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ie denkt aan een ‘bedelbrief’ van uw 
hoofdredacteur, die komt bedrogen uit. 
Er is momenteel voldoende kopij. Zelfs 
zo dat bij het afsluiten van dit mei-

nummer er een overschot aan artikelen op voor-
raad ligt waar waarschijnlijk een geheel nummer 
mee gevuld kan worden. 
Dit is geen probleem, maar uitsluitend heel 
prettig. Zowel voor de hoofdredacteur als voor 
u, lezer. Hierdoor kan natuurlijk niet alles ‘direct’ 
geplaatst worden. Uiteraard is dat jammer voor 
de betreffende auteur, die immers zijn pennen-
vruchten  graag zo spoedig mogelijk in druk ziet.

Goede mix
Het is de bedoeling dat iedere abonnee bij het 
ontvangen van een nummer van Filatelie er wel 
iets van haar of zijn gading aantreft. De hoofdre-
dacteur is een soort dirigent: hij zorgt voor een 
veelzijdig blad met de gedachte dat iedereen aan 
zijn trekken moet komen. Daardoor ook werkt 
‘first in first out’ lang niet altijd. Om de mix te 
bewerkstelligen wordt een artikel weleens voorge-
trokken. Ook kan het zijn dat er toevallig meerdere 
artikelen met een vergelijkbaar onderwerp worden 
aangeleverd. Ook dan moet er verdeeld worden. 
Daarnaast is er de beschikbare plaatsruimte in 
een bepaald nummer. Zo kan het zijn dat er net 
ruimte is voor een artikel van drie pagina’s, maar 
niet voor een van vier. U begrijpt het al.

Actualiteit
Dan is er nog de actualiteit. Ook die vereist aan-
dacht. En, niet alle aangeleverde artikelen laten 
direct zien dat het actueel is en daardoor op een 
bepaald moment geplaatst zou moeten worden. 
Is dit het geval, altijd even vermelden – met de 
reden – en dan moet het gek gaan wil het niet 
lukken om het op tijd geplaatst te krijgen. 

Traditionele filatelie
Maar er is wel een echt probleem. Eigenlijk de 
reden van het schrijven van dit stukje van ‘achter 
de schermen’. Een stukje schrijven als dit lukt 
uw hoofdredacteur best, evenals het schrijven 
over zijn eigen verzamelgebied. Maar, voor het 
overgrote deel is uw hoofdredacteur afhankelijk 
van bijdragen van u, lezer. Ook nu is er in zijn 
algemeenheid nog niets aan de hand, zoals 
hierboven geschreven, er is voldoende kopij. Op 
onderdelen is er echter wel een probleem. Met 
name artikelen over traditionele filatelie, daar is 
grote behoefte aan. Die zijn er te weinig.
Bij traditionele filatelie  denken we dus gewoon 
aan postzegels. Maar, ook dat hoeft niet in het 
engste verband gezien te worden. Ook een artikel 
over een postzegelemissie mag natuurlijk best 
een poststukje bevatten. Dat mag immers op een 
tentoonstelling ook. Wie traditioneel verzamelt 
en dat doet zonder uitsluitend gebruik te maken 

van een voordrukalbum, zal ongetwijfeld wel een 
poststukje hebben opgenomen, een stempeltje, 
een afwijking, plaatfout en noem maar op.

‘Kan niet schrijven’
Is schrijven nu moeilijk? Dat valt reuze mee. 
U heeft natuurlijk al een belangrijk pluspunt: u 
kent uw onderwerp door en door, als geen ander. 
U weet er ‘alles’ van. U kent de literatuur die erover 
bestaat, en, dat is belangrijk, u weet ook wat u in 
uw verzameling heeft en wat nog niet (goed) be-
schreven is, verkeerd beschreven is, waar nieuwe 
inzichten over zijn, die verkeerd gecatalogiseerd 
zijn. Zou het niet geweldig zijn als u uw kennis met 
anderen zou kunnen delen? Wellicht dat u daar zelf 
‘beter’ van wordt doordat een andere lezer u kan 
aanvullen en u in contact kunt komen met gelijk-
gestemden. Zou dat geen voldoening geven?
Een vaak gehoorde klacht is ‘ik kan niet schrij-
ven’. Probeer het gewoon eens en zie hoeveel 
vreugde het u geeft. Ook zult u ontdekken dat 
u – al schrijvende en studerende – in uw eigen 
collectie nog vondsten tegenkomt. Iets dat u 
niet eerder is opgevallen, maar dat nu door de 
intensieve arbeid en alle beschikbare literatuur 
er weer eens op naslaand, u ineens wel opvalt. 
Over het correcte taalgebruik hoeft u zich niet te 
bekommeren. Daar is de hoofdredacteur voor.

Aanleveren
Wat wel van belang is, is dat u het op de juiste 
manier aanlevert. Zo moet de tekst als los tekst-
bestand – zonder opmaak – in een Word-docu-
ment (of met een andere tekstverwerker) per 
e-mail aangeleverd worden. Dan de afbeeldingen. 
Dat vereist wellicht wat meer ‘studie’. U maakt 
losse scans (één afbeelding, één plaatje). Die 
slaat u het beste als .JPG bestanden op. U scant 
met een zwarte achtergrond, met rondom mini-
maal 2-3 mm met een zwarte achtergrond. [1] Bij 
gestempelde losse zegels geen zwart gebruiken, 
maar een gekleurde achtergrond, omdat het 
anders lastig is de postzegel ‘vrij’ te maken.  

Scannen
Het instellen van de scanner vergt enige 
aandacht. Ten eerste dient u de bij de scanner 
geleverde software (cd-rom) te gebruiken en niet 
de vaste Windows-software. Als u een moderne 

scanner heeft en een recente versie van Win-
dows, kunt u namelijk de scanner gewoon zonder 
de bijgeleverde software gebruiken. Dit geeft een 
aanmerkelijk slechter resultaat.
Het verschil (WIA = Windows [2] of TWAIN = bij-
geleverde software [3]) is eenvoudig te zien als 
u wilt gaan scannen. U kunt met WIA heel weinig 
instellen. En, om goede scans te maken, moet u 
juist wel ‘veel’ in kunnen stellen. 
Nadat u het programma van de scanner heeft 
opgestart, stelt u deze in op de professionele mo-
dus (kan per scannermerk een andere naam heb-
ben, maar als u met de instellingen speelt, ziet u 
vanzelf welke de meeste mogelijkheden geeft om 
in te stellen. Die moet u dus hebben). Dan kunt u 
de instellingen aanpassen: scannen op 100% en 
op 350 dpi of meer. (Is 350 dpi niet in te stellen, 
dan neemt u de eerstvolgende stap, bijvoorbeeld 
400 of 600 dpi). U kiest voor foto, niet voor 

Schrijf eens een artikel!
W

              Afb. 1. Zwarte randen

Afb. 2. WIA-scherm

Afb. 3. TWAIN-scherm
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A
ls ik dit schrijf zit ik in de trein in 
Finland, op weg naar het vliegveld 
om weer naar huis terug te keren. De 

smeltende sneeuwvlakten flitsen voorbij.
Een lang weekend naar de Nationale 
 Tentoonstelling, die ieder jaar plaatsvindt. 
Een hele prestatie voor een klein land – 
voor wat betreft aantal inwoners, maar in 
 oppervlakte ongeveer 10x Nederland.
Dit jaar was het de beurt aan Jyväskylä, 
een universiteitsstad in het horizontale 
midden van Finland, met een actieve post-
zegelvereniging. Ruim 3 drie uur treinen 
of met de auto van de hoofdstad Helsinki.
In ons eigen kleine land met drie keer 
zoveel inwoners krijgen we het niet voor 
elkaar om jaarlijks een Nationale Tentoon-
stelling te organiseren en dit jaar komt de 
lijst van tentoonstellingen niet verder dan 
de Postex in oktober. 
Ook in Finland kennen ze natuurlijk het 
probleem van het afnemende aantal verza-
melaars en daarbij ook uiteraard een heel 
veel kleinere landelijke organisatie. Een 
indeling in klassen bij een tentoonstelling 
hebben ze er al jaren geleden afgeschaft. Op 
de jaarlijkse Nationale Tentoonstelling kan 
dus ingezonden worden door de beginner 
zowel als de gevorderde verzamelaar.
Zodoende kon men dan in Jyväskylä een 
tentoonstelling neerzetten van ruim 400 
kaders. Een grote publiekstrekker was het 
grote aantal kaders met prentbriefkaarten.

En over publiek had men beide dagen niet 
te klagen. Dat heeft verschillende oorza-
ken. Ten eerste doordat ook de Bondsver-
gadering er plaatsvindt, maar vooral door 
het concept. Ook in Finland is zaalruimte 
kostbaar. Daar heeft men in Jyväskylä iets 
op gevonden, en dat concept werd er al 
eerder beproefd.
Jaarlijks heeft er een soort mix van antiek- 
hobby- en huishoudbeurs plaats in het 
lokale tentoonstellingscentrum Paviljonki, 
gelegen aan het station en met veel gratis 
parkeergelegenheid.
De lokale postzegelclub huurt een gedeelte 
voor de tentoonstelling met handelaren-
beurs. De bezoeker koopt één kaartje van 
€ 10 voor het gehele complex. Er ontstaat 
dan ook een mooie wisselwerking omdat 
vele bezoekers ‘alles’ willen zien. Bij gevolg 
ook veel extra bezoek bij de postzegels.

In Nederland willen we natuurlijk voor 
een dubbeltje op de eerste rij zitten. Het 
meedoen aan een tentoonstelling in eigen 
land is (te) goedkoop. We vinden een 
 tientje kadergeld al heel wat.
Wat de Fin betaalt hiervoor is wel ‘iets’ 
meer. Voor een kader diende € 40 neer-
geteld te worden en voor bijvoorbeeld 
8 kaders € 175. Daar kreeg men dan wel 
een heuse design-medaille voor!

René Hillesum

E D I T O R I A L

document. U maakt eerst een voorbeeldscan. Nu 
kunt u afmeten welk gebied u wilt scannen. Let 
hier dus op dat u rekening houdt met de rand 
van 2-3 mm. Nu kunt u scannen. 
Als, na het scannen, de afbeeldingen automatisch 
worden opgeslagen, moet u dat eerst zo instellen 
dat het niet automatisch wordt opgeslagen. Dan 
kiest u niet ‘opslaan’ maar ‘opslaan als’. U ziet dan, 
voordat u het effectief opslaat, dat er een tabje is 
met opties of instellingen. Klik daarop en zet de 
schuifbalk kwaliteit op 100%. De DCT-methode 
op precisie en de Sub Sample Factor op beste 
kwaliteit. In principe zouden deze instellingen de 
volgende keer gewoon goed moeten staan. 

Afbeeldingen
Deze nummert u doorlopend en plaatst het 
nummer in de tekst waar de afbeelding betrek-

king op heeft. Hetzelfde nummer kent u aan de 
afbeelding toe, het .JPG bestand.
Onderaan uw artikel (dus niet in het artikel of in 
een apart document) plaatst u de bijschriften. 
Uiteraard ook deze nummeren. Ook noten en li-
teratuur plaatst u onderaan het hoofddocument.

Conclusie
Er is dus grote behoefte aan artikelen over traditi-
onele filatelie, maar uiteraard zijn alle andere 
artikelen ook zeer welkom. Want, hoewel de 
voorraad nu dus goed is, kan dit zomaar negatief 
veranderen. Ook kleine artikelen, zelfs die van 
een halve pagina, zijn ook zeer welkom. En, heeft 
u vragen: pak de telefoon. Filatelie: we maken 
het met elkaar!

René Hillesum
(Dit artikel werd eerder geplaatst in het aprilnummer 2016)

Laatste Brievenbeurslezing…
…in deze vorm althans. Op 
zaterdag 31 maart streden vier 

deelnemers om de eerste plaats 
bij de Brievenbeurs lezingen 

(een cadeaubon van € 100). Het 
was bijzonder, want, hoewel vier 
deelnemers, waren er slechts 
drie lezingen. Arie Zonjee en 
Ot Louw verzorgden namelijk 
een duopresentatie: Indische 
stroken in Indische streken.
Reglementair was dit niet 
onmogelijk en de jury zag 
hiervoor geen belemmering om 
deze presentatie als winnaar 
aan te wijzen. De volgende brie-
venbeurslezing zal volgens een 
nog nader uit te werken ander 
concept plaatsvinden.Vlnr: Bert Oosterloo (penningmeester Stichting De Brievenbeurs, Ot louw, 

Jan Cees van Duin (juryvoorzitter) en Arie Zonjee. 

Vrijdag 30 maart werd op de Brievenbeurs in Gouda 
de eerste Regional Meeting in Nederland van de Royal 
Philatelic Society London georganiseerd.
Het was een bijeenkomst voor de leden in België en 
 Nederland (geheel in het Nederlands) en ook gasten 
 waren welkom. De bijeenkomst was een groot succes. 
Er was een interessant programma van lezingen en werd 
door maar liefst 70 mensen bezocht. Er waren twee 
boekpresentaties: The Paper Trail, geschreven door Kees 
Adema en Jeffrey Groeneveld en Deutsche Dienstpost Nie-
derlande, handboek en catalogus, door Axel Dörrenbach.

De ‘Royal’ in 
Nederland

Axel Dörrenbach (l) krijgt het eerste exemplaar van zijn boek uit-
gereikt door Hans Kraaibeek, voorzitter van de uitgever: Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor Philatelie.
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Afscheid… als voorzitter van de KNBF. Na vier 
drukke jaren. Geen afscheid van de vele mensen 
met wie ik meer en minder intensief heb mogen 
samenwerken of van de filatelie. Met heel veel 
plezier, en soms ook met zorgen, maar het ple-
zier overheerst, heb ik me mogen inzetten voor 
de filatelie in het algemeen en voor de KNBF 
in het bijzonder. Graag blijf ik iedereen zien en 
spreken, graag ga ik ook weer aan de slag met 
mijn verzamelingen.
Het was een drukke tijd, het is goed gegaan. De 
KNBF staat er goed voor. Er is een goede basis 
voor samenwerking tussen de verschillende 
verenigingen, de huisvesting van de KNBF is 
echt klasse, goede ruimte, alles bij elkaar en 
tegen een goede prijs. De meerjarenbegroting 
van de KNBF is op orde, geen blijvende tekorten 
meer. Internationaal telt de KNBF en tellen de 
Nederlandse deelnemers aan tentoonstellingen 
weer echt mee. 
Graag heb ik straks weer tijd voor andere zaken. 
Zoals gezegd kwam ik al helemaal niet meer toe 
aan waarvoor de KNBF staat: je eigen verzame-
lingen uitbreiden en verbeteren. Dat ga ik weer 
oppakken. Mijn verzamelingen zijn vooral the-
matisch over de lokale geschiedenis. Ik schrijf 
boeken over de lokale geschiedenis en ben ook 
druk in andere besturen, vooral ook in mijn 
eigen omgeving. En natuurlijk familie en sociale 
contacten. Dat zijn voor mij de redenen om na 
vier jaar het voorzitterschap over te dragen.
Er zijn meer lege stoelen in het bestuur van de 
KNBF. Van mensen die met grote inzet hebben 
gewerkt. Die stoelen worden weer bezet. Gelukkig 
gaan anderen ook door. Dat moet ook voor de 
continuïteit. Ook overigens mensen met een 
ongelooflijke werkkracht, kennis en inzet. Ja, het 
gaat goed met de KNBF, ik ben vol vertrouwen 
over de toekomst, al zal die toekomst er – van-
zelfsprekend – anders uitzien dan wat we vanuit 
het verleden gewend waren.
Ik dank iedereen voor het meedenken, meewer-
ken, vriendschap in de afgelopen jaren. Met heel 
veel plezier kijk ik terug op de afgelopen jaren. 
Dankzij jullie allen. Het nieuwe bestuur wens ik 
alle succes toe, fijn dat jullie het willen doen! 
Tot binnenkort, 

Jan Cees van Duin,
(bijna) oud-voorzitter van de KNBF

samenstelling Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen

Op 7 oktober 2018 bestaat 
de Filatelistenvereniging 
Noviopost in Nijmegen 

35 jaar. Om dit jubileum 
extra luister bij te zetten is 
samenwerking gevonden met 
de 9e Filafair en zal op 9 en 
10 maart 2019 in Nijmegen 

het evenement Novio-Fair 
2019 plaatsvinden. Dit is een 
grote internationale postze-
gelbeurs en een postzegelten-
toonstelling in de categorie 3 
en propaganda. Tevens vindt 
het KNBF-Jo Toussainttoer-
nooi plaats.
Plaats van handeling is de 

OC Huisman sporthal, gelegen 
aan de Dennenstraat 25, 
6543 JP te Nijmegen. De 
inschrijving voor de tentoon-
stelling en voor de het KNBF-
Jo Toussainttoernooi zijn 
gestart. Meer informatie en 
 inschrijven: www.noviopost.nl 
en www.filafair.nl.

Vanuit zijn woonplaats in 
Florida in de Verenigde 
Staten bereikte ons het 

trieste bericht dat Han T. Siem 
op 78-jarige leeftijd plotseling 
is overleden.
In zijn werkzame leven was 
Han medisch microbioloog 
bij het Slingeland Ziekenhuis 
in Doetinchem en lector 
bacteriologische diagnostiek 
en infectieziekten aan de 
HAN hogeschool in Nijmegen. 
In een recensie in het blad 
Medisch Contact over het in 
2004 van zijn hand versche-
nen boek getiteld “Men, 
microbes and medical micro-
biologists” door de recensent 
passend “Pasteur en Postze-
gels” genoemd, waarin hij de 
geschiedenis van de medische 
microbiologie beschrijft en 
waarbij hij alles illustreert met 
postzegels, schrijft hij dat 
hij geen “gouden pen” heeft, 
maar dat de filatelie hem hou-
vast biedt om de geschiedenis 
op te tekenen.
Het artikel vermeldt ook dat 
Siem beseft dat lang niet 
iedereen de lol van de filatelie 
inziet. Prettig gestoord, zo 
bestempelt hij verzamelaars 
en daarmee zichzelf. Het 
boek is door Han opgedragen 
aan zijn ouders, die hem zijn 

eerste postzegelalbum gaven, 
en aan zijn vrouw die nog im-
mer met de gevolgen daarvan 
moet leven.
Vele kennen Han echter als 
verwoed verzamelaar en 
schrijver van filatelistische 
boekwerken en artikelen voor 
het Maandblad Filatelie. Van 
zijn hand verschenen onder 
andere twee boeken over hoe 
thematisch te verzamelen. 
Als verzamelaar stelde hij ook 
tentoon en zijn expertise zette 
hij ook in als jurylid bij de 
KNBF en als lid van de Advies 
Commissie Juryzaken van de 
KNBF.
In 2012 ontving Han Siem 
de Van der Willigenmedaille 
voor diverse artikelen in het 
maandblad Filatelie, waaron-
der „Vreemde eenden in de 
bijt, Duitse oorlogsbodems 
in Indische wateren (1899-
1914)“.
In 2015 hield Han een lezing 
over de ontwikkeling en de ac-
tiviteiten van de Chinese be-
volkingsgroep in Nederlands-
Indië aan de hand van hun 
correspondentie (1865-1949). 
Aansluitend droeg hij de col-
lectie poststukken waarover 
de lezing werd gehouden over 
aan het Chinese Indonesian 
Heritage Center.

Recent, in het decembernum-
mer van 2017, verscheen een 
artikel van de hand van Han, 
over de Messageries Mari-
times en koloniaal Vietnam 
rond 1900, met als titel: „Lais-
sez les bons temps rouler“ 
(laat de goede tijden terugke-
ren) en ook binnenkort zullen 
nog reeds door hem geschre-
ven artikelen verschijnen. 
Wij verliezen in Han een goede 
vriend, groot filatelist en 
prachtig mens en we mijme-
ren over de goede tijden die 
we met hem hebben beleefd.
Wij wensen zijn familie veel 
sterkte met dit verlies .

Inschrijven voor 
NOVIO-FAIR 2019

Column (32, slot): 
Lege stoelen… ze zijn 
snel weer bezet!

V an 18 t/m 20 april 2019 vindt de Nationale 
Tentoonstelling “Gouda 2019” plaats in 
Sportcentrum “De Mammoet” in Gouda.

In de beide grote sporthallen van De Mam-
moet (Calslaan 101, 2804 RT Gouda) vindt een 
tentoonstelling plaats in de categorieën 1, 2 en 
propaganda, met internationale deelname en 
tevens is er alle dagen een postzegelbeurs met 

een groot aantal handelaren. Op 20 april wordt 
tevens de Dag van de Jeugdfilatelie gevierd. 
Thema van de tentoonstelling is “Markante 
Gebeurtenissen”. Het aprilnummer van Filatelie 
(Brievenbeursnummer) zal gewijd zijn aan dit 
thema. De inschrijving is inmiddels geopend en 
dat kan tot 1 november. Voor meer informatie (en 
het inschrijven) kunt u terecht op www.sfeg.nl

Han Siem in Leiden, april 2015. 
Zijn laatste bezoek aan Nederland. 
(Foto familiearchief)

in memoriam han t. siem

Inschrijven voor Gouda 2019

http://www.noviopost.nl/
http://www.filafair.nl/
http://www.sfeg.nl/
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Op 16 maart jl. is Evert Boelens 
overleden. Hij werd in 1986 
hoofdredacteur van De Post-

hoorn, het postzegelblad dat Jeugd-
filatelie Nederland (JFN) uitgaf. De 
Posthoorn verscheen toen nog op 
een klein formaat, maar met ingang 
van de jaargang 1987 kwam het blad 
uit op een royaler formaat waardoor 
het meer de uitstraling van een 
krant kreeg. Onvermoeibaar zette 
Evert zich in voor zijn Posthoorn, hij 
redigeerde het blad niet alleen, maar 
schreef zelf ook artikelen en zat 
als hoofdredacteur in het bestuur 
van JFN. Daarnaast was Evert nog 
gewoon werkzaam in het onderwijs, 
jeugdleider in Emmen en werd hij 
jurylid voor de jeugdklasse. 
Ik heb Evert in de jaren tachtig als ju-
rylid leren kennen. Hij ging niet over 
een nacht ijs. De te jureren onder-
werpen werden van tevoren uitvoerig 
bestudeerd en de verzamelingen 
konden daardoor altijd kritisch beke-
ken worden. Dat deed Evert niet om 
een inzending af te kraken, maar juist 
om opbouwend advies te kunnen 
geven. Altijd hield Evert de jeugdige 
inzender in zijn achterhoofd. De jury-
gesprekken waren daardoor telkens 
heel vriendelijk en positief. Het moge 
duidelijk zijn dat de samenwerking 
met Evert tijdens het jureren ook 
altijd prettig en gemoedelijk was. 
Bovendien kon er altijd een beroep 
op hem worden gedaan. 

Evert maakte De Posthoorn met een 
vaste groep mensen, maar de eind-
verantwoordelijkheid lag bij hem. 
In een tijd waarin de computer nog 
geen gemeengoed was en het blad 
aanvankelijk vier of zes pagina’s en 
later zelfs acht telde, kostte dat veel 
tijd. Er rustte een grote verantwoor-
delijkheid op Evert’s schouders. Het 
was niet altijd even makkelijk om 
tien keer per jaar het visitekaartje 
van JFN te maken, maar het grote 
verantwoordelijkheidsgevoel van 
Evert zorgde ervoor dat elk nummer 
altijd weer op tijd van de persen 
rolde.
De digitale mogelijkheden en het 
goedkoper worden van het drukken 
in kleur zorgden ervoor dat het 
blad er steeds mooier uit ging zien, 
iets waar Evert heel trots op was. 
Maar eind jaren negentig gaf hij 
toch aan dat het hem teveel werd 
en we spraken af dat ik hem zou 
gaan opvolgen. Inmiddels was De 

Posthoorn geen onafhankelijk blad 
meer, maar maakte het deel uit 
van Mijn Stokpaardje, het andere 
postzegelmaandblad dat Nederland 
toen nog rijk was. Helaas liep die 
opvolging anders dan we hadden 
gedacht. Vanwege problemen met 
zijn hart moest Evert van de ene op 
de andere dag zijn werkzaamheden 
als hoofdredacteur staken. Gelukkig 
herstelde hij zich redelijk, maar de 
druk een maandelijkse bijlage voor 
de jeugd af te leveren was teveel 
voor hem. 
Bij JFN werd Evert enorm gewaar-
deerd, wat onder andere bleek uit 
de toekenning van de Gouden Speld 
van Verdienste. Maar ook buiten de 
kring van JFN had zijn werk de aan-
dacht getrokken. In 2004, toen JFN 
haar gouden jubileum vierde, werd 
Evert koninklijk onderscheiden. De 
burgemeester van Emmen was spe-
ciaal naar Rosmalen gekomen om 
de versierselen die Evert kreeg als 
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
op te spelden. 
Ook na 2004 ging Evert zo nu en 
dan nog eens naar een tentoonstel-
ling als jurylid, wat hij met groot 
enthousiasme deed. Hij overleed 
op 79-jarige leeftijd, kort voor zijn 
80ste verjaardag. 
We wensen zijn vrouw, kinderen 
en kleinkinderen sterkte met het 
verwerken van dit verlies. 

Jeffrey Groeneveld

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

Voorzitter
Jan Cees van Duin

Secretaris, coördinator 
verenigingszaken
Hans Kraaibeek

Penningmeester
Harrie Jans

Evenementen
John Dehé

Juryzaken
John Dehé

Communicatie en PR
Reinder Luinge

Jeugdzaken en Filatelistische 
Vorming, vice-voorzitter
Corné van Zandwijk

Alle bestuursleden zijn 
bereikbaar via het Bondsbureau

Audiovisueel Centrum (AVC)
Adviseurs
J.J.M. Pieters, Th.A.E. Kniese
Uitleningen en informatie  
via het Bondsbureau

Bondsbibliotheek
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

Bondsspeld voor John Driessen
Harrie Jans, penningmeester 

van de KNBF toog op 5 maart 
jl. naar “Parkstaete” in Velp om 

de jaarvergadering van Filatelisten-
vereniging “De Vierstroom” bij te 
wonen.
De vereniging had de KNBF verzocht 
om bij het aftreden van voorzitter 
John Driessen hem een Bonds speld 
uit te reiken voor zijn vele verdien-
sten in de afgelopen jaren.
Tijdens de goedbezochte vergade-
ring werd duidelijk dat John vele 
jaren een grote inspirator voor de 
vereniging is geweest .
Vele jaren was hij hoofd rondzend-
verkeer van de toenmalige afdeling 
Arnhem van de Globe, daarna
ook redacteur van het clubblad 
Vierstroom Nieuws en sinds de 
verzelfstandiging van de vereniging 

in 2015 voorzitter.
In al die jaren onderhield hij ook 
levendige contacten met naburige 
verenigingen en overal waar hij 
komt breekt hij een lans voor de 
filatelie.
De vereniging benoemde hem voor 
al zijn inspanningen en activitei-
ten voor de vereniging tot Lid van 
Verdienste. Uit handen van Harrie 
Jans ontving John de Bondsspeld 
van de KNBF.
Die benadrukte nog eens dat een 
Bondsspeld vooral voor verdiensten 
voor de filatelie in het algemeen 
wordt uitgereikt. Het buiten de ver-
eniging actief de filatelie promoten, 
maakt dat vele verzamelaars hun 
weg naar de verenigingen vinden en 
we met z’n allen nog lang van onze 
hobby kunnen genieten.

Column (32, slot): 
Lege stoelen… ze zijn 
snel weer bezet!

in memoriam evert boelens (1938-2018)

John Driessen (l) en Bondspenningmeester 
Harrie Jans
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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’ en uw adres. 

(advertentie)

•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

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

•  Franco vanaf 75,00 euro

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums

 
Nu te koop: CD-rom jaargang 2017

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

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

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

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

 
samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl

 •
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I
n februari verscheen het 
velletje van tien zegels 
bij het 200-jarig bestaan 
van het Rijksmuseum van 

Oudheden (RMO) in Leiden. Het 
werd lovend in Volkskrant Magazine 
besproken. Ontwerper Biemans van 
het velletje is Art Director van het 
Magazine. Het bronzen zwaard van 
Ommerschans (1500-1350 v.Chr.) 
(afb. 1) kocht het RMO in 2017 

op een kunstveiling. Buro Birza 
verwerkte het zwaard speels in de 
voet van de 2 in het bijbehorende 
stempel. Zie de stempelrubriek 
in deze Filatelie. Op afb. 2 het 
bronzen beeld (700-300 v. Chr.) 
van de Egyptische godin Bastet, 
herkenbaar aan de kattenkop. Op 
afb. 3 de mooiste mummiekist 
uit de collectie van het RMO van 
Pefjaoeneith uit ca. 600 v. Chr. Hij 

1

4 7

93 6

82 5

was inspecteur van de tempeldo-
meinen, wat een belangrijke functie 
was. Ook verscheen een postset 
over het glaswerk van het RMO 
inclusief prentbriefkaarten, wat de 
basis vormt voor de maximumkaart 
(afb. 4): drinkschaal op een bruine 
voet met ingesmolten glaskorrels 
van diverse kleuren (Italië 1e eeuw 
n. Chr.).
Drieënzestig Hollandse mees-
terwerken uit de Hermitage in 
Sint-Petersburg kunt u tot 27 mei 
zien in de Amsterdamse Hermitage. 
Portretten door Rembrandt en 
zijn beroemde leerlingen vormen 
de kern van de tentoonstelling. 
Veel Hollandse schilderijen zijn de 
afgelopen 300 jaar door de Tsaren 
aangekocht, waar Peter de Grote al 
mee startte. In de Sovjetperiode zijn 
deze vaak op postzegels versche-
nen. Een vroeg werk van Rembrandt 
uit 1635 is ‘Het portret van een 
man zittend aan zijn schrijftafel’ 
(afb. 5). Zijn kleren van fijne stof en 
het boek met handgeschreven tekst 
indiceert dat hij vermogend is. Op 
afb. 6 ‘Oude man in het rood’ uit 
1654. De lichtval van linksboven laat 
het gezicht half in de schaduw en 
plaats de handen in het volle licht. 
Rembrandt bewijst hier dat hij de 
meester van het spel van licht en 
schaduw is. Het kleinste schilderij 
in de tentoonstelling (39 x 32 cm) 
uit 1657 is ‘De jonge vrouw met de 
oorbellen’ (afb. 7). Het werd in 1781 
door Catherina de Grote verworven. 
Dit schilderij wordt vaak vergeleken 
met ‘Het meisje met de Parel’, een 
meesterwerk van Vermeer. Stem-
pelplaats afb. 5-8 is Leningrad.
Ook in de tentoonstelling het ogen-
schijnlijk onschuldige schilderij van 
Gerard Terborch, een tijdgenoot van 
Rembrandt, getiteld ‘Een glas limo-
nade’ (afb. 8). Het onopgemaakte 
bed indiceert dat het wellicht een 
bordeelscene is en de oude vrouw 
een koppelaarster. Een soortgelijke 
ondeugende scene verscheen in 
2017 in Duitsland ‘Het meisje met 
het wijnglas’ van Vermeer, uit het 
Hertog Anton Ulrich-Museum in 
Brunswijk (afb. 9). De Courtisane 
van Van Gogh uit 2014 (afb. 10) 
siert het affiche van de huidige 
tentoonstelling Van Gogh en Japan 
in het Van Goghmuseum.10
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2: Ansichtkaart Hoofd-
ingang Universiteit 
Amsterdam 

3: Universiteit 
Amsterdam, 
zegel 350 jaar 
1632-1982 
(NVPH 1260) 

Een bijzondere 
universiteitsbrief 

‘franco’ geschreven. De P.T.T. geeft hiermee te 
kennen dat bij deze tweede verzending geen 
port verschuldigd is. Met een grijs potlood is 
de met inkt geschreven plaatsnaam Amster-
dam doorgestreept en vervangen door Leiden. 
Slechts een miniem gedeelte van deze plaats-
naam is vaag zichtbaar. In een latere instantie 
is namelijk de naam Leiden grotendeels weg 
gegumd. Aan de Universiteit te Leiden is De 
Jongh evenmin bekend (afb. 5+6). 

Utrecht
In Leiden stuurt de postambtenaar de brief 
met stempel ‘Leiden 6, 15.5.28 8-9N’ (links 
midden) door naar de Universiteit van Utrecht. 
Na Amsterdam en Leiden is hij ‘overtuigd’ dat 
Pedel de Jongh verbonden is aan de fameuze 
universiteit van de Domstad (afb. 7+8).
Voordat de Utrechtse posterijen de brief 
gaat aanbieden, wordt deze beboet met een 
strafportzegel van 2½ cnt (NVPH P62) met 
dagtekenstempel ‘Utrecht, 18.V.1928 3V’ 
(linksonder). Als blijkt dat Pedel De Jongh ook 

aan de Universiteit van Utrecht onbekend is 
en de brief geweigerd wordt (zie violet stempel 
op keerzijde brief: ‘Refusé / Geweigerd en met 
aantekening van de besteller kopstaand met 
potlood en onduidelijk bestellerstempel C. 3.’), 
wordt het strafportzegel nietig verklaard en 
afgeschreven (zie rechthoekig violet neven-
stempel van Utrecht, linksonder (afb. 9). 
Met rode pen wordt de plaatsnaam Utrecht 
doorstreept en gaat de brief linea recta terug 
naar Amsterdam (met rode pen onderaan). 

Amsterdam
In Amsterdam aangekomen wordt de brief 
opnieuw beboet met 2½ cnt (NVPH P62). Het 
strafportzegel wordt ontwaard met het stem-
pel ‘Amsterdam 72, 21.V.1928’ (rechtsonder). 
Alvorens de brief uiteindelijk retour afzender 
gaat (zie rechthoekig violet stempeltje boven 
het rechter strafportzegel), wordt de brief 
voor een tweede keer bij de Universiteit van 
Amsterdam aangeboden. Dit is te herleiden 
aan de geschreven tekst op de keerzijde van 
de brief van postbesteller B.307 (B. duidt op 
tweede bestelling die dag): ‘te Amsterdam 
aan de universiteit geadresseerde onbekend, 
22/5 ’28’. Bij ontvangst is afzender ‘Practi-
zijns Bibliotheek te Amsterdam’ in de 5e Wijk 
verplicht het strafport van 2½c te betalen. 
We zien rechts boven OLYMPIADE in het vlag-
stempel het hoofdbestellerstempel 19. Ook 
wordt er door middel van een 2x onderstreep-
te ZOZ (zie ommezijde) met nadruk verwezen 
naar de teksten op de keerzijde van de brief.

Het olympisch machinestempel
Alvorens ik bovengenoemd vlagstempel ga 
 behandelen, wil ik eerst de voorgeschiede-
nis van het dagtekenstempel doornemen. 
Belangrijk is daarbij de weergave van de ‘N’ van 
 STATION in spiegelbeeld. Deze stempelfout 
 dateert al vanaf de tweede helft september 
1927 toen de versleten ‘N’ vervangen werd door 
een nieuwe ‘N’. Deze werd echter kopstaand 
geplaatst. De stempelfout wordt pas in de 

et poststuk is gefrankeerd met 5 c 
Veth (NVPH 177). Dit is het lokale 
brieftarief. De brief wordt afgestem-
peld met het olympische propaganda 

machinestempel: ‘Amsterdam Centraal- 
Station, 12.V.1928, 11-12V’ (afb. 1). 
De brief is bestemd voor Mr. Dr. A.W. de Jongh, 
Pedel aan de Universiteit van Amsterdam. Een 
Pedel is een functionaris aan de universiteit 
die onder meer optreedt als ceremoniemees-
ter bij academische plechtigheden en als 
administrateur examens coördineert. De heer 
De Jongh is echter onbekend aan de Universi-
teit van Amsterdam (afb. 2-4). De brief wordt 
teruggestuurd naar de afzender, getuige het 
omkaderde rechthoekige nevenstempel in 
violet, rechtsboven het strafportzegel. 
De afzender probeert het een tweede keer. 
Nu naar de Pedel van de universiteit in Leiden, 
met vertrekstempel ‘Amsterdam Centraal-
Station 8, 14.V.1928 8N’ rechts, onder het 
machinestempel. Op het postkantoor van Am-
sterdam wordt linksboven met blauw potlood 

H

Drie universiteiten worden door deze zwerfbrief in het zonnetje gezet. 
Uiteraard gaat dit gepaard met mijn specialiteit en liefde voor de 
Olympische Spelen. Als zodanig krijgt het olympisch machinestempel 
van Amsterdam 1928 eveneens alle aandacht in dit tweeledige, 
posthistorisch zowel als thematisch, verhaal.
door Laurentz Jonker

in combinatie met het olympisch machine-
stempel van amsterdam 1928, nader belicht

1: Voorzijde brief
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ochtend van 3 april 1928 met uur aanduiding 
9-10V (= voormiddag) opgemerkt en hersteld. 
Voorafgaand aan de olympische stempelvlag 
worden twee andere stempelvlaggen met deze 
fout in het dagtekenstempel gebruikt. 
1. Tussen welvende lijnen: ‘Postzegels-rechts/
Boven in den hoek/Vlugger verzending’. 

2. In rechthoek: ‘Koopt thans/Weldadigheids/
Postzegels/Voor het kind’. 
Medio januari 1928 wordt stempel 2 opnieuw 
vervangen door stempel 1. Deze stempelvlag 
wordt op zondag 1 april 1928 met het uur 
9-10N (= namiddag) gewisseld voor de Olym-
pische stempelvlag (afb. 10+11).

Flier stempelmachine
Om de Olympische Spelen van Amsterdam 
1928 te promoten, besluit het hoofdkantoor 
‘Amsterdam Centraal-Station’ voor een 
bepaalde periode een olympische vlag op de 
Flier stempelmachine te zetten.
Dit stempel is gebruikt van 1 april 9-10N tot en 

4: Universiteit Amsterdam, brief met frankeermachinestempel uit 1984

5: Ansichtkaart 
Universiteit Leiden

6: Zegel Universiteit 
Leiden 400 jaar 1575-
1975 (NVPH 1066)

7: Ansichtkaart Universiteit Utrecht 

8: Brieffragment met driehoekig zegel 1936, 6c Pallas Athene, Godin van de 
Wijsheid (NVPH 287) naar aanleiding van het 300 jaar (1636-1936) bestaan, met 
dito machinestempel. Studenten van deze universiteit voerden in het kader van 
culturele activiteiten tijdens de Olympische Spelen van Amsterdam in 1928 in het 
oude stadion het Egyptisch openluchtspel ‘Ichnaton’ op. 

(Links) 9: Keerzijde brief (Rechts) 10: Stempelvlaggen met omgekeerde ‘N’ in STATION voorafgaand aan het olympisch vlagstempel. Geïllustreerde brief van het Nederlands 
Olympisch Comité, 4.II.1928 met NVPH 186. De art-deco illustratie op de envelop is een ontwerp van Jan Wils, de architect van het Olympisch stadion 
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met 7 juni 1928 1-2N. Tussen gestileerde lijnen 
met rechts het Amsterdamse stadswapen 
staat de tekst: ‘IXe olympiade Amsterdam 
1928’. De afmeting is 43x18mm. Over het woord 
olympiade is destijds veel te doen geweest. Im-
mers, een olympiade is de periode tussen twee 
Olympische Spelen in. Tegenwoordig doen wij 
daar niet zo moeilijk over. We spreken makkelijk 
over de Olympiade zegels van 1928. 
In de namiddag van 7 juni wordt de olympi-
sche vlag gewisseld voor een vlag met drie 
onbeduidende golvende lijnen. Het intrigeert 

mij tot op de dag van vandaag waarom het 
olympisch propagandastempel van Amster-
dam Centraal Station op die dag eindigt. Liefst 
zeven weken voor aanvang van de openings-
ceremonie van de Olympische Spelen op 
28 juli 1928 (afb. 12+13). 
Als wij een vergelijk maken met eerdere Olym-
pische Spelen zoals die van 1912 (Stockholm), 
1920 (Antwerpen) en van 1924 (Parijs) dan 
zien wij dat de olympische propagandastem-
pels in die landen tijdens of zelfs ver na de 
spelen nog in gebruik zijn.

Stempelkwaliteit
Het olympisch vlagstempel van 1928 is tot op 
het laatst duidelijk. Niets mis mee, daaraan kan 
het niet gelegen hebben. Lag de grondslag van 
de verandering soms aan het woord olympiade, 
waarover zoveel gediscussieerd werd? Wie het 
weet mag het zeggen! 
Wat wel versleten is, is het dagtekenstempel. 
Als dat eens vervangen zou worden? Naast de 
reeds vervangen ‘N’ in 1927 is de buitenring van 
dit stempel na verloop van tijd aan de onderkant 
vervormd en uiteindelijk breekt de ring (afb. 14). 

12: Ansichtkaart Amsterdam Centraal Station met rechts het postkantoor

11: Brief met 15c springruiter (NVPH 218) en het olympisch machinestempel ‘AMSTERDAM 
CENTRAAL-STATION, 1.IV.1928 9-10N’ met gespiegelde ‘N’ in STATION. In combinatie 
met het olympische vlagstempel is deze stempelfout nog geen twee volle dagen in gebruik 
geweest. Dus schaars

13: Kaart met het olympisch machinestempel van 7.IV.1928 9-10V (NVPH 177) met breuk 
onder in de buitenring

14: Kaart met 10c hardloper (NVPH 217) en met normaal machinestempel van 28.VII.1928. 
Op deze zaterdag worden de Olympische Spelen officieel geopend. De Japanse afzender ver-
telt onder andere over een regenachtige dag met opklaringen tijdens de Olympische Spelen. 
De breuk in de buitenring is goed herkenbaar evenals de slechte afdruk van het jaartal

15: Kaart met 5c Veth (NVPH 177) naar Nederlands-Indië met het olympisch machine-
stempel zonder jaartal en met ‘deuk’ in buitenring onderaan

16: Boven: Keerzijde brief met het olympisch machinestempel in spiegelbeeld (Abklatsch), ’20.
VI.1928’. Onder: Kaart met 10c Veth (NVPH 182) zonder dagtekenstempel
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De cijfers van het jaartal 1928 drukken slecht 
af, zeker bij geringe drukinkt, met het gevolg 
dat enkele cijfers vervallen en het komt zelfs 
voor dat het gehele jaartal ontbreekt (afb. 15). 
Maar het dagtekenstempel wordt na vervan-
ging van de olympische vlag gehandhaafd 
en ‘vrolijk’ met andere vlaggen hergebruikt. 
Wonderlijk.
Andere variëteiten die voorkomen zijn het 
olympisch vlagstempel, of een gedeelte 
daarvan, zonder dagtekenstempel en een 
stempeldruk in spiegelbeeld (zogenoemde 
Abklatsch) (afb. 16). 
De laatste dag van gebruik van de olympische 
vlag is 7 juni. Toch kennen wij enkele latere 
data van gebruik: 21 en 22 juni 1928. Ongetwij-
feld valt dit hergebruik onder de noemer van 
vriendendienst. Op speciaal verzoek wordt de 
vlag met de drie golvende lijnen kortstondig 
gewisseld door de olympiade vlag (afb. 17). 

17: Brief met complete 
serie Olympiade zegels 
(NVPH 212-219) 
afgestempeld met het 
olympisch machine-
stempel op 21.VI.1928 
11-12V. ‘Maakwerk 
op bestelling’. De 
brief wordt door een 
bevriende postambte-
naar verstuurd of 
meegenomen naar het 
Olympisch Stadion 
postkantoor waar het 
links voorzien wordt 
door twee Olympische 
gelegenheidstempels 
‘N1’ van 21.VI.1928 
U13, een uur later, 
alvorens de brief 
zijn weg vindt naar 
geadresseerde in 
Amersfoort

et mooie van de filatelie is dat je hele-
maal op jezelf de geschiedenis in kunt 
gaan. Bij de voorbereiding van het 
hoofdstuk over de Bevrijdings zegels 

1944-1946 voor het Handboek Postwaarden 
Nederland kwam bijgaand briefkaartje voorbij. 
Het was verzonden vanuit Kerkrade op 15 juni 
1945. Er is sprake van overfrankering, aange-
zien het een frankering van 14 cent betreft, 
terwijl het buitenlands briefkaarttarief 12½ 
cent bedroeg, maar op deze wijze was het wel 
mogelijk om een 4 cent briefkaart naar Chili te 
sturen. Mogelijk was het gebruik van de twee 
5-centzegels met de kruiser Hr. Ms. De Ruyter 
een teken van bevrijding van de afzender naar 
de geadresseerde, hoewel Kerkrade reeds op 5 
oktober 1944 door de Amerikanen was bevrijd. 
Sinds wanneer de Bevrijdingszegels in Kerkrade 
verkrijgbaar waren is niet duidelijk, mogelijk pas 
in maart 1945, maar in het pas op 5 mei 1945 
bevrijde noordelijke deel van Nederland, zou dat 
pas vanaf 1 april 1946 zijn (zie Handboek Post-
waarden A22 p. 38-51). Deze briefkaart werd 
op 16 juni 1945 verzonden vanuit Kerkrade en 
werd door zowel de Nederlandse als de Engelse 
censuur gecontroleerd. Brieven waren toen nog 
niet toegestaan. De tekst op het briefkaartje wil 
ik u niet onthouden, ‘Terug naar 1945’.

Gert Holstege

An das jüd. Comité zur Vermittlung an Frau Ferd. Roth-
schild Santiago Chile

Kerkrade, den 15 Juni 1945

Meine liebe Frau Rothschild,
Endlich ist der so lange ersehnte Frieden da! – Ich war 
klar für England, bekam ½ Tag zu spät zur Pass, dadurch 
kein engl. Visum. Nun ging ich illegal nach Holland. Als 
die Polen-Transporte begannen hiess es „untertau-
chen“! Zwei Jahre lebendig begraben, eine harte Zeit. 
Wir haben das Leben gerettet – c’est tout -. Holland 

Terug naar 1945

H

ist schwer getroffen. Von m/ Angehör habe ich jetzt 
noch nichts gehört. Sie waren klüger, gingen zeitig aus 
Hitler – Deutschland. Wie sind Sie alle über den Krieg 
gekommen. Ich würde mich sehr freuen bald Gutes von 

Ihnen zu hören. Man darf nur Karten schreiben.
Mit den herzlichsten Grüssen, 
Ihre Anna Reiss
z. Zt. St. Elisabethstift Kerkrade Holland Limburg
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anneer wij de studie van de postzegel 
als oorspronkelijk centrum van 
de filatelie beschouwen, vormt de 
posthistorie de cirkel daaromheen. 

De posthistorie laat onder andere zien hoe 
de postzegel in al zijn variaties is gebruikt en 
heeft gefunctioneerd. Als buitenste cirkel zijn 
de omgevingsfactoren te beschouwen waar-
binnen filatelie en posthistorie zich hebben 
afgespeeld. Kunstopvattingen, uitdrukkings-
vormen, druktechniek, kleurgebruik, belette-
ring, illustratie, formulierenontwerp, (postale) 
vervoermiddelen, etc. spelen hierbij een rol.
Al deze elementen zijn medebepalend voor 
het tijdperk dat we beschouwen. Brieven of 
briefkaarten met een bedrukking trekken niet 
alleen de aandacht van de ontvanger, maar 
passen naadloos in deze beeldomgeving. Per-
gamijnenveloppen zijn door hun korte gebruik 
van circa 10 jaar en hun veel toegepaste Art 
Nouveau bedrukking nog eens extra kenmer-
kend voor de periode waarin ze zijn gebruikt. 

Ontwikkeling van de envelop
De naam envelop komt van het Franse woord 
‘envelopper’ dat omsluiten betekent. Pas na 
de Napoleontische tijd, toen de economische 
ontwikkeling wat beter op gang kwam, ont-
stond er behoefte aan machinaal vervaardigd 
papier, dat veel goedkoper was dan handge-
schept papier. Aanvankelijk werden geschre-
ven brieven en facturen voor verzending 
dichtgevouwen en gesloten met een lakzegel. 
Rond 1820 kwam in Engeland de gedachte op 
dat het eenvoudiger zou zijn om een brief of 

W
factuur in een envelop te steken en die vervol-
gens te sluiten. Het adres kon dan duidelijk op 
de envelop worden geschreven. Na een eerste 
ontwikkeling waarbij enveloppen met de hand 
werden vervaardigd, werd in 1844 in Engeland 
de eerste enveloppenmachine ontwikkeld. 
Onderdeel van de machinale enveloppen-
fabricage was het snijden van stanslingen. 
Stanslingen zijn vormen die met behulp van 
scherpe messen uit een stapel papier worden 
gestanst en de onderdelen vormen waaruit de 
enveloppen worden samengesteld.

Postwaardestukken
Vooral verzamelaars van postwaardestukken 
letten scherp op de wijze waarop de envelop is 
vormgegeven, omdat vorm en afmetingen van 
postwaardestukken een wezenlijk onderdeel 
van de studie van dit onderdeel van de filatelie 
vormen. Om de efficiëntie te verbeteren zocht 
men naar mogelijkheden om de envelop deels 
doorschijnend te maken middels een venster 
zodat het op de brief of factuur geschreven 
adres voor de brievenbesteller leesbaar was 
zonder dat het adres op de envelop hoefde te 
worden overgenomen. Begin 20e eeuw werd 
de vensterenvelop ontwikkeld zoals we die 
heden ten dage nog kennen, ook al loopt de 
hoeveelheid fysieke post in hoog tempo terug 
en worden de meeste teksten en facturen 
tegenwoordig via e-mail verzonden.

Reclame via enveloppen
Al rond 1860 kwamen de eerste enveloppen 
met reclamebedrukking op de markt. Het was 

immers een kleine moeite om de blanco enve-
loppen bij een drukkerij in grote aantallen te 
voorzien van firmagegevens van de afzender 
al of niet met een illustratie van de activiteiten 
en/of van de behaalde onderscheidingen voor 
de firmaproducten alvorens de enveloppen 
voor verzending te gebruiken. Lange tijd was 
het gebruikelijk geweest om de zakelijke brief 
of briefkaart te voorzien van een kleurige 
afzendersticker of -stempel, maar naarmate 
de economische ontwikkeling sterker werd en 
ook het aantal consumenten toenam, globaal 
vanaf het derde kwart van de 19e eeuw, 
probeerde elk zichzelf respecterend bedrijf de 
aandacht van zijn afnemers te trekken en nam 
het aandeel van enveloppen met firmabedruk-
king in de zakelijke post sterk toe. 
In dat kader zien we begin 1900 ook het be-
drukken van de binnenzijde van de envelop ont-
staan. Na opening van de envelop en het verwij-
deren van de inhoud probeert de afzender nog 
altijd uw aandacht te trekken, nu via het venster 
van de gebruikte envelop. Hoewel afzenderstic-
kers en -stempels alsmede firma-illustraties 
tegenwoordig vrijwel niet meer voorkomen, 
zien we ze een enkele keer nog wel eens. Dat 
geldt met name bij post voor een goed doel of 
van afzenders met een ideële instelling. Wie 
wat meer wil weten over geïllustreerde post zou 
nog eens het maandblad van oktober 2011 erbij 
kunnen pakken waarin ik heb geschreven over 
geïllustreerde brieven en briefkaarten.

Pergamijnenveloppen
Pergamijnenveloppen zijn gemaakt van een 
soort doorschijnend papier, dat ‘pergamijn’ 
wordt genoemd. Nadeel van een doorschij-
nende envelop is dat de inhoud van de envelop 
voor de buitenwacht zichtbaar is. Door het 
pergamijn te voorzien van kleurstoffen en/
of door het aanbrengen van een bedrukking 
worden pergamijnenveloppen daarom meestal 
ondoorzichtig gemaakt. Volledig doorzichtige 

Het onderwerp van dit artikel is een afgeleide van de filatelie 
en behoort tot de periferie van onze geliefde hobby. 
door Edwin Voerman

Pergamijnenveloppen

Afb. 1. Zwarte pergamij-
nenvelop met inhoud van 
een onderneming in touw 
(‘corderie’), vlechtwerk 
(‘ficellerie’) en hennep 
(‘filature de chanvre’) uit 
Douai 1909. De envelop 
is gedrukt bij Thirion & 
Bouchet te Parijs.

Afb. 2. Zwarte pergamij-
nenvelop met inhoud van 
G. Patou te Parijs leve-
rancier van grondstoffen 
voor de vervaardiging van 
borstels uit 1911. De enve-
lop is gedrukt bij Arnaud 
te Lyon en Parijs.
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enveloppen met een commerciële achter-
grond zijn schaars. 
Bij de door middel van kleurstoffen ondoor-
zichtig gemaakte enveloppen is alleen het 
venster geheel doorzichtig gelaten om de post-
bode het adres te kunnen laten lezen. Overeen-
komstig hun periode van gebruik, die globaal 
van 1907 tot in de Eerste Wereldoorlog loopt, 
zijn ze veelal fraai bedrukt in Art Nouveau stijl 
met de firmanaam van de afzender wat de 
aantrekkelijkheid van deze enveloppen enorm 
verhoogt. Door de combinatie van het bijzon-
dere papier en de fraaie bedrukking, zullen ze 
destijds als reclameobject sterk de aandacht 
hebben getrokken. Aan de andere kant hebben 
hun kwetsbaarheid en kostprijs beslist een rol 
gespeeld in hun beperkte gebruiksduur. Ook de 

schaarste aan grondstoffen 
die in de periode 1914-1918 
optrad en nog enkele jaren 
aanhield, kan een rol hebben 
gespeeld bij het in onbruik 
raken van deze enveloppen. 
Voorts moet niet worden 
uitgesloten dat de slechte 
leesbaarheid van de post-
stempels op dit papier op 
bezwaren stuitte zowel van 
de kant van de posterijen als 
van het publiek. Meestal is er 
sprake van meerdere facto-
ren die een verschijnsel doen 
opkomen of verdwijnen. 

Pergamijnenveloppen heb-
ben een zekere stijfheid en 
echt gebruikte exemplaren 
vertonen vrijwel altijd een 
(lichte) beschadiging. Dat is 
bij dit materiaal op termijn 
vrijwel niet te vermijden. 
Aangezien je op pergamijn 
niet goed kunt schrijven 
omdat het te glad is, zijn 
pergamijnenveloppen altijd 
uitgevoerd als vensterenve-

loppen om het adres zichtbaar te maken. Voor 
het ondoorzichtig maken van de envelop werd 
meestal de kleur zwart gebruikt (afb. 1-4). Een 
enkele keer komen we bruin, rood of blauw 
tegen.

Wat is pergamijn?
Pergamijn is een glad en doorschijnend houtvrij 
papier met een gewicht van 30-70 g/m². Het 
wordt verkregen door het langdurig op speciale 
wijze malen van de vezels waaruit de papierpulp 
is samengesteld. Het is transparant en wordt 
desgewenst, zoals hierboven aangegeven, 
ondoorschijnend gemaakt door er kleurstoffen 
aan toe te voegen. Het papier is erg glad. Dat 
gladde karakter wordt bereikt door middel van 
satineren. Dat is een papierveredelingsproces 

waarbij gebruik gemaakt wordt van een kalan-
der, een combinatie van speciale walsen. 
Pergamijn wordt onder andere gebruikt in 
fotoalbums tussen twee bladzijden ter be-
scherming van de foto’s en om fijne afbeel-
dingen in boeken af te schermen. Verwerkt 
tot envelop komt het tegenwoordig nog maar 
beperkt voor. Pergamijn houdt ook vet tegen, 
wat nuttig is bij de verpakking van allerhande 
voedingsmiddelen. Omdat het ook water 
tegenhoudt, wordt het eveneens gebruikt voor 
de verpakking van goedkoop vuurwerk. 
In Frankijk worden deze enveloppen ook wel 
‘enveloppes mica’ genoemd vanwege de glim-
mende eigenschap van het papier. Een enkele 
keer komen we de aanduiding ‘enveloppe 
diaphane’ tegen, letterlijk vertaald: transpa-
rante envelop.
Bekende doorschijnende papiersoorten die 
sterk verwant zijn aan pergamijn, zijn ’cal-
queerpapier’, een doorzichtig papier, dat onder 
andere voor het overtrekken van tekeningen 
kan worden gebuikt en ‘perkamentpapier’ dat 
geen vet doorlaat. Perkamentpapier wordt 
onder andere gebruikt voor het verpakken van 
boter. Voor de vervaardiging van calqueerpa-
pier worden de papiervezels gemalen en ver-
mengd met olie of harsachtige stoffen. Voor 
perkamentpapier (‘vetdicht’ papier) wordt het 
papier met bepaalde chemicaliën behandeld 
waaronder zwavelzuur.

Producenten
In Frankrijk heeft slechts een handvol druk-
kerijen zich met de vervaardiging van deze 
pergamijnenveloppen beziggehouden. In 
andere landen moeten dat er nog veel minder 
zijn geweest, want de Franse enveloppen ko-
men het meest voor. Het drukken ging onder 
een patentnummer met de volgende notatie: 
‘Enveloppe Mica Brevet 361.906 s.G.D.G’.
‘s.G.D.G.’ staat voor ‘sans Garantie Du Gouver-
nement’. De staat patenteerde dus wel, maar 
gaf geen garantie omtrent de werking van het 
product. Deze notatie staat op de achterzijde 
van alle Franse pergamijnenveloppen, gevolgd 
door de naam en vestigingsplaats van de 
drukkerij in kwestie.

Afb. 3. Zwarte pergamijnenvelop zonder inhoud van de firma A.L. Stoffel te 
Parijs uit 1913. De drukkerij van deze envelop is onbekend. De meeste van dit 
soort enveloppen zijn zonder inhoud.

Afb. 4. Zwarte pergamijnenvelop van de Brie fabriek Lambert Fils gedrukt bij Arnaud te 
Lyon en Parijs. 

Afb. 4a. Inhoud van de ‘Lambert’ envelop is een rijk geïllustreerde factuur voor 
kaas van 1 juni 1916. Het adres schoof precies voor het venster.
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Zo kennen we de drukkerijen B. Arnaud (Lyon 
en Parijs), A. Ramboz (Lyon en Parijs), Napoléon 
Alexandre & Cie (Parijs), Thirion & Bouchet 
(Parijs), Moullot (Marseille), Wetterwald 
(Bordeaux) en Robert Frères (Nantes). Het me-
rendeel van de drukkerijen van deze bijzondere 
enveloppen is dus gevestigd in Parijs, terwijl 
de afnemers door het hele land zijn te vinden. 
Enveloppen van Arnaud komen het meest voor.
Van de firma Bénédictine (afb. 5), de be-
roemde likeurstokers uit Fécamp in Norman-
dië, zijn enveloppen bekend in verschillende 
kleuren. Bénédictine is daarmee de enige 
mij bekende firma die als het ware een hele 
collectie van deze enveloppen heeft gebruikt 
en daarmee de mogelijkheden tot reclame op-
timaal heeft benut. Een datering van gebruik 
is bij de Bénédictine-enveloppen vrijwel nooit 
te geven omdat op de plaats van de postzegel 
(rechtsboven) een rondje in het papier van de 
envelop is uitgespaard waardoorheen werd ge-
stempeld. De postzegel werd zo op de factuur 
geplakt dat hij precies voor deze uitsparing 
terecht kwam. Al voor de uitgifte van de post-
zegel in Frankrijk in 1849 is daar de envelop 
geïntroduceerd met een ronde uitsparing die 

de bedoeling had de inhoud van een gewenst 
datumstempel te voorzien. Het ging dan om 
stukken waarvoor een officiële datering cruci-
aal was. Te denken valt aan notarisstukken. In 
later tijden zien we deze enveloppen waarbij 
de uitsparing om verschillende overwegingen 
is aangebracht wel vaker. In het geval van Bé-
nédictine ging het om facturen. Ook al waren 
die zelf al gedateerd met de pen of middels de 
schrijfmachine, kan het toch gewenst zijn ge-
weest om een leesbaar poststempel te kunnen 
tonen, wat op de donkere pergamijnenvelop-
pen zelf maar slecht lukte. Zo had de debiteur 
het bewijs in handen wanneer de factuur op 
de bus was gegaan en hoefde de envelop 
daarvoor niet te worden bewaard. 

Nederland
Ook in Nederland zijn de donker gekleurde 
pergamijnenveloppen gebruikt, zij het mondjes-
maat. Uit de collectie F. Simons kan ik u er twee 
laten zien van de firma’s ‘De Veluwe’ te Nun-
speet en ‘R.S. Stokvis en Zonen’ te Rotterdam 
(afb. 6+7). Beide enveloppen zijn gefrankeerd 
met een 5 cent Bontkraagzegel dat perfect in de 
waargenomen Franse gebruiksperiode van deze 

enveloppen valt. De ‘Veluwe’ envelop is gedrukt 
bij de bekende Franse drukkerij van Arnaud te 
Lyon en Parijs. De gebruiksdatum valt helaas 
niet te ontcijferen. De andere envelop is van 
Nederlands fabricaat en gedrukt in Rotterdam. 
Het jaar van gebruik is 1913. Tot op heden is dit 
de mij enig bekende commerciële donkere per-
gamijnenvelop van Nederlandse bodem. Op de 
achterzijde valt te lezen ‘Enveloppe Mica No. 95’ 
en ‘vervaardigd …… Rotterdam’. Ongetwijfeld 
heeft hier een Nederlandse drukkerij het Franse 
procedé gevolgd. Helaas kon de naam van deze 
drukkerij niet worden achterhaald.

Met port belast
Tenslotte vestig ik graag de aandacht op de bij 
veel verzamelaars bekende donkergekleurde 
Nederlandse pergamijnenveloppen van de 
PTT met het opschrift: ‘Administratie der 
Posterijen en Telegrafie Inhoud: briefkaart/
gedrukt stuk met port belast. Modelnummer 
272 en 73’ (afb. 8+9). Deze enveloppen kennen 
een ondoorzichtig linkerdeel waarachter het 
tekstdeel van het stuk werd geplaatst en een 
doorzichtig rechterdeel om de adressering te 
kunnen lezen. Zodoende kon de geadresseerde 
zien dat het stuk voor hem/haar was bestemd, 
zonder de inhoud te kunnen lezen. Dat kon pas 
nadat het aangegeven portbedrag was vol-
daan. Hoewel op deze enveloppen geen enkele 
aanduiding is te vinden waar of door wie ze 
zijn vervaardigd, mag worden aangenomen dat 
ze van Nederlands fabricaat zijn. Het vroegst 
bekende exemplaar dateert uit 1907. Dit type 
enveloppen vloeide voort uit het door de UPU 
toelaten van briefkaarten waarbij links op de 
adreszijde tekst mocht worden geschreven. 
We kennen ook nog Model nummer 272 die 
in 1905 het levenslicht zag, toen men nog op 
de adreszijde van de briefkaarten geen tekst 
mocht schrijven. Beide modellen kennen 
verscheidene pergamijnvarianten.1

 

Afb. 5. Rode pergamijnen-
velop zonder inhoud van de 
bekende likeurstokerij Béné-
dictine uit Fécamp (ca. 1910). 
Bénédictine is één van de 
weinige gebruikers die van 
dit soort enveloppen meer-
dere kleuren heeft gebruikt. 
Goed is de ronde uitsparing 
rechtsboven in de envelop 
te zien waar doorheen werd 
gestempeld. De postzegel was 
niet op de envelop geplakt, 
maar op de factuur die door 
de uitsparing heen werd 
gestempeld. De envelop is 
gedrukt bij Arnaud te Lyon 
en Parijs.

Afb. 6. Zwarte Nederlandse 
pergamijnenvelop van de 
verffabriek ‘De Veluwe’ 
in Nunspeet (opgericht in 
1895). De envelop is van 
Franse makelij en gedrukt 
bij Arnaud te Lyon en 
Parijs. De gebruiksdatum 
is niet leesbaar.

Afb. 7. Zwarte Nederlandse 
pergamijnenvelop van 
R.S. Stokvis en Zonen 
(opgericht 1849), een breed 
georiënteerde Rotterdamse 
handelmaatschappij met 
destijds vestigingen in 
Nederland, België en 
Nederlands-Indië. De 
envelop is van Nederlandse 
makelij, maar helaas valt 
de naam van de drukkerij 
op de achterzijde van de 
envelop niet te achterha-
len. De gebruiksdatum is 
13 augustus of 13 septem-
ber 1913.



MEI 2018 FILATELIE 273

 

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

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

Gevraagd
Gevraagd Europazegels Ned. 
Ongestempeld voor verzamelaar. 
A. Flören. Tel. 0182514753.

Diversen
Ruilen. Stuur ± 300 zegels wereld. 
Omgaand zelfde aantal en kwaliteit 
waarde retour. Dekker, Boezem-
singel 362, 3034CD Rotterdam.

Postal Stationery 1945-1991 
 Kaliningrad /Klaipeda. Naar wie 
mag ik een mancolijst sturen?  
J.A. de Kok 0252-262243.

K

LEIN E

A N N O N

C
E

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

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

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

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

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

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

 Z 200 gebruikte albums voor  40% van de nieuwprijs

 Z Nieuwe albums en supplementen

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

 Z Postzegelbenodigdheden zoals pincetten, klemstroken, loepen, insteekboeken

 Z Bewerking mancolijsten

 www.tenkatephilatelie.nl
  info@tenkatephilatelie.nl

 06 – 466 44 808

In het bovenstaande artikel is een onderwerp 
aangeroerd dat bij mijn weten niet eerder 
belicht is geweest in kringen van de filatelie. 
Het behoort niet voor niets tot de marge van 
de filatelie. De tekst is dan ook te beschouwen 
als een eerste verkenning van het verschijnsel 
pergamijnenveloppen. Mogelijk valt er meer 
over te zeggen en zijn pergamijnenveloppen in 
kringen van papierkenners en/of -verzamelaars 
een meer bekend verschijnsel. Wie kan aanvul-
len of verbeteren nodig ik daartoe van harte uit. 
Met name het achterhalen van een eventueel 
bestaande dienstorder waarin het verdere 
gebruik van donkere pergamijnenveloppen 
wordt verboden, zou een prachtige aanvulling 
op dit onderwerp zijn. Postzegels waarop het 
poststempel slecht uitkwam, zijn wel vaker 
vervangen door zegels met een andere kleur. 

De Franse 20c van 1849 is daar een mooi 
voorbeeld van. Die kreeg na de tariefwijziging 
van 1850 naar 25c een blauwe kleur. Ook de 
penny black van 1840 werd al na een jaar ver-
vangen door een rood zegel en bij ons te lande 
werd zelfs nog in 1948 de bruinzwarte 6 cent 
type Hartz vervangen door een blauwgrijs 
exemplaar waarop de poststempels wel goed 
leesbaar waren. Waarom zou een dergelijke 
overweging dan ook niet gelden voor envelop-
pen? De eerste die een dergelijke dienstorder 
boven water weet te krijgen, kan van mij als 
beloning een fraaie Art Nouveau bedrukte 
Franse pergamijnenvelop tegemoet zien!

Noot
1. J.Th.M. Smelt, “De Nederlandsche Strafporto- 
enveloppen”, De Philatelist, 1938 p.110 – 112

verder geactualiseerd door Goldhoorn, L., in De Postzak 
120/121 1977 p.58 – 66

Met dank aan
Dr. H(enk) J. Porck Conservation Scientist & Curator 
Paper History Collections, emeritus. Henk is in 2016 
gepensioneerd als conserveringsonderzoeker en 
conservator papier bij de Koninklijke Bibliotheek. Van 
huis uit is hij biochemicus.
H.J. de Zoete, oud-conservator Museum Joh. Enschedé 
en specialist druktechnieken.
Drs. A.L.H.M. Simons voor het delen van zijn kennis en 
voor het uit zijn collectie ter beschikking stellen van 
de Nederlandse stukken inclusief het Nederlandse 
portstuk Model 272.
F. van den Heuvel voor het ter beschikking stellen van 
het Nederlandse portstuk Model 273.

Afb. 8. Nederlandse portenvelop vervaardigd van geheel doorzichtig 
 pergamijn model 272. De envelop is gestempeld op 18 april 1908 beplakt met 
2 De Ruijter portzegels van de emissie 1907.

Afb. 9. Nederlandse portenvelop met een ondoorzichtig linkerdeel van zwart pergamijn 
model 273 met ondoorzichtig linkerdeel. De envelop is gebruikt op 1 maart 1909 en 
beplakt met portzegels van de emissie 1894.

http://www.usca.nl/
mailto:info@usca.nl
tel:0180-316452
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
http://www.csk.nu/
http://www.sgbritannia.nl/
http://www.chinafilatelie.nl/
tel:0182-379470
http://www.nvpvl.nl/
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Het verband tussen filatelie en historie

aar aanleiding van de 
eerste aflevering van de 
rubriek ‘Kijk op Frankrijk’ 
kwam er meteen al een 

reactie van een lezer binnen. Die 
vraagt zich af hoe door de tijd heen 
de keuze voor bepaalde afbeel-
dingen op postzegels tot stand is 
gekomen. Hij gaat uit van een ver-
binding tussen filatelie en historie 
en vraagt zich af of er niet een boek 
over die verbinding bestaat. Laat ik 
eens beginnen met een algemene 
benadering van de beantwoording 
van de vraag die voor alle landen 
opgaat. Geleidelijk spits ik de be-
antwoording van de vraag dan toe 
op Frankrijk.

Staatshoofd, wapen, cijfer
In de beginperiode van de postze-
gel, grofweg de periode 1840 tot 
1870, bestonden er overwegend 
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 •  0 3  •
op dat gebied verschenen al eind 
negentiende eeuw. De Amerikanen 
waren er het eerst bij met emissies 
in 1893 ter herdenking van de 400e 
verjaardag van de ontdekking van 
Amerika door Columbus (afb. 8) 
en in 1898 ter gelegenheid van de 
expositie van Oklahoma (afb. 9). 
Nederland gaf zijn eerste bijzondere 
zegels uit in 1906 om de aandacht 
te vestigen op de bestrijding van de 
volksziekte tuberculose. In Frankrijk 
kwamen de eerste herdenkingsze-
gels pas in 1917 in de vorm van een 
toeslagserie om het leed van de 
Eerste Wereldoorlog te verzachten 
voor de achtergebleven weduwen 
en wezen. (afb. 10). Grofweg kende 
de wereld dus vanaf het eind van 
de 19e eeuw als frankeringszegels 
het klassieke model in de vorm van 
een afbeelding van het staatshoofd, 
het rijkswapen of een cijfer/getal en 
daarnaast zegels van meestal groot 
formaat met daarop een bijzondere 
voorstelling. Landen met een koning 

N

drie soorten afbeeldingen: Het 
staatshoofd, het rijkswapen of een 
cijfer/getal. (afb. 1-3). Ik denk dat 
de autoriteiten daar destijds niet 
lang over hoefden na te denken. 
Dergelijke afbeeldingen lagen voor 
de hand gezien het feit dat in de 
19e eeuw het nationalisme hoogtij 
vierde en de postzegel als semi-
waardepapier een officiële status 
had. Ook in oude postzegelalbums 
uit de 19e eeuw zien we op de 
eerste pagina van een land meestal 
het staatshoofd en het rijkswapen 
afgebeeld. Geleidelijk aan komen 
ook allegorische voorstellingen aan 
bod, zoals bijvoorbeeld de Franse 
emissie ‘Sage’ uit 1876 dat laat zien 
(afb. 4). 
Al vanaf ca. 1860 komen we reclame 
op poststukken tegen. Eerst in de 
vorm van afzenderstempels. Daarna 
werden het plaklabels (afb. 5) en 
tenslotte zien we complete illu-
straties van de activiteiten van de 
afzender en de daarmee behaalde 

samenstelling Edwin Voerman 

onderscheidingen (afb. 6). De 
tweede helft van de 19e eeuw liet 
een opeenvolging van (wereld)
tentoonstellingen zien. De Engelsen 
beten in 1851 het spits af met een 
tentoonstelling in het Crystal Palace 
in Londen en daarna ging het snel. 
Ook de Fransen lieten zich niet on-
betuigd met onder andere de bouw 
van de Eiffeltoren ter gelegenheid 
van de tentoonstelling van 1889 en 
de bouw van het Petit- en het Grand 
Palais voor de tentoonstelling van 
1900. Hoewel men destijds nog 
geen bijzondere postzegels ter ge-
legenheid van die tentoonstellingen 
uitgaf, werden er al wel veel vignet-
ten op de post geplakt die de aan-
dacht op het evenement vestigden 
(afb. 7). Op zeker moment moet de 
gedachte zijn opgekomen dat je met 
behulp van postzegels zelf een be-
paald onderwerp onder de aandacht 
van het publiek kon brengen. Met 
die gedachte waren de herdenkings-
zegels geboren. De eerste zegels 
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Het verband tussen filatelie en historie of koningin als regeringshoofd 
kiezen vanzelfsprekend ook vandaag 
de dag nog voor een afbeelding 
van de vorst(in) voor de meest 
gangbare postzegels. Andere landen 
houden soms lang vast aan eenmaal 
beproefde ontwerpen. Te denken 
valt in dit verband aan de Noorse 
langlopende posthoorn-emissie die 
al van 1871 dateert, maar nog altijd 
actueel is. (afb. 11). 

Nationaal symbool
Frankrijk heeft een sterke landbouw-
achtergrond en het is dan ook niet 
verwonderlijk dat het land daar als 
nationaal symbool lang dichtbij is 
gebleven. In 1849 werd begonnen 
met het afbeelden van Cérès, de go-
din van de landbouw en de vrucht-
baarheid. (afb. 12-15). Dit beeld 
werd nog een keer herhaald in en na 
de Frans-Duitse oorlog van 1870/71 
en in 1938. Na de Tweede Wereld-
oorlog was er een sterke behoefte 
in het land om de herrijzenis en 
vitaliteit van Frankrijk te etaleren en 
vooral de onafhankelijkheid van het 
land te onderstrepen. Daar hoorde 
natuurlijk een nationaal symbool 
bij. Generaal De Gaulle drong aan 
op een aansprekend eigen ontwerp 
en wilde zo snel mogelijk af van 
de buitenlandse emissies ‘Arc de 
Triomphe’, meegenomen door 
de Amerikanen voor het bevrijde 
Frankrijk en de emissie Dulac die in 
Engeland was gedrukt. (afb. 16+17). 
‘Marianne’ vinden we als nationaal 
symbool overal terug in stadhuizen 
en rechtbanken. Ze symboliseert 
de triomf van de Republiek, van de 
Vrijheid en van de Rede en stamt 
uit de tijd van de Franse Revolutie. 
Sinds 1945 heeft zij in verschillende 
ontwerpen Frankrijk op postzegels 
en munten vertegenwoordigd 
(afb.18). Vooral latere Marianne-
emissies kun je veelal verbinden met 
de regeringsperiode van de zittende 
president. Die relatie is de afgelopen 
jaren steeds sterker geworden. 
Voor een nieuwe serie zegels wordt 
eerst een prijsvraag uitgeschreven 
en vindt een voorselectie van de 
ingestuurde ontwerpen plaats. De 
zittende nieuwe president maakt 
tenslotte de finale keuze. Om enkele 

voorbeelden te noemen: Mitterand 
kunnen we verbinden met de emis-
sies Gandon de Liberté van 1982 
en met Marianne du Bicentenaire 
van 1990. Chirac koos in 1997 voor 
Marianne de Luquet. Sarkozy 
hoort bij Marianne de Beaujard van 
2008 en Hollande koos in 2013 
voor Marianne et la Jeunesse, een 
sympathiek ontwerp. (afb. 19-23). 
De grote vraag is nu: wat gaat 
Macron doen? Concluderend kun-
nen we stellen dat alleen al door 
het verstrijken van de tijd sprake 
is van een historisch verband tus-
sen postzegels en geschiedenis. 
Misschien maakt dat besef onze 
liefhebberij ook wel zo aantrekkelijk 
en interessant. Of er een boek is dat 
zich met het verband tussen fila-
telie en geschiedenis bezighoudt? 
Jazeker. En wat voor een boek! Ik 
heb het dan over de onvolprezen 
‘Stamp Atlas’ geschreven door 
Stuart Rossiter en John Flower1. Het 
is inmiddels antiquarisch, maar op 
internet wordt het van tijd tot nog 
wel eens aangeboden. Verschijnend 
in actuele afleveringen wijs ik de 
lezers nog graag op de serie bij-
zondere publicaties van het Franse 
postzegelblad ‘Timbres Magazine’, 
‘Le dessous des Timbres’ genaamd. 
Dit zijn periodiek verschijnende 
dikke tijdschriften waarvoor apart 
moet worden betaald. Het formaat 
is A4 en het aantal bladzijden circa 
130 per aflevering. Momenteel is de 
vierde aflevering ‘Hors Série IV’ net 
op de markt gebracht, maar ik meen 
dat alle vier de nummers nog te 
koop zijn. Er wordt met veel kennis 
van zaken en rijk geïllustreerd een 
keur aan landen filatelistisch tegen 
het licht gehouden. Een geslaagd 
initiatief van dit uitstekende Franse 
blad. ‘À ne pas manquer’ (niet te 
missen), zoals de Fransen zeggen 
en bovendien voor slechts iets meer 
dan een tientje nog gewoon te koop.

Noot
1. The Stamp Atlas. A unique assembly of 
geography, social and political history and 
postal information. Uitgegeven in 1989 
voor W.H. Smith Ltd door de uitgeverij 
Macdonald & Co Ltd, Londen and Sydney. 
ISBN 0-356-18043-3.
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samenstelling Kees Verhulst,
kees.verhulst@gmail.com

Ter gelegenheid van de postzegel-
uitgifte 200 jaar Rijksmuseum voor 
Oudheden heeft de Vereniging voor 
Kinderpostzegels en Maximafilie een 

Rijksmuseum voor
Oudheden 200 jaar

Op 3, 4 en 5 mei vindt de Internati-
onale Briefmarken Messe in Essen 
weer plaats. Daar verschijnen de 
beurspostzegelvelletjes 3, 4 en 5 van 
2018. Deze velletjes zijn te koop in 
de stand van PostNL die op de beurs 
aanwezig is. In de blauwe velrand 
aan de bovenzijde van de velletjes 
komt het wapen voor van Essen. 
Ditzelfde wapen is terug te vinden in 

De tabel met tuimelstempels zal 
volgende maand weer verschijnen. 
In de vorige tabel werd het stempel 
Bleskensgraaf CA nummer 1 
vermeld in de hoofdlijst. Dit stempel 
had bij de bijzonderheden moeten 
staan omdat Bleskensgraaf slechts 
één kantoor heeft. 
De bijzonderheid is de toevoeging 
van de letters CA. De website 
www.plaatsengids.nl schrijft 
hierover: ‘C.a. staat voor het Latijnse 
‘cum annexis’ oftewel ‘met andere’. 
Die ‘ander’ is in dit geval de vroegere 
buurtschap Hofwegen. In dit geval 
wordt er voluit dus bedoeld ‘Bles-
kensgraaf en Hofwegen’. Maar dat 
was alleen een gemeente(naam), 
die al sinds 1986 niet meer bestaat. 

Ter gelegenheid van het 45-jarig 
bestaan van Postaumaat werd in 

Briefmarken Messe

Tuimelstempels

Stempel voor Postaumaat

het stempelontwerp dat ook nu weer 
afkomstig is van Birza Design.

bijzonder poststempel aangevraagd 
bij PostNL. In het stempel zien we 
het getal 200 dat verwijst naar het 
200 jarig bestaan. Een voorwerp (Het 
zwaard van Ommerschans) maakt on-
derdeel uit van het cijfer 2. Verder zijn 
nog  twee afbeeldingen van de zegels 
opgenomen in het stempels die in de 
letter O van het museum zijn geplaatst. 
Dat zijn de Heilige Kat en de Mum-
miekist van Peftjaoeneith. Het ontwerp 
is van Birza Design uit Deventer.

Rotterdam een dagtekenstempel 
Rotterdam gebruikt met vaste datum. 
Het betreft hier geen tuimelstempel, 
maar een ‘houten blokje’ met de vaste 
datum 10 MRT 2018. Tijdens de jubile-
umbijeenkomst heeft PostNL een 
echte Post&Go automaat geplaatst 
waar naar hartenlust Automaatzegels 
getrokken konden worden. Met het 
bijbehorende stempel vormden de 
automaatzegels een bijzonder geheel.

Er is dus nooit sprake geweest van 
een plaatsnaam Bleskensgraaf en 
Hofwegen (dan wel c.a.). Die ‘plaats-
naam’ bestaat alleen ‘formeel’ in 
postcodeboek en BAG (als gefor-
maliseerde fout zogezegd). In de 
praktijk (bijvoorbeeld op plattegron-
den en plaatsnaamborden) bestond 
en bestaat deze ‘plaatsnaam’ dus 
helemaal niet. Het was alleen een 
gemeentenaam, als samenstelling 
van genoemd dorp en buurtschap.’
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Doorgehaald franco 
in omlijsting

Voorschriften
Nu vast staat dat dit voorschrift inderdaad heeft 
bestaan moest het ook bewezen worden. Mijn 
speurtocht voerde mij naar diverse collecties en 
mijn bevindingen geef ik hier onderstaand weer. 
Allereerst is belangrijk om te weten over het 
hoe en waarom het woord franco in de halfrond 
stempels en franco in omlijsting diende te 
worden doorgestreept. Onder verwijzing van de 

artikelen in de circulaire nr. 447 van 24 novem-
ber 1851 van de Instructies voor directeuren en 
beambten van de postkantoren (afb. 2+3).
Vrij vertaald komt het hier op neer, dat indien 
het aangeleverde poststuk ontoereikend 
gefrankeerd was – bijvoorbeeld doordat het 
poststuk niet in overeenstemming was met het 
gewicht (wigtjes) of de afstand (rayon) – diende 
het ontbrekende port bijbetaald te worden door 
de ontvanger en moest het woord franco in het 
stempel worden doorgehaald. 

Buitenland
In het geval dat de brief naar het buitenland 
werd verzonden, werden zelfs de postzegels 
nietig verklaard en moest de ontvanger het volle-
dige port voldoen. In de praktijk echter werd dit 
voorschrift zeer schaars toegepast en nageleefd. 
De aanduiding ‘ontoereikend’ werd meestal 
geplaatst in geval van gewichtoverschrijding, 
gecombineerd met het teveel van die overschrij-
ding. En naar afstand, wat zich wat moeilijk laat 
samenvatten maar valt terug te rekenen naar 
de hemelsbrede afstand. Mij is geen poststuk 
bekend waar de correcte afstand vermeld wordt. 
In deze gevallen werd uitsluitend het ‘ontoerei-
kend’ geplaatst en het bij te betalen port.
Snoeren betoogde dat dergelijke stukken (franco 
in omlijsting) niet zouden bestaan. Om het 
verhaal zo volledig mogelijk te laten zijn laat ik 
u eerst de postaal bezien correcte behandeling 
zien van ‘ontoereikend naar afstand’ en ‘naar 
gewicht’ in de in die periode gangbare afstempe-
lingen met het halfrondstempel type A, B en C.

Ontoereikend
De eerste mogelijkheid, ontoereikend naar 
afstand (afb. 4). De tweede mogelijkheid van 
ontoereikend is naar gewicht (afb. 5). 
Om de ‘tricolore’ compleet te maken tevens 
een afbeelding van de 15 cent. Hoewel niet 
geheel volgens de voorschriften afgehandeld, 
de overgewicht notitie ontbreekt, het moest 

angetrokken door deze bewering ben 
ik op onderzoek gegaan of dit wel zo 
is. Om tot een oordeel te komen ben 
ik eerst gaan zoeken in het onvolpre-

zen naslagwerk van P.C.  Korteweg ‘300 jaar 
postmerken 1570-1870’. Op blz. 216 (afb. 1) 
staat onder andere beschreven hoe er gehan-
deld moest worden in geval van ontoereikend 
gefrankeerd.

A

In het Maandblad verscheen in juni 2016 een artikel geschreven door 
de heer Snoeren. Het betrof een artikel over het al dan niet manipuleren 
van een poststuk van de Eerste Emissie 1852. Hij betoogde zelfs aan 
het eind van zijn verhaal dat dergelijke poststukken afgestempeld met 
‘doorgehaald franco in omlijsting’ niet zouden bestaan en derhalve tot 
een van de grootste filatelistische zeldzaamheden zouden behoren. 
door Hans Caarls

4. Deze brief had met 10 cent gefrankeerd dienen te worden, de afstand Eindhoven-
Dongen is immers hemelsbreed 43 landmijlen. Dat is 13 landmijlen meer dan het 
1e rayon van 30 landmijlen. De ontvanger moest het ontbrekend port bij ontvangst 
bijbetalen. Het stuk is volledig postaal verwerkt. Het ontbrekende tarief is bijgeschre-
ven en franco in het halfrond Eindhoven type B is doorgehaald. (coll. H.)

5. Ook in deze situatie is de brief correct postaal verwerkt, te weten: het te veel aan gewicht 
in dit geval was de brief 2 wigtjes ( 2 gram) te zwaar en moest de ontvanger het ontbrekend 
port van 10 cent bij betalen (tarief vanaf 1-1-1852). Ook hier is het franco in het halfrond-
stempel Tiel type A doorgehaald. (coll. C.)

1

2 3
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zeer waarschijnlijk het tarief 20 cent zijn en 
dus was de ontoereikendheid 5 cent. Weert-
’s-Hertogenbosch is immers minder dan 
100 landmijlen (56 l.m.) en dan had het tarief 
10 cent moeten zijn (afb. 6+7).
De oplettende lezer zal nu terecht opmerken 
dat het getoonde geen doorgehaald franco 
in omlijsting is maar franco doorgehaald in 
het halfrond stempel. Dat klopt, het is slechts 
bedoeld als opwarmronde. 

Tweede en derde Emissie
We starten met de derde emissie ontoerei-
kend naar gewicht volledig correct postaal 
verwerkt (afb. 8).

Het tweede stuk (afb. 9) betreft een fantas-
tisch mooie tweede emissie brief die aangete-
kend is verzonden van Zwolle naar Leiden. De 
hemelsbrede afstand Zwolle-Leiden bedraagt 
115 l.m. en was derhalve ontoereikend gefran-
keerd, daarnaast echter ook ontoereikend in 
gewicht. (16 wigtjes) De ijverige postbeambte 
streept vervolgens het geschreven franco én 
het franco in omlijsting door. De ontvanger 
moest 10 cent bijbetalen die hij op zijn beurt, 
blijkens de aantekening op de envelop, weer 
in rekening bracht bij de afzender. Op de 
achterzijde staat ook nog het in baar geld 
afgerekende aantekenrecht ad 10 cent.
De ontvanger maakt bovendien nog de notitie 

dat hij de door hem betaalde 10 extra port 
verhaalt op zijn rekening…
Het derde stuk (afb. 10) betreft eveneens 
een brief van de emissie 1864 ontoereikend 
vanwege de afstand. Hemelsbreed bedroeg 
de afstand Tiel-Boxtel 33 landmijlen derhalve 
3 mijlen teveel en daardoor belast met 5 cent.

Onbestaanbaar?
Tot slot een exemplaar waarvan Snoeren 
beweerde dat dit niet kan bestaan en derhalve 
uniek zou moeten zijn. Om aan alle onzekerheid 
een einde te maken is de brief eerst ter keuring 
naar de BKD gezonden voor een uitgebreide 
expertise, unaniem was de bondskeurings-

6. coll. L.

9. coll. L.

10. coll. L. 11. keuringscertificaat van de Bonds Keurings Dienst

8. coll. L.

7. Los exem-
plaar op 5c, 
type C.



278 FILATELIE  MEI 2018

 

dienst de mening toegedaan dat deze brief niet 
gemanipuleerd was en derhalve volkomen echt 
is (afb. 11-15). (zie keuringsrapport)
Uit de getoonde afbeeldingen en het ge-
pleegde onderzoek blijkt overduidelijk, dat 
artikel 60 uit de instructies van de circulaire 
van 24 november 1851 gedurende de gehele 
looptijd van de Eerste Emissie en ver daarna, 
zij het schaars, is toegepast. Verder toont het 

aan dat er wel degelijk poststukken bestaan 
die als zodanig postaal zijn verwerkt en thans 
tot de filatelistische zeldzaamheden behoren. 
Tot slot kan gesteld worden dat de mening 
van Snoeren, dat dergelijke stukken simpel-
weg niet zouden bestaan, geen hout snijdt 
en derhalve naar het rijk der fabelen kan 
worden verwezen. Duidelijk tonen de getoonde 
stukken aan dat het doorgehaald ‘franco in 

omlijsting’ wel degelijk bestaat en niet langs 
‘gemanipuleerde’ weg is ‘gecreëerd’!

Hartelijk dank ik de filatelisten die hieraan hun mede-
werking hebben verleend.

Geraadpleegde literatuur
Circulaires der Posterijen 1851
300 jaar postmerken van Nederland 1570-1870, P.C. 
Korteweg

12. keuringscertificaat van de Bonds Keurings Dienst

13. Naar afstand ontoereikend gefrankeerd, 
Rotterdam-Leeuwarden, is 168 landmijlen 
en zodoende 138 landmijlen meer dan is 
toegestaan. Deze brief had derhalve met 10 
cent gefrankeerd dienen te worden. (tarief na 
1 september 1855) Ook in deze situatie moest 
de ontvanger het ontbrekend port bijbetalen 
en is de brief correct verwerkt. Het franco in 
de omlijsting is doorgehaald. (coll. H.)

14

15

samenstelling Frans van de Rivière fvdriviere@gmail.com 

In de loop van de Tweede Wereld-
oorlog zijn veel Duitse postkan-
toren onbeschadigd gebleven, en 
de stempels daar dus alleen wat 

gesleten. Van veel postkantoren is bij 
bombardementen en branden niets 
overgebleven, en daarmee zullen ook 
heel wat stempels verloren gegaan 
zijn. Maar er zijn ook stempels, die na 
de oorlog niet meer bij de Deutsche 
Post waren, en heel verschillende 
lotgevallen hebben ondergaan.

Voorbeelden Zweifall en Kolberg
Zweifall, tegenwoordig een dorp 
(van ca. 2.000 inwoners) in de 
gemeente Stolberg (de.wikipedia.
org/wiki/Zweifall) ligt in het gebied 
waar het 7e korps van het 1e Ameri-
kaanse leger in september 1944 in 
Duitsland binnenviel (tegelijk met 

de Slag om Arnhem). Het volgende 
dat van de poststempel ZWEIFALL 
über STOLBERG (RHEINL) 2 / a ver-
nomen is, is dat die in 2017 vanuit 
de US op eBay aangeboden werd. 
Ergens in de tussenliggende tijd is 
het knopje van de stelschroef afge-
broken, zodat slechts één datum-
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De lotgevallen van Duitse stempels in 1944 en 1945

https://de.wikipedia.org/wiki/Zweifall
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweifall
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Oproep Zeebrief-stempel Den Helder

op een schaal van 1–10 plus R, RR en RRR4.
Om een beter beeld te krijgen van de zeldzaam-
heid van deze brief doe ik hierbij een oproep om 
andere brieven met het stempel Vellinga 343, 
Korteweg 190, Delbeke Z24 bij mij te melden, 
graag samen met een scan van voor- en achter-
kant van de brief. Dit kunnen dus zowel brieven 
met de naam Den Helder, Zierikzee als Rotter-
dam zijn. Scans gaarne naar de redactie.

Harrie Jans

Noten
1. C.J.P. Delbeke, De Nederlandse Scheepspost (I) 
 Nederland – Oost Indië 1600 – 1900, 1998, uitgegeven 
door auteur, pag. 258
2. O.M. Vellinga, De Poststempels van Nederland 1676 – 
1915, pag. 160
3. C.J.P. Delbeke, De Nederlandse Scheepspost (I) 
 Nederland – Oost Indië 1900 – 1900, pag. 65
4. C.J.P. Delbeke, De Nederlandse Scheepspost (I) 
 Nederland – Oost Indië 1900 – 1900, pag. 13
5. P.C. Korteweg, 300 jaar aanwijzingen, postmerken 
& poststempels in Nederland (1570-1870), Den Haag, 
Rietdijk, 1957, pag. 231

n een collectie trof ik bovenstaande 
brief aan (afb.1+2). Op het eerste ge-
zicht een leuke frankering met 4 x de 5 
cent 1867, maar bij nadere bestudering 

een bijzondere en naar het lijkt mogelijk zeld-
zame brief. De brief is op 11 juni 1875 verstuurd 
vanuit Brielle naar Den Helder en op 12 juni 1875 
gestempeld met het Zeebrief Den Helder stempel. 
Diezelfde dag is de ‘Koning der Nederlanden’ van 
de Stoomvaartmaatschappij ,,Nederland” ver-
trokken naar Nederlands-Indië via tussenstops in 
Southampton (op 14/15 juni) en Padang (18 juli) 
en op 22 juli 1875 aangekomen in Batavia1. Op 28 
juli 1875 is de brief aangekomen in Soerabaja.
Het zeldzame karakter van deze brief zit in het 
gebruik van het Zeebrief Den Helder stempel dat 
bij Vellinga2 beschreven staat onder nummer 343 
(afb. 3). Vellinga zegt over dit model stempel dat 
het sedert 1851 gebruikt is in Rotterdam en Den 
Helder en dat in Circulaire 821 van 9 mei 1871 
kennis wordt gegeven van het in werking brengen 
van een dienst door de Stoomvaart-Mij. ,,Neder-
land”. Het eerste schip vertrok op 15 mei 1871 
vanuit Nieuwediep (de haven van Den Helder). 
Blijkens de aanduiding bovenaan op de brief 
blijkt dat ook deze brief met de Stoomvaartmaat-
schappij ,,Nederland” is verstuurd. Daarnaast 
valt op dat de gebruikte zegels (afb. 4-7) lichte 
kleurnuances laten zien, wat zou suggereren dat 
ze niet alle vier uit hetzelfde vel afkomstig zijn.
Stempel 343 van Rotterdam is bij Vellinga be-
kend van brieven die in 1861 en 1869 verstuurd 

I

zijn vanuit Bergen in Noorwegen per stoomboot 
naar Rotterdam. Over het stempel van Den 
 Helder zegt Vellinga: ‘Overigens heb ik slechts 
één zeepost-dagtekenstempel uit het tijdperk 
1860 – 1875 op een brief aangetroffen en wel 
no. 343 van Den Helder op een in 1874 van Welte-
vreden naar Utrecht verzonden zeebrief’.

Uitgaande post
De nu gevonden brief toont aan dat dus zowel 
inkomende (de brieven die Vellinga heeft be-
schreven) als uitgaande brieven (de nu gevonden 
brief) met dit stempel kunnen voorkomen.
Bij Korteweg5 is het stempel beschreven als num-
mer 190 en die geeft voor het zwarte stempel de 
jaartallen 1870 en 1873, maar ook daar alleen als 
aankomststempel. Korteweg geeft aan dat het 
type stempel ook in Zierikzee is gebruikt.
Ook Delbeke heeft dit stempel beschreven, voor 
Den Helder, Rotterdam en Zierikzee, en toont 
enkele inkomende brieven, maar geen brieven 
vanuit Nederland naar Nederlands-Indië. Bij Del-
beke heeft het zwarte stempel nummer Z243 en 
heeft daar een zeldzaamheidswaardering van 7 

1 2

3 4 5 6 7

De lotgevallen van Duitse stempels in 1944 en 1945 instelling getoond kan worden.
Anders gezegd, de stempel is waar-
schijnlijk door een Amerikaanse 
militair meegenomen, en na diens 
overlijden via eBay in mijn verzame-
ling beland.

De Oostzee-havenstad Kolberg 
(de.wikipedia.org/wiki/Kołobrzeg), 
nu Kołobrzeg in Polen, is van 4 tot 

18 maart 1945 door de Russen en 
Polen belegerd. Daarna was 90% 

van de stad verwoest. Iemand heeft 
daarna een poststempel van het 
postkantoor 4 uit de stad ingepikt. 
Of die stempel nu nog bestaat 
is niet bekend, maar er zijn met 
deze stempel ((4) KOLBERG (OST-
SEE BAD) 4 / a (stempeltoestand 
met (4) sinds 1944, stempel van na 
1928) Germania-zegels afgestem-
peld met de jaartallen 1920 en 1921.

Anders gezegd, deze stempel is 
of wordt gebruikt voor knoeiwerk 
ten nadele van verzamelaars; kijk 
ervoor uit! Afbeeldingen van dat 
stempel-misbruik zijn onder andere 
te vinden in het aanbod (kavels 
27422 en 27611) van een Neder-
landse handelaar in postzegelverza-
melingen en partijen.
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door Jan Sangers

e gaan terug in de tijd, van voor de 
periode dat de gemeente Vleuten 
De Meern ontstond. We beginnen 
bij de gemeentelijke herindeling van 

1812. De gemeente Vleuten bestond uit twee 
dorpen, Vleuten en Haarzuilens. In 1818 werd 
Haarzuilens een zelfstandige gemeente, zodat 
de gemeente Vleuten kleiner in oppervlakte 
werd. We maken een reuzensprong naar 1954. 
De gemeente Vleuten werd samengevoegd 

W

Filatelie en Heemkunde zijn nauw met elkaar verbonden in dit artikel. Maar 
waar kunnen we Vleuten en De Meern vinden? Vandaag de dag is Vleuten 
De Meern wijk 10 in het westelijke gedeelte van de gemeente Utrecht. (afb. 1).

met de gemeenten Haarzuilens, Oudenrijn 
en Veldhuizen (afb. 2). Bij deze herindeling 
gingen grote gedeelten van de gemeente 
Oudenrijn naar Utrecht en Jutphaas en een 
kleiner gedeelte van de gemeente Veldhuizen 
naar Harmelen. De gemeente Vleuten De 
Meern heeft tot en met 2000 bestaan en is op 
1 januari 2001 overgegaan naar de gemeente 
Utrecht.
Het dorp De Meern lag voor 1954 gedeeltelijk 
in Vleuten, Veldhuizen en Oudenrijn. Daar is 
iets bijzonders mee. 

Postgeschiedenis van Vleuten De Meern

Kruispunt van wegen
De Meern ligt op het kruispunt van oude rijks-
wegen. Van Utrecht naar Leiden en Rotterdam. 
Dat betekent dat de doorvoerroutes altijd De 
Meern moesten passeren, ook de geregelde 
postdiensten tussen Utrecht, Rotterdam en 
Leiden. De rond 1381 gekanaliseerde Oude Rijn 
noemde men na die tijd Leidse Vaart en later 
Leidse Rijn. Het was een bekende route voor 
buurtschippers.
Ondanks de vele aanwijzingen die De Meern 
heeft met betrekking tot routes, is het oudste 
poststuk dat door mij gevonden is een ge-
zonden stuk naar Vleuten (afb. 3). Deze brief 
is verzonden rond 1820 vanuit Hoorn naar 
de schout van Vleuten. Het exacte jaartal is 
helaas niet bekend. De brief is verzonden door 
de directie van het bedelaarsgesticht in Hoorn 
dat in 1817 geopend is. De functie schout is op 
31 december 1924 opgeheven om omgezet te 
worden tot burgemeester. 
Wat de inhoud geweest is van de brief zal in 
raadselen gehuld blijven. Het archief van het 
bedelaarsgesticht is verloren gegaan. Het 
meest aannemelijk is dat er een akte van 
Indemniteit heeft ingezeten. Het lakstempel 
op de achterzijde laat zien dat de afzender 
staat aangegeven als Hoofdbestuur van het 
bedelaarsgesticht te Hoorn (afb. 3a).

Postbode
Het duurt tot 1835 totdat we een document 
tegenkomen waarin een inwoner van Vleuten, 
Evert Veerkamp, gevraagd wordt of hij post-

bode wil worden. 
Dat zou betekenen 
dat hij dagelijks 
vanuit Vleuten via 
De Meern naar het 
hoofdkantoor in 
Utrecht zou moe-
ten lopen om de 
post op te halen 
en te bezorgen 
(afb. 4). Hij be-

1

2

3

4 5

3a
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dankte voor de eer. Zowel Vleuten als De Meern 
vielen onder het resort Utrecht. Uiteindelijk 
aanvaardde Evert Veerkamp in 1852 alsnog 
de functie van postbode. In de dienstregeling 
nummer 624 staat deze beschreven (afb. 5).
In 1856 werd in De Meern de eerste platte-
landsbrievenbus geplaatst. Nadat de 
gemeente Vleuten de minister van financiën 
verzocht had een postinrichting in De Meern 
te vestigen werd 1 maart 1860 een bestelhuis 
geopend. De functie van een bestelhuis was 
vastgelegd in de wet. Een bestelhuis had geen 
eigen stempel. Een van de taken was port te 
heffen bij onvoldoende betaling of frankering. 
Immers het duurde tot 1870 voordat men 
verplicht was vooraf te frankeren.
1 januari 1871 werd ter vervanging van het 
bestelhuis een hulppostkantoor ingericht dat 
wegens gebrek aan omzet in 1885 werd opge-
heven. De Meern zat zonder postinrichting en 
werd voortaan vanuit het hoofdpostkantoor 
in Utrecht bediend. Het naamstempel van De 
Meern is dan ook schaars (afb. 6)

Hulppostkantoor
In 1874 werd in Vleuten eindelijk een hulppost-
kantoor ingericht in het gemeentehuis dat in 
1873 nieuw was opgeleverd (afb. 7). Ook toen 
werd een naamstempel verstrekt (afb. 8). 
Vleuten was het bestuurlijk centrum van zowel 
Vleuten als Oudenrijn. Lange tijd was de bur-
gemeester van Vleuten ook burgemeester van 

Oudenrijn en Haarzuilens. Veldhuizen deelde 
de burgemeester met Harmelen.
Vanuit Vleuten werd dan ook alle ambtelijke 
post verzonden zoals deze militiebrief van 
de burgemeester van Oudenrijn aan zijn 
collega in Putten (afb. 9). Overheden hadden 
portvrijdom. Voorwaarde was dat het duidelijk 
moest zijn aan de geadresseerde wie de 
verzender was. In dit geval linksonder staat 
als afzender ‘de secretaris G. Hondelink’. Deze 
secretaris heeft in 1886, na het overlijden van 

de brievengaarder, de taak als brievengaarder 
erbij gedaan. Bij zijn benoeming in 1901 tot 
burgemeester van Vleuten heeft hij deze taak 
overgedragen. In het Algemeen Handelsblad 
van 17-11-1901 kwam ik een bericht tegen dat 
er eervol ontslag is verleend als brievengaar-
der (afb. 10).
De burgemeester van Vleuten die vertrok, 
Barchman Wuytiers, was in Amersfoort be-
noemd tot burgemeester.
In Vleuten komen we zowel kleinrond (van 
1882-1899) als grootrond stempels (1899-
1909) tegen. (afb. 11+12). In 1909 stapte de 
posterijen over op de typenraderstempels, de 
zogenoemde langebalkstempels.

Station Vleuten
Na de opening van het station Vleuten is in 
1881 een haltestempel beschikbaar gesteld. 
Tot op heden zullen we het moeten doen met 
de afbeelding. Zelfs het Spoorwegmuseum in 
Utrecht heeft het stempel niet in bezit. Ben 
benieuwd of iemand het ooit op een poststuk 
heeft aangetroffen. (afb. 12a)

Het duurde tot 16 december 1913 eer De 
Meern werd verblijd met een eigen hulp-
postkantoor. De Meern had 28 jaar zonder 
post inrichting gezeten (afb. 13). Gezien de 
bezetting was er sprake van een volwaardige 
taak. Wel bleef dat men te voet de post van en 
naar Utrecht moest vervoeren. Deze situatie 

6
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bleef in stand totdat de eerste fietsen in het 
begin van de 20e eeuw ter beschikking ge-
steld waren (afb. 14+14a). Hierdoor werden 
de taken wat eenvoudiger uit te voeren. Het 
was hoofdzakelijk op het platteland dat de 
fietsen ter beschikking gesteld werden.

Na het overlijden van de brievengaarder 
Johannes Kuif in 1918 heeft zijn vrouw 
Maria van Gent zijn taken overgenomen. Niet 
ongebruikelijk in de jaren van mobilisatie in 
Nederland dat vrouwen op die positie konden 
komen. Kort daarna, in 1919, moest het hulp-
postkantoor het gemeentehuis verlaten. Het 
kantoor verhuisde naar de woning van Maria 

(afb. 15). Maria hertrouwde in 1919 met Jan 
Brugman die later de taken van zijn vrouw 
over zou nemen.
Ook in De Meern was er een wijziging. 
De aanleiding was het overlijden van de 
brievengaarder Cees de Vries in 1926. Na 
discussie over wie of waar de werkzaamhe-
den voortgezet moesten worden is kandidaat 
Geert Hansen, winkelier in De Meern, na 
bemiddeling van de hoofdonderwijzer van de 
openbare school, kantoorhouder geworden. 
Deze hoofdonderwijzer heeft nog vele jaren 
rond de kerst een kistje sigaren mogen 
ontvangen (afb. 16).

Oorlog
In de oorlog is er door de Arbeitseinsatz een 
tekort aan postbestellers ontstaan. Diverse 
postboden waren ondergedoken. Reeds in 1942 
werd een van de postbeambten naar Duitsland 
gezonden om daar postale werkzaamheden te 
verrichten. Deze jongeman was de zoon van 
de kantoorhouder. Hij werd tewerkgesteld in 
Keulen. In 1945 keerde hij gezond en wel weer 
terug in Nederland. Na terugkomst moest hij 
in Hoensbroek afwachten totdat er weer naar 
huis afgereisd mocht worden. Gelukkig kon hij 
het thuisfront een bericht sturen (afb. 17).

(wordt vervolgd)

13 14a
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V incent van Gogh werd in 
1853 in Zundert geboren. 

Zundert ligt in de provincie 
Noord-Brabant. De vader van 
Van Gogh was predikant en 
zijn moeder hield veel van 
tekenen en schrijven. Vincent 
hield veel van de natuur 
en hij maakte graag lange 
tochten over de heide, waar 
hij de boeren bezig zag met 
de bewerking van de natte 
heidegrond.
Als kind was Vincent al dol 
op tekenen. Ook had hij in 
zijn jeugd veel belangstelling 
voor godsdienstige zaken. 
Door deze belangstelling 
stond hij een beetje alleen. De 
interesse voor de kunst werd 
Vincent eigenlijk al van jongs 
af bijgebracht. Drie van zijn 
ooms waren kunsthandelaar. 
Daarom werd besloten dat 
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de schitterende kleuren in het 
landschap van de “magnifi-
que stralende zon”.
“Grote liefde” had Vincent 
voor zonnebloemen. Ze waren 
meer dan alleen maar mooie 
bloemen. Hij vergeleek ze 
met de echte zon: “Niets is 
te vergelijken met een veld 
bloeiende zonnebloemen 
onder de zon van Midi”. 

Einde 
Geestelijk 
gaat het 
niet goed 
met Van 
Gogh. Hij 
begon zich 
erg vreemd te gedragen en 
de mensen begonnen zich te 
ergeren aan die depressieve 
Nederlander. Zelfs zo, dat 
ze in een brief aan de politie 
vroegen of die lastige schilder 
niet opgepakt kon worden en 
dat gebeurde. In overleg met 
de doktoren werd Van Gogh in 
een gesticht geplaatst in San 
Remy Provence. Later gaat 
hij onder begeleiding naar 
Parijs, naar zijn broer Theo en 
vandaar naar Auvers sur Oirs, 
waar Vincent nog kort geleefd 
heeft onder toezicht van een 
dokter-kunstenaar, de kunst-
kenner dokter Gachet. Vin-
cent van Gogh stierf op 29 juli 
1890. In zijn jaszak vond Theo 
een niet verstuurde brief met 
als laatste regel ”Welnu, wat 
mijn werk betreft – ik heb er 
mijn leven mee geriskeerd en 
mijn verstand er voor de helft 
mee verloren”. 

Evert Boelens (1938-2018)

Vincent hetzelfde beroep 
maar moest kiezen. Hij ging 
op vijftienjarige leeftijd naar 
de firma Goupil in Den Haag 
en vanuit Den Haag werd 
hij overgeplaatst naar een 
zaak in Londen. Daar werd hij 
verliefd op Ursela Loyer, maar 
dat meisje was al verloofd. 
Vincent was erg teleurgesteld, 
zelfs zo erg dat hij op zijn 
werk slecht functioneerde. 
Hij werd ontslagen omdat hij 
weigerde schilderijen die hij 
niet mooi vond, te verkopen.

Boeren en boerinnen
Na een mislukte studie als 
dominee ging hij in 1877 
werken in het zuiden van 
België. Daar probeerde hij 
wat geld te verdienen met 
het namaken van schilde-
rijen. Toen hij 27 jaar oud was 
besloot hij om kunstenaar te 
worden. Hij wilde net als de 
schilder Millet, die vooral het 
boerenleven schilderde, gaan 
werken. In het begin maakte 
hij schilderijen en tekeningen 
met sombere kleuren. In deze 
periode maakte hij ook een 
van zijn bekende werken: “De 
man aan het weefgetouw”. Hij 
maakte ook veel schilderijen 
van boeren en boerinnen op 
het land. Vincent begon de 
smaak van het schilderen echt 
te pakken te krijgen. Lang-
zamerhand veranderden zijn 
kleuren op zijn schilderijen. 

Kleuren
Via Antwerpen vertrok Vincent 

van Gogh 
richting Parijs. 
Wandelend 
over de kade in 
Antwerpen zag 
hij dat matro-
zen uit Japan 

prachtige, kleurrijke dingen 
hadden meegebracht. De 
frisse heldere kleuren spraken 
hem erg aan. 
Parijs zou een totale om-
mekeer teweeg brengen 
in Vincents manier van 
schilderen. In 1886 komt 
hij in Parijs aan en gaat hij 
wonen bij zijn broer Theo, 
die er een kleine kunstzaak 
heeft. Vincent neemt lessen 
in het atelier van Cornon. 
Bij de lessen die niet altijd 
plezierig verlopen, maakt 
hij kennis met de schilder 
Henri Toulouse Lautrec, een 
dwerg. Ook al denken ze niet 
precies hetzelfde over de 
schilderkunst, toch sluiten 
ze vriendschap en hebben 
ze waardering voor elkaars 
werk. Lautrec wijst Vincent 
erop hoe belangrijk het is dat 
je het menselijk naakt kunt 
tekenen. In de Parijse peri-
ode heeft Van Gogh erg veel 
bloemen geschilderd omdat 
hij geen geld had om model-
len te betalen. Hij ontdekte 
nieuwe kleurmogelijkheden. 
Maar ook in Parijs kan 
Vincent geen rust vinden. 
Aan zijn zuster schrijft hij: 
“Het is mijn plan, om zodra ik 
kan, een tijd naar het zuiden 
te gaan, waar nog meer kleur 
is en nog meer zon”. De keus 
viel op Arles in de Provence. 

Zonnebloemen
De warmte doet Vincent 
goed. Hij schrijft: “Het lijkt 
mij dat ik in het zuiden meer 
mogelijkheden heb dan in 
het noorden”. Hij geniet van 
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PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Vinden jullie het ook zo leuk 
om zo af en toe eens lekker je 
postzegels te sorteren?  
Nieuwe postzegels aan de 
verzameling toevoegen, niet zo 
mooie  exemplaren vervangen en 
alles weer netjes op jaar in je 
album. Ik kan er vreselijk van 
genieten. Laat ons eens weten 
wat jullie zo leuk vinden aan 
het verzamelen van postzegels.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Heb je ze 
gezien vorige 
maand? De 
tuinvogels die 
met takjes in 
hun snavel 
langs vlogen? 
En dan 

ergens in de struiken verdwenen 
of – open en bloot – wegduiken in 
het nestkastje. Maar als je het niet 
gezien hebt geloof ik het ook. Want 
je moet echt heel goed opletten. 
Je ziet 
er niets 
van, en 
je denkt 
niet: hé, 
waar 
is mus 

Pietje eigenlijk, al een tijd niet 
gezien. En dat Pietje dan even op 
de eitjes zit, dat heb je echt niet in 
de gaten. 

Maar nu zie je ze wel
Zodra de eitjes uitkomen, moeten 
de ouders flink aan het werk. Je ziet 
ze af en aan 
vliegen met 
allerlei lekkere 
hapjes voor 
de jongen. Die 
piepen hun 
longen uit hun 
lijf om te laten 
weten dat ze 
nog làng niet genoeg gegeten heb-
ben en dat ze nog veel meer willen 
hebben. En gauw een beetje!

Het roodborstje
Dit is een beetje een mysterieus 
geval, want in de winter zie ik dit 
meneertje voortdurend in de tuin 
en hij eet graag van het strooivoer. 
Maar waar nestelen deze vogeltjes 
eigenlijk? Ik lees het op de site van 
de Vogelbe-
scherming: 
ze nestelen 
op de grond, 
in een boom 
of in dichte 
klimplanten.
Ik vind 
roodborstjes erg leuk, maar ik heb 
gehoord dat het gemene rovers zijn.

De Boomklever
Hang jij wel eens ondersteboven in 

een boom aan 
een tak? Dan 
heb je met dit 
vogeltje goed 
gezelschap, 
want een 
boomklever 
loopt graag om-
hoog en evengoed ondersteboven 
omlaag over een boomstam. Toen ik 
het voor het eerst zag, dacht ik: kijk 
uit! straks glij je uit. Maar nee hoor, 
ging prima. Grappig. Dit vogeltje 
maakt zijn nestje door een opening 
in een holletje bijna helemaal dicht 
te metselen; hij gebruikt modder om 
alle takjes aan elkaar te plakken.

De boerenzwaluw
Een koppeltje van deze  sierlijke vo-

…de Nederlandse kolonie Ne-
derlands Oost-Indië in 1949 een 
zelfstandig land werd, de Republiek 
Indonesië? Maar een groep Zuid-
Molukkers wilde liever bij Nederland 
blijven. Zij riepen toen de Republiek 
der Zuid-Molukken uit, in het Maleis 

Republik Maluku Selatan (afgekort 
als RMS). Die “opstandelingen” 
vonden dat ze ook eigen postzegels 
moesten hebben. En dus lieten ze 
prachtige zegels drukken bij de 
Staatsdrukkerij in Wenen (Oosten-
rijk), waarvan je er hier een ziet 

afgebeeld. Maar zijn het wel postze-
gels? Nou, nee. Deze zegels werden 
niet goedgekeurd door de Internati-
onale Postvereniging UPU. Ze waren 
dan ook alleen postfris te koop bij de 
postzegelhandel. Ze konden immers 
niet op brieven worden gebruikt. 
Je vindt ze in veel verzamelingen. 
Mooie plaatjes, maar ze hebben 
geen filatelistische waarde. 

Toon Oomens

Wist je dat…

 

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

Evert Boelens (1938-2018)
We kregen het droevige 

bericht dat Evert Boelens, de 
vroegere hoofdredacteur van De 
Posthoorn, is overleden. We zijn 
dankbaar voor alles wat hij voor 
De Posthoorn heeft gedaan. Op de 
Bondspagina’s halen we onze her-
inneringen aan hem op. In De Post-
hoorn willen we Evert herdenken 
met het plaatsen van een (aan-
gepast) artikel uit 1990. Tijdens 
de Dag van de Jeugdfilatelie 1991 
werd dit verhaal over Vincent van 

Gogh door een onafhankelijke jury 
gekozen als beste artikel uit De 
Posthoorn. Er stond geen auteur 
bij vermeld. Bij de prijsuitreiking 
bleek tot ieders verrassing pas dat 
Evert het had geschreven. Op de 
foto is te zien hoe hij de prijs krijgt 
van de toenmalige voorzitter van 
Jeugdfilatelie Nederland, Joop de 
Lange. De serie over postwaarde-
stukken van Alex Nuijten schuift 
een maandje op.

Jeffrey Groeneveld



MEI 2018 FILATELIE 285

 

geltjes bouwt 
een nestje 
in bewoond 
gebied onder 
een afdak van 
een schuur of 
een loods. Ze 
verzamelen 

modder die ze vermengen met 
hun speeksel. Dat papje plakken ze 
onder een balk, samen met veertjes 
en bij voorbeeld takjes. Aan de bin-
nenkant donsveertjes en haren van 
vee of wol van de schapen. Lekker 
zacht!

De Keep
Dit diertje kreeg zijn naam omdat 
zijn roep kinkt als chèèèp, een 
beetje raspend. We noemen dat een 

‘onomatopee’, dat betekent: klank-
nabootsend woord. ‘Koekoek’ is er 
ook zo een. Onthouden, hè, want 
het klinkt wel stoer als je dat weet. 
(Kukeleku, grommen, die ook.)
De keep komt in de winter in Europa 
voor, maar ze broeden hier niet.

Het ijsvogeltje
Je bent 
een 
geluks-
vogel als je 
deze ziet, 
want hij 
is aardig 
schuw. Je 
kan hem 
tegenko-
men in het 

riet aan de oever van een watertje; 
maar mij is het nog nooit gelukt. Er 
is wat met de naam; in het Engels 
heet hij ‘Kingfisher’ en in het Duits 
‘Eisenvogel’, dat ijzervogel betekent. 
Hij is klein, met een opvallend lange 
snavel waarmee hij visjes vangt.

Het pimpelmeesje
Dit is samen met de koolmees de 
drukste bezoeker van onze tuin, 
en ze zijn op dit moment bezig 
met het voeren van hun jongen. 

Wat een gedoe! Ze vliegen heen 
en weer en als ze even weg zijn 
hoor je de jongen piepen. En dan 
op een goede dag… is het hele-
maal stil. Geen  gevlieg meer, geen 
gejaag, alle vogeltjes hebben veilig 
het nestje verlaten en zitten jou 
vanaf een boomtak aan te kijken. 
Tot  volgend jaar!

Zet je eigen collectie op 
Alle landen geven zegels uit met 
vogels. Dus ik raad je aan om je 
favoriete vogel uit te kiezen en 
daarvan een mooi albumblad te 
maken. Dat doe je voor jezelf, veel 
plezier er mee!

 

 

Een studiegroep:  Persoonlijke Postzegels
Je kunt natuurlijk postzegels 

verzamelen op de gewone 
manier, je verzamelt een land, 
of een thema. Maar het kan nòg 
anders: je bestudeert een bepaald 
gebied binnen de postzegels. Als 
je dat met een groep verzame-
laars samendoet, noem je het een 
studiegroep.
Heb jij wel eens een eigen 
postzegel laten maken? Ik doe 
het regelmatig, als verjaardagsca-
deautje. “O, wat mooi!” zeggen de 
feestvarkens dan. Maar die zegels 

versturen ze nooit. “Zonde”, vinden 
zij. Ook goed, dan gaan we ze maar 
verzamelen. 

Gelukkig is er een vereniging waar 
je bij terecht kan als je de persoon-
lijke zegels wil gaan verzamelen: 
de VPPV, de Vereniging Persoon-
lijke Post zegel Verzamelaars. 
Wat kun je er vinden? Om te 
beginnen wordt er veel onderling 
geruild, want dat is bij uitstek het 
leukste: Je laat een velletje maken 
en vervolgens houd je er één en 
ruil je de rest voor andere zegels.
Meer weten? www.vppv.nl

Hans Vinkenborg

Vreselijke 
griep
Hebben jullie afgelopen 

winter ook last gehad 
van de griep? Sommige 
mensen werden wel twee 
keer ziek en hadden het 
goed te pakken. Gelukkig 
was deze griepepidemie 
niet zo erg als die van 1918. 
Toen heerste de Spaanse 
Griep. Alleen in Nederland 
stierven er toen 40.000 
mensen. Men schat dat er 
over de hele wereld tussen 
de 20 en 40 miljoen men-
sen dood gingen door de 
Spaanse griep. Geen vrolijk 
verhaal, maar wel iets 
om even bij stil te staan. 
De postdienst van Nieuw 
Zeeland deed dat met de 
uitgifte van een postzegel. 

http://www.vppv.nl
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ostbedrijf Sandd was tot voor kort 
uitsluitend een verwerker van zake-
lijke partijenpost. Post, afkomstig 
van bedrijven en organisaties, die (op 

dinsdag en op vrijdag) bezorgd wordt bij de ge-
adresseerden. In tegenstelling tot de afzenders 
zijn de ontvangers van Sandd-post wel vaak 
particulieren. Ook u ontvangt vast wel eens 
rekeningen of andere zakelijke post via Sandd.
In september 2017 bleek dat Sandd belang-
stelling had gekregen voor het andere deel van 
de postmarkt: de particuliere post. Het bedrijf 
wilde voortaan naast rekeningen ook uw 

brieven en verjaardagskaarten gaan bezor-
gen. Wat was daarvoor nodig? Allereerst een 
netwerk van ‘brievenbussen’ waarin u uw post 
kunt aanbieden aan Sandd. Maar ook – zeker 
zo belangrijk – een manier waarop u voor die 
dienstverlening kunt betalen.
Voor dat laatste greep Sandd terug op de oplos-
sing die postbedrijven sinds 1840 daarvoor ge-
bruikt hebben: de postzegel. U hebt in Filatelie 
uitgebreid kunnen lezen over de Sandd-postze-
gels en hun concurrerende prijzen ten opzichte 
van PostNL; ook de verschillende kerstzegels 
zijn in dit blad aan de orde gekomen.

POST
W

A
ARDESTUK

K
E

N Minder bekend is, dat Sandd als een echt post-
bedrijf ook postwaardestukken* uitgebracht 
heeft. In de nieuwsrubriek op onze website 
hebt u daarover kunnen lezen; nu is het tijd 
geworden voor een overzicht op papier.

Gratis promotiekaarten
De eerste Sandd-postwaardestukken waren 
prentbriefkaarten met een zegelbeeld van zes-
tig cent dat gelijk was aan de Sandd-postzegel, 
maar wat kleiner. Ze dienden als promotiemid-
del en werden gratis verstrekt aan bezorgers 
en aan potentiële klanten.
Voor bezorgers in de regio Utrecht was een setje 
van vijf voorgefrankeerde prentbriefkaarten 
beschikbaar, gestoken in een envelop (afb. 1). 
Deze envelop is voorzien van de tekst ‘Voor 
de bezorger’ en heeft in de rechterbovenhoek 
merkwaardigerwijs hetzelfde zegelbeeld als de 

samenstelling: Jacques Spijkerman. jacspijkerman@msn.com 

€

P

Postwaardestukken 
van Sandd

Afb. 1: envelop ‘Voor de bezorger’. Afb. 3: adreszijde van de kaarten voor Sandd-bestellers.

Afb. 2a: inlegvel, beeldzijde. Afb. 2b: inlegvel, tekstzijde.

Afb. 4a-e: 
de kleur-
rijke beeld-
zijden van 
de  kaarten.
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‘Hoera! De eerste Sandd Postpunten in de pro-
vincie Utrecht zijn geopend en dat vieren we met 
jou. Als een van de eersten mag jij post versturen 
met een Sandd Zegel. We maken het je makkelijk 

briefkaarten, terwijl hij kennelijk niet bedoeld 
is om verstuurd te worden. De tekst ‘wie ga 
jij verrassen met een kaart?’ wordt op een 
inlegvel verder uitgewerkt: 

Afb. 5: 
promotie-
brochure 
met gratis 
prentbrief-
kaart (tekst-/
adreszijde).

Afb. 6a en 6b: 
promotie-
brochures met 
gratis prent-
briefkaart 
(beeldzijde).

met deze vrolijke kaartjes, de zegel zit er al op. 
Helemaal gratis, je hoeft ze alleen nog even te 
schrijven en op te sturen naar je vrienden.
De kaarten doe je in de speciale Sandd Brie-
venbus, te vinden in een Sandd Postpunt. Kijk 
op www.sandd.nl/postpunt voor het dichtstbij-
zijnde punt bij jou in de buurt.’ (afb. 2a+b). 
De vijf kaarten hebben een sobere adreszijde 
(afb. 3), maar de beeldzijden zijn kleurrijk en 
feestelijk (afb 4a-e). Gebruikte exemplaren 
hebben we nog niet gezien. 
Voor potentiële klanten in de regio Utrecht 
waren soortgelijke kaarten in een andere vorm 
beschikbaar. Om de nieuwe Sandd-postzegels te 
promoten, werden brochures verspreid, waarvan 
de ene helft gebruikt kon worden om deel te 

http://www.sandd.nl/postpunt
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Afb. 7: kaart verstuurd vanaf de Filateliebeurs op 28 januari 2018. Gestempeld op 
31 januari en door een sorteerfout pas bezorgd op 9 februari.

Afb. 8: kerstkaart uit eerste levering.

Afb. 9: kerstkaart uit latere levering. Afb. 10: Vensterenvelop met dubbele kerstkaart.

Afb. 11a: Valentijnskaart van Blokker (adreszijde). Afb. 11b: Valentijnskaart van Blokker met winkelnaam op de adreszijde.

nemen aan een prijsvraag en de andere helft 
diende als gratis prentbriefkaart:
‘Gratis kaart met Sandd Zegel
We zijn blij dat we in jouw omgeving de eerste 
Sandd Postpunten hebben geopend. Daarom 
voor jou een gratis kaart. De Sandd Zegel zit 
er al op. Wie stuur jij een kaart? Kijk op
www.sandd.nl/postpunt voor het dichtstbij-
zijnde postpunt bij jou in de buurt.’ (afb. 5).
De voorstellingen op de prentbriefkaarten die 
wij gezien hebben, zijn identiek aan die op de 
kaarten voor de bezorgers (afb. 6a+b). Ook 
deze kaarten werden aanvankelijk alleen in de 
regio Utrecht verspreid, maar op de Filatelie-

beurs in Hilversum werden de Flamingo-kaar-
ten uitgedeeld en konden die ook verzonden 
worden (afb. 7). Andere kaarten zijn nog niet 
gebruikt gesignaleerd.

Betaalde Kerstkaarten 
In de loop van november 2017 bleek het mo-
gelijk om op de site van Sandd kerstkaarten te 
bestellen en die te laten versturen naar vrien-
den en bekenden. Er waren twee mogelijk-
heden: een prentbriefkaart die los verstuurd 
werd en een dubbele kaart in een envelop. 
De prijzen waren respectievelijk € 0,45 en 
€ 0,75 (€ 1 voor de hoogglans-uitvoering). De 

verzendkosten kwamen daar nog bij: € 0,50 
per stuk. Men kon kiezen uit enkele standaard-
afbeeldingen, maar het gebruik van een eigen 
ontwerp was ook mogelijk.
Verzamelaars waren natuurlijk benieuwd naar 
het zegelbeeld dat gebruikt zou worden en 
naar een eventuele afstempeling. De eerste 
briefkaarten die geleverd werden, vielen wat 
dat betreft nogal tegen. In de rechterboven-
hoek stond de minuscule afdruk van een ‘Pink 
Ribbon’-postzegel en het adres van de ontvan-
ger was erg hoog aangebracht (afb. 8). 
Bij latere bestellingen zag het er beter uit: een 
zegelafdruk op normaal formaat, de adressering 

http://www.sandd.nl/postpunt
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Afb. 13a-b: twee verstuurde Valentijnskaarten. 

Afb. 12a-i: de beeldzijden van de Valentijnskaarten.

op de juiste plaats en het Apeldoornse post-
busadres van Sandd als afzender. Er was zelfs 
sprake van een ‘stempel’, maar dat bleek datum-
loos te zijn en bij nadere beschouwing was het 
meegedrukt met het zegelbeeld (afb. 9).
De vensterenvelop waarin de dubbele kaarten 
werden verstuurd, was voorzien van hetzelfde 
‘Pink Ribbon’-zegelbeeld en hetzelfde ‘stem-
pel’ als de briefkaart (afb. 10).

Blokker-kaarten
Begin februari 2018 voerde winkelketen Blokker 
in samenwerking met Sandd een Valentijnsactie 
uit. Met de folder van Blokker werd een prent-
briefkaart meegestuurd met op de adreszijde de 
volgende tekst: ‘Deze kaart geeft – indien door 

Sandd afgestempeld – recht op € 2,50 korting 
bij besteding van € 15 in de Blokker winkel. (…) 
Post uw kaart voor zaterdag 10 februari 13.00 
uur in de speciale Sandd brievenbus in de Blok-
ker winkel.’ (afb. 11a). Op sommige kaarten was 
op de adreszijde in de linkerbovenhoek de naam 
‘Blokker’ afgedrukt (afb. 11b)
De kaart was ook in de winkels verkrijgbaar; in 
totaal waren er negen verschillende beeldzij-
den (afb. 12a-i). Hoewel de kaarten zonder 
extra kosten door Sandd verzonden werden, 
kunnen we ze niet tot de postwaardestukken 
rekenen. Er staat namelijk geen waarde-
aanduiding op en ook geen ‘Port betaald’. Voor 
de volledigheid laten we twee echt gebruikte 
stukken zien (afb 13a-b).

Nawoord
Het verschijnen van Sandd op de markt voor 
particuliere post heeft voor verzamelaars 
enkele aardige nieuwtjes opgeleverd. Niet 
alleen postzegels, maar ook poststukken met 
ingedrukte zegelbeelden. Of de getoonde 
stukken allemaal aan de FIP-definitie voor 
postwaardestukken voldoen, is zeer de vraag. 
Verzamelwaardig zijn ze natuurlijk wel. 

* Voor het gemak gebruiken we in dit artikel de term 
‘postwaardestuk’ voor alle poststukken met een 
ingedrukt zegelbeeld. De kwesties van voorfrankering, 
verkrijgbaarheid, prijs en algemene bruikbaarheid laten 
we buiten beschouwing. 
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voor de jaarlijksche weldadigheidsze-
gels… [is] voor 1941 reeds aan een Inland-
sche Vereeniging toezegging gedaan… 
Al in het oktobernummer van 1940 van 

het Postzegelblad voor Indië wordt een tipje van 
de sluier opgelicht. En inderdaad, een jaar later 
verschijnen de Moehammadijahzegels. Het is de 
meest opmerkelijke weldadigheidsserie die in 
Nederlands-Indië is uitgegeven. Afgebeeld is een 
postwissel met twee zegels van 3½ cent, die op 
oudjaar 1941 via de veldpost is verzonden (afb. 1).
Wat is dit eigenlijk voor een vereniging? Moe-
hammadijah (= volgers van Mohammed) wordt 
op 18 november 1912 in de Midden-Javaanse stad 
Djokjakarta opgericht door Kjahi Hadji Ahmad 
Dahlan (1868-1923), een hadji (bedevaartganger 
naar Mekka), werkzaam in de kraton, het paleis 
van de sultan. De doelstellingen zijn kortweg 
1) de bevordering van onderwijs, ook aan 
vrouwen en meisjes, en studie van de Moham-
medaanse godsdienstleer in Nederlands-Indië, 
2) de bevordering van het godsdienstige leven 
onder haar leden en 3) het verrichten van allerlei 
maatschappelijke liefdadigheidsactiviteiten. 
In 1918 wordt de Penoeloeng Kesengsaraan 
Oe moem (PKO) in het leven geroepen, een com-
missie van de Moehammadijah die zich speciaal 
richt op de armen-, zieken- en wezenzorg. Moe-
hammadijah is een a-politieke beweging en toont 
zich steeds loyaal aan het Nederlands-Indische 
gouvernement. 
Het is de vereniging Moehammadijah zelf die 
de aanvraag voor een toeslagserie indient. De 
uitgifte verschijnt niet zoals gebruikelijk voor 
de jaarlijkse weldadigheidszegels op 1 decem-
ber (uitgezonderd 1935), maar al op maandag 
22 september, in 1941 het begin van de negende 
maand volgens de mohammedaanse kalender 
en het begin van de Ramadan. Gedurende deze 
maand wordt tussen zonsopkomst en zons-
ondergang gevast oftewel niet gegeten, gedron-
ken, gevreeën en gerookt. In deze vastenmaand 
is het ook gebruikelijk jezelf wat opzij te zetten 
en meer dan gewone aandacht en zorg te beste-
den aan mensen die het moeilijker hebben zoals 
zieken, armen en eenzamen. Kortom, sociale 
activiteiten die bij uitstek passen bij de PKO. We 
zien deze letters dan ook op alle vijf verschillende 
waarden van deze emissie (afb. 2). In het Orgaan 
van de NIVvP (1941, p. 253) wordt daarvan voor 
het eerst de Nederlandse omschrijving gegeven: 
‘Steun aan noodlijdenden in het algemeen’. 
Aanvankelijk zullen de zegels verkrijgbaar worden 
gesteld van 22 september tot en met 31 oktober, 
dus gedurende de Ramadan en nog negen dagen 
daarna. Maar het jaarverslag van de Indische PTT 
vermeldt 5 november. Ook de oorspronkelijke 
geldigheidstermijn, tot en met 31 juli 1942, welke 

datum ook onderaan 
elke waarde staat 
vermeld, is op verzoek 
van de vereniging 
Moehammadijah 
verlengd tot en met 
30 september 1942. 
Ook hier geeft het 
PTT-verslag een an-
dere datum, namelijk 
eind 1942. Maar wat 
maakt het achteraf 
gezien allemaal uit? 
Immers, op 8 maart 
1942 capituleert het 
Koninklijk Neder-
landsch-Indisch Leger 
(KNIL) en begint de 
Japanse bezetting. De 
Moehammadijahze-
gels zijn gedurende 
de gehele bezetting 
doorgebruikt en buiten Java ook van diverse be-
zettingsopdrukken voorzien. Heel spaarzaam zijn 
enkele zegels zelfs nog door de Indonesiërs na de 
Japanse tijd op Java en Sumatra gebruikt.
De toeslag per waarde en de oplage van 450.000 
(2+1 cent), 300.000 (3½+1½ cent), 300.000 
(7½+2½ cent), 400.000 (10+2½ cent) en 
200.000 (15+5 cent) vinden wij gepubliceerd in 
het Orgaan van de NIVvP (1941, p. 200). In het 
nummer van augustus 1941 wordt de lezer aan-
gemoedigd Moehammadijah-zegels te kopen: In 
den tegenwoordigen tijd zijn wij allen, begrijpelijk, 
maar al te zeer geneigd om onze liefdadigheidszin 
geheel te concentreeren op de oorlogsfondsen, 
omdat wij begrijpen hiermede een steentje, hoe 
klein ook, bij te dragen tot ons aller wensch en 
doel, de bevrijding van Holland. Laten wij echter 
niet voorbijzien, dat dit doel tevens gediend 
wordt door er naar te streven ons dagelijksch 
leven gewoon voortgang te doen vinden en, zij het 
dan ook in bescheiden mate, onze sociale giften 
voort te zetten. Maatschappelijke nooden blijven 
bestaan, oorlog of geen oorlog. In 1941 kan aan 
de vereniging Moehammadijah een bedrag van 
ƒ 31.421,21 worden uitbetaald.
De ontwerpen zijn dus gerelateerd aan de 
algemene weldadigheid, aandachtsgebieden van 
de PKO. Tijdens de vergadering op 8 september 
1941 van de Nederlandsch-Indische Vereeniging 
van Postzegelverzamelaars wordt opgemerkt 
dat de 15 cent het begin van de ‘V’ campagne in 
beeld brengt, en nog wel met de duimen omhoog. 
Bedoeld wordt de V = Victory, de campagne Ne-
derland zal Herrijzen. Maar of dit door ontwerper 
Dickhoff zo bedoeld is betwijfelen wij. 
Jan Felix Dickhoff wordt op 18 december 1911 

in Soerabaja geboren. Van 1931 tot 1935 heeft 
hij in Den Haag gestudeerd aan de Academie 
voor Beeldende Kunsten. Terug in Indië wordt hij 
illustrator en laat meerdere pentekeningen en 
aquarellen na. In Bandoeng komt hij te werken 
als tekenaar bij het Hoofdbureau der Staats-
spoorwegen. Zijn kwaliteiten vallen op want hem 
wordt de opdracht gegund de Moehammadijah-
zegels te ontwerpen. Zoals bekend heeft Dickhoff 
ook de prachtige serie van Indonesische dansers 
getekend, die geleidelijk vanaf juli 1941 op het 
postkantoor wordt verkocht. Kijkt u eens naar 
de letters van de landsnaam op de Moeham-
madijahzegels. Zij komen overeen met die op de 
dansers, alleen de S is duidelijk anders. 
Maar de dreiging van Japan neemt toe. De jonge 
kunstenaar wordt opgeroepen om te dienen bij 
het KNIL om zijn land te helpen verdedigen, en 
wordt krijgsgevangen gemaakt. Jan Felix Dickhoff 
sterft op 23 november 1942 als krijgsgevangene 
aan de Birmaspoorweg oftewel de Dodenspoor-
lijn. Zijn graf ligt in Kanchanaburi (Thailand). 
In het NMPh van 1947 lezen wij op p. 34: Voor het 
maken van ontwerpen voor de lagere waarden 
werd in den heer J.F. Dickhoff een uitmuntend 
teekenaar gevonden. De door dezen helaas te 
vroeg ontslapen teekenaar ontworpen dansers-
serie, alsook de door hem geteekende Moeham-
madijahzegels doen hem alle eer.
Hieraan valt niets meer toe te voegen.
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Nederlandsch Maandblad voor Philatelie (NMPh), 20e 
jaargang (1941), p. 330, 21e jaargang (1942), p. 4, 25, 24e 
jaargang (1947), p. 34, 99
Annual Report on the Postal, Telegraph and Telephone 
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boswachter vond deze rond 1900 in de buurt 
van het Overijsselse gehucht. Hij stond het 
zwaard en de andere vondsten van brons en 
steen af aan zijn werkgever. Het bleef sinds de 
ontdekking in privébezit van de familie totdat 
het RMO de hoogste bieder was op de veiling 
bij Christie’s in Londen. 

Te mooi
De klingen van deze bronzen zwaarden zijn 
niet gemaakt als gebruiksvoorwerp. ‘Ze zijn 
namelijk te groot (circa 70 centimeter), te 
zwaar (circa 3 kilogram), te dik, ongeslepen 
en, minder wetenschappelijk... te mooi.’ Het 
gevaar bij deze wapens school er niet zozeer 
in dat je in een gevecht werd geraakt maar dat 
je het gevaarte op je tenen kreeg. De zwaar-
den hebben immers geen greep. De zwaarden 
zullen vanwege rituele doeleinden gemaakt 
zijn en zijn waarschijnlijk als offer in de bodem 

m het te relativeren: Lionel Messi 
moet daar een week voor voetbal-
len. Maar goed, zo’n prijs voor een 
archeologisch voorwerp… dan weet 

je dat het om iets bijzonders gaat. 
Het voorwerp is een type zwaard uit de brons-
tijd waarvan er slechts zes bekend zijn. Twee uit 
Nederland (Jutphaas en Ommerschans), twee 
uit Engeland (Oxborough en Rudham) en twee 
uit Frankrijk (Plougrescant en Beaune). Dat er 
kans is dat er meer zijn, blijkt uit het feit dat 
de zwaarden in Engeland recent zijn gevonden. 
Het zwaard van Rudham werd pas in 2014 ont-
dekt. Preciezer gezegd, het werd toen herkend 
als zwaard. De boer die het had gevonden, 
gebruikte het immers al even als deurstopper. 
Naar twee van de vindplaatsen is het type 
vernoemd: Plougrescant-Ommerschans. Het 
pronkstuk dat het RMO nu in bezit heeft, is 
het zwaard van Ommerschans (afb. 1). Een 

O

Het Rijksmuseum
van Oudheden heeft in 2017 

een voorwerp aan gekocht 
voor ruim een half miljoen. 
Het is de duurste aankoop 

van het museum ooit. 
door Leon Mijderwijk

Topstuk van het RMO:
het zwaard van 
Ommerschans

geraakt. Wie dat offer bracht en waarom is 
onbekend.
Bronstijd-kenner Butler schreef over degene 
die het zwaard van Ommerschans deponeerde:

‘Naar het oordeel van de schrijver bestaat 
er in de Nederlandse Bronstijd geen groter 
mysterie dan dat van de herkomst en de 
persoon van de man die […] in wat toen 
een zeer afgelegen en eenzaam moeras 
moet zijn geweest […] een merkwaardige 
ceremonie verrichtte.’
J.J. Butler, Nederland in de Bronstijd (eerste druk 
1969; Bussum 1979) 124.

Een mysterie dat vijftig jaar later nog niet is 
ontrafeld.
Het zwaard van Ommerschans heeft een 
indrukwekkende kling van 68,3 centimeter 
lang. Het exemplaar van Jutphaas lijkt een 
identieke, maar verkleinde kopie te zijn van de 
andere zwaarden. 

Op de postzegel
Hoewel de zwaarden dus niet in één mal zijn 
gegoten, is – vanwege de gelijkenis – het ver-
moeden dat ze op één plaats zijn vervaardigd. 
Mogelijk binnen korte tijd na elkaar, in de peri-
ode 1500 en 1350 voor Christus. Dat is in ieder 
geval niet in Nederlandse streken geweest. 
Hoewel er in de bronstijd hier wel smeden 
actief waren, maakten zij geen zwaarden. In 
Frankrijk, Engeland, Scandinavië en Midden-
Europa werden zwaarden geproduceerd. Dit 
type kwam mogelijk uit Bretagne. 
Voor de duidelijkheid: vondst- en productie-
plaatsen bevinden zich nu binnen bepaalde 
landsgrenzen die er natuurlijk niet waren in de 
bronstijd. Aangezien Ommerschans binnen de 
Nederlandse grenzen ligt mogen wij het nu wel 
tot een van ónze archeologische topstukken 
rekenen. Juist dit topstuk prijkt voorop het 
prestigeboekje ‘Rijksmuseum van Oudheden, 
Al 200 jaar van nu’ (2018) dat PostNL op 
19 februari uitbracht ter gelegenheid van het 
jubileum (afb. 2). Op een van de 10 zegels uit 
het postzegelvel prijkt het zwaard van Ommer-
schans (afb. 3). 
Een deel van het jaar is in het museum in Lei-
den een overzichtstentoonstelling te zien over 
de geschiedenis van het RMO en de collectie.

Meer informatie
RMO-conservator Luc Amkreutz en hoogle-
raar David Fontijn schreven over het zwaard 
van Ommerschans een artikel in Archeologie 
in Nederland. Zij kondigden hierin aan dat er 
verder onderzoek zal worden gedaan. ‘Uit-
eindelijk gaat dit nieuwe verhalen opleveren 
over de stukken en wellicht ook over de toch 
wat mysterieuze depositiepraktijken die zo 
kenmerkend zijn voor de bronstijd.’
Luc Amkreutz en David Fontijn, ‘Het zwaard 
van Ommerschans: een stuk van buitenge-
woon belang’, Archeologie in Nederland 5 
(Utrecht; december 2017) 46-51.

www.rmo.nl/actueel/nieuws/zwaard-van-
ommerschans

3. Een van de tien zegels 
in het RMO-vel toont het 
zwaard

1. Het zwaard van Ommerschans. Bron: RMO.nl

2. Prestigeboekje nr. 74
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Opgaven voor deze rubriek in het 
augustusnummer 2018 (verschijnt 
2 augustius) moeten uiterlijk op 
30 juni 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. 

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 
Buyten rode. 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 Zalencen-
trum, Parkstraat 3-B, vanaf 20:00. 
T: 06-11018699.

8 mei:
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstr. 46a, 19.00-22.00 uur. 
T: 020-6942002.

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, Hamersveldse-
weg 30, 13.00-16.30 uur. T: 0318 
513222. beurs@deloupeleusden.nl 

Maassluis. Theater Konings-
hof,  Uiverlaan 20, 12:00 -16:00 uur. 
T: 010 5916747.
Rotterdam. Oranjehof, Immanuel 
Kantstraat 2, 10.00-16,00 uur.  
www.rphv.nl

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.

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

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

17 mei:
Kloetinge. Amicitia Schimmelpen-
ninckstraat 14 19.30-22.00uur. 
T: 0113-228562 ecm@zeelandnet.nl 
Welberg. Gem.huis De Vaert Kap. 
Koch straat 54, 19.00-22.00 uur. 
T: 0167-563568, 06-11301128. 

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

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

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, Oos-
teinderweg 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 

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
mailto:cees.mertens@ziggo.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
http://www.pzv-volkel-uden.com/
https://maps.google.com/?q=van+der+Clusenstraat+4A&entry=gmail&source=g
tel:0402019309
mailto:m.panhuijzen@upcmail.nl
https://maps.google.com/?q=Parkstraat+3-B&entry=gmail&source=g
tel:06%2011018699
tel:020%20694%202002
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=Houten,+Meidoornkade+24&entry=gmail&source=g
tel:050%20503%203926
https://maps.google.com/?q=Hamersveldseweg+30&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Hamersveldseweg+30&entry=gmail&source=g
tel:0318%20513222
tel:0318%20513222
mailto:beurs@deloupeleusden.nl
https://maps.google.com/?q=Uiverlaan+20&entry=gmail&source=g
tel:010%20591%206747
https://maps.google.com/?q=Immanuel+Kantstraat+2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Immanuel+Kantstraat+2&entry=gmail&source=g
http://www.rphv.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=Van+Vlotenlaan+85&entry=gmail&source=g
http://www.deventerpostzegelvereniging.nl/
https://maps.google.com/?q=St.+Maartenstraat+54&entry=gmail&source=g
tel:06%2011018699
mailto:secretaris@noviopost.nl
https://maps.google.com/?q=Schimmelpenninckstraat+14&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Schimmelpenninckstraat+14&entry=gmail&source=g
tel:0167%20563%20568
tel:06%2011301128
tel:071%20541%200623
mailto:freekversteegen@hotmail.com
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=Oosteinderweg+19&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Oosteinderweg+19&entry=gmail&source=g
tel:050%20503%203926
https://maps.google.com/?q=Bloemenhof+2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Bloemenhof+2&entry=gmail&source=g
tel:0162%20432%20738
tel:0162%20432%20738
mailto:ceespijpers@casema.nl
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19 mei:
Boskoop. De Loods, Achter de Kerk, 
13..00-17.00 uur. T: 0182-631928. 
beurscoordinator@nvpvboskoop.nl 
www.nvpvboskoop.nl
Leidschendam. Wijkcentrum  
de Plint, Prins Frederiklaan 7,  
13.00-16.00 uur. T: 06-27233453. 
 www.zhpv.nl

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

26 mei:
Bodegraven. Sporthal De Sport-
hoeve, Vromade 1A, 10.00-15.30 uur. 
T. 0182-394584,0172-614850. 
De Bilt. Latijns-Amerika. Cultureel 
centrum H.F.Witte, Henri Dunant-
plein 4, 12.00-17.00 uur. T: 010-
4802961. pweda@live.nl
Brielle. “Zalen Centrum” 
 Langestraat 76, 13.00-16.00 uur. 
T: 06-83676700.
Katwijk aan de Rijn. Wijkgebouw 
de Wiek, Fresiastraat 19, 10.00-14.30 
uur. T: 071-5173995. www.postzegel-
verengingkatwijkrijnsburg.nl
Mijdrecht. ’t Oude Parochiehuis, 
Bozenhoven 152, 9.30-13.00 uur. 
T: 0297-289322.  
www.verzamelaarsrondevenen.nl

27 mei:
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstr. 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002.
Huissen. Cultureel centrum ‘de 
Brink’, De Brink 8 10.00-14.30 uur. 
T: 026 – 3271979. w.aleven3@
upcmail.nl

Oud-Gastel, Hart van Gastel, Markt 
8, 9.30-13.00 uur. T: 06-23300801. 
jankoenraadt8@gmail.com
Reuver. De Schakel, Broeklaan 2, 
10.00-13.00 uur. hermgeerlings@
home.nl
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerklaan 18, 9.00-1.30 
uur. T: 040-2052490. 

28 mei:
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.

2 juni:
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
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

3 juni:
’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

9 juni:
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, Hamersveldse-
weg 30, 13.00-16.30 uur. T: 0318 
513222. beurs@deloupeleusden.nl 
Maassluis. Theater Konings-
hof,  Uiverlaan 20, 12:00 -16:00 uur. 
T: 010 5916747.

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

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

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

16 juni:
Boskoop. De Loods, Achter de Kerk, 
13..00-17.00 uur. T: 0182-631928. 
beurscoordinator@nvpvboskoop.nl 
www.nvpvboskoop.nl

Leidschendam. Wijkcentrum  
de Plint, Prins Frederiklaan 7,  
13.00-16.00 uur. T: 06-27233453. 
www.zhpv.nl

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

18 juni:
Deventer. Deventer. Wijkgebouw 
Van Vlotenlaan 85, 19.00-22.00 uur. 
www.deventerpostzegelvereniging.nl

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

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

24 juni:
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstr. 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002.
Oud-Gastel, Hart van Gastel, Markt 
8, 9.30-13.00 uur. T: 06-23300801. 
jankoenraadt8@gmail.com
Reuver. De Schakel, Broeklaan 2, 
10.00-13.00 uur. 
hermgeerlings@home.nl
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerklaan 18, 9.00-1.30 
uur. T: 040-2052490. 

25 juni:
Nijmegen.Wijkcentrum ’titus 
Brandsma’, Tweede Oude Hesel-
aan 386, 19.00-22.00 uur. T: 024-
3561969. secretaris@noviopost.nl

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

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

NATIONAAL ARCHIEF
Onderzoeksdagen: donderdag 
31 mei, 28 juni 2018
Vooraf aanmelden: monique.
erkelens@nationaalarchief.nl
T: 06 11 31 64 60
www.gahetna.nl
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Moskou maar in het veel oudere Kievse rijk 
en de gebieden van Oekraïne. Oekraïne had 
na de verwoesting van Kiev (1240) en lang-
durige overheersing door de Tataren in de 
loop van de tijd wisselende heersers gekend, 
Polen,  Litouwers, Russen, Oostenrijkers en 
als duidelijk omgrensd land opgehouden te 
bestaan. 
In 1918 werd Oekraïne een zelfstandige 
staat in het kader van de Vrede van Brest 
Litovsk, waarbij Duitsland en Oostenrijk het 
Rusland van Lenin kaal knipten. Oekraïne 
kreeg meteen al grote interne problemen, 
werd meegesleept in de maalstroom van de 
Russische burgeroorlog van Roden tegen 
Witten, streed met Polen dat eind 1918 weer 
zelfstandig geworden was. Het land eindigde 
als Sovjetrepubliek binnen de Sovjet-Unie. In 

e republiek Oekraïne hoefde niet 
vanaf nul naar een nieuwe identiteit 
te zoeken aangezien het land al eer-
der als zelfstandige staat bestaan 

had. De oorsprong van Rusland, de kern van 
het Rusland van vóór de Tataarse/Mongoolse 
overheersing in de Middeleeuwen, ligt niet in 

D

Langlopende postzegelseries hebben traditioneel een ‘nationale’ 
afbeelding. Dat kunnen portretten zijn van staatshoofden of vorsten, 
staats wapens, symbolen als ‘Marianne’ van Frankrijk of een alle go
rische voorstelling als ‘Italia’ op Italiaanse zegels. Op 31 december 1991 
was het tijdperk van de SovjetUnie afgelopen. Een van de nieuwe 
zelfstandige staten die dit opleverde was de republiek Oekraïne. 
door Olav Petri

De eerste langlopende 
series van Oekraïne
wat voor afbeeldingen kiest 
een nieuwe staat en waarom?

1939, meer recentelijk, kreeg deze Oekraïense 
Sovjetrepubliek een deel van zuidoost Polen, 
Galicië, erbij, met de grote stad Lemberg/
Lvov. In 1945 volgde de annexatie van de 
in 1939 nog Tsjechoslowaakse, later weer 
Hongaarse regio ‘Transkarpatische Oekraïne’, 
dat is het soort staartje, aanhangsel, dat je 
op vooroorlogse landkaarten in het uiterste 
oosten van Tsjecho-Slowakije ziet. In 1954 
schonk de Russische partijleider Chroesjt-
sjov als teken van vriendschap Oekraïne het 
schiereiland de Krim, dat sinds de val van het 
Tataarse Krim-chanaat (1787) Russisch ter-
ritoir was geweest. Oekraïne heeft al eeuwen-
lang een grote Russische minderheid, terwijl 
het uiterste westen lange tijd deel uitmaakte 
van de Oostenrijks-Hongaarse monarchie en 
cultuur. U weet het, de geschiedenis gaat nog 
steeds verder…

De eerste serie, een link naar 1918, 
de eerste republiek
De jonge republiek Oekraïne had in 1918 eigen 
postzegels uitgegeven, een serie waarvan 
het meisjeskopje van de kunstenaar Narboet 
bekend is geworden(afb. 1). Narboet was een 
gewaardeerd graficus die op de drukkerij van 
waardepapieren werkte in Sint-Petersburg, 
waar vanouds de Russische postzegels ont-
worpen werden. Deze zegels leken vergeten en 
verdwenen meestal achterin een stockboek.
In 1992 verscheen als eerste langlopende 
serie een aantal Narboetkopjes in diverse 
kleuren en nominale waarden. Toen ik in juni 
de eerste enveloppe zag die ermee gefran-
keerd was, ging er een soort elektrische schok 
door me heen. De posterijen waren Narboet 
niet vergeten en men had de oude Oekraïense 
postzegels uit de kast gehaald! Het meis-
jesportret is gekozen wegens zijn symboliek, 
het jonge meisje met een krans van gevloch-

1 4

2

3
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ten veldbloemen en aren om het hoofd, was 
in 1992, net als in 1918, symbool van de jonge 
staat zelf. Bij nadere beschouwing is het kopje 
op de nieuwe Narboetzegel vereenvoudigd, 
het kreeg een strakkere lijn (afb. 2). Er zijn er 
miljoenen van gedrukt. De ‘drietand’ die op 
het moderne wapen van het land staat en die 
volgens de overlevering teruggaat op de eer-
ste christelijke grootvorst, Vladimir de Heilige, 
komt op deze Narboetzegel niet voor. Deze zijn 
bij de eerste republiek wel aanwezig (afb. 3).

De tweede serie, een link naar de 
goede oude tijd
De inflatie liep op, het Narboetkopje werd in 
1993 vervangen door een nieuwe serie. Deze 
serie is in 1994 en 1995 nog voorzien van 
nominale aanduidingen in letters in plaats 
van cijfers. Alle zegels hebben in een hoek de 
drietand, het nationale symbool. In politiek 
opzicht heerste begin jaren 90 de geest van 
de westelijke delen van het land, het Oekra-
ine aan de rechter oever van de Dnjepr, het 
sterk nationaal gezinde deel van het land. Ik 
verwachtte een serie met beelden van een 
modern land met alles wat het te bieden heeft 
aan kracht, industrie, cultuur, samen eindelijk 
vrij en op weg naar een fraaie toekomst. Nee 
dus, het werd een grote verrassing. Bij deze 
serie is namelijk gekozen is voor beelden 
van vroeger, beelden van de goede oude tijd! 
De serie ademt de sfeer van het platteland, 
brengt ons terug naar de wortels van de 
inwoners van het land. Uit de literatuur blijkt 
dat de ontwerper Logvin hield van etnogra-
fische thematiek. Hij greep, net als andere 
ontwerpers van waardepapieren, terug op niet 
in omloop gekomen Oekraïense postzegels 
uit 1920. U kent ze wel, zegels gedrukt in 
Oostenrijk, nooit gestempeld, de serie met het 
portret van Petljoera (afb. 4), diverse hetman-
nen, vorst Vladimir de heilige, scènes van het 
platteland. De eerste republiek heeft ze niet 
meer in omloop kunnen brengen.
De commissie die over het uitgiftebeleid ging, 
heeft bewust een link willen leggen naar de 
republiek van 1920, het land had immers al als 
republiek bestaan. Daarmee wilde men ook 
teruggrijpen naar het beeld van het ‘oude’, het 
‘rijke’ landbouwgebied Oekraïne van vóór het 
communisme, van vóór de desastreuze collec-
tivisatie van de boeren onder Stalin. Deze col-
lectivisatie heeft geleid tot een onvoorstelbare 
hongersnood, tot onderdrukking met groot 
verlies aan mensenlevens. Ooit was Oekraïne 
de graanschuur van Europa, het land van melk 
en honing, van het zware maar gulle boerenle-
ven. Dat moest onderstreept worden. 
Foerman geeft in zijn (Russischtalige) boek 
gedetailleerde informatie over de afgebeelde 

zegels en wel uit de eerste hand, hij bekeek 
met de kunstenaar de ontwerpen en proeven. 
De gekozen onderwerpen zijn: met de zeis 
maaiende boeren uit de Boekowina regio 
(afb. 5), met sikkels oogstende boerinnen uit 
het gebied Tsjerkassy (afb. 6), een kolonne os-
senwagens met haan (afb. 7), een schaapher-
der met fluit uit de zuidelijke steppen met een 
grafheuvel (een prehistorische ‘koergan’, op de 
achtergrond) (afb. 8). Verder een riviervisser 
uit de westelijke Karpaten met meerval (afb. 
9) en de speciale wijze van aan de haak slaan 
van deze vis, imkers met traditionele bijen-
korven met zonnebloemen op de achtergrond 
(afb. 10), de pottenbakker Vasilij Badi waar 
Logvin al studies van maakte in zijn jeugd 
(afb. 11), het ploegen, waarbij ossen de ploe-
gen trekken, (afb. 12) een colonne boerenkar-
ren die zout, graan en vis transporteren. De 
haan op een van de wagens verwijst naar een 
Oekraïens lied over de voerman, een folkloris-
tisch motief dus. Verdere aanvullingen waren 
al voorbereid. Deze illustraties zijn uiteindelijk 
voor andere ‘losse’ zegels gebruikt. 

De derde serie, of was het een 
aanvulling?
Een korte serie met aanvullende waarden in 
letters verscheen in 1995, duidelijk van een 
andere graficus, Dvornik, met een heel ander 
onderwerp. Ik vermoed dat de tweede serie 
te eenzijdig gevonden werd, de stedeling 
herkende zich niet in de boertige scènes, de 
werkers in de industrie misten ook een link. 
Ik baseer me op het boek van Foerman en de 
internet zoekmachine Yandex voor de details. 
Dvornik moest gebouwen van administratieve 
centra en stadstransport combineren op de 
bekende kleine formaten. Deze keuze leidt 
automatisch tot een kleine serie van drie 
zegels, voorstellende een gelede trolleybus 
van het type TMZ-T-1, gefabriceerd door 
Joezjmash in Dnepropetrovsk, (afb. 13) een 
tram van het type LT 10 van de locomotief-
fabriek in Loegansk (decennialang Vorosjilov-
grad geheten) (afb. 14) en een stadsbus van 
het type LAZ-52523 uit de autobusfabriek in 
Lvov (afb. 15). Nu dus volop aandacht voor 
techniek en industrie.
Elke zegel heeft een voor de stad kenmerkend 
gebouw op de achtergrond, respectievelijk: 
de voorgevel van hotel Oekraïna, de gevel van 
het Huis van de Techniek en de gevel van de 

Ivan Franko universiteit in Lvov. Het hotel 
dateert van 1910 en heet nu Grand Hotel 
Oekraïne. Van het enorme pand in Loegansk, 
in de imponerende Stalinstijl gebouwd, zien 
we slechts de linker hoek van de zijvleugel. 
Loegansk ligt in het oosten en bood een link 
naar de etnisch Russische bevolking, helaas 
door Moskouse inmenging heeft het niet 
geholpen. Het universiteitsgebouw was in de 
Oostenrijkse tijd het pand van de Landdag 
van het koninkrijk Galicië en Lodomerië.
Oude politieke leiders zijn nergens te vinden 
op deze series. Geen Kievse grootvorsten, 
geen traditionele Kozakkenleiders, geen 
leiders uit de periode 1917-1920, zelfs de 
nationale dichter Sjevtsjenko ontbreekt. De 
positie van sommige hetmannen ligt gevoelig 
aangezien ze niet of juist wel samenwerkten 
met Moskou. Op de leiders van 1918-1920 
valt ook een en ander aan te merken. Ook na-
tionale symbolen als de Kievse Sofija kathe-
draal, de Kievse universiteit, de trappen van 
Odessa, het beeld van Vladimir de Heilige, 
de befaamde kust van Jalta ontbraken. Te 
gevoelig richting de Russische minderheid? 
Op de Krim heeft slechts 10% Oekraïens als 
moedertaal. Enfin, dit schiereiland is inmid-
dels geannexeerd. Aan de van jongs af aan 
actieve revolutionair en politicus Petljoera 
uit de eerste republiek is overigens later wel 
een postzegel gewijd, helaas nog niet in mijn 
bezit.

Leuk speurwerk!
De eerste series, met name in combinatie 
met die met lettertjes als waardeaanduiding 
bieden een keur aan specialisatiemogelijkhe-
den. Door de enorme inflatie gebeurde er op 
tarievengebied heel veel. De letters op zegels 
corresponderen met wisselende vaste waar-
den en gebruiksmogelijkheden. De tarieven 
kennen een bont palet aan varianten. Ik heb 
medelijden met de postbeambten uit die tijd. 
Poststukken zijn niet zeldzaam en bieden de 
specialist ongekende mogelijkheden om iets 
leuks te doen. Daarover is in Oost-Europa 
Filatelie van de filatelistengroep Oost-Europa 
enige malen gepubliceerd door Edwin Muller 
en Sytze Reurich. Een bont thema!
 
Vsevolod Foerman,Obsjtschegosudarstvennye 
standartnye potstovye marki Ukrainy, Kiev 2003
Yandex zoekmachine, internet
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Tweemaal Roemenië
In mijn vorige bijdrage ben ik vooral 
ingegaan op thematische verza-
melingen. Dat men echter ook de 
technische kant van de filatelie niet 
schuwt, lezen wij in Perfinpost 124 
(4x per jaar, full colour, A5-formaat) 
van Perfin Club Nederland. Vele 
Nederlandse, maar ook buitenland-
se perfins worden door de ‘perfi-
nologen’ sinds 1987 in clubverband 
bestudeerd en dat heeft geresul-
teerd in een aantal omvangrijke 
studies. Het bulletin staat boordevol 
informatie over zowel grote firma’s 
als kleinere neringdoenden die hun 
postzegels gretig lieten perforeren 
om fraude tegen te gaan. Ditmaal 
wordt bijvoorbeeld de wollenstof-
fenfabriek BeKa te Tilburg door 
Ton van Schijndel uitgelicht die het 
perfin ‘B.K.’ tussen 1909 en 1934 
gebruikte. Jan van Riel wijdt uit over 
een Italiaans staalbedrijf dat tussen 
1884 en 1908 het perfin FAT voerde 
en onontbeerlijk bleek voor de 
aanlevering van staal in de Tweede 
Wereldoorlog. Voorts leest men van 
de hand van Rob Slim over sterk 
gelijkende perfins van Nederlands-
Indië en tenslotte over Roemeense 
perfins die uiteindelijk konden 
worden gekoppeld aan hun bedrijf. 
www.perfinclub.nl/site/nl/home 
Oost-Europese landen staan 
centraal in het blad Oost Europa 
Filatelie (4x per jaar, full colour, 
A5-formaat) van de gelijknamige 
vereniging. Jan Bisschops bespreekt 
in het eerste bulletin van dit jaar een 
vervalsing van het Roemeense 3 Lei 
zegel uit 1906 (zie afbeelding). Op 
het oog een tamelijk slechte verval-
sing die gemakkelijk te herkennen 
is aan een verkeerde tanding, maar 
Bisschops leert ons ook de minder 
opvallende kenmerken van de valse 

zegel te duiden. De rest van dit num-
mer wordt geheel gevuld door een 
zeer boeiend relaas van Olav Petri 
waarin de vele veranderingen van 
plaatsnamen in de (ex-)Sovjet-Unie 
aan de hand van hun stempels de 
revue passeren. Wij reizen langs be-
ruchte oorden als Stalingrad, Kirov 
en Molotov: plaatsnamen die thans 
allemaal weer zijn ingeruild voor 
hun pre-sovjet varianten. Een ver-
rassende tour door dit uitgestrekte 
en voor de meeste filatelisten veelal 
onbekende deel van onze wereld. 
www.fcoe.nl

Twee Duitse burchten 
Het januarinummer van Filatelis-
tenvereniging Duitsland, treffend 
Deutsche Post geheten (4x per jaar, 
full colour, A4-formaat), neemt de le-
zer ook mee op reis. Waar we echter 
in de Sovjet-Unie aan de hand van 
stempels werden rondgeleid, treffen 
we in dit blad twee kastelen aan. In 
een artikel van Ries Fiesler belanden 
we in Marburg, een stad met fraaie 
architectuur in de deelstaat Hessen. 
Vooral Slot Marbug, dat hoog boven 
de stad uittorent, is welbekend. 
Zodoende wordt het slot veelvuldig 
afgebeeld op postzegels. Fiesler 
weet te melden dat ter gelegenheid 
van de 57e versie van de Deutsche 
Philatelistentag die in 1956 in Mar-
burg plaatshad, voorraden van een 
oudere zegel waarop het slot stond 
afgebeeld werden overdrukt met 
Marpurga 5.-9. Sept. 1956. Nu rijst 
de vraag waarom de naam Marpurga 
wordt gebezigd in plaats van het 
gangbare Marburg. Een mislukte 
latinisering wellicht? ‘Wie het weet, 
mag het zeggen’, aldus Fiesler.
We reizen door naar Mariënburg, 
thans het in Polen gelegen Malbork, 
wiens burcht eveneens prominent 
op Duitse zegels staat afgebeeld. 
Adriaan van Oosten legt in dit 
artikel de eeuwenoude fundamen-
ten van de burcht bloot, die door 
de Duitse Orde in 1274 is gesticht. 
Ten tijde van het onafhankelijke 
Polen raakte het kasteel danig in 
verval, zozeer zelfs dat Frederik 
de Grote het in 1771 aan zijn lot 
overliet. Gelukkig werd door een 
kunstgreep van de jonge architect 
Friederich Gilly het gebouw voor het 
nageslacht behouden, totdat de al-
lesvernietigende Tweede Wereldoor-
log korte metten maakte met deze 
oude vesting. Van Oosten pleziert 
ons met een uitvoerige geschiede-
nis van de Mariënburg en laat zijn 
artikel vergezeld gaan met prachtig 

filatelistisch materiaal waarop de 
burcht onder meer als symbool 
prijkt voor de Duitse ‘drang naar het 
oosten’ onder Hitler. De ironie wil 
dat de laatste postale afdruk van de 
Mariënburg nu juist op een Pools 
postwaardestuk staat afgebeeld. 
Hoogmoed komt voor de val… 
www.fvduitsland.nl

Twee uiteenlopende zoektochten
In het februarinummer van USCA 
Post, het bulletin van de  Vereniging 
voor USA en Canada Filatelie 
(4x per jaar, full colour, A4-formaat), 
vertelt Bas Kee dat hij al enige tijd op 
zoek is geweest naar de betekenis 
van diverse geheimzinnige sticker-
tjes op brieven met bestemming V.S. 
Na wat zoekwerk bleek het hier de 
kleurrijke Pressure Sensitive Package 
Labels te betreffen, die vanaf 1974 in 
de V.S. op brieven werden aange-
bracht bij wijze van voorsortering. 
Hoewel het op het eerste gezicht 
een tamelijk ingewikkeld proces 
lijkt, weet Kee aan de hand van de 
stickertjes ons het toenmalige Ame-
rikaanse voorsorteringsprocedé zeer 
inzichtelijk te maken. Theo van der 
Caaij heeft eveneens een zoektocht 
achter de rug naar aanleiding van 
een revenue-zegel dat werd uitgege-
ven door de in Georgia gelegen stad 
Macon en dat bedoeld was voor een 
sigarenboer gevestigd in het Lanier 
Hotel aldaar. Het hotel dankt zijn 
naam aan bekend dichter en mees-
terlijk fluitist Sidney Lanier die in 
dezelfde plaats geborgen en getogen 
is. Lanier heeft naar verluidt ook nog 
als postbeambte op het postkantoor 
in Macon gewerkt en is na zijn dood 
geëerd met een fraai zegel. 
www.usca.nl
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Mooie plaatdrukzegels
Frankrijk is jarenlang bij filatelisten 
zeer populair geweest vanwege 
zijn vele in meerkleurige plaat-
druk (taille-douce) uitgevoerde 
postzegels. 
Dat is wel eens anders geweest, 
want in het begin van de 20e eeuw 
waren het vooral zegels uitge-
voerd in boekdruk die in Frankrijk 
verschenen. Ook de rasterdiepdruk 
(héliogravure) was er populair. In 
Timbres van januari jongstleden 
beschrijft Gérard Gomez hoe de 
Franse postzegeldrukkerij, L’Atelier 
du Timbre-Poste in Parijs, jarenlang 
terugschrok van de hoge investerin-
gen die een moderne plaatdrukpers 
met zich mee brengt. Tegelijkertijd 
verloor die drukkerij daardoor 
klandizie, bijvoorbeeld die van 
Monaco dat in 1922 overstapte naar 
de Nederlandse firma Enschedé. 
In 1927 besloot de directeur van 
het Atelier dat Frankrijk dit soort 
drukwerk zelf moest kunnen doen. 
Met als bondgenoot de politicus 
Raymond Poincaré, oud-president 
en nu even minister van Financiën, 
wist hij het voor elkaar te krijgen 
dat in de wet over het nationale 
Franse investeringsfonds, de Caisse 
d’amortissement, werd vastgelegd 
dat het fonds zich zou inzetten voor 
de noodzakelijke installaties voor 
het drukken van herdenkingszegels 
in plaatdruk. De eerste plaatdruk-
zegels werden nog uitbesteed bij 
andere drukkerijen, namelijk de 
bijgaand afgebeelde toeslagzegel 
uit 1928 en de beroemde zegel van 
20 Francs met de Pont du Gard.

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

In september 1929 werden bij de 
firma Chambon twee diepdrukper-
sen met toebehoren aangeschaft. 
In 1931 volgden nog eens twee zeer 
moderne machines, die van papier 
op een rol konden drukken en daar-
bij grootformaat zegels in vellen 
van 50 kon produceren. De eerste 
twee persen werden voortaan de 
‘smalle’ persen genoemd.
Na diverse proefnemingen kon men 
vanaf 1939 zelfs in meerkleuren-
druk plaatdrukzegels maken. Het 
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Van Werkhoven had in oude digitale 
kranten al iets teruggevonden: bij 
een Delftse besteller thuis waren 
zo’n drie tot vierduizend onbestelde 
brieven teruggevonden. Die werden 
allemaal – om de vertraging te ver-
klaren – van zo’n gelegenheidsstrook 
voorzien en alsnog bezorgd bij de ge-
adresseerden. Ben Jansen groef nog 
verder door en kwam erachter dat 
het om de besteller J.G. Steenwijk 
ging, een 29-jarige huisvader, die 
sinds ongeveer een jaar zo’n vier tot 
vijfduizend brieven niet had bezorgd, 
maar op zijn zolder had opgeslagen. 
De brieven had hij bij het sorteren 
apart gelegd uit de post voor andere 
bestelwijken, zodat de verdenking 
niet direct op hem zou vallen.
Uit sommige brieven had hij ook 
geld weggenomen. Zijn echtgenote 
waarschuwde hij niet naar de zolder 
te gaan, er zouden daar veel muizen 
rondlopen.
In totaal had hij zo’n 80 gulden uit 
de brieven gestolen, zo bekende hij. 
Van zijn bestellersinkomen vertelde 
hij niet te kunnen rondkomen met 
twee kinderen. Wegens de verduis-
tering werd de besteller veroordeeld 

tot anderhalf jaar gevangenisstraf. 
Taakstraffen bestonden toen ver-
moedelijk nog niet in Nederland.
In hetzelfde nummer nog twee 
aantrekkelijke bijdragen van Hans 
Kremer, een over de Caraibische 
Vliegdienst Compagnie, die in 
1934 een lijndienst opende tussen 
Curaçao en Aruba. Daar bestaan na-
tuurlijk souvenirs van. Zijn tweede 
artikel behandelt het Kantoor 
Displaced Persons (KDP) in Medan, 
dat na het vertrek van de Japanners 
uit Nederlands-Indië opvang voor 
ex-burgergeïnterneerden verzorgde. 
Dat gebeurde in zeer roerige tijden, 
want het Nederlandse gezag werd 
door nationalistische krachten niet 
meer erkend, met alle nare gevol-
gen van dien.
www.asnp1975.com

Amerikaanse actualiteiten
Wie filatelistisch geheel bij de tijd wil 
blijven kan zich het best abonneren 
op het digitale Linn’s Stamp News, 
dat namelijk wekelijks uitkomt. 
Op 5 maart kwam het bericht dat 
de vermoedelijk meest kostbare 
privé-verzameling postzegels van de 

USA vanaf dit najaar te koop wordt 
aangeboden. Dat betreft de collectie 
van William (‘Bill’) Gross, een mana-
ger van beleggingsfondsen met als 
hobby onder andere filatelie. Eerder 
kwamen zijn kostbare collecties 
Groot-Brittannië en Zwitserland al in 
de verkoop. De opbrengsten schenkt 
deze miljardair altijd aan goede 
doelen. Ook het National Postal Mu-
seum in Washington kreeg al eens 
10 miljoen dollar voor een nieuwe 
vleugel. Zijn USA-zegels komen bij 
de firma Siegel in New York onder 
de hamer, in een viertal veilingen, te 
beginnen in september. Het nummer 
van 19 maart schrijft onder andere 
over het gebruik van microfilms om 
tijdens de Tweede Wereldoorlog brie-
ven van particulieren in grote hoe-
veelheden te kunnen verzenden. Dat 
betreft de zogenoemde Airgraphs, 
waarbij post van vele afzenders 
werd verfilmd, de film vervolgens 
werd verstuurd waarna na aankomst 
weer de individuele brieven werden 
afgedrukt. Die procedure spaarde 
kostbare luchtvracht. Het num-
mer van 26 maart bericht over het 
nieuwe onderkomen van de Royal 
Philatelic Society in Londen, een 
iets groter gebouw dan het huidige, 
maar centraal gelegen middenin 
de historische City van de stad. Het 
nummer van 2 April meldt helaas het 
overlijden van de Duitse verzamelaar 
Erivan Haub, 85 jaar oud. Haub bezat 
de mooiste collectie Postmaster 
Provisionals, een collectie die hij ver-
moedelijk begon nadat hij aan het 
begin van zijn carrière enkele jaren 
in de USA in supermarkten werkte. 
Later zou hij met name in Duitsland 
een grootondernemer worden op 
supermarktgebied. Ook van de oude 
Duitse Staten bezat hij een enorme 
verzameling, met name kleurrijke 
frankeringen naar het buitenland. 
www.linns.com

feestje voor de verzamelaars kon nu 
echt beginnen.
Nog niet zo heel lang geleden heeft 
de toenmalige president Nicolas 
Sarkozy laten vastleggen dat met 
enige regelmaat Frankrijk voor post-
zegels van deze geliefde druktech-
niek moet blijven gebruikmaken. 
Heeft Nederland geen enthousiaste 
filatelisten op kabinetsniveau?
www.TimbresMag.com

Een oude (ontrouwe) bekende
In het nummer van januari van 
 Netherlands Philately, de Ameri-
kaanse Nederlandclub, komen we 
een oude bekende tegen. Ben H. 
Jansen schrijft over een recente 
aanwinst, een enveloppe gefrankeerd 
met een 5 cent Bontkraag, in decem-
ber 1916 verzonden naar Delft. Aan 
twee zijden is de enveloppe voorzien 
van speciaal bedrukte  sluitstroken, 
die aangeven de het stuk was 
terug gevonden bij een “ontrouwen 
brievenbesteller”. In 2014 publiceerde 
H. van Werkhoven al eens over dit 
curieuze stuk, dat jarenlang deel uit-
maakte van een bekende verzame-
ling over de 5 cent Bontkraag. 

MEI BEURZEN
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Landelijke vereniging:

SV Filatelie 
Nieuwe Schaft 23,  
3991 AS Houten,  
06-83 771868,  
secretaris: K. Schokker,  
secretaris@svfilatelie.nl

Aalsmeer
PV Aalsmeer
M. Mijwaart,  
P.F. von Sieboldlaan 14,  
1431 KH Aalsmeer,  
m.mijwaart@kabelfoon.nl
De Achterhoek
Pzv de Achterhoek
R. van de Wardt,  
Morgenzonweg 114,  
7101BM Winterswijk,  
tel. 0543-521346,  
secretaris@pzvdeachter-
hoek.nl
Alkmaar
NVPV 
K. Schokker,  
Bovenweg 249,  
1834 CN Sint Pancras,  
tel. 072-5626095,  
klaasschokker@nvpv-
alkmaar.nl
Almelo
NVPV
B. Karsch,  
Duivenvoorde 5,  
7608 KT Almelo,  
tel. 0546-861525,  
b.karsch@hccnet.nl
Almere
VPVA Almere
F.Gijswijt,  
Paradijsvogelweg 63,  
1349 CH Almere,  
tel. 036-5384903,  
secretaris@vpva.nl
Alphen aan den Rijn
NVPV
L.L. Louwerse,  
Kon. Wilhelminastraat 51,  
2811 TT Reeuwijk,  
tel. 0182-395103.

Altena
NVPV
Mw. A. Sprangers-Bakkenes,  
Provincialeweg N 128,  
4286 EE Almkerk,  
tel. 0183-403952.
Amersfoort
AFV
G.A. Montfrooy,  
Alberikpad 23,  
3813 KT Amersfoort. 
Amstelveen
PV Amstelveen
J.M. Korver,  
Saturnus 25,  
1188 EB Amstelveen,  
tel. 020-6435403.
Amsterdam
NVPV
M.M. Kleij,  
Haya van Somerenlaan 50,  
1187 RB Amstelveen,  
tel. 020-6405039.
Hollandia
E.F. Nagel,  
Reijer Spreijstraat 12,  
1391 GA Abcoude,  
tel. 0294-283962.
AV ‘De Philatelist’
M. Snoek,  
Lomanstraat 34 hs, 
1075 RC Amsterdam,  
tel. 020-5285099,  
snoek.martijn@gmail.com
FV ’statuut 80’
wnd secr. H.L.M. van der 
Palen, 
Remmerdenplein 70,  
1106 AH Amsterdam,  
tel. 020-6973310,  
hlmvdpalen@hotmail.com
Amsterdam-Noord
PV Amsterdam-Noord
G. Blik,  
Stoutenburg 6,  
1121 GG Landsmeer,  
tel. 020-4823148. 
Apeldoorn
Phil.Ver. Apeldoorn
J. Snijder,  
Prins Willem Alexanderlaan 61,  
7311 NA Apeldoorn,  
tel. 06-25170168,  
j.snijder.2@gmailcom
FV De Globe;
W.M. Venneman,  
Herculesstraat 23,  
7321 EH Apeldoorn,  
tel. 055-3664528.
Appingedam
PV Appingedam
R. Bos,  
Georg van Saksenlaan 3,  
9902 JA Appingedam,  
tel. 0596-627625,  
reintbos@hotmail.com

Arcen
PV Arcen
Mw. I. Janssen-Appeldoorn,  
Lingsforterweg 35,  
5944 BB Arcen,  
tel. 077-4732494,  
ietjanssen35@hotmail.com
Arnhem
FV ‘De Vierstroom’
W.J.A. Vermeire,  
Boulevard 14,  
6881 HS Velp,  
tel. o6-11018699,  
werner.vermeire@telfort.nl 
Assen
VVPV Assen
Y. Postuma,  
Volmachtenlaan 8,  
9331 BL Norg,  
tel. 0592-612413.

Bergen (NH)
PV Noord-Holland
J. Oostveen,  
Molenkrochtlaan 9,
1861 LC Bergen (NH),  
tel. 072-5896190.
Bergen op Zoom
PV ‘Onderling Contact’ 
H.Hamers, Aak 8,  
4617 GA Bergen op Zoom,  
oc@home.nl
FV ‘Delta Oost’
T. van Esch,  
Poolsterstraat 14,  
4624 XA Bergen op Zoom,  
tel. 0164-250041,  
van-esch@tele2.nl
Beuningen/Ewijk/Druten
PV Tussen Maas en Waal
Mw. H. van der Louw,  
Burg. Overmarsstraat 6,  
6644 CG Ewijk,  
tel. 0487-521618. 
Beverwijk
KPC Beverwijk
Peter de Graaff,  
Laan der Mensenrechten 33,  
1945 ER Beverwijk,  
peter_degraaff@hotmail.com
De Bilt/Bilthoven
PV ‘Het Postmerk’
A.G. van den Brink,  
tel. 030-6375200.
Blitterswijck
FV De Maasdorpen
A. Frenken,  
Het Veldje 26,  
5961 LA Horst,  
tel. 06-30773085.
Bloembollenstreek Lisse
FV Bloembollenstreek
J. Dieben,  
Jacob Marislaan 29,  
2182 MA Hillegom,  
tel. 0252-520420.

Bodegraven-Reeuwijk
PV Bodegraven-Reeuwijk
J.Smit-Kappert, 
tel. 06-24242546, 
smidse.31@casema.nl
Borne
NVPV
C.H. Meijer,  
De Schöppe 20,  
7609 CB Almelo,  
tel. 0546-864988,  
cor.meijer@hccnet.nl
Boskoop
NVPV
J. de Zwijger,  
Wilgenhorst 51,  
2742 DD Waddinxveen,  
tel. 0182-616946,  
jandezwijger@tiscali.nl
Boxtel
VVBV
Mw. R. Langenhuijsen-van 
Vucht,  
Molenwijkseweg 8,  
5282 SB Boxtel,  
tel. 0411-688620,  
info@vbvboxtel.nl
Breda
PV Breda
L.F.C. Elzinga,  
Schalmei 5,  
4876 VC Etten-Leur,  
tel. 076-5035295.
Brielle
SvF
W. Bouman,  
Achterdoel 25,  
3264 AA Nieuw-Beijerland,  
tel. 06-83676700.
Bussum
FV De Verzamelaar Bussum 
& Omstreken
O. Louw,  
Brinklaan 152,  
1404 GX Bussum,  
tel. 035-6933132.

Capelle a/d IJssel
FV IJssel-&Lekstreek
C. de Vries,  
Witte Brug 24,  
2924 BN Krimpen a/d IJssel,  
tel. 0180-522530.
Castricum
PV Castricum
S.C.F. Netten,Molenweide 36,  
1902 CH Castricum,  
tel. 0251-651943.
Coevorden
PV Coevorden-Hardenberg e.o.
J. Bruins,  
Moeshoekdwarsweg 8,  
7776 SP Slagharen,  
tel. 0523-684719.
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Overzicht van vereni gingen 
die bij het maandblad 
 Filatelie zijn aangesloten

Dalfsen
PV ’t Raedthuys Dalfsen e.o.
J. Schoemaker,  
Magnolialaan 9,  
7711 LX Nieuwleusen,  
tel. 0529-484061.
Delft
VVP Delft
J.C. van Muiswinkel,  
A. van Schendelplein 71,  
2624 CR Delft,  
tel. 015-2564838,  
hansmuis@telfort.nl
Delfzijl
PV ‘De Fivel’
R.A.M. Peters,  
Eemskanaal ZZ 12 A,  
9936 AM Farmsum,  
tel. 0596-567183,  
rudi.en.corry@kpnplanet.nl
Deventer
NVPV
Mw. T.M.M. van der Heijden-
ten Hacken, Postbus 246,  
7400 AE Deventer,  
tel. 0570-657740,  
info@deventerpostzegelver-
eniging.nl
Diemen
PV ‘De Zegelaars’
P.Prins,  
Kerwin Lucasstraat 12,  
1112 LH Diemen,  
tel. 06-18551829.
Doesburg-Hengelo (Gld)
PV Phila Hanze
J.F. van Ushen,  
Acaciastraat 26,  
6982 AR Doesburg,  
tel. 0313-474317.
Dordrecht
FV ‘De Dordtse Postjager’
R.C. Vos,  
Van Slingelandtlaan 20,  
3311 DS Dordrecht,  
tel. 078-6146165,  
secretaris.postjager@gmail.
com
Drachten
PV Drachten
R.J. Brouwer, De Wiek 4,  
9285 VC Buitenpost,  
rj.brouwer@achtkarspelen.nl
Driebergen
FV ’stichts Overkwartier’
A.J. Kopmels,  
Julianaweg 15,  
3941 DK Doorn,  
tel. 0343-415098,  
adenada@hetnet.nl 
Dronten
PV Dronten e.o.
Mw. A.P. Schippers-Hooglugt,  
De Fazant 19,  
8251 MP Dronten,  
tel. 0321-313329. 

mutaties uitsluitend aan Mevr. E. Braakensiek, Prins Willem Alexanderlaan 41, 3273 AS Westmaas, e.braakensiek@tele2.nl
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Drunen
PV ‘Philatron’
I. Slikkerveer,  
Bellinipark 39,  
5151 LL Drunen,  
tel. 0416-383799,  
i.slikkerveer@gmail.com
Duiven/Westervoort
FV Globe
B.W. van Vliet,  
dr. Schaepmanstraat 37,  
6931 DM Westervoort,  
tel. 026-3118740.

Echt
Philatelisten-Vereniging Echt
R. Vossen,  
Gansbaan 51a,  
6231 LN Meerssen,  
tel. 043-3111760,  
robvossen07@home.nl
PhV Gelre-Gulick/Echt
Vic Bours,  
Irenelaan 6,  
6114 BS Susteren,  
tel. 046-4492604.
Ede
FV De Gelderse Vallei
Molenstraat 73,  
6712 CT Ede,  
secretaris@fv-degelderse-
vallei.nl
Eindhoven
EFV
C. van der Woerdt,  
Vondelstraat 49,  
5691 XB Son en Breugel,  
tel. 0499- 474800,  
EFV.secretaris@gmail.com
Emmeloord
PV Emmeloord
Jan W. Elshof,  
Scharwoudestraat 29,  
8304 CN Emmeloord,  
tel. 0527-615628,  
wytskeenjan@gmail.com
Emmen
Philatelica Emmen
A.K. Bos,  
Achterkamp 10,  
7761 DR Schoonebeek,  
tel. 0524-531750.
Enschede
EPV
Gerard Stegeman,  
Schietbaanweg 138,  
7521 DC Enschede,  
tel. 06-53939181,  
epv-enschede@ziggo.nl
Epe
NVPV
wnd. W.C. Lokker,  
Dokter Mijsstraat 9,  
8162 GK Epe,  
tel. 0578-614570.

Geleen
VVPV ‘De Philatelist’
A.J. Hurenkamp,  
Stegen 13,  
6191 TR Beek,  
tel. 046-4377423,  
alberthurenkamp@online.nl
Goeree/Overflakkee
FV Goeree/Overflakkee
drs S. Bangma,  
Boomgaarddreef 5,  
3243 AC Stad a/h 
 Haringvliet,  
tel. 0187-611542.
Goes
FV ‘De Bevelanden’
P.J. van Eijkeren,  
Middelmeet 43,  
4464 AX Goes,  
tel. 0113-228562,  
ecm@zeelandnet.nl
Gorinchem
PV Gorinchem e.o.
J. Hoegee,  
Brunellaan 42,  
4143 EG Leerdam,  
tel. 0345-612644,  
pvgorinchem @hetnet.nl
Gouda
VVPV Gouda
W.J. den Ouden,  
Wilhelmina van Pruisen-
laan 78,  
2807 KB Gouda,  
tel. 0182-581847,  
vvpgouda@xs4all.nl
’s-Gravenhage
Verenigde Haagse Filatelisten
G.K. van Dommelen,  
Frankenstraat 26,  
2582 SL Den Haag,  
tel. 070-3118730(zaak),  
dommelen @vladeracken.nl
Zuid-Hollandse Postzegel 
Vereniging “ZHPV”; 
H.M. Jetten,  
Herikerberg 3,  
2716 ET Zoetermeer,  
tel. 079-3213218,  
secretaris@zhpv.nl
Groningen
PV ’t Poststuk
D. Roosjen,  
Mezenlaan 13,  
9753 HX Haren (GR),  
tel. 050-5344229.
PV Groningen
G. Visser,  
Phil. Centrum,  
Emmastraat 5,  
9722 EW Groningen,  
tel. 050-5018234,  
gerrit.visser@tip.nl

Haarlem
Philatelica Haarlem
D. Molenaar,  
Vergierdeweg 165,  
2026 ZC Haarlem,  
dirk.molenaar@upcmail.nl
HFV ‘Op Hoop van Zegels’
L.A. Koelemij,  
postbus 6236,  
2001 HE Haarlem,  
tel. 023-5244520.
Haarlemmermeer
PV Haarlemmermeer
mw. M. van Ditzhuyzen-
Albarda,  
Dorsersstraat 79,  
2151 CG Nieuw-Vennep,  
tel. 0252-673134.
Halfweg-Zwanenburg
PZV S.P.A.
J.C. van der Bijl,  
Houtrijkstraat 9,  
1165 LL Halfweg,  
tel. 020-4974024.
Harderwijk
PV Harderwijk en Omstreken
D.N.R. Breitenbach,  
Zeggemeen 112,  
3844 RS Harderwijk,  
tel. 0341-410115,  
dickbreit@live.nl
Hardinxveld-Giessendam
PV ‘De Philatelist’
C.W. Broekhuizen,  
van Leijdenstraat 17,  
3371 HV Hardinxveld- 
Giessendam,  
tel. 0184-615727,  
cwbroekhuizen@gmail.com 
Heemskerk
PV Heemskerk
H. Winterberg,  
Mozartstraat 84 A,  
1962 AD Heemskerk,  
tel. 0251-234256,  
herman.winterberg@ziggo.nl
Heerenveen
PV Heerenveen
C. Dongstra,  
Merkebuorren 69,  
9241 GC Wijnjewoude,  
tel. 0516-426461,  
pvheerenveen@hotmail.com
Heerhugowaard
PHV Heerhugowaard e.o.
mw. L.J. Folkers,  
Bloemaertlaan 11,  
1701 VH Heerhugowaard,  
tel. 072-5715665.
Heerlen
PV Heerlen e.o.
mw. C.H. Wolsing-Grens,  
Promenade 267,  
6411 JJ Heerlen,  
tel. 045-5717790.

Den Helder
FV Den Helder
L.J. Hordijk,  
Rozenstraat 11,  
1782 MS Den Helder,  
tel. 0223-693101.
Helmond
FV ‘De Helmveste’,  
Helmond en Omstreken
corr.adres: Caroluslaan 1,  
5707 BL Helmond,  
tel. 0492-772901,  
secretaris@dehelmveste.nl
Hendrik Ido Ambacht
Ambachtse FV
C.D. van Dijk,  
Serenade 18,  
3335 BN Zwijndrecht,  
cdvandijk@hetnet.nl
’s-Hertogenbosch
’s-Hertogenbossche FV
R. Kok,  
J. Perkstraat 45,  
5242 GA Rosmalen,  
tel. 073-5230479,  
secretaris@hertogpost.nl
Hilversum
FV Hilversum e.o.
M. Versteeg,  
Staringlaan 38,  
1215 BS Hilversum,  
tel. 035-6216749.
Hoekschewaard
FV Hoekschewaard
M. van Aalst,  
Roerdompweg 53,  
3263 AJ Oud-Beijerland,  
tel. 0186-619590.
Holten
NVPV
J.C. Bogaard,  
Churchillstraat 141,  
7451 ZE Holten,  
tel. 0548-362398.
Hoogeveen
PC Hoogeveen
H. Apperlo,  
Platanenhage 14,  
9501 ZS Stadskanaal,  
tel. 0599-616693/06-
28164666,  
p.c.hoogeveen@outlook.com 
Hoogezand-Sappemeer
PHV Hoogezand-Sappemeer
T.H. Nienhuis,  
Van Limburg Stirumlaan 19,  
9602 GN Hoogezand,  
tel. 0598-321282.
Hoorn
NVPV afd. West-Friesland
H.J. van der Meulen,  
’t Roems 9,  
1616 PN Hoogkarspel,  
tel. 0228-561828.

Philatelica Hoorn e.o.
W.E. Bok, IJsvogel 53,  
1695 LE Blokker,  
tel. 0229-230322,  
fam.bok@ziggo.nl.
Huizen
Postzegelvereniging Huizen 
en Omstreken 
G.J. Visscher,  
Co Bremanlaan 26,  
1251 HV Laren,  
tel. 035-5387550,  
gjvis123@xs4all.nl

Kampen
Kamper Filatelistenclub
J.G. Fidder,  
Galléstraat 43,  
8266 CV Kampen,  
tel. 038-3315968.
Katwijk
PV Katwijk/Rijnsburg
M. te Nijenhuis,  
Oranjelaan 17,  
2231 DE Rijnsburg,  
tel. 071-4027446.
Kerkrade
EKPV
A. Brull,  
Wackersstraat 59,  
6471 KC Eijgelshoven,  
tel. 045-5453215,  
albrull@ziggo.nl
Klimmen
PhV ‘’t Fakteurke’
H.J. Raes,  
Schalenboschweg 37,  
6343 ED Klimmen,  
tel. 043-4592797,  
harryraes@planet.nl

Langedijk
Philatelica Langedijk
A.J. Duineveld,  
Keppelsloot 22,  
1721 HJ Broek op Langedijk.
Leerdam
NVPV
C. Kiesel,  
Eksterlaan 28,  
4143 AC Leerdam,  
nvpvleerdam@xs4aal.nl
Leeuwarden
VPV ‘Friesland’
Mw. H. van de Witte-Bosch,  
Bûterhoeke 17,  
9041 AA Berlikum,  
tel. 0518-461632,  
w.vdwitte@upcmail.nl
Leiden
Philatelica Leiden
H.W. van den Blink,  
Alphons Diepenbrocklaan 8,  
2343 NA Oegstgeest,  
tel. 071-5176533,  
hvandenblink @planet.nl

mutaties uitsluitend aan Mevr. E. Braakensiek, Prins Willem Alexanderlaan 41, 3273 AS Westmaas, e.braakensiek@tele2.nl
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LVvPV; P.J. van de Kasteele,  
Oude Vest 109 B,  
2312 XV Leiden,  
tel. 071-8889405,  
kasteeledrost@casema.nl
Leiderdorp
PV Postaumaat
H.A. Wolf,  
Laantje van Sibbes 14,  
2351 EN Leiderdorp,  
tel. 071-5893209,  
hencywolf@gmail.com
Lelystad
AV ‘De Philatelist’
W.L. Wolschrijn,  
Karveel 56-80,  
8242 CR Lelystad,  
tel. 0320-221803.
Leusden
VPZV ‘De Loupe’
Dick Klaassen,  
Hoefijzer 31,  
3833 XA Leusden,  
tel. 033-4946125,  
deloupe@hccnet.nl
Lochem/Borculo
NVPV
A. Stegeman,  
Fazantweg 26,  
7161 HR Neede,  
tel. 0545-295508,  
philatoon@planet.nl
Losser
PV Losser
mw. W.E. Fiselier,  
Gronausestraat 335,  
7585 PB Glane,  
tel. 053-5382938.

Maassluis
VVPM Maassluis (VPM)
P.M.J.A. van der Aa,  
Richard Hollaan 147,  
3144 BS Maassluis,  
secretarisvpm@gmail.com
Maastricht
PV Zuid-Limburg
C.L.M. Janssen,  
Christinastraat 25,  
6267 AS Cadier en Keer.
Meppel
PV Regio Meppel
M.T.JA. Esman,  
Tauvlinder 16,  
7943 TK Meppel,  
tel. 0522-241330,  
mtjaesman@gmail.com
Monnickendam
PV ‘Waterland
J.B. van Dulst,  
Hermanus Reijntjeslaan 134,  
1141 HB Monnickendam,  
jbdulst@gmail.com

Monster
NVPV
N.W.M. van den Ende,  
Robijn 24,  
2691 TJ ’s-Gravenzande,  
tel. 0174-415738,  
nwvdende@caiw.nl
Mijdrecht
PC De Ronde Venen
H. Kraan,  
Windmolen 57,  
4642 DA Mijdrecht,  
tel. 0297-241242.

Noordwijk
V.P.N.
R.G. Steenbergen,  
Bloemenschans 20,  
2215 DE Voorhout,  
tel. 0252-216525.
PV ‘Onder de loupe’
J.M.M. Ooms,  
’s-Gravendamseweg 20a,  
2211 WK Noordwijkerhout,  
tel. 0252-373632.
Noordwijkerhout
PV Noordwijkerhout
J.M.G. van Mullekom,  
Maandagsewetering 183,  
2211 WT Noordwijkerhout,  
tel. 0252-373440.
Nunspeet
NVPV
C.A. de Bil,  
Kuntzestraat 150,  
8071 KP Nunspeet,  
tel. 0341-254522.
Nijmegen
NVPV
Rob P. van Bruggen,  
Graadt van Roggenstraat 81,  
6522 AW Nijmegen,  
tel. 06-10003147,  
rpbrug@kpnmail.nl
FV ‘Noviopost’
J.M.L.M. Bardoel,  
Schoutstraat 9,  
6525 XR Nijmegen,  
tel. 024-3561969,  
secretaris@noviopost.nl

Oldenzaal
OPHV
H.J. Teunis,  
Dr. De Bruynestraat 35,  
7576 BJ Oldenzaal,  
tel. 0541-514243. 
Oostburg
PV Land van Cadzand 
J.W. Lanse,  
Mr. Jhr. J.W. Quarles van 
Uffordweg 47,  
4501 KM Oostburg,  
tel. 0117-454546.

Oosterhout
OVVP
J.R. Luinge,  
Hertogshoef 76,  
4941 KE Raamsdonksveer,  
tel. 0162-517101,  
secretariaatovvp@gmail.com
Oosterwolde (Frl)
Stellingwerver Fil.Ver.
P. Rauwerda,  
Brink 3,  
8423 TE Makkinga,  
tel. 0516-441646.
Ootmarsum
PV Ootmarsum e.o.
E. Post,  
Beatrixstr. 26,  
7591 GD Denekamp,  
tel. 0541-351936.

Purmerend
Purmerender Postzegel 
Ruilclub,  
PPRC
J. Groeneveld,  
De Goedemeent 1,  
1447 PT Purmerend,  
tel. 0299-463850,  
jeffreygroeneveld@hetnet.nl
Putten
PV ’telstar’
H.D. Buitenwerf,  
Wittenburg 163,  
3862 EE Nijkerk,  
tel. 033-2452484.

Raalte
PV Raalte
E. Bakker, Melisse 21,  
8101 CZ Raalte,  
tel. 0572-353352.
Renkum/Heelsum
FV De Veluwezoom
W.J.G. Minnen,  
Nwe Keijenbergseweg 49,  
6871 VN Renkum.
Reuver
FV ‘Filvero 
H. Drissen,  
Bussereindseweg 39,  
5954 CE Beesel,  
tel. 077-4741585,  
pzv.filvero@ziggo.nl 
Roden-Leek
FV Roden-Leek
W. v.d. Velde,  
Groningerweg 32,  
9321 TC Peize,  
tel. 050-5032608,  
sec@fvrl.nl
Roermond
PV Roermond
mw. J. Maessen-Hens,  
Karthuizerlaan 17,  
6042 NB Roermond,  
tel. 0475-321179.

Roosendaal
PV Philatelica West-Brabant
A.K.H.M. Coppens,  
Doelen 8,
4875AD Etten-Leur,  
tel. 076-5035524 of 
0623928445,  
secretaris@filawb.nl
PV Roosendaal
F. Jonkergouw,  
Emmastraat 88,  
4701 GH Roosendaal.
Rotterdam
PV Philatelica
D. van der Kroef,  
Hooidrift 16a,  
3023 KP Rotterdam,  
dvdkroef@hetnet.nl.
RPhV
F.J. van Riel,  
Capellapad 11,  
3204 AH Spijkenisse,  
tel. 0181-615986,  
fj.vanriel01@hetnet.nl
PC Rotterdam
mw. M.C. Erkelens,  
Siergaarde 105,  
2285 JE Rijswijk,  
tel. 070-3961702,  
secretaris.kleineclub@
planet.nl
Rijssen
PV.’n Poszeagl Rijssen 
A. Haase,  
Paardenbloem 24,  
7463 EL Rijssen,  
Arno1998@zonnet.nl
Rijswijk
VVPV Rijswijk
D. van der Winden,  
Sir Winston Churchillln 370,  
F 438,  
2285 SJ Rijswijk,  
tel. 070-3931315.

Santpoort
PV Santpoort PVS
H. van der Schuit,  
Eendrachtstraat 14,  
2013 RH Haarlem,  
tel. 023-5316573,  
hvanderschuit@chello.nl
Sassenheim
VVPV Sassenheim
B.G. Doornekamp,  
Westerstraat 41,  
2171 CG Sassenheim,  
tel. 0252-216740.
Schagen
FV ‘Westfriesland’
Mw. C.M. Boersen-Bergen,  
Seringenhof 40,  
1741 WE Schagen,  
tel. 0224-290243,  
nelboersen@planet.nl

Schoonhoven
Schoonhovense Ver. van 
Postzegelverzamelaars
Mw. J.H. Wensveen,  
Koestraat 36,  
2871 DR Schoonhoven.
Schijndel
SVVP
K. van de Greef, Putsteeg 4a,  
5481 XT Schijndel,  
kvdgreef@gmail.com
Sittard
FV Sittard e.o.
H.M.J. Scheepers,  
Raadhuisstraat 4,  
6438 GZ Oirsbeek,  
tel. 046-4422264.
Sliedrecht
PV ‘Philetica’
M.A. Smeding, Weresteijn 5,  
3363 BK Sliedrecht,  
tel. 0184-415437,  
m.a.smeding@tele2.nl
Soest
PV. Eemland
L. le Fèbre,  
Monnickskamp 338,  
1273 KB Huizen,  
tel. 035-5263255,  
secretariaat@pzveemland.nl
Spijkenisse/Hoogvliet
PV De Maasmond
Mw. M.H. de Kort-Lievaart,  
Mercuriusstraat 6,  
3204 BM Spijkenisse,  
tel. 0181-616995,  
maliev@planet.nl
Stadskanaal/Kanaalstreek
PZV “De Kanaalstreek”
H. Apperlo,  
Platanenhage 14,  
9501 ZS Stadskanaal,  
tel. 0599-616693/06-
28164666,  
pzv-dekanaalstreek@
outlook.com 
Steenwijk e.o.
FV. IJsselham
F. Kluitenberg,  
Tukseweg 236 B,  
8334 RZ Tuk,  
kluitf@home.nl

Terneuzen
PV Zeeuwsch-Vlaanderen
G.v.d. Bosch,  
Sweelinckhof 54,  
4536 HC Terneuzen,  
tel. 0115-648618.
Tiel
Philatelistenclub Tiel
A. Rombout, Groeneweg 49,  
4197 HE Buurmalsen,  
tel. 06-50233644,  
secretaris@postzegelclub-
tiel.nl
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Tilburg
VPT Tilburg
W.F.M. Tukker,  
postbus 10418,  
5000 JK Tilburg,  
tel. 013-5714417,  
vpt-tilburg@planet.nl

Uithoorn
Fil.Ver. Uithoorn 
J.S.P. Drost,  
Couperuslaan 6,  
1422 BD Uithoorn,  
tel. 0297-563646.
Utrecht
UphV
J.G. Boer,  
Maansteenhof 9,  
3402 JN IJsselstein,  
tel. 030-6881053,  
uphv.utrecht@gmail.com
PV Utrecht
J.C. Siebrasse,  
Heemcamp 16,  
3992 SJ Houten,  
tel. 030-6373634.

Veendam
FV Veendam e.o.
P.Remeijer, De Reede 69,  
9642 MD Veendam,  
tel. 0598-785210.
Veenendaal
FV Rijn en Grift e.o.
F.J. Suijdendorp,  
Meesvink 33,  
3906 AR Veenendaal,  
tel. 0318-512392,  
deglobe-vndaal@live.nl
PV ‘Frimärket’
N.G. Bender, Bachlaan 29,  
3906 ZH Veenendaal,  
tel. 06-52373273,  
Frimarket@xmsnet.nl

Veldhoven
PC Groot-Veldhoven
Mw. Henriette Schalks,  
Zandhei 25,  
5508 WS Veldhoven,  
tel. 040-2536511,  
secretarispcgv@onsbrabant-
net.nl
Venlo
FV ‘Phila Venlo’
G.P.M. van Bree,  
Leijgraaf 98,  
5951 GW Belfeld,  
tel. 06-51669561,  
info@philavenlo.nl
Vianen
FV ‘De Posthoorn’
H.G. Veldman,  
Biezenweg 16,  
4124 AB Hagestein.
Vlaardingen
NVPV
W.G.L. Poels,  
L. de Colignyln 96,  
3136 CS Vlaardingen,  
tel. 010-4746725.
Vleuten
PV” Postfris 68”
P. Brunt,  
Iepenlaan 9,  
3481 XA Harmelen,  
tel. 0348-443237,  
secretariaat.postfris68@
hetnet.nl
Vlissingen
Vlissingse FV
W.F. Broeke,  
K. van de Coppellostraat 15,  
4384 BT Vlissingen,  
tel. 0118-464109.

Volkel-Uden
PV Volkel-Uden e.o.
Mw. S.B. Christiaans,  
Jonkerveld 148,  
5403 CB Uden,  
tel. 0413-264291,  
siegi.christiaans@planet.nl
Voorschoten
NVPV
Han van der Peet,  
Vlietzicht 12,  
2251 VW Voorschoten,  
tel. 071-5619853,  
hanvanderpeet@hotmail.com

Wageningen
FV Wageningen
N.H. Edelenbosch,  
Asterstraat 387,  
6708 DW Wageningen,  
tel. 0317-424711.
Weert
Filatelica Weert e.o.
Mr. E.W.Th. Goossens,  
Onder de Wieken 9,  
6093 HD Heythuysen,  
tel. 0475-494086,  
ewtgoossens01@hetnet.nl
Weesp
PV Weesp e.o.
J.J. van Rossum-v/d Kraats,  
Bastionweg 113,  
1383 JC Weesp,  
tel. 0294-416740.
Wieringen
PV ‘De Snuffelaar’
J. Kort, Planetenlaan 8,  
1771 BZ Wieringerwerf,  
tel. 0227-603166.
Winschoten
FV Winschoten e.o
mw. G.R. Elzen, Waterlelie 44,  
9679 MD Scheemda,  
tel. 0597-856371,  
gr.elzen@ziggo.nl

Winterswijk
FV ‘De Klomp’
P.H.A.M.F Brouwer,  
Leliestraat 22-2,  
7101 CJ Winterswijk,  
PHAMFBrouwer@kpnmail.nl
Woerden
FV Woerden
G.J. van der Waal,  
Skutsje 47,  
3448 KW Woerden,  
tel. 0348-567157,  
filatelie.woerden@wanadoo.nl
Wijchen
PV Wijchen
P. Hartjesveld,  
De Lingert 64-85,  
6605 DZ Wijchen,  
tel. 024-6450041,  
hartjesveld@planet.nl
Wijk bij Duurstede 
FV Wijk bij Duurstede
H. Driessen,  
Folyondár Utca 11,  
2700 Cegléd, Hongarije,  
tel. 06-45111554,  
filatelie.wijk@gmail.com

Zaanstad
VVZPV ‘De Posthoorn’
T. Jansonius,  
Botenmakerstraat 137,  
1506 TD Zaandam,  
tel. 075-6169518,  
06-22410102,  
t.jansonius@versatel.nl
Zeewolde
PV Zeewolde
E. Brugman,  
Muzenlaan 59,2352 KB 
Leiderdorp,  
tel. 071-5149310.

Zeist
Zeister Zegel Zoekers 2000
H.F.J. Hendriks,  
Laan van Cattenbroek 70,  
3703 BP Zeist,  
tel. 06-51010454,  
henk.hendriks5@gmail.com 
Zetten
FV De Globe Zetten
J. Niggebrugge,  
Hoge Riem 3,  
6666 JA Heteren,  
tel. 026-4722637.
Zevenaar
FV De Liemers
Wnd. I. van Dijk,  
Willem de Zwijgerlaan 84,  
6904 CN Zevenaar,  
tel. 0316-526248,  
miekeeninno@upcmail.nl
Zoetermeer
PV Zoetermeer en Omstr.
A. de Groot,  
Driemasterwerf 24,  
2725 DL Zoetermeer.
Zutphen
FV Zutphen e.o.
A.H. Woolthuis,  
Polsbroek 244,  
7201 BZ Zutphen,  
tel. 0575-575317.
Zwijndrecht
VVPV Zwijndrecht e.o.
G. Ottenheijm,  
Campanulastraat 38,  
3333 EB Zwijndrecht,  
tel. 078-6120086,  
g.ottenheijm@orange.nl
Zwolle
PV Zwolle
J.W. Havers,  
Den Uylstraat 14,  
8015 DX Zwolle,  
tel. 038-4600508.

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal )

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

Ruud Vergossen Filatelie

België € 0,80 per 100 BFR.
Italië € 0,40 per 1 EURO.
Frankrijk € 0,50 per 10 FF.
Japan € 0,35 per 100 YEN.
Eiland Man € 0,30 per 1 GBP.
Liechtenstein € 0,25 per 1 SFR (vanaf 1996).
Canada € 0,23 per 1 DOLLAR.
Engeland € 0,45 per 1 GBP.
U.S.A. € 0,30 per 1 DOLLAR.
Oostenrijk € 0,50 per 1 EURO.
Zwitserland € 0,50 per 1 SFR.
Duitsland Euro Zegels € 0,70 per 1 EURO.

U kunt uw frankeergeldige zegels inleveren tijdens de beurs
in Essen (Duitsland), Houten en Barneveld.Internet:

 Webwinkel: www.postbeeld.nl  
 Magazine: www.postzegelblog.nl

 Gratis wereldcatalogus: www.freestampcatalogue.nl 

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

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

 Openingstijden winkels: wo t/m za 10-17u, kantoor: ma t/m vr 10-17u.
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

ÅLAND
Motorfietsen van vroeger en nu
Een op 28 mei te verschijnen 
postzegelboekje beschrijft de 
geschiedenis van de motorfiets in 
een optocht van vroeger naar nu. 
De oudste geportretteerde motor-
fiets is de 1919 Harley-Davidson 
1000cc. Verder zien we onder meer 
een HD Chopper en een Zweedse 
Svalan MC75.Het boekje bevat twee 
maal de vier zegels met vermelding 
Världen (wereld).

AUSTRALIË
Jampotlabels
De commerciële productie van jam 
startte in Australië in 1861. Meer-
dere fabrieken volgden. Natuurlijk 
moesten die blikken en potten van 
een etiket voorzien worden. Intus-
sen zijn die oude etiketten gewilde 
verzamelobjecten geworden. 
Op 6 maart kwam de post met een 
serie van vier postzegels waarop 
zulke stukjes nostalgie te zien zijn. 
De $1 kostende zegels zijn ook in 
boekjes met tien stuks verkrijg-
baar. Voor jamfanaten: de boekjes 
zijn eveneens in chequebooks van 
twintig boekjes te koop. 

Vinken in Australië
Drie prachtvinken met onmogelijke 
namen (blauwmaskerpapegaaima-
dine en zo) en één zebravink sieren 
de vier op 16 maart verschenen 
postzegels. De zegels kosten elk 
$ 1.00 (binnenlandse briefpost) 
en zijn te koop in boekjes (afb. 1) 
van tien zegels. En ook weer in een 
chequebook van twintig boekjes. En 
rollen van 100.

Oorlogsmonumenten
Vijf jaar lang kwam de post met een 
serie postzegels naar aanleiding van 
een eeuw bijstand van Australische 
strijdkrachten bij conflicten en 
oorlogen in verschillende landen. 
De laatste serie kwam uit op 10 april 
en schenkt aandacht aan oorlogs-
monumenten. Zo sneuvelden er 
Australiërs in Gallipoli (Turkije), Pas-
sendale (België) en diverse plaatsen 
in Frankrijk, Papua Nieuw-Guinea 
en Thailand. Vijf monumenten zijn 
te zien op de serie postzegels. Deze 
zegels, elk van $ 1.00, zijn verkrijg-
baar in een boekje van tien zegels. 

Maar ook in een prestigeboekje van 
$ 20.95. Daarin niet alleen zegels, 
maar tevens veel foto’s en docu-
mentatie.

92!
De Britse vorstin is een taaie: gebo-
ren op 21 april 1926 vierde zij kortge-
leden haar 92e verjaardag. Dat feest 
wordt overigens door veel landen van 
het Gemenebest op verschillende 
data gevierd. In Groot-Brittannië zelf 
is dat altijd de derde zaterdag in juni.
Australië kwam op 17 april met een 
tweetal verjaardagszegels: van $ 1.00 
en van $ 3.00. De $1.00 met een foto 
van de vorstin tijdens haar 90e ver-
jaardag, geheel in het roze gekleed en 
getooid met roze rozen. Ook hiervan 
is een boekje met tien zegels te koop. 
Een een chequebook natuurlijk.

CANADA
Illustratoren
Van vijf getalenteerde illustratoren 
vinden we werk op een serie op 
5 april verschenen postzegels. Hun 
schets- en tekenwerk is zichtbaar 
op boekomslagen, posters, in 
tijdschriften, kranten en dus zelfs 
op postzegels.
De serie is te koop in velletjes van 
vijf en boekjes van tien P-zegels 
(= permanent, 85c).

ECUADOR
Mieren
Het valt niet mee informatie te ver-
garen over uitgiften in Ecuador. Web-
site werkt niet, e-mail komt terug. 
Niettemin, het land geeft regelmatig 
in plastic verpakte boekjes uit. Drie 
uitgiften uit 2017 zijn er te melden.
Ecuador heeft al jaren de Ameri-
kaanse dollar als munteenheid. Ook 
op de postzegels.
Het stikt er kennelijk van de mieren, 
want op 31 maart verschenen er 
maar liefst zestien zegels met af-
beeldingen van mieren. En in boek-
jes krioelen ze ook. Twee boekjes 
(afb. 2) met elk acht zegels: twee 
van $0.25, $0.50, $0.75 en $1.00. 
Wellicht de eerste mierenboekjes 
ter wereld.

Darwin en Wolf Eilanden
Op 24 oktober een boekje (afb. 3) 
met afbeeldingen van de Darwin en 
Wolf Eilanden (genoemd naar de 
natuurkundige Darwin en de geo-
loog Wolf). De eilanden zijn onder-
deel van de Galapagos archipel. Te 
zien zijn enkele haaiensoorten, een 
schildpad, zeevogels en plaatjes van 
de eilanden. Ook weer acht zegels.

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S • Toeristische bestemmingen
Opnieuw een boekje op 27 decem-
ber. Acht zegels met mooie plekjes 
in Ecuador, maar ook met vogels en 
bloemen.

FRANKRIJK
Toeristisch Frankrijk
De mooiste bestemmingen in 
Frankrijk staan op een achttal 
zegels in een op 26 maart ver-
schenen boekje (afb. 4). Het zijn 
veelal overbekende attracties als 
de badplaats Deauville, wijngaarden 
in de Bourgogne, de Mont Blanc, 
lavendelvelden en natuurlijk de 
Eiffeltoren. De zegels zijn ook voor 
toeristen bedoeld, want ze hebben 
de vermelding ‘monde’, voor post 
naar het buitenland (€ 1.30). Er zijn 
500.000 boekjes vervaardigd.

Marianne et la Jeunesse
Macron is al bijna een jaar presi-
dent, maar het is nog steeds de 
frivole Marianne van voorganger 
Hollande die de permanente zegels 
siert. Er zijn intussen weer twee 
boekjes verschenen.
Op 26 februari een boekje met 
twaalf groene Marianne zegels (80c) 
met op de kaft een aansporing om 
de mooiste postzegel van 2017 te 
kiezen. Een boekje met de rode Ma-
rianne (95c) volgde op 16 april. De 
Salon Philatélique ‘Paris Philex’ van 7 
tot 10 juni wordt erop aangekondigd.

JAPAN
Briefschrijfdag
Al vele jaren komt de Japanse post 
met postzegels die bedoeld zijn om 
het briefschrijven te bevorderen. Te 
vergelijken met de wens- of groet-
zegels die veel landen ook kennen.
Het is al weer even geleden, maar 
op 21 juli van het afgelopen jaar 
verscheen er weer zo’n serie. Net 
als in voorgaande jaren waren ze 
verkrijgbaar in boekjes (afb. 5). 
Het ene boekje bevat vijf zegels 
van ¥62 (tarief voor mini-briefjes). 
Te zien zijn: een bedankje (in het 
Japans), een gebakje, een theesetje, 
sterren en een zwaan met een brief. 
Het anderen vijf van ¥82 (brieven tot 
25 gram) met een ster, het bedankje 
net als in het eerste boekje, een 
olifant, een geschenk en een lint.

MALEISIË
KFC
Op 22 januari kwam de post, samen 
met KFC, met een boekje (afb. 6) 
met acht zegels van 80c (bloemen). 
Het boekje bevat een coupon, 

waarmee men 32% korting kon 
krijgen op een kipmaaltijdje. Vorig 
jaar verscheen er ook een dergelijk 
boekje met een coupon voor lego-
speelgoed.

NIEUW-ZEELAND
Terug van het front
Op 4 april verscheen de vijfde en 
laatste uitgifte waarmee aandacht 
wordt geschonken aan de Eerste 
Wereldoorlog, honderd jaar geleden. 
Dit keer ligt de nadruk op het laat-
ste en bloedigste deel van de strijd. 
En hoe de dienstplichtigen bij thuis-
komst het leven weer oppakten. Met 
name het verhaal van de heldhaf-
tige Arthur Gordon: hij verloor beide 
benen, maar bouwde zijn leven weer 
op. Hij werd advocaat en stond met 
name gehandicapten bij.
Van de uitgifte Back from the Brink 
verscheen net als voorgaande jaren 
ook weer een prestigeboekje met 
diverse velletjes. Ook de prijs bleef 
onveranderd: $ 39.90.

SLOWAKIJE
Paasboekje
Het op 27 februari verschenen paas-
boekje bevat tien postzegels van 
50c. Afgebeeld is een zogenoemd 
ciborievelum: een kleedje dat in 
de rooms-katholieke kerk gebruikt 
wordt om de kelk met geconsacreer-
de hosties af te dekken. Het rijk ge-
decoreerde stukje textiel (17e eeuw) 
is te bewonderen in een museum in 
Bratislava. Er staat onder meer een 
pelikaan op afgebeeld.

Europa
Het boekje met Europazegels ver-
schijnt op 4 mei. Afgebeeld op de 
zegel van € 1.10 is de elegante SNP-
brug over de Donau in Bratislava. 
Het zou de langste tuibrug ter we-
reld zijn met één pyloon. Bijzonder 
is nog dat boven op die pyloon zich 
een restaurant in de vorm van een 
vliegende schotel bevindt.

TSJECHIË
Staatssymbolen
Fragmenten van de nationale vlag, 
wapens en het volkslied zijn te 
vinden in een op 21 februari versche-
nen postzegelboekje (afb. 7). Het 
bevat acht zegels met de aandui-
ding A, voor brieven binnenland tot 
50 gram, momenteel 19 kronen. Prijs 
van het boekje is dus 152 kronen. De 
zegels zijn zelfklevend. Op de folie 
aan de achterzijde staan een bar-
code, het logo van de post en – als 
veiligheidskenmerk – een hologram.
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VERENIGDE STATEN
Vredesroos
De Rosa ‘Peace’ staat afgebeeld 
op een nieuwe permanente zegel, 
verschenen op 21 april. Het is een 
roos met een verhaal. Hij werd tus-
sen 1935 en 1939 gekweekt door de 
Franse Francis Mailland. Hij noemde 
de roos Mme A. Meilland. Kort 

1

8 2

voor het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog werd de roos veilig ge-
steld en de Amerikaan Conrad Pyle 
gaf de roos de naam Rosa ‘Peace’.
Het is momenteel nog steeds we-
reldwijd de meest verkochte roos. 
De afbeelding op de zegel is een 
close-up van de roos: ivoorgeel met 
roze uiteinden.

De zegel is te koop in zogenaam-
de vouwboekjes met zegels aan 
beide zijden. Het betreft twintig 
for ever zegels (50c).

VIETNAM
Orchideeënboom
Zo wordt de Bauhinia variegata 
ook wel genoemd. Hij komt voor 

in alle tropische gebieden en 
brengt wit-roze bloemen voort. De 
post van Vietnam kwam op een 
1 maart met een boekje (afb. 8) 
waarin postzegels met afbeel-
dingen van deze bloemen zitten. 
Twee velletjes: vier maal 3000d 
en vier maal 8.500d. 

3

54

6 7
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Guillochin

samenstelling Dio Glaudemans, dio.glaudemans@hccnet.nl 

T
H

EMATISCH

P A N O R A M
A

T
egenwoordig vinden we het heel gewoon 
dat er op een postzegeltentoonstelling 
een apart gedeelte is voor thematische 
filatelie. Dit is niet altijd zo geweest en 

daar is een hele strijd aan voorafgegaan, want de 
FIP, de Federation Internationale de Philatélie, 
wilde daar niet aan. Dit verhaal is in Nederland 
tamelijk onbekend, vandaar dat het nu gaat over 
Guillochin en over Henri van der Auwera. 

Henri van der Auwera
We moeten hier de naam noemen van de Belgi-
sche filatelist Henri van der Auwera (afb 1). Hoe-
wel hij in 1986 overleden is, kwam zijn collectie 
in november 2017 onder de hamer bij veiling Van 
Looy & Van Looy te Antwerpen. Een citaat uit de 
veilingcatalogus: de thematische filatelie zag het 
levenslicht in 1950 en de F.I.P. bekeek deze nieuwe 
discipline meer dan argwanend. In 1956 werd de 
‘Commissie voor thematische verzamelingen’ in 

het leven geroepen en 
hiervan was Henri van 
der Auwera de eerste 
voorzitter. Pas in 1959 
nam de F.I.P. deze 
discipline en de daarbij 
horende commissie in 
haar organisatie op. De 
verzamelingen Guil-
lochin en Bankenpost 
zijn beide in de ogen 
van de toenmalige 

verzamelaars ‘thematische’ verzamelingen en hij 
heeft dit dan ook verdedigd in de periode 1959 tot 
aan zijn overlijden in 1986. 
Van der Auwera heeft zich jarenlang verdiept in 
de Guillochin zegels en in de familieverbanden 
van de bankiers. In 1978 verscheen zijn boekje 
daarover in een Franse en in een Nederlandse 
versie (afb 2). Ongetwijfeld was van der Au-
wera niet de enige, en zullen er meer mensen 
geweest zijn die destijds bij de FIP aanklopten 
om de Thematische Filatelie binnen te laten bij 
tentoonstellingen. In Philatelie van januari 1959 
schreef Rombaut van der Auwera een anderhalve 
pagina groot artikel over de erkenning van de 
Thematische Filatelie op een congres van de FIP 
in september 1958, inclusief het reglement voor 
tentoonstellingen. Dat is nu 60 jaar geleden. Het 
nieuwe reglement trad voor het eerst officieel 
in werking op de Interposta in Hamburg (afb 3) 
hoewel het al tweemaal eerder op een tentoon-
stelling was uitgeprobeerd. Inmiddels heeft de 
FIP een eigen website voor thematische filatelie.

Guillochin
De Guillochin verzameling van Henri Van der 
Auwera oogt klassiek want het betreft de oudste 
zegels van België. Toch is het een thematische 
collectie. De bank Guillochin werd opgericht in 
1839 door Charles Guillochin. Hier een vouwbrief 

uit 1854 (afb 4+5) met een ongetande ‘Medail-
lon’ zegel, waarvan tevens de binnenzijde wordt 
getoond: een rekeningoverzicht. De bank, die ge-
vestigd was in Mons (Nederlandse naam: Bergen, 
Henegouwen), bestaat allang niet meer. Zoals 
dat gaat met banken wordt er vaak gefuseerd 
en overgenomen. De naam is diverse malen 
veranderd. Charles Guillochin had twee dochters. 
Nelly Anne Françoise Guillochin trouwde in 1856 
met Leon Paternostre (afb 6). En in 1859 huwt 
Laure Marie Josephe Guillochin met Émile Siraut 
(afb 7). Beide schoonzonen komen in het be-
stuur van de bank, die daardoor in 1864 een an-
dere naam krijgt: Paternostre, Guillochin, Émile 
Siraut & Cie (afb 8). Vanaf 1872 wordt de naam 
Banque du Hainaut gebruikt (afb 9), waarbij de 
heren Siraut en Paternostre samen 40% van de 
aandelen bezitten, terwijl 60% in bezit is van de 
Société Générale. Die bank wordt geliquideerd in 
1934 en komt dan voor 100% in handen van de 
Société Générale.

Opdruk G
In juli 1863 stelt Charles Guillochin vast dat er 
postzegels uit de voorraad van de bank gestolen 
werden. Zonder officiële toestemming van de 
post laat hij de zegels van de bank voorzien van 
een handstempelopdruk ‘G’. De getande ‘Medail-
lons’ waren destijds de gangbare Belgische 
zegels. De 10 en 20 centiem kregen een rode of 
oranje opdruk (afb 10) en de rode 40 centiem 
een blauwe opdruk. De opdruk ziet eruit als een 
schrijfletter maar het is toch echt een stempel. 
De posterijen van Mons durfden daar niets van 
te zeggen, want bankier Guillochin behoorde tot 
de belangrijkste notabelen van de stad. De zegels 
werden dus gewoon afgestempeld met het num-
merstempel ‘83’ of ‘252’ van Mons, hoewel ze 

door de opdruk eigenlijk al ontwaard waren. De 
zegels waren alleen in Mons te gebruiken, want 
een brief die per abuis in Jemappes werd gepost, 
werd wel beport. De bankmedewerkers die 
moesten stempelen met de ‘G’ deden dat niet erg 
nauwgezet want er komen kopstaande en dub-
bele opdrukken voor en ook verwisselde kleuren. 
De opdruk werd 2½ jaar toegepast, van juli 1863 
tot eind 1865. Het was een belangrijke bank met 
veel correspondentie en er zijn enige tienduizen-
den zegels overstempeld met de ‘G’, maar thans 
zijn ze moeilijk te vinden. Na de naamswijziging 
van de bank in 1864 bleef men doorgaan met de 
opdruk ‘G’ hoewel dat eigenlijk een ‘P’ had moe-
ten zijn. Eind 1865 komt de postadministratie in 
Brussel achter de ongeoorloofde praktijken die 
zich voordoen te Mons, en men verzoekt de bank 
om het overstempelen te beëindigen.

Bidprentjes
Voor wie een katholieke achtergrond heeft, 
zal het fenomeen bidprentjes wel bekend 
voorkomen, maar voor de anderen een kleine 
toelichting. Katholieken hebben de gewoonte te 
bidden voor een persoon die overleden is. Om 
je daaraan te herinneren, worden er op de dag 
van de begrafenis bidprentjes uitgedeeld. Thans 
worden bidprentjes druk verzameld en zijn ze 
op internet te koop. Je kunt ook prachtig allerlei 
familieverbanden eraan aflezen. Voor dat laatste 
doel wordt er hier eentje gebruikt (afb 6). Maar 
het zal duidelijk zijn dat ze niet thuis horen in een 
filatelistische verzameling.

Perfin
De Guillochin opdruk kan beschouwd worden als 
een voorloper van de perfins (= PERforated INiti-
als). Dat ging ook om het voorkomen van diefstal 
van voorradige postzegels. De zegels kregen 
geen opdruk maar met gaatjes werden letters 
of symbolen in de zegels aangebracht. Hiervoor 
gaven de posterijen wel toestemming. De Perfin 
van afb 11 werd gebruikt door La Providence, 
een staalproducerend bedrijf uit Marchienne-Au-
Pont, dat ergens ook verwant is aan de familie 
Guillochin.

Bronnen en verwijzingen
De Guillochin Opdruk op de Belgische Medaillons, Henri 
van der Auwera, 1978
Veilingcatalogus V159 Van Looy & Van Looy, 2017 (de foto 
van Henri van der Auwera komt uit deze catalogus)
Inventaris van het archief van de banken gepatroneerd 
door Generale Maatschappij van België, BNP-Paribas-Fortis 
Historical Centre, 2008
De thematische verzameling, Rombaut van der Auwera, 
NMPh 1959 blz 8
www.themaphila.be
www.nvtf.nl
www.fipthematicphilately.org
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EUROPA

ÅLAND
9-5-’18. Europa, bruggen.
Europa. Bomarsund-brug.
9-5-’18. Sepac*, natuur.
Världen. Golven op kust bij 
Hammarudda.

28-5-’18. Motorfietsen. 
Viermaal Världen. 
Indian Chief 1944, Harley 
Davidson 1000 cc., Harley 
Davidson Chopper (1980), 
Victory Cross Country 2011. 
28-5-’18. Bijenhouderij.
Inrikes. Bij (Apis mellifera) 
op bloesem. 

ANDORRA FRANS
7-4-’18. Gouvernementsze-
tel Casa de la Vall 400 jaar.
€ 1.20. Schilderij van Joan 
Miró (1893-1983). 

21-4-’18. Traditioneel 
volksfeest ‘Les Caramelles’. 
€ 0.95. Zangers.

ANDORRA SPAANS
6-4-’18. Parochie Escaldes-
Engordany 40 jaar.
€ 0.55. Saxofonist.
23-4-’18. Europa, bruggen.
€ 1.35. Brug in Engordany. 

AZERBEIDZJAN
4-12-’17. 100e geboorte-
dag Tofiq Quliyev (1917-
2000).
0.5 m. Portret componist. 
6-12-’17. Nationale 
gerechten.
Negenmaal 0.2 m. (samen-
hangend); negenmaal 
0.2 m. (samenhangend). 
Verschillende gerechten. 
6-12-’17. Moderne archi-
tectuur in Bakoe.
Achtmaal 0.2 m.; 
driemaal blok 0.5 m. Resp. 
hoofdkantoor staatsolie-
maatschappij en gebouw 
aandelenbeurs, cultureel 
centrum Heydar Aliyev, 
tapijtmuseum, Mugham-
muziekcentrum, Flame 
Towers, Heydar Aliyev-
luchthaven, stadsgezicht 
vanaf zee; cultureel 
centrum Heydar Aliyev; 
Flame Towers; promenade 
langs zeekust. 

6-12-’17. Beelden uit de 
ruimte.
Velletje met negenmaal 
0.2 m. Verschillende 
afbeeldingen van Azer-
beidzjan gezien vanuit de 
ruimte.
6-12-’17. Dichter Nizami 
Ganjavi (1141-1209).
Velletje met zesmaal 0.2 m. 
Portret, vijfmaal afbeeldin-
gen uit gedichten.
6-12-’17. Land van 
verdraagzaamheid.
Velletje met zesmaal 0.2 m. 
Fresco in kerk, Imamzadeh-
heiligdom, glas-in-lood 
raam met Christus aan 
kruis, lutherse kerk in 
Khanlar, vuurtempel, 
synagoge.
6-12-’17. Tapijten.
Achtmaal 0.2 m. Verschil-
lende tapijten. 

6-12-’17. Juwelen.
Achtmaal 0.2 m. 
Verschillende juwelen en 
versieringen.
6-12-’17. Decoratieve 
kunstvoorwerpen. 
Blok 0.2 m.; blok 0.5 m. 
Resp. schaal, schaal en kan.
6-12-’17. Muziekinstru-
menten.
Achtmaal 0.2 m. Tar 
(snaarinstrument), ka-
mancha (strijkinstrument), 
saz (snaarinstrument), 
kanun (snaarinstrument), 
ud (snaarinstrument), 
zurna (blaasinstrument) en 
balaban (blaasinstrument), 
naqara (trommel), qaval 
(slaginstrument). 
6-12-’17. Sport.
Achtmaal 0.2 m. Olympisch 
stadion, skiër, crossfieters, 
Heydar Aliyev-stadion, 
boksstadion, roeiers, 
gymnastiekarena, zwem-
stadion.
6-12-’17. Traditionele 
koperen tafelgerei.
Achtmaal 0.2 m. 
Kistje, schaal, vijzel, schaal, 
schaal, schaal, deksel.

6-12-’17. Architectuur.
Achtmaal 0.2 m.; 
viermaal blok 0.5 m. Resp. 
Shusha-fort, mausoleum 
(Naxçıvan), kerk van de 
Heilige Moeder van God 
(Kiş), Chirag Gala-fort, 
Maagdentoren (Bakoe), 
rotstekeningen in 
Nationaal Park Gobustan, 

klooster (Gandzasar), 
Shirvanshah-paleiscomplex 
(Bakoe); Heydar-moskee 
Bakoe); klooster (Gandza-
sar); Juma-moskee (Sha-
makhi), Chirag Gala-fort 
21-12-’17. 75e geboortedag 
Muslim Magomaev (1942-
2008).
0.5 m. Portret zanger.
21-12-’17. RCC*, traditio-
nele ambachten.
Velletje met tweemaal 
0.5 m. Kruik, koperen kan. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
11-2-’18. Wereld Zieken 
Dag.
1.10 KM. Zieke in bed, 
handen.
28-2-’18. Mehmet Sokollu 
Pasha (1506-1579).
Blok 2.- KM. Generaal 
en gouverneur, brug in 
Višegrad. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Kroatische Post/
Mostar)
21-3-’18. Wereld Downsyn-
droom Dag.
3.10 KM. Hart, kousen. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
15-3-’18. Servisch zang-
koor ‘Jedinstvo’ 125 jaar. 
0.90 KM. Koor met 
dirigent. 

BULGARIJE
7-3-’18. Voetbalclub CSKA 
Sofia 70 jaar.
Blok 1.50 L. Spelers. 

20-3-’18. Einde Russisch-
Turkse oorlog en bevrijding 
Bulgarije 140 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Rusland.
Velletje met 1.-, 1.60 L. Por-
tretten van resp. generaal 
Eduard Ivanovich Totleben 
(1818–1884), comman-
dant Nikolai Grigoryevich 
Stloletov (1831-1912). Op 
rand kaart van gebied rond 
Pleven.

CYPRUS
28-3-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
€ 0.64. Beeldmerk, spelers.
28-3-’18. Halloumi-kaas.
€ 0.41. Kaas, kaasmaakster, 
tomaten. 

DUITSLAND
12-4-’18. Technische Uni-
versiteit München 150 jaar.
€ 1.50. Meteorologisch 
meetstation Oskar-von-
Miller-toren, Thiersch-
toren, onderzoeksreactor 
‘Atoomei’. 

12-4-’18. 150e geboor-
tedag Peter Behrens 
(1868-1940).
€ 0.70. Schilder, architect, 
vormgever en typograaf 
met montagehal van AEG 
(Berlijn), elektrische klok, 
gevel sigarettenfabriek in 
Linz, ventilator, elektrische 
waterketel.
12-4-’18. 100e geboor-
tedag expert zeerecht 
en milieubeschermer 
Elisabeth Mann Borgese 
(1918-2002).
€ 3.70. Zee met tekstregels. 

ESTLAND
24-2-’18. 100 jaar onaf-
hankelijkheid.
€ 10.- (zilverdruk). 
Staatswapen met leeuwen 
en lauwerkrans.
18-3-’18. Frankeerzegel.
€ 1.40. Nationale vlag.
29-3-’18. Vogel van het 
jaar.
€ 0.65. Auerhoen (Tetrao 
urogallus). 

5-4-’18. Onderzoeksschip 
Mare 50 jaar.
€ 0.65. Schip.

FRANKRIJK
26-3-’18. Vakantiebestem-
mingen.
Achtmaal Monde (in 
boekje). Strand bij Deau-
ville, vulkaangebied Chaîne 
de Puys, wijngaarden 
in de Bourgogne, Mont 
Blanc-massief, duin van 
Pilat, lavendelvelden in 
de Provence, Eiffeltoren 
in Parijs, Bretons eiland 
Belle-île-en-Mer. 

 

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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9-4-’18. Voorjaars filatelie-
beurs in Sorgues.
€ 0.95. Fontein, water-
molen, Arméniersbrug, 
voormalig gemeentehuis.
16-4-’18. Sosthène 
Mortenol (1859-1930). 
€ 1.20. Legerofficier en 
verdediger van Parijs met 
onderscheidingen, palmbo-
men, ondergaande zon.
23-4-’18. Europese hoofd-
steden, Tallinn (Estland).
Velletje met viermaal 
€ 1.20. Alexander Nevski-
kathedraal, Kasteel van 
Toompea, stadhuisplein, 
Viru-poort. 

GRIEKENLAND
8-3-’18. Internationale Dag 
van de Vrouw.
€ 0.72, 0.90. Resp. 
seksesymbolen van man 
en vrouw, vrouwengezicht 
en roos. 

19-3-’18. Wetenschap 
en kunst gezien door 
medische microscoop.
€ 0.10, 0.20, 0.72, 1.-, 2.-. 
Resp. bloemen, vlinder, 
hart, cirkel, dier.
29-3-’19. AEK Athene win-
naar Europa Cup basketbal 
50 jaar geleden.
€ 0.72, 0.90. Resp. Beeld-
merk, speler en basket, 
Panathenaic-stadion. 
Ook blok van ieder zegel 
(verkrijgbaar met toeslag 
van € 1.62 per set).

GROOT-BRITTANNIË
17-4-’18. Flora en 
fauna, geherintroduceerde 
soorten.
1st, 1st, £ 1.40, 1.40, 
1.55, 1.55 (per waarde 
samenhangend). Resp. 
visarend (Pandion haliae-
tus), vlinder tijmblauwtje 
(Phengaris arion), bever 
(Castor fiber), poelkikker 
(Pelophylax lessonae), 
stinkend streepzaad (Cre-
pis foetida), zandhagedis 
(Lacerta agilis). 

 11-5-’18. Uilen.
Tienmaal 1st. Tyto alba, 
Athene noctua, Strix aluco, 
Asio flammeus, Asio otus, 
vijfmaal jonge vogels van 
hiervoor genoemde uilen. 

GUERNSEY
3-4-’18. Royal Air Force 
100 jaar, squadron 201 
‘Guernsey’s own’. 
46, 62, 63, 76, 94 p.; blok 
£ 3.- Resp. Hawker Sid-
deley Nimrod MR2P met 
zeilschip in nood, aanval 
van Sunderland op Duitse 
U-boot (1943), London 
Flying Boat en vuurtoren 
van St. Peter Port (1939), 
Royal Aircraft Factory 
B.E.2 met majoor Willam 
Barker in actie tegen 
Duitse vliegtuigen (1918), 
aanval van driedekkers 
op soldaten in loopgraven 
(1917), aanval van piloot 
Reginald Warneford in een 
Morane Saulnier op Duits 
luchtschip LZ 37 (1915); 
vliegtuig type Hawker 
Siddeley Nimrod. 

2-5-’18. Bruggen en 
dammen.
Velletje met 44, 59 (Eu-
ropa), 60, 73 (Europa), 80, 
90 p. Resp. dam op Lihou, 
brug bij Cornet-kasteel, dam 
bij Fort le Cloque, Reservoir-
brug, dam bij Fort Grey, 
landengte bij Sark Coupée. 
Ook velletje met 59, 73 p. 

HONGARIJE
2-3-’18. Première 
opera ‘Hertog Blauwbaards 
burcht’ van Béla Bartók 
100 jaar geleden.
200, 250 Ft. Resp. Blauw-
baard, vrouw.
2-3-’18. 100e geboortedag 
Ingmar Bergman (1918-
2007).
305 Ft. Zweedse toneel- 
en filmregisseur, stoel, 
filmspoel. 

2-3-’18. 100e geboortedag 
Leonard Bernstein (1918- 
1990).
370 Ft. Amerikaans compo-
nist en dirigent.
2-3-’18. Pasen, kinderte-
kening.
Belföld. Bloem, kip, schaap, 
kwasten, eieren.

ITALIË
5-3-’18. Herdenking 
Holocaust.
€ 0.95. Davidster, prikkel-
draad, vlinders, beeldmerk 
herdenkingsorganisatie. 

8-3-’18. Internationale Dag 
van de Vrouw.
Viermaal € 0.95. Portretten 
van: filosofe Elena L. 
Cornaro Piscopia (1646-
1684), dichteres Ada Negri 
(1870-1945), taalkun-
dige Maria Gaetana Agnesi 
(1718-1799), botanicus 
Eva Mameli Calvino (1886-
1978). 
21-3-’18. Giuseppe 
‘Peppino’ Impastato (1948-
1978).
€ 0.95. Portret politiek 
activist, tekst.
21-3-’18. Giuseppe ‘Pino’ 
Puglisi (1937-1993).
€ 0.95. Portret priester en 
maffiabestrijder, tekst.
23-3-’18. Italiaanse 
Noordpoolexpeditie 90 jaar 
geleden.
€ 0.95. Zeppelin ‘Italia’, 
landkaart, ijsberg. 

JERSEY
31-3-’18. Royal Air Force 
100 jaar.
50, 65, 76, 82, 94 p., £1.12; 
velletje met 65, 94 p. Resp. 
Royal Aircraft Factory 
SE5A, Hawker Fury Mk.1, 
Short Stirling B.III, Su-
permarine Spitfire Pr.XIX, 
English Electric Lightning 
F6, Eurofighter Typhoon; 
Hawker Fury Mk.1, English 
Electric Lightning F6. 

KOSOVO
17-2-’18. 10 jaar onafhan-
kelijkheid.
€ 2.10. Jubileumbeeld-
merk, landkaart, sterren. 

5-3-’18. 20 jaar zelfstan-
digheid.
€ 1.80, 2.- (samenhan-
gend). Monument van 
vrijheidsstrijder Adem 
Jashari (1955-1998) in 
Prekaz, duif. 

KROATIË
15-3-’18. Pasen.
3.10 kn. Schilderij ‘Afname 
van het kruis’ van Mile 
Skračić.
21-3-’18. Flora.
3.10, 3.10, 3.10 kn. Blauwe 
bes (Vaccinium myrtillus), 
gele kornoelje (Cornus 
mas), tamme kastanje 
(Castanea sativa). 

4-4-’18. Internationale Dag 
van Aandacht voor Mijnen.
3.10 kn. Landkaart, tekst.

LETLAND
9-3-’18. Staat Letland 
100 jaar. 
€ 0.50. Landkaart, vlag. 

LUXEMBURG
6-3-’18. Middelbare jon-
gensschool LGL* 125 jaar.
€ 0.70. Toren met klok.
6-3-’18. SOS kinderdorp in 
Luxemburg 50 jaar.
€ 0.70. Ballonnen. 

6-3-’18. Vereniging van 
Ouders van Gehandicapte 
Kinderen 50 jaar.
 € 0.70. Kinderpoppetjes.
6-3-’18. NSPA* 60 jaar, 
50 jaar in Luxemburg.
€ 0.70. Beeldmerk.
6-3-’18. Europees Jaar van 
Cultureel Erfgoed.
€ 0.70. Expositie, beeld-
merk. 

MACEDONIË
7-3-’18. Schapen.
72, 86 den. Ram, ooien. 

14-3-’18. Antibioticum 
Streptomycin 75 jaar 
geleden ontdekt.
48 den. Wetenschappe-
lijke formules, pincet met 
capsule.
14-3-’18. 200e geboorte-
dag James Prescott Joule 
(1818-1889).
86 den. Portret Brits na-
tuurkundige, experimenteel 
instrument voor omzetting 
van mechanische energie 
naar warmte.

MALTA
23-3-’18. Maritiem Malta 
VI, schepen van de Orde 
van Sint-Jan.
€ 0.26, 0.42, 1.-. Scheeps-
types resp. galei, half-galei, 
schoenerbrik. 

MAN
28-3-’18. Verloving 
prins Henry van Wales en 
Meghan Markle.
£ 1.75, 2.-. Verschillende 
afbeeldingen van verloofd 
paar. 
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MOLDAVIË
29-3-’18. Fauna in 
Nationaal Park Pădurea 
Domnească.
1.20, 1.75, 4.-, 5.75 L.; blok 
9.50 L. Resp. kwak (Nycti-
corax nycticorax), blauwe 
reiger (Ardea cinerea), 
wild zwijn (Sus scofra), 
wisent (Bison bonasus); 
zwarte specht (Dryocopus 
martius). 

MONACO
10-4-’18. School van Broe-
ders van Monaco 150 jaar.
€ 1.56. Portret eerste 
directeur broeder Thionis, 
schoolgebouw, leerlingen. 
10-4-’18. Wereldkam-
pioenschap voetbal in 
Rusland.
€ 1.30. Vlaggen, voetbal-
lers, landkaart. 

30-4-’18. Nieuw botani-
sche afdeling van exotische 
tuin.
€ 0.80. Kas met cactussen 
en vetplanten.

NEDERLAND
9-4-’18. Beleef de natuur, 
veldbloemen.
Velletje met tienmaal 1. 
Fluitenkruid (Anthriscus 
sylvestris), hazen-
pootje (Trifolium arvense), 
wondklaver (Anthyllis vul-
neraria), madeliefje (Bellis 
perennis), gewone ossen-
tong (Anchusa officinalis), 
pinksterbloem (Canda-
mine piratensis), bevertjes 
(Briza media), paarse 
morgenster (Tragopogon 
porrifolius), paardenbloem 
(Taraxatum officinale), 
smalle weegbree (Plantago 
lanceolata). 

OEKRAÏNE
16-3-’18. Frankeerzegel.
D (4.- Hr.). Wapenschild van 
Lakachi: boogschutter. 

OOSTENRIJK
16-2-’18. Frankeerzegels, 
bezienswaardigheden.
€ 0.68, 0.80, 1.25, 2.50. 
Resp. landschap bij 
Körbersee, traditioneel 
Heuriger-wijnrestaurant, 
Falkenstein-slot, ijsgrot in 
Werfen. 

13-4-’18. 300e geboor-
tedag Kremser Schmidt 
(1718-1801).
€ 0.80. Portret kunstschil-
der met palet.
13-4-’18. Wereldkampioen-
schappen wielrennen op de 
weg in Innsbruck.
€ 0.80. Beeldmerk met 
wielrenner.
14-4-’18. Gewijde kunst.
€ 1.75. Altaar in Heilige 
Geest-kerk in Wenen-Otta-
kring. 
20-4-’18. Gastronomie.
€ 1.70. Hotel Sacher 
(Wenen) met vlaggen, kop 
koffie met Sachertorte. 

6-5-’18. National Biblio-
theek 650 jaar.
€ 1.75. Pronkzaal met 
fresco, boeken, globes en 
standbeelden. 

POLEN
6-3-’18. Pasen.
B (3.20 ZŁ.). Gedecoreerd 
paasei.
9-3-’18. Frankeerzegel, 
narcis.
0.25 ZŁ. Narcissus 
jonquilla. 

24-3-’18. Ireny Sendlero-
wej (1910-2008).
2.60 ZŁ. Portret verzets-
strijdster. 

PORTUGAL
16-3-’18. 50 jaar 
moslimgemeenschap van 
Lissabon.
N20g, A20g, E20g, I20g; 
blok € 2.-. Resp. vrouw 
bij moskee-ingang, 
voetenwassen, gebed; 
moskee-interieur; koran. 

19-3-’18. Elektriciteit in 
Portugal.
N20g, A20g, E20g, I20g; 
blok € 2.-. Gloeilamp met 
resp. windmolens, Alqueva-
waterkrachtcentrale in Rio 
Guadiana, zonnepanelen 
van Amareleja-kracht-
centrale, geothermische 
energieopwekking bij 
Ribera Grande (Azoren); 
exterieur en interieur van 
historische elektriciteits-
centrale Tejo thans het 
Elektriciteitsmuseum.

ROEMENIË
9-3-’18. Pasen.
1.30, 1.30 L.; blok 12.- L. 
Ikonen resp. ‘Aankomst 
van Christus in Jeruzalem’, 
‘Opstanding van Jezus’; 
‘Kruisiging van Christus’. 
Ook velletje met de drie 
zegels. 

20-3-’18. Grondleggers 
van de natie 100 jaar 
geleden, I.
2.50, 4.50, 8.-, 15.- L.; 
blok 16.- L. (ongetand). 
Resp. eerste patriarch van 
Roemeens-orthodoxe Kerk 
Miron Cristea (1868-1939), 
Grieks-katholieke bisschop 
Iuliu Hossu (1885-1970), 
politicus Iuliu Maniu 
(1873-1953), premier Ion 
I.C. Bratianu (1864-1927); 
koninklijk wapen met 
portret koning Ferdinand I 
(1865-1927) op rand.
26-3-’18. Eenwording van 
Bessarabië met Roemenië 
100 jaar geleden.
4.-, 8.- L.; blok 16.- L. 
(ongetand). Resp. premier 
Alexandru Marghiloman 
(1854-1925), president 
Moldavische republiek 
Ion Inculet (1884-1940); 
journalist en politicus 
Pantelimon Halippa (1883-
1979). 
29-3-’18. Antieke onder-
zetters, I.
2.20, 2.50, 2.70, 3.50, 
4.-, 15.- L.; blok 19.- L 
(ongetand). Verschillende 
metalen onderzetters uit 
19e en 20e eeuw. 

RUSLAND
20-3-’18. Einde Russisch-
Turkse oorlog en bevrijding 
Bulgarije 140 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Bulgarije.
Velletje met driemaal 
60.- r. Portretten van: 
commandant Nikolai 
Grigoryevich Stloletov 
(1831-1912), generaal 
Iosif Vladimirovich Gurko 
(1828–1901), generaal 
Eduard Ivanovich Totleben 
(1818–1884). Op rand kaart 
van gebied rond Pleven.
21-3-’18. Flora.
Viermaal 30.- r. Verschillen-
de seringenvariëteiten van 
kweker Leonid Kolesnikov: 
Hortensia Nadezhda, Krasa-
vitsa Moskvy, Dzhambul. 

22-3-’18. Held van de 
Sovjet-Unie.
22.- r. Medaille met majoor 
Alexey Borisovich Bukha-
nov (1965-2003).
28-3-’18. 150e geboor-
tedag Maxim Gorky 
(1868-1936).
Blok 100.- r. Portret 
schrijver.
29-3-’18. Militaire com-
missariaten 100 jaar.
25.- r. Wapenschild. 

SERVIË
2018. Frankeerzegels.
8, 10, 11, 23, 35, 46, 50, 
100 din. Resp. veldmaar-
schalk Živojin Mišić 
(1855-1921), veldmaar-
schalk Radomir Putnik 
(1847-1917), riem met gesp, 
natuur kundige Mileva Marić 
Einstein (1875-1948), prins 
Miloš Obrenović (1780-
1860), oorlogsheld Milunka 
Savić (1890-1973), schil-
deres Nadežda Petrović 
(1873-1915), natuurkundige 
Mihajlo Pupin (1854-1935).

2-2-’18 Organisatie van 
Technici 150 jaar.
23 din. Beeldmerk, 
gebouwen.
12-3-’18. Nationaal 
Theater 150 jaar. 
23 din. Beeldmerk, theater 
in Belgrado. 

30-3-’18. Vissen.
23, 46, 50, 70 din (samen-
hangend). Resp. sterlet 
(Acipencer ruthenus), 
beluga (Huso huso), snoek 
(Esox lucius), lepelsteur 
(Polyodon spatula).

SLOVENIË
9-3-’18. Pasen.
A, B, C. Resp. gedecoreerd 
ei, kruis, motief voor 
eierdecoratie.
23-3-’18. Wereld Ontwerp 
Dag.
Blok € 1.-. Wereldkaart. 

23-3-’18. Geneeskrachtige 
bloemen.
€ 1.-, 1.15, 1.26; blok € 1.29. 
Resp. Achillea millefolium, 
Salvia officinalis Pulmo-
naria officinalis, Arnica 
montana. 
23-3-’18. Waterkracht-
centrale Fala 100 jaar.
€ 0.48. Centrale in Drava-
rivier. 

23-3-’18. EDEN*, cultuur 
en toerisme.
€ 1.42. Stadsplein met 
kathedraal en klokkentoren 
in Koper, beeldmerk met 
landkaart.
23-3-’18. Fossiel.
€ 0.78. Tand van mammut.
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SPANJE
2-4-’18. León.
A. Werelderfgoed Unesco* 
bergen bij Médulas en 
provincieletters LE met 
elementen van traditio-
nele kleding uit Maragatos, 
kathedraal in Léon, basiliek 
in San Isidoro, bisschop-
pelijk paleis in Astorga, 
leeuw, gerecht ‘Cocido 
Maragato’, bladerdeegkoek 
uit Boñar, ijsvogel, blad van 
kastanjeboom. 

3-4-’18. Wegen naar Santi-
ago in Noord-Spanje.
€ 1.35, 1.35, 1.45, 1.45. Deel 
van kustlijn en traject met 
resp. Galicië: voormalig 
Koninklijk Hospitaal in 
Santiago, Asturias: kerk 
van San Salvador de 
Valdedidos in Villaviciosa, 
Cantabria: kerk van Santa 
Juliana in Santanilla del 
Mar, Baskenland: klooster 
van Cenarruza in Ziorta-
Bolibar.
10-4-’18. Kastelen van 
Valderas 100 jaar.
B. Kasteel in Alcorcón 
(Madrid), wapenschild. 

19-4-’18. Plaza Mayor in 
Madrid 400 jaar.
Blok € 5.-. Standbeeld van 
koning Felipe II op paard.
23-4-’18. Europa, bruggen.
B. Brug bij San Vicente de 
la Barquera (Cantabria).
27-4-’18. Internationale 
Beurs van Humoristische 
Kunst 25 jaar.
Blok € 3.30. Cartoon.

TSJECHIË
4-4-’18. Architect Jan 
Kaplický (1937-2009).
E (35.- Kč.) Ontwerp voor 
Nationale Bibliotheek.
4-4-’18. Eduard Štorch 
(1878-1956).
19.- Kč. Portret pedagoog 
en archeoloog, prehistori-
sche grot met mammut. 

TURKIJE
15-7-’17. Dag van 
Democratie en Nationale 
Solidariteit.
0.65, 0.65, 0.65, 0.65, 1.60, 
1,60 TL. Resp. vier verschil-
lende kindertekeningen, 
datum 15 juli en vlaggen, 
tank en handen met 
parlementsgebouw, 
9-10-’17. Wereld Post 
Dag, II.
0.75, 0.75, 1.80, 3.70 TL. 
(ruitvormig); velletje met 
3.70 TL. UPU*-beeldmerk 
en resp. meisje met 
postpakket, pakketbe-
zorger met auto, jongen 
bij brievenbus, postbode; 
postduiven. Ook velletje 
met de vier ruitvormige 
zegels. 

6-3-’18. Hof van Cassatie 
150 jaar.
2.- TL. Beeldmerk, gebouw.
12-3-’18. Bevrijding van 
Erzurum 100 jaar geleden.
2.- TL. Çifte Minareli 
Madrassa.
21-3-’18. Flora.
Zevenmaal 2.- TL. Tulp, 
olijven (Olea europara), ro-
dodendron (Rhododendron 
ponticum), krokus (Crocus 
antalyensis), keizerskroon 
(Fritillaria imperialis), 
korenbloem (Centaurea 
cyanus), aster (Centaurea 
tchihatcheffii). 

ZWEDEN
16-11-’17. Digitale in-
novaties.
100.- kr. Pictogrammen. 

4-1-’18. Rijksbank 350 jaar.
10.-, 20.- kr. Cijfers op 
groen, wit zegel.
4-1-’18. Vuurtorens.
Zesmaal Brev (9.- kr.). 
Långe Jan, Vinga, 
Pite-Rönnskär, Örskar, När, 
Falsterbo.
4-1-’18. Rijksarchief 400 
jaar.
Velletje met driemaal 
21.- kr. Historische 
plattegrond, antieke 
boeken, vergrootglas met 
handschrift. 

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
22-3-’18. Water voor een 
duurzame ontwikkeling.
Driemaal 25.- Dh. Irrigatie-
systemen in regio’s Touat, 
Gourara, Tidikelt. 

BAHREIN
16-12-’17. Nationale Dag.
500 fils. Staatswapen, 
portret koning Hamad bin 
Isa Al Khalifa (1950). 

4-2-’18. Nationaal leger 
50 jaar.
200, 250, 350, 400 fils; 
blok 1 D. Beeldmerk en 
resp. marineschepen, 
straaljager, tank, portret 
koning Hamad bin Isa Al 
Khalifa; portret koning. Ook 
velletje met de zegels. 

BERMUDA
22-3-’18. Schildpadden.
50 c., $ 1.15, 1.35, 1.55. 
Resp. Chelonia mydas, 
Eretmochelys imbricata, 
Caretta caretta, Dermoche-
lys coriacea. 

BHUTAN
20-1-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
Velletje met 30, 30, 30 nu.; 
blok 60 nu. Resp paard, 
hond, tijger; hond.
5-2-’18. Libellen.
Velletje met zesmaal 
30 nu.; blok 50 nu. Resp. 
Argiocnemis rubiceps ru-
bicola, Neurothemis fulvia, 
Trithemis aurora, Acisoma 
panorpoides, Bayadera 
indica, Megalestes irma; 
Megalestes hyalsey. 

21-2-’18. 50 jaar diplomatie-
ke betrekkingen met India.
Velletje met achtmaal 
30 nu.; blok 50 nu. Resp. 
acht verschillende afbeel-
dingen met hoogwaardig-
heidsbekleders; jubileum-
beeldmerk met draak.

BRAZILIË
19-3-’18. Wereld Water 
Forum in Brasilia.
1o Porte Carta Não 
Comercial (rond zegel). Wa-
terdruppel met landkaart.
19-3-’18. Dierenbescher-
ming.
1o Porte Carta Comercial. 
Hond, kat. 

BURKINA FASO
9-10-’17. Strijd tegen 
borstkanker.
830 F. Vrouw.
9-10-’17. Nationaal 
Museum.
500 F. Beeld van Lobi-volk. 

CHILI
15-12-’17. 100e ge-
boortedag Violeta Parra 
(1917-1967).
$ 500. Portret folkloriste 
met gitaar. 

CHINA
VOLKSREPUBLIEK
2-3-’18. Lantarenfestival.
1.20, 1.20, 1.50 y. Resp. 
eten van rijstdumplings, 
mensen met lantaarns, 
draken- en leeuwendans.
5-3-’18. 13e Nationale 
Volkscongres.
1.20 y. Congresgebouw met 
vlaggen.
25-3-’18. Appelbloesems.
Viermaal 1.20 y. Malus 
prunifolia, Malus hona-
nensis, Malus micromalus, 
Malus sieboldii. 

COLOMBIA
15-3-’18. Maïsgerechten.
Viermaal $ 5.000 (samen-
hangend). Mazamorra en 
arepas, empenadas en 
tamales, envueltos, tortas 
met buñuelos en chicha. 

COSTA RICA
5-3-’18. Economische Fa-
culteit 75 jaar en Instituut 
voor Communicatieweten-
schappen 50 jaar.
Blok 2.165 Cs. (ruitvormig 
zegel). Beeldmerk. 

ECUADOR
27-11-’17. Upaep*, toeristi-
sche bestemmingen.
$ 0.25, 0.25, 0.50, 0.50, 
0.75, 0.75, 1.-, 1.- (in 
boekje). Resp. Carchi: 
orchidee (Caucaea nubi-
gena), Zapotillo: Guayacan-
bomen (Handroanthus 
chrysanthus), Isla Isabella: 
nascagent (Sula granti), 
Napo: arrauschildpad 
(Podocnemis expansa), 
Chimborazo: Ecuador-
bergnimf (Oreotrochilus 
chimborazo), Cuyabeno: 
rivier met bootjes, Los 
Frailes: strand, Quito: San 
Francisco-kerk. 

21-12-’17. Kerst.
$ 2.-. Heilige Familie.
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NEVIS 
22-12-’17. Stranden.
Velletje met $ 2.-, 4.-, 6.-, 
8.-; velletje met $ 7.-, 8.-. 
Verschillende stranden met 
palmbomen van Nevis. 

NIEUW-ZEELAND
4-4-’18. Eerste Wereldoor-
log 100 jaar geleden, V. 
Velletje met zesmaal $ 1.-, 
tweemaal $ 2.20, tweemaal 
$ 2.70. Resp. militair Arthur 
Gordon, gedemobiliseerde 
militair met familie, ver-
nield huis, straatbeeld met 
trams, waarschuwing voor 
griepepidemie, vliegtuig 
type Sopwith Camel, toren 
van gemeentehuis in Auck-
land met vlaggen, terug-
komst van Maori-bataljon, 
beeldmerk van organisatie 
van oorlogsgewonden, 
glas-in-loodraam van slag 
bij Le Quesnoy (Frankrijk). 
Ook velletje met zesmaal 
$ 1.- en velletje met twee-
maal 2.20, tweemaal 2.70. 

NIGER
18-12-’14. 50 jaar onafhan-
kelijkheid.
175 F. Vlag, landkaart, 
staatswapen. 

HONGKONG 
22-3-’18. Hongkong bij 
nacht, II.
$ 2.-, 3.-, 4.-, 5.-. Resp. 
Resp. straten met markt, 
wolkenkrabbers, apparte-
menten, Tian Tan Boeddha. 
Ook velletje met de zegels. 

25-4-’17. Gerenoveerde 
historische gebouwen, II.
$ 1.70, 2.20, 2.90, 3.10, 
3.70, 5.-. Resp. cultuurcen-
trum Viva Blue House, voor-
malig clubhuis Royal Hong 
Kong Yacht Club, voormalig 
Tai Po-politiestation nu 
Green Hub, expositieruimte 
Stone House Family Gar-
den, voormalig Police Mar-
ries Quarters nu creatief 
centrum PMQ, kunst- en 
cultureel centrum in ge-
bouwen in Mallory Street.

INDIA
5-3-’18. 100e geboortedag 
Biju Patnaik (1916-1997).
5.- R. Portret politicus.
9-3-’18. Centraal Leger 
voor Industriële Veiligheid 
50 jaar.
5.-, 5.- R. (samenhangend). 
Militairen met kerncentra-
le, paraderende militairen. 

20-3-’18. Zonnestelsel.
Velletje met achtmaal 
5.- R. Uranus, Neptunus, 
Saturnus, Jupiter, Mars, 
Aarde, Venus, Mercurius.

INDONESIË
1-2-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de hond.
Driemaal 3.000 Rp.; blok 
15.000 Rp. Verschillende 
honden.
18-1-’18. Aziatische Spelen 
in Jakarta en Palembang.
Negenmaal 3.000 Rp. 
(samenhangend). Zwem-
men, voetbal, badminton, 
synchroonzwemmen, 
basketbal, wushu, judo, 
paardensport, atletiek; 
volleybal, pencak silat. 

13-3-’18. Film ‘Dilan 1990’.
Velletje met viermaal 
5.000 Rp. Hoofdpersoon 
Dilan op motor en Milea, 
Dilan naast motor, Dilan 
en Milea, Dilan en Milea op 
motor type CB100. 

IRAK
13-1-’18. 50e sterfdag 
Mohammed Redha Shibibi 
(1888-1968).
1.000 Din. Portret geleerde.
27-1-’18. Bagdad, hoofd-
stad Arabische media.
1.000, 2.000 Din. Twee-
maal mannenfiguur met 
vijf armen. 

25-2-’18. Mineralen.
250, 500, 750 Din. Land-
kaart met resp. silicazand, 
fosfaat, zwavel.

ISRAËL
9-4-’18. Voorjaarsbloemen.
Viermaal NIS 4.10. 
Trifolium purpureum, Tulipa 
agenensis, Centaurea cy-
anoides, Chrysanthemum 
coronarium. Ook velletje 
met de zegels. 

9-4-’18. Staat Israël 
70 jaar.
NIS 5.-. Usb-stick, 
tandwielen, microscoop, 
satelliet, waterdruppel, 
vlag, muzieknoot, tomaten, 
studentenbaret, filmbord.

9-4-’18. Israel Defence 
Forces. 
Vel met zestienmaal 
NIS 2.-. Verschillende 
baretten van legeronder-
delen. 
9-4-’18. 70 jaar burger-
luchtvaart in Israël.
NIS 11.60. Vliegtuig type 
DC-4 Skymaster. 

9-4-’18. Herdenkingsdag.
NIS 2.50. Anemoon.

KIRGIZIË
22-2-’18. Olympische Win-
terspelen in PyeongChang.
22, 31, 48, 117 S. (ook 
ongetand). Resp. skisprin-
gen, kunstrijden paren, 
ijshockey, snowboarden. 

LIBANON
7-2-’18. Valentijnsdag.
L£ 2.000. Harten.
7-3-’18. Mahmoud Kahil 
(1936-2003).
L£ 2.000. Striptekenaar 
met pen en vogel. 

16-3-’18. Rachid Solh 
(1926-2017).
L£ 250. Portret premier.
29-3-’18. Elie Saab (1954).
L£ 2.000. Portret modeont-
werper.

MALAWI
2018. Frankeerzegels, 
opdrukken.
600 K. op 1 K., 900 K. op 
65 K., 1280 K. op 2 K., 
1.150 K. op 4 K., 2.000 
K. op 10 K. Vlinders resp. 
Euxanthe wakefieldi, Papilio 
pelodorus, Pseudacraea 
boisdurali, Acraea acrita, 
Melanitis leda. 

MALEISIË
5-3-’18. Yu Hua Kajang-
school 100 jaar.
60, 60, 60 sen, blok RM 5.-. 
Resp. driemaal beeld-
merk met verschillende 
schoolgebouwen in Kajang 
(Selangor); beeldmerk. 

20-3-’18. Elektrische Trein 
Dienst (ETS).
60, 60, 60 sen; blok RM 6.-. 
Driemaal treinstel op 
stations van resp. Ipoh, 
Seremban, Kuala Lumpur; 
treinstel ETS Class 93 met 
routekaart. 
10-4-’18. Muziekinstru-
menten, II.
60, 60, 80, 80 sen; 
bok RM 5.-. Resp. sitar 
(snaarinstrument), pipa 
(snaarinstrument), sapeh 
(snaarinstrument), sunda-
tang (snaarinstrument); 
ghazal (snaarinstrument) 
met gambus (snaarinstru-
ment), viool, tabla (trom-
mel) en harmonium.

MAURITIUS
12-3-’18. 50 jaar onafhan-
kelijkheid.
1.- Re., 6.-, 13.- Re. Resp. 
haven van Port Louis, volks-
lied, vlag en handen. Ook 
velletje met de zegels. 

MONGOLIË 
19-3-’18. Bergbeklimster 
Gangaama Badamgarav. 
Blok 1.500 T. Eerste 
inwoner van Mongolië die 
de zeven hoogste bergtop-
pen in de wereld beklom 
met vlag. 

MONTSERRAT
1-3-’18. Kikkers en padden.
Velletje met viermaal 
$ 6.-; blok $ 10.-.Resp. 
tweemaal Eleutherodacty-
lus johnstonei, tweemaal 
Rhinella merianae; 
Leptodactylus fallax. 

NAMIBIË
18-5-’18. Frankolijnen.
Zone A, Zone B, Postcard 
Rate, Inland Registered 
Mail. Resp. Dendroperdix 
sephaena, Peliperdix coqui, 
Scleroptila lavaillantoides, 
Pternistis swainsonii. 

NAURU
31-1-’18. 50 jaar onafhan-
kelijkheid.
50 c. Beeldmerk, haven in 
ontwikkeling. 
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OMAN
3-3-’18. Winnaar Arabi-
sche Golf Cup.
200, 500, 500, 500 b. Resp. 
Beeldmerk met resp. trofee 
en doelman, trofee met vlag 
en stadion met supporters, 
trofee en team, aankomst 
team met roeiboot en sup-
porters met vlaggen. 

PAKISTAN
5-3-’18. Army Burn Hall 
College 75 Jaar.
8.- R. Gebouw in Abbotta-
bad. 

PAPOEA-
NIEUW-GUINEA
15-2-’18. Eerste expeditie 
James Cook (1728-1779) 
250 jaar geleden.
Velletje met zesmaal 
6.90 K.; blok 20 K. 
Portret ontdekkingsrei-
ziger, gedenknaald op 
landingsplaats Botany Bay 
in Kurnell (Australië), schip 
‘Endeavour’, landkaart, 
standbeeld, Cook met 
bemanning en vlag; 
landkaart. Op rand route 
wereldreis. 

PARAGUAY 
15-3-’18. Bouwen aan 
totstandkoming van 
een verantwoordelijke 
consumptie.
2.000 Gs. Beeldmerk met 
wereldbol, pictogrammen.
26-3-’18. Instituto Ítalo-
Latinoamericano 50 jaar.
5.000, 10.000 Gs. (samen-
hangend). Resp. Landkaart, 
vlaggen met sinaasappelen 
en olijven.

PERU
5-1-’18. Verschijning Maria 
in Fátima 100 jaar geleden.
3.- S. Maria en herderskin-
deren.
8-1-’18. Heilige Kruis van 
Motupe.
6.50 S. Kruis.
10-1-’18. 400e sterfdag 
van Heilige Rosa van Lima 
(1586-1617).
6.50, 6.50 S. (samenhan-
gend). Beeld, portret met 
rozenkrans. 

10-1-’18. Pauselijke 
Katholieke Universiteit van 
Peru PUCP* 100 jaar.
4.-, 4.- S (samenhangend). 
Ster, zeilschip.
11-1-’18. 120 jaar post-
dienst.
2.- S. Hoofdpostkantoor 
in Lima.
12-1-’18. Internationaal 
decennium van Afrikaanse 
nakomelingen.
2.- S. Violist.
13-1-’18. Upaep*, kinder-
tekening.
2.- S. Hand met hartjes, 
planten en hartjes, hartjes, 
hart en plant.
15-1-’18. Inti Raymi-
feesten ‘Festival van de 
Zon’ 50 jaar.
3.- S. Traditionele cere-
monie.
16-1-’18. Koninklijke 
juwelen.
6.50, 6.50 S. Gouden 
borststukken. 

26-1-’18. Schilderijen uit 
Cusco.
Velletje met viermaal 
6.50 S. ‘Maagd van Belén’, 
‘Laatste avondmaal’, ‘San 
Sebastián’, ‘Processie van 
San Pedro’. 

31-1-’18. Avontuurlijke 
sporten.
10.-, 10.- S. (samenhan-
gend). Mountainbiken, 
kanovaren.
5-2-’18. Upaep*, Heilige 
Week.
10.-, 10.- S. Tweemaal 
processie.
12-2-’18. Op weg naar 200 
jaar onafhankelijkheid.
Driemaal 10.- S. Doortocht 
door Andesgebergte, eerste 
staatswapen met vlaggen, 
Slag bij Ayacucho. 
14-2-’18. Gastronomie.
Velletje met driemaal 
10.- S. Verschillende 
gerechten.
19-2-’18. Traditionele 
dansen.
10.-, 10.- S. Pallas: vrou-
wenportret en dansgroep, 
Shancshas: masker en 
dansers. 

20-2-’18. 365e geboor-
tedag Leonardo da Vinci 
(1452-1519). 
10.-, 10.- S. (samenhan-
gend, doorlopend beeld). 
Portret met resp. delen 
uit schilderijen ‘Mona 
Lisa’ en ‘De dame met 
de hermelijn’, ‘Doop van 
Christus’ en ‘Het laatste 
avondmaal’. Tekening ‘Mens 
van Vitruvius’ doorlopend 
over zegels.
20-2-’18. Pedro Pablo 
Kuczynski Godard (1938).
6.- S. Portret president.

POLYNESIË
8-3-’18. Internationale Dag 
van de Vrouw.
80 F. Vrouw. 

6-4-’18. Aankomst Bou-
gainville op Tahiti 250 jaar 
geleden.
250 F. Portret admiraal en 
ontdekkingsreiziger Louis 
Antoine de Bougainville 
(1729-1811), zeilschip ‘La 
Boudeuse’.
23-4-’18. Vuurtoren La 
Pointe de Venus 150 jaar. 
80 F. Vuurtoren, palmen, 
vrouw met parasol, 
paardenkar. 

SAUDI ARABIË
25-2-’17. Medina, 
hoofdstad van Islamitische 
cultuur.
Velletje met 2, 2 R. Moskee 
van de profeet, Quba-
moskee.
10-12-’17. Bedevaart naar 
Mekka.
2 R. Pelgrims rond heilig-
dom Kaäba.
2017. Tentoonstelling 
Kiswah (doek van Kaäba).
2 R. Kaäba, detail van 
decoratie, hand. 

2017. Abha, Hoofdstad van 
Arabisch toerisme.
2 R. Beeldmerk, kabelbaan, 
gebouwen, park.

SRI LANKA
4-2-’18. 70 jaar onafhan-
kelijkheid.
15.- R. Beeldmerk.
8-3-’18. Wereld Nieren 
Dag.
12.- R. Beeldmerk met 
nieren, handen, mensen.
13-3-’18. Dienstzegel.
50.- R. Beeldmerk met 
leeuw.

23-3-’18. Rustplaatsen 
voor pelgrims.
Velletje met 10.-, 15.-, 35.-, 
35.- R. Resp. Marassana 
Gama Meda, Karagaha-
gedara, Panavitiya, 
Godamunna. 

ST. PIERRE ET 
 MIQUELON
6-4-’18. Patrouilleschip ‘Le 
Fulmar’ 20 jaar in dienst 
van marine.
Blok € 2.-. Schip, noordse 
stormvogel (Fulmarus 
glacialis).
14-4-’18. Saint-Vincent 
150 jaar.
€ 1.40. Gebouw.

ST. VINCENT/
GRENADINEN
7-3-’18. Soepschildpad.
Velletje met $ 1.-, 2.-, 3.-, 
4.-, 5.-, 6.-; velletje met 
$ 7.-, 8.-. Verschillende 
afbeeldingen van Chelonia 
mydas. 
7-3-’18. Reptielen.
Velletje met $ 6.-, 6.-, 
8.-, 8.-; blok $ 12.-. Resp. 
turnip-tailed gekko 
(Thecadactylus rapicauda), 
groene leguaan (Igu-
ana iguana), St. Vincent 
boomboa (Anolis griseus), 
huisgekko (Hemidacty-
lus mabouia); onechte 
karetschildpad (Caretta 
caretta). 

7-3-’18. Papegaai.
Blok $ 15.-. Amazona 
guildingii.

SURINAME
14-3-’18. Paddenstoelen.
A, SR$ 15.50, 19.-, 
20.- Resp. Boletus 
rhodopurpureus. Boletus 
rhodoxanthus, Boletus 
satanas, Buteo albonota-
tus, Xerocomus badius. 

TADZJIKISTAN
1-2-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
3.50, 3.50 (S) (samen-
hangend) (ook ongetand). 
Verschillende honden. 

TAIWAN
3-5-’18. Taichung City.
NT$ 8.-, 9.-, 12.-, 15.-. Resp. 
paviljoen in park, Nationaal 
Theater, bloeiende bomen 
in Wuling Farm, Gaomei-
wetlands. 

23-5-’18. Vuurtorens.
NT$ 8.-, 8.-, 12.-, 15.-. Resp. 
Kaomei, Wuchiu Yu, Suoa, 
Anping.

TANZANIA 
28-1-’16. Grijze kraanvogel. 
Zesmaal 2.000 Sh. 
Verschillende afbeeldingen 
van Balearica regulorum. 
Ook velletje met vier zegels 
en velletje met twee zegels. 

31-12-’17. Spoorweg 
Tanzania-Zambia 50 jaar.
1.600, 1.600 Sh.; velletje 
met zesmaal 1.600 Sh. 
Vlaggen en beeldmerken 
met resp. station in Dar Es 
Salaam en trein, gebouw 
van Chinees bouwbedrijf; 
officials, tweemaal gebouw 
Chinees bouwbedrijf, 
station in Dar Es Salaam, 
trein, gebouw. Trajectkaart 
op rand.
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TUNESIË
1-3-’18. Nationale Kinder-
organisatie 70 jaar.
0.5 m. Beeldmerk.
8-3-’18. Rekenkamer 50 
jaar.
0.5 m. Beeldmerk met 
weegschaal.
16-3-’18. Keramiek uit 
Sejnane.
0.5, 2.- m. Resp. schaal met 
kan en pot, verschillende 
poppetjes. Ook velletje met 
de zegels. 

TUVALU
21-3-’18. Roggen.
Velletje met 50 c., $ 1.-, 
1.50, 2.-, 2.50, 3.-. 
Resp. Taeniura lymma, 
Rhinoptera bonasus, Manta 
birostris, Dasyatis ameri-
cana, Himantura leoparda, 
Taeniura lymma. 
21-3-’18. Zeesterren.
Velletje met $ 1.-, 2.-, 
3.-,; velletje met $ 3.-, 5.-. 
Resp. Protoreaster linckii, 
Protoreaster nodosus, 
Acanthaster planci, 
Pentaceraster cumingii; 
Echinaster sepositus, 
Linckia laevigata. 

URUGUAY
29-11-’17. Kerst.
$ 20. Toren van hoofdpost-
kantoor met sterren.
4-12-’17. Gregorio de 
stadsomroeper.
$ 20. Gregorio met trom en 
document. 

8-3-’18. Internationale Dag 
van de Vrouw.
$ 20, 20 (samenhangend). 
Plattelandsvrouw, vrouw 
van Afrikaanse afkomst.

VERENIGDE NATIES
6-4-’18. Wereld Gezond-
heids Dag.
50 c., $ 1.-; Zw.Fr. 1.-, 2.-; 
€ 0.68, 1.70 Resp. gezond-
heidsdiensten: hart met 
injectiespuit en capsule 
met pleister; gezondheid 
dichtbevolkte gebieden 
hart, hoofd met tandwielen, 
klok; stop epidemieën: 
microscoop en bacteriën;   

kindergezondheid: 
mensfiguur met hart en 
baret, appel, glas melk, 
schoolbenodigdheden; 
gezondheid voor iedereen: 
arts, esculaap, mensen, 
wereldbol; betaalbare zorg: 
spaarvarken met munten. 

VERENIGDE STATEN
1-5-’18. 100 jaar luchtpost, 
I (rood zegel).
Forever. Dubbeldekker vlieg-
tuig Curtiss JN-4 ‘Jenny’. 

23-5-’18. Sally Ride (1951-
2012).
Forever. Portret natuurkun-
dige en astronaut.

9-6-’18. Vlag Acte van 1818.
Forever. Vlag met dertien 
strepen en twintig sterren.

ZUIDPOOLGEBIED
FRANS
6-4-’18. District Terre 
Adélie.
€ 1.-. Landkaart, pinguïn, 
ijsberg, schip.
6-4-’18. ‘L’Astrolabe’. 
Lettre 20g Tarif Preferen-
tiel. Bevoorradingsschip en 
ijsbreker. 

Afkortingen:
EDEN: European Destinati-
ons of Excellence
LGL: Lycée de Garçons de 
Luxembourg
NSPA: NATO Support and 
Procurement Office
PUCP: Pontificia Universi-
dad Católica del Peru
RCC: Regional Com-
monwealth in the field of 
Communications
Sepac: Small European 
Postal Administrations 
Cooperation
Unesco: United Nations 
Educational Scientific and 
Cultural Organization
Upaep: Unión Postal de 
las Américas y España y 
Portugal 
UPU: Universal Postal Union

**Jaar van de Hond:  
16-2-’18 t/m 4-2-’19. 
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‘LEOPARDI’
VEILING 215
Zaterdag 12 mei 2018
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal.

•	KIJKDAGEN: 7	mei	t/m	woensdag		9	mei	van	10.00	tot	16.00	uur,
	 DONDERDAG	GESLOTEN,	vrijdag	van	10.00	tot	16.00	uur,
	 zaterdag	12	mei	van	08.30	tot	12.30	uur.
•	VEILING:	zaterdag	12	mei	vanaf	11.00	tot	12.30	uur	de	zgn.	‘kleine	

kavels‘	en	vanaf	13.30	uur	de	verzamelingen,	partijen	en	dozen.
•	Vraag	de	GRATIS CATALOGUS!
•	Veiling	216	wordt	gehouden	op	zaterdag	7	juli	2018.

Tevens	renteloze	voorschotten	op	grotere	kollekties.

W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. Informatie: Organisatie V.O.V.V.   •  Postbus 887, 7301 BC  Apeldoorn NL
 Tel. (+31)-(0)55-3558600 - (+31)-(0)6-30718411

Website: www.eindejaarsbeurs.nl  •  e-mail: organisatie@eindejaarsbeurs.nl

HOLLANDFILA
1 & 2 JUNI 2018

LOCATIE:
DE  VELUWEHAL

Nieuwe Markt 6
3771 CB Barneveld NL

Entree € 3,- p.p./p.d.
1 juni van 10.00 - 17.00 uur
2 juni van 10.00 - 16.00 uur

LOCATIE:
DE  VELUWEHAL

Nieuwe Markt 6
3771 CB Barneveld NL

Entree € 3,- p.p./p.d.
1 juni van 10.00 - 17.00 uur
2 juni van 10.00 - 16.00 uur

Eigen vervoer:
A1: Afrit 16, Voorthuizen/Harselaar

Volg Barneveld-centrum.
400 m. van het station-centrum

< Barneveld

•  Wat kunt u verwachten van dit evenement:

•  Ca. 100 handelaren fi latelie w.o. 
ook semihandel.

•  Veel gratis parkeermogelijkheden.

•  Uitstekend restaurant, vele 
gezellige zitjes.

•  Jeugd t/m 17 jaar toegang gratis.

•  Dit mag u zeker niet missen !!!!!

Leden gratis toegang.
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Informatie: Organisatie V.O.V.V.   •  Postbus 887, 7301 BC  Apeldoorn NL
 Tel. (+31)-(0)55-3558600 - (+31)-(0)6-30718411

Website: www.eindejaarsbeurs.nl  •  e-mail: organisatie@eindejaarsbeurs.nl

HOLLANDFILA
1 & 2 JUNI 2018

LOCATIE:
DE  VELUWEHAL

Nieuwe Markt 6
3771 CB Barneveld NL

Entree € 3,- p.p./p.d.
1 juni van 10.00 - 17.00 uur
2 juni van 10.00 - 16.00 uur

LOCATIE:
DE  VELUWEHAL

Nieuwe Markt 6
3771 CB Barneveld NL

Entree € 3,- p.p./p.d.
1 juni van 10.00 - 17.00 uur
2 juni van 10.00 - 16.00 uur

Eigen vervoer:
A1: Afrit 16, Voorthuizen/Harselaar

Volg Barneveld-centrum.
400 m. van het station-centrum

< Barneveld

•  Wat kunt u verwachten van dit evenement:

•  Ca. 100 handelaren fi latelie w.o. 
ook semihandel.

•  Veel gratis parkeermogelijkheden.

•  Uitstekend restaurant, vele 
gezellige zitjes.

•  Jeugd t/m 17 jaar toegang gratis.

•  Dit mag u zeker niet missen !!!!!

Leden gratis toegang.



 

 

PPoossttzzeeggeell--  eenn  mmuunntteennvveeiilliinnggeenn  BB..VV..  
GGeevvrraaaaggdd::  ppoossttzzeeggeellss  eenn  mmuunntteenn  

 

Ons veilingbedrijf organiseert jaarlijks vier grote iinntteerrnnaattiioonnaallee verzamelaarsveilingen 

voor postzegels, munten en aalllleess  wat daarmee samenhangt. Ons aanbod wordt 

gepresenteerd in luxe veilingcatalogi die over de hele wereld verzonden worden.  

Kavels worden via ons online biedstysteem “RietdijkLive” en in de zaal wereldwijd aan de 

hoogste bieder verkocht; een garantie voor een maximale opbrengst! 

Voor onze postzegelveiling in november en voor de muntenveiling  

in december kunt u per heden materiaal aanleveren. 

WWiijj  zziijjnn  ddoooorrllooppeenndd  oopp  zzooeekk  nnaaaarr  ccoolllleeccttiieess..  

SScchhrroooommtt  uu  nniieett  oomm  ccoonnttaacctt  mmeett  oonnss  oopp  ttee  nneemmeenn!!  

Wij doen vrijblijvend taxaties op kantoor van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 

uur op afspraak.  Voor grotere en meer waardevolle objecten komen wij vanzelfsprekend 

graag naar u toe. BBeelltt u of ee--mmaaiilltt u ons gerust! 

RRiieettddiijjkk  VVeeiilliinnggeenn  BB..VV..  

Noordeinde 41 

2514 GC  Den Haag 

007700  ––  336644  7799  5577  

info@rietdijkveilingen.nl 

www.rietdijkveilingen.nl  

     

 
 

 

                                           

RReeeeddss  ooppggeennoommeenn  iinn  vveeiilliinngg  nnoo..  441111,,  eeeenn  uuiittggeebbrreeiiddee  

vveerrzzaammeelliinngg  hhaallffrroonnddsstteemmppeellss  NNeeddeerrllaanndd..    

OOookk  uuww  zzeeggeellss  kkuunnnneenn  hhiieerr  ssttaaaann!!  

WWiijj  zziijjnn  uu  ggrraaaagg  vvaann  ddiieennsstt!!    

               “ R R ”                                                                        “ R R R ” 

          London 


