepasseerd in deze reeks van artikelen. Dat is wel opmerkelijk, 
want de postzegel is uitgevonden in het Verenigd Koninkrijk!
door Ben de Deugd

10 minuten loopafstand van metrostation 
(underground) Farringdon. Er zijn verschil-
lende tarieven voor toegangsprijzen, maar 
opmerkelijk is wel dat er toegang betaald 
moest worden, omdat reisgidsen aangegeven 
dat nagenoeg alle musea (en in elk geval deze) 
in Londen gratis toegankelijk zijn. En de prijs is 
dan gelijk in de lijn van de Londense maatsta-
ven, waar alles net iets duurder lijkt te zijn dan 
bij ons3.

Ontstaan van het postwezen
De toegang tot de eerste locatie van het 
museum is een aanmerkelijke hal met kof-
fiecorner die betrekkelijk druk is bezet. Na de 
aankoop van een kaartje volgt de entree tot 
de tentoonstellingsruimte. Die valt in omvang 
wel iets tegen. Er is een niet heel grote 
tentoonstelling te vinden over het ontstaan 
van het postwezen (in Groot-Brittannië al 
ruim 500 jaar oud!) en de wijze waarop in de 
loop der jaren de post werd vervoerd, met 
allerhande aan materiaal om de ontberingen 
in vroeger tijden te doorstaan (van speciale 
laarzen vanwege het weer en de doorwaad-
bare rivieren tot pistolen tegen struikrovers) 
(afb. 2). Vanzelfsprekend wordt stilgestaan 
bij de introductie van de postzegel (de Penny 
Black) (afb. 3), die ertoe bijdroeg dat mensen 
veel meer met elkaar gingen corresponderen; 
de post wordt dan ook beschouwd als het 
eerste social network. Relatief veel aandacht 
is er voor de problemen die werden onder-
vonden in oorlogstijd en de bombardementen 
in de Tweede Wereldoorlog, met uiteraard de 
nadruk op het feit dat men zich door de inzet 
van velen door die tijd heeft heengeslagen, 
het moreel hoog bleef en de postdiensten 
‘gewoon’ op betrouwbare wijze kon blijven 
uitvoeren.

Jeugd
In de tentoonstellingsruimte is veel van de 
inrichting nadrukkelijk ook gericht op de 
jeugd. Die kunnen spelenderwijs kennismaken 
met allerlei aspecten van het postwezen, zoals 
het ontwerpen van postzegels, verkleden in 
het kostuum van een oude postbezorger, het 

Afb. 1: De buitenzijde 
van het museum.

Afb. 2: Vervoer per postauto. Afb. 4: De vitrine met materiaal over de Machinzegels.

Afb. 3: ’s Wereld 
eerste postzegel, 
de Penny Black.

Afb. 5: Een van 
de postzegels van 
Edward VIII (1936)

Het British Postal Museum
bezoek aan het postmuseum 10
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versturen van berichten met de buizenpost, 
kortom voldoende kwalitatief vertier voor de 
jeugd en nog leerzaam ook. Voor de filatelisten 
is het aanbod helaas iets beperkter. Vanzelf-
sprekend wat poststukken ter illustratie van 
een en ander, een vitrine over de Black Penny 
en een vitrine over de minstens zo klassieke 
Machin-zegels (afb. 4). Diverse brievenbussen 
waren te zien; in Groot Brittannië zijn deze 
voorzien van de initialen van de regerend vorst 
ten tijde van de plaatsing. Bijzonder was een 
zeldzame brievenbus met de initialen van 
Edward VIII die in 1936 slechts een klein jaar 
koning was en nog vóór de officiële kroning 
afstand deed van de troon, waarna zijn jon-
gere broer George VI aantrad. Er zijn slechts 
160 brievenbussen met de initialen van 
Edward VIII gemaakt en her en der geplaatst, 
maar bij herstelwerkzaamheden werden die 
initialen vervangen ten gunste van de nieuwe 
koning; dat betekent dat er nog maar heel 
weinig over zijn gebleven. Bij filatelisten is 
bekend dat na het overlijden van zijn vader 
voor Edward VIII postzegels zijn ontworpen 
en in vier waarden zijn uitgegeven, maar wat 
ik nog niets wist, was dat het (eenvoudige) 
ontwerp van deze zegel werd aangeleverd door 
een 17-jarige schooljongen (afb. 5).

Posttreintje
Aan de overkant van de weg was het tweede 
deel van het museum te zien, met daarbij ook 
een bij mij niet eerder bekend aspect van het 
Londense postwezen: een eigen ondergronds 
stelsel met treintjes op smalspoor, dat vanaf 
het postsorteercentrum diverse kantoren in 
de stad voorzag van post. In totaal betrof dit 
22 mijl (circa 37 Km) spoor over een afstand 
van 6½ mijl (circa 10 Km) (afb. 6). Helaas 
werd deze vorm van interne distributie in 2003 
buiten gebruik gesteld, maar gelukkig is een 
klein deel van het stelsel (ruim 1 Km) inmid-
dels voor de museumbezoekers toegankelijk 
gemaakt en een nieuw treintje rijdt er door-
heen. De capaciteit is echter niet heel groot, 
dus tijdig boeken is dan wel aan te raden om 
teleurstelling te voorkomen. Bijzonder aardig 
was het om daar Mike Sullivan te ontmoeten, 
die vroeger betrokken was bij dit ondergrondse 
distributiestelsel en thans voor het museum 
werkt en de bezoekers door de tunnels rijdt 
(afb. 7). Tussen de werkzaamheden door was 
hij graag bereid wat extra toelichting te geven 
waarvan in dit artikel gebruik gemaakt kon 
worden. In dit gedeelte van het museum was 
de tentoonstelling ingericht met materiaal uit 
deze tunnelpost, maar ook was bijvoorbeeld 

Afb. 6: Opstelling met een authentiek treintje voor het ondergrondse postvervoer Afb. 7: Het treintje vertrekt voor een ritje door de tunnels, bestuurd door Mike Sullivan.

te zien een ‘vanginstallatie’, waarmee een 
normale trein met een meters groot ‘schep-
net’ postzakken van palen bij een station kon 
opvangen, zonder snelheid te minderen. 
Al met al is de conclusie dat het museum voor 
de jeugd zeer aardig is, niet alleen wat betreft 
de tentoonstelling, maar ook voor een ritje 
met de ondergrondse trein. Het filatelistische 
gehalte is helaas niet heel erg groot, maar 
wat er te zien is, is (mits u Engels kunt lezen) 
goed uitgewerkt. Opvallend is dat het museum 
kennelijk goed in staat is de toch wat oude 
en stoffige boodschap in een modern jasje te 
steken en daardoor de aandacht van de jeugd 
voldoende kan trekken.

Met dank aan Mike Sullivan en de andere medewerkers 
van het museum, alsook Wikipedia voor afbeeldingen 3 
en 5.

Noten
1.  Website: www.postalmuseum.org, waaraan ook een 
deel van de informatie in dit artikel is ontleend
2. Adres: 15-20 Phoenix Place, London WC1X 0DA
3. De meest voorkomende prijzen: toegang tentoonstel-
ling voor volwassene £ 11, kinderen gratis. Een ritje met 
de ‘mail rail’ en toegang tentoonstelling voor volwas-
senen £ 16, voor kinderen £ 8

APR/MEI BEURZEN
21/04  GRONINGEN

Sporthal Hoogkerk  9.30-16u 

28/04  CAPELLE A/D IJSSEL
Sporthal De Lijster  10-16u   

05/05  NUNSPEET
Sporthal De Brake  9.30-16u 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU

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

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

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

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

Op beurzen waar wij staan kunt u de CD-roms voor € 12,50 kopen.
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Iets over het gebruik van 
de 1 cent Van Krimpen [2]
Het is verbazend op hoeveel manieren zo’n eenvoudig postzegeltje 
een rol heeft kunnen spelen, en vaak een rol van betekenis. Deel 1 
stond in het februarinummer 2018.
door Huber van Werkhoven

25. 1951: 
2 cent 
drukwerk? 
Door de PTT 
beoordeeld 
als briefkaart, 
dus 8 cent 
strafport.

26. Een geval apart, gekopieerd uit het 
Handboek Postwaarden Nederland: ‘Sommige 
braillestukken werden verschillende keren 
doorgezonden, waarbij iedere keer een een
centcijferzegel werd aangebracht.’

27. 4 cent drukwerk 1957.

28. 5 cent drukwerk buitenland 1955. Van ‘International Stamp Exchange Holland’ naar Korea.

29. Een andere 
1 cent van Jan 
van Krimpen. 
Minimum port 
5 cent. Nietig
stempel. Mej. 
Aalderink, 
opgenomen 
in de Psy
chiatrische 
Inrichting 
Wolfheze, is 
nietsolvent.

30. 6 cent: brief lokaal tarief 1950. 31. 7 cent: brief lokaal tarief 1956.
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32. 8 cent drukwerk 1965.

33. Van 
Amsterdam 
naar Bagdad. 
10 cent 
drukwerk 
buitenland 
1966.

35. 15 cent: 
minimum port
bedrag in 1978.

34. 12 cent drukwerk 
1970. Bij de twaalfde 
verjaardag van Corrie.

36. 18 cent 
brieftarief 
1966.

37. 20 cent brieftarief 1967. Veldpost uit Seedorf, Duitsland. Er stond voor post naar 
Nederland een rode Nederlandse brievenbus op het kazerneterrein. 38. 25 cent brief buitenland 1954.
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39. 30 cent 
brief buiten
land 1959.

40. 1974 Brief > 100 gr ƒ 1,25. 
120 x 1 cent en 1 x 5 cent. Dat wil 
zeggen een ‘mengfrankering’!

41. Op 1 november 1946 werd het drukwerktarief verhoogd van 1½ naar 2 cent. 
Maar postzegels van ½ cent waren niet meer voorradig aan de loketten.

42. Het Formulier Kennisgeving van Telefoonnummer werd uitgegeven in 1939, was niet 
aan de loketten verkrijgbaar en kon uitsluitend worden besteld tegen de prijs van 15 cent 
per 10 stuks, Hoewel formeel afgeschaft per 1 november 1946 gebruikte J.F. van de Ven, 
directeur van het postkantoor te Valkenburg, nog op 13.12.1946 de kaart om zijn nieuwe 
telefoonnummer mee te delen. Mogelijk unieke frankering van deze toch al schaarse kaart.

(wordt vervolgd)
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an de zogenoemde langebalkstempels 
is door de post in Nederland lange tijd 
gebruik gemaakt. Op sommige kantoren 
werden deze zelfs nog in de 90-er jaren 

van de vorige (20e) eeuw gebruikt, zoals op het 
bijkantoor Groningen Nieuwe Ebbingestraat! De 
voorzijde van de afgebeelde brief toont een afdruk 
van de langebalkstempel no. 10 van Breda. De da-
tum was volgens het stempel 27 september 1902. 
De brief werd verzonden naar Kampen, waar de 
aankomststempel eveneens een langebalkstem-
pel was. De datum van die stempel is 28 oktober 
1913, dus meer dan 11 jaar later dan de stempel 
op de voorzijde. De oorspronkelijke eigenaar vond 
dat heel bijzonder en dacht dat de brief meer dan 
11 jaar later in Kampen werd besteld (zie opmer-
king in potlood linksboven op de voorzijde).
In werkelijkheid was dat natuurlijk niet het geval. 
De postdienst verliep in die tijd zeer snel en 
bijna alle post werd of op dezelfde dag of op de 
volgende dag bij de geadresseerde besteld, wat 
tegenwoordig bij PostNL overigens nog steeds 
het geval is met uitzondering van zondag en 
maandag. Hoe dan dit grote verschil te verklaren? 
Langebalkstempels bestonden nog niet in 1902, 
de eerste werden pas in 1909 aan postkantoren 
verstrekt, dus de datum in de Breda-stempel is 
onmogelijk. Het Breda-10 langebalkstempel werd 
pas op 7 juli 1909 aan het postkantoor in Breda 
verstrekt (zie Cees Janssen in het eenmalig 
katern in de NVPH-catalogus 2012). Vergelijking 
tussen de vertrek- en aankomststempel levert 
op dat de postambtenaar in Breda zowel de 
maand als de jaardatum een naar achteren heeft 
verschoven. De aanduiding 9 moest 10 zijn en 
de jaaraanduiding 02 moest 13 zijn. Zonder deze 

Terug naar 1913

V
fouten zou de datum van het  vertrekstempel 
27 – 10 – 13, dus 27 oktober 1913 zijn geweest, op 
een dag na overeenkomend met de datum van de 
aankomststempel in Kampen, 28 oktober 1913. 
Dit verschil is de tijd waarin de Posterijen de brief 
vervoerde. In het geval de uur-aanduiding in de 
Breda-stempel wel juist is en die in het aankomst-
stempel Kampen eveneens, zou dat betekenen 
dat de brief op maandagavond 27  oktober in 
Breda werd gepost, door de posterijen werd 
verwerkt en per trein werd vervoerd zodat deze 
de volgende dag dinsdag 28 oktober tussen 12 en 
1 uur ’s middags op het postkantoor in Kampen 

aankwam, waarna de brief waarschijnlijk direct 
werd besteld. Hoewel tegenwoordig e-mail nog 
sneller gaat is dit weer eens een bewijs hoe snel 
in 1913 het postvervoer plaatsvond.

Gert Holstege
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Stanley Gibbons
Wie Groot-Britannië verzamelt 
heeft bij SG de keuze uit diverse 
catalogi, die jaarlijks verschijnen. 
De eenvoudige catalogus, Collect 
British Stamps, geeft heel veel ba-
sisinformatie over de zegels en alle 
afbeeldingen in kleur. Optisch ge-
zien ontbreken er hoofdnummers, 
want kleurvarianten krijgen bij SG 
een hoofdnummer. Zo is uitsluitend 
1d 1881 lila opgenomen en niet de 
nummers 170, 172 en 173.
In de meer gespecialiseerde Conci-
se catalogus komen deze nummers 
wel voor. Wel verwarrend is dat in de 
Collect nummer 171 lila is en in de 
Consice is dit nummer 170 èn num-
mer 172. De consice heeft dus meer 
diepgang. Zo worden specimens, 
watermerken en bijzonderheden 

opgenomen. En voor de Machin 
verzamelaars zelfs een apart hoofd-
stuk van 45 pagina’s.
Een derde mo-
gelijkheid – als 
u uitsluitend 
de zegels tot 
1970 verzamelt 
en ook de rest 
van de Com-
monwelath 
– is  de Com-
monwealth & 
British Em-
pire Stamps 
1840-1970 
catalogus. Ook 
behoorlijk ge-
specialiseerd, 
maar net iets 

minder dan de Consise. Bijvoorbeeld 
specimen ontbreekt.
Al met al een behoorlijke keuze.

Collect en Consice zijn 17x24cm groot, Commonwealth 
21,5x30,5cm. Prijzen in Nederland ca. € 27, € 54 en € 126 resp. 
286p., 493 p., 652 p.  Verkrijgbaar bij de postzegelhandel. 
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De Olympische Winterspelen van 
Grenoble, 618 februari 1968

u de Olympische Winter-
spelen van Pyeongchang 
in Zuid-Korea alweer 
achter ons liggen, is het 

wellicht aardig eens terug te kijken 
naar die van Grenoble uit 1968. 

Kent u de namen van de Neder-
landse schaat(st)ers nog? Stien 
Baas-Kaiser, Jan Bols, Ellie van 
den Brom, Wil Burgmeijer, Carrie 
Geijssen, Peter Nottet, Ard Schenk, 
Ans Schut en Kees Verkerk. Ard & 
Keessie: Ze waren er toen nog volop 
bij! Drie gouden, drie zilveren en 
drie bronzen medailles werden er 
behaald en dat leverde Nederland 
een keurige 6e plaats op. Aardig 
vergelijkbaar met de rangschikking 
van Pyeongchang waar Nederland 
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70c was verschuldigd. Een postzegel 
met een nominale waarde van 
95c is in Frankrijk maar tweemaal 
verschenen voor de frankering van 
een aangetekende brief binnenland. 
Tussen 1 februari 1962 en 19 mei 
1964 bedroeg het brieftarief 25c 
en het aantekenrecht 70c, samen 
95c. Deze vorm van post kwam zo 
dikwijls voor dat men er specifieke 
zegels voor uitgaf. Maar na mei 1964 
is dit tarief nooit meer voorge-
komen, laat staan dat er nog postze-
gels in die waarde zijn uitgegeven. 
Des te verwonderlijker is de uitgifte 
in 1968, vier jaar na dato, van nog 
een zegel met een nominale waarde 
van 95c waarvoor toen geen enkel 
emplooi meer bestond. Indien men 
de 75c zou hebben teruggebracht 
naar 70c, dan had die zegel nog een 
functie gehad. De 95c zou dan op 1F 
zijn uitgekomen en had kunnen die-
nen voor een 2e gewichtsklassebrief 
buitenland. Dat die functie bestond, 
blijkt wel uit de zogenoemde ‘schil-
derijenzegels’ uit die tijd die alle een 
nominale waarde van 1F kennen. 
Kennelijk hebben de posterijen niet 
echt de bedoeling gehad om zegels 
uit te geven waarmee je nog iets 
anders kon doen dan ze in je album 
stoppen. Wel zo makkelijk voor 
de post. De drie laagste waarden 
konden worden gebruikt voor de 
frankering van een brief binnenland 
(30c afb. 9), een briefkaart bui-
tenland (40c afb. 10) en een brief 
buitenland (60c afb. 12). Met name 
die buitenlandse postale functies 
zullen ongetwijfeld uit propaganda 
overwegingen zijn gekozen om het 
‘Prestige de France’ uit te dragen. 
Het bijkomend effect is natuurlijk 
wel geweest dat veel van die over 
de grens gestuurde stukken nooit 
weerom zijn gekomen. Per saldo 
hebben we dus te maken met een 

N

met 20 medailles als 5e in de alge-
mene klassering is geëindigd.

Chamonix
De Olympische Winterspelen wer-
den voor het eerst georganiseerd in 
1924 in Chamonix. Ze werden tot en 
met 1992 steeds in hetzelfde jaar 
georganiseerd als de Olympische 
Zomerspelen, maar sinds 1992 wor-
den ze gehouden in de even jaren 
tussen de Olympische Zomerspelen 
in. De Spelen van Grenoble waren de 
Xe winterspelen en op dat moment 
de tweede spelen georganiseerd 
in Frankrijk. In 1992 werden de 
winterspelen wederom in Frankrijk 
georganiseerd en wel in Albertville. 
De prachtig vormgegeven blauwe 
postzegel uit 1937 met als opschrift 
‘Chamonix-Mont Blanc’ met de 
afbeelding van een schansspringer 
die op de rug wordt gezien uit 1937 
(Yv. 334, afb. 1) heeft trouwens 
niets van doen met de olympische 
winterspelen. Dit zegel memoreert 
het wereldkampioenschap alpineski 
dat van 13 tot 15 februari van dat 
jaar in Chamonix werd gehouden.
Voorafgaand aan de serie post-

zegels gewijd aan de Xe Olympische 
Winterspelen gaf Frankrijk in 1967 
als opwarmertje een zegel van 
60 centimes uit (Yv. 1520, afb. 2) 
waarin de spelen gedurende een 
groot deel van het jaar vast werden 
aangekondigd (april-december). 
Aan dit zegel zal ik nog eens een 
keer bijzondere aandacht schenken, 
want het was de eerste zegel die in 
de héliogravure (Nederlands: Rakel-
diepdruk) techniek werd uitgevoerd 
door de Franse postzegeldrukkerij. 
In 1931 was al eens eerder een  ‘hélio’ 
zegel uitgegeven (Yv. 274), maar die 
kwam uit een private drukkerij.

Grenoble
De serie postzegels (afb. 4-8) die 
Frankrijk ter gelegenheid van de 
spelen in Grenoble in 1968 uitgaf, 
is in meerdere opzichten curieus te 
noemen. De vier afgebeelde sporten 
(ski, ijshockey, kunstschaatsen en 
slalom skiën) alsmede de zegel 
met de olympische vlam zijn nogal 
houterig vormgegeven en uitge-
voerd in overwegend felle kleuren. 
Dit is bepaald niet de beste Franse 
emissie uit die tijd waarvoor graveur 
Jacques Combet (1920-1993) het 
merendeel van de productie voor 
zijn rekening nam. Van een ervaren 
graveur als Combet had meer 
mogen worden verwacht, hoewel 
hij meer zegels heeft uitgevoerd in 
deze wat hoekige stijl. Mogelijk bood 
de opdracht hem ook niet meer 
ruimte. 
Voorts is de keuze voor de nominale 
waarden opmerkelijk te noemen. En 
dat is ook niet verwonderlijk, want 
voor de twee hoogste nominale 
waarden van 75 en 95 centimes valt 
geen enkele postale toepassing te 
bedenken. De 75c kwam nog het 
dichtst bij een 2e gewichtsklasse 
brief binnenland waarvoor destijds 

samenstelling Edwin Voerman 

1. 1F50 ‘Chamonix-Mont Blanc’ zegel 
uit 1937 (Yv. 334).

2. 60 centimes 
aankondi
gingszegel van 
de Olympische 
Winterspelen 
van 1968 
uitgegeven in 
1967 en gedu
rende een groot 
deel van het 
jaar te koop. 
(Yv. 1520).

3. Het olympische ijsstadion.

4 5 6 7 8



APRIL 2018 FILATELIE 217

 

serie postzegels waarvan slechts de 
eerste drie zegels nog wel eens op 
stuk zijn te vinden, zij het mondjes-
maat, maar het vinden van de twee 
hoogste waarden kun je wel uit je 
hoofd zetten. Na dertig jaar verza-
melen kan ik u een brief tonen waar 
70c op had gemoeten en die met 
een overfrankering van 5c door het 
plakken van een 75c zegel (afb. 13), 
de zeldzaamheid van postaal 
gebruik van dit zegel in aanmerking 
genomen, voor een brievenverzame-
laar nog net acceptabel is. De 95c 
moet ik op stuk nog tegenkomen en 
dat zal wel nooit gebeuren.

Toeslag
Tenslotte valt de toeslag op de zegels 
op. Het was voor het eerst dat een 
toeslag werd geheven op de nomina-
le waarde van dit soort gelegenheids-
zegels. Hiertegen werd door filatelis-
ten heftig geprotesteerd. Ook 24 jaar 
later, in 1992 ter gelegenheid van de 
winterspelen van Albertville, werden 
speciale postzegels met een toeslag 
uitgegeven. De extra opbrengst van 
de bijzondere uitgifte 1968 werd ver-
deeld tussen het Franse Rode Kruis, 
de gebruikelijke begunstigde van alle 

toeslagen op postzegels in Frankrijk 
sinds 6 november 1949, en het orga-
niserend comité van de Xe Olym-
pische Winterspelen. Men kon de 
centjes kennelijk wel gebruiken! Van 
29  januari tot 3 februari 1968 konden 
de zegels uitsluitend in complete 
series worden aangeschaft, maar 
vanaf die datum konden de waarden 
ook individueel worden gekocht. De 
verkochte aantallen liggen voor de 
drie laagste waarden alle rond de 
zes miljoen stuks. Die van de twee 
hoogste waarden liggen een miljoen 
lager. Een serie vertegenwoordigde 
een frankeerwaarde van 3F en de 
toeslag kwam per serie uit op 1F. 
De kostprijs van een serie was der-
halve 4F. Kijkend naar de verkochte 
aantallen kun je gerust stellen dat 
tenminste vijf miljoen series direct 
in de albums van filatelisten en bij 
handelaren terecht zijn gekomen 
wat het lieve sommetje van 5 miljoen 
francs aan toeslag heeft opgeleverd. 
Doe daar voor de PTT de nominale 
waarde voor de serie zelf maar bij. 
Vijf miljoen series x 3F betekent een 
flinke ‘incidentele bate’ van 15 mil-
joen francs. Tegenwoordig kennen we 
dergelijke hoge oplagen niet meer. 

De Albertville uitgifte van 1991 was 
al gezakt naar ca. 2 miljoen stuks en 
heden ten dage komt de oplage van 
een toeslagzegel niet meer boven 
de 1,5 miljoen uit. Het grote ‘koetjes 
melken’ is definitief voorbij! De 
enorme oplage van de olympische 
emissie 1968 in combinatie met het 
afnemend aantal recht-toe-recht-aan 
verzamelaars is er de oorzaak van 

dat de losse zegels van deze uitgifte 
vrijwel niets waard zijn, maar echt 
gebruikt verdienen deze zegels alle 
aandacht. De uitdaging voor de ver-
zamelaar die wat verder wil gaan dan 
het vullen van de lege vakjes in zijn 
of haar album ligt in het zoeken naar 
zegels met een duidelijk afgedrukt 
stempel uit 1968 en het vinden van 
de eerste drie waarden op stuk.

9. Brief binnenland correct gefrankeerd met een 30c olympiade zegel (skiën).
10. Briefkaart naar Zwitserland correct gefrankeerd met een 40c olympiadezegel (ijshockey).

11. Eerste vlucht naar Athene correct gefrankeerd met 2 zegels van 40c. Voor de brief moest 
60c worden betaald en voor het vliegen kwam daar nog eens 20c bij. Samen precies 80c. Dit 
soort stukken is zelden juist gefrankeerd. Over het algemeen plakt men maar wat zolang het 
er voor het oog maar aantrekkelijk uitziet. Dit is dus ‘een echte’, maar of de afzender zich dat 
heeft gerealiseerd? De verkoper van het stuk in elk geval niet!

12. Briefkaart naar Zwitserland gefrankeerd met een 60c olympische vlam. De afzender 
heeft zich hier vergist in het brieftarief dat 60c bedroeg. In dit geval had hij of zij met 40c 
kunnen volstaan. Of maakte het niet uit en wilde de afzender gewoon een kaartje van het 
olympiade terrein versturen met een bij passend zegel?

13. Met 5 centimes over gefrankeerde enigszins beschadigde brief binnenland van de 
2e gewichtsklasse. In plaats van de 75c zegel (kunstrijden) had hier kunnen worden 
volstaan met 70c. Evengoed een rariteit.
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aat u met mij mee? Ik breng U naar 
een schitterende Polynesische 
archipel precies aan de andere kant 
van de wereldbol gelegen: Tonga 

Islands, oftewel het Koninkrijk Tonga (afb.1). 
Gelegen op de datumlijn, dus met zo’n 12 uur 
tijdsverschil met Londen. Het koninkrijk telt 
102.000 inwoners die voornamelijk op het 
grootste eiland Tongatapu wonen. De eerste 
koning, Taufa’ahau, regeerde van 1845-1893. 
In 1886 werd de eerste postzegel uitgegeven 
(afb.2).

De ontdekking van Tonga en een 
stukje geschiedenis
Tonga, gelegen op een derde van de afstand 
Nieuw-Zeeland – Hawaï in de Stille Oceaan, 
werd voor het eerst in 1616 bezocht door de 
Nederlandse zeevaarders Willem Schouten 
en Jacob Lemaire en later, in 1643, door Abel 
Tasman. Alle reden om trots te zijn op onze 
vroegere zeevaarders, die zich zo ver van huis 
waagden. De beroemde Engelse zeevaarder 
James Cook deed het hoofdeiland Tongatapu 
aan in 1773, toen deze in opdracht van the 
Royal Geographic Society een ontdekkings-
reis maakte om de Stille Oceaan in kaart 
te brengen. De archipel telt 191 eilanden 
waarvan er slechts 36 bewoond zijn.

Tonga Islands, koninkrijk in de Pacific

G
‘The Friendly Islands’ zoals men de eilanden 
noemde, werden een Brits protectoraat in 
1900 en werden opgenomen in het Anglo-
Duitse vriendschapsverdrag van 1899. Konin-
gin Salote (afb.3) was degene die aanstuurde 
op de beëindiging van het vriendschapsver-
drag tussen Tonga en het Verenigd Koninkrijk 
in 1970, waarna de monarchie Tonga werd 
opgenomen in het Britse Gemenebest. Het 
koninklijk paleis van dit paradijs in de Stille 
Oceaan bevindt zich op Tongatapu met hoofd-
stad Nukuálofa (afb.4-6). 

De bevolking
Tonga, het hoofdeiland, is sterk afhankelijk van 
Australië en Nieuw-Zeeland. De helft van haar 
bevolking werkt in Australië of Nieuw-Zeeland 
en stuurt van daaruit geld naar familie in Ton-
ga. Tonga zelf heeft een zwakke economie. Er 
zijn wat plantages waar kokospalmen groeien 
en waar vanille, bonen en koffie verbouwd wor-
den. In tegenstelling tot wat je zou verwachten 
heeft de visserij niet veel te betekenen. Voorts 

houdt men kippen en varkens. De bevolking 
eet bij elke maaltijd wel varkensvlees. Het re-
sultaat daarvan is te zien: mannen en vrouwen 
zijn zeer zwaar, met polsen bijna zo dik zijn als 
bij ons de dijbenen. Waar ik verwachtte bevallig 
heupwiegende hoelahoep dames aan te tref-
fen, werd mijn hoop dus de bodem ingeslagen.

Geïsoleerde eilanden en streng gelovig
De ligging van de eilanden is, naar men 
denken kan, zeer geïsoleerd. De tijd heeft daar 
dan ook in vele opzichten stil gestaan. Nieuws 
bereikt de eilanden slechts mondjesmaat. 
De hele Stille Oceaan werd in de negentiende 
eeuw gekerstend. Vele missionarissen en zen-
delingen hebben tot aan de dag van vandaag 
invloed op het dagelijks leven weten uit te 
oefenen. Nu nog treft men op zo’n klein eiland 
als Tonga een groot aantal verschillende 
christelijke kerken waaronder de Anglicaanse 
Kerk, de Lutherse Kerk, de Katholieke Kerk, de 
Mormonen en de Zevende Dags Adventisten. 
Men is er zeer streng religieus gebleven. Zo 
gaat iedereen op zondag twee keer naar de 
kerk. Bovendien mag op zondag absoluut 
niet gewerkt worden. Er rijden geen taxi’s op 
zondag, je kunt er geen fiets huren, de winkels 
zijn dicht en in het hotel wordt niet gekookt. 
Je kunt slechts iets uit de ijskast van het hotel 
pakken ten einde de dag te overleven.

Datumlijn en postzegelstickers
In filatelistisch opzicht neemt Tonga een 
opmerkelijke plaats in. Hier werden voor het 
eerst zelfklevende postzegels ingevoerd, waar-
onder die van een banaan (afb. 8+9).

Wie droomt er nu niet van, om ooit 
eens een paradijselijk eiland in de 
Pacific te mogen bezoeken? 
door John Driesen

1. Tonga islands in de Pacific

2. 1886, 
King 
George I

3. 1920, Queen Salote

5. het Koninklijk Paleis in 1881

4. 1951, Koninklijk Paleis

6. 1950, 
het 
Vriend
schaps
verdrag

7. 1972, scheepvaartlijnen die Tonga 
met de rest van de wereld verbinden

8. 1969, zelfklevende banaan

9. zelfklevende zegel
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Tenslotte is natuurlijk het feit dat de datum-
grens dwars door Tonga loopt zeer interes-
sant. Er werd een hotel (afb. 10) precies op de 
datumgrens gebouwd. Met als resultaat dat 
je in de hotellobby over de datumgrens kunt 
heen en weer stappen. Zeg maar van 2017 
naar 2018 en dan weer terug naar 2017! 

Een ecologisch drama
Rest mij nog te vermelden dat ‘onze’ Europese 
Unie (vroeger EEG genoemd) alom in de wereld 
aanwezig is. Zo ook op Tonga. Daar had men 
het probleem dat men de stranden afgroef ten 
einde zand te winnen voor het maken van be-

ton voor de bouw van huizen en voor de wegen-
bouw. Het gevolg was een kleine ecologische 
ramp, want de toeristische stranden verdwenen 
gestaag. De koning had zich al laten bepraten 
door verkopers van baggerschepen om een 
zogenoemde snijkopzuiger aan te schaffen om 
op zee zand te winnen. De EU twijfelde aan de 
wijsheid van dat voornemen. Reden waarom 
ik voor de EU naar dat wonderschone eiland 
mocht reizen om naar een oplossing te zoeken 
voor het probleem. Een eenvoudiger en prakti-
scher oplossing bleek het winnen van zand een 
eindje buitengaats met behulp van een grijper 
op een drijvende bak gemonteerd. Zo werd in 

het vervolg voorkomen dat de natuur verder 
werd aangetast (afb. 11+12).

Ja, inderdaad, Tonga Islands, wat een paradijs 
in de Stille Oceaan, gelegen op de datumgrens 
en met een tijdsverschil met Londen van 
12 uur. Wie daar naar toevliegt vanuit ons met 
dijken beschermde land, met zijn zeevaar-
ders, die de wereld ontdekten en met onze 
beroemde waterbouwers, moet wel rekening 
houden met een behoorlijke Jetlag. Het kan 
zomaar gebeuren dat u de eerste nacht na 
aankomst op Tonga, ‘s nachts om 3 uur recht 
overeind in bed zit. Klaar wakker!

10. 1975, het Dateline Hotel

12. het bedreigde koraalrif 
van Tonga

11. Koraalvis

Deutsche Dienstpost Niederlande
handboek / catalogus

handbuch / katalog
Axel Dörrenbach

In drie delen heeft u in Filatelie kennis kunnen maken met het reilen en zeilen van 
de Deutsche Dienstpost Niederlande in Amsterdam.

Op 30 maart werd tijdens de bijeenkomst van de Royal Philatelic  Society London, op 
de Brievenbeurs in de Mammoet in Gouda dit handboek/catalogus gepresenteerd. 

De Duitse postzegels met stempels van de Deutsche Dienstpost Niederlande 
hebben voor het eerst een eigen nummer gekregen en een prijs notering. 

Tevens in dit boekje onder andere: tabel postkantoren, stempels,  vervalsingen, 
aantekenstrookjes, meelopers.

Uitgave: Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie
44 pagina’s A5 plus een grote uitklaptabel, gebrocheerd. 

€ 9,95 + € 3,50 verzendkosten.

Te verkrijgen door overmaking op NL64 INGB 0000 7069 68 ten name 
van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie in Leusden, 

onder vermelding van ‘DDPN’. 

(advertentie)
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Uren turen naar de uren
bleek dat ik gewoon geen verstand van machi-
nestempels had. De oplossing is heel eenvoudig 
zeker als je ook naar brieven kijkt. Dan zie je, 
dat de stok soms links van de vlag (afb. 4) staat 
en soms rechts (afb. 5) ervan. Als de stok links 
van de vlag staat, komt een gedeelte van de vlag 
op de zegel en niet het datumstempel. Tijdens 
de tweede helft van oktober 1938 stempelden 
Amsterdam en ’s-Gravenhage met de vlag links, 
en Rotterdam met de vlag rechts van de stok. 
Dat is duidelijk te zien op het albumblad van 
13.10.1938 (afb. 6).

Dienstorders
Hoewel er duidelijk Amsterdam C.S. in het 
stempel staat, noem ik het kantoor toch Am-
sterdam. Dienstorders No. 93 van 11 februari 
1925 en No. 154 van 11 maart 1925 zijn de 
aanleiding daarvoor.
Dienstorder No 93 van 11 februari 1925: 
Overbrenging expeditiebureel Amsterdam C.S. 
Het onder het spoorwegpostkantoor nr. 1 res-
sorteerende expeditiebureel “Amsterdam C.S.” 
wordt na de beëindiging van den dienst op 
15 Februari a.s. overgebracht naar het nieuwe 
expeditiekantoor aan het Centraal Station te 
Amsterdam, en met ingang van 16 Februari 
d.a.v. gebracht onder het beheer van den 
directeur van het postkantoor aldaar. 
Genoemd expeditiebureel zal nog eenigen tijd 
afzonderlijk in werking blijven naast het reeds 
aan het Centraal Station gevestigde bureel 
“Vertrek“ van het postkantoor te Amsterdam, 
zoodat in de bestaande dépêchewisseling en 
de wijze van afbundeling der correspondentie 
vooralsnog geen verandering wordt gebracht. 
Dienstorder No 154 van 11 maart 1925: Verzen-
ding passe correspondentie voor Amsterdam. 
In verband met de vestiging van het bureel „ 
Vertrek“ van het postkantoor t e Amsterdam 
aan het centraal station aldaar behoort alle 
gewone correspondentie; welke volgens de 

„Lijst van verzending 
der briefpost naar 
Overzeesche landen“ 
naar Amsterdam moet 
worden gezonden, voort-
aan (voor elke bestem-
ming, zooveel mogelijk 

afgebundeld) in de dépêches voor Amsterdam 
C.S. te worden opgenomen. 

Wisseling vlag
De kantoren hadden in die tijd opdracht om aan 
het begin van de maand de ene reclamevlag 
te gebruiken en dan vanaf de 16e een andere 
in de machine te doen. Dat verklaart waarop 
ik tussen de 1e en 15e wel afdrukken vond en 
daarna tot het einde van de maand niet. Er 
werd ook wel vaker gewisseld en er waren in 
de grote steden ook meerdere machines in 
gebruik. Daardoor zijn er vaak afwijkingen van 
de bovenstaande regel. In ’s-Gravenhage was 
er jarenlang een machine die met 3 golflijnen 
stempelde. Vanaf begin september 1935 was 
er nog een derde machine, waarin aanvankelijk 
altijd de reclamevlag ‘Gebruikt bij voorkeur 
Nederlandsch Fabrikaat’ (afb. 7) gebruikt werd. 

Nacht
Op afbeelding 7 is te zien dat tussen 0 en 1 uur 
’s nachts in ’s-Gravenhage gestempeld werd. 
Tussen de middag werd 12-13 gebruikt. Mis-
schien heeft iemand een antwoord op de vraag, 
waarom werd er in ’s-Gravenhage op dat tijdstip 
gewerkt, maar in Amsterdam en Rotterdam 
niet. Aan de nachttrein kan het eigenlijk niet lig-
gen, omdat de trein die na middernacht in Den 
Haag aankwam, ook na middernacht van Am-
sterdam en Rotterdam vertrok en daarna naar 
deze twee steden doorreed en dus ook daar 
na 24 uur aankwamen. Groningen, Haarlem en 
Utrecht stempelden ook tussen 0 en 1 uur.

n mijn verzameling gestempeld Neder-
land zaten voornamelijk hoekstempels 
(afb. 2). Men kan dat ook mooi vinden, 
maar meestal staat er dan geen datum 

op de zegel en heb je behalve door de vorm van 
het stempel, geen idee wanneer hij gebruikt 
is of mogelijk vals is. Als het erom gaat zoveel 
mogelijk van het plaatje te zien, kun je beter 
ongebruikt of postfris verzamelen. Mijn hoek-
stempels werden vervangen, het liefst door het 
kleine machinestempel (afb. 3), of door goed 
gecentreerde handstempels. De post die door 
een machine gaat, is meestal van het gewone 
tarief, briefkaarten en brieven voor binnen- en 
buitenland, maar niet aangetekend, expres of 
zwaardere stukken. Daardoor zijn er vrijwel geen 
hoge waarden met machinestempels.

Echte verzamelaar
Nadat ik erachter kwam dat er naast een datum 
ook een tijd in het stempel staat, kwam de echte 
verzamelaar – als je dat nog zo mag noemen 
– in mij boven. Nu wilde ik van elk uur zo’n 
stempel hebben. Grofweg loopt de gebruikspe-
riode van dit type stempel van 1933 tot 1941. 
Een enkele keer vond ik wel een stempel van 
Deventer, of Haarlem, maar de meeste zegels 
zijn afkomstig uit Amsterdam, ’s-Gravenhage of 
Rotterdam. Alleen al het feit, dat er in deze ste-
den meer post verstuurd werd dan elders, zorgt 
hiervoor. Maar ook binnen deze plaatsen waren 
er bepaalde weken waarop ik zulke stempels 
niet vond. Dat was voor mij een raadsel. Achteraf 

I

Het begon met een paar losse zegels 
die een mooi stempel hadden. De 
afdruk past precies op een kleine 
frankeerzegel (afb. 1), waardoor het 
geheel er goed uitziet. 
door Victor Badran

4 Het was drie dagen feest tijdens het 70jarige jubileum
5 Het stempel laat het werk aan de Afsluitdijk zien. Die werd in 1932 geopend en deze 
vlag werd in dat jaar voor het eerst gebruik

1

2

3
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Saai werk
Het uitzoeken is ontzettend saai werk en 
daarna komt het sorteren. Eerst per jaar en 
kantoor. Daarna worden die stapeltjes een 
voor een op maand gesorteerd en daarna 
op dag. Tijdens een van deze sorteersessies 
kwam ik iets tegen, dat ik daarvoor nog nooit 
gezien had. Het was nadat ik meer dan 10.000 
zegels NVPH 358, de 7½ cent tralie (afb. 10) 
uitgezocht had. Deze zegels werden uitgege-
ven als tussenoplossing. De Duitsers wilden 
koningin Wilhelmina niet meer op de brieven 
zien, maar het was niet mogelijk om zo snel 
nieuwe frankeerzegels te maken. 
Het binnenlands brieftarief was 7½ cent net 
zoals voor briefkaarten naar het buitenland. 
Vanaf 3 oktober 1940 duiken deze zegels in 
mijn verzameling op en dat gaat tot 5 april 
1941 door. Ze werden toen door de nieuwe 
Vliegende Duif van Lebeau afgelost. 
Over het algemeen zijn er op elke dag, behalve 
zondag, evenveel zegels te vinden. Van de 
honderd zegels per maand, zijn er gemiddeld 
zo’n drie per dag. Maar in november 1940 zag 
de verdeling er totaal anders uit. Voor Amster-
dam had ik 154 stempels gevonden, met op 
woensdag de zevenentwintigste 29 en op don-
derdag de achtentwintigste 64. De resterende 
61 waren over de andere achtentwintig dagen 
verdeeld. In Rotterdam waren de getallen: 
totaal 85, op woensdag 13, donderdag 30 en 
42 voor de rest van de maand. ’s-Gravenhage 

stempelde op die dagen met de stok links, dus 
daar waren geen zegels te vinden.

 wo 27 nov do 28 nov rest totaal
Amsterdam 29 64 61 154
Rotterdam 13 30 42 85

Honderden bundels
Om losse zegels voor mijn verzameling te vin-
den, ben ik veel postzegels aan het uitzoeken, 
honderden in bundels (afb. 8), tienduizenden 
in ‘broodjes’ (afb. 9) en zelfs hele dozen vol 
met ‘broden’. In bundels en ‘broden’ zitten dan 
dezelfde zegels. Het is ongelofelijk, hoeveel 
werk in dat afweken en bundelen is gaan 
zitten. Ik krijg spontaan pijn in mijn rug als ik 
daaraan denk. Maar is het niet ook ontzettend 
jammer dat er zoveel brieven gesneuveld zijn 
voor dit werk. Aan de andere kant moet ik 
toegeven mezelf ook schuldig te maken aan 
het knipwerk. De dozen met brieven van 1980 
tot 2003 ben ik ook aan het ‘samenvatten’. Van 
de meeste brieven knip ik het stempel en de 
zegel uit en bewaar alleen dat gedeelte. Een 
enkele brief, die er op de een of andere manier 
mooi uitziet, komt wel zo in de verzameling. 
En zeker die poststukken, waar meer dan een 
stempel op staat. Als die verzameling ooit 
herontdekt wordt, gaat men geloven, dat het 
stempelen vaker fout, dan goed ging.

6

7 Leveranciers van producten uit het buitenland waren 
met deze vlag niet erg blij

8 Een bundel, meestal bestaand 
uit 100 dezelfde zegels. De 
kwaliteit kan erg variëren. Soms 
zitten er gevouwen, gescheurde, 
dunne of onafgeweekte zegels 
in. Een enkele keer zijn ze zo 
vies, dat je ze niet wilt aanra
ken. Maar er zitten ook mooie 
zegels met een mooi stempel in

9 Een ‘broodje’ bestaat uit 100 bundels. Om een bundel uit te 
zoeken heb je ongeveer een uur nodig



222 FILATELIE  APRIL 2018

Poststukken
De vraag is, wat is er hier aan de hand? Het is 
jammer dat ik van deze dagen geen brieven 
heb, dus ik heb geen idee naar wie al deze 
brieven verzonden zijn. Op www.delpher.nl, 
de website om oude kranten en tijdschriften 
te doorzoeken, heb ik niet herkend wat de 
aanleiding voor deze stortvloed aan brieven 
zou kunnen zijn. Misschien is de verklaring wel 
heel eenvoudig. Misschien heeft degene die 
de bundels samengesteld heeft, voornamelijk 
brieven van die datum afgeweekt, omdat hij 
juist die twee dagen gekregen heeft. Wie een 
idee heeft, mag het zeggen.
Van het een komt het ander. Het bleef niet bij 
losse zegels. Ook hele poststukken hebben nu 
mijn interesse. Dat is ook nodig om erachter 
te komen welke vlaggen op welke dagen 
gebruikt werden. Handig zijn ook knipsels, die 
nemen veel minder plaats in beslag en laten 
wat het stempel betreft, precies hetzelfde 
zien. Hele poststukken hebben dan weer het 
voordeel, dat de geschiedenis van zo’n brief te 
volgen is. Vooral als er meer dan een stempel 
op staat. 

Machinestempels
Er bestaat een catalogus voor machinestem-
pels. De zesde en tot nu toe laatste druk van 
dit werk, ‘Machinestempels’ door F.W. van der 
Wart is in 1991 door de Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en Poststempelverzamelaars 
bij haar negende lustrum uitgegeven. Het is 
veel meer een lijst met daarin de gebruiksperi-
ode van de verschillende combinaties van stok 
en vlag per jaar, dan een catalogus. 
In oktober 2017 kocht ik op een veiling een hele 
doos met brieven. Er zat onder andere een partij 
in die naar de burgerlijke stand in Groningen ge-
stuurd was (zie ook afbeelding 10) en dus geen 
maakwerk zijn. Een van die brieven is in 1939 in 
Utrecht gestempeld (afb. 11). In de catalogus 
is deze vlag uitsluitend met Utrecht-Station 
bekend. Als er meer van dit soort brieven zijn, 
zou ik daar graag een scan van zien.

Onderzoek
Voor verder onderzoek naar stempel machines 
en de stempels ben ik een paar keer naar het 
COMM in Den Haag gegaan. Daar kreeg ik een 
stempelkaart in handen (afb. 12) met daarop 

10 NVPH 358, 71/2 cent tralie op een brief van ’sGravenhage naar het Departement 
Binnenlandsche Zaken Burgerlijke Stand in Groningen. Dit tarief was van 20 augustus 
1940 tot 31 oktober 1946 van toepassing

11 NVPH 177, 5 cent Veth op een brief van Utrecht naar Den Heer Ambtenaar v/d B. Stand in 
Groningen. 5 Cent was het tarief voor brieven van 1 september 1937 tot 19 augustus 1940. 
Een dag later werd de prijs met 50% verhoogd. Het machinestempel Utrecht (zonder Station) 
met de herdenkingsvlag voor Willibrord, staat niet in de catalogus vermeld

afdrukken van een Klüssendorfmachine die in 
Amsterdam op proef stond opgesteld. Volgens 
de catalogus van der Wart, werd deze machine 
van 1928 tot 1964 in Amsterdam voor baar-
frankering (afb. 13) gebruikt.
Maar wat gebeurde er voor die tijd met de 
machine. Een ding is zeker, de heer Lampe uit 
Sneek, een verzamelaar met goede contacten 
bij de post, wist blijkbaar al dat er een nieuwe 
machine in Amsterdam stond. Hij moet een 
stapel brieven naar zich hebben laten sturen. 
Ze zien er allemaal hetzelfde uit, ik ken er nu 4 
(afb. 14). Ook voor 12 juni 1928 moet deze ma-
chine al in gebruik zijn geweest. Er zijn twee 
briefkaarten bekend, een van 30 IV 28 en een 
van 8 VI 28. Zijn er nog andere datums bekend 
en wie heeft ook zo’n briefje van Lampe?

12 Een stempelkaart uit het COMM van het kantoor Amsterdam, met in de onderste helft 
afdrukken van de proefstempels van de Klüsendorfmachine

14 Een van de briefjes die de heer Lampe op 12 VI 28 in Amsterdam heeft laten 
stempelen en ook verstuurd heeft. Er staat een bestellersstempel op de achterkant: 
nummer 5, zonder letter

13 Een late afdruk van een baarfrankering die met 
een Klüssendorfmachine gemaakt werd
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Net als jullie verzamel ik 
postzegels. Maar wie van 

jullie verzamelt postwaarde-
stukken? Je kent ze wel die 
briefkaarten, adreswijzigin-
gen of luchtpostbladen. Als 
jonge verzamelaar kende ik 
ze wel, maar echt verzame-
len deed ik ze niet. Ik had 
immers geen flauw benul hoe 
ik daar een verzameling van 
kon opzetten.
Een aantal jaren geleden kre-
gen postwaardestukken mijn 
aandacht als verlengde op 
mijn postzegelverzameling. 
Toen ik besloot om een ver-
zameling postwaardenstuk-
ken te beginnen, stelde ik 
mij ook de vraag hoe dit het 
beste te doen. Tja, als je net 
begint is alles natuurlijk goed 
in je nieuwe verzameling. 
Maar net zoals ik dat leerde 
met postzegels verzamelen, 
kwam ook bij de postwaarde-
stukken de vraag: wat komt 
er na het hoofdnummer in de 
catalogus?
Ik besloot om eerst eens 
rond te kijken of ik op inter-
net en op tentoonstellingen 
goede aanwijzingen kon vin-
den. Dit was het geval, maar 
een duidelijk beginners-
handvat was er niet. Dat 
betekende dat ik gaandeweg 

zelf maar een handvat ging 
schrijven en mijzelf vragen 
ging stellen om antwoorden 
te zoeken. Dat leidde tot deze 
artikelenreeks, waarvan deze 
maand de eerste, extra lange 
aflevering verschijnt.

Belangrijke vragen
Voordat je begint met 
verzamelen is het belangrijk 
om jezelf een paar vragen te 
stellen.

11 Welk land of gebied wil je 
verzamelen?

Voor mij was dat Nederland 
& Overzee en Zuid-Australië. 
Maar dat is voor iedereen 
natuurlijk anders.

22 Wat voor soort post-
waardenstukken wil je 

verzamelen?
Zijn dat alleen briefkaarten, 
postbladen, postbewijzen, 
etc. of verzamel je alle soor-
ten postwaardestukken?

33Wat is er beschikbaar aan 
catalogi en handboeken 

voor mijn verzamelgebied?
Voor de verzamelaars van 
Nederland & Overzee is dit 
de Geuzendam catalogus en 
het tweede deel met parti-
culier bedrukte postwaarde-

stukken. Uiteraard zet je in 
dit geval ook de website van 
Po & Po in je favorieten op de 
pc, want van hun website kun 
je aanvullingen downloaden.
Mocht je een ander verza-
melgebied kiezen dan kan je 
altijd het internet gebruiken 
om catalogi te zoeken of 
(gespecialiseerde) clubs 
benaderen om informatie 
te verkrijgen over wat er 
bestaat.

44 Is er een gespecialiseerde 
club met betrekking tot 

postwaardenstukken van je 
verzamelgebied?
Ja, voor mij was die er. Voor 
Nederland & Overzee is dit 
Po & Po (www.po-en-po.nl), 
maar zo zijn er ook an-
dere clubs wereldwijd zoals 
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Postwaardestukken… Hoe verzamel je die nou?

Sjoerd bedankt! Alex, welkom terug!

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

Het afgelopen jaar heeft Sjoerd Bang
ma in een reeks  artikelen verteld 

hoe je de basis legt voor een thema
tische tentoonstellingsverzameling. 
Ook heeft hij ons  ingewijd in de interes

sante wereld van de goedkope,  moderne 
filatelie. Sjoerd neemt nu een pauze 
en in zijn plaats verwelkomen we een 
oude bekende: Alex Nuijten. Hij heeft in 
het verleden al verschillende artikelen 

geschreven voor de Posthoorn en zal 
ons de komende tijd vanuit  Australië 
vertellen hoe je een verzameling met 
postwaardestukken kunt opzetten en 
waarop je daarbij moet letten. 

hier in Australië, die zich 
 voornamelijk met Australi-
sche postwaardenstukken 
bezig houdt (http://
postalstationeryaustralia.com).

55 Hoe ver ga specialiseren?
Dit is misschien wel 

het meest lastige om te 
beantwoorden, want als 
beginnende verzamelaar van 
postwaardestukken weet je 
niet wat er bestaat en wat er 
beschreven is door andere 
verzamelaars en nog veel 
belangrijker wat er nog niet 
is beschreven. Zelf ben ik een 
gedreven gespecialiseerde 
verzamelaar. Ik probeer elke 
postzegel, elk postwaarde-
stuk of stempel tot in de 
kleinste details te onder-
zoeken. Mijn ervaring is dat 
een klein detail een nieuwe 
ontdekking kan opleveren die 
tot dan toe niet bekend was. 
Ik beleef het verzamelen als 
een filadetective.
Om vraag 5 te beantwoorden 
is het verstandig om eerst 
de hele artikelenreeks af te 
wachten. Op deze manier 
weet je een beetje wat je kan 
verwachten in de wereld van 
de postwaardestukken, voor-
dat je een beslissing neemt.
Voor de in deze serie ge-
bruikte voorbeelden zijn met 
name postwaardestukken 
van Nederland & Overzee 
gebruikt, met hier en daar 
een klein uitstapje naar 
buitenlandse voorbeelden. 
Uiteraard kan je de artikelen-
reeks ook toepassen op elk 
ander land of gebied.
(wordt vervolgd)

Alex Nuijten
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PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

We weten natuurlijk allemaal best 
dat er tegenwoordig niet zo veel 
post meer verstuurd wordt. Toch 
schrok ik toen ik in de krant las 
hoe snel het achteruit gaat. Nog 
even en er komt nog maar een 
keer in de week een postbode 
langs. Misschien helpt het als alle 
postzegelverzamelaars elkaar 
weer kaarten en brieven gaan stu-
ren. Op naar de brievenbus dus!

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Hoe vaak heb je deze vraag al eens 
gehoord: wat wil je later worden? 
Geen idee, zeggen sommigen van 
jullie. Anderen weten het precies: 
trambestuurder, piloot, of chauf
feur op de grote vrachtwagen. 
Meisjes willen graag dolfijnen 
trainen, werken als stewardess of 
‘iets met kinderen’. Om maar wat 
te noemen. Als je meer van een 
beroep wil weten, kun je er ook 
postzegels over verzamelen. 

Werken met dolfijnen
Voor dit droomberoep bestaan geen 
speciale opleidingen. Maar het is wel 
handig als je het diploma Dierverzor-
ging hebt. En daarna leer je in een 
dierenpark met dolfijnen de kneep-
jes van het vak. Er is wel één nadeel: 

er zijn veel jongeren die dit beroep 
willen uitoefenen. Dus je moet zor-
gen dat je iets extra’s te bieden hebt. 
Misschien een onbetaalde stage in 
een buitenlandse dierentuin waar je 
met dolfijnen hebt gewerkt.

Op een boerderij
Als werken met dieren je hobby 
is, kan je ook overwegen te gaan 
werken op een boerderij. Dat is heel 

afwisselend: je zorgt voor het vee 
en je werkt 
op het land. 
Je moet 
wel van het 
buitenleven 
houden, 
je kan niet 
altijd even 
je mail 
checken 

of Whatsapppen. Maar wat een 
 vrijheid!

Trein machinist
Lijkt het je niet geweldig om zo’n 
grote trein te besturen? Dan ding 
gaat loeihard en je racet naar Parijs 
of Brussel. Maar als je ’s avonds 
voor het eten weer thuis wil zijn 

De studiegroep LACA
W ist je dat er in Nederland 

een postzegelvereniging 
is die maar liefst 21 landen als 
verzamelgebied telt? LACA 
(Latin American Collectors 
Association) is de vereniging 
voor verzamelaars van landen 
in Midden- en Zuid-Amerika. 
In die landen wordt Spaans 
of Portugees gesproken want 
vroeger hoorden die landen bij 
Spanje of Portugal. De vereniging 

houdt contact met de leden 
via het tijdschrift Corre(i)o. 
Dit bevat ieder kwartaal mooie 
artikelen over de filatelie van die 
landen en over hun geschiedenis, 
grensgeschillen, en dergelijke. 
In deze landen worden heel veel 
postzegels uitgegeven die zich 
goed lenen voor een thematische 
verzameling.
Veel landen hebben postzegels 
uitgegeven met de beeltenis 

van Simón Bolivar, de vrijheids-
strijder. En over de flora en fauna 
in dat warme gebied. Als je een 
gratis elektronisch exemplaar 
van het tijdschrift wilt ontvan-
gen, stuur dan een mailtje naar 
info@laca.nl. Op de website 
www.laca.nl kun je een heleboel 
voorbeelden van zegels uit deze 
landen zien.

Hans Vinkenborg

 

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

mailto:info@laca.nl
http://www.laca.nl
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doe je gewoon een ritje Groningen 
– Maastricht. Het is wel een hele 
kunst om op tijd te rijden, dus je 
moet er eerst wel de opleiding ma-
chinist railvervoer voor doen. Dan 
leer je rangeren, besturen en alles 
over de spoorregelgeving. 

Op kantoor
Je kan ook bij een bedrijf gaan 
werken, dat is meest kantoorwerk. 
Je kan dan leren hoe je een bepaald 

product verkoopt, of je bezoekt 
andere bedrijven om te vertellen 
wat jouw bedrijf allemaal kan bete-
kenen. Maar ik zeg het er eerlijk bij: 
het moet wel bij je passen. Tenslotte 
is het een baan waarbij je de hele 
dag moet zitten. Op een stoel. 
Kun jij dat moeiteloos? Leer dan 
blindtypen en ga je nuttig maken bij 
een onder-
neming.

De krijgs-
macht
Te land, ter 
zee en in de 
lucht: dat is 
werken bij de 
krijgsmacht. 
We noemen 

het ook wel de landmacht, de ma-
rine en de luchtmacht. Lijkt je dat 
wat? Ik moet je eerlijk bekennen: 
het lijkt mij fantastisch! Als ik die 
reclame filmpjes zie, denk ik altijd: 
had ik maar…
Heb jij dat nou ook? Wacht niet, 
maar gà er voor.

Beroemd 
worden
Kan ook 
altijd nog 
als je een 
talent 
hebt waar 
anderen 
ook van 
kunnen 
genieten. 

Vergis je niet: je moet er héél hard 
voor werken en je moet er ook veel 
voor over hebben. Dat laatste lukt 
niet veel mensen, het is gewoon een 
zwaar leven. En soms word je het 
vanzelf, als je iets doet of kan wat 
niemand kan. Spannend!

Succes er mee!

Aardbevingen behoren tot de natuurram-
pen. Ze komen vrij veel voor, maar meestal 
zijn ze zo klein dat men het amper merkt. 
De meeste grote aardbevingen ontstaan als 
er plotseling grote verschuivingen zijn in de 
platen waar de aardkorst uit bestaat. Dat 
kan overal gebeuren, maar er zijn gebieden 
op aarde waar dat verschijnsel veel voor-
komt. En dat is vooral rond de Grote Oceaan 
waar al breuklijnen in de aardkorst zijn.
In Nederland kennen we wel kleine aardbe-
vingen veroorzaakt door aardverschuivin-
gen in het gebied rond de gasboringen in 
Groningen. De zwaarste echte aardbeving 
in ons land was in 1992. De beving met een 
kracht van 5,8 op de schaal van Richter 
vond plaats nabij Roermond in Limburg. Er 
was alleen schade aan gebouwen en auto’s 
tot een bedrag van 77 miljoen euro. Geluk-
kig waren er geen slachtoffers.

Toon Oomens

Is dat wel of niet een postzegel? 
B ij mijn zoektocht naar 

bijzondere stempels kwam 
ik op een ruilbeurs een envelop 
tegen waarvan hier een stukje 
wordt weergegeven (1). De 
envelop was afgestempeld in 
Papendrecht op 8 oktober 1979. 
De “postzegel” is een deel uit 
de velrand van een loketvel van 
de emissie “Herdenkingsserie 
1979”; in dit geval de uitgifte van 
“60 jaar vrouwenkiesrecht” (2).
Wat is hier aan de hand? Bij het 
drukken van postzegels wordt 
in veel gevallen het postze-
gelbeeld op de velranden met 

ongeveer 3 mm uitgebreid. Dat 
wordt gedaan als het postze-
gelbeeld doorloopt tot in de 
tanding. Op deze manier kun-
nen er bij het afscheuren geen 
verschillen ontstaan tussen de 
zegels aan de buitenkanten van 
het loketvel en de zegels in het 
midden van het loketvel. Als 
voorbeeld dient hier een andere 
postzegel zoals in figuur 3. 
Bij deze postzegel uit 1986 
loopt het postzegelbeeld naar 
boven en naar beneden tot in 
de tanding. Links en rechts 
zijn witte randjes. Een klein 

gedeelte van de onderkant 
van het zegelbeeld wordt dan 
afgedrukt op de bovenste witte 
velrand.
Terug naar figuur 1. De onderste 
3 mm van het zegelbeeld van 
die emissie is ook afgedrukt 
op de bovenste witte velrand 
van het loketvel. En laat daar 
nou het woord Nederland en 
de frankeerwaarde 55c op 
staan. Dan is het per definitie 
een POSTZEGEL! De brief is 
dan ook gewoon door de post 
vervoerd.

Toon Oomens

Wist je dat…
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Postzegelveiling  410 
Maandag  23 april 2018 

Dinsdag  24 april 2018 
 

Kijkdagen postzegelveiling 410 

Maandag     9 april 2018 10.00-17.00 uur 

Dinsdag   10 april 2018  10.00-17.00 uur 

Woensdag   11 april 2018   10.00-17.00 uur 

Donderdag   12 april 2018   10.00-17.00 uur 
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Kijkweekend 
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Zondag   22 april 2018      10.00-16.00 uur 

 

Voorafgaand aan de veiling 

Maandag   23 april 2018    9.30-12.00 uur 

Dinsdag   24 april 2018    9.30-12.00 uur 

 

NB.: tijdens de veilingsessies is er  

GEEN gelegenheid kavels te bezichtigen. 
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Registeer u om online live mee 

 te kunnen bieden op onze veiling! 

Biedplatform: https//www.rietdijklive.nl  

Ook een veilingcatalogus ontvangen? 

Een e-mail of een telefoontje volstaat. 

Wij sturen u graag een exemplaar toe! 
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Deel 2 stond in het september  -
nummer 2017 van Filatelie. 
Door omstandigheden is het 
vervolg vertraagd. In dit laatste 
deel een aantal bijzonderheden 
door Hanspaul Hager en Hans Kremer

De omzetbelastingzegels [3]

Roodfrankering
e Omzetbelasting kon dus ook 
betaald worden door een ‘roodfran-
kering’ te plaatsen op een Omzet-
belasting Waardekaart, die gekocht 

diende te worden.(afb. 39+40).
Betaling kon ook gebeuren door een regeling 
te treffen met de Belasting Dienst die dan een 
aanslag stuurde (afb. 41+42).

Fouten
Een misperforatie is bekend van de ƒ 2 waarde, 
waar de lijn tussen de twee delen van de zegel 
aan de rechterkant van de Mercurius kop staat. 
Een zegel is bekend met een zwarte lijn die 
loopt omhoog van midden in de linkerkant van 
het zegel. 

D

Linker kanten bestaan zonder de ‘t’ van cent of 
de ‘n’ van gulden (afb. 43). Rechterkanten be-
staan met de ‘t’ van cent of de ‘n’ van gulden op 
de uiterste linkerkant van het zegel (afb. 44).

Een 1 cent en een fl 2 zegel zijn bekend met 
het monogram van serie 1, 2, en 3, = N met 
ovaal, maar met de guilloche afdruk op de 
achterzijde van serie 4. (afb. 45+46).
Een 8c is bekend met het monogram van 
series 4, = N zonder ovaal, maar zonder de guil-
loche op de achterkant. De achtergrond inkt 
heeft lichte en donker plekken (afb. 47). De 
rode overdruk toont tinten van rood in de inkt. 
 
Perfins
Ter bestrijding van diefstal van deze zegels, 
gaf de Belastingdienst toestemming aan de 

fabrikanten om de zegels te perforeren met 
hun initialen, of andere tekens. Dit zijn de 
zogenoemde Perfins. Dit werd toegestaan, 
zolang de waarde-aanduiding op de zegels 
duidelijk zichtbaar bleef. Omzetbelastingze-
gels met perfins zijn uiterst zeldzaam omdat 
het stelen van deze zegels door werknemers 
zeer ongebruikelijk was. De zegels konden 
immers niet gebruikt worden voor brieffranke-
ring, en waren daardoor waardeloos voor niet-
handelaars. Tot nu toe zijn maar twee perfins 
bekend, UL voor Unilever en CP (afb. 48+49). 

In dit artikel hebben wij geprobeerd een overzicht te 
geven van de Omzetbelastingzegels en hoe ze gebruikt 
zijn. Rest mij nog de medewerkers van het Douane en 
Belasting Museum in Rotterdam in bijzonder de heer 
W. van Es en mevrouw S. de Jong

39. Omzet
belasting 
Waarde
kaart

40. Frankeermachine

41. Aanslagbiljet voor Omzetbelasting

42. Navorderings
aanslag

43. Linkerdeel 
waarbij de ‘t’ 
van cent 
ontbreekt
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44. Zegel van 2 cent met geheel links de letter ‘t’ 49. Zegel 10 cent met perfin C.P.

48. Zegel 20 cent met perfin U.L.

45. Voorzijde 
zegel 1 cent

46. Achter
zijde zegel 1c, 
met guilloche 
opdruk

47. Zegel van 8 cent met 
lichte en donkere plekken

 

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

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

Aangeboden
Suriname van 1975 t.m. 1998 
postfris,XX.+BL.=15%.Ned-Antil-
len van 1949 t.m. 2000 postfris-
XX,+BL.=15%.Tel.0182-374230.

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

K

LEIN E

A N N O N

C
E

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

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

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

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

Postal Stationery 1945-1991 
Kaliningrad /Klaipeda. Naar wie 
mag ik een mancolijst sturen? 
J.A. de Kok 05-62243.

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

 Z 200 gebruikte albums voor  40% van de nieuwprijs

 Z Nieuwe albums en supplementen

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

 Z Postzegelbenodigdheden zoals pincetten, klemstroken, loepen, insteekboeken

 Z Bewerking mancolijsten

 www.tenkatephilatelie.nl
  info@tenkatephilatelie.nl

 06 – 466 44 808

http://www.chinafilatelie.nl/
tel:0182-379470
http://www.sgbritannia.nl/
http://www.nvpvl.nl/
tel:0180-316452
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
http://www.csk.nu/
http://www.usca.nl/
mailto:info@usca.nl
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Opgaven voor deze rubriek in het 
juninummer 2018 (verschijnt 7 
juni) moeten uiterlijk op 28 april 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. 

Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 
Rotterdam. De Oranjehof Imma-
nuel Kantstraat 2, 10.00-16.00 uur. 
T: 010-4194020. 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur, T: 0297-
563773. fvu001@gmail.com
Wierden. Het Anker, Wilhelminastraat 
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.

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

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

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

14 april:
Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, Escamplaan 55, 13.00-16.00 
uur, T: 06-27233453. www.zhpv.nl
Elshout. Gebouw ’t Rad, Kerkstraat 
39, 10.00-13.00 uur. T: 0416-
379919.
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, Hamersveldseweg 
30, 13.00-16.30 uur. T: 0318 513222. 
beurs@deloupeleusden.nl 
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12:00 -16:00 uur. 
T: 010 5916747.
Zevenbergen. Huurders . Vereniging 
Dr. Arienslaan 60 a, 10.00-16.00 uur. 
T: 0168-880031, 0168-329134.

15 april:
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

16 april:
Elst. Zalencentrum “Onder de 
Toren”, St. Maartenstraat 54, vanaf 
19:30. T: 06-11018699.
Deventer. Deventer. Wijkgebouw 
Van Vlotenlaan 85, 19.00-22.00 uur. 
www.deventerpostzegelvereniging.nl

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

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

FI
LA

TELISTISCHE

E V E N E M E N
T

E
N TENTOONSTELLINGEN

EN MANIFESTATIES

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/Stamp-
tales, Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 
10.00-17.00 uur / 10.00-16.00 uur.

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

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.|

https://maps.google.com/?q=Bloemenhof+2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Bloemenhof+2&entry=gmail&source=g
tel:0162%20432%20738
tel:0162%20432%20738
mailto:ceespijpers@casema.nl
https://maps.google.com/?q=Immanuel+Kantstraat+2+Rotterdam+Lombardijen&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Immanuel+Kantstraat+2+Rotterdam+Lombardijen&entry=gmail&source=g
mailto:fvu001@gmail.com
http://www.zhpv.nl/
mailto:cees.mertens@ziggo.nl
http://www.pvbreda.nl/
https://maps.google.com/?q=Cypresstraat+58&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Cypresstraat+58&entry=gmail&source=g
tel:046%20458%205187
tel:046%20458%205187
mailto:Hub.bellen@outlook.com
https://maps.google.com/?q=Parkstraat+3-B&entry=gmail&source=g
tel:06%2011018699
tel:06%2011018699
tel:06-18551829
https://maps.google.com/?q=Bozenhoven+152&entry=gmail&source=g
tel:0297%20289%20322
http://www.verzamelaarsrondevenen.nl/
http://www.zhpv.nl/
mailto:info@hertogpost.nl
https://maps.google.com/?q=Hamersveldseweg+30&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Hamersveldseweg+30&entry=gmail&source=g
tel:0318%20513222
mailto:beurs@deloupeleusden.nl
https://maps.google.com/?q=Uiverlaan+20&entry=gmail&source=g
tel:010%20591%206747
https://maps.google.com/?q=Dr.+Arienslaan+60+a+Zevenbergen&entry=gmail&source=g
tel:0168%20880%20031
tel:0168%20329%20134
http://www.pzv-volkel-uden.com/
https://maps.google.com/?q=St.+Maartenstraat+54&entry=gmail&source=g
tel:06%2011018699
https://maps.google.com/?q=Van+Vlotenlaan+85&entry=gmail&source=g
http://www.deventerpostzegelvereniging.nl/
mailto:secretaris@noviopost.nl
tel:0167%20563%20568
tel:06%2011301128
http://goo.gl/0s0P6v
http://Www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.nordia2018.is/
http://refs.ee/en
http://www.philexnam2018.be/
https://maps.google.com/?q=De+Voorwaarts+55,+7321+MA&entry=gmail&source=g
tel:06%2027317747
mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
https://maps.google.com/?q=Groenmarkt+6&entry=gmail&source=g
tel:0529%20432%20746
https://maps.google.com/?q=Ds.+de+Bouterlaan+5&entry=gmail&source=g
tel:0341%20256%20163
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20 april:
Leiden. De Lepelaar,  Apollotoren 2, 
18.30-22.00 uur T: 071-5410623. 
freekversteegen@hotmail.com

21 april: 
Aalsmeer. Parochiehuis, Gerbera-
straat 6, 9.30-15.00 uur. T: 
0297343885. 
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
Apeldoorn. Wijkcentrum het Bol-
werk Ravelijn 55, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-30718411. 
organisatie@eindejaarsbeurs.nl 
www.eindejaarsbeurs.nl 
Arnhem. De Gaanderij, Driemond-
plein 1, 6843 AN Arnhem, 13.00-
16.00 uur. T: 06-11018699. 
www.vierstroonfilatelie.nl 
Bilthoven. Oost Europa, ’t Vogelnest, 
Boslaan 1, 10-16 uur, T 0346-572593.
Boskoop. De Loods, Achter de Kerk, 
13.00-17.00 uur. T: 0182-631928. 
beurscoordinator@nvpvboskoop.nl 
www.nvpvboskoop.nl
Groningen. Sporthal Hoogkerk, 
Zuiderweg 70, 9.30-16.00 uur. 
T. 050-5033926. 
Leidschendam. Wijkcentrum de Plint, 
Prins Frederiklaan 7, 13.00-16.00 uur. 
T: 06-27233453. www.zhpv.nl
Neede. Café Restaurant “De Olde 
Mölle”, Diepenheimseweg 21, 
10.00-16.00 uur. T: 0545 294550. 
philatoon@planet.nl
Papendrecht. Zalencentrum 
De Palm, Van der Palmstraat 3, 
10.00-15.30 uur, T: 0184-415437. 
m.a.smeding@tele2.nl 

Rotterdam. De Oranjerie, Immanuel 
Kantstraat2, 10.00-15.30 T: 06-
29161783. jcsalemink@gmail.com
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidsstraat 10, 9.30-15.30 uur. 
T: 0318-512392 fjsuijde@icloud.com

22 april:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur. 
T: 0227-542286.
Almere. Buurtcentrum De Inloop, ’s-
Hertogenboschplein 8, 10.00-15.00 
uur. T: 0610060208 secretaris@vpva 
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstr. 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-18551829.
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. 

23 april:
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.

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

28 april:
Brielle. “Zalen Centrum” Langestraat 
76, 13.00-16.00 uur. T: 06-83676700.
Capelle a/d IJssel. Sporthal De 
Lijster, Lijstersingel 20, 10.00-16.00 
uur. T. 050-5033926. 
Hoogeveen. Goede Herderkerk, 
Middenweg 14, 9.30 uur-15.00 uur. 
T: 0599-616693. p.c.hoogeveen@
outlook.com 
Mijdrecht. ’t Oude Parochiehuis, 
Bozenhoven 152, 9.30-13.00 uur. 
T: 0297-289322.
www.verzamelaarsrondevenen.nl
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode. César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. T: 06-27233453. 
www.zhpv.nl
Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140.

29 april:
Huissen. Cultureel centrum ‘de Brink’, 
De Brink 8 10.00-14.30 uur. T: 026-
3271979.  w.aleven3@upcmail.nl
Reuver. De Schakel, Broeklaan 2, 
10.00-13.00 uur. 
hermgeerlings@home.nl

5 mei:
De Weere, Theresiahuis, Vekenweg 
2, 12.30-15.30 uur. T: 0229-582544.
Hendrik-Ido-Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146, 12.00–16.00 
uur. T: 078–6814441.
Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.00-14.45 uur. T: 06-27317747. 
a.vansluijs@quicknet.nl
Nunspeet. Sporthal De Brake, Oost-
einderweg 19, 09.30-16.00 uur. 
T. 050-5033926. 
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 
Rotterdam. De Oranjehof Imma-
nuel Kantstraat 2, 10.00-16.00 uur. 
T: 010-4194020. 
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

6 mei:
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
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

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

8 mei:
Diemen. De Schakel, Burg, Bic-
kerstr. 46a, 19.00-22.00 uur. 
T: 06-18551829.

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

12 mei:
Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, Escamplaan 55, 13.00-16.00 
uur, T: 06-27233453. www.zhpv.nl
Elshout. Gebouw ’t Rad, Kerkstraat 
39, 10.00-13.00 uur. T: 0416-379919.
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.
Houten. FILANUMIS 2018, Expo 
Houten, Meidoornkade 24, 9.30-
16.00 uur. T. 050-5033926. 
Leusden. De Til, Hamersveldseweg 
30, 13.00-16.30 uur. T: 0318 513222. 
beurs@deloupeleusden.nl 
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12:00 -16:00 uur. 
T: 010 5916747.

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

NATIONAAL ARCHIEF
Onderzoeksdagen: donderdag 
26 april, 31 mei, 28 juni 2018
Vooraf aanmelden: monique.
erkelens@nationaalarchief.nl
T: 06 11 31 64 60
www.gahetna.nl
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Jo Toussainttoernooi 2018 uit de luidsprekers. De toe’hoorders’ werden aan 
hun lot overgelaten en dienden zelf alle tekst te 
lezen… Het werd door de jury niet eens bekriti-
seerd! Wat deze ‘lezer’ wel bereikte hierdoor, was 
dat hij binnen de limiettijd van 20 minuten kwam. 
Geen kunst natuurlijk, want hij kon alles rustig en 
zonder zenuwen thuis regisseren…
De reglementen zijn duidelijk over de tijdslimiet 
van 20 minuten. Dit blijkt in de praktijk te kort. 
De meesten hadden ook (ruim) meer tijd nodig. 
Het leek geen bezwaar voor de jury.

Interessante lezingen
Na al dit reglementaire geschrijf wordt het tijd 
voor de lezingen zelf. Het was interessant en 
leerzaam om alle lezingen bij te wonen en zeker 
geen verloren dag. De lezingen waren over het 
algemeen van goede kwaliteit over zeer uiteen-
lopende onderwerpen. Van postgeschiedenis 
tot langlopende emissies frankeerzegels en van 
zijde tot vliegtuigen. Allemaal even boeiend en 
soms herkenbaar maar toch met weer nieuwe 
informatie. Alle lezers hadden er een powerpoint-
presentatie van gemaakt, die middels een 
beamer op het scherm werd vertoond. Het was 
(positief) opvallend dat in beide categorieën 
ook dames meededen. Bij algemeen een en bij 
thematisch twee.
De jury bestond uit twee ploegen: een voor de 
algemene lezingen en een voor de thematische 
lezingen. Beide keren bestaand uit drie juryleden, 
ieder met een eigen voorzitter.
De beker voor de algemene lezingen werd gewon-
nen door mevrouw C. van Vliet met haar lezing: 
Het gebruik van de pre-decimale Machins. Een 
modern onderwerp dus. De thematische beker 
ging naar de heer N. Helling met zijn lezing: 
De motorfiets onder de wapenen.

René Hillesum

eze KNBF-lezingen wedstrijd wordt al 
enige jaren onder de naam Jo Tous-
sainttoernooi georganiseerd door de 
vereniging Noviopost in Nijmegen.

Voor het eerst (en tevens voor het laatst) werd 
het toernooi op 4 maart georganiseerd in het 
Kolpinghuis in het centrum van Nijmegen, als 
onderdeel van Postzegel Totaal. Beneden was er 
een postzegelbeurs en een mini-tentoonstelling 
en in een bovenzaal vonden de lezingen plaats.
Wie alle lezingen wilde volgen kwam niet aan 
postzegelen toe en dat is jammer. 
Het Jo Toussaint toernooi is opgedeeld in twee 
delen: algemene lezingen en thematische lezin-
gen. Voor beide is er een wisselbeker beschik-
baar voor de winnaar.

Geen beurs
Zoals gezegd, was er voor de toehoorders 
(gemiddeld ruim 20) die alle lezingen wilden 
bijwonen geen tijd om de beurs te bezoeken, 
tenzij je bereid was de lunch over te slaan. Er 
waren 2x4 lezingen. Dat zouden er best 2x3 
mogen zijn, waardoor er in ieder geval nog tijd 
overblijft voor de hobby.
Het zaaltje was ruim, maar veel te donker. Zo 
koste het ook de nodige moeite om nog foto’s 
te maken. Flitsen was natuurlijk uit den boze, 
want dat zou de lezers storen. 
Wat ook hinderlijk storend was, was dat er 
 continu mensen binnenkwamen of weggingen. 
Dat zou anders geregeld moeten worden, in 
ieder geval zo dat er geen geloop is terwijl 
iemand een voordracht houdt.

D
Techniek
Helaas was de techniek niet optimaal en zeker 
niet state of the art. Het scherm was een oud 
diascherm van (te) klein huiskamerformaat en gaf 
geen strak beeld. Voor zo’n gezelschap is absoluut 
een groter scherm nodig. Vaak waren de nodige 
details van het getoonde niet goed zichtbaar.
Zelfs van het kleine scherm werd niet optimaal 
gebruik gemaakt doordat men de kunst niet 
verstond om de presentatie op volledig scherm 
af te spelen. Dat de cursor van de muis regelma-
tig op het scherm en op het getoonde was te zien 
maakte het er niet prettiger op.
Dat reglementair de lezer zelf voor de apparatuur 
moet zorgen indien het geen (dia)projector be-
treft heeft blijkbaar niet iedere deelnemer goed 
gelezen. Dit gaf problemen met het niet beschik-
baar zijn van een bepaald afspeelprogramma dat 
onderdeel uitmaakte van een lezing. 

Reglement
Projector? Ja, het staat echt in het reglement. 
Het is dus nodig aan aanpassing toe… Ook wordt 
door de lezers toch wel af en toe een behoor-
lijk vrije interpretatie van het reglement in de 
praktijk gebracht. Een lezing (het synoniem is 
voordracht en beide worden in het reglement 
genoemd) is toch echt het hardop lezen. Dat is 
iets anders dan het lezen door de toeschouwer. 
Toch was er een deelnemer die het maar op ‘het 
lezen’ gooide. Dit betrof zeker een onderwerp 
voor een voordracht, met alle kennis erbij die 
hiervoor noodzakelijk is, dat geschikt was. Ech-
ter, er werd door de voordrachtgever geen woord 
gezegd. Alleen slaapverwekkende muziek – wel 
mooi, maar voor een andere gelegenheid – kwam 

De heer N. Helling met juryvoorzitter Anton van Deutekom 
De jury algemene lezingen: vlnr: Jacques Spijkerman, 
Nathan Bouscher, Bert Goofers Mevrouw Van Vliet met juryvoorzitter Bert Goofers

en al zo’n 60 jaar verzamelaar maar 
eigenlijk pas sinds kort toegetreden tot 
het gilde van tentoonstellers van post-
zegels. De reden voor mij is het creëren 

van interesse in onze hobby bij potentiële nieuwe 
verzamelaars.
Ik kan begrijpen dat er bepaalde regels moeten zijn 

Tentoonstellen

B

L E Z E R S P O S T
zoals bijvoorbeeld een maximum aantal kaders en 
voor welke categorie. Anders worden er verzame-
lingen aangeboden met 100 kaders of meer en dat 
kan ook niet de bedoeling zijn want eenieder moet 
een kans krijgen binnen een beperkte tentoonstel-
lingsruimte. Maar waarom worden er eisen gesteld 
aan het aantal kaders binnen deze maxima.
Nederlanders hebben een probleem met regels en 
mijn vraag is dan ook of er niet meer vrijheid aan 

de verzamelaar kan worden gegeven zolang het 
maximum niet wordt overschreden.
Bij de Multilaterale diende ik een 2-kader object 
aan: ‘Scheepspost Curaçao’ met wat ‘Coro a La 
Vela’ en ‘La Guaira, Jacob Jeserun en Robert Todd’. 
Dit speelde in ruwweg de periode 1850 - 1875. 
Dit werd echter buiten competitie geplaatst en 
kreeg dus alleen een ‘Bewijs van Deelname’. Ik had 
twee mogelijkheden, of reduceren tot 1 kader of 
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vergroten tot 5. Dat eerste wilde ik niet omdat dan 
de complexiteit verloren gaat en tot 5 kaders uit te 
breiden is onmogelijk omdat zoveel materiaal in de 
hele wereld gewoonweg niet bestaat.
Door de keuze van het aantal van kaders open te 
laten, verhoog je de kans op nieuwe onderwerpen. 
Kijk maar eens door een paar wereldcatalogi 
waar kleine landen, gebieden of periodes gemeld 
worden. Maar ook onderwerpen zoals de Waters-

nood van 1953 of Paleis Soestdijk waarbij nooit tot 
5 of meer kaders gekomen kan worden. Daarnaast 
verminder je ook de zogenoemde drempelvrees. 
Vijf kaders, 60 bladzijden, heb ik dat materiaal en 
wat een werk? Voor de beginner is de frustratie 
veel kleiner als je in de leercurve waar je doorheen 
moet om tentoon te stellen begint met één kader 
waar je op je fouten gewezen wordt dan bij vijf.
Aan de andere kant moet voor de gevorderde 

verzamelaar een mogelijkheid gecreëerd worden 
om sneller door te stromen van de 3e categorie 
naar de 1e en dan ook eventueel internationaal wat 
nu een proces van minimum 4 tot 5 jaar is.
Graag hoor ik van het gilde van tentoonstellers, 
maar nog meer van mijn collega verzamelaars hun 
gedachten en ideeën hierover. U kunt het laten 
weten via de redactie.

Deo van Wijk

en mooie vouwbrief, afgestempeld op 
31 maart in Batavia. Links, in dezelfde 
blauwe stempelinkt, een ovaalstempel 
ZEEBRIEF / ONGEFRANKEE met in 

het midden een posthoorn. Voor de R en de D is 
plaats in het stempel, maar deze letters zijn mis-
schien door beschadiging verdwenen. Vaag in het 
rood staat naast het rondstempel van Batavia 
een ovaalstempel ZEE-BRIEF DEN-HELDER met 
de datum 11 aug. In dezelfde rode kleur zien we 
onderaan een stempel Na Posttijd. Blijkbaar 
lukte het niet meer om de brief nog dezelfde dag 
voor de laatste verzending naar de eindbestem-
ming mee te geven. Die bestemming is La Haije, 
en dat blijkt geen raadsel voor de post, want op 
de achterzijde staat het rondstempel ’sGraven-
hage afgedrukt met datum 12 aug. Daar moet 
de geadresseerde dan nog wel de verzendkosten 
van 60 cent betalen, maar dat zal niet als een 
aderlating worden ervaren. Een beetje heel erg 
saai, zo’n beschrijving van wat u eigenlijk al ziet. 
Dit poststuk moet toch veel spannender zijn. 
De eerste vraag is natuurlijk: in welk jaar is deze 
brief eigenlijk geschreven? Dat moet erin staan, 
dus vouwen wij hem open. En ja hoor, 1845. 
Maar dan dwingen je ogen om verder te lezen en 
beland je ineens in de eerste helft van de negen-
tiende eeuw. De inhoud onthult een tijdsbeeld 
van een wereld die al lang niet meer bestaat. 
Oude, zogenoemde voorfilatelistische brieven 
(uit de tijd van voor de invoering van postzegels) 
die bewaard zijn gebleven gaan vrijwel altijd over 
geldzaken. Zo niet deze brief, die geadresseerd 
is aan Madame P. Hora Siccama née Baronne de 
Capellen. Ook komt de brief helemaal niet uit 
Batavia, want hij is geschreven in Banjermas-
sin (= Bandjermasin) in Zuidoost-Borneo op 27 
maart 1845. De brief wordt wel verzonden via 
Batavia, de hoofdstad van Nederlands-Indië op 
het eiland Java. Daar bevindt zich sedert 1746 
het hoofdpostkantoor, dat onder andere belast is 
met de verzending naar en ontvangst van brieven 
uit het buitenland. 
De briefinhoud biedt ons een uitgebreid en 
persoonlijk relaas van een broer aan zijn zuster. 
Het epistel is geschreven door jonkheer Theodoor 
van Capellen, eerste luitenant der artillerie en 
tevens adjudant van de gouverneur-generaal, 
met passages in niet geheel feilloos Engels, Frans 
en Nederlands. Na zo’n vier en een halve maand 
bereikt de brief zijn zuster, jonkvrouw Petronella 
Anna Maria Catharina (Pietje voor intimi). Zij is 
in 1841 getrouwd met Otto Willem Hora Sic-

cama, die in datzelfde jaar lid is geworden van 
de Algemene Rekenkamer. Het uitpluizen van 
deze vooraanstaande families met behulp van 
allerlei genealogische websites levert interes-
sante gegevens op en het is verleidelijk daarover 
uit te weiden. We beheersen ons, want dat is geen 
filatelie. De brief bevat echter een aantal interes-
sante fragmenten die onze belangstelling voor 
de postale geschiedenis prikkelen. Toch kunnen 
we het niet laten u ook wat smeuïge details uit de 
ontboezemingen van Theodoor voor te schotelen.
Het is in de huidige tijd van mailen en whats-
appen nauwelijks meer voor te stellen. Vele 
maanden gaan voorbij tussen het moment van 
een brief schrijven en het lezen ervan. De brief 
gaat per zeilschip om Kaap de Goede Hoop. En 
soms is er extra vertraging. Zo schrijft Theodoor 
(letterlijk citaat): ‘Il y a bien du malheur avec 
notre correspondance, all the letters from Mei 
till September arrived at once in February, and 
reached me when I was in the Dayaks Interior 
of Borneo, and with them some newspapers, 
in which I see that a ship Claudius Civilis with 
whom I sent you a letter (a very nice letter) dated 
27th April 1844 had been obliged to fall in at the 
Maurice Eiland and only passed St. Helena, on the 
17th September so that you will have received it 
very late, and I should so much have liked you to 
have received it sooner.’
Even later geeft Theodoor aan dat hij niet zomaar 
alles kan schrijven en waarschuwt zijn zus om ook 
voorzichtig te zijn: ‘You see my dear Pietje that I 
write as if we were quite near to one another, and 

would write much more a cœur ouvert if it was not 
that it is very dangerous here in India, where there 
are hundreds of examples of letters being opened, 
if they suspect any thing against some high placed 
schobbejak is within them – so my dear take care.’ 
Het lijkt dus op een vorm van censuur. Interessant 
zou het zijn om te weten wie welke brieven opent 
en leest, en in wiens opdracht. 
Desondanks loopt Theodoor zelf een risico door 
twee schobbejakken op de korrel te nemen. 
Wanneer hij schrijft over een ernstig ziek ge-
raakte vriend, krijgt de gepensioneerde generaal 
Cochius de volle lading: ‘Zegt aan Siccama dat hij 
een weinig tegen dien ouden pruik schreeuwen 
moet, de stem van eenen lid van de Rekenkamer 
heeft altijd invloed en hij kan het gerust doen, 
want voor 13 jaren is hij reeds gepensioneerd 
geweest als onbekwaam, en sedert die tijd is hij er 
waarachtig niet beter op geworden.’
Als op 2 augustus 1844 gouverneur-generaal 
Merkus plotseling overlijdt, krijgt Theodoor te 
maken met zijn plaatsvervanger, J.C. Reynst. Deze 
krijgt er van langs: ‘… entre nous, when one comes 
to know people a little more intimement aux Indis, 
they generally turn out to be some snob or ano-
ther. This man is a dreadfull intrigent, and I must 
be perpetualy on my gard against him….’ En laat 
deze Reynst nu de grootvader van moederszijde 
zijn van niemand minder dan Louis Couperus.

Peter Storm van Leeuwen

Noot
De briefschrijver bedoelt met the Dayaks Interior of  Borneo 
het binnenland van Borneo, waar de oorspronkelijke bevol-
king woont: de Dajaks of Dajakkers

Tempo doeloe 1845

E
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Een filatelistisch weerzien 
met Newfoundland

toorstempel en daarna de envelop terug te 
sturen naar mijn huisadres in St. John’s. Uit-
eindelijk kreeg ik maar 18 enveloppen terug.

Veel dezelfde elementen in plaatsnamen
Van een groot aantal hoorde ik niets, maar 
later ik kreeg wel een hoop informatie van 
de heer Philip Hiscock, de archivaris van 
het Folklore- en Taalarchief van de Memorial 
University van Newfoundland. In 1989 stuurde 
hij mij de volgende informatie en ik citeer:
‘Een aantal namen die u opgegeven heeft 
hebben als algemeen element de term ‘Arm’. 
De arm is een nauw en lang, vaak gebogen 
uitloop van de zee. Dus Joe Batt’s Arm is een 
inham van de zee vernoemd naar Joe Batt’s 
woonplaats. Sop’s Arm en Snook’s Arm zijn 
woonplaatsen van families met die naam. 
Andere plaatsnamen hebben ‘Head’ als 
algemeen element. Head is een duin of een 
hoogte die van de zee af gezien kan worden, 
dus Birchy Head is een heuvel gezien vanaf 
zee, begroeid met berken. 
Een ‘Tickle’ is een nauwe passage, vaak een 
plaats waar de wind krachtiger is dan op de 

open zee. Black Tickle, Tickle Cove en Leading 
Tickles zijn zo te verklaren (to tickle = kietelen). 
River of Ponds, Ochre Pit Cove, Black Duck 
Brook en Black Duck Siding (Black Duck is een 
soort eend) spreken voor zichzelf.
De oorsprong van ‘Dildo’ is niet helder, 
alhoewel het schijnt dat het genoemd is naar 
de vorm van de haven. 400 jaar geleden refe-
reerde de term dildo in het dagelijks gebruik 
niet naar de penis maar naar de vagina en 
het schijnt dat het gebruikelijk was lange 
diepe havens aan te duiden met die naam. Er 
was zelfs eens een plan om een gedeelte van 
St. John’s zo te noemen, maar het voorstel 
werd door de inwoners niet enthousiast ont-
vangen om het zachtjes te zeggen. 
Pouch Cove, uitgesproken Pooch Cove, was 
zoals veel plaatsen vernoemd naar een familie 
met de Franse naam Pouche.
Bay Bulls is waarschijnlijk vernoemd naar de 
kleine zeevogel die langs de hele kust gevon-
den wordt, de bull-bird.
Stag Harbour is op die zelfde manier ook ver-
noemd naar de mannelijke caribou, de stag.
Cupids is afgeleid van Cooper’s cove de plaats 
waar kuipers werkten, ze maakten vaten.
Om eerlijk te zijn kan ik alleen maar raden 
waarom Open Hall zo genoemd is. Het is denk 
ik omdat daar een diepe kuil in de baai zit (een 
open hole). Maar ik las ook dat Open Hole de 
oorspronkelijke naam was van die nederzet-
ting. Deze naam werd gegeven door vissers uit 
Dorset die Bonavista Bay koloniseerden. Open 
Hole is afgeleid van de Franse naam La Bonne 
Eau wat goed water betekent (afb. 3). 
Een ‘gulch’ is een onderwater vallei. Als daar 
walvissen gezien zouden zijn dan zou de naam 
‘Whales Gulch’ daar vandaan kunnen komen.
De plaatselijke traditie zegt dat ‘Old Shop’ ver-
noemd is naar de boomstronk van een oude 
boom in de buurt die gebruikt zou zijn als 
een hakblok en bekend stond als ‘Old Chop’. 
Een andere bron zegt dat Old Shop voor het 
eerst gebruikt werd als een centrum voor het 
zagen van scheepshout en werd gewoonweg 
‘The Old Chop’ genoemd door diegenen die 
daar werkten. Volgens lokale tradities komt 
de naam voort uit een verkeerde vertaling van 
‘Old Chop’ en gebeurde het toen het plaatsje 
voor het eerst permanente bewoning kreeg.
 
Naamverklaringen
De allereerste kaarten laten wat nu ‘Witless 
Bay’ is zien als ‘Whittle’s Bay’. Waarschijnlijk 
verwijst dit naar de familienaam Whittle of 
misschien naar de plaatselijk gevonden plant 

et duurde niet lang voordat het 
me opviel dat veel plaatsen op het 
eiland vreemde namen hadden. Dat 
intrigeerde mij en ik besloot om daar 

wat meer over te weten te komen.
Toevallig werd in 1983 herdacht dat Newfound-
land 400 jaar eerder een Britse kroonkolonie 
was geworden. In 1949 werd het in plaats van 
kroonkolonie onderdeel van Canada (afb. 2). Ik 
wilde deze gebeurtenis een filatelistisch tintje 
geven.
Om deze mijlpaal te herdenken werd een 
speciale zegel uitgegeven en men kon de 
eerstedag-envelop met een artistieke afstem-
peling verkrijgen in het postkantoor in de 
hoofdstad van Newfoundland, St. John’s.
Ik schreef naar de directeur van de postdienst 
en kreeg van hem een lijst van alle postkanto-
ren. Er waren toen 484 werkende postkanto-
ren in de provincie. Er waren veel namen waar 
ik meer van wilde weten maar uiteindelijk koos 
ik er 37 uit. Deze postkantoren kregen een 
brief van mij met een zelf geadresseerde en 
gefrankeerde envelop erin, met het verzoek de 
postzegel af te stempelen met hun postkan-

H

Lang geleden toen ik elke zegel aanpakte die ik tegenkwam, toen ik 
zogezegd een ‘wereld verzamelaar’ was, kreeg ik een zegel in mijn 
handen van Newfoundland. Op deze zegel staan wel een dozijn 
kabel jauwen afgebeeld (afb. 1). Op dat moment kon ik niet vermoeden 
dat ik in 1980 het geluk zou hebben om daar een baan te vinden.
door Mardjohan Hardjasudarma

1. Kabel
jauw
zegel 1c

2. 1983 NewFoundland 400 jaar Britse kroonkolonie
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van de Viburnum familie en die soms ook 
bekend is als ‘With’ of ‘Whittle’.
E. R. Reary in zijn pionierswerk zei over som-
mige van die plaatsen: 
Ferryland: van het Portugees Faerlhao, French: 
Ferillon, English: Foreland.
Aguathuna: waarschijnlijk van de Beothnik 
(originele bewoners van Newfoundland). Agua-

thuna is het Beothuk woord for white  stone 
(witte steen), alhoewel ook gezegd wordt dat 
het komt van grindstone (slijpsteen). 
Dildo: vernoemd naar de dildo cactus, Cepha-
locereus royeni, in West-Indië. 
Paradijs: een ironische naam voor een stukje 
heel slecht land in Killooney, Mothel Parish, 
County Cork.

Ik ben er zeker van dat meneer Hiscock meer 
informatie had maar ik was te druk met de 
verhuizing en een andere baan, deze keer op 
het vaste land. Niettegenstaande deelde hij het 
meest belangrijke gedeelte met mij in zijn brief.
Nu, zo’n 30 jaar later, is het tijd voor mij 
wat van de charme van dit meest oostelijke 
gedeelte van dit continent, het eiland New-
foundland, te delen en van mijn filatelistische 
uitstapje en haar tradities.
Onlangs vond ik in mijn verzameling de zegel 
waar ik aan het begin van dit artikel naar ver-
wees. Toen ik deze zegel weer eens van dichtbij 
bekeek zag ik de inscriptie ‘cod fish. Newfound-
land currency’. Cod = kabeljauw was eens net 
zo goed als geld. Ik vraag me af of mensen 
echt wel eens betaald werden met kabeljauw. 

Bronnen
Philip Hiscock: archivaris bij de Folklore and Language 
Archive at Memorial University of Newfoundland. 
Persoonlijke correspondentie, 1989 
Seary, E.R. Place Names of the Avalon Peninsula of the 
Island of Newfoundland, 1971 
Tim Jones. There’s a story in those wacky Newfound-
land names. The Toronto Star. Zaterdag 1 juli 1989. 
Katern H, pagina’s H1 – H8 
https://en.wikipedia.org

3. Zes voorbeelden van stempels van kleine plaatsjes: Black Duck Siding, Dead Man’s Bay, Dlido(!) South, 
Leading Tickles, Pouch Cove, en Tickle Cove.
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Bestellersstempels in Nederlanden
Zoals auteur Michael Brekelmans 
aangeeft: ‘Een bijzonder stempel 
met letters en cijfers.’
Klachten over de post(bezorging) 
zijn van alle tijden en was toenter-
tijd de reden van invoer van een 
controlemiddel op de bezorging. 
Vanaf 1853 werden in grote steden 
nummerstempels in gebruik geno-
men om zo te kunnen achterhalen 
welke besteller verantwoordelijk 
was voor het bestellen van de brief 
waarover een klacht was binnen-
gekomen. Later werd het systeem 
verfijnd door naast een nummer 
ook een letter op te nemen in het 
stempel, waarbij de letter sloeg op 
de bestelronde. Uiteindelijk werd 
in 1867 besloten om het voor alle 
grote plaatsen in te voeren.
In het laatste kwart van de 19e eeuw 
kwam daar nog het hoofdbestellers-
stempel bij en een stempel voor de 
bestelling in de postbussen.
Door het sterk inkrimpen van het 
aantal bestelrondes nam de nood-
zaak van het gebruik van bestellers-
stempels af en verdwenen zo rond 
1930 geruisloos, althans de meesten. 

Enkele werden nog tot in de jaren 
zestig van de vorige eeuw gebruikt.
Uitvoerig wordt ingegaan op de 
voorlopers van de bestellersstem-
pels, de periode 1853-1965. Het 
verhaal begint met de Postwet van 
1807 en eindigt voor dit hoofdstuk 
met die van 1850. In deze wet werd 
het staatsmonopolie op brieven tot 
500 gram vastgelegd. De eerste 
bestellersstempels werden in 1853 
ingevoerd. De diverse typen gebruikt 
in de eerste steden worden uitvoerig 
beschreven. Een basis voor de be-
studering en beschrijving voorlopers 
werd gelegd door R. Pijning. Zijn ma-
nuscript werd nimmer uitgegeven. 
Na de voorlopers volgt de alge-
mene invoering van de bestellers-
stempels in 1865. In 1872 volgt 
de landelijke invoering. Van onder 
andere ’s-Graven hage is een schema 
bewaard gebleven met daarin een 
rooster van de diverse bestelrondes 
en ook op welke posttrein of postrit 
de bestelronde aansloot. Het zijn 
echter allemaal momentopnamen, 
evenals  bijvoorbeeld een opgave 
uit 1880 van hoeveel bestellers in 

‘s-Gravenhage werkzaam waren en 
hoeveel hulpbestellers en voor welke 
werkzaamheden ze waren ingedeeld. 
In een uiterst klein (te klein) hoofd-
stukje wordt iets gezegd over de 
bestellersstempels in Nederlands-
Inidië. Het staat plompverloren in 
het boek en het nut van opneming 
hiervan zal een lezer wellicht 
ontgaan.
Veel aandacht wordt ook besteed 
aan de stempels zelf. Dankbaar kon 
hierbij gebruik gemaakt worden 
van het vele materiaal dat in het 
Muscom aanwezig is. 
Met vele voorbeelden wordt het 
gebruik van de stempels beschre-
ven en geïllustreerd. Niet alleen sec 
de bestellersstempels maar ook die 
van de hoofdbesteller, busrecht-

houders en op expressepost.
Om het verhaal compleet te maken 
wordt ook de inkrimping en uitein-
delijk de afschaffing van de bestel-
lersstempels uitvoerig beschreven. 
Over zo’n ‘nietig’ stempeltje is een 
lijvig boek ontstaan. De auteur heeft 
dan ook gebruik kunnen maken 
van vele bronnen, zoals Muscom en 
Nationaal Archief.
Helaas ontbreekt een lijst van 
plaatsen met daarbij het aantal in 
gebruik geweest zijnde nummers 
alsmede de letters die gebruikt 
werden. Het boek zou daardoor 
ongetwijfeld een stuk dikker gewor-
den zijn, maar er zijn natuurlijk ook 
digitale uitwegen hiervoor.

Het boek verscheen in de serie Post-
historische Studies Po & PO, deel 33. 
328 pagina’s, ingenaaid, 2017. 
Verkrijgbaar bij: publicaties@kpnmail.nl 
Prijs: € 25 + verzendkosten.

https://en.wikipedia.org/wiki/Beothuk
https://en.wikipedia.org/
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Over vogels, literatuur en glas
De Nederlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie mag zich 
tot ’s lands grootste filatelistische 
clubs rekenen. Wie verzamelt er 
immers geen postzegels of post-
stukken gerangschikt op een be-
paald thema? Het februarinummer 
van Thema (5x per jaar, full colour, 
A4-formaat) opent met bijzonder 
droevig nieuws: hoofdredacteur 
Henk van Zutphen deelt ons mede 
dat er recentelijk drie prominente 
leden van de vereniging zijn over-
leden. Ter nagedachtenis aan hen 
treft men driemaal een In Memo-
riam aan in dit nummer. Gelukkig 
staat dit hoogwaardige tijdschrift 
daarnaast boordevol verschillende 
thematische verzamelingen. Tom 
Loorij continueert zijn informa-
tieve en fraai geïllustreerde arti-
kelreeks over vogelpostzegels. Wij 
komen zo te weten dat van de twee 
geslachten, de vrouwtjes bijzonder 
spaarzaam op postzegels schijnen 
te prijken. Wellicht door een min-
der opvallend verenkleed? Of is 
het regelrechte discriminatie van 
het vrouwelijk geslacht? Gelukkig 
heeft Loorij – na lang zoeken – 
toch twee postzegels gevonden 
waarop enkel het vrouwtje staat 
afgebeeld. Jan Cees van Duin keurt 
in elk nummer van Thema een aan-
tal zegels of poststukken op hun 
geschiktheid voor een collectie of 
tentoonstelling. Deze rubriek ‘Mag 
ik dit wel of niet opnemen?’ vormt 
een welkome afwisseling tussen 
alle verzamelingen en brengt de 
lezer nuttige tips. Wat te doen 
bijvoorbeeld met de beruchte 
zegels die reeds door de post (of 
een andere instantie) postfris zijn 
gestempeld? “Zulke zegels moet je 
nooit opnemen”, luidt het oordeel 
van Van Duin. De zegels hebben 
immers geen enkel postaal doel 
gediend. Dat het verzamelen van 
een bepaald thema bepaald geen 
sinecure is, laat Jan Botman ons 
zien. Bij literatuur op postzegels 
ligt zijn passie, me dunkt, daar wij 
hier maar liefst de 61e bijdrage 
van zijn ‘Een wandeling door de 
literatuur’ lezen! Meteen blijkt dat 
het ‘topos’ literatuur op postzegels 
een veel bredere gebied bestrijkt 
dan wij in eerste instantie denken. 

Zo komt de Engelse auteur William 
Morris (1834-1896) hier ter sprake, 
die naast schrijver ook glaskunste-
naar was. Botman heeft derhalve 
ook postzegels met daarop enige 
glas-in-loodramen van Morris 
opgenomen in zijn collectie. 
www.nvtf.nl 

Christelijke wereld
Dat thematisch verzamelen in feite 
eerder gewoonte dan uitzondering 
is binnen de filatelie, bewijst ook 
het tijdschrift Gabriël (4x per 
jaar, zwart/wit, A5-formaat) van 
de gelijknamige vereniging die 
zich bezighoudt met postzegels 
en -stukken die verband houden 
met Bijbel en christendom. In het 
februarinummer begint Joke van 
Strien aan een reeks artikelen over 
de renaissanceschilders van Italië. 
De interessante levenswandel van 
Michelangelo en Fra Angelico wordt 
in deze aflevering gesierd met vele 
fraaie postzegels. Een uitstekende 
manier om iets verder bekend 
te raken met de kunst van beide 
artiesten. Iets verder bespreekt 
pater Henk Groenewegen het 
thema ‘symboliek rond mantel-
zorg’ in de filatelie. Na een korte 
inleiding waarin Groenewegen ons 
inzichtelijk weet te vertellen hoe 
mantelzorg in Nederland steeds be-
langrijker wordt en hoe het begrip 
zich verhoudt tot de Bijbel, wandelt 
hij met ons langs een tiental 
zegels waarop het thema tot uiting 
komt. Een bijzonder aangename 

kennismaking met een gewichtig 
en actueel thema dat zeker niet tot 
een der gemakkelijke verzamelge-
bieden behoort. Jan Pons wijdt in 
dit nummer uit over de geschie-
denis van het Assyrische Rijk en 
diens hoofdstad Nineveh dat in het 
eerste millennium voor Christus 
een machtsfactor van betekenis 
was in het thans woelige Midden-
Oosten. De buitengewone restanten 
van deze oude beschaving laat 
Pons vergezeld gaan van recente 
post zegeluitgiften om tot slot het 
verhaal behoorlijk in mineur te 
eindigen. De archeologische resten 
van Nineveh zijn namelijk net zoals 
Palmyra ten prooi gevallen aan de 
grootschalige vernietigingen van IS. 
Een beknopte doch zeer lezens-
waardige geschiedenis! 
www.gabrielfila.nl

Voetbal en opdrukken
De auteurs in het bulletin Bartolo-
meu Dias (4x per jaar, full colour, 
A4-formaat) van de Filatelis-
tenvereniging Zuidelijk Afrika 
zijn ook niet vies van thematisch 
verzamelen. Zo komt ons aflevering 
vier van de artikelreeks ‘Voetbal 
in de brandende zon’ onder ogen 
van Edwin Knip, waarin de lezer 
geheel op de hoogte wordt gebracht 
van de laatste ontwikkelingen en 
resultaten op voetbalgebied van de 
zuidelijke Afrikaanse landen. Het 
artikel wordt fraai geïllustreerd door 
de bijpassende voetbalpostzegels 
uit deze landen. Een boeiende 
combinatie! Uit de pen van wijlen Jo 
Toussaint ontspruit een aantal pa-
gina’s eerder een heus filatelistisch 
collage rondom het Chobe National 
Park in Botswana, waarin de bonte 
geschiedenis van dit reservaat en 
de eeuwenlange symbiose tussen 
mens en dier op diverse postzegels- 
en stukken samenkomen. Voorzitter 
Ko Zegerman legt zich toe op een 
bekende gebruikserie van Zuid-
Afrika, waarop de bedreigde fauna 
van dit land tot uiting komt. Op 
verzoek van Reader’s Digest werden 
vanaf 1993 speciale stroken van 
deze serie uitgegeven om te dienen 
als reclame voor hun tijdschrift. 
Zegerman geeft bij elke uitgegeven 
strook de verschillende eigenschap-
pen waardoor een fraai overzichtje 
ontstaat. Natuurlijk ontkomt men 
naast de vele thematische verzame-
lingen niet aan de technische kant 
van onze hobby. A. van Oss doet 
bijvoorbeeld minutieus de opdruk-
ken van Rhodesië uit 1909 uit de 
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doeken en zijn collega Jack Koster 
neemt de opdruk V.R. (Victoria 
Regina) op een behoorlijk vale zegel 
uit Transvaal onder de loep. Fascine-
rende materie. www.facebook.com/
fvza.bartolomeudias 

BUITENLANDSE BLADEN

Cabaret in Montmartre
Sinds ongeveer een jaar heeft de 
London Philatelist een nieuwe 
hoofdredacteur, mevrouw Seija-
Riitta Laakso. U herkent de naam 
natuurlijk direct als die van een 
Finse. Naast het werk voor de 
redactie vindt ze ook nog tijd voor 
eigen bijdragen. Zij schrijft nu in 
het februarinummer een aantrek-
kelijk artikel over het Parijs van 
rond 1900, geheel geïllustreerd 
met prentbriefkaarten uit die 
periode. Een beroemde ontwerper 
daarvan was de Finse kunstenaar 
Albert Edelfelt (1854-1905), wiens 
naam teruggaat op zijn Zweedse 
voorouders. Edelfelt had een atelier 
in Montmarte waar hij schilderijen 

samenstelling nederland: Hugo Brieffies, h.brieffies@gmail.com  buitenland: Jan Vellekoop, wijlazenvooru@gmail.com
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Indië. Terug in Engeland besloot 
hij dit op een nog grotere schaal 
te gaan doen, het geheel rond de 
kroning van George V, zelf een actief 
filatelist. De overheid werkte echter 
niet mee en voerde een wet in die 
dergelijke manifestaties vrijwel 
onmogelijk maakte, alles uiteraard 
met het oog op de veiligheid van 
de toeschouwers. Uiteindelijk werd 
een veilig traject gevonden: van 
Hendon via Wembley en Slough 
naar Windsor. Liefst vier vliegtuigen 
deden mee, alle zoveel als mogelijk 
gefinancierd door de verkoop van 
speciale enveloppen en briefkaar-
ten. Die bleken zo’n succes dat zelfs 
nog een noodoplage moest worden 
gedrukt. De Britse overheid zou zich 
al snel heel wat vriendelijker opstel-
len tegenover luchtpostvervoer.
www.gibbonsstampmonthly.com

Kleine puntjes
De zegetocht van de ‘kleine puntjes’ 
roept het omslag van de Deutsche 

maakte maar hij ontwierp ook 
prentbriefkaarten, bijvoorbeeld 
voor de aan de Boulevard de 
Clichy naast elkaar gelegen 
horecatenten ‘Hel’ en ‘Hemel’. 
Ook voor het cabaret van Aristide 
Bryant maakte hij een kaart, die 
moest concurreren met het nog 
meer beroemde Cabaret Aristide 
Bruant. Na uitvoerig onderzoek 
kon Laakso vaststellen dat een 
serie van 10 prentbriefkaarten in 
een mapje die ze had aangeschaft 
ook aan de in Finland zeer be-
roemde kunstenaar mag worden 
toegeschreven. Het jaar 1900 
was een absoluut topjaar voor de 
prentbriefkaart met een wereld-
tentoonstelling in Parijs. Hoewel 
nog gescheiden werelden groeien 
prentbriefkaarten en posthistorie 
langzaam naar elkaar toe, nu ook 
in dit prestigieuze tijdschrift.
www.rpsl.org.uk

Eerste Britse luchtpost
Het februarinummer van Gibbons 
stamp monthly verwijst op de 
omslag al naar een thema dat in 
buitenlandse bladen niet vaak 
voorbijkomt, de eerste emissie 
van Nederland. Alan Wishart zet 
de mogelijkheden op een rij om 
onze eerste drie zegels te gaan 
verzamelen. Voor kenners bevat 
het geen nieuws, hoewel de auteur 
ook een Engelse vertaling brengt 
van de Beknopte instructie van 
1851 en dus wel enig idee heeft 
hoe zo’n collectie in te leiden. Het 
is een goed geïllustreerd overzicht 
geworden dat hopelijk lezers van 
het blad op ideeën brengt.
Ook de Engelse dominee R.B. Earée 
(1846-1929) komt aan de orde, 
een verzamelaar die zich al heel 
vroeg (rond 1870) bezighield met 
het ontmaskeren van imitaties en 
vervalsingen. Vooral de Hamburg-
se gebroeders Spiro waren een 
bron voor veel van deze narigheid, 
hun producten vormen inmiddels 
uiteraard alweer een apart verza-
melgebiedje.
Hoofdartikel is deze keer een 
verhaal door Derek Connell over 
de eerste officiële Britse lucht-
postvlucht. We schrijven 1911 en in 
Londen werd in het Crystal Palace 
het Festival of Empire gehouden. 
Een prima gelegenheid voor een 
postvlucht. De Brit Walter George 
Windham had eerder dat jaar 
al de allereerste officiële lucht-
postvlucht ter wereld verzorgd, 
in het verre Allahabad in Brits 

Briefmarken-Zeitung (DBZ) ons 
toe. Die rit begon in het koninkrijk 
Beieren, waar op 5 november 1913 
koning Ludwig III (1845-1921) tot 
de nieuwe regent werd uitgeroe-
pen. Er moesten derhalve nieuwe 
postzegels komen met zijn portret. 
Drukkerij Bruckmann in München 
had al begin 1912 beproefd of 
diepdruk ook van ronde koperen 
cilinders te doen zou zijn. In Enge-
land werd een speciale drukpers 
besteld, die in januari 1914 ar-
riveerde. Vanaf 30 maart 1914 was 
Beieren het eerste land ter wereld 
dat postzegels in rasterdiepdruk in 
omloop bracht. De zegels zouden 
zes jaar in omloop blijven, totdat 
Beieren in 1920 zijn zelfstandigheid 
verloor. Het procedé gaat terug op 
een vinding van de Boheemse foto-
graaf en graficus K.W. Klietsch, die 
rond 1890 in Engeland al geraster-
de beelden wist te drukken. In het 
Germanisches Nationalmuseum 
in Neurenberg worden zelfs nog 

enkele van de originele drukcilin-
ders van de emissie 1914 bewaard. 
De uitgave zelf kent diverse rasters 
en tegen het einde van de Eerste 
Wereldoorlog zijn er in Groot-Brit-
tannië zelfs (spionage)vervalsingen 
gemaakt van de Lodewijkszegels.
www.deutsche-briefmarken-zeitung.de

Het leger van Mainz
Rudolph Heininger uit Mainz verza-
melt al 40 jaar poststukken uit zijn 
woonplaats, meest tot 1850. Daar is 
in de loop der tijden nogal wat ge-
beurd: Mainz werd bediend door de 
keizerlijke rijkspost en door Thurn 
en Taxis, todat in 1792 de Fransen 
Mainz innamen. Ze bleven aanvan-
kelijk maar een jaar. Na diverse 
belegeringen kwamen de Fransen 
in 1789 weer terug en Mainz werd 
met zijn omgeving zelfs een eigen 
Frans département (nummer 100). 
De Franse legers die hier actief 
waren hebben nogal wat verschil-
lende namen gevoerd: Armée du 
Rhin, Armée de la Moselle, Armée 
Sambre et Meuse, et cetera, namen 
die we allemaal kunnen terugvinden 
in de gebruikte poststempels. Voor 
de lezers van de Rundbrief van de 
Deutscher Altbriefsammler Verein 
(DASV) een hapje zoals ze dat vaker 
voorgeschoteld krijgen, de vereni-
ging richt zich vooral op briefpost 
uit de tijd van voor de postzegel. 
Afgebeelde brief van een soldaat 
verzonden vanuit Mainz naar Greno-
ble laat een afdruk in zwart zien van 
het stempel D[ivisi]on A. / Arm. De 
Mayence, waarvan er slecht enkele 
bekend zijn.
www.dasv-postgeschichte.de

http://www.gibbonsstampmonthly.com/
http://www.deutsche-briefmarken-zeitung.de/
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e kaart waarvan hier sprake 
is behoort tot een latere 
druk uit 1892/94 wat zicht-
baar is door kleine verschil-

len met de druk van 1887. Zodoende 
wordt hij in de huidige literatuur 
beschreven als (Wa) 9. (afb. 1)
Wat alle drukken gemeen hebben 
zijn het mooie oranje stempel en de 
tekst in zijn algemeenheid. Vooral in 
de afbeelding van het paard is het 
door minimale verschillen mogelijk 
latere drukken te onderscheiden. 
Links van het paard staat in het 
Devanagari Nepal Sarkar (rege-
ring Nepal) en rechts hulak patra 
(postkaart). Hieronder wordt in de 
lange tekst duidelijk gemaakt dat 
op deze kant van de kaart naam en 
adres van afzender en begunstigde 
moeten worden vermeld..

Mooi zegel
Het mooie zegel vertoont twee 
gekruiste zwaarden, kukris van 

D

Onder de regering van premier Maharajah Bir 
Shumsher Jung Bahadur Rana wordt in 1887 de 
briefkaart in Nepal geïntroduceerd. De behoefte 
daar aan was nog zo klein dat van deze eerste 
druk maar 1 gebruikt exemplaar is gevonden en er 
hooguit 20 ongebruikte kaarten bekend zijn. 
door Dick van der Wateren

Een jongen stuurt een 
briefkaart aan zijn Kaka

de Gurkha soldaten, met daarin 
3 lotusbloemen. Daaronder een 
tabletje met de postwaarde: 
2 paisa. Het stempel op de zegel is 
type ll van de klassieke Kathmandu 
afstempelingen in gebruik tussen 
1886 en 1896.(afb. 2) Merkwaardig 
is de tekening op het stempel in de 
vorm van 4 concentrische cirkels 
en 2 gebogen streepjes links en 
rechts. Daarbinnen is de letter NE 
voor Nepal getekend, in die tijd 
gebruikelijk als aanduiding voor 
Kathmandu. Door de afwezigheid 
van een vertrekstempel is een juiste 
datering niet mogelijk.
Wie zijn nu afzender en geadres-
seerde. Geen zakelijke personen, 
maar gewoon familie en hun aange-
legenheden. Links met grote letters 
in Devanagari Mukam (plaats), 
Raxaul en Pas (naam). Daar onder 
Kaka en Jogaraj. Kaka betekent oom 
(de broer van de vader van de af-
zender) en Jogaraj zijn achternaam. 

Raksaul is de grensplaats in de 
Indische staat Bihar, vlak bij het in 
Nepal gelegen Birganj. Een nadere 
aanduiding van het adres van de 
oom is niet gegeven. Waarschijnlijk 
is hij bekend genoeg in Raxaul.

Boodschap
Maar nu de boodschap aan de 
achterzijde van de kaart (afb. 3). 
In dezelfde grove letters schrijft 
de jongen zijn oom dat de lantaarn 
kapot is en of lieve oom hem een 
nieuwe wil sturen. Op zich een 
eenvoudig verzoek. Het is tenslotte 
nog in de negentiende eeuw en 
elektriciteit is nog geen gemeen-
goed in Nepal. Het Pharping Hydro 
Electric Station even ten zuiden van 
Katmandu, dat voor stroom moet 
zorgen, is pas in 1916 aangelegd. 
Wat wel uit deze kaart blijkt is dat 
de jongen onderwijs genoten heeft 
en dus tot een hoge kaste behoort. 
Is daaruit af te leiden dat de adres-
sering zo karig is omdat deze kaka 
in Raxaul wel bekend is? 

Bronnen
Nepal Postal Stationery (D.v.d.Wateren,
1995 en 2011). 
Eigen verzameling.
Vertaler: Jaya Hari Jha.
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

NEDERLAND
Europa: bruggen
Het is dit jaar voor de derde keer 
dat Nederland de Europazegels ook 
in een boekje uitgeeft. Het begon in 
2007 met Scouting en vervolgens 
in 2013 met het thema Postvervoer. 
Niet gek, want de post komt niet 
eens elk jaar met Europazegels.
Dit jaar staan de bruggen in de 
belangstelling. Nederland pakt uit 
met een tweetal karakteristieke, 
beweegbare bruggen: de smeedijze-
ren draaibrug in Dedemsvaart en de 
houten kwakelbrug te Edam. Deze 
laatste is een ophaalbruggetje.
De zegels, beide met waarde 1, 
kwamen uit op 26 maart. Prestige-
boekje nummer 75 bevat vijf van 
beide zegels. Verkoopprijs van het 
boekje is nog steeds € 12,45 (1).

ARGENTINIË
Kerst 2017
Wat laat ontdekte ik dat op 11 de-
cember in Argentinië een kerst-
boekje is verschenen. Het boekje 
staat in het teken van de stripfiguur 
Mafalda, een meisje dat zich zorgen 
maakt over de menselijkheid en de 
wereldvrede. Het boekje bevat twee 
velletjes, plus wat striptekeningen 
van de tekenaar Quino. Alles bijeen 
gaat het om slechts drie zegels: van 
$32, $53 (velletje 1) en $85 (vel-
letje 2). Ongewoon hoge waarden 
voor kerstpost overigens (2).

CANADA
Kathleen (Kay) Livingstone en 
Lincoln M. Alexander
In de reeks Black History versche-
nen op 1 februari postzegels met 
afbeeldingen van prominente zwarte 
Canadezen. Kathleen Livingstone 
(1918-1975) was een geliefde gast-
vrouw bij de radio en oprichtster van 
de Canadian Negro Women’s Associ-
ation. Lincoln Alexander (1922-2012) 
bewoog zich in de politiek en was 
de eerste zwarte Canadees in het 
Lagerhuis. Van beiden zijn de zegels 
ook in boekjes van tien verkrijgbaar. 
De zegels hebben de waarde P 
(= permanent, 85c). Er zijn van elk 
130.000 boekjes vervaardigd (3).

Lotus
Al jaren ‘viert’ Canada Post de lente 
met de uitgifte van lentebloemen 

op postzegels. Dit jaar zijn het 
lotusbloemen: de Amerikaanse 
gele lotus en de heilige (roze) lotus. 
Omdat het waterplanten zijn heeft 
de ontwerper zich gebaseerd op 
waterverfafbeeldingen.
De twee zegels, beide met de P als 
waarde-aanduiding (85c), zijn ver-
krijgbaar in boekjes van tien, in rollen 
van 50 en in een velletje van twee. Die 
in boekjes en in rollen zijn zelfklevend.

CYPRUS
Apostolos Andreas klooster
Ter gelegenheid van de 150e verjaar-
dag van de ingebruikname van het 
Andreasklooster kwam de post van 
(Grieks) Cyprus op 30 november 
2017 met een boekje, waarin zich 
slechts één zegel bevindt. Maar wel 
een zegel van maar liefst € 10.00. 
Geen idee waarvoor men op het 
eiland zo’n waarde nodig heeft.
Het klooster is dus eigenlijk niet 
eens zo heel oud. Al stond er al eeu-
wen eerder een kapel op die plaats. 
Het is bij de kust waar – zo luidt 
het verhaal – de apostel Andreas 
destijds aan land kwam. Er zou toen 
op die plek uit de rotsen een bron 
ontstaan zijn. 
Het is een geliefd Cypriotisch-ortho-
dox pelgrimsoord. Het bevindt zich 
overigens op het schiereiland Karpas 
in het Turkse deel van het eiland!

FAERÖER
Europa
Tot ver in de vorige eeuw was er geen 
wegverkeer mogelijk tussen de eilan-
den. Pas in 1973 kwam er een brug-
verbinding tussen Streymoy en Eystu-
roy, de twee grootste eilanden. Het is 
dan ook geen wonder dat eeuwenlang 
inwoners van de Faeröer hun leven 
lang op hetzelfde eiland vertoefden. 
Er was al eerder wel een houten brug 
tussen de hoofdstad Tórshavn en het 
dorpje Argir aan de kunst. Een nieuwe 
moderne brug tussen beide plaatsen 
werd in 2016 in gebruik genomen. 
Deze laatste en de eerder genoemde 
brug tussen de eilanden staan op de 
beide Europazegels van 23 april. Ze 
hebben de waarden 10 en 18 kronen. 
Drie series vormen de inhoud van een 
tegelijkertijd verschenen boekje. Op 
de foto staat de brug tussen de beide 
eilanden (4).

FINLAND
Heksjes met Pasen
Het is een oude traditie in Finland 
dat jonge kinderen zich op paas-
avond in oude kleurrijke kleding 
steken en met versierde wilgentak-

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S • ken langs de deuren gaan, hopend 
op wat geld of snoep. Zij wensen de 
bewoners een gezond en gelukkig 
(voor)jaar. 
Met een drietal postzegels schonk 
de Finse post er op 28 februari 
aandacht aan. Te zien op de zegels 
zijn een jongetje als paashaas, 
paasheksjes langs de deuren en een 
jong meisje met haar traktaties.
De drie zegels zijn bestemd voor 
binnenlandse post en kosten € 1.40. 
Ze zijn verkrijgbaar in harmonica-
boekjes: vijf in elkaar gevouwen 
velletjes met elk drie zegels.

Opwarming van de aarde bedreigt 
dieren
Al eerder (in 2016) gaf de Finse 
post zegels uit met afbeeldingen 
van dieren die met uitsterven be-
dreigd worden. Het gaat met name 
om dieren in het noorden en de 
serie kwam tot stand in samenwer-
king met het Wereldnatuurfonds. 
Op drie zegels, eveneens uitgekomen 
op 28 februari, zien we de poolvos 
(alleen nog te vinden in de noorde-
lijke gebergten), de zalm (bedreigd 
door overbevissing en opwarming 
van het water) en de sneeuwuil.
Opnieuw verkrijgbaar, net als in 
2016, in een harmonicaboekje met 
vijftien zegels voor binnenlandse 
post. De boekjes zijn vervaardigd 
door Enschedé.

FRANKRIJK
Kunst op tafel
Een op 5 maart verschenen boekje 
met twaalf ‘groene’ zegels (lettre 
verte = 80c) laat voorbeelden zien 
van porseleinen serviesgoed uit 
diverse perioden vanaf de zeven-
tiende eeuw. Een aantal ervan is te 
vinden in musea van de keramiek-
steden Sèvres en Limoges. 
Dit soort boekjes blijft populair in 
Frankrijk: de oplage bedraagt maar 
liefst 3.700.000 stuks (5).

GROOT-BRITTANNIË
Eeuwfeest RAF
Het honderdjarig bestaan van de Ro-
yal Air Force was aanleiding voor de 
Britse post om op 20 maart met een 
serie van zes postzegels te komen. 
Op deze zegels staan legendarische 
vliegtuigen uit de periode van de Eer-
ste Wereldoorlog tot nu. Een tegelijk 
verschenen mini-velletje eert Red 
Arrow, het stuntteam van de RAF.
Tegelijk met de serie verschenen 
er een prestigeboekje en een 
zogenaamd retailbooklet van zes 
eersteklaszegels. Zo’n tweede 

boekje met de Red Arrow-zegels komt 
uit op 11 mei. Daarnaast verschijnt 
er nog een hele mikmak aan bij 
artikelen (velletjes, fdc’s, souvenirze-
gels, presentation pack, postkaarten, 
covers met Red Arrow munten, ook 
een gouden exemplaar, een limited 
edition prestigeboekje…). Zou je alles 
1x willen, dan kost dat de verzamelaar 
£ 1162!! Een betere methode om het 
verzamelen te ontmoedigen is er niet.
O ja, het prestigeboekje, met RAF-
zegels en Machin-uitgiften kost 
£ 18,69. De boekjes met zes zegels 
komen op £ 3.90.

Nieuwe tarieven
Enkele dagen later, op 26 maart, ver-
hoogde de post de tarieven voor vrijwel 
alle post. Voor de boekjesverzamelaar 
zijn de twee basistarieven het be-
langrijkst. Het versturen van een brief 
eersteklas ging van 65 naar 67p en 
tweedeklas van 56 naar 58p.  Het argu-
ment is dat men de service wil houden 
zoals die is. Klinkt niet onredelijk. 
Minder leuk is dat er nogal wat falsifi-
caten opduiken van de veelgebruikte 
Machinzegels. Bedoeld voor de ge-
bruikers natuurlijk. Daaronder blijken 
ook boekjes met tien eerstklaszegels 
te zijn.

KAAIMAN EILANDEN
Kerstboekje
Pasen is al voorbij maar dat weer-
houdt mij er niet van nog een 
kerstboekje te melden. Het verscheen 
op 3 november en bevat tien zelfkle-
vende zegels van 25c. De zegel beeldt 
het geboortetafereel af.

MAN, EILAND
Eeuwfeest RAF
Ook de post van het eiland Man 
schenkt aandacht aan 100 Jaar 
RAF. Op 15 januari verscheen er een 
prestigeboekje met tweemaal de 
serie van acht zegels. Twee maal 
1st (=47p). tweemaal EU (80p), 
twee maal RoW (wereld, £ 1.30) en 
twee maal £ 1.00.Oude (Spitfire) en 
nieuwe (Joint Strike Fighter) toestel-
len staan afgebeeld
Het is een bijzonder door Enschedé 
vervaardigd boekje geworden: een 
echt geniet boekje met tweemaal 
de serie op een blad en de andere 
verspreid door het boekje. De zegels 
zijn zelfklevend. Het boekje heeft ook 
een wat groter formaat dan de Ne-
derlandse. Net als het vorig jaar uit-
gegeven Taylor-boekje. Verschil met 
Nederland is ook dat de verkoopprijs 
gelijk is aan de nominale waarde van 
de zegels (£ 14.28) (6).
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MOLDAVIË
Europa
Twee opmerkelijke bruggen zijn 
te vinden op de Europazegels van 
Moldavië: een door Gustave Eiffel 
ontworpen spoorbrug in Ungheni 
(5.75 L) en een krakkemikkig hou-
ten hangbruggetje bij het dorpje Po-
horniceni (11.00 L). De beide zegels 
verschenen op 8 februari en zijn 
ook in een boekje te koop. Dit bevat 
vier zegels van elk en verscheen in 
een oplage van 4.000 boekjes (7).

OOSTENRIJK
Sondermarkensets

1 2

3 5 8

976

4

Al jaren meld ik in deze rubriek de 
Sondermarkensets van Oostenrijk. 
Het zijn geen echte boekjes, want de 
zegels zitten er los in. Te vergelijken 
met de Markentäschchen uit de 80-
er jaren, of de sachets in een aantal 
Engelstalige gebieden. Boekjesver-
zamelaars nemen ze er graag bij 
omdat de vorm en functie ervan 
overeenkomen met die van boekjes.
Er verschenen er begin dit jaar al 
weer drie. Op 22 januari met vijf maal 
80c met een cultstoel (typisch Oos-
tenrijks meubelstuk: horecastoel met 
gebogen rugleuning), op 15 februari 
vijf maal 68c met gezichten van ver-

schillend generaties en op 22 februari 
vijf zegels van 68c met een bronzen 
hoofd van de Grieks-Oostenrijkse 
beeldhouwer Joannis Avramidis.
Ik meld deze sets nu voor het laatst, 
want de hoofdredacteur vindt dat 
ze hier niet thuishoren (8). 

TSJECHIË
Ontwerpen
De Tsjechische post heeft de ge-
woonte regelmatig de aandacht te 
vestigen op postzegelontwerpers uit 
het verleden. Ook die uit de tijd van 
voor de scheiding met Slowakije. 
Zo verscheen er op 20 januari een 

postzegel met het portret van Jiří 
Bouda (1934-2015), grafisch kun-
stenaar, schilder en illustrator. Zijn 
specialiteit bij postzegelontwerpen 
waren de spoorwegen. Dus dat het 
portret geflankeerd wordt door een 
locomotief is niet verrassend.
Acht van deze zegels zijn sinds 
20 januari verkrijgbaar in een 
boekje. De zegels hebben de letter A 
(was toen nog even 16 kronen, maar 
sinds 1 februari 19 kronen: voor 
een binnenlandse brief). Daarnaast 
bevat het zegelvelletje een viertal 
vignetten met spoorwegattributen 
(conducteur, seinpalen) (9).
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samenstelling Kees Verhulst, kees.verhulst@gmail.com

Wie in het weekend van 2 en 
3 maart naar de Filafair is 
geweest, zal gemerkt hebben 
dat PostNL niet aanwezig was 
met een stand. Dat betekent 
ook dat er geen bijzonder 
poststempel is gebruikt ter 

‘Vergeten’ stempels
Nieuwe dagteken(tuimel)stempels tabel nummer 8 
(bijgewerkt tot en met 3 maart 2018)

In de maand mei worden weer 
twee eerste vlucht stempels 
gebruikt. Dit keer is de keuze 
gevallen op vlucht KL0707 naar 
Fortaleza (Brazilië) op 3 mei 
en vlucht KL1089 naar Växjö 
(Zweden) op 14 mei. Beide 
stempels zijn aangevraagd door 
Aerophilatelistische vereniging 
De Vliegende Hollander.
Met de derde Braziliaanse 
bestemming in het noordoos-
ten van Brazilië verstevigt KLM 
haar positie als belangrijke Eu-
ropese luchtvaartmaatschappij 
op de Braziliaanse markt voor 

De tabel met tuimelstempels 
is weer bijgewerkt dankzij de 
medewerking van bereidwil-
lige verzamelaars. Het kan 
zijn dat een enkele melding 
er doorheen is geslipt, maar 
dan komt de melding terug 
in een toekomstige tabel. Alle 
meldingen worden meegeno-
men, zodat de geïnteresseerde 
lezer weet welke stempels op 
welke kantoren aanwezig zijn. 
Het gaat hierbij uitsluitend om 
plaatsnamen waar meerdere 
PostNL-punten aanwezig zijn. 

Eerste vlucht stempels

Tuimelstempels

zowel zakelijke als vakantie-
reizigers. KLM zal drie keer 
per week vanaf Amsterdam 
naar deze nieuwe bestemming 
vliegen met een Airbus A330-
200 en met een capaciteit van 
268 stoelen per vlucht.
Vanaf 14 mei 2018 zal KLM haar 
medium-haul netwerk uitbrei-
den met een lijnvlucht naar 
Växjö in Zuid-Zweden. KLM zal 
voor de dagelijkse vlucht naar 
Växjö een Embraer 175 met 
88 zitplaatsen inzetten. Het 
totale aantal Europese bestem-
mingen dat KLM rechtstreeks 

Wanneer u een overzicht wenst 
van alle stempels, dan verwijs 
ik u door naar andere bronnen. 
Er zijn medeverzamelaars die 
alles bijhouden.
Helaas zijn sommige nieuwe 
stempels er slecht aan toe. Als 
voorbeeld toon ik u hier  Grave 1, 
in gebruik bij de Primera in 

 Nr. Adres
 Arnhem 3 Middelgraaflaan 47, Vivant Peters
 Arnhem 5 Kronenburgpassage 94, Bruna Kronenburg
 Arnhem 6 Steenstraat 17A, Primera Postkantoor
  Steenstraat
 Arnhem 8 Elderveldplein 8A, Primera Elderveld
 Arnhem 10 Rijnstraat 67, Primera Arnhem Centrum
 Arnhem 15 Oranjestraat 33, Spar van Gorkum
 Arnhem 17 Kleine Oord 86, Spar 
 Arnhem 19 Oremusplein 84, Cranevelt Foto (versie 1A)
 Arnhem 20 Roggestraat 26, Plus supermarkt
 Arnhem 24 Kronenburgpassage 5, Primera Kiosk
 Arnhem 28 Amsterdamseweg 33, Jumbo (versie 2.0)
 Barendrecht 3 Van Beuningenhaven 24, Primera
 Barendrecht 5 Middenbaan 54, Primera
 Bleskensgraaf CA 1 Lindenstraat 4, Spar
 Grave 1 Hoofdwagt 8, Primera
 Hardenberg 1 Kellerlaan 18A, KSH Businesspoint
 Hardenberg 2 Voorstraat 12, Bruna
 Hardenberg 3 Lange Spruit 7, Gamma
 Hardenberg 4 Jupiterplein 1, Spar
 Hardenberg 5 Bruchterweg 110-112, Wijha
 Heinenoord 1 Emmastraat 4, Attent Nelemans
 Hulst 1 Gentsestraat 15, Primera (versie 2.0)
 Hulst 2 Stationsplein 26, Karwei
 Hulst 3 Staionsplein 22 h, Emté (versie 2.0)
 Papendrecht 1 Rembrandtlaan 1, Opel Centrale
 Papendrecht 3 Meentpassage 7, Bruna
 Portugaal 1 Waalstraat 2, Lolox
 Ridderkerk 1 Wolweverstraat 21, Drukkerij Van Meurs
 Ridderkerk 4 Vlietplein 238, Primera
 Rijswijk 2 Heerenstraat 5, Primera
 Rotterdam 14 Watermanweg 339, Bruna (versie 2.0)
 Rotterdam 33 Beijerlandselaan 16-18, The Read Shop
 Sliedrecht 1 Kubus 31, Druk-Print
 Sliedrecht 3 Burg. Winklerplein 24/28, Pranger de Ligt
 Tilburg 2 Hasseltstraat 193, Verzendspecialist Tilburg
 Tilburg 7 Broekhovenseweg 74, Jumbo (versie 3.0)
 Tilburg 21 Heyhoefpromenade 24, Bruna
 Vlaardingen 1 Gerard Burgerlaan 21, Formido
 Vlaardingen 2 De Loper 11, Bruna
 Vlaardingen 5 Dirk de Derdelaan 27, Primera
 Weert 2  Markt 11-13, Bruna (versie 2.0)
 Weert 3 Oranjeplein 231, Primera
 Weert 5 Boshoverweg 59, Jumbo (versie 2.0)
 Weert 6 Collegeplein 11, Jumbo
 Zwolle 1 Ceintuurbaan 30, Staples (Business Point)

gelegenheid van Filafair. Er 
zijn lezers die dachten dat dit 
stempel is vergeten en dat er 
daarom in deze rubriek niets 
over te lezen was. Een stempel 
dat wel is vergeten, is het stem-
pel dat werd gebruikt op de 
Filateliebeurs in Hilversum op 
28 januari ter gelegenheid van 
de 105e Filatelistendag. Ik kan 
u nu alsnog het ontwerp tonen. 

Het thema betrof Het Nationaal 
Ouderenfonds.

vanuit Amsterdam bedient 
komt hiermee op 89.

Grave (zie tabel 8) en ’s-Gra-
venhage nummer 2, in gebruik 
bij Staples in Den Haag aan de 
Linge 29. Dit laatste stempel 
is sinds september 2017 in 
gebruik, pas een half jaar dus! 
In het stempel van Grave kan 
de dag van de maand niet eens 
meer worden weergegeven.

Velletje 96 jaar Filatelie
Wilt u het thuis ontvangen, dan maakt u € 13 over op rekening-
nummer NL64 INGB 0000 706968 tnv Stg. Ned. Maandblad voor 
Philatelie, Leusden. Vermeld wel vel 96 en uw adres!
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EUROPA

ÅLAND
13-3-’18. Nordic 2017, vis.
Inrikes (€ 1.50). Atlanti-
sche zalm (Salmo salar).

ANDORRA FRANS
2-2-’18.Tiende Wereld-
congres van sneeuw- en 
bergtoerisme in Andorra.
€ 1.30. Besneeuwde 
bergtoppen in Escaldes 
Engordany. 

10-3-’18. Grondwet 25 jaar.
€ 0.95. Titelpagina.

ANDORRA SPAANS
24-2-’18. Diversiteit 
in Andorra, Italiaanse 
gemeenschap.
€ 1.35. Portret dichter, 
schrijver en moraalfilosoof 
Dante Alighieri (1265-1321). 

14-3-’18. Grondwet 25 jaar.
Blok€ 3.30. Titelpagina. 

AZERBEIDZJAN
6-12-’17. Bloemen en 
bomen.
Velletje met zesmaal 0.2 m.; 
blok 0.5 m.; blok 0.5 m. 
Resp. Ophrys caucasica, 
crocus, Galanthus cauca-
sicus, Platanus orientalis, 
Parrotia persica, Pinus 
eldarica; Pinus eldarica. 

6-12-’17. Landschappen.
Achtmaal 0.2 m; driemaal 
blok 0.5 m. Resp. bergland-
schap bij Xizi Daglari, 
besneeuwde Bazardüzü- 
berg, İlandağ-berg, meer 
in Nationaal Park Göygöl, 
papavers, bergen bij Tufan-
dag, moddervulkaan Palçıq, 
berglandschap bij Oizil 
Payiz; meer in Nationaal 
Park Göygöl; İlandağ-berg; 
moddervulkaan Palçıq.
6-12-’17. Fauna.
Velletje met zesmaal 
0.2 m.; blok 0.5 m.; blok 
0.5 m. Resp. paard, wolf 
(Canis lupus), bruine beer 
(Ursus arctos), kropga-
zelle (Gazella subguttu-
rosa), steenarend (Aquila 
chrysaetos), flamingo 
(Phoenicopterus roseus), 
Kaspische rob (Phoca 
caspica), Perzische panter 
(Panthera pardus ciscauca-
sica); kropgazelle (Gazella 
subgutturosa); steenarend 
(Aquila chrysaetos).

BELGIË
12-3-’18. Dierensporen.
Velletje met vijfmaal 2. Eek-
hoorn (Sciurus vulgaris), 
vos (Vulpes vulpes), steen-
marter (Martes foina), 
wild zwijn (Sus scofra), ree 
(Capreolus capreolus). 

12-3-’18. Peter Paul 
Rubens (1577-1640). 
Velletje met vijfmaal 2. Vier 
verschillende schilderijen 
van Rubens, gravure van 
portret.
12-3-’18. Stichting Child 
Focus 20 jaar.
1. Kindergezicht.
12-3-’18. Straatkunst.
Vijfmaal 1. Mannenfiguur 
op muur bij Hallepoort 
(Brussel), konijnen op 
muur in Tempelhof (Gent) 
vrouwenhoofd op muur bij 
Monacoplein (Oostende), 
op gebouw in Stadhuis-
esplanade (Namen), 
mannenhoofd en hand op 
muur in Nagelamekers-
straat (Luik). 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
5-1-’18. 75e sterfdag 
Nicola Tesla (1856-1943).
2.- KM. Portret elektrotech-
nicus en natuurkundige, 
Wardenclyffe-toren. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Kroatische post Mostar)
31-1-’18. 100e geboorte-
dag Bazilije Pandžić (1918).
0.90 KM. Portret geeste-
lijke en historicus.
11-2-’18. Wereld Patiën-
tendag.
1.10 KM. Handen, patiënt 
in bed. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
20-2-’18. Kunst.
0.90, 1.70 KM. (samenhan-
gend). Resp. object ‘Tuin 
der lusten’ van Mladen 
Miljanovic (1981), project 
schilderij uit project 
‘Universiteit van onheil’ van 
Roman Uranjek (1961) en 
Radenko MIlak (1980). 

BULGARIJE 
20-2-’18. Sofia, Europese 
sporthoofdstad 2018.
1.50 L. Beeldmerk, atleten. 

23-2-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
Blok 0.65 L. Hond.

CYPRUS
12-2-’18. Wilde inheemse 
bloemen.
€ 0.34, 0.41. 0.64, 1.88. 
Resp. Allium sphaerocep-
halon, Anthemis tricolor, 
Onobrychis venosa, 
Tragopogon porrifolius. 

DUITSLAND
1-3-’18. Klassieke Duitse 
auto’s. 
€ 1.45, 1.45. Audi quattro 
(1980-1991), Wartburg 1.3 
(1998-1991). 

1-3-’18. Kasteel
€ 0.70. Slot Friedenstein 
in Gotha.
1-3-’18. Amerikaanse 
komische kinderserie 
Peanuts.
€ 0.70, 0.90. Snoopy en 
vogel met brief, ‘Bende van 
Peanuts’. Ook velletje met 
de zegels. 

ESTLAND
16-2-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
€ 1.50. Hond. 

FINLAND
28-2-’18. Pasen.
Driemaal (Nationaal 
20 gr.). Meisje met ei en 
paastakken, jongen met ha-
zenoren, jongen en meisje 
met paastakken.
28-2-’18. WWF*, door op-
warming aarde bedreigde 
dieren.
Driemaal (Nationaal 
20 gr.). Pandabeeldmerk 
met resp. poolvos (Vulpes 
lagopus), zalm (Salmo 
salar), sneeuwuil (Bubo 
scandiacus). 

FRANKRIJK
5-3-’18. Kunst, porseleinen 
serviesgoed.
Twaalfmaal Lettre 
Verte (in boekje). Kom 
(Nevers), schaal (Lille), 
terrine (Vincennes), schaal 
(Moustiers-Sainte-Marie), 
oliekannetje (Straatsburg), 
schaal (Limoges), schaal 
(Moulins), dessertbord-
jes (Gien), soepterrine 
(Sceaux), schaal en bord 
(Lyon), waterkan en 
schaal (Sèvres), tafelstel 
(Chantilly). 

5-3-’18. Suzanne Noël 
(1878-1954).
€ 0.95. Portret plastisch 
chirurg.
12-3-’18. Dag van de 
Postzegel, auto.
€ 0.80; blok € 1.60. Resp. 
Renault Alpine; Renault 
maxi 5 turbo. 

19-3-’18. Kunst.
€ 1.90. Schilderij ‘Plans des 
couleurs’ van Tsjechische 
schilder František Kupka 
(1871-1957).
23-3-’18. Spaarbanken 
200 jaar.
€ 0.95. Beeldmerk: 
grafische afbeelding van 
eekhoorn. 
26-3-’18. Sportorganisatie 
120 jaar.
€ 0.80. Zwemmer, 
badmintonspeler, volleybal-
ler, wielrenner, hardloper, 
rolstoelbasketballer.

 

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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3-4-’18. Vakmanschap, 
leerbewerking.
€ 1.30. Handtas, tandwiel, 
naald en draad. 

GIBRALTAR
6-2-’18. Europa, bruggen.
70, 70 p., £ 1.50, 1.50 
Resp. Corral Road Bridge, 
Landport Bridge, Montagu 
Curtain Bridge, Windsor 
Suspension Bridge.
5-3-’18. Frankeerzegels, 
kanonnen.
10, 12, 18, 22, 40, 50, 64, 
70, 80 p., £ 1.-, 2.-, 3.-. 
Resp. 5.25 HAA (1953), 6 
inch Coast (1909), 8 inch 
Howitzer (1783), 9.2 inch 
Coast MK 10 (1935), 10 inch 
RML (1870), 12 Pounder 
(1758), 14 Pounder (1779), 
13 inch Mortar (1783), 25 
Pounder Gun-How (1943), 
64 Pounder (1873), Bofors 
L 40-70 (1951), Russian 24 
pounder (1854). 

GRIEKENLAND
14-2-’18. Myrtis.
Blok € 1.50. Meisjeshoofd 
(ca. 430 v.Chr.) uit 
massagraf op Kermeikos-
begraafplaats. 

GROOT-BRITTANNIË
20-3-’18. Frankeerzegels, 
type Machin. 
£ 1.25, 1.45, 1.55, 2.65. 
Resp. hulstgroen, duifgrijs, 
turkoois, heidepaars. 

20-3-’18. Regionale 
Frankeerzegels.
£ 1,25, 1.45 (Engeland); 
£ 1.25, 1.45 Wales); £ 1.25, 
1.45 (Schotland); £ 1.25, 
1.45 (Noord-Ierland). Resp. 
eik, Tudorroos; distel, 
tartan; linnen, porselein; 
narcis, veren. 

HONGARIJE
2-2-’18. Olympische Win-
terspelen in PyeonChang.
445 Ft. Schaatser.
2-2-’18. Postcrossing.
120 Ft. Postbode op fiets, 
Vrijheidsbrug en Vrijheids-
beeld in Boedapest. 

6-2-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
400, 400 Ft. Verschillende 
honden.

ITALIË
10-2-’18. Bekende theater-
personen.
€ 0.95, 0.95. Zangeres 
Mia Martini (1947-1995), 
zanger Domenico Modugno 
(1928-1994). 

KOSOVO
17-1-’18. 550e sterfdag 
George Castriot ‘Skan-
derbeg’ (ca. 1405-1468). 
Gezamenlijke uitgifte met 
Macedonië. 
€ 2.-. Portret Albanese held.
31-1-’18. Inheemse vogels.
€ 0.40, 0.50, 0.60, 0.80, 
1.- Resp. Upupa epops, Fal-
co tinnunculus, Podiceps 
cristatus, Sturnus vulgaris, 
Oriolus oriolus. Ook velletje 
met de zegels. 

 
KROATIË
8-5-’17. Week van het Rode 
Kruis.
1.55 KM. Rode tekst. 
(Verplicht toeslagzegel 
8-15 mei). 
1-8-’17. Week van het Rode 
Kruis.
1.55 KM. Groene tekst. (Ver- 
plicht toeslagzegel 1-8 aug.).
7-2-’18. Olympische Win-
terspelen in PyeonChang. 
5.80 kn. Skispringer.
22-2-’18. Huisdieren, 
katten.
3.10, 3.10, 3.10, 3.10 kn. 
Himalayan, Maine Coon, 
Russische blauwe, 
Birmaan. 

LETLAND
2-2-’18. Olympische Win-
terspelen in PyeonChang.
€ 0.61. Bobsleeën.
16-2-‘18. Natuurhistorisch 
Museum.
€ 1.42. Beeldmerk met 
vogel, gips. 

23-2-’18. 135e geboorte dag 
Ansim Cīrulis (1883-1942).
Velletje met € 0.50, 0.50. 
Resp. portret ontwerper 
eerste Letse postzegel in 
1918 en van nationale vlag, 
glas-in-lood raam. 

LIECHTENSTEIN
5-3-’18. Frankeerzegels, 
groenten.
0.85, 1.-, 1.50, 2- F. Resp. 
aubergine, radijs, cour-
gette, paprika. 

5-3-’18. Europa, bruggen.
1.50, 1.50 F. Oude Rijnbrug 
(Vaduz), voetgangersbrug 
(Balzers).
5-3-’18. Handwerk, II.
1.-, 1.30, 1.80 F. Gereed-
schappen van resp. boek-
binder, instrumentmaker, 
schoenmaker.
5-3-’18. 100e sterfdag 
Gustav Klimt (1862-1918).
2.60, 3.70 F. Schilderijen 
resp. ‘De kus’, ‘Dood en leven’. 

LITOUWEN
26-1-’18. Olympische Win-
terspelen in PyeongChang.
€ 0.84, 0.94. Resp. curling, 
schaatsen.
9-2-’18. Herstel Litouwse 
soevereiniteit 100 jaar 
geleden.
Blok € 1.16, 1.16. Gebouw 
in Riga waar ondertekening 
plaatsvond, document. 

MACEDONIË

10-1-’18. 550e sterfdag 
George Castriot ‘Skan-
derbeg’ (ca. 1405-1468). 
Gezamenlijke uitgifte met 
Kosovo.
18 den. Portret Albanese 
militaire held. 

MALTA
9-2-’18. Traditionele 
kleding.
€ 0.26, 0.59, 1.16. Resp. 
boerenkleding, idem met 
stoffen zak over schouder, 
winterjas met capuchon. 

MOLDAVIË
8-2-’18. Europa, bruggen.
5.75, 11.- L. Resp. Eiffel-
brug met stoomlocomotief 
(Ungheni), houten brug 
(Pohorniceni).
1-3-’18. Bomen.
1.20, 1.75, 5.-, 5.- L. 
Resp. Populus, Aesculus 
hippocastanum, Acer plata-
noides, Quercus robur. 

MONACO
5-3-’18. Rode Kruis van 
Monaco 70 jaar.
€ 0.78. Portretten van prins 
Louis II (1870-1949), prins 
Rainier III (1923-2005), 
prinses Gracia (1929-1982), 
prins Albert II (1958).
7-3-’18. Tuinenvereniging 
50 jaar.
€ 1.90. Bloemstuk met rozen. 

7-3-’18. Internationale 
bloemschikwedstrijd.
€ 0.78. Sierstuk.
7-3-’18. Zorgcentrum 
zeeschildpadden.
€ 1.20. Schildpadden in 
bassin.
19-3-’18. 250e geboorte-
dag François-Joseph Bosio 
(1768-1845). 

€ 0.85. Portret beeldhou-
wer en beeldhouwwerk op 
de Parijse Arc de Triomphe. 
19-3-’18. Operazangers.
€ 2.40, 3.-. Operagebouw 
van Monte-Carlo met 
resp. Oostenrijke zangeres 
Selma Kurz (1874-1933), 
Russische zanger Fedor 
Chaliapine (1873-1938) als 
Don Quichotte.
19-3-’18. Naakt in de kunst.
€ 3.12. Schilderij ‘De nacht’ 
van Kees van Dongen 
(1877-1968). 

MONTENEGRO
8-5-’15. Week van het 
Rode Kruis.
€ 0.25. Verschillende Rode 
Kruis-pictogrammen. 
(Verplicht toeslagzegel 
8-15 mei).
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14-9-’16. Week van de 
Tuberculosebestrijding.
€ 0.25. Bomen, longen. 
(Verplicht toeslagzegel 
14-21 sept.).
29-9-’16. Week van het 
Rode Kruis.
€ 0.25. Rode Kruis-mede-
werkers, kinderen, vlaggen. 
(Verplicht toeslagzegel 
29 nov.-6 dec.)
25-1-’18. Zeevaart.
€ 0.30. Pantserschip van 
Oostenrijk-Hongaarse 
marine ‘Sankt Georg’. 

16-2-’18. Volkskunst.
€ 0.30. Traditionele 
damesblouse.
1-3-’18. Toerisme.
€ 0.40. Snowboarder.

NEDERLAND
19-2-’18. Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden 
200 jaar.
Velletje met tienmaal 1. 
Gezichtskraal: glas (500-
200 v.Chr.), keizerin Livia: 
halfedelsteen (10 n.Chr.), 
mantelspeld uit Dorestad: 
goud met edelstenen 
(800 n.Chr.), wijngod Bac-
chus: marmer (100-200 n.
Chr.), zwaard van Ommer-
schans: brons (1500-1350 v.
Chr.), leeuwenkop: goud 
(400 v.Chr.), Mannetje van 
Willemstad: hout (5500-
5200 v.Chr.), heilige kat: 
brons (700-300 v.Chr.), 
mummiekist van Peftjaoen-
eith (664-625 v.Chr.), Eros: 
terracotta (200-100 v.Chr.). 

19-2-’18. Verjaardagszegels.
Velletje met zesmaal 1. 
Kinderen met: cadeautjes, 
slinger en pakjes, taart en 
opa, op weg naar feestje, 
oma en slinger, poes en 
slinger.

26-3-’18. Europa, bruggen.
1, 1. Draaibrug (Dedems-
vaart), Kwakelbrug (Edam).

OOSTENRIJK
3-3-’18. Klassieke fran-
keerzegels.
Velletje met € 0.68, 2.20. 
Zegel-op-zegel resp. 5 
soldi, 10 soldi uit 1863.
3-3-’18. Bonuszegel 2017.
€ 0.68. Bosazalea (Rhodo-
dendron luteum). 

3-3-’18. Motorfiets.
€ 2.20. KTM R 125 Grand 
Tourist.

POLEN
27-1-’18. Nooit meer!
2.60 ZŁ. Tekst ‘Arbeit 
macht frei’. 

1-2-’18. Olympische Win-
terspelen in PyeongChang.
5.20 ZŁ. Pictogrammen van 
bergen en ski’s, ijskristal, 
vlag.
24-2-’18. Moeder van God 
lerares voor de jeugd.
2.60 ZŁ. Maria met bloe-
semtak en kind.
1-3-’18. Paralympische 
Spelen in PyeongChang.
5.20 ZŁ. Skiër.
1-3-’18. Onderscheidingen 
van ‘verstoten soldaten’.
Velletje met tweemaal 
6.- ZŁ. (met aanhangsel). 
Tweemaal onderscheiding 
met adelaar van resp. 
Militair en verzetsman 
Witold Pilecki (1901-
1948), hospitaalsoldaat 
en verzetsstrijder Danuta 
Siedzikówna (1928-1946). 
Portretten op aanhangsels.

PORTUGAL
30-1-’18. Traditionele 
zoetigheden, II.
N20g, A20g, E20g, I20g. 
Resp. Pastel de Feijão de 
Torres Vedras, Crista de Galo 
de Vila Real, Travesseiro de 
Sintra, Queijada de Évora. 

8-2-’18. Inheemse vee-
rassen.
€ 0.50, 0.50, 0.65, 0.65, 
0.85, 0.85. Resp. koe: 
Barrosã, stier: Mertolenga, 
schaap: Merina Petra, 
schaap: Galega Mirandesa, 
geit: Serrana, geit: Algarvia. 

26-1-’18. Rio Tejo.
€ 0.50, 0.70, 0.80, 0.85; 
blok € 2.-. Rivier Taag met 
resp. rotssteen, ruiter op 
paard, zeilschip, kluut 
(Recurvirostra avosetta); 
Handelsplein in Lissabon. 

ROEMENIË
31-1-’18. 600e sterfdag Mir-
cea de Oudere (1355-1418).
8.- L.; blok 16.- L. Resp. 
standbeeld heerser van 
Walachije, fresco in kerk 
van Bradetu. 

9-2-’18. Olympische Win-
terspelen in PyeongChang.
2.50, 4.50, 8.-, 15.- L. 
Resp. bobsleeën, alpine-
skiën, cross-country skiën, 
schansspringen.
16-2-’18. Revolutie 170 
jaar geleden.
8.- L. Schilderij ‘Renaissance 
van Roemenië’ van Gheorghe 
Tattarescu (1820-1894). 

19-2-’18. Constantin 
Brâncuși (1876-1957).
Blok 31.- L. op 10.- L. 
Beeldhouwer met werk ‘De 
oneindige kolom’. Opdruk 
op blok uitgegeven in 1982 
ter gelegenheid van ten-
toonstelling Philexfrance 
in Parijs.
27-2-’18. Madrigaal Koor 
55 jaar.
8.- L. Portret oprichter Ma-
rin Constantin (1925-2011), 
beeldmerk, muziekschrift. 

RUSLAND
2-2-’18. Overwinning 
Slag bij Stalingrad 75 jaar 
geleden.
41.- r. Militairen met 
geweren.
15-2-’18. Continental 
Hockey League 10 jaar.
22.- r. Beeldmerk ijs-
hockey organisatie.
21-2-’18. Europa, bruggen.
22.- r. Brug in Zaryadye-
park, Kremlin. 

22-2-’18. Helden van de 
Sovjet-Unie
22.- 22.- r. Medaille met 
resp. officier bij de Federale 
Veiligheidsdienst Anatoly 
 Vyacheslavovich Lebed 
(1963–2012), luitenant-
kolonel Speciale Lucht-
strijdkrachten Alexander 
Vladimirovich Krasikov 
(1958−2005).
28-2-’18. RCC*, Groot 
Arctisch Natuurreservaat.
30.- r. Sneeuwuil (Bubo 
scandiacus). 

2-3-’18. Winter Universi-
ade in Krasnoyarsk.
Viermaal 40.- r. Beeldmerk 
met resp. Bobrovy Log 
Park, Platinum Arena 
Krasnoyarsk, sportpaleis 
Yarygin, Biathlon Academy.

SAN MARINO
13-3-’18. Europa, bruggen.
€ 0.95, 1.-. Tweemaal brug 
met trein.
13-3-’18. 50 jaar banden 
met Rab in Kroatië.
Driemaal € 1.20. Titano-
berg met drie kastelen (San 
Marino), portret van heilige 
diaken en steenhouwer Ma-
rinus van Arbe, eiland Rab 
(Arbe) met klokkentoren 
van kathedraal. 

13-3-’18. Groetzegels.
€ 0.15, 1.-, 1.60, 2.20. Resp. 
gefeliciteerd: vrouw met 
kind, gefeliciteerd, taart 
met pakje en ballon, fijne 
vakantie: gezin met hond 
en koffers, fijne feestdagen: 
kasteel met man en vrouw 
met glazen wijn.
13-3-’18. Voetbalclub Inter-
nazionale Milan 110 jaar.
€ 2.- Beeldmerk.
13-3-’18. Internationale 
Dag van de Familie.
€ 0.70, 1.20, 2.50. Man en 
vrouw resp. met kind, met 
baby, met kinderen op fiets. 

SERVIË
2-10-’17. Week van het Kind.
10 din. Kindergezichten 
als bloemen. (Verplicht 
toeslagzegel 2-8 okt.).
9-10-’17. St. Bava-dom in 
Belgrado.
10 din. Interieur met Jezus 
aan kruis. (Verplicht toe-
slagzegel 9 okt.-3 dec.).

9-2-’18. Olympische Win-
terspelen in PyeongChang.
23, 74 din. Freestyle skiër 
en snowboarder, shorttrack 
schaatsers. 

14-2-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
23, 74 din. Chinese 
dierenriem met resp. hond, 
hondenkop.
1-3-’18. Pasen.
23, 74 din. Resp. brood-
krans met eieren, paashaas 
met eieren.

SLOVENIË
2-10-’17. Week van de 
Brandbescherming. 
(Verplicht toeslagzegel 
2-7 okt.).
€ 0.15. Beeldmerk.
1-11-’17. Rode Kruis, 
Week van de Solidariteit. 
(Verplicht toeslagzegel 
1-7 nov.).
€ 0.17. Omarming.
26-1-’18. Groetzegel.
€ 0.48 (hartvormig). Vrouw 
met hart, man op balkon 
van mobiele telefoon. 

26-1-’18. Bekende 
personen.
€ 0.78, 1.15. Resp. portret 
schrijver Ivan Cankar 
(1876-1918) en handteke-
ning, portret wiskundige 
Ivan Vidav (1918-2015).
26-1-’18. Olympische Win-
terspelen in PyeongChang.
€ 1.-, 1.15. Resp. ijshockey, 
skiën. 
26-1-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
€ 1.29. Hond. 
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26-1-’18. Sloveense 
architectuur.
Blok € 1.42. Paleis Friedl-
Recharjeva in Ljubljana.
26-1-’18. Nationaal Mu-
seum van Slovenië 100 jaar.
€ 0.58. Gebouw in 
Ljubljana. 

SLOWAKIJE
16-2-’18. Cultureel 
erfgoed.
€ 1.45. Gebouw van 
Generale Kredietbank in 
Bratislava.
23-2-’18. Paralympische 
Spelen in PyeongChang.
€ 1.-. Visueel beperkte 
skiërs. 

27-2-’18. Pasen.
T2. Geborduurd liturgisch 
textiel met afbeelding van 
pelikaan.
1-3-’18. 200e geboortedag 
Adam František Kollár 
(1718 – 1783).
€ 0.50. Portret jurist.
14-3-’18. 100e geboortedag 
Karol Zachar (1918-2003).
€ 0.70. Portret filmregisseur.

SPANJE
30-1-’18. Koning Felipe VI 
50 jaar.
€ 1.- Portret.
1-2-’18. Girona.
A. Provincieletters GI met 
elementen van schilde en 
beeldhouwer Salvador Dalí 
(1904-1989), Dalí-museum 
en theater, huizen in Cada-
qués, wilde eend (Anas pla-
tyrhynchos), crèmebroodje 
Xuixo, Sardana-dansgroep, 
kathedraal van Girona. 

5-2-’18. Winnaars kinder-
ontwerpwedstrijd Disello.
€ 0.55, 0.65. Resp. kinder-
gezicht met harten en pen, 
baviaan.

9-2-’18. Circus 250 jaar.
€ 1.35. Circusartiest op 
paard.
14-2-’18. Hedendaagse 
kunst.
€ 5.-. Schilderij ‘Onder 
schilders’ van Eduardo 
Arroyo (1937). 

28-2-’18. Nationaal 
erfgoed, Santiago de 
Compostela.
Blok € 3.- (rond zegel). 
Munt met apostel Jacobus 
als pelgrim.
1-3-’18. Provincie Madrid.
A. Provincieletter M met 
elementen van koninklijk 
paleis van Aranjuez, El 
Retiro-park, Alcalá-poort, 
Puerta del Sol met 
0-kilometerpunt, kat, 
Madrileense gerechten, 
standbeeld ‘De beer en de 
aardbeienboom’, Chotis-
dansers, berg La Cabrera.
13-3-’18. Aardige dorpen.
Viermaal A. Villanueva de la 
Jara (Cuenca): huizen met 
kerk, Chinchón (Madrid): 
Plaza Mayor, Fornalutx 
(Mallorca): vergezicht op 
dorp, El Castel de Guada-
lest (Alicante): kasteel. 
23-3-’18. Basketbalteam 
Europees kampioen.
Blok € 1.35. Gouden schal 
met spelers op rand. 
26-3-’18. Organisatie van 
museumconservatoren 
150 jaar.
€ 0.65, 0.65, 0.65. 
Conservatoren van toen en 
nu, Guggenheim-museum 
(Bilbao), expositie van 
visskeletten in Maritiem 
museum van Cantábrico 
(Santander). 

TSJECHIË
21-2-’18. Pasen.
A. Handen met vlechtwerk.

21-2-’18. Frankeerzegels, 
nationale symbolen.
Achtmaal A (in boekje). 
Wapenschild met adelaar, 
wapenschild met adelaar, 
wapenschild met adelaars, 
zegel, wapenschild met 
leeuwenkop, vlag, vlag, 
volkslied. 

14-3-’18. Historisch 
voertuig.
A. Raderboot Vltava.
14-3-’18. Bezienswaardig-
heid.
23.- Kč. Waterkrachtcen-
trale Dlouhé.

TURKIJE
6-12-’17. Denizli, Unesco* 
werelderfgoed. Aanvulling 
op melding febr. jl.
0.75, 0.75, 1.80, 1.80, 3.70 
TL. Resp. Domitiaanse 
poort, kalkterrassen van 
Pamukkale, Hierapolis 
theater, Necropolis van 
Hierapolis, ruïnes van 
Laodikea.
31-1-’18. Fontein.
2.- TL. Historische fontein 
in Istanbul. 

21-2-’18. 45 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Qatar, forten. Gezamenlijke 
uitgifte met Qatar.
Velletje met 2.-, 4.- TL. 
Forten met vlaggen in resp. 
Istanbul en Zubara, Umm-
Salal en Ankara.

VATICAAN
6-2-’18. Paus Franciscus 
(1936).
€ 0.95, 1.-, 2.30, 3.-. Afbeel-
dingen van paus tijdens 
verschillende kerkelijke 
bijeenkomsten in 2017. Ook 
velletje met de zegels.
6-2-’18. Pasen.
€ 0.95. Jezus.
6-2-’18. 25e sterfdag Dr. Gi-
useppe Puglisi (1937-1993).
€ 1.-. Portret vermoorde 
geestelijke en bestrijder 
maffia met volgelingen. 

WIT-RUSLAND
1-3-’18. RCC*, Natuur-
parken.
 A, H. Resp. Radio-ecolo-
gisch Reservaat Polesski: 
grutto (Limosa limosa) en 
zeearend (Haliaeetus albi-
cilla) met groene specht 
(Picus viridis) en lynx (Lynx 
lynx), Biosfeerreservaat 
Berezinski: eland (Alces 
Alces) en witrugspecht 
(Dendrocopos leucotos) 
met zwarte ooievaar 
(Ciconia nigra) en vlinder 
(Eurema smilax). Ook vel-
letje met de zegels.

27-3-’18. Vogel van het Jaar.
H. Carduelis carduelis.

ZWITSERLAND
29-1-’18. Olympische Win-
terspelen in PyeongChang.
100 c. Zwitserse 
deelnemers met vlaggen, 
beeldmerk.
1-3-’18. Fauna.
85, 100, 150, 200 c. Resp. 
grote bonte specht (Den-
drocopos major), eekhoorn 
(Sciurus vulgaris), ree 
(Capreolus capreolus), das 
(Meles meles). 

1-3-’18. Berghulpdienst 
75 jaar.
100 c. Samenwerking tus-
sen stad- en bergbewoners.
1-3-’18. Spoorbanen 125 
jaar.
100, 100 c. Resp. Schy-
nige Platte-spoorbaan, 
Wengeralp-spoorbaan. 

1-3-’18. Organisatie tegen 
reuma 60 jaar.
85 c. Mensen in beweging.
1-3-’18. Europees Jaar van 
Cultureel Erfgoed.
85, 100 c. Resp. prehisto-
rische pot, kapel van Sogn 
Benedetg (Surselva). 
1-3-’18. Sociaal verzeke-
ringssysteem SUVA 100 jaar.
100 c. Hijskraan, graaf-
machine, verkeerspilon, 
gebouw.
1-3-’18. 100 jaar Zwitserse 
postzegels.
100+50 c. Zegel-op-zegel 
Zürich 4 r. en 6 r. (1843). 

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
18-1-’18. Nationale Dag 
van de Samenleving.
25.- Dh. Landkaart, pop-
petjes.
28-1-’18. Nieuwe steden.
25.-, 25.- Dh. Ali Mendjeli, 
Sidi Abdellah.
21-2-’18. Internationale 
Dag van de Moedertaal.
25.- Dh. Gezichtsprofielen, 
lettertekens. 

ARGENTINIË
15-1-’18. Duurzame energie.
Velletje met $ 16; 16. Zon, 
huis met zonnepanelen, 
elektriciteitsmasten, 
biovergistingsinstallatie, 
auto en brandstofpomp; 
stuwdam, elektriciteits-
masten, zon, windmolens, 
zonnepanelen en tractor. 

AUSTRALIË
6-3-’18. Jametiketten.
Viermaal $ 1.-. Peacock’s 
met abrikoos, Melray met 
verschillende vruchten, 
Kingurli met verschillende 
vruchten, Alva Jams met 
pruimen. 

16-3-’18. Australische 
vinken.
Viermaal $ 1.-. Erythrura 
trichroa, Taeniopygia biche-
novii, Neochmia ruficauda, 
Taeniopygia guttata. Ook 
velletje met de zegels. 

20-3-’18. 21e Common-
wealth Games 2018 in 
Australië.
$ 1.- Beeldmerk.
10-4-’18. 100 jaar leger, 
monumenten.
Vijfmaal $ 1.-. Verschillende 
silhouetten van militairen 
op achtergrond met Legacy 
Memorial (Melbourne), 
Avenue of Honour (Bal-
larat), Cobbers-standbeeld 
(Fromelles, Frankrijk), 
cenotaaf met vlaggen 
(Darwin), tombe van de 
onbekende Australische 
soldaat (Canberra). Ook 
velletje met zegels.
17-4-’18. Verjaardag konin-
gin Elizabeth II (1926).
$ 1.-, 3.-. Verschillende 
portretten van vorstin. Ook 
velletje met de zegels.
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14-2-’18. Valentijnsdag.
12.- P. Jongen met gitaar, 
meisje met hart. 
17-2-’18. Gemeenschaps-
bank in Dumaguete 50 jaar.
12.- P. Beeldmerk, Bellfry 
klokkentoren.
 
GAMBIA
4-1-’18. Nationale vogel.
Velletje met D 65, 75, 85, 
95; velletje met D 125, 125. 
Verschillende afbeeldingen 
van hamerkop (Scopus 
umbretta). 

4-1-’18. Visserij.
Velletje met D 70, 80, 90, 
100; blok D 170. Resp. vis 
(Abalistes stellaris),visser, 
wahoo (Acanthocybium so-
landri), visbootjes; bootje 
op strand. 

GUYANA
24-1- ’18. Wezelkat.
Velletje met viermaal 
$ 300, 300, 500, 500. 
Verschillende afbeeldingen 
van Puma yaguaroundi.
24-1-’18. Inheemse vogels.
Velletje met $ 125, 225, 
325, 525; velletje met 
$ 350, 450, 550. Resp. 
Phoenicopterus ruber, 
Pelicanus occidentalis, 
Pandion haliaetus, Fregata 
magnificens; Eudocimus 
ruber, Dendrocygna vidu-
ata, Ciconia maguari. 

22-3-’18. 100e geboor-
tedag Cheddi Jagan 
(1918-1997).
Velletje met $ 50, 80, 
100, 100. Verschillende 
portretten van premier en 
president.

BOTSWANA
5-12-’17. Woestijnbloemen.
1.-, 5.-, 7.-, 10.- P. Resp. 
Hoodia gordoni, Hibiscus 
trionum, Drimia sanguinea, 
Orbea knobeli. 

CANADA
25-1-’18. Sportvrouwen.
Vijfmaal P. Alpineskiester 
Nancy Greene (1943), 
cross-country skiesters 
Sharon (1953) en Shirley 
(1953) Firth, ijshockey-
speelster Danielle Goyette 
(1966), schaatsster Clara 
Hughes (1972), rolstoelcur-
lingspeelster Sonja Gaudet 
(1966). Ook velletje met 
de zegels. 

1-2-’18. Lincoln M. Alexan-
der (1918-1975).
P. Portret voorvechter voor 
rassengelijkheid.
1-2-’18. Kathleen 
Livingstone (1918-1975).
P. Portret actrice, sociaal 
activiste en voorvechtster 
voor rechten van zwarte 
vrouwen. 

1-3-’18. Lotus.
P, P. Nelumbo nucifera met 
vogel (Pycnonotus sinen-
sis), Nelumbo lutea.
5-4-’18. Canadese illu-
stratoren.
Vijfmaal P. Boekomslag 
met man en vrouw van Will 
Davies, ‘Plankenkoorts’ van 
Blair Drawson, ‘Het is geen 
stroom van bewustzijn’ van 
Gérard DuBois, boekomslag 
met vrouwenportret van 
James Hill, ‘Beste vrienden’ 
van Anita Kunz. Ook velletje 
met de zegels. 

CHILI
12-1-’18. Bezoek paus 
Franciscus I (1936). 
$ 600. Portret, landkaart. 

CHINA 
VOLKSREPUBLIEK 
24-1-’18. Papiersnijkunst.
Viermaal 1.20 y. Luhua Dang 
(Beijing Opera), herder en 
schapen (Binnen-Mongo-
lië), Jiangwa met Meixiang 
op paard (Xunyi, Shaanxi), 
zoon neem afscheid van 
moeder (Jin Opera). 

COLOMBIA
20-12-’17. Stichting ter 
Verbetering Stedelijke 
Leefomgeving Bogotá 100 
jaar.
 $ 200. Beeldmerk.
26-1-’18. Departement 
Meta.
Vel met twaalfmaal 
$ 500. Wapenschild, 
departementshoofdstad 
Villavicencio, affiche van 
50 jaar Internationaal 
Joropo Volksdanstoernooi, 
lagune van Lomalinda, 
 folkloristische paardenstoet 
in San Martín de los Llanos, 
museum Maloca Papa 

Francisco in  Villavicencio, 
cowboys op paarden met 
kudde koeien, lagune met 
palmbomen bij Puerto 
Rico, volksdanseressen in 
Joropodromo, Geografisch 
Centrum van Colombia in 
Puerto Lopez, Indiaanse 
boot van balsahout, toeris-
tenaccommodatie El Hato 
Santa Helena. 

30-1-’18. Inheemse vogels.
Vel met twaalfmaal 
$ 1.000. Capito hypoleu-
cus, Pyrrhura calliptera, 
Vireo caribaeus, Pyrrhura 
viridicata, Bangsia aure-
ocincta, Iridosornis por-
phyrocephalus, Metallura 
iracunda, Cercomacroides 
parkeri, Ramphomicron 
dorsale, Nystactes noana-
mae, Atlapetes flaviceps, 
Coeligena orina. 
9-2-’18. Eerste carnavals-
koningin van Barranquilla 
100 jaar geleden.
Velletje met zesmaal 
$ 3.000. Beeldmerk, eerste 
koningin Alicia Lafaurie 
Roncallo, driemaal carna-
valsfiguren, vuurspuwer. 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK
25-1-’18. Organisatie 
voor armenzorg Carisma 
Vicentino 400 jaar.
100.- P. Deel van muur-
schildering ‘De familie 
Vicenciana’ van Dustin 
Muñoz (1972).
7-2-’18. Historische 
betrekkingen met Peru. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Peru.
Velletje met 50.-, 50.- P. 
Vlag met portret Peruaanse 
president Ramón Castilla y 
Marquesado (1797-1867), 
vlag met portret Domini-
caanse president Grégorio 
Luperón (1839-1897). 

15-2-’18. Architectuur, II.
Velletje met zevenmaal 
15.- P. Ontwerpen van Guil-
lermo González Sanchéz 
(1900-1970): Ramfis-park, 
Beurs van de Vrede met 
brug, Copello-gebouw, 
Hotel Jaragua, Sociaal 
Centrum Obrero, Hotel Ha-
maca, gebouw El Jaraguita.

ECUADOR
29-12-’17. Inter-Amerikaan-
se scoutingbijeenkomst 
JamCam 2017 in Guayaquil.
$ 5.-. Beeldmerk, padvin-
ders, tenten. 

EGYPTE
19-11-’17. Tempelcomplex 
van Dendera.
E£ 5.-. Tempel van Hathor.
10-12-’17. Nationaal Jaar 
van de Vrouw.
E£ 2.-. Vrouwengezicht, 
beeldmerk Nationale 
Vrouwenraad. 

EQUATORIAAL GUINEE
2017. 400e geboortedag 
Bartolomé Esteban Murillo 
(1617-1682).
600, 650, 700, 750 F. (sa-
menhangend). Schilderijen 
resp. ‘Leander en St. Bo-
naventura’, Heiligen Justa 
en Rufina’, ‘Christus de 
goede Herder’, ‘Onbevlekte 
ontvangenis. 
2017. Kerst.
600, 650, 700, 750 F. 
(samenhangend). Verschil-
lende schilderijen van de 
geboorte van Christus uit 
Prado museum in Madrid.
2017. Nationaal Park van 
Malabo.
600, 650, 700, 750 F. (sa-
menhangend). Resp. park 
met bruggetje, beeldenex-
positie, palmbomen, entree.

2017. Internationaal Jaar 
van Duurzaam Toerisme 
voor Ontwikkeling.
600, 650, 700, 750 F. 
(samenhangend). Resp. 
wandelaar met fiets, bootje 
bij aanlegsteiger, fietser, 
kanovaarders. 

FALKLANDEILANDEN
2-3-’18. Scheepswrakken, II.
31, 76 p., £ 1.01, 1.22. Resp. 
‘Glengowan’, ‘Jhelum’, 
‘Golden Chance’, ‘Lady 
Elizabeth’. 

FIJI
5-2-’18. Klimaattop COP23 
in Fiji.
40, 62 c., $ 1.40, 10.-. Resp. 
duurzaam zeevervoer 
met zeilboot, planten van 
mangrovebos, traditioneel 
huis, werkers op suiker-
rietplantage. 

FILIPPIJNEN
8-2-’18. Provincie Ilocos 
Sur 200 jaar.
Viermaal 12.- P.; velletje 
met tweemaal 75.- P. Resp. 
klokkentoren van Bantay 
Bay, pottenbakker in Pag-
burnayan, Pinsal-waterval, 
oorlogsmonument bij Bes-
sang Pass; Calle Crisologo 
in Vegan City, kerk van 
Heilige Maria. 
20-2-’18. Stad Mabini 
200 jaar.
12.-, 12.- P. Beeldmerk, 
Diepzeeduiker en onder-
waterflora. 
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HONGKONG
24-1-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
$ 2.-, 3.70, 4.90, 5.-; blok 
$ 10.-; blok $ 50.- (zijde-
druk); velletje met $ 50.-, 
50.- (goud- en zilverdruk). 
Resp. zesmaal verschil-
lende honden; haan, hond.
27-2-’18. Feestelijke 
gewoontes.
$ 2.-, 2.60, 3.40, 3.70, 
4.90. Resp. spandoek voor-
jaarsfestival, gooien van 
wenskaarten, offeren eerste 
wierook bij viering Chinees 
Nieuwjaar, rad van fortuin, 
Chinese geluksstokjes, 
Dans van de Eenhoorn. Ook 
velletje met de zegels. 

INDIA
25-1-’18. Boeddhistische 
bouwwerken. Gezamenlijke 
uitgifte met Vietnam.
5.-, 25.- R. Resp. Pho 
Minh-pagode in Tức Mặc 
(Vietnam), stupa in Sanchi 
(India). Ook velletje met 
de zegels.
25-1-’18. Asean*-confe-
rentie in India.
Vel met tienmaal 5.- R., 
15.- R. Afbeeldingen uit 
volksverhaal Ramayana.
25-1-’18. Pottenbakken.
Velletje met 5.-, 15.- R. 
Tweemaal pottenbakker. 

28-1-’18. 100e geboor-
tedag Dr. Talimeren Ao 
(1918-1998).
5.- R. Portret arts en eerste 
aanvoerder nationaal 
voetbalteam (1948).

17-2-’18. Havens. Geza-
menlijke uitgifte met Iran.
5.-, 25.- R. Schepen en 
haveninstallaties in havens 
van resp. Chabahar (Iran), 
Kandla (India). Ook velletje 
met de zegels.
23-2-’18. B. Nagi Reddy 
(1912-2004).
5.- R. Portret filmproducent.
25-2-’18. Auroville, Stad 
van de Dageraad 50 jaar.
5.- R. Portretten oprichters 
filosoof Sri Aurobindo 
(1872-1950) en spiritueel 
leider Mirra Alfassa (1878-
1973) met gouden koepel 
van tempel Matrimandir.

JORDANIË
12-10-’17. Amman, cultuur-
hoofdstad 2017, opdrukken 
op zegels uit 1999.
30, 50 Pt. op 300 fils. 
Beeldmerk op gipsen 
beelden uit Aïn Gazal.
12-10-’17.Weg naar de 
beschaving, opdrukken op 
zegels uit 1999.
Zevenmaal 20 Pt. op 
100 fils. Woestijnbewoners 
op kamelen bij Wadi Rum, 
doopplaats le Deir, ruïnes 
van Gadara, woestijnkas-
teel van Mushatta, ruïnes 
van Pella, Romeinse stad 
Cardo maximus, fort 
Qala’at ar-Rabad.
2017. Frankeerzegels, 
opdrukken zegels uit 2003.
10, 15, 20, 25, 30, 35, 
40, 45, 50, 60 Pt. op 50 fils, 
80 Pt. op 25 fils. Triomf-
boog van keizer Adrianus 
in Jerash. 

KIRGIZIË
25-1-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
Tweemaal 55.- S. (ronde 
zegels). Verschillende 
honden. 
30-1-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
100 S. Hond.
23-2-’18. Olympische Win-
terspelen in PyeongChang.
Velletje met 50, 150 S. 
Resp. skiër, biatlonschutter. 

MALEISIË
30-1-’18. Siervissen. 
60, 60, 60 sen; blok RM 5.-. 
Resp. kegelvlekbarbeel 
(Trigonostigma hetero-
morpha), diamantgoe-
rami (Trichopodus leerii), 
mahseer (Tor tambroides); 
Aziatische beentongvis 
(Scleropages formosus).

13-2-’18. Frankeerzegels 
Kelantan, bloemen. 
10, 20, 30, 40, 50 sen. 
Resp. Nelumbium nelumbo. 
Hydrangea macrophylla, 
Hippeastrum macrophylla, 
Bougainvillea, Ipomoea in-
dica, Hibiscus rosa sinensis. 
Ook velletje met ongetande 
zegels prijs RM 5.-.
27-2-’18. Rivieren.
60, 80 sen; blok RM 5.-. 
Resp. Pahang (Pahang) 
met schepen en landkaart, 
Kinabatangan (Sabah) 
met toeristen in boot 
en landkaart; Rajang 
(Sarawak) met krokodil, 
dolfijnen, vissen en gewone 
neushoornvogel (Buceros 
rhinoceros) en landkaart. 

MAROKKO
20-2-’18. Milieubescher-
ming, kindertekeningen.
Velletje met achtmaal 
3.75 Dh. Wereldbol met 
boomblad, zon met regen-
wolk en huizen, paarden, 
bomen, kinderen en hond, 
huis en bomen, huis met 
rokende schoorsteen, 
bergen. 

MARSHALLEILANDEN
1-1-’18. Frankeerzegels, 
zeeleven.
1, 50 c., $ 10.-, 18.90. Resp. 
slak (Calpurnus verruco-
sus), groene zeeschildpad 
(Chelonia mydas), slak 
(Nembrotha kubaryana), 
kortvinmakreelhaai (Isurus 
oxyrinchus). 

MEXICO
21-10-’17. Faculteit 
Mechanica en Elektriciteit 
van Universiteit van Nueva 
León 70 jaar.
$ 11.50. Universiteitsgebouw.
19-10-’17.Dag tegen 
Discriminatie.
$ 7.- Gezichtsprofielen.
26-10-’17. Atheneo Fuente 
150 jaar.
$ 7.-. Gebouw in Saltillo, 
beeldmerk, portret oprich-
ter Juan Antonio Fuente 
(1814-1867). 

31-10-’17. Dag van de 
Doden.
$ 7.-. Grafzerken, skelet, 
bloemen.
8-11-’17. Eerst Mexicaanse 
luchtpost 100 jaar geleden.
$ 7.50. Beeldmerk, dubbel-
dekker type Hispano Suiza, 
toeschouwers.
7-12-’17. Luchtvaartorgani-
satie voor Burgerluchtvaart 
OACI 60 jaar.
$ 7.-. Beeldmerk met 
vliegtuigen.
20-12-’17. Jaime Torres 
Bodet (1902-1974).
$ 7.-. Portret diplomaat en 
schrijver. 
20-12-’17. Departement 
van Sociale Ontwikkeling 
25 jaar.
$ 7.-. Man en vrouw in 
traditionele kleding.

21-12-’17. Transportinsti-
tuut IMT 25 jaar.
$ 7.-. Vrachtwagen, compu-
terschermen, containers, 
brug. 
21-12-’17. Huisvestingsin-
stituut Infonavit 45 jaar. 
$ 7.-. Beeldmerk, gebouw.

1-2-’18. Nationale Mid-
delbare school 150 jaar.
$ 13.50. Schilderij ‘De over-
winning van de wetenschap 
en arbeid over de afgunst 
en de onwetendheid’ van 
Juan de Mata Pacheco 
(1874-1956). 

9-2-’18. Dag van Liefde en 
Vriendschap.
$ 7.50. Harten.
12-2-’18. Onze kinderen, 
onze toekomst.
$ 9.-. Kinderen.
21-2-’18.Organisatie van 
Douaneagenten 100 jaar.
$ 7.-. Schip aan kade, 
opslagloods, beeldmerk.
22-2-’18. Hoofdpostkantoor.
$ 15.- Exterieur en interieur 
met sleutel.

MONTSERRAT
6-12-’17. Koraalrif.
Velletje met viermaal $ 4.-; 
blok $ 10.-. Resp. Acropora 
palmata, Acropora cer-
vicornis, Agelas conifera, 
Gorgonia flabellum; Aply-
sina archaravi. 

MOZAMBIQUE
2013. Kinderbescherming 
binnen het gezin.
93.- mt. Gezin.
5-5-’14. Acht eeuwen 
Portugese taal. Gezamen-
lijke uitgifte met Brazilië, 
Angola, Macau, Kaap 
Verdië, Oost-Timor, Guinee-
Bissau.
92.- mt. Vlaggen, hand 
met pen. 

27-4-’15. Aicep* 25 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Brazilië, Angola, Macau, 
Kaap Verdië, Oost-Timor, 
Guinee-Bissau.
92.- mt. Beeldmerk.

NEPAL
28-12-’17. Inheemse varens.
1.-, 1.-, 2.-, 2.-, 3.-, 3.- R. 
Resp. Dryopteris cochleata, 
Lycopodium japonicum, Cy-
athea spinulosa, Drynaria 
propinqua, Nephrolepis cor-
difolia, Tectaria coadunate. 

NIEUW-CALEDONIË
16-2-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
75 F. Hond. 

NIEUW-ZEELAND
25-1-’18. Lancering 
draagraket Electron.
Velletje met $ 1.-, 2.-, 
2.20, 2.70, 3.-, 3.30. Resp. 
Electron, lanceerplatform, 
satelliet Humanity Star, 
schiereiland Mahia, lance-
ring, aarde gezien vanuit 
Electron. 

7-3-’18. Scheepsramp met 
‘Wahine’ 50 jaar geleden.
$ 1.-, 1.-, 2.-, 2.20, 2.70, 
3.30. Resp. schip, gekap-
seisd schip en sleepboot, 
passagiers wachten om 
schip te verlaten, redders 
en passagiers in reddings-
boot, aankomst geredde 
passagiers in Wellington, 
gekapseisd schip. Ook 
velletje met de zegels.
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VANUATU
1-1-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
Velletje met 180, 350 vt. 
Verschillende honden.

VERENIGDE 
 ARABISCHE 
 EMIRATEN
4-1-’18. Politie Dubai 60 
jaar.
3.-, 3.- Dh. Tweemal beeld-
merk met zeilschip.

VERENIGDE NATIES
2-3-’18. Bedreigde flora 
en fauna.
Viermaal US$ 1.15; vier-
maal Zw.Fr. 1.50; viermaal 
€ 0.80 (alle zegels per 
waarde samenhangend). 
Resp. roodkuiftoerako (Tau-
raco erythrolophus), Boli-
viaans behaard gordeldier 
(Chaetophractus nationi), 
salamander (Neurergus 
kaiseri), goudzegelkruid 
(Hydrastis canadensis); 
saiga-antilope (Saiga 
tatarica), plant (Uncarina 
grandidieri), Cubaanse 
landslak (Polymita picta), 
zijdehaai (Carcharhinus 
falciformis); cactus 
(Hoodia pilifera), kikker 
(Mantella madagascarien-
sis), schildpad (Pangshura 
sylhetensis), zeepaardje 
(Hippocampus zebra). 

VERENIGDE STATEN
5-3-’18. Illinois 200 jaar 
zelfstandige staat.
Forever. Landkaart.
23-3-’18. Fred Rogers 
(1928-2003).
Forever. Tv-persoonlijkheid 
met figuur uit zijn tv-serie 
‘De buurt van Mr. Rogers’. 

NIUE
7-3-’18. Inheemse fruitbo-
men en vruchten.
30 c, $ 1.40, 2.-, 4.-. Resp 
lime, mango, avocado, 
kokosnoot. Ook velletje met 
de zegels. 

OEZBEKISTAN
16-1-’18. Locale gerechten.
1.800, 1.900 S. Resp. 
palov: rijstgerecht, somsa: 
pasteitje met vlees. 

PAKISTAN
9-2-’18. Milieuprogramma 
‘Groen Pakistan’. 
8.-, 8.-, 8.- R. Tweemaal 
beeldmerk, handen met 
plantjes. 

PALAU
24-1-’18. Kwallen.
Velletje met 50 c. $ 1.25, 
2.25, 3.25; velletje met 
$ 3.-, 3.-. Resp. Cotylorhiza 
tuberculata, Rhizostoma 
pulmo, Physalia physalis, 
Phyllorhiza punctata; Cya-
nea capillata, Cotylorhiza 
tuberculata. 

PERU
29-1-’18. Mineralen.
Velletje met 10.-, 10.- S. 
Zilver, goud. 

2-2-’18. Inca-stad Macchu 
Picchu.
10.-, 10.- S. (samenhan-
gend). Heiligdom in Huayna 
Picchu.
7-2-’18. Historische 
betrekkingen met 
Dominicaanse Republiek. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Dominicaanse Republiek.
Velletje met 10.-, 10.- S. 
Vlag met portret Peruaanse 
president Ramón Castilla y 
Marquesado (1797-1867), 
vlag met portret Domini-
caanse president Grégorio 
Luperón (1839-1897).
9-2-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Haan.
10.-, 10,- S. Chinese dieren-
riem en haan, haan en kip.
12-2-’18. Zeedieren.
Velletje met viermaal 
3.50 S. Manta (Manta 
birostris), gladde hamer-
haai (Sphyrna zygaena), 
zeepaardje (Hippocampus 
ingens), geep (Strongylura 
exilis).
16-2-’18. Orchidee.
5.- S. Epidendrum noc-
turnum. 
20-2-’18. Exportproducten.
10.-, 10.- S. Cacao, 
karmijnuur afkomstig 
van cochenilleluizen op 
cactusblad. 

PITCAIRNEILANDEN
27-2-’18. Juwelen van de 
Bounty.
$ 1.-, 1.80, 2.10, 3.-. Resp. 
koperscherf, bronzen 
klokklepel, stuk koper van 
scheepsromp, kanonskogel. 

POLYNESIË
16-2-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
140 F. Jachthonden. 

QATAR
17-12-’17. Nationale Dag.
10.-, 10.-. (samenhangend 
met tussenveld). Tekst, 
stadssilhouet van hoofd-
stad Doha en tekst.
21-2-’18. 45 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Turkije, forten. Gezamen-
lijke uitgifte met Turkije.
Velletje met 8.50, 8.50 R. 
Forten met vlaggen in resp. 
Istanbul en Zubara, Umm-
Salal en Ankara. 

ST. PIERRE ET 
MIQUELON
14-3-’18. Visserij.
€ 0.95. Schip ‘Le Névé’. 

SURINAME
3-1-’18. Uilen.
A, SR$ 5.50, 6.-, 7.-, 9.-, 
10.-, 11.-, 12.-, 14.-. Resp. 
Asio abyssinicus, Bubo 
leucostictus, Glaucidium 
albertinum, Glaucidium 
capense, Glaucidium 
hardyi, Ninox affinis, Otus 
balli, Otus senegalensis, 
Phodilus assimilis. 

 14-2-’18. Replica’s van 
klassieke schepen.
A, SR$ 15.50, 19.-, 
20.-. Resp. Argo (1984), 
 Brendan I (1976), Hsu Fu 
(1993), Sutton Hoo (1939). 

TRINIDAD EN TOBAGO
2017. Frankeerzegel, 
opdruk.
$ 1.- op 75 c. Wapenschild 
met vlag, (Leger des Heils 
2001). 

22-1-’18. Creoolse oogst, 
cacao.
Tienmaal $ 1.- (in boekje). 
Man met bamboemuziekin-
strument, huis op plantage, 
cacaopot, traditioneel 
Tapia-huis, dansers drum-
mer, danseressen in 
traditionele kleding, vrouw 
met brood op hoofd, vrouw 
met cacaomes, vijzel. 

TRISTAN DA CUNHA
20-2-’18. Bezoek marine-
schepen, II.
45, 55, 80 p., £ 1.60. Resp. 
HMS ‘Portland’ (2017), 
HMS ‘Lancaster’ (2015), 
HMS ‘Protector’ (2017), 
RFA ‘Gold Rover’.
12-3-’18. Onderneming 
voor kreeftenvisserij 
Tristan Venture 70 jaar.
45, 70 p., £ 1.10, 1.60. Resp. 
initiatiefnemers Capt. L.E. 
Petit en Rev. C.P. Lawrence, 
zegel-op-zegel ½ d. (1954) 
met kreeft (Jasus tristani), 
voorpagina van tijdschrift 
‘The South African Ship-
ping News’, visserijschip 
‘Pequena’. Ook velletje met 
de zegels. 

TUNESIË
14-2-’18. Toerisme.
Velletje met 1.-, 1.-, 1.2, 
1.2 m. Resp. kloof bij 
bergoase Midès, kust 
met rotsen bij Cap Blanc, 
tafelberg bij Jugurtha, kust 
bij El Haouaria. 

TUVALU
26-12-’17. Stranden.
Velletje met viermaal 
$ 2.50; velletje met drie-
maal $ 2.50. Stranden en 
palmbomen van Tuvalu.
26-12-’17. 70-jarig huwelijk 
koningin Elizabeth II. 
Velletje met viermaal 
$ 2.50. Koningin, koningin 
met prins Phillip, bruidstoi-
let en tiara, verlovingsring. 

URUGUAY
24-1-’18. 30 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
China, dieren.
Velletje met $ 20, 65. Vlag-
gen met resp. reuzenmie-
reneter (Myrmecophaga 
tridactyla) in boom (Hand-
roanthus impetiginosus), 
reuzenpanda (Ailuropoda 
melanoleuca) met bamboe. 

10-2-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
$ 65. Chow chow.
16-2-’18. Carnaval.
$ 20. Masker, carnavals-
figuur.
26-2-’18. 100e geboortedag 
Victor Licandro (1918-2011).
$ 20. Portret journalist, 
politicus en militair.
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6-4-’18. Academisch 
onderwijs in exacte weten-
schap.
Viermaal Forever. Hoofd 
met verschillende formules 
en berekeningen van resp. 
wetenschap, technologie, 
bouwkunde, wiskunde. 
21-4-‘18. Vrede.
Forever. Roos,

VIETNAM
25-1-’18. Boeddhistische 
bouwwerken. Gezamenlijke 
uitgifte met India.
3.000, 10.500 d. (ook 
ongetand). Resp. stupa in 
Sanchi (India), Pho Minh-
pagode in Tức Mặc 
(Vietnam).
1-3-’18. Flora.
3.000, 8.500 d. (ook 
ongetand); blok 14.000 d. 
Verschillende afbeeldingen 
van Bauhinia variegata. 

WALLIS EN FUTUNA
20-12-’17. Kerst.
85 F. Kerststal, sterren.
31-1-’18. Schilder Aloï 
Pilioko (1935).
85 F. Schilderij. 

16-2-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
55 F. Hond, lampionnen.

ZUID-GEORGIË EN 
ZUIDELIJKE SAND-
WICHEILANDEN
15-3-’18. Kerguelen 
zeebeer. 
Zesmaal 80 p.; blok £ 3.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van Arctocephalus gazella. 

ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH
27-4-’18. Krabbenrob.
$ 1.-, 1.-, 2.- 2.-. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Lobodon carcinophagus. 
Ook velletje met de zegels. 

Afkortingen:
Aicep: Agentschap voor 
investeringen en buiten-
landse handel van Portugal
Asean: Association of 
South-East Asian Nations
RCC: Regional Com-
monwealth in the field of 
Communications
Unesco: United Nations 
Educational Scientific and 
Cultural Organization
WWF: World Wildlife Fund

**Chinees Nieuwjaar, Jaar 
van de Haan 28-1-’17 t/m 
15-2-’18, Jaar van de Hond: 
16-2-’18 t/m 4-2-‘19. 

 
Nu te koop: CD-rom jaargang 2017

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

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

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

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

 

Auktionshaus Ulrich Felzmann GmbH & Co. KG
Immermannstr. 51 • 40210 Düsseldorf • Germany
Fon +49 211-550 440 • Fax +49 211-550 44 11
www.felzmann.de  •  info@felzmann.deIhr Partner für hochwertige Numismatik und Philatelie

Consign items now - we can offer you an  
international stage to showcase your treasures 

and collections.  

Your contact person in the Netherlands:

Hein Kremers

 +31 (0)65 14 25 501 or hkremers@hetnet.nl

For over 40 years we have been proving that we are 
a competent and reliable partner for all aspects of 
auctioning rarities, estates and important special 

collections.

Our comprehensive offer to you:

• Three impressive public auctions held  
 every year for stamps and coins

• Regularly held internet auctions
 available on our homepage

• Consignments accepted anytime

• Our experts offer free and impartial  
 competent advice

• Direct purchase of important collections  
or cash in advance is possible
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eeft u het gezien? Deze rubriek heeft 
nu haar eigen postzegel (afb 1). Maar 
het is wel een vreemd jubileum, want 
uitgegeven vanwege het 96-jarig 

bestaan van dit tijdschrift (1922-2018). En zo 
zijn er nog wel meer merkwaardige zegels voor 
jubilea die niet precies om de vijf of tien jaar zijn. 

Thailand
Koning Chulalongkorn (1853-1910) was 
slechts 15 jaar toen hij koning werd. Hij was de 
eerste koning die Thailand verliet. Hij bezocht 
Singapore en Nederlands-Indië. In 1897 maakte 
hij een Europese reis, die honderd jaar later 
herdacht werd op een zegel van Zwitserland 
(afb 2). Tamelijk uniek om voor een dergelijk 
jubileum een postzegel uit te geven. Hij moder-
niseerde het land en wist Thailand onafhankelijk 
te houden van koloniale overheersing, hoewel 
hij wel gebieden moest afstaan aan Frankrijk 

en Groot-Brittannië.
Laos en delen van Cambodja gingen naar Frank-
rijk, en delen van Birma en Malakka werden 
aan de Britten afgestaan. Niet zo verwonderlijk 
dat Thailand deze gebieden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog weer in bezit wilde krijgen.
Chulalongkorn werd opgevolgd door koning 
Vajiravudh, die regeerde van 2 december 1910 
tot aan zijn dood op 26 november 1925. Hij 
haalde dus net niet zijn 15-jarig jubileum, maar 
de zegels daarvoor waren al gedrukt (afb 3). 
Die werden op 5 maart 1926 alsnog uitgegeven, 
hoewel ze toen overbodig waren. De koning 
werd slechts 44 jaar.
In 1968 werden zegels uitgegeven voor koningin 
Sirikit op haar zesendertigste verjaardag 
(afb 4). Veelvouden van twaalf hebben voor de 
Thai speciale betekenis. Haar gezondheid gaat 
tegenwoordig nogal achteruit en sinds 2012 
treedt zij niet meer in het openbaar op. 

Elf jaar
Elf wordt wel het gekkengetal genoemd, en 
het heeft iets met carnaval. In Zaventem heeft 
Carnavalsvereniging ‘De Varkenskoppen’ 
speciale aandacht gegeven aan het jubileum 
van 2x 11 jaar met een machinale afstempeling 
in 1997 (afb 5). In 1975 werd voor het eerst een 
carnavalsstoet in Zaventem georganiseerd met 
een verkiezing van Prins Carnaval.
Syrië gaf in 1955 een serie van vier zegels uit 
voor het tienjarig bestaan van de Verenigde 
Naties. Het jaar daarop werden de zegels nog 
eens uitgegeven maar nu met een opdruk voor 
elf jaar VN (afb 6-9). De zegels dragen de tekst: 
‘Het recht staat boven de macht’ en ‘Gerechtig-
heid is de basis voor vrede‘. Helaas zijn recht 
en gerechtigheid in Syrië al vele jaren ver te 
zoeken.
Nog een veelvoud van elf: Macau gaf in 1997 
een zegel uit (afb 10) voor 77 jaar Rode Kruis 

H
Vreemde jubilea

samenstelling Dio Glaudemans, dio.glaudemans@hccnet.nl 
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van Macau. Op het aanhangsel staat in het 
Chinees en het Portugees wat de betekenis is 
van het Rode Kruis. Macau was toen nog een 
Portugese kolonie.

Oprichtingsdatum
Soms is er strijd op postzegels over de op-
richtingsdatum van een bepaalde organisatie. 
Dat kan te maken hebben met een verdrag dat 
besluit tot oprichting en op een later tijdstip 
treedt het verdrag in werking. Dan kun je bij een 
jubileum uitgaan van de overeenkomst of van de 
daadwerkelijke start. Maar soms is het verschil 
onbegrijpelijk.
Het postmuseum van de Verenigde Naties in 
Genève werd opgericht in 1963 (afb 11) maar het 
bestond dertig jaar in 1992 (afb 12).

IMO
De IMO (Internationale Maritieme Organisatie) 
is een gespecialiseerde organisatie van de 
Verenigde Naties, opgericht in 1948 en in 1958 
ingesteld, gevestigd in Londen (afb 13). Het gaat 
over veiligheid op zee, visserij en tegengaan van 
vervuiling van het zeemilieu. Er zijn 173 landen 

lid van. Slechts enkele lidstaten van de Verenigde 
Naties zijn niet aangesloten bij de IMO, omdat 
ze geen zeekust hebben (Mali), maar Nepal en 
Mongolië zijn wel lid. Zelf gaat de IMO op hun 
website uit van 1948, en vieren zij dit jaar het 
70-jarig bestaan, maar in 1983 ging men uit van 
oprichting in 1958 (afb 14) en in 1989 was 1959 
het startjaar (afb 15). Oorspronkelijk was de 
naam IMCO (Intergouvernementele Maritieme 
Consultatieve Organisatie), en die naam kom je 
nog tegen op postzegels (afb 16). In 1982 werd 
de naam gewijzigd in IMO. Er zijn drie jaartallen 
die in aanmerking komen voor een jubileum:
• in 1948 werd een internationale conferentie 
gehouden in Genève en werd de IMCO gevormd
• in 1958 trad de conventie in werking
• in 1959 kwam de nieuwe organisatie voor het 
eerst bijeen 
Overigens is Nederland thans tot eind 2019 ver-
tegenwoordigd in de raad van de IMO, en daar-
mee in het dagelijks bestuur. Nederland beijvert 
zich voor klimaatdoelen voor zeeschepen.
De merkwaardigste IMO zegel is zonder twijfel 
uitgegeven door Guyana bij het jubileum in 
1983. In die jaren was Guyana straatarm en niet 

in staat nieuwe postzegels te laten drukken. 
Alle voorradige oude zegels werden voorzien 
van opdrukken, waarbij ook opdruk op opdruk 
op opdruk. Zo vond men nog enkele belasting-
zegels uit 1889 van $4.80 uit de koloniale tijd 
met landnaam ‘British Guiana’. Die werden na 
94 jaar voorzien van de opdruk ‘I.M.O. Guyana 
1983’ in rood (afb 17+18). De advertentie van 
een postzegelhandelaar uit 1983 is er nog bij 
(afb 19) waaruit blijkt dat meer dan de helft 
van de oplage van 6.000 zegels niet meer aan 
de filatelistische kwaliteitseisen voldeed. Mijn 
exemplaar is nog postfris en zonder gebreken, 
de voorkant ziet er fris uit maar de gomzijde is 
uiteraard tropisch geworden na zoveel jaar in een 
warm vochtig land.

Nog meer zotte jubilea
De Internationale Arbeidsorganisatie (Frans: 
Bureau Internationale du Travail, BIT) was 
opgericht in 1919 door het Verdrag van Versailles. 
Vanaf 1923 had het bureau eigen postzegels. In 
het FDC-stempel van de serie uit 1956 staan de 
jaartallen 1919 en 1956 vermeld (afb 20). Wat 
voor jubileum is dat?
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De Duitse afdeling van het Rode Kruis bestond 
100 jaar in 1989 maar de jubileumtekst stond 
drie jaar later nog in het frankeermachine-
stempel (afb 21).
De staat Israël werd in 1948 gesticht door 
David Ben-Gurion. Geregeld werden zegels 
uitgegeven om de onafhankelijkheid te herden-
ken, ook bij negen jaar (afb 22). 
Libanon gaf zegels uit voor 16 jaar onafhanke-
lijkheid in 1959 (afb 23).
De Sovjet-Unie heeft heel veel zegels uitgege-
ven om de revolutie van 1917 te herdenken, ook 
na 61 jaar (afb 24).
Is 101 jaar ook een jubileum (afb 25)? Het lijkt 
er meer op dat de Roemenen te laat ontdekten 
dat er een jubileum te vieren was voor het le-
ger dat honderd jaar bestond. Dan maar zegels 
met de jaartallen 1830-1931.

Sarakawa
Op 24 januari 1974 stortte een vliegtuig, een 
Douglas C-47 Skytrain, neer bij het dorp 
Sarakawa in het noorden van Togo. President 
Eyadéma van Togo was aan boord en over-
leefde het, maar de piloot en drie andere 

passagiers kwamen om. Eyadéma claimde 
later dat dit een aanslag was, maar wellicht 
was het in scene gezet en was hij niet eens aan 
boord. Tien jaar later werden zegels uitgegeven 
die het vliegtuigwrak tonen (afb 26+27). On-
waarschijnlijk dat iemand hier levend uit kon 
komen. Eyadéma kon deze gebeurtenis politiek 
uitbuiten door Frankrijk te beschuldigen van de 
aanslag. Hij was door een staatsgreep aan de 
macht gekomen, en hij werd steeds meer een 
corrupte dictator met persoonsverheerlijking, 
die bijna 38 jaar president bleef tot zijn dood 
in 2005. De meeste machthebbers beginnen 
vol idealen maar na tien jaar (afb 28) hebben 
ze alle tegenspraak in de gevangenis gezet, 
vermoord of het land uit gejaagd, zodat ze 
alleen ja knikkers om zich heen hebben. Dan 
ga je denken dat je voortreffelijk bent en geen 
fouten meer kunt maken. Zo komen we bij de 
tien-jaar-regel die zegt dat een leider moet 
stoppen na tien jaar, want anders gaat het mis. 
In de meeste democratieën gebeurt dat ook.

Nostalgie
Ten slotte een grappige zegel voor een bijzon-

der jubileum. Koningin Elizabeth II is staats-
hoofd van Groot-Brittannië, Australië, Canada 
en nog een hele reeks landen. Zij vierde in 2012 
haar zestigjarig jubileum, en daarmee is zij het 
langst zittende staatshoofd ter wereld. Zij heeft 
geen daadwerkelijke macht zodat de tien-jaar-
regel niet van toepassing is. Canada gaf in 2012 
een zegel uit (afb 29) die sterk lijkt op de zegels 
uit 1897 voor het zestigjarig jubileum van konin-
gin Victoria (afb 30). Elizabeth heeft Victoria 
ingehaald in 2015 en zij is de langst regerende 
monarch in de Britse geschiedenis.

In het Thematisch Panorama worden soms 
onderwerpen behandeld die je niet meteen 
zou verwachten, maar die de lezer op een 
idee kunnen brengen voor een thematische 
 verzameling.

Meer informatie
www.imo.org
Afb 19: het is mij niet bekend uit welk blad dit afkomstig 
is, dit knipseltje zat zo bij de aangekochte zegel
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New Stamp Issues 23th April 2018

Buy Faroese stamps at www.stamps.fo

Faroe Islands Stamps

Sepac 2018: Spectacular Views
For genuine Nature dramas, you should travel to 
the Faroe Islands in the winter - when Nature 
offers hair-raising impressions and experiences. 

Mackerel
Mackerel, one of the great marine resources in
the Faroes, is of considerable importance for the
country and its people

Europa 2018: Bridges
Streymin Bridge (1973) often 
referred to as the ‘Bridge over 
the Atlantic’, and the new bridge 
over Sandá river (2016).

Europa 2018

Sepac 2018

Mackerel
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FØROYAR 10 KR
Brúgvin um Streymin, 2018

18 KRFØROYAR

Posta Faroe Islands - one of the smallest Postal Services in the world, yet known for its unique, beautiful and creative 
stamps, which have gained worldwide recognition since 1976.

FØROYAR 20 KR

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

Tel. +298 346200
stamps@posta.fo

18 KRFØROYAR

Scomber scombrus 
Makrelur

Astrid Andreasen  2018
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WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
ZÜRICH - ZWITSERLAND

WWW.CORINPHILA.CH
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CORINPHILA

CORINPHILA VEILINGEN BV

CORINPHILA AUKTIONEN AG

POSTZEGELS, PRENTBRIEFKAARTEN EN MUNTEN

UITSTEKENDE OPBRENGSTEN
MAARTVEILING 2018

· Volgende internationale veiling, incl. de nooit eerder        
 tentoongestelde delen van de Dr. A. Louis collectie v.a. 1867
 15 & 20-22 september 2018
 Inleverdeadline 15 juni 2018

· Onze experts adviseren u graag vrijblijvend.

· Voor uitgebreide verzamelingen komen wij graag naar u toe.

UW VERZAMELING IS BIJ ONS 
IN DE BESTE HANDEN!

€ 4.000
excl. toeslag
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