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328 Dirigiablestroi

BIJ DE VOORPAGINA: In maart 
2017 sloot Eise Eisma zijn 10-delige 
serie Opkomst en teloorgang van 
Nederlandse postkantoren af. In dit 
nummer nog een nabrander over 
een bijzondere bestemming van een 
postkantoor met weinig historie.
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Nieuwe vast-
kaderzegels
Op 23 april introduceerde PostNL de in 
februari aangekondigde vast-kader zegels. 
De aftrap zou gebeuren door de uitgifte van 
de Fokke & Sukke zegels door PostNL met 
de nieuwe kaders en ook zouden gelijkertijd 
via de webapplicatie Persoonlijke Postze-
gels besteld kunnen worden met de nieuwe 
kaders.
De zegels van Fokke & Sukke zijn op tijd 
verschenen, maar pas op 26 april konden 
via de webapplicatie de nieuwe zegels 
aangemaakt worden. Dit kwam door een 
technische storing. Er zijn dus maar twee 
zegels (in plaats van drie voorheen) en de 
buitenland postzegel wordt geleverd in een 
velletje van vijf stuks in plaats van tien.

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)

In het augustusnummer van 
2017 stond een oproep wie de 
herkomst kent van het hier afge-
beelde groene zegel. Helaas heeft 

dit niet geleid tot het achterhalen 
van de herkomst. Nu is er een 
prentbriefkaart opgedoken met 
deze zegels – in blauw – met 
weer andere (meisjes)namen. 
Het begint er wel op te lijken 

dat de zegels een Nederlandse 
oorsprong hebben. Vandaar 
een nieuwe poging, nu ook met 
de blauwe zegels, wie iets kan 
 vertellen over de herkomst en 
datering van deze zegels.

Annemie [2]
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B
egin mei, Briefmarkenbörse. Voor veel verzamelaars en ook 
Nederlanders de jaarlijkse gang naar de Duitse stad Essen. 
Dat er betrekkelijk veel Nederlanders naar toe gaan komt 

uiteraard doordat het voor velen een goed te overbruggen afstand 
is met minder dan twee uur rijden vanuit Utrecht.
Zoals op vele beurzen was ook hier helaas de laatste jaren 
langzaam de afnemende belangstelling merkbaar. Ieder jaar iets 
minder handelaren, maar dit jaar was er ineens een veel grotere 
afname dan de voorgaande jaren. Uiteraard kun je het ook positief 
bekijken. Het aanbod is nog steeds dermate groot dat de verzame-
laar nog steeds aan haar of zijn trekken komt.

Naast handelaren in postzegels en poststukken uit vele buitenlan-
den zijn er traditioneel een groot aantal postadministraties aanwe-
zig. Ook Nederland. Het is tegenwoordig zo ongeveer nog de enige 
beurs in het buitenland waar PostNL haar gezicht laat zien. Of niet 
PostNL? Dat is natuurlijk de vraag. Hoewel onlangs de Collectclub 
werd geïntegreerd met de ‘gewone’ webshop van PostNL blijkt op 
de beurs dat er aan de achterkant toch echt wel een verschil is.
Het assortiment dat werd aangeboden was namelijk het Collect-
club assortiment en producten die daar niet in het assortiment 
zitten, maar wel door PostNL worden verkocht (zoals bijvoorbeeld 
een verhuiskaart) zijn niet op de beursstand aanwezig. Snapt u het 
nog? Ook het ter plaatse laten maken van een persoonlijke post-
zegel behoort niet meer tot de mogelijkheden.
Dat laatste lijkt mij nu net voor PostNL een bijzonder aardig 
instrument om extra verkoop te genereren. Zo ook de zuil met de 
automaatstroken. Natuurlijk een enorme kaskraker, maar ontbrak 
toch in Essen. Menigeen kwam dus voor niets. Het was de eerste 
keer sinds de introductie dat de zuil niet bij de verkoopstand van 
de Collectclub aanwezig was. Dit had echter een andere reden dan 
dat het al dan niet een Collectclub product betreft. De verzamelaar 
is daar natuurlijk niet in geïnteresseerd.

Een echte noviteit was er ook. Op de beurzen is het gebruikelijk 
dat er een speciaal gelegenheidsstempel in gebruik is en op de 
Nederlandse beurzen wordt er ook een dagtekenstempel gebruikt 
met de plaatsnaam waar de beurs plaatsvindt.
Een dagtekenstempel is natuurlijk ook iets dat uitsluitend op 
Nederlandse bodem gebruikt zou mogen worden. In Essen werd 
echter – voor het eerst dus – een dagtekenstempel in gebruik 
genomen met de plaats Essen en stempelnummer 1. 
Nog vreemder wellicht is dat er uitsluitend Essen staat vermeld 
in het stempel. Dat veronderstelt dan natuurlijk een stempel van 
Essen in Nederland! In dit Gelderse buurtschap onder Kootwijker-
broek zouden de circa 350 inwoners natuurlijk maar wat blij (en 
trots) zijn als hier een PostNL balie zou verschijnen.
Toegegeven, echt bekend is Essen in Nederland natuurlijk niet, 
maar we hebben wel een bekend Essen in België. Maar ook Essen 
Duitsland is niet eenduidig, want niet alleen ‘ons’ Essen – dat 
van de postzegels – bestaat, maar er is ook nog een Essen nabij 
Oldenburg. Het zou me toch niet verbazen als dit curiosum een 
eenmalige aangelegenheid zou blijken te zijn en dat we verder 
geen dagtekenstempels meer in het buitenland zullen tegenkomen.
De bezoekers konden overigens door de medewerkers in vele talen 
te woord gestaan worden. Naast Nederlands Duits en Engels kon 
men er ook terecht met Turks en Arabisch. Hier kan menig winkel 
nog een puntje aan zuigen.

Tussen de postadministraties was er ook nog een heuse stads-
postdienst. Brief und Mehr uit Münster. Deze regionale stadspost-
dienst had een ‘enorme winkel’ met een tsunami aan postzegel-
uitgiften in de aanbieding. Niet alleen zegels maar ook allerhande 
‘filatelistische producten’. Met gemak was er een complete dieren-
tuin te koop en vele andere mooie plaatjes.

René Hillesum

E D I T O R I A L

Stichting Lichtschip ‘Noord Hinder’ 
heeft wederom een Persoonlijke Post-
zegel uitgegeven. Sedert het jubileum 
in 2013 wordt er jaarlijks een zegel 
uitgegeven. De postzegel wordt wordt 
verkocht in een velletje van tien en kost 
€ 11,50 + verzendkosten. Alle informatie 
en  bestellen via www.noordhinder.nl

Nieuwe perfin in OB-zegel
Het voorkomen van perfins in 
Omzet belastingzegels is bekend, 
maar – zoals geschreven in deel 
drie van het artikel ‘De Omzetbe-
lastingzegels’ (aprilnummer van 
Filatelie) – geen alledaags gebeuren 
met twee bekende perfins. De 
auteurs konden daar ook slechts 
kopieën van tonen. 
Nu is er een derde perfin ontdekt, en 

wel ES en gebruikt op 19 juni 1935 op 
een zegel van 70 cent.

Traditiegetrouw is het oktober-
nummer weer een themanummer. 
Het thema voor maandblad Filatelie 
is: ‘Internationale evenementen, 
bijeenkomsten en gebeurtenissen’.
Een aantal ideeën van onderwer-
pen die binnen dit thema kunnen 
vallen: oorlogen, vredesconfe-
renties, sportevenementen als 
wereldkampioenschap voetbal 
en Olympische Spelen, jamboree, 
religieuze evenementen als wereld 
jongerendagen, conclaaf kardinalen 
en hadj, songfestival, wereld muziek-
concours, VN-operaties, hackers 
festival, internationale postzegelten-
toonstelling, medische congressen 
etc. te veel om op te noemen! 
Auteurs wordt uitgenodigd een 
bijdrage te leveren voor dit num-

mer. Indien het artikel namens een  
gespecialiseerde vereniging wordt 
geschreven, dan krijgt die vereniging 
de ruimte om in een ¼ pagina de 
vereniging te promoten.
Aanleveren van artikel en scans 
graag voor 15 augustus. Uw aan-
melding wordt om een artikel te 
schrijven wordt wel graag voor 1 juli 
ontvangen, onder vermelding van de 
(werk)titel en de geschatte omvang. 
Instructies voor aanlevering en ver-
vaardiging van scans kunt u in het 
meinummer van Filatelie lezen. 

Postexnummer

INTERNATIONALE EVENEMENTEN, 

BIJEENKOMSTEN & GEBEURTENISSEN

SPECIAL 
2018

Dit jaar geen Speciale Catalogus
Het bestuur van handelaren orga
nisatie NVPH heeft besloten dat 
de jaarlijks verschijnende ‘Speciale 
Catalogus van de postzegels van 
 Nederland en overzeese rijksdelen’ 
niet meer jaarlijks zal verschijnen, 
maar om het jaar. Editie 78 zal dus 
die van 2020 worden, te verschij
nen in 2019. De junior catalogus 
verschijnt in het geheel niet meer.
Nieuw is de te verschijnen Cata
logus Nederland, die in de jaren 

dat de Speciale Catalogus niet 
verschijnt zal worden uitgegeven. 
De eerste editie hiervan verschijnt 
dus is september van dit jaar. De 
overzeese rijksdelen zullen hierin 
dus ontbreken, evenals speci
ale  katernen met onder andere 
plaatfouten en fdc’s. Wel zullen 
tandingen en variëteiten worden 
opgenomen, zodat het toch een 
aanmerkelijk uitvoeriger catalogus 
wordt dan de junior.

Noord Hinder

http://www.noordhinder.nl/
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samenstelling Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen

Op 21 april toog KNBF-penning-
meester Harrie Jans naar Ede 
om de jaarvergadering van 

Studiegroep Zuid-West Pacific bij te 
wonen.
Nadat voorzitter Nico de Weijer het 
programma had afgewerkt werd Henk 
Teunis naar voren gevraagd.
Henk was tijdens de vergadering af-
getreden als penningmeester van de 
vereniging, een functie die hij 22 jaar 
lang heeft bekleed. Henk is sinds de 
oprichting in 1968 al lid van de vereni-

ging, en was in de periode 1968-1983 
redacteur van het verenigingsblad.
Vele artikelen zijn er door zijn handen 
gegaan, maar ook vele van zijn hand 
verschenen. Ook voor andere ver-
enigingen verzorgde hij aanvullende 
kopij.
Al 50 jaar verzorgt hij het drukken en 
verzenden van het blad.
Bij zijn aftreden vond de vereniging 
het passend om hem voor de afgelo-
pen 50 jaar te bedanken.
Naast cadeaus van de vereniging 

mocht Harrie Jans een trotse Henk 
Teunis de Bondsspeld uitreiken.

Bondsspeld voor Henk Teunis

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

Voorzitter
Hans Kraaibeek

Secretaris
Marion van der Weijden

Penningmeester
Harrie Jans

Evenementen
Pamela van de Vlekkert

Juryzaken
Ton Steenbakkers

Communicatie
Reinder Luinge

Alle bestuursleden zijn bereik
baar 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

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

Dubbel feest in Dalfsen
Op 17 maart jl. vierde postzegel-

vereniging ’t Raedthuys in 
Dalfsen haar 50-jarig bestaan 

met een grote ruilbeurs. In gebouw 
“De Overkant” was het drukte 
van belang van leden van de club, 
belangstellenden en vooral ook van 
collega-bestuursleden van verenigin-
gen die voor dit jubileum vanuit de 
hele provincie Overijssel naar Dalfsen 
waren afgereisd.
Na een korte toespraak van wethouder 
André Schuurman van de Gemeente 
Dalfsen, werd de opening verricht 
door KNBF-secretaris Hans Kraaibeek, 
die de vereniging feliciteerde met het 
50-jarig jubileum en als herinnering de 

oorkonde van de KNBF overhandigde. 
Namens het  Samenwerkingsverband 
Filatelie mocht hij vervolgens 
2  stockboeken overhandigen, verge-
zeld van felicitaties.

Voorzitter Jan Bongarts van de vereni-
ging werd vervolgens ook uitgebreid 
in het zonnetje gezet. Hij vond het 
na ruim 40 jaar bestuurslid van de 
vereniging, waarvan de laatste 26 jaar 
als voorzitter, tijd om het stokje door 
te geven aan een opvolger.
Naast het besturen van de vereniging 
heeft Jan zich de afgelopen 40 jaar 
ook met vele andere filatelistische 
zaken bezig gehouden. Hoewel teveel 

om op te noemen, toch een kleine 
bloemlezing. Zo was hij vele jaren 
secretaris bij I.V. Philatelica, secreta-
ris van het Groot Filatelistisch Overleg 
met de toenmalige NBFV in 2005, 
voorzitter van Regio 2 van de KNBF 
van 2007 tot 2015, lid van commissies 
van de KNBF en steun en toeverlaat 
bij vele filatelistische evenementen 
van verenigingen in het land die lid 
zijn van het Samenwerkingsverband 
Filatelie.
Voor zijn verdiensten voor de filatelie 
werd hem de Bondsspeld uitgereikt 
waarbij hem een groot applaus ten 
deel viel en de aanwezigen hem uit-
gebreid kwamen feliciteren.

Op de voorgrond 
Jan Bongarts
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Echt oude kunst

 
samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl
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N
a ‘oude’ kunst uit het RMO en de Hermitage 
in de vorige Filatelie nu kunst van duizen-
den jaren oud. In februari verraste de pers 
ons dat de oudste grotkunst dateert van 

voor de komst van de eerste mensen in Europa. Uit 
dunne pigmentlagen kunnen de geleerden de ouder-
dom steeds nauwkeuriger dateren en concludeerden 
dat het de alleroudste schilderingen van de Neander-
thalers moesten zijn die hier het eerst waren.
Een van de eenvoudigste prehistorische ‘schil-
deringen’ zijn 39.000 jaar oude handafdrukken / 
silhouetten (afb. 1). Ze bevinden zich in een van 
de schuilgrotten uit de steentijd van El Castillo, 
een berg bij Puente Viesgo nabij Santander aan de 
Noordkust van Spanje, Daar is veel grotkunst te 
vinden, de bekendste de bizon van Altamira (afb. 2) 
is uit een grottencomplex bij het dorp Antillana 
del Mar. Het gebruik van de zwarte kleur naast 
de okertinten maakt de schildering levendiger en 
krachtiger. Beide kaarten uit 1967 zijn gestempeld in 
de genoemde dorpen. De 10 maximumkaarten van 
deze Spaanse serie met prehistorische grotkunst 
ziet u meestal foutief gestempeld in Madrid.
De schilderingen in de Lascaux Grot in Montignac-
sur-Vézère (afb. 3) werden in 1940 bij toeval ont-
dekt. De vallei staat op de Werelderfgoedlijst door 
een honderdtal prehistorische vindplaatsen met 
jachtscènes in de 25 beschilderde grotten. Ze zijn 
opmerkelijk rijk qua details en met levensechte kleu-
ren. Het paard rechts is de eerste die als ‘Chinees’ 
bekend staat. Nog oudere schilderingen zijn over de 
hele wereld te vinden, waarbij Zuid-Afrika de oudste 
kent. Uit dat land de veel voorkomende rotskunst 
van de Bosjesmannen (afb. 4). 

Beeldjes hebben als voordeel dat het verplaatsbare 
kunst is. De in 1908 gevonden 11 cm hoge kalkstenen 
Venus van Willendorf (afb. 5) is genoemd naar haar 
vindplaats in Oostenrijk. Het is 27.000 jaar oud en 
bevindt zich nu in het kunsthistorisch museum in 
Wenen. Het RMO kocht al in 1921 een kopie van dit 
vruchtbaarheidssymbool met de extra vergrote 
geslachtskenmerken. Heel fijn en gedetailleerd is 
het slechts 3,65 cm hoge kopje van mammoetivoor 
(afb. 6). Deze Venus van Brassempouy is genoemd 
naar haar vindplaats in de buurt van de Pyreneeën. 
Het is tussen de 22.000 en 26.000 jaar oud en de 
oudst bekende nauwkeurige voorstelling van een ge-
zicht en gedetailleerd haar. Vergelijk dit met het circa 
8.000 jaar oude beeldje (afb. 7), dat gevonden werd 
in Lepenski Vir, een Donaucultuur in het huidige Ser-
vië. De zegel verscheen als Europazegel in 1974 dat 
beeldhouwkunst als gemeenschappelijk thema ken-
de, zie stempel (afb. 7a). Tot slot (afb. 8), Roemenië 
‘De denker van Cernavoda’ uit gebakken klei van de 
zogenoemde Hamangia-cultuur uit ca. 4.000 v. Chr. 
Een eerste teken van de denkende mens, terwijl het 
altijd ging om vruchtbaarheid of jacht.

1

2

3

4

8

7

6

5

7a



324 FILATELIE  JUNI/JULI 2018

Een tweede leven voor de post 
in Nijkerk: ‘De Postkamer’

was. Hij wilde die grond indertijd wel aan de 
post verkopen, maar alleen onder voorwaarde 
dat hij het nieuwe kantoor mocht bouwen, 
een slimme zet die hij won, want inderdaad zo 
geschiedde! 

Al snel wordt echter duidelijk dat het gebouw 
geen postkantoor meer is. Maar wat dan wel! 
Wat schuilt er anno 2018 achter de naam 
‘Postkamer’ met die meer dan duidelijke 
knipoog naar het verleden?
Met die vraag stuurde de hoofdredacteur van 
het maandblad Filatelie, René Hillesum, mij 
in 2017 naar Nijkerk. ‘Want’, zei hij, ‘meestal 

bevindt zich achter de overleving van zo’n 
voormalig kantoor een interessant verhaal, 
zoals een gevallen boom getransformeerd kan 
worden naar een mooi geschaafde tafel met 
vlakke knoesten in het hout, waaraan je plaats 
kunt nemen voor een goed gesprek over vroe-
ger, heden en toekomst met een kop koffie en 
gebak onder handbereik.’ Mooi gezegd René. 
We zullen zien.
 
Winkel en restaurant
De automatische toegangsdeuren weken ge-
ruisloos voor een groepje mannen en vrouwen 
dat juist naar buiten trad op weg naar een 
gereedstaand busje. Deuren open, laadinstal-
latie in de aanslag. Een uitje van OMaNiDo? 
(Oud Maar Nog niet Dood, de naam van een 
rebelse ouderengroep waar Hendrik Groen 
in zijn ‘Geheime Dagboek’ gewag van maakt). 
Sommigen werden bij de hand genomen door 
begeleiders. Sommigen hadden een stok of 
rollator bij zich. Desondanks een vrolijk stel 
dat al zwaaiend en zwenkend behoedzaam de 
twee treetjes afdaalde op weg naar het busje. 
Een eerste aanwijzing, naar later bleek!

Binnen gekomen staat men meteen oog in 
oog met een verblindend open winkel (afb 4), 
fonkelend in helder floodlight, één geheel 
vormend met de grote ruimte daarachter. Er 
worden streekproducten (afb 5) en cadeau-
artikelen verkocht (afb 6). Kommen, handdoe-
ken, ansichtkaarten, kussens met opschrift. 
Zelfs zakjes met postzegels en dienbladen met 
postzegelopdruk. En boeken! Mijn aandacht 
wordt meteen getrokken door de kleurige 
omslag van ‘Het podium is voor jou’ (afb 7). Er 
hangt de heerlijke geur van kruiden en zeep-
jes. Veel van al dat moois is eigen productie. 

p de korte muur, de voorzijde van het 
gebouw, links van de ingang, prijkt 
de afbeelding van een postzegel met 
opschrift ‘Careander’. Het is de naam 

van een christelijke organisatie, die inmiddels 
vijftig jaar bestaat, met een aantal zorginstel-
lingen in de regio en een hoofdkantoor in 
Harderwijk. Zij zwaaien sinds januari 2010 hier 
de scepter op nummer 21. 

Door de naam heen loopt de afstempeling in 
luchtig rond en zwierige golfbeweging met 
opschrift ‘DE POSTKAMER NIJKERK’. In het 
centrum van het ‘grootrond stempel’ prijkt 
een hand met gespreide vingers (afb 1). In 
de palm een zwart hart waarvan men zich af 
moet vragen of het niet een wat vrolijker kleur 
kon hebben. Het is duidelijk: al deze tekenen 
wijzen op de voormalige functie van het pand: 
postkantoor (afb 2+3). Het is inderdaad een 
rechttoe-rechtaan gebouw. Niets bijzonders. 
Niet het klassieke paleis van rijksbouwmees-
ter Peters, of de burchten van Knuttel en 
Crouwel, eerder het no-nonsens van rijks-
bouwmeesters Bremer, Komter of Friedhoff, 
die rekening hielden met de kosten die ten 
laste van de belastingbetalers kwamen. 
Bekend is dat de grond waarop het postkan-
toor staat eigendom van aannemer Van Hell 

O

Onze auto staat voor een rechttoe-rechtaan gebouw dat zich in 
Nijkerk aan de Kleterstraat bevindt op nummer 21. De uitgebouwde 
glazen ingang wordt geflankeerd door oude postzakken, klaar 
om naar de trein gebracht te worden voor verzending: nostalgie 
in topvorm, met vlaggen in rood-wit-blauw en opschrift ‘postes 
pays-bas’. In het Frans, want dat was de posttaal. 
door Eise Eisma

1 Careander/Postkamer -logo 2 Postkantoor aan de Kleterstraat 1980. Let op de oorspro  nkelijke toegangsdeuren. De ingang is daarna verplaatst.

3 Oude brievenbus in de zijgevel Kleterstraat. 
Hier was vroeger een ingang
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Naast de Postkamer bestaat namelijk ook een 
Werkkamer, gevestigd aan de Holkerstraat 
nummer 6, eveneens in Nijkerk. Achter de 
winkel bevindt zich een grote, vrolijke ruimte 
met opnieuw veel licht, dat reikt of ontstaat in 
de heerlijke stralers die in de zwart-wit gelakte 
plafonds van ongelijke hoogte zijn gemon-
teerd. Tafels, inderdaad, van degelijk blank, 
onverwoestbaar hout. Stoelen en zitjes. Alles 
wat hoort bij het interieur van een gerieflijk 
modern restaurant. Het vertrouwde achter-
grondgetingel van glazen, rinkelend bestek en 
daarbij de geur van warm gebak zweeft rond. 
Geen loketten, geen telefooncel voor inter-
lokaal bellen en ook geen naar natte kleren 
ruikende ruimte vol met wachtende dames en 
heren in gabardine regenjassen. Dat is voorbij, 
voorgoed voorbij, maar de tekenen zijn er nog. 
Kijk om je heen: er is nu veel meer dan er ooit 
geweest is. Links, in het verlengde van de win-
kel wenkt de keuken, afgeschermd door een 
witte wand waarin drie vensters, waarachter 
de koks en kokshulpjes in smetteloos wit aan 
het werk zijn. Maar met enige fantasie zouden 
het ook de doctoren in een operatieruimte 
kunnen zijn, vanachter glas door camera’s in 
een tv-uitzending gevolgd.
Op twee met krijt beschreven borden worden 
specialiteiten aangeboden. Op het eerste’: 

Vrijdagavond: Gegrilde entrecote met een 
heerlijke kruidenboter, € 15,95
op het andere: 
weeksoep: ‘Erwtensoep’ 
‘Postzegel’: Een boerenboterham met gebak-
ken bospaddenstoelen, cashewnoten en 
 gebakken spekjes. 

De bediening
Daarnaast een kleine bar. Aan de andere kant, 
de rechterzijde, is een foyerachtige ruimte, 
met zelfs een piano, half afgescheiden van de 
restauratieruimte. Voorts is er een ruimte voor 
aparte gezelschappen die iets hebben te vie-
ren en zich af willen schermen van het inloop-
publiek. En overal de tekenen van de voorbije 
post. Daar, in een hoek een aangeklede pop 
met uniform. Ernaast een stel originele fiets-
tassen waarin ooit de post werd rondgebracht. 
Kussens met postzakopdruk op de zitbanken. 
Een knalrood geschilderde brievenbus.

Maar dan de bediening! De klant hoeft niet 
lang te wachten. Er verschijnt al snel een jon-
gedame aan je tafeltje. Ze lacht je vriendelijk 
toe. Vraagt wat je wilt gebruiken. En dan wordt 
meteen duidelijk waar het hier in dit afge-
dankte postkantoor om gaat: de bediening! 
Mijn enthousiasme groeide met de minuut. Ik 

nam plaats op een strategische plek. Vandaar 
had ik ruim zicht op de bar, de keuken en in 
de verte de winkel. Van hieruit kon ik mijn 
eerste indrukken onbespied vastleggen met 
mijn digitale camera in zakformaat. Ik keek 
met name geboeid naar het beeld van die 
drie vensters waarachter zich iets mysterieus 
afspeelde. Prachtig plaatje. Voorzichtig knipte 
ik af. Ja, voorzichtig en onopvallend, maar ik 
had buiten de waardin gerekend: een dame 
van het management zag het en stevende op 
mij af. “Maar meneer, dat mag u niet doen 

2 Postkantoor aan de Kleterstraat 1980. Let op de oorspro  nkelijke toegangsdeuren. De ingang is daarna verplaatst. 4 Interieur van de winkel

6 Christine Genty (l) en Maartje v.d. Pol met bijzondere postale verkoopproducten5 Verkoop ‘postale’ streekproducten

7 Cover van het herdenkingsboek ‘Het podium voor jou’ 
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hoor. Zomaar foto’s maken van het personeel 
zonder toestemming. Daar krijg ik last mee 
hoor en u ook! Bent u soms van de krant?” En 
daar zat ik al meteen met de mond vol tanden, 
want mevrouw Christine Genty, begeleidster 
en cheffin van het restaurant, had natuurlijk 
helemaal gelijk. Zelfs nadat ik me bekend had 
gemaakt als de eventuele schrijver van een 
verhaal over haar bijzondere restaurant, bleef 
ze op het standpunt staan dat ik niet zomaar 
de privacy van haar ‘medewerkers’ mocht 
negeren. En natuurlijk had ze helemaal gelijk. 
Schuldbewust wiste ik onder haar toeziend 
oog de foto. “Ik vind het eigenlijk heel goed 
mevrouw dat u me zo op de vingers tikt. Dat 
u zo kordaat opkomt voor de privacy van uw 
mensen”. 

Nieuwe afspraak
Na de koffie met gebak vertrok ik, enigszins 
schuldbewust, met de afspraak om in de 
tweede helft van januari 2018, als het wat rus-
tiger zou zijn, terug te komen om samen met 
haar een plan te smeden voor de opmaak van 
een mooi verhaal in maandblad Filatelie over 
‘De Postkamer’. Het uitstel kwam me overi-
gens niet ongelegen. Kon ik ondertussen toch 
wat van de post-historie van ‘De Postkamer’ 
bij elkaar schrapen, hoewel in de formule van 
de rapportage deze keer niet het gebouw en 
zijn post-historie centraal zou staan, maar de 
huidige bestemming. Mevrouw Genty wees me 

tenslotte nog op de trap, helemaal achteraan 
in de ruimte die naar een bordes leidde. Daar 
hingen tekeningen en schilderijen van werk-
nemers, raak tentoongesteld in het intieme 
licht van halogeen spotlights in de overigens 
donker gehouden ruimte. Wat vluchtig maar 
vol bewondering bekeek ik de kleurige doeken 
die wat mij betreft ook van Van Gogh hadden 
kunnen zijn… Ik vertrok met het voornemen 
daar bij een tweede bezoek aandachtiger naar 
te kijken en zo mogelijk de scheppers ervan te 
spreken. 

Informatie
Voor het bijeen ‘schrapen’ van oude gege-
vens over de post-historie van Nijkerk was ik 
aangewezen op ‘Het Museum voor Com-
municatie’ in Den Haag en ‘De Stichting Oud 
Nijkerk’, zetelend in een mooi oud pand aan de 
Venestraat 16 (afb 8). 
Nu, het Museum voor Communicatie in Den 
Haag kon me deze keer weinig bieden, aldus 
Monique Erkelens. De verbouwing was nog 
niet afgerond en veel materiaal stond nog 
ingepakt in dozen waar je zomaar niet in kon 
graven. Dus richtte ik mijn pijlen op Dieter van 
de Castel en zijn Museum aan de Venestraat, 
want, was mij verteld, daar waren de originele 
toegangsdeuren (afb 9) van ‘De Postkamer’ 
terecht gekomen. Gered uit het afval van de 
laatste verbouwing, die zo rond 2004/2005 
geweest moest zijn, aldus de vrijwilligers die 

ik op die gedenkwaardige dinsdagochtend, 
5 december 2017, aantrof. De mannen, al scha-
vend en schilderend, de dames druk doende 
met het afstoffen van de collectie en de 
bibliotheek op orde brengend. Ertussendoor: 
koffie! Het kwam mij goed uit, vooral die koffie, 
want op weg naar Nijkerk was ik, deze keer 
met openbaar vervoer, komend uit Gouda, wat 
je noemt, niet helemaal senang geworden, 
culminerend in een echte black out vlak buiten 
het station van Nijkerk. Een nieuw fenomeen 
waar ik danig van schrok en de omstanders, 
die 112 al wilden bellen, niet minder. Na het 
optrekken van de mist kon ik echter toch nog 
met wat moeite mijn ronde afmaken, maar 
daarna moest ik maken dat ik terug keerde 
naar Gouda, hoe dan ook, want mijn vrouw 
had inmiddels ‘het medische circuit’ ingescha-
keld. Diezelfde middag nog raakte ik zodoende 
in een versneld project van hartonderzoek 
bij huisarts en cardioloog, waarbij ik besefte 
hoe snel een onverwachtse gebeurtenis je 
gewone leven in het honderd kan schoppen. 
Maar wat ik nog had kunnen redden naar 
Gouda was vooral het verhaal van die deuren. 
Dieter van de Castel toonde ze mij. Ze deden 
nu dienst als de fraaie toegangsdeuren naar 
een bureau-afdeling in het museum. Prachtig 
bewerkt hout, versierd met acht wapenschil-
den in fraaie blokken over het hele oppervlak 
verdeeld, links boven voorstellende dat van 
Nijkerk, rechtsboven dat van Gelderland en 
voorts, daaronder, die van vooraanstaande 
lieden die ooit veel in de Nijkerkse melk te 
brokkelen hadden. 

Oude deuren
De deuren waren door de verbouwers 
achteloos in een container gegooid. Als 
Jan Kamphorst ze in 2004 niet bij toeval 
daarin ontdekt had en ontvreemd, waren ze 
reddeloos verloren gegaan. Dat noem ik nu 
oprechte burgerzin: de historie redden van de 
ondergang, desnoods door diefstal. Dankzij 
zijn actie hadden de deuren nu een functie in 
het museumgebouw, dat dateert van voor 1731 
en, onder andere, dienst deed als Gasthuis, 
Latijnse School, Pakhuis, thans liefdevol 
onderhouden door een groep vrienden-vrijwil-
ligers. En ja, in het mij aangereikte fotoarchief 

8 Oudheidkundig museum aan de Venestraat 9 De geredde deuren van de Kleterstraat in het Oudheidkundig museum

10 Schilderij van oude postattributen in De Postkamer
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vond ik al snel de afbeelding uit 1880 van een 
Post-telegraafkantoor aan Het Singel. Laat ik 
er als bijzonderheid nog maar aan toevoegen 
dat dat pand na 1905 achtereenvolgens in 
handen kwam van een apotheek, daarna een 
woonhuis werd en een winkel en dat er tijdens 
de watersnood van 1916 kortsluiting in de 
kelder was ontstaan, waarna een ontploffing 
en brand volgde waarbij een paar doden te 
betreuren vielen. En laten we het hier maar bij 
laten wat de post-historie van Nijkerk betreft 
en terug keren naar het tweede leven van ‘De 
Postkamer’ dat begon in 2010.

Careander
Aan het eind van de negentiger jaren werd het 
pand dus door de post verlaten en tenslotte 
overgenomen door zorgorganisatie Careander 
met de bedoeling om het om te bouwen zodat 
het geschikt werd voor een bedrijf waarin 
mensen met een verstandelijke beperking 
een zinvolle taak konden vinden. Wie om zich 
heen kijkt ziet meteen dat de opzet winkel-
restaurant-combinatie volledig geslaagd 
is. Met wat geluk kun je naast de koffie een 
gebakje in ontvangst nemen dat door Damon 
is gemaakt. Taarten maken: het was van kinds 
af aan al zijn grote liefhebberij. Ooit maakte 
hij voor de verjaardag van zijn broer een 
taart in de vorm van een Volkswagen, want: 
“Mijn broer is gek op Volkswagens.” Nu werkt 
hij in de bakkerij van ‘De Postkamer’. Maar 
het kan ook zijn dat je tegen het middaguur 
pas binnenstapt en wel zin hebt in een warm 
broodje kip. Dan moet je bij John zijn. En als je 
toevallig op een donderdag binnenstapt, dan 
heeft John knapperige tosti’s in de aanbie-
ding. Maar misschien heeft hij alweer een 
ander interessant recept op z’n smartphone 
gevonden dat is goedgekeurd door chef-kok 
Roald. De afrekening tenslotte doe je vandaag 
bij Martin of bij Mart, die meestal in de keuken 
werkt als hij tenminste niet juist die dag in het 
zwembad met een waterpolotraining bezig is. 
Zij weten perfect om te gaan met pinautomaat 
en digitale kassa. 

Begeleid wonen
Achter de balie staat Douwe Noordhof, een 
lange, slanke jongeman met donker krulhaar 
die ver boven zijn omgeving uitstijgt. Hij 
draagt een zwart T-shirt met lange mouwen en 
een schort in de lichte postzakkleur van vroe-
ger met daarop het logo van de Postkamer. Hij 
wil wel een paar vragen beantwoorden. Douwe 
is 27 jaar en geboren en getogen in Amers-
foort. Hij vertelt dat hij vanaf z’n twintigste in 
‘De Postkamer’ werkt. Iedere dag komt hij van 
‘Hart van Vathorst’, “Ja, dat ligt in Vathorst na-
tuurlijk, een buitenwijk van Amersfoort. Daar 
woon ik in een heel mooi appartement van een 
complex voor begeleid wonen.” De vraag naar 
zijn collega’s vindt hij niet moeilijk: “Leuke col-
lega’s hoor, so wie so! Ieder jaar gaan we met 
z’n allen een dagje uit. De laatste keer naar ‘De 
Efteling”. Veel lastiger vindt hij de vraag wat 
hij het lekkerst vindt hier uit de keuken. Na 
enig nadenken zegt hij met bescheiden trots: 

“Ja als ik dan toch wat moet noemen, want er 
is zoveel lekkers hier, dan is het de tomaten-
soep want die maak ik hier zelf! En toevallig 
weet ik dat die nog goed verkocht wordt ook. 
Maar er is ook weleens wat mis gegaan hoor,” 
zegt hij er schuldbewust achteraan. “Iets met 
slagroom op gebak. Ging helemaal fout. Toen 
ben ik naar de leiding gegaan om hulp en ze 
waren heel trots op mij omdat ik zo netjes en 
rustig gebleven was naar de klanten toe. En, 
ja dat moet u ook weten: af en toe komen m’n 
ouders een kop koffie bij ons drinken en wat 
eten. Zij vinden het geweldig dat ik hier werk. 
Ik wil hier echt nooit meer weg,” zegt hij met 
hoofdletters.
Christine licht toe: onze ‘medewerkers’ wonen 
òf zelfstandig, òf nog thuis òf, zoals Douwe, in 
een complex voor begeleid wonen. Vandaar 
komen zij dagelijks naar ons toe of naar de 
‘Werkkamer’, onze dependance. In principe 
mogen ze net zolang blijven werken als ze 
willen en/of kunnen. Maar we proberen ze wel 
op te leiden en door te laten stromen naar 
reguliere banen.’ 

Schilderijenzolder
Daarna moet de bezoeker beslist nog even de 
trap op naar de schilderijenzolder (afb  10), 
ja die waar ik bij m’n eerste bezoek ook al 
was, maar met te weinig tijd. Er heerst een 
aangenaam schemerdonker, waarin een hele 
tentoonstelling schilderijen is ondergebracht 
in prachtig floodlight. Misschien zit Carolien 
er wel in een hoekje aan een nieuwe creatie 
te werken. Maar het kan ook zijn dat ze bij 
de ‘Werkkamer’ zit, waar onder andere een 
schildersatelier gevestigd is. Om nog beter te 
worden is ze in de leer bij Janny van Steeg, een 
kunstenares in Nijkerk. En dat ze echt goed is, 
kun je om je heen met eigen ogen zien. Niet 
zo lang geleden nog had ze een expositie van 
eigen werk in de bibliotheek. 

Ja, ik kan een bezoek aan ‘De Postkamer’ 
van harte aanbevelen en niet alleen vanwege 
de koffie met gebak of broodjes met warme 
kip, maar vooral om te ervaren dat er nieuwe 
deuren open zijn gegaan voor mensen waar-

voor zovele deuren maar al te vaak gesloten 
blijven, en waarbij ik vooral niet het legertje 
aan enthousiaste vrijwilligers vergeten moet. 
Zonder hen zou dit project niet mogelijk zijn 
en zou het oude postkantoor dit ‘second life’, 
niet gekregen hebben. Naast de vrijwilligers 
zijn er een twaalftal vaste krachten, waaronder 
een voormalige postbode: Jan van Beek, nu 
werkzaam bij de technische dienst. Bovendien 
komt een tweede oudgediende postbode 
nogal eens langs: Jan de Groot. Met name die 
twee ‘Jannen’ houden als levende attributen 
de herinnering aan het eerste leven van het 
gebouw met verve in ere. Als bewijs poseren 
ze samen met Douwe Noordhof voor de ingang 
van het gebouw met de postzakken en de pet-
ten van vroeger: twee werelden, Jan van Beek 
in een blauw geruit overhemd, Jan de Groot in 
een zwart vestje, als oude kameraden bijeen 
gehouden door de nieuwe tijd binnen de lange 
beschermende armen van Douwe (afb 11).
Binnen sturen twee vaste krachten de afzon-
derlijke afdelingen aan: Christine Genty het 
restaurant en Karin Doppenberg de winkel, 
een concept dat er vanaf het begin al was. 

Postzegelstijl
Bij het verlaten van het gebouw moet je beslist 
nog even die winkel inlopen en bij vrijwilligster 
Maartje van de Pol het boek ‘Het podium is 
voor jou’, dat ik aan het begin van dit artikel al 
noemde, kopen. Het kost maar 17,50 euro en 
herbergt een schat aan informatie. Bovendien 
is het een knap staaltje van boekdrukkunst en 
ook de fotografie en lay-out zijn heel bijzonder. 
Is het toevallig uitverkocht? Bol.com verkoopt 
het voor dezelfde prijs. Of misschien is voor 
jou als verwoede postzegelverzamelaar dat 
dienblad in postzegelstijl iets. Voor alle zeker-
heid poseren Christine (l) en Maartje (r) er 
gratis bij. Een kwestie van marketing… toch? 
“O, ja, Douwe,” vroegen we hem tot slot. “Over 
postzegels gesproken. Je verhaal komt in een 
blad voor postzegels te staan. Verzamel je zelf 
eigenlijk ook postzegels?” “Uh, nee”, zei hij. “Ik 
verzamel eigenlijk niets. Het enige wat ik van 
dit huis weet is dat het vroeger een postkan-
toor was en dat er Bruna aan de voorkant 
op stond. Ja, ik zou mijn schilderijen kunnen 
verzamelen. Hier binnen, op de galerij hebben 
er een paar gehangen, maar die zijn verkocht”. 

En dat is dat! Gesterkt door het vakmanschap 
van deze mensen, het enthousiasme van hun 
begeleiders en de vrijwilligers, ging ik op weg 
naar huis. Nee, de wereld is lang zo slecht niet 
als het achtuurjournaal ons wil laten geloven. 
Of, zoals Christine het verwoordt: “Voor de 
toekomst willen we ons nog sterker in de markt 
zetten en hopen we dat we voor onze werkne-
mers een mooie doorstroming kunnen zijn naar 
betaald werk met een waardig bestaan in de 
maatschappij van ons allemaal”.
 
Bronnen
Personeel van ‘De Postkamer’ en van ‘Museum Nijkerk’.
Herdenkingsboek ‘Het podium is voor jou’.

 11 Twee voormalige postbodes, Jan van Beek (l) en Jan 
de Groot (r), met werknemer in het restaurant Douwe 
Noordhof voor de nieuwe ingang van De Postkamer
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Dirigiablestroi
hulp van de Amerikaan Lincoln Ellsworth 
door de Noorse Aeroclub gekocht van de 
Italiaanse regering en kreeg de naam ‘Norge’. 
Het luchtschip, in Italië geregistreerd als N1, 
was gebouwd door de bekende luchtschip-
constructeur Umberto Nobile, directeur van 
de Stabilamento di Construzione Aeronau-

ijdens de Amundsen-Ellsworth-
Nobile Transpolar Flight in 1926 vloog 
voor de eerste keer een luchtschip 
over de noordpool van Spitsbergen 

(Svalbard) naar Alaska. Leider van de expe-
ditie was de Noorse poolonderzoeker Roald 
Amundsen. Het luchtschip was met financiële 

T

Na de Eerste Wereldoorlog, waarin luchtschepen voor verkenningen 
en bombardementen waren gebruikt, werden deze verder 
ontwikkeld voor het vervoer van passagiers over grote afstanden. 
Behalve in Duitsland, Engeland en Amerika werd ook in de Sovjet-
Unie, gezien het uitgestrekte gebied zonder goede wegen en 
spoorlijnen, de behoefte gevoeld aan deze luchtschepen. Men had 
echter geen enkele kennis en ervaring met de bouw van dit soort 
luchtschepen en daarom werd deze in het buitenland gezocht.
door Paul Daverschot

tiche (SCA), het staatsbedrijf voor de bouw 
van luchtschepen en tevens generaal in de 
Italiaanse luchtmacht (afb. 1+2).
Onderweg van Italië naar Spitsbergen maakte 
het luchtschip onder meer een tussenlanding 
op het vliegveld in Gatschina bij Leningrad (nu 
Sint-Petersburg). Daar had Nobile onder meer 
een ontmoeting met professor Alexander 
Karpinsky, president van de academie voor 
wetenschappen in Leningrad. Voor Nobile 
was het de eerste ontmoeting met Russische 
functionarissen (afb. 3+4).
In 1928 vloog Nobile tijdens een Italiaanse we-
tenschappelijke expeditie met het luchtschip 
N4 ‘Italia’ nogmaals over de noordpool. Kort 

de italiaanse invloed op de luchtschip-
industrie in de sovjet-unie 1931-1936

Afb. 5: 
De 
 ‘Italia’ op 
Spits-
bergen 
in 1928.

Afb. 7: Professor Samoilovitch, leider van de reddingsactie voor de ‘Italia’-expeditie.

Afb. 6: Nobile op Spitsbergen vóór de 
fatale vlucht met de ‘Italia’.

Afb. 8 + 9: De ontmoeting van de ‘Graf Zeppelin’ met de ‘Malyghin’ bij Hooker Island.

Afb. 1: Roald 
Amundsen en 
het luchtschip 
‘Norge’.

Afb. 2: V.l.n.r. Amundsen, Ellsworth en Nobile 
na aankomst in Alaska in 1926.

Afb. 4: Nobile en de ‘Norge’ op het vliegveld in Gatschina.

Afb.3: De 
‘Norge’ boven 
Leningrad.
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hij opdracht het luchtschip te ontmantelen en 
de onderdelen als schroot te verkopen. Op het 
verzoek van de Sovjet-Unie voor de aankoop 
van het luchtschip antwoordde Italië dan ook 
dat er geen luchtschip te koop was. Van het 
Russische plan kwam dus niets terecht. In juni 
1931 kreeg Nobile opnieuw bezoek, nu van de 
eerder genoemde professor Karpinsky, die 
hem opnieuw vroeg naar Moskou te komen 
om te adviseren bij het plan om luchtschepen 
te bouwen van het type ‘Norge’ en ‘Italia’. Ook 
kreeg Nobile korte tijd later een telegram 
van de genoemde professor Samoilovitch om 
deel te nemen aan een wetenschappelijke 
expeditie met de ijsbreker ‘Malyghin’ naar 
Franz Josef Land ten oosten van Spitsbergen. 
Als ‘tegenprestatie’ werd Nobile gevraagd om 
daarna een aantal weken op kosten van de 
regering in Rusland te blijven om advies te 
geven voor de bouw van een luchtschip. Nobile 
nam de uitnodigingen graag aan, ook omdat 
hij tijdens de reis met de ‘Malyghin’ overblijf-
selen hoopte te vinden van de ‘ITALIA’ en de 
bemanningsleden die na de ramp in 1928 
spoorloos waren verdwenen. De expeditie 
met de ‘Malyghin’, van 19 juli tot 15 augustus, 
begon in Archangel en tijdens deze reis vond 
op 27 juli een ontmoeting plaats met het 
Duitse luchtschip ‘Graf Zeppelin’ bij Hooker 

Island (thans: остров Гукера; Ostrov Gukera) 
en werd post uitgewisseld (afb. 8-10). 

Begin van de luchtschipindustrie
In 1927 was in de Sovjet-Unie de ‘Osoaviachim’ 
opgericht, de ‘Organisatie voor de bevordering 
van de Verdediging, de Luchtvaart en de Chemi-
sche industrie’. Voor deze organisatie werd veel 
propaganda gemaakt in de vorm van posters 
en ook met filatelistisch materiaal (afb. 11-
14). Het onderdeel Luchtvaart kreeg daarbij 
veel aandacht, met name de geplande bouw 
van grote luchtschepen. Wel waren in Rusland 
enkele tientallen zogenoemde non-rigid blimps 
gebouwd, kleine luchtschepen waarvan het 
omhulsel geen skelet had en, net als een ballon, 
met waterstofgas moest worden gevuld en ‘op-
geblazen’ (afb.15). Met de bouw van semi-rigid 
en rigid luchtschepen met respectievelijk een 
gedeeltelijk en volledig skelet van metaal, had 
men in die tijd nog geen enkele ervaring.
Voor de bouw van dit soort luchtschepen 
werd, als onderdeel van de Russische burger-
luchtvaartorganisatie, bekend onder de naam 
Aeroflot, omstreeks 1930 de Dirigiablestroi 
opgericht en kort daarna ook filatelistisch 
onder de aandacht gebracht. In 1931 werd een 
serie postzegels uitgegeven met afbeeldingen 
van nog niet bestaande luchtschepen en de 

Afb. 8 + 9: De ontmoeting van de ‘Graf Zeppelin’ met de ‘Malyghin’ bij Hooker Island.

daarna verongelukte het luchtschip ten noord-
oosten van Spitsbergen. Nobile en enkele 
bemanningsleden overleefden de ramp en 
zaten enkele weken gevangen op een ijsschots 
voordat ze konden worden gered door de 
Russische ijsbreker ‘Krassin’. Leider van deze 
reddingsactie was de geoloog en poolonder-
zoeker professor Rudolph Samoilovitch. Voor 
Nobile was het de tweede ontmoeting met 
Russische functionarissen (afb. 5-7).

Russische belangstelling 
Deze contacten leidden er toe dat Nobile in 
1929 in Rome bezoek kreeg van een Russische 
generaal en een lid van de Sovjet ambassade, 
die hem vroegen of hij bereid was om naar de 
Sovjet-Unie te komen en daar de supervisie 
te nemen over een programma voor de bouw 
van luchtschepen. Nobile antwoordde positief 
en stelde voor om het in Italië in aanbouw 
zijnde luchtschip N6 te kopen als start van het 
programma. Nobile zat sinds de ramp met de 
‘Italia’ min of meer werkeloos thuis; hem werd 
verweten de schuld te hebben aan de ramp 
met het luchtschip en mocht niet meer aan 
het werk in de SCA. Toen Italo Balbo, in die 
tijd minister van luchtvaart in Italië en grote 
tegenspeler (om het zacht uit te drukken) van 
Nobile, hoorde van het Russische verzoek, gaf 

Afb. 10: Postkaart met handtekening (links) van Nobile, 
overgebracht van de ‘Graf Zeppelin’ naar de ‘Malyghin’.

Afb. 11 + 12: Posters met propaganda voor de Osoaviachim met slogans (vrij ver-
taald): ‘Vreedzame werkzaamheden en Defensie voor de Sovjet-Unie’ en ‘Laten 
we een vloot van luchtschepen bouwen voor Lenin’.

Afb. 13 + 14: Geïllustreerde enveloppen met teksten als ‘Luchtschepen moeten vliegen over het land van de Sovjets’ en ‘Elke brigade in de rij voor de bouw van het luchtschip Klim 
Woroschilow’ (bestuurslid van de Osoaviachim en lid van het centraal comité van de communistische partij). 
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zegels moeten dus gezien worden als een pro-
paganda-uitgifte. Wel tonen de afbeel dingen 
een goede gelijkenis met het luchtschip ‘Graf 
Zeppelin’ dat in september 1930 een vlucht 
naar Moskou had gemaakt (afb. 16-20).

Moeizame start
Na de expeditie met de ‘Malyghin’ in 1931 bleef 
Nobile zes weken in Moskou, waar hij logeerde 

in het Grand Hotel, nabij het Rode Plein (afb. 21 
+22). In die periode werden besprekingen 
gevoerd en een voorlopige overeenkomst 
getekend over de samenwerking met de 
Dirigiablestroi. Daarbij werd besloten tot de 
bouw van een luchtschip van het N-type dat 
Nobile had gebruikt op zijn poolvluchten, verder 
een luchtschip dat tweemaal zo groot was en 
drie kleine luchtschepen. Op 25 km ten zuiden 
van Moskou, in Dolgoprudny, werd een terrein 
gekozen voor de aanleg van een vliegveld en 
de bouw van hangars voor de productie van 
luchtschepen. Nobile keerde daarna terug naar 
Italië, waar hij opnieuw werd tegengewerkt door 
Balbo die probeerde te voorkomen dat Nobile 
in Rusland ging werken. Uiteindelijk kreeg 
hij toch toestemming van Mussolini om naar 
Rusland te gaan. Begin 1932 ging ook Stalin 
akkoord met de eerder gesloten overeenkomst 
en werd Nobile uitgenodigd naar Moskou te 
komen om de overeenkomst te ratificeren en 
een bouwprogramma op te zetten. Tot zijn grote 
verbazing werd toen aan Nobile een vijfjaren-
plan plan voorgelegd voor de bouw van 425 (!) 
luchtschepen van allerlei grootte. Kennelijk had 
men geen idee van de omvang en de kosten van 
een dergelijk programma. Tegenwerpingen van 
Nobile werden afgedaan met ‘wat in kapitalis-
tische landen onmogelijk is, kan in de Sovjet-
Unie heel goed worden gerealiseerd’. Ook het 
management liet te wensen over. Het hoofd van 
de Dirigiablestroi werd om politieke redenen 
aangesteld en moest een lid van de communis-
tische partij zijn. Kennis van zaken was daarbij 
ondergeschikt en daardoor verliep de ontwikke-
ling van de Dirigiablestroi traag. 

De bouw begint 
In mei 1932 begon Nobile, met assistentie van 
een kleine groep Italiaanse technici, zijn werk 

in het planningbureau in Moskou. Daarnaast 
beschikte Nobile over ongeveer tachtig jonge 
Russische ingenieurs en ontwerpers. Het 
bouwprogramma werd enkele malen drastisch 
herzien en uiteindelijk werd besloten tot de 
bouw van twee semi-rigid luchtschepen: 
een met een inhoud van circa 2000 m³, één 
van circa 20.000 m³, een rigid luchtschip 
van 105.000 m³ (vergelijkbaar met de ‘Graf 
Zeppelin’) en een geheel metalen luchtschip. 
Men moest beginnen met niets; van enige 
organisatie was geen sprake. Er was zelfs geen 
papier om tekeningen te maken en gebruikte 
men de achterkant van oude landkaarten. 
Inmiddels was men in Dolgoprudny begonnen 
aan de bouw van hangars, maar verder waren 
daar nog nauwelijks voorzieningen: primitieve 
slaapplaatsen, geen winkels, geen telefoonver-
binding met Moskou en een slechte onver-
harde weg naar de hoofdstad. Desondanks 
slaagde men er in van september 1932 tot 
januari 1933 het eerste door Nobile ontworpen 
luchtschip van 2000 m³, de B5, te bouwen. 
Dit luchtschip ging echter in augustus 1934 
verloren toen de houten hangar met daarin de 
B5 door blikseminslag en de daarop vol-
gende brand werd verwoest. In de zomer van 
1933 was het planningbureau klaar met het 
ontwerp van het tweede luchtschip, de B6. Dit 
luchtschip, met een gasinhoud van 20.000 m³ 
en een lengte van 104 meter, was feitelijk een 
verbeterde versie van de ‘Italia’ (afb. 23+24). 
Door de chaotische organisatie en gebrek aan 
coördinatie kon pas begin 1934 worden be-
gonnen met de bouw van de B6. In november 
was het luchtschip gereed en maakte op 5 no-
vember 1934 de eerste vlucht van anderhalf 
uur onder commando van Nobile. Ondertus-
sen werd ook verder gewerkt aan het ontwerp 
van het grote luchtschip van 105.000 m³, 

Afb. 15: De door de Sovjet-Unie gebouwde blimp 
‘Comsomolskaya Prawda’.

Afb. 23 + 24: De door Nobile ontworpen en in 1933 en 1934 gebouwde luchtschepen B5 en B6. Op de B6 de naam ‘Osoaviachim’.

Afb. 16–20: Uitgifte 
als propaganda voor de 
luchtschipbouw.

Afb.21 + 22: Corres-
pondentie aan Nobile 
tijdens zijn verblijf  
in Moskou in 1931.
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maar verder dan de tekentafel kwam dat niet 
en het luchtschip werd nooit gebouwd. Ook 
van het ontwerpen van een geheel metalen 
luchtschip kwam niets terecht. Daarmee was 
de B6 het grootste luchtschip dat ooit in de 
Sovjet-Unie werd gebouwd. Behalve de B6 
werden door Nobile en zijn Italiaanse compag-
non Trojani in 1934 nog twee bijna identieke 
luchtschepen ontworpen, de B7 en de B8. 
Deze waren kleiner en werden geheel onder 
Russisch toezicht gebouwd (afb. 25). De B7 
werd gedeeltelijk verwoest bij een brand in de 
hangar in Dolgoprudny, maar werd herbouwd 
als de B7bis en ging uiteindelijk verloren bij 
een crashlanding in oktober 1935. De B8 bleef 
tot 1938 in gebruik voor verkenningsvluchten 
en bevoorrading van landexpedities.

Succes voor de B6
In 1934 werd in de Sovjet-Unie opnieuw een 
serie postzegels uitgegeven met afbeeldingen 
van luchtschepen die een grote gelijkenis 
tonen met de door Nobile gebouwde B6. Op 
de zegels staan op de luchtschepen de namen 
‘Prawda’, ‘Woroshilow’ en ‘Lenin’ (afb. 26-29). 
Of deze namen daadwerkelijk op de luchtsche-
pen zijn aangebracht is niet aannemelijk. Men 
kan niet een en hetzelfde luchtschip verschil-
lende namen geven, tenzij men nu en dan 
een andere naam op het luchtschip schildert. 
Bovendien blijkt op de foto van de B6 dat 
op het luchtschip de naam ‘Osoaviachim’ is 
aangebracht. Daarom kunnen deze zegels ook 
als een (communistische) propaganda-uitgifte 
worden beschouwd. 
De door de Dirigiablestroi gewenste luchtsche-
pen waren bedoeld voor het regelmatig vervoer 
van passagiers. Diverse gebieden in het noor-
den (Moermansk), in het zuiden (Kaukasus) en 
het verre oosten (Vladivostok) werden verkend 
voor de aanleg van landingsplaatsen voor de 
luchtschepen (afb. 30). Het was een ambitieus 
plan waarvan uiteindelijk niets terecht kwam. 
De B6 werd bestemd voor regelmatige dienst 
tussen Moskou en Sverdlovsk (Jekaterinburg) 
in de Oeral en alleen daar werd een mast als 
‘aanlegsteiger’ gebouwd. Op 8 september 1936 
maakte de B6 een testvlucht met 20 personen 
aan boord van Dolgoprudny naar Sverdlovsk, 
een afstand van circa 1700 km, waar het na 
35 uur vliegen aankwam en de daaropvolgende 
nacht terug vloog. Drie weken later, op 29 sep-
tember, startte de B6 in Dolgoprudny voor een 
duurvlucht met het doel het record van 71 uur 

Afb. 25: De door Nobile en Trojani ontworpen B8.

van de ‘Norge’ tijdens de poolvlucht in 1926 te 
breken. Het luchtschip vloog over diverse ste-
den in een straal van ca. 700 km rond Moskou 
en landde op 4 oktober na 130 uur en 27 mi-
nuten weer in Dolgoprudny. Daarmee brak de 
B6 niet alleen het record van de ‘Norge’, maar 
ook dat van het Engelse luchtschip R-34 en van 
de ‘Graf Zeppelin’. Of de B6 daarna nog werd 
ingezet voor het passagiersvervoer naar Sverd-
lovsk is onbekend. Literatuur over de Russische 
luchtschipactiviteiten is zeer schaars en an-
dere bronnen zijn over het algemeen onvolledig 
of onduidelijk. 

Terug naar Italië
Eind 1936 vertrok Nobile uit Rusland en 
keerde terug naar Italië. Ook toen mocht hij 
niet weer aan het werk als constructeur van 
luchtschepen, maar het had ook een politieke 
reden: Nobile was geen lid van de fascistische 
partij, zoals zijn grote opponent Balbo. In 1939 
vertrok Nobile naar de Verenigde Staten waar 
hij docent werd aan de School of Aeronautics 
in Lockport. Tijdens de bevrijding van Italië, in 
1943, keerde hij terug naar zijn geboorteland, 
waar hij volledig werd gerehabiliteerd van het 
ongeluk met de ‘Italia’ in 1928. Nobile overleed 
in 1978 in Rome op 93-jarige leeftijd. 

Afb. 26 – 29: 
Uitgifte in 
1934 voor de 
luchtschip-
bouw. Op de 
luchtschepen 
de namen 
‘Prawda’, 
‘Lenin’ en 
 ‘Woroschilow’. 

De neergang van de Dirigiablestroi 
De B6 verongelukte op 6 februari 1938 bij 
Kandalaksha, ten zuiden van Moermansk 
toen het in slecht weer tegen een heuvel 
vloog. Het luchtschip was onderweg voor de 
redding van de poolexpeditie van Papanin, 
die was gestrand op een ijsschots. Papanin 
en zijn metgezellen werden uiteindelijk 
gered door Russische ijsbrekers. Van de 
19 mensen aan boord van de B6 overleefden 
slechts zes man. Na deze ramp kwam het 
ambitieuze programma voor de bouw van 
luchtschepen in de Sovjet-Unie feitelijk tot 
stilstand; alleen tijdens de Tweede Wereld-
oorlog werden nog een aantal kleine blimps 
gebouwd. Hetzelfde gebeurde in andere 
landen, zoals in Duitsland, Engeland en Ame-
rika, waar de bouw van grote luchtschepen 
voor het vervoer van passagiers na diverse 
ongelukken eind dertiger jaren tot een einde 
kwam.

Literatuur en bronnen
1. Umberto Nobile, My five years with Soviet airships; 
The Lighter-Than-Air Society, Akron, VS 1987
2. Websites: 
Soviet and Russian Airships
SSSR-V6 Osoaviachim

Afb. 30: Op het luchtschip de naam en foto van Klim Woroshilow.
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hese contacts have resulted in 
seven ’new’ or additional letters with 
impressions of handstamp Type 1 and 
three letters cancelled with the Type 2 

handstamp. A special thanks to Mr Jan Velle-
koop for contribution of the below cited article 
by Jan Dekker that I have missed and other 
very useful information. I also thank John Jack-
son and Richard Wheatley for providing scans 
of letters cancelled with these handstamps.

So what do these ten additional letters teach 
us? Firstly, the Bulterman collection con-
tained a third letter from 1847 sent to England 

T
with the blue ink impression (the additional 
letters are listed in the Table). Secondly, five of 
the seven Type 1 handstamp letters were sent 
to England and three of them were from the 
Sun Fire Office correspondence. The 7th letter 
was sent to Berlin, reinforcing the conclusion 
that the absolute majority of letters with the 
Type 1 handstamp were sent to England. The 
earliest and latest dates of use of handstamp 
Type 1 were not altered by including these 
seven letters in the study.

Correction
The most serious mistake in the first article 

India Paid by Batavia - an update
Since the publication of my first article on the ’India Paid by 
Batavia’ handstamps in the January issue of Filatelie, I have 
been contacted by additional collectors of Dutch East Indian 
postal history and part of Mr Paul Bulterman’s collection became 
available through the NPV auction catalogue in March. 
by Sven Påhlman

Type I, 1st period, 1847 blue ink

1847-?-? Batavia Franco, via Singapore, Southampton and London to Birmingham. NPV/Bulterman

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

1862-08-12 Batavia Franco, via Singapore and Marseille to London (27/9).  Spink 18009

1862-11-14 Batavia Franco, via Marseille to London (26/12)  RW

1863-05-14  From Batavia Franco to London 26/6. vD639

1864-05-1?  From Probolingo (East Java), via Southampton to Leicester (7/7).  JJ

1864-11-01  Batavia Franco via Marseille to London (12/12)  NPV/Bulterman

Type I, 2nd period to other destinations 1862-1866

1865-08-25 Double rate letter from Batavia via Marseille and Aachen to Berlin.  JJ

India Paid by Batavia type II, 1866-1867

1866-07-31 Batavia Franco to Bombay with two faked Indian stamps. AC Glendhill

1866-11-25 Madioen (between Semarang and Soerabaija, inland), to Leicester. 

 Jan Dekker article, Postzak 82. ex Bulterman SP

1868-08-15 Bandung via Singapore (black framed India Paid) via Triest to Austria PHT

JJ =John Jackson, UK
vD = van Dieten

Addendum to Table ‘India Paid by Batavia’ letters (Filatelie 1 (2018)

proof of two versions of the type 2 handstamp

1 . 28/6 1866 Batavia, Type 2a

2. 1/11 1866 Batavia, Type 2a

3. 15/12 1866 Batavia, Type 2a

4. 23/3 1867 Bandjoe maas? 
(Central Java), Type 2a

5. 25/11 1866 Madioen 
(between Semarang and 
Soerabaija, inland), Type 2b

6. 15/8 1868 Bandong
(East-Central Java), Type 2b

was the conclusion that the Type 2 handstamp 
was not used after March 1867. This is in -
correct as one of the additional letters was 
sent as late as August 15, 1868 (see Table) and 
I await the ‘re-discovery’ of the October l868 
letter that should exist according to Wolff de 
Beer and Delbeke (see my previous article in 
the January issue of Filatelie for the discussion 
of latest date of use of handstamp Type 2).

One initial reason for me to re-investigate the 
use of these ‘India Paid by Batavia’ hand-
stamp types, was a suspicion that letters 
not obviously passing Batavia and lacking a 
Batavia transit cancellation, might have been 
cancelled by a different ‘India Paid by Batavia’ 
handstamp subtype in use at another post 
office than that used at Batavia. Based on the 
previous set of seven recorded letters with the 
Type 2 handstamp, I could not demonstrate a 
second subtype of this handstamp, but only 
one of these seven letters were not sent from 
Batavia, so the result was not particularly 

Figure 1. A. Letter sent 1/11 1866 from Batavia to London (13/12-66) with Type 2a ‘India Paid by Batavia’. Collection Mr John Jackson. B. Letter sent from Madioen 25/11 1866 (between 
Semarang and Soerabaija, inland) via Singapore (reverse red transit Singapore cancellation Dec 7) and obverse red framed ‘India Paid’ postmark, to Leicester (19/1 1867), England. Type 2b 
‘India Paid by Batavia’. Ex. Bulterman – SP collection.

Figure 2. Comparison of impressions of the Type 2 
handstamp where two versions, Type 2a and Type 2b 
are demonstrated.

NPV/Bulterman = NPV Bulterman March 2018 auction
PHT = Peng Hian Tay, Singapore

RW = Richard Wheatly, UK
SP = Sven Påhlman
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surprising. However, a re-investigation of 
putative subtypes of the Type 2 handstamp 
now including the three ‘new’ letters, revealed 
indeed a second subtype that has postmarked 
two of the three new letters (figs. 1a+b and 
table). The differences between the two 
subtypes are overt, see the scans in Fig. 2. 
Compare the positions of ’Batavia’ in Type 
2a and 2b and in particular the ’I’ in ’Paid’ vs 
‘I’ in ’Batavia’ as well as the ’P’ vs ’T’ in these 

words. As all Type 2a cancellations are found 
on letters sent from Batavia, I conclude that 
this handstamp was used in Batavia. The two 
letters with the Type 2b handstamp impres-
sions were sent from Bandung and Madioen, 
respectively, and none of them has a Batavia 
transit cancellation, but both have the framed 
‘India Paid’ cancellation applied in Singapore. 
My guess is that these letters received their 
‘India paid by Batavia’ postmarks onboard 

the mail steamer serving the Java-Singapore 
route. Alternatively, these letters may have 
passed for instance Soerabaija and received 
the postmark there, but I see no reason for a 
letter mailed in Bandung to be forwarded via 
Soerabaija to Singapore.

Reference
Dekker J. India Paid by Batavia en India Paid. Postzak 82 
pp78-83. 

rankeering bij Abonnement’ was 
een in 1924 veel voorkomende wijze 
van het verzenden van drukwerk. 
De verzendkosten moesten in één 

keer op het postkantoor worden betaald en 
vanaf december 1923 moest ‘Verantwoording 
van het bedrag (door middel van een zoo 
gering mogelijk aantal frankeerzegels)’ door 
postambtenaren geschieden (zie Dienstorder 
H. 922 van 1923). Frankering bij abonnement-
formulieren met nummer 229 komen daarom 
nogal eens voor met daarop een behoorlijke 
hoeveelheid hoge waarden, daar deze formu-
lieren in de archieven van bedrijven werden 
opgenomen. Heel vaak betreft het drukwerk 
van de laagste gewichtsklasse, 0-50 gram. Van 
1 maart 1921 tot 1 februari 1928 bedroeg het 
port daarvoor 2 cent. Op bij grote aantallen 
tegelijk aangeboden en op de adressen reeds 
voorgesorteerd drukwerk werd 10% korting 

Terug naar 1924

‘F
gegeven via de ‘Frankeering bij Abonnement’ 
regeling. Voor voorbeelden zie het Handboek 
Postwaarden Nederland (HPN) afb. 300 op 
blz. A9 131 of afb. 62 op blz. A12 32-33. Het 
hier afgebeelde formulier (links de voorzijde 
en rechts de achterzijde) laat zien dat de 
frankering op de achterzijde 50 zegels van 
5 gulden, dus ƒ 250,– inhield. Het betreft 
echter 3.700 stuks drukwerk tegen een tarief 
van liefst 25 cent per stuk, zodat de nog 
ontbrekende ƒ 582,50 door middel van een 
extra bijlage met ongetwijfeld opnieuw een 
groot aantal ƒ 5,– zegels is verantwoord (zie 
de opmerking rechts op de voorzijde van het 
formulier). 
Het drukwerktarief van 25 cent was van 
toepassing op drukwerk van tussen de 
500 en 750 gram (zie HPN TAR-B-5). Dit 
roept de vraag op wat voor soort drukwerk 
dit moet zijn geweest en daarbij helpt de 

afzender, D.A. Daamen. Bij het nazoeken op 
het internet blijkt dat D.A. Daamen een sinds 
1893 bestaande uitgeverij was. Deze uitgeverij 
produceerde een serie boeken onder de naam 
‘Bibliotheek Voor Hoofd & Hart’. Blijkbaar 
verzond deze uitgeverij in april 1924 3.700 
boeken met een gewicht van tussen de 500 
en 750 gram aan mensen die hierop een soort 
abonnement hadden. Boeken met een gewicht 
van tussen de 500 en 750 gram hadden een 
inhoud van tussen de 250 en 500 bladzijden. 
Opzoeken in ‘Boekwinkeltjes.nl’ leverde op 
dat het mogelijk het in 1924 uitgegeven uit 
338 blz. bestaande boek ‘De Lelie van ons 
Vorstenhuis’ betrof of het eveneens door 
D.A. Daamen uitgegeven uit 308 blz. bestaan-
de boek ‘Skalunga II’. Wie het weet mag het 
zeggen, maar ze werden wel als drukwerk met 
10% korting op de verzendkosten verzonden.

Gert Holstege
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Wereldkampioenschap 
voetbal Rome 1934

nale de Football Association (FIFA), opgericht 
in 1904 te Parijs, maakte daarvoor goede 
afspraken met het Internationaal Olympisch 
Comité (IOC). Nederland verovert in die 
beginfase een bronzen medaille in 1908, 1912 
en 1920. In de jaren twintig van de vorige eeuw 
maken de Uruguayanen furore. Zij zegevieren 
in 1924 en 1928 (afb. 4+5). Ons land verliest 
in 1924 van Uruguay in de halve finale om voor 
de 3e en 4e plaats, je raadt het al, de mindere 
van Zweden te zijn. Door loting treft Nederland 
in 1928 de balvirtuozen van het Zuid-Ameri-
kaanse continent in de eerste ronde opnieuw 
en wordt er met 2-0 kansloos verloren van de 
latere winnaars (afb. 6). In 1928 besluit de 
FIFA zelfstandig te opereren. In 1930 vinden in 
Montevideo, Uruguay de eerste wereldkampi-
oenschappen voetbal plaats, gewonnen door 
het gastland. Er is weinig animo bij de Euro-
pese landen. De overtocht en het verblijf kost 
een vermogen, en dat in crisistijd! Uiteindelijk 

reizen vier Europese landen af naar Uruguay 
als zij enigszins in de kosten gecompenseerd 
worden. Evenals bij de Olympische Spelen 
wordt het WK-voetbal met een cyclus van vier 
jaar gespeeld. In 1934 is Italië de uitverkoren 
natie die dit toernooi mag organiseren.

Jasper Warner, Z.A.C. en Beb Bakhuys
Jasper Warner is de Pim Mulier van het 
Oosten. In 1887 is hij mede oprichter van de 
Zwolse Roei & Zeilvereniging. Als Pim Adrian 
in 1893 de voetbalsport in Zwolle introduceert 
en de Zwolse Atletische Club (Z.A.C.) opricht 
(afb. 7), staat Warner aan zijn zijde als mede 
oprichter. Ook is hij voorzitter van de Zwolse 
IJsclub. Hij beoefent vele sporten. Als bestuur-
der drijft hij boven. In 1897 wordt hij benoemd 
tot voorzitter van de Nederlandse Voetbal 
Bond (NVB (afb. 8), de K voor Koninklijke 
(afb. 9)wordt in 1929 verleend bij het 40 jarig 
jubileum). In 1912 zijn de NVB-leden Warner 
en Hirschman samen met IOC-lid Baron van 
Tuyll van Serooskerken de voornaamste ini-
tiatiefnemers om het Nederlands Olympisch 
Comité (NOC) te stichten.
Onder voorzitterschap van Warner worden twee 
voetbalinterlands, tegen Duitsland (1912) en 
België (1913) op het Z.A.C. terrein aan de Oude 
Veerweg gespeeld. Z.A.C. is een omni sport 
vereniging. In die tijd heeft het een sterke 
atletiek afdeling met Nederlandse kampioenen 
en olympische deelnemers. Maar dit terzijde. 
Voetbal is de belangrijkste sport van de club. 
De spelers komen van heinde en ver naar 
Zwolle om op zondag een potje te voetballen. In 
1928 wordt Z.A.C. kampioen van het Oosten en 
mag zich meten met Feyenoord en Ajax om het 

at gevoel bekruipt ons nu ook. We 
zouden naar Rusland gaan. In de 
voorronde wordt een verlies tegen 
Frankrijk ingecalculeerd, maar 

tweede worden, vóór Zweden, dat mag geen 
probleem zijn. Dat wordt het wel. Niet Neder-
land maar Zweden kwalificeert zich. Ken je die 
mop van de Nederlandse voetballers die naar 
Rusland gaan? ‘Die gingen niet’. Het roemruch-
te team van weleer mag aan de zijlijn staan om 
onze zuiderburen aan te moedigen. Wanneer 
hebben wij zoiets eerder gehoord? Dat was in 
1934, voor de WK in Italië (afb. 1+2). De Neder-
landse zanger Willy Derby zingt erover en heel 
Nederland zingt met hem mee: ‘We gaan naar 
Rome, we gaan naar Rome …’ (afb. 3). 

Voorgeschiedenis WK-voetbal
De voornaamste internationale voetbaltoer-
nooien spelen zich af als onderdeel van de 
Olympische Spelen. De Fédération Internatio-

D

‘Ken je die mop van die twee jongens die naar Parijs gingen?’ 
Vraagt de vader van Olga (Monique van de Ven) aan haar vriend 
Eric (Rutger Hauer) in de film Turks Fruit. Eric die de mop al vele 
malen moest aanhoren, doet hem een plezier door nee te zeggen. 
Schaterlachend antwoordt zijn schoonvader ‘die gingen niet!’. 
door Laurentz Jonker 

1. Envelop, 
aangetekend 
en per expresse 
verstuurd 
met complete 
WK-serie Italië 
en WK vignet 
vanuit Milaan 
op 13.6.1934 
naar Harry 
Dénis, aan-
voerder van 
het Nederlands 
elftal in de 
jaren twintig. 
Speelde drie 
Olympische 
toernooien 
1920-1924-
1928 en won 
in 1920 in 
Antwerpen 
een bronzen 
medaille. Dénis 
legde in 1928 
de Olympi-
sche Eed af 
voor atleten. 
Hij speelde 
56 interland-
wedstrijden. 
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2. Aangetekende comité-brief van C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nationale Italiano) met propaganda-opdruk voor het WK-voetbalkampioenschap (Campionato del Mondo 
di Calcio). Aantekenstrook en stempel: Roma 1, Via Lombardia, 13.6.34 met WK-voetbalzegels verstuurd naar S. Coldewey te Deventer. Coldewey is een gerespecteerd 
allround sportman en sinds 1916 (K)NVB bestuurder, lid van de elftal commissie en later benoemd als erelid. De brief is drie dagen na de finale wedstrijd verstuurd.

3. Ansichtkaart van het Nederlands Elftal met opdruk ‘Wij gaan naar 
Rome’. 2e  kwalificatiewedstrijd België-Nederland 2-4 op 29 April 
1934, gespeeld te  Antwerpen voor 42.000 toeschouwers. Uitgever 
JosPe, Arnhem. V.l.n.r.: van Heel, van Run, Wels, Vente, Mijnders, 
Smit, Andriessen, Keizer, Pellikaan, Bakhuys en Weber.

6. Olympische kaart 1928 van uitgever Weenenk& Snel, Den Haag. Speciale editie in het 
Spaans. Kaart Nr. 9 Uruguay. Olympisch kampioen met gelijke zegel van Uruguay.

4. Olympische 
kaart Nr. 14 
Harry Dénis 
met Franse 
tekst olym-
pische eed. 
Edt. Weenenk 
& Snel, Den 
Haag. Met 
olympiade ze-
gel: 15 c ruiter 
en vijfhoekig 
gelegen-
heidsstempel 
N3 datum 
12.VIII.1928. 
(Dit is een 
zeldzame 
kaart, de kaart 
bestaat ook 
zonder Franse 
tekst)

5. Zegels van Uruguay, uitgegeven nadat zij olympisch kampioen 
zijn geworden in 1924 zowel als in 1928. Beide zegels zijn een 
onderdeel van een serie van drie zegels. Bijzonderheid bij deze 
zegels is dat zij verticaal ongetand zijn. Daarbij draagt de paarse 
zegel rechts de naam van de drukkerij Munoz & Cie en de zegel 
is op geel papier gedrukt. Slechts 500 series zijn op geel papier 
gedrukt voor de voetbalkampioenen, de officials en voorname 
(ministers e.d.) mensen in Uruguay.

7. Geïllustreerde brief van Z.A.C. (Zwolsche Athletische Club heden Zwolse Atletische Club) met links het club-
wapen. Wapen van Zwolle in de kleuren blauw en wit. Men speelde met dit wapen links op de borst. Men noemde 
de Z.A.C.’ers ook wel de wapendragers. De brief is gefrankeerd met een rode 5c Bontkraag. Het stempel is ‘Zwolle 7, 
28.II.11 11-12V’. (aankomststempel op de keerzijde: ‘Utrecht 14, 28.II.11 3-4N’ en bestellerstempel ‘D 228’).
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algehele kampioenschap van Nederland.
Achter voornoemde grootmachten wordt 
Z.A.C. derde. In dat elftal speelt een midvoor 
die de doelpunten aaneenrijgt. Beb Bakhuys 
is zijn naam, geboren in april 1909 in Neder-
lands-Indië. In zijn eerste periode bij Z.A.C. 
(1926-1930) maakt hij 92 goals in 72 wedstrij-
den. In 1930 vindt Bakhuys emplooi in zijn ge-
boorteland. Hij heeft dan slechts 3 wedstrijden 
voor het Nederlands elftal gespeeld. Als hij in 
1933 berooid in Nederland terugkeert, wordt 
hij opgevangen door Jasper Warner die onder-
dak voor hem regelt en hem op de loonlijst van 
zijn florerende assurantiebedrijf zet. 

Verzekeringsbank
Dit alles onder de restrictie dat Bakhuys voor 
Z.A.C. gaat voetballen. Aan werken voor de 
verzekeringsbank komt hij niet toe. Zijn taak 
is zich goed verzorgen, veel trainen en op 
zondagen de sterren van de hemel spelen. Aan 

die verwachtingen voldoet hij ruimschoots. Bij 
zijn komst staat de club matig gerangschikt. Er 
moeten nog 12 wedstrijden gespeeld worden. 
Die worden allemaal gewonnen en na een 
beslissingswedstrijd is Z.A.C. kampioen. Beb 
scoort 36 keer, een gemiddelde van 3 goals per 
wedstrijd. In de promotiewedstrijd tegen N.E.C. 
(8-3) maakt Bakhuys 7 goals. Hij beschouwt 
deze als zijn beste wedstrijd ooit. De ‘keuze-
heren’ van de KNVB is dat alles niet ontgaan. 
De ‘verloren zoon’ is teruggekeerd en hoe! De 
prestaties van het Nederlands elftal zijn slecht 
met een voorhoede die nauwelijks tot scoren 
komt. Met de binnenspelers Leen Vente en 
Kick Smit naast Bakhuys heeft Nederland een 
nieuw trio in de voorhoede die er lustig op los 
scoort. Het begint met de daverende overwin-
ning van 9-3 op de Belgen waarbij Bakhuys zijn 
legendarische snoekduikgoal maakt. Zo’n fraai 
doelpunt wordt heden ten dage nog bestem-
peld als ‘à la Bakhuys’. Ondanks slechts twee 

doelpunten van Bakhuys in deze wedstrijd 
wordt hij gezien als de smaakmaker van het 
herboren Nederlands team. De dagbladen 
schrijven lyrisch over de vedette die het spel 
subliem verzorgt en slim over de flanken weet 
te verdelen, tweebenig is, en over een zuiver 
en hard schot beschikt. Dan zijn koptechniek, 
wat een sprongkracht, niet te evenaren. Een 
complete voetballer. In zes wedstrijden in 
1934 weet dit elftal 28 doelpunten te maken. 
Het ‘gouden trio’ staat borg voor 27 goals 
(Bakhuys 10x, Vente 9x en Smit 8x). Na nog 
twee ruime overwinningen in de kwalificatie-
wedstrijden voor het WK in Italië heerst bij het 
vaderlandse voetbalpubliek een euforische 
stemming. Want de onzen gaan naar Rome… 

Rome
Dat het elftal na een 3-0 voorsprong op mi-
raculeuze wijze in een oefenwedstrijd alsnog 
met 4-5 van Frankrijk verliest, mag de pret 

8+9. Geïllustreerde briefomslagen van de Ned. Voetbal Bond 1912 (NVB) en Koninklijke Ned. Voetbal Bond uit 1937 (KNVB) met frankeermachinestempel Franco Typ.

10. Keerzijde officiële WK-kaart 1934 met WK-voetbalzegel 25c eveneens gestuurd naar 
Harry Dénis, voormalig voetballer van het Nederlands elftal in de jaren twintig. Het stempel is 
van  ‘Cernobbio, Como, 25.5.34” met violet nevenstempel ‘Hotel Regina Olga, Cernobbio’. In dit 
hotel aan het Como meer was het Nederlands elftal ondergebracht. Datum 25.5.34 betekent dat de 
kaart twee dagen voor de wedstrijd Nederland-Zwitserland (2-3) vanuit Milaan, verstuurd is.

11. Beeldzijde van 
officiële WK-kaart 
(afb. 10) met de 
handtekeningen 
van het Nederlands 
voetbalteam. Links: 
Van Heel*, Smit*, 
Mol, Oprinsen, 
Wels*, Vente*, Bak-
huys*, Andries-
sen*, Van Diepen-
broek, Glendenning 
(Engelse coach) en 
Pellikaan*. Rechts: 
Graafland, Weber*, 
Schoenmaker, 
Halle, Mijnders, 
Lagendaal, ?, Van 
Run*. * = zij speel-
den tegen Zwitser-
land. Ook speelden 
Van Nellen* en Van 
der Meulen*. Hun 
handtekeningen 
staan niet op de 
kaart.
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niet drukken. De spelers reizen in opperbeste 
stemming per trein naar Cernobbio. Hotel 
‘Regina Olga’ (Olga?, heeft u dat niet eerder 
gelezen?) aan het ‘Lago di Como’ (afb. 10-
13) is hun domicilie. Het weer is fraai, het 
leven mooi daar in het verre Italië. Op weg 
naar Rome moet nog één horde, die tegen 
Zwitserland, genomen worden. Het duel vindt 
plaats in het San Siro Stadion in Milaan, waar 
vele jaren later Van Basten, Gullit en Rijkaard 
hun glorierijke tijd beleven. Er reizen 5.000 
dolenthousiaste Nederlandse supporters af 
naar Milaan. Met de trein is het een zit van 
21 uur in die tijd. Een loom Nederlands elftal 
verliest verdiend van een beter en actiever 
spelend Zwitserland met 3-2.
Kent u die mop van de Nederlandse voetbal-

12+13. Ansichtkaart met Hotel Regina Olga aan het Comomeer. Gefrankeerd met WK-zegel 25c, verstuurd door de Engelse voetbaltrainer / -coach van het Nederlands elftal 
Bob Glendenning naar een kennis in Den Haag. Het stempel is van ‘Cernobbio/Como, 29.5.1934’. Twee dagen na de verloren wedstrijd tegen Zwitserland in Milaan.

lers die naar Rome gaan? ‘Die gingen niet’.
Uiteindelijk wint het gastland Italië het wereld-
kampioenschap van 1934 door in de finale 
Tsjecho-Slowakije met 2-1 te verslaan.

In de tweede episode bij Z.A.C. (1933-1935) 
maakte Bakhuys 55 goals in 26 wedstrijden. 
Getotaliseerd: in 98 wedstrijden scoorde Beb 
147x. Voor het Nederlands elftal: in 23 wed-
strijden 28 goals. Een gemiddelde score die 
geen enkele andere Nederlands elftalspeler 
kan benaderen. Het gering aantal gespeelde 
wedstrijden heeft te maken met zijn opont-
houd in Nederlands-Indië en de vele contro-
verses met de KNVB.
Een vergelijk met Johan Cruijff, die eveneens 
door omstandigheden te weinig interlands 

voor zijn klasse speelde. Op zijn cv. prijkt 
33 doelpunten in 48 wedstrijden.
 
Bronnen
Het ‘Z.A.C. Nieuws’ uit die tijd, en Jubileumboek 60 jaar 
Z.A.C. 1953
‘Jasper Warner’, Steven ten Veen, Zwols Historisch 
Tijdschrift 2008 nummer 3-4
‘Meters Buutenspel’, Gerard Schutte 1983. Druk: Tijl 
Grafisch Bedrijf b.v., Zwolle
Tijdschrift ‘Sport in Beeld’, jaargang 10 1934, diverse 
nummers 
Het Nederlands Elftal, de historie van Oranje 1905-
1989, uitgever Voetbal International, 1989
Voetbal sport encyclopedie, uitgever Elsevier 1955
Koning Voetbal, Bep Bakhuys. Uitgever: De Combinatie 
N.V., Rotterdam

  
Algemeen veilingmedewerker M/V 

Voor de versterking van ons team zoeken wij een nieuwe medewerker.  
Uitgangspunt is een 5-daagse werkweek van 37,5 uur.  

Functie eisen: 
Afgeronde middelbare schoolopleiding,  goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het 

Nederlands en Engels, administratief onderlegd, typvaardig, een duidelijk leesbaar handschrift, uitstekende 
rekenvaardigheid, nauwgezet en punctueel, computervaardig, open en spontaan, kortom een aanpakker. 

Aanvullende eisen worden op prijs gesteld: 
Kennis van de Duitse en Franse taal, kennis van Office 365, leergierig en onderzoekend,  

kennis van de filatelistische en vooral de numismatische wereld strekt tot de aanbeveling.  

Wij bieden een avontuurlijke functie in de numismatische en filatelistische wereld bij één van de belangrijkste 
veilinghuizen op dit gebied in de Benelux. Een prettige werksfeer in een klein en gezellig team. Een prima basissalaris 
met uitstekende doorgroeimogelijkheden afhankelijk van de capaciteiten. Standplaats op kantoor in Den Haag. Een 
reiskostenvergoeding op basis van woonwerk/verkeer binnen 40 kilometer. Belangstellenden verzoeken wij bij 
voorkeur te reageren middels een handgeschreven sollicitatiebrief aangevuld met een curriculum vitae.   
Wij verzoeken u niet later dan 30 juni 2018 uw reactie te zenden aan: 

Rietdijk B.V. t.a.v. dhr. J. Kuin, Noordeinde 41, 2514 GC  Den Haag.  

Meer informatie: 070-3647957 / info@rietdijkveilingen.nl / 06-20479585 
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‘Onderdanigheids- 
 brieven’, is dat wel zo?

en volkomen in strijd met de inhoud van de 
brieven. Uiteraard zal er ongetwijfeld ergens 
een bedelbrief zijn verzonden maar dan nog 
werd dat gedaan door personen die namens 
een armlastige een verzoek indiende voor een 
bijdrage in levensonderhoud.

e mij vroegst bekende merkwaardig 
gevouwen brief stamt uit de Spaanse 
Nederlanden en is gedateerd op 
21 april 1638 en verzonden uit Keulen 

naar Antwerpen.
Heel anders was dat met de als drie- of 
vijfhoek gevouwen brieven. Daar kon men 
eenvoudig met de vinger onder het sluitzegel 
schuiven om zodoende de brief te openen 
(afb 1+2).
De brieven die op deze speciale wijze waren 
gevouwen kregen om onbekende redenen 
diverse benamingen. Zij zijn, geheel ten 
onrechte, benoemd als ‘onderdanigheids-
brief’, nederigheid, en/of bedelbrief. Deze 
benamingen zijn geheel bezijden de waarheid 

D

Reeds in de 17e eeuw werden er brieven verzonden die sterk 
afweken van de tot dan toe gebruikelijke vorm van brieven 
dichtvouwen. Meestal werden de brieven als een rechthoek 
dichtgevouwen en in elkaar geschoven en vervolgens verzegeld 
met een lakstempel of een ouwel. Door de ontvanger werd dan 
omzichtig rondom de verzegeling het zegel los geknipt en kon de 
brief gelezen worden.
door Hans Caarls

1+2. Traditioneel gevouwen brief uit 1668 Tienhoven-Alkmaar

3. Brief van
Keulen naar 
Antwerpen 1638

Toen ik de redacteur van ons onvolprezen 
maandblad Filatelie tijdens de POSTEX van 
2017 ontmoette werd er onder andere ge-
sproken over dit fenomeen. Beiden waren het 
er over eens dat het niets met onderdanig-
heid te maken had en dat deze verschillende 
classificaties ter zijde geschoven konden 
worden. Geen daarvan sloeg op deze speciaal 
gevouwen brieven. Maar wat was het dan wel 
(afb 3)?

Onderzoek
Daarop ben ik op onderzoek gegaan wat mij 
tot ver over de landsgrenzen heeft gebracht. 
Mij was onder andere ter oren gekomen dat 
de beroemde Briennekoffer die in het COMM 
te ’s-Gravenhage staat onderzocht zou wor-
den op de inhoud van de ruim 2.600 brieven. 
Met een speciale techniek blijkt dat mogelijk 
te zijn.
Dus leek het mij een logische gedachte om 
mij in verbinding te stellen met Kings Col-
lege (UK) en het Massachusetts Institute 
of Technology (USA) maar helaas brachten 
de meegezonden scans geen aanknopings-
punten met zich mee en kende men deze 
vorm van brief sluiten blijkbaar niet. Ook de 
universiteiten van Groningen en Leiden wisten 
het niet. De Koninklijke Bibliotheek evenmin 
en anderen gaven gewoon niet thuis. Dan zelf 
maar een onderzoek instellen in de vorm van 
het vergaren van veel materiaal. 
Mijn filatelistische vriend Lood Kruize, die al 
vele jaren dit soort brieven verzamelt en fila-
telist bij uitstek is had het een en ander. Leden 
van de Nederlandse Academie voor Filatelie 
en vele andere verzamelaars uit binnen- en 
buitenland zijn mij daarbij ter wille geweest. 
Een en ander heeft tot resultaat gehad dat ik 
nu de beschikking heb over meer dan 70 brie-
ven, samengevat in 170 scans om zowel de 
gehele brief als de inhoud vast te leggen. En 
in sommige gevallen de wijze waarop deze 
brieven zijn gevouwen (afb 4).

Inhoud van de brieven
Zodoende kon ik kennis nemen van de 
afkomst, bestemming en inhoud van deze 
brieven. Deze varieerden van dwangbevelen, 
signalementen, belastingdienst (ja, toen ook 
al), burgerlijke stand en gewone zakelijke 
brieven. Ook particuliere brieven. Verder trof 
ik een getuigenis aan of iemand wel betrouw-
baar is geweest in zijn verklaring.
Daarbij viel het mij op dat geen van de brieven 
onderdanig van inhoud was en als er al sprake 
van geweest zou zijn, dan was het die ene 
brief die door een advocaat verzonden werd 
naar een armenraad om te verzoeken om 
een bijdrage in levensonderhoud. Maar dit 
was naar mijn mening een brief op ambtelijk 
niveau. 
Ook is het mij opgevallen dat deze vorm van 
brief vouwen over het gehele land voorkwam 
met uitschieters in de provincies Friesland, 
Overijssel en Gelderland. Daarnaast bracht 
onderzoek naar voren dat vele andere landen 
dit gebruik ook kenden. 
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4. Brief 2e emissie 1867 5. Veldpostbrief Rusland 1943 7. Brief uit Nizza Italië ca. 1840

Buitenland
Dit kon worden vastgesteld aan de hand van 
exemplaren uit Groenland, Duitsland, Finland, 
Frankrijk, Zwitserland, België, Italië en zelfs 
Rusland. Rusland vormde wel een verrassing 
omdat het gebruik daarvan typisch voorkwam 
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en wel 
bij veldpost. 
Wellicht was de oorzaak gelegen in het feit 
dat er blijkbaar geen enveloppen beschikbaar 
waren (afb 5). 

Eerste Emissie
De mooiste voor mij zijn, als 1e emissie adept, 
natuurlijk de vijfhoek briefjes met daarop een 
postzegel van de Emissie 1852 (afb 6).
Verder is er een brief uit Nizza bekend (des-
tijds Italië) en thans bekend als Nice uit circa 
1840 (afb 7). De slottekst is schijnbaar wel 
heel nederig van aard, althans dat lijkt zo op 
het eerste gezicht, maar als je de beleefdheids-
vormen uit die tijd in acht neemt is het een 
hoffelijke vorm van het afsluiten van de brief.
 De tekst luidde:
‘Ik geef U de volledige verzekering van meest 
onderdanige eerbied, Ik verklaar me als zeer 
nederige en gehoorzame volgeling van Uw 
Hooggeboren Heerlijkheid’. 
Was getekend: Salvi, hoofd van de gezond-
heidsdienst.

Conclusie
Welke conclusie kunnen wij hier nu uit 
trekken? Dat wij op de eerste plaats elkaar 
maar aan het na-apen en napraten zijn en de 
naam onderdanigheid maar bleven herhalen 
zodat het een eigen leven kon gaan leiden. 
De naam van hoffelijkheidsbrief komt eerder 
in aanmerking. Maar ik denk dat we het 
gewoon nuchter moeten gaan beschouwen 
en dat het gewoon een praktische vorm is 
van het sluiten van een brief. Veel van de on-
derzochte brieven bestonden uit dik handge-
schept papier en bevatten bovendien dikwijls 
vele bijlagen. 
Een mooi voorbeeld hiervan is de brief van 
21 augustus 1850 uit ’s-Hertogenbosch met 
maar liefst 3 bijlagen. Het is domweg een stuk 
eenvoudiger om de brief inclusief bijlagen, als 
vijfhoek te vouwen. Je vouwt alles naar binnen 
op de laatste flap van het buitenblad na en 
die vouw je gewoon er omheen. Simpeler kan 
het niet.

Machinaal vervaardigd papier
Met de invoering van het machinaal vervaar-
digde papier werd het gebruik al minder maar 
bleef het gebruik nog wel even bestaan. Echter, 
de invoering van de enveloppe betekende naar 
mijn mening het definitieve einde van deze typi-
sche vorm van brief sluiten. Zo rond 1880-1890 

was het gebruik volledig uit de mode geraakt.
Uiteraard zijn dan de veldpostpostbriefjes uit 
Rusland een uitzondering op de regel. Maar, 
zoals eerder gezegd, zal waarschijnlijk schaar-
ste hieraan debet zijn geweest (afb 8).

Tot slot heb ik niet de illusie dat de naam-
aanduiding zich nu ook daadwerkelijk laat 
wijzigen. De meest toepasselijk benaming zou 
mijns inziens vijfhoekbrief moeten zijn en voor 
de romantische filatelisten onder ons zou ook 
‘courtessy letter’ of ‘hoffelijkheidsbrief’ een 
goede benaming kunnen zijn.
We kunnen vaststellen dat het gebruik van 
deze speciale wijze van vouwen een betrek-
kelijk schaars fenomeen is en dat je die niet 
vaak tegen zult komen. Als onderdeel van een 
gespecialiseerde collectie mag natuurlijk zo’n 
briefje niet ontbreken, zeker niet in posthisto-
rische collecties (afb 9).
Uit het onderzoek werd als oudste een 
exemplaar aangetroffen uit 1638 en de jongste 
kwam uit 1943.

(vertaling Frans-Nederlands: John van Peer)

Bronnen
Lood Kruize; René Hillesum; Leo de Clercq (België); 
Huber van Werkhoven; Guy Dutau (Frankrijk); 
Ruud  Verberne 

6. Brief 1e 
emissie 1859

8. Brief met 
3 bijlagen 1850

9. Brief met 
strafport 1874
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Tien jaar 
zelfinktende 
tuimel stempels: 
2006–2016 [1]

Protest
Maar toen gebeurde er een wonder. Er kwam 
een massaal protest op gang in de filatelis-
tische pers en digitale media als postzegel-
blog en www.filatelie.nu. Ook landelijke en 
regionale organisaties als de KNBF, SvF en de 
NVPH sloten zich eensgezind bij het protest 
aan. En ook door veel postkantoorbeheerders 
werd de ingreep van PostNL niet begrepen en 
bewust of lijdelijk getraineerd. Veel kantoor-
houders stuurden hun stempels niet op en een 
aantal van hen stempelde gewoon door. 
Ongetwijfeld verrast door de massaliteit van 
het verzet en mede omdat de UPU-reglemen-
ten de handelwijze van PostNL verbieden, 
haalde de directie van PostNL bakzeil en werd 
tot herinvoering van poststempels op de 
postvestigingen besloten. 

Herinvoering
Het resultaat is bekend: rond 1 juni 2017 wer-
den alle postvestigingen voorzien van tui-
melstempelautomaten met nieuwe stempel-
plaatjes. In afwijking van de eerdere stempels 
zijn de nieuwe stempels alleen voorzien van de 
plaatsnaam en ontbreekt een locatieaandui-

ermoedelijk als eerste postadmi-
nistratie ter wereld schafte PostNL 
het gebruik van handstempels op de 
postinrichtingen geheel af, waarmee 

een van de fundamenten van het postwezen 
werd vernietigd. Immers, een aanduiding van 
plaats en tijd van verzending van een poststuk 
is de hoeksteen van elk postaal systeem. De 
tegenwerping, dat het stuk – voor zover al 
niet door een ‘officieel voorgeschreven’ pen-
nenstreek ontwaard – op het sorteercentrum 
alsnog van een plaats- en datumaanduiding 
wordt voorzien, snijdt uiteraard geen hout. 
Zowel plaats van verzending als tijdstip van 
afstempeling corresponderen in dat geval niet 
met het moment en de plaats van aanbieding. 
Het gebeurde ook lang niet altijd, want hoewel 
de meeste normale post door de sorteerma-
chines wordt afgestempeld, geldt dat niet voor 
grote, dikke en afwijkend gevormde brieven 
en zeker niet voor postpakketten. Die werden 
in het slechtste geval definitief ‘ontwaard’ 
door bewerking met door jarenlang gebruik en 
verwaarlozing vervuilde en versleten rolstem-
pels. Als je geluk had werd er helemaal niet 
gestempeld en kon je de zegels tenminste nog 
opnieuw gebruiken. 
Dat gewone brieven en kaarten bij verzending 
niet meer in de plaats van verzending afge-
stempeld worden, is al treurig genoeg. Maar 
dat zelfs aangetekende stukken, exprespost en 
verzekerde stukken niet meer van een exacte 
dagtekening worden voorzien is onvoorstelbaar 
en voor de filatelist onverteerbaar. 
Met het afschaffen van het gebruik van 
hand stempels is ook een eind gekomen aan 
een periode van tien jaar, waarin het laatste 
stempelmodel, het zelfinktende tuimelstempel 
van fabricaat Colop is gebezigd.”

‘V

In een eerste proeve van dit artikel 
schreef ik begin 2017, op een 
moment dat wij allen dachten dat er 
definitief een einde was gekomen 
aan het gebruik van handstempels 
bij PostNL, het volgende: ‘1 Januari 
2017 was doemdag voor de filatelie.’ 
door  Bert van Marrewijk

afb. 1. Vier nieuwe tuimelstempels met vestigingsnummer uit Rijswijk (Z.H): 1 = ABR Kantoorinrichting, 
Verrijn Stuartlaan 23 (business point); 2 = Bruna, Herenstraat 5; 3 = Bruna, Prins Johan Friso Promenade 154; 
4 = Vivant de Linde, Lindelaan 243.

ding (‘straatnaam’). In plaats daarvan krijgt 
ieder stempel een locatienummer. In kleine 
plaatsen is dat vrijwel altijd nummer 1, terwijl 
in plaatsen met meer dan een postpunt elke 
vestiging herkenbaar is aan het nummer in het 
stempel (afb. 1). Het publiceren van een lijst 
van vestigingen met de bijbehorende adres-
sen en firmanamen achtte PostNL op grond 
van ‘bedrijfsgevoeligheid’ niet mogelijk. Dat 
moeten de verzamelaars zelf maar uitzoeken. 
En dat gebeurt ook. Wie de rubriek ‘Neder-
landse Stempels’ in dit blad regelmatig leest, 
heeft daar de afgelopen maanden overzichten 
van postvestigingen met locatienummer en 
firmanaam kunnen aantreffen, die door de 
lezers zijn vergaard. 
Zo heeft een negatieve daad toch nog een 
positief effect gesorteerd. Eindelijk is filatelis-
tisch Nederland wakker geschud en ontstaat 
belangstelling voor de tuimelstempels, die tot 
een jaar geleden nauwelijks aandacht – en dan 
meestal in negatieve zin – hadden gekregen. 

Een stukje voorgeschiedenis
In 1906 werden in Nederland proeven uitge-
voerd met een nieuw type dagtekenstempel, 

http://www.filatelie.nl/
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waarbij de dag-, maand-, jaar- en uurkarak-
ters niet meer afzonderlijk in de stempel 
geschroefd hoeven te worden, maar op draai-
bare wieltjes of radertjes zijn aangebracht, 
die rond een centrale as zijn geplaatste en 
elk afzonderlijk verzet kunnen worden. Dit 
stempelmodel was in Duitsland en enkele 
andere landen al enige tijd in gebruik en werd 
daar aangeduid als Typenräderstempel. In 
het officiële Nederlandse postjargon werd dit 
woord (slecht) vertaald tot ‘typenraderstem-
pel’ (1). Het woord ‘typen’ is een drukkersterm 
en slaat op de karakters of typen (letters, cij-
fers en leestekens) op de draaibare wieltjes/
radertjes (Duits: Räder). Het betekent dus 
niet ‘variant’ of ‘model’, zoals veel filatelisten 
denken. Ook de filatelistische vakhandel 
(winkels, veilinghouders) weten vaak geen 
raad met dit begrip en verhaspelen het tot 
‘type raderstempels’ of nog erger ‘type 
radarstempels’. 
Tussen 1906 en 2007 zijn, afgezien van 
enkele proefmodellen, na en naast elkaar 
vier varianten typenraderstempels in gebruik 
geweest: langebalkstempels (vanaf 1906), 
kortebalkstempels (vanaf 1915), openbalk-
stempels (vanaf 1951) en cilinderbalkstem-
pels (vanaf 1967) (afb. 2). De typenrader-
stempels, die op alle postvestigingen werden 
gebruikt, waren metalen stempels met een 

potentieel lange levensduur. Zij vergden 
veel onderhoud en nauwkeurigheid bij de 
datuminstelling. 
Rond de millenniumwisseling waren er op de 
postvestigingen nog drie varianten typen-
raderstempels in gebruik; overwegend de 
vanaf 1967 tot 2006 verstrekte cilinderbalk-
stempels, maar ook nog enkele tientallen 
openbalkstempels en enkele langebalkstem-
pels (afb. 3).
Omdat na 2000 geleidelijk aan steeds meer 
postkantoren – in het postjargon ‘eigen 
vestigingen’ genaamd – werden opgeheven 
en de postvoorziening werd ondergebracht 
bij particuliere bedrijven en organisaties met 
doorgaans onvoldoende opgeleid personeel, 
begon de kwaliteit van de stempelafdruk-
ken – vooral door vervuiling van het losse 
inktkussen en van het stempeloppervlak 
– steeds verder af te nemen en werden 
ook steeds meer fouten in de dagtekening 
gemaakt (2) (afb. 4).

Nieuw model
Derhalve besloot het toenmalige postbedrijf 
TNT Post in 2006 tot het opzetten van een 
proef met een nieuw model stempel, dat 
gemakkelijk was in te stellen en minder 
onderhoud vergde. Bij de proef werd gebruik 
gemaakt van normaal in de handel verkrijg-

bare tuimelstempelapparaten van het merk 
Colop, waarin een uitneembaar inktkussentje 
is ingebouwd, de ‘zelfinktende tuimelstem-
pel’ (3, 4) (afb. 5). Op de onderzijde van het 
stempelapparaat – door de fabrikant stem-
pelautomaat genoemd – werd een rubberen 
naamplaatje bevestigd, vervaardigd door een 
in Eindhoven speciaal opgerichte stempelfa-
briek. Bij slijtage hoeft alleen het naamplaat-
je te worden verwijderd en vervangen door 
een nieuw exemplaar. De stempelautomaat 
kan dus jaren mee! 

afb. 2. De vier modellen 
typenraderstempels gebruikt 
tussen 1906 en 2007.
Van links naar rechts 
langebalkstempel (LB), 
kortebalkstempel (KB), 
openbalkstempel (OB) en 
cilinderbalkstempel (CB).
(Bron: De Postzak nr. 212, 
dec. 2012).

afb. 3. Laat gebruik van 
het langebalkstempel 
[Metslawier 23.III. 
(20)01.17] resp. openbalk-
stempel [Rotterdam- 
Mathenesserplein # 3 
8.XI.(200)0-18].

afb. 4. Foutieve datuminstelling 
CB-stempel Langeveen 14.I.18 – 7 
op postzegel uit 1981. ‘jaar’ mogelijk 
81, maar op 14.I. 81 was de gebruikte 
zegel nog niet beschikbaar, dus ook 
maand dan onjuist. 

afb. 5. Voor- en achterzijde van stempelautomaat Colop 
Model R 2046, gebruikt voor de proefstempels van 2006. 
De houder van het inktkussentje is ter demonstratie 
uitgetrokken. (Bron: De Kartelrand 23, sept. 2007).
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De meest opmerkelijke afwijking met de 
voorheen gebruikte typenraderstempels 
was de vereenvoudiging van de datuminstel-
ling. Het aantal ‘radertjes’ (in feite rubberen 
bandjes) met gegevens voor de datuminstel-
ling is tot het uiterste minimum terugge-
bracht: twee voor de daginstelling, een voor 
de maandinstelling, die tot drie letters is 
afgekort (JAN, FEB, MRT enz.), en een voor 
de jaarweergave, die voluit wordt weergege-
ven (2007, 2008 enz.) (afb. 6). De uuraan-
duiding, die in de voorafgaande decennia al 
nauwelijks meer werd gebruikt, kwam geheel 
te vervallen. 
Ook het mechanisme voor de datuminstelling 
is sterk vereenvoudigd. De borging van de 
centrale as verviel en het moeizame gepeu-

ter met een stift om alle radertjes dagelijks 
– bij gebruik van de uuraanduiding zelfs vele 
malen per dag – in de juiste positie te krijgen, 
werd vervangen door het verdraaien van vier 
gemakkelijk met de hand te bedienen wieltjes 
van groot formaat (afb. 7). Ter vergelijking: 
bij de cilinderbalkstempel waren nog 9 rader-
tjes nodig om de correcte datuminstelling 
te realiseren: twee voor de ‘dag’, twee voor 
de ‘maand’, twee voor het ‘jaar’, een voor een 
verbindingsstreepje tussen jaar en uur en 
twee voor het ‘uur’ (afb. 8).

Proefstempels.
In het najaar van 2006 werd aan 24 post-
vestigingen, verspreid over het hele land 
een zelfinktend tuimelstempel verstrekt van 
Colop Model R 2046 (5); zie afbeelding 5. De 
stempelafdrukken van dit apparaat hadden 
een doorsnede van 42 mm en de kantoor-
naam stond enkele millimeters van de 
stempelrand verwijderd. Kennelijk achtte de 

postorganisatie de proef als geslaagd, want 
op basis van de bevindingen werd besloten 
het tuimelstempel algemeen in te voeren. 
Alleen werd de doorsnede van de stempel als 
iets te groot beoordeeld en werd overgestapt 
op een iets kleiner model automaat, de Colop 
Model 2045-6 waarvan de afdrukken een 
doorsnede hadden van ca. 38 mm. Tevens 
staat de kantoornaam hier wat dichter bij de 
rand van het stempel. Kijk naar de afdruk-
ken van de, proefstempel en het definitieve 
stempel van een van de proefvestigingen, 
Honselersdijk in het Westland (afb.9). 
Zoals gebruikelijk zijn er ook hier enkele 
uitzonderingen op de regel. Zowel de post-
winkel aan de Mgr. Hamerstraat in Nijmegen 
(afb. 10) als de postvestiging Heemstede-
Binnenweg werden voorzien van stempels die 
qua diameter en uitvoering sterke overeen-
komst vertonen met de proefstempels. 

(wordt vervolgd)

afb. 6. Twee voorbeelden van de weergave van datumgegevens in de tuimelstempels. 
‘Dag’ twee bandjes (zie de ongelijke stand van de cijfers 1 en 2 in 12 MEI), ‘Maand’ één bandje 
met drieletterige afkorting (MEI, JUL), ‘Jaar’ één bandje.

afb. 7. Vergrote weergave van de datumbalk van het tuimelstempel. 
De vier grote draaischijven (‘wieltjes’) vergemakkelijken de instel-
ling van de datumgegevens. (Bron: De Kartelrand 23, sept. 2007).

afb. 8. Datumweergave 
van het CB-stempel 
Schellinkhout-Dorps-
weg # 1:
‘Dag’ (02) twee rader-
tjes), ‘Maand’(VIII.) twee 
radertjes, resp. VI en II., 
‘Jaar’ (00 = 2000) twee 
radertjes, verbin-
dingsstreepje (-) één 
radertje, ‘Uur’ (00) twee 
radertjes. Uurinstelling, 
zoals meestal, gefixeerd 
en onjuist. 

afb. 9. In april 2007 was op de vestiging Honselersdijk-Dijkstraat het eind 2006 
verstrekte proefstempel (links) nog in gebruik. Het vervangende ‘definitieve’ stempels 
(versie voorjaar 2007) was in augustus al aan het degenereren. (Bron: De Postzak 
nr. 212, dec. 2012).

afb. 10. Grootformaat 
stempel # 1 (44 mm; qua 
uitvoering gelijk aan de 
proefstempels van 2006) 
in gebruik bij de Postwin-
kel Nijmegen-Bisschop 
Hamerstraat.
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 ?Top 
of 
Flop

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

verzameling of een flop? 
Deze maand laten we jullie 
een uitgeknipt vlagstempel 

zien. Er zit geen postzegel 
op het fragment, maar wel is 
 duidelijk de tekst “Een postze-
gel is niet nodig” te zien. Kun-
nen we dit stempel opnemen 

in een tentoonstellingsverza-
meling over Esperanto. Dat 
was een kunstmatige taal, die 
niet in een bepaald land werd 
gesproken. Hij was bedacht 
om het communiceren tussen 
verschillende volken makke-
lijker te maken.

A. Ja, een vlagstempel is een 
filatelistisch element en mag 
dus opgenomen worden.
B. Ja, want doordat er geen 

postzegel is gebruikt, 
kan je filatelistische 
 kennis tonen.
C. Nee, want een uitge-
knipt stempel mag je nooit 
in je verzameling verwerken.
D. Nee, want de tekst is in 
het Nederlands en had in 
Esperanto moeten zijn.

Het antwoord vind je als je 
de bladzijde omslaat.

Meer dan
1700 jongens en
meisjes gingen

je voor.
De postzegel club  

van Stamps4Friends 
 op internet: 

de Stamp Kids Club. 
Surf naar 

www.stampkids.nl

GEREEDSCHAP

Voordat je begint, is het 
verstandig om zoveel 

mogelijk gereedschap te 
hebben of om te weten welk 
gereedschap je zou kunnen 
aanschaffen of raadplegen. 
Dit maakt je zoektocht en het 
uitwerken van je postwaar-
denstukkeverzameling een 
stuk gemakkelijker. Hieron-
der heb ik een lijstje gemaakt 
om je op weg te helpen.

Catalogi (voor Nederland & 
Overzee is dit de Geuzendam 
catalogus, uitgegeven door 
Po & Po).

Handboeken, artikelen en 
andere publicaties. Voor 
Nederland is het Handboek 
Postwaarden aan te raden en 
artikelen uit de Postzak het 
verenigingsblad van Po & Po. 
Deze publicaties zijn lastig te 
vinden in de openbare biblio-
theek. Het kan een goed idee 
zijn om een bezoekje te bren-

gen aan de Bondsbibliotheek 
van de KNBF om onderzoek 
te doen.

Een goede liniaal. Het is 
belangrijk dat het een nieuwe 
liniaal is die je alleen gebruikt 
voor het meten van postwaar-
denstukken. Als je een liniaal 
gebruikt om te tekenen, kan 
het zijn dat er nog inkt op de 
liniaal zit en dat die inkt op je 
belangrijke postwaardenstuk 
komt. Is je postwaardestuk zo 
maar beschadigd en dat wil 
je natuurlijk niet! Een goede 
liniaal kan je voor een paar 

euro kopen en is dus een 
wijze investering.

Een vergrootglas. Deze kan 
je helpen de kleine variëtei-
ten te vinden in het zegel-
beeld, logo of landswapen. Je 
zult waarschijnlijk deze al wel 
hebben voor je postzegels.

Een papierdiktemeter. Een 
wat? Zal je gelijk afvragen. 
Een papierdiktemeter is een 
apparaatje dat geschikt is 
om de dikte van het papier te 
meten met 2 of 3 cijfers ach-
ter de komma. Dit is een wat 

duurder stukje gereedschap, 
maar je zou het bijvoorbeeld 
voor je verjaardag of Sinter-
klaas kunnen vragen. 

Albums om de postwaarden-
stukken die je omschreven 
hebt in op te bergen. Je zult 
misschien al wel ervaring 
hebben met je eigen album-
bladen te maken. Anders zal 
je hierbij hulp van anderen 
moeten vragen, zoals je 
jeugdleider.

Het bovenstaande lijstje ge-
reedschappen zal je een eind 
op weg helpen, maar hoever 
is afhankelijk van je interesse 
en hoe gedetailleerd je wilt 
verzamelen. Het is nu tijd 
om jullie te laten zien wat je 
allemaal in een postwaar-
denstukken verzameling kan 
hebben. Dat is tenslotte het 
doel van deze artikelenreeks. 
(wordt vervolgd)

Alex Nuijten

Postwaardestukken… Hoe verzamel je die nou? [2]

Mooi maar ongewenst 
Iemand die meedoet aan 

een postzegeltentoonstel-
ling probeert zoveel mogelijk 
interessant materiaal te laten 
zien. Zou de bijgaande post-
zegel goed van pas komen bij 
het onderwerp “De Boer-
derij”? Het is een prachtige 

zegel met veel informatie over 
de afgebeelde karakteristieke 
boerderij in Wartena in de pro-
vincie Friesland. Een foto, een 
tekening van het totaalbeeld 
en een landkaart met de juiste 
plaats. Kan deze postzegel op 
het tentoonstellings kader? 

Nou, nee dus!  Waarom? De 
gebruikte frankeerwaarde 
plus toeslag (55ct + 30ct) 
wordt niet geaccepteerd! De 

toeslag mag namelijk niet 
meer bedragen dan 50% 
van de frankeerwaarde. En 
dat is hier meer. Dergelijke 
postzegels worden ook wel 
“ongewenste uitgiftes” 
genoemd, en die zijn niet 
welkom op een tentoonstel-
ling. Dan toch maar liever een 
andere postzegel zoeken.

Toon Oomens
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PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

De grote zomervakantie staat 
voor de deur. Gaan jullie nog weg 
de komende maanden? Ik wel en 
ik verheug me er al op om in het 
buitenland leuke postzegels op de 
kop te tikken. In sommige landen 
heb je nog postkantoren met een 
filatelieloket. Ik stap er altijd 
even binnen om te kijken of ze nog 
iets voor mijn verzamelgebieden 
hebben. Doen jullie dat ook? Laat 
ons eens weten wat jullie in de 
vakantie gevonden hebben.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Mooi weer, we gaan naar buiten! En 
is een uitje naar de dierentuin daar
voor niet uitermate geschikt? De 
jonge dieren komen nu naar buiten 
en de parken staan volop in bloei. 
Welke dieren bezoek jij als eerste? 
Ren je meteen naar de speeltuin, de 
kinderboerderij of het apenhuis? 

De Afrikaanse Buffel
Deze dieren staan meestal op een 
groot veld achteraf, en dan ook nog 

eens een heel eind van de bezich-
tigingsplaats. Dus je moet goed 
kijken. Nu is het niet zo erg dat ze 
ver weg staan, want ze zijn namelijk 
loeigevaarlijk. Ze zijn onvoorspelbaar 
en agressief. Je zou het niet zeggen, 
maar ze worden beschouwd als één 
van de gevaarlijkste dieren van Afrika. 

Chimpansees
De mensapen zijn zo leuk om te 
bekijken, ook omdat ze zich op de 
bezoeker richten en ze halen allerlei 

gekke 
streken 
uit. In de 
Apenheul 
krijg 
je een 
aapvrije 
tas mee 
om je 
spullen in 
te doen. 
En doe nou niet eigenwijs, want 
ik heb wel eens gezien dat een 
mevrouw een hapje van een broodje 
nam uit haar schoudertas en HUP! 
weg broodje! Je schrikt je rot als 
zo’n diertje iets uit je handen grist. 
En kijk ook uit met het maken van 
een selfie: dat vinden apen niet 
leuk.

Een kleine neushoorn
In Burgers’ Zoo is onlangs een jonge 
neushoorn geboren en die loopt al 
buiten rond. Dierentuinen zien kans 
om dieren die niet meer voorkomen 
in het wild, te fokken. Dat doen ze 
opdat jij en jouw kinderen later 
toch deze dieren kunnen bekijken. 
Die fokprogramma’s zijn beroemd, 
de dierentuinen hebben daarover 
afspraken met elkaar gemaakt en 
het is erg succesvol.

Het was treurig nieuws op 19 
maart 2018; het laatste Noor-

delijke Witte Rhinoceros mannetje 
was dood. Sudan, zoals deze stoere 
neushoorn heette, was 45 jaar. Hij 
was 8 jaar geleden in Kenia uitgezet 
na zijn verblijf in een dierentuin in 

Tsjechoslowakije. In het natuurpark 
leefde hij nog samen met twee 
vrouwtjes, maar die waren helaas 
te oud om nog jongen te krijgen. 
Neushoorns zijn altijd in gevaar 
geweest door de stroperij. Men had 
het gemunt op de hoorns die veel 

geld opbrachten. Gemalen hoorns 
zouden geneeskrachtige eigen-
schappen hebben, zoals het gene-
zen van kanker. Sudan werd dan 
ook al jaren dag en nacht bewaakt 
door 8 soldaten met geweren. Maar 
hij werd ernstig ziek en overleed. 
En daarmee is deze diersoort uit-
gestorven. Zoiets maak je gelukkig 
maar heel zelden mee.

Toon Oomens

Wist je dat…

 

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

!
Het juiste antwoord is A, maar we moeten 

er wel een opmerking bij plaatsen. Als je 
dit zo opneemt zal het zeker niet een grote 
aanwinst in je verzameling zijn. Je mag een 
uitgeknipt stempel opnemen en daarom is 
antwoord c fout. Je moet echter wel oppas-

sen met uitgeknipte stempels waar geen 
postzegels bij zitten. Het is vanwege de tekst 
duidelijk dat het stempel niet zomaar op ver-
zoek op een stukje papier is geplaatst, maar 
het was beter geweest om de hele envelop te 
tonen. Dan is het namelijk mogelijk om in je 

tekst te laten zien dat je weet waar-
om er geen postzegel nodig was. 
Waarschijnlijk werd de envelop naar 
een antwoordnummer gestuurd. 
Dat betekent dat de geadresseerde 
de portokosten voor zijn rekening 
neemt en dat jij als afzender dus 
geen postzegel hoeft te plakken.

Top 
of 

Flop
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Wolven
De laatste keer dat ik in de dierentuin 
was, lieten ze zich niet zien. Maar ik 
heb begrepen dat de wolven inmid-
dels vrij rondlopen in Nederland. Het 
zijn er niet zo veel, maar ze zijn er 
wel. Ze zullen je niet meteen aanval-
len als je een boswandeling maakt, ze 
zijn meer geïnteresseerd in schapen 
die ’s nachts in de weide staan. Het is 
de natuur, zullen we maar zeggen.

Drijvende oogjes
Van dit enorme dier zie je soms 
alleen de oogjes boven water 
uitkomen, het enorme lijf van rond 
de 3000 kilo ligt lekker te dobberen 
in een poel. Grappig: een nijlpaard 
kan niet zwemmen. Hij loopt over de 
bodem. De jonge dieren kunnen dat 
nog wel.
Maar 
vergis 
je niet 
in dit 
slome 
dier; hij 
maakt 
de 
meeste 
men-
selijke 

slachtoffers en hij is op het land heel 
wendbaar en snel, met een snelheid 
van soms wel 30 km per uur. 

Het Stokstaartje
Uren kan ik voor het hok van 
de stokstaartjes staan, wat een 
druktemakers zijn dat, zeg. Er wordt 
gerend, verstoppertje gespeeld, 
gegraven, gefopt en op wacht geze-
ten. En zelfs dat doen ze niet rustig. 
Extreem ADHD, denk ik. 

Om dierenzegels te verzamelen 
hoef je niet veel te zoeken, er zijn er 
genoeg. Het zal je dan ook goed luk-
ken om daar een verzameling van 
op te zetten en dat is wat de meeste 
kinderen ook doen. Heel vaak hoor 
ik jullie zeggen: ‘Ik verzamel dieren.’ 
Je kan ook één bepaald dier uitzoe-
ken en daar de zegels bij zoeken. 
Ben je behoorlijk filatelistisch bezig!
Succes er mee!

 

Een studiegroep: Frankeerstempel.nl
Je kunt natuurlijk postzegels verzamelen op 

de gewone manier: je verzamelt een land of 
een thema. Maar het kan nóg anders: je bestu-
deert een bepaald gebied binnen de postzegels. 
Als je dat met een groep verzamelaars samen-
doet, noem je het een studiegroep.
Het is niet moeilijk te raden wat de vereniging 

‘Frankeerstempel.nl’ als doel heeft. Daar worden 
oude en nieuwe frankeerstempels verzameld 
op een bepaalde manier. Daarnaast wil deze 
vereniging door informatie over die stempels te 
geven, zorgen dat er meer bekend wordt over 
deze frankeerstempels.
Iedereen die wel eens een albumblad maakt over 

een bepaald thema, gaat op zoek naar een bijbe-
horend stempel. En wat een feest als je dat vindt! 
Je kunt je ook laten helpen op die zoektocht, 
daarvoor moet je bij deze vereniging zijn. 
Meer weten of een keer een bijeenkomst bij-
wonen? www.frankeerstempel.nl

Willeke ten Noever Bakker
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oewel in Duitse veilingcatalogi nogal 
eens de term ‘Cholerabriefe’ wordt 
gebruikt, gaat het in werkelijkheid 
naast cholera om een ware bloem-

lezing van dreigende plagen zoals pest, pok-
ken, gele koorts en lepra1.
Er zijn twee groepen filatelisten die geïn-
teresseerd zijn in gedesinfecteerde post. 
Posthistorici met K.F Meyer als pionier2 kijken 
vooral naar de tekenen waaraan desinfectie is 
te herkennen: verkleuringen door bewerking 
met azijn, stoom of formaline, insnijdingen 
(disinfectection slits) aangebracht om gassen 
goed te laten penetreren, postale stempels 
of etiketten ten teken dat desinfectie van 
het poststuk heeft plaats gehad. Serieuze 
verzamelaars van gedesinfecteerde post zijn 

De cholera epidemie in Napels

H
verenigd in een internationale studiegroep, 
the Disinfected Mail Study Circle, onder een 
enthousiaste leider9. Sommige thematische 
filatelisten zijn geïnteresseerd in gedesinfec-
teerde post omdat hiermee de achtergrond 
en de geschiedenis van infectieziekten is te 
illustreren. In mijn Europese tijd was ik op dit 
gebied nogal actief, maar met mijn vertrek 
naar de Verenigde Staten werd deze periode 
afgesloten.

Desinfectie in de Nederlandse filatelie 
Voor verzamelaars van Nederland en overzee-
se gebieden is gedesinfecteerde post schaars. 
Desinfectie van brieven in Nederland zelf 
vond slechts plaats in een beperkte periode 
(1819-1837). Deze ‘zuivering’ van brieven werd 

uitgevoerd door ‘visiteurs’ van de marine, 
artsen van de medische dienst die verant-
woordelijk waren voor de uitvoering van de 
quarantaine regels. Verscheidene stempels 
waren in gebruik, waarvan Delbeke het meest 
complete en gedetailleerde overzicht heeft 
gegeven3. De brieven van de vroege periode 
(1819-1830) waren afkomstig uit de Ameri-
kaanse zuidelijke staten of het Caribische 
gebied (afb 1). Nu weten wij dat de dreiging 
in deze gebieden berustte op vrees voor gele 
koorts. 
De gezuiverde brieven van de klassieke 
periode (1831-32) waren daarentegen echte 
cholerabrieven. Zij stammen uit een periode 
toen een groot deel van Europa door de 
tweede cholera-pandemie werd geteisterd. 
Desinfectie werd niet uitsluitend door 
marine quarantainestations uitgevoerd, maar 
ook door quarantainestations op het land 
(afb 2+3). Na deze periode werd in Neder-
land geen desinfectie meer uitgevoerd. 
In Nederlands-Indië heeft desinfectie van 
post nooit plaats gehad. Wel is post uit Indië 
wel eens en route gedesinfecteerd. Bekend 
zijn de brieven naar Nederland die rond 1845 
in het lazaret van Malta werden behandeld. 
Een dergelijke brief is in maart 2010 nog 
in Filatelie afgebeeld4. Twee poststukken, 
een uitgaand en een binnenkomend, die in 
Rusland werden gedesinfecteerd, kunnen 
als zeldzaamheden werden beschouwd5. Een 

Desinfectie van post werd in het verleden toegepast in situaties waarin 
een dodelijke dreiging van een ernstige epidemie werd ervaren. Dergelijke 
situaties deden zich voor in tijden toen de kennis omtrent infectieziekten 
beperkt was, met name hoe bepaalde infectieziekten werden overgebracht. 
door Han Siem (in memoriam)

gedesinfecteerde nederlands-indische 
en nederlandse post (1881-1884)

Afb 1. 
Vouw-
brief uit 
Charles-
ton, 
Zuid-
Carolina 
(1826) 
naar 
Schie-
dam, 
gedes-
infec-
teerd in 
Brielle en 
voorzien 
van een 
hand-
stempel ‘Marine gezuiverd’ (Delbeke Q1). De eerste gele koorts epidemie in Charleston vond plaats in 
1699. Tussen 1790 en 1850 werd de stad door verscheidene gele koorts epidemieën getroffen.

Afb 2. Vouwbrief van Brighton ((8 apil 1832 naar Keulen, gedesinfec-
teerd in Brielle en voorzien van het langstempel ‘gezuiverd’ (41 mm). 
Cholera was in oktober 1831 door een schip in Engeland geimpor-
teerd. In februari 1832 had de ziekte zich uitgebreid tot Londen.

Afb 3. Vouwbrief van Leipzig (26 maart 1832), tijdens het hoogtepunt 
van de cholera epidemie verzonden maar Londen. Gedesinfecteerd in 
Arnhem en voorzien van het langstempel ‘gezuiverd’ (42 mm).

Afb 4. Om de dreigende vijfde cholera pandemie in te dammen openden de Turken in 1884 een quaran-
taine station voor pelgrims op het eiland Quamaran in de Rode Zee (tegenwoordig onderdeel van Jemen).
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echte rariteit is de Surinaamse briefkaart in 
de collectie Erfmann die uit vrees voor ‘me-
laatsheid’ in Bethesda werd gedesinfecteerd6.

De cholera epidemie in Napels (1884)
In de 19e en 20e eeuw vonden regelmatig 
cholera pandemieën plaats7, die in de regel 
hun oorsprong hadden in India, met name in 
Bengalen (het huidige Bangladesh). De vijfde 
cholera pandemie begon in juli 1881, zoals ge-
bruikelijk in India. De volgende maand brach-
ten reizende pelgrims de ziekte naar Aden en 
Hedjaz op het Arabische Schiereiland. Deze 
epidemieën waren nog relatief beperkt maar 
in 1883 kwam het tot een explosieve uitbrei-
ding en dook de ziekte op in diverse steden in 
Egypte met zeker 58.000 slachtoffers.
In Europa ontstond vrees dat de epidemie zich 
ernstig zou uitbreiden zoals tot de beruchte 
cholera pandemie van 1832. Frankrijk en 
Duitsland stuurden research teams naar 
Egypte om te zoeken naar de oorzaak die nog 
steeds onbekend was. Internationaal richtten 
autoriteiten op diverse plaatsen quarantaine 
stations in om de epidemie in te dammen 

(afb 4). Deze preventieve maatregelen bleken 
echter niet effectief.
In het voorjaar van 1884 sijpelde cholera door 
naar enkele Europese havens: Toulon (afb 5) 
en Napels. Gezien de erbarmelijke hygiëni-
sche omstandigheden kwam het in Napels tot 
een explosieve uitbreiding. In de maanden au-
gustus en september werden 10.000 gevallen 
geregistreerd met 5.000 doden8. Begrijpelijk 
leidden dergeijke cijfers tot een emotionele 
reactie van de bevolking, Uit de geestelijkheid 
kwamen zelfs stemmen op om cholera gelijk 
te stellen met ziekten als pest en melaats-
heid, te beschouwen als de toorn Gods, het 
resultaat van zondige ongerechtigheden.

‘Napels’ en de desinfectie van post
Sinds John Snow in 1854 een cholera epide-
mie in het Londense Soho tot stand bracht 
door persoonlijk het handvat van de beruchte 
Broad Street pomp te verwijderen (afb 6), 
was de desinfectie van post ter bestrijding 
van cholera epidemieën omstreden geraakt. 
Wat konden autoriteiten echter doen in een 
situatie als een heftige epidemie gepaard gaat 

met zo’n algemene paniek en onrust?
Gedesinfecteerde poststukken in verband 
met de cholera-epidemie van Napels kunnen 
op twee manieren worden ingedeeld. Een on-
derscheid kan worden gemaakt in de periode 
1881-1884 toen voornamelijk sprake was van 
cholera dreiging voor Europa, en de periode 
vanaf augustus 1884 toen de epidemie in 
Napels in volle heftigheid was uitgebroken. 
Persoonlijk maak ik een indeling in ‘Australië’: 
brieven uit Australië die op hun weg naar 
Europa werden gedesinfecteerd en ‘andere 
herkomst’.
Voor mijn voormalige thematische, medisch 
georiënteerde verzameling was ik zo gelukkig 
indertijd twee poststukken te kunnen aan-
schaffen die de cholera epidemie in Napels 
documenteerden. De eerste brief (afb 7) 
werd op 1 nov 1881 uit Mauritius, verzonden 
om via de ligne T van de Messageries Mari-
times via Suez, Napels en Marseille een adres 
in Nantes te bereiken. Twee insnijdingen (dis-
infection slits) laten zien dat de brief en route 
is gedesinfecteerd. De tweede brief (afb 8) 
werd op 2 juni 1883 in Adelaide, de hoofdstad 

Afb 5. Cholera paniek in Frankrijk. Trein passagiers uit Toulon en Marseille werden bij aankomst in Parijs ‘ontsmet’. 
In 1884 werden in Frankrijk 10.000 gevallen van cholera gediagnosteerd met een mortaliteit van 50%. De autoritei-
ten voelden zich geroepen tot het invoeren van desperate maatregelen die nu als nutteloos worden beschouwd. Afb 6. De befaamde Broad Street pomp in Soho.

Afb 7. Brief, verzonden uit Mauritius (1881), met de ligne T van de Messageries Maritimes 
via Suez, Napels en Marseille vervoerd naar Nantes. Twee insnijdingen als teken van 
desinfectie in Napels.

Afb 8. Brief uit Adelaide,(1883), de hoofdstad van Zuid-Australië. naar Berlijn. Ondanks 
de aantekening ‘via Brindisi’ werd de brief door de Orient Line via Napels getransporteerd 
en daar gedesinfecteerd en voorzien van drie insnijdingen. 
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van Zuid-Australië, naar Berlijn verzonden. 
Ondanks de route aanduiding via Brindisi 
werd de brief door de Orient Line vervoerd 
met een stop in Napels. Drie insnijdingen 
tonen aan dat de brief werd gedesinfecteerd. 
De desinfectie van de brieven vond plaats in 
Nisida, een eiland dat door een brug met Na-
pels verbonden is. In 1624 werd op het eiland 
een lazaret gebouwd dat in de 19e eeuw als 
quarantainestation werd gebruikt.

‘Napels’ en de Nederlands(-Indisch)e 
filatelie
Tot nu toe is bij mijn weten in de literatuur 
geen melding gemaakt van desinfectie van 
Nederlandse of Indische post als resultaat 
van de cholera epidemie van Napels. Delbeke 
meldt dat Nederlandse schepen die in die pe-
riode Napels aandeden in quarantaine werden 
gehouden, maar de post werd niet uitgeladen 
zodat desinfectie van post niet plaats vond.
In oktober 2017 werd in Zwitserland een 
omvangrijke verzameling ‘Messageries Mari-
times’ geveild. Een van de kavels bevatte een 

briefkaart (afb 9a+b), die op 25 september 
1881 verzonden werd van Weltevreden naar 
Gent. De kaart laat het zeldzame stempel 
POSS NEER/ PAQ. FR. P. No 1 / 1881 en een 
vaag rood transitstempel Modena a Paris. 
Het meest bijzonder zijn echer de drie insnij-
dingen die wijzen op desinfectie in Napels.
Een ander poststuk laat een brief zien, 
verzonden naar Zutphen (afb 10a+b), met 
een stempel POSS. ANGL, PAQ. / FR.N. No 8 
(waarschijnlijk aangebracht in Aden), op de 
achterzijde ook nog een stempel LIGNE N 
/ PAQ. FR. No,8 van de Djemnah). De brief 
toont bovendien drie insnijdingen, die op de 
achterzijde duidelijker te zien zijn dan op de 
voorzijde. Een dergelijke desinfectie had ik 
nooit eerder in een Nederlands(-Indisch)e 
correspondentie waargenomen.

Op zoek naar meer Nederlands 
(-Indisch)e poststukken met ‘Napels’ 
desinfectie 
Deze onwaarschijnlijke vondst was voor mij 
aanleiding om navraag te doen bij enkele 

ervaren Indië-filatelisten of zij enige ervar-
ring hadden met Napels desinfectie. Ik heb 
welis waar circa 20 jaar beperkt Nederlands-
Indië verzameld, maar echte Indië kenners 
verzamelen zeker 40 jaar. Navraag bij twee 
Nederlandse Indië-kenners, waaronder een 
veilinghouder, leverde echter een negatief 
resultaat op.
Daarop consulteerde ik een contact uit 
mijn ‘oude tijd’ de leider van de ‘Disinfected 
Mail studygroup’, Hij verraste mij met een, 
weliswaar onvolmaakt, poststuk (afb 11a+b). 
Het is een envelop die in 1884 verzonden werd 
uit Banda en via Siboga, Padang en Napels 
Berlijn bereikte. Op de gehavende achterzijde 
zijn duidelijk vier desinfectie insnijdingen te 
zien. Gezien de staat van het poststuk en het 
ontbreken van de bijfrankering was het niet 
meer geschikt om in het internationaal be-
kroonde exponaat van de eigenaar getoond te 
worden. Gezien mijn (gretige) belangstelling 
en onze oude relatie was hij bereid de envelop 
aan mij te verkopen zodat deze in dit artikel 
getoond kan worden,

Afb 9a. Briefkaart uit Weltevreden (25 sep. 1881), verzonden naar Gent (31 octo 1881) 
met drie desinfectie insnijdingen, aangebracht in Napels.

Afb 10a. Envelop, gepost aan boord van de Djemnah in Aden (POSS. ANGL, PAQ. / FR.N. 
No 8 ), in februari 1884 verzonden naar Zutphen .

Afb 9b. Achterzijde van afb 9a, waar de drie desinfectie insnijdingen nog duidelijker 
zijn te zien.

Afb 10b. Achterzijde van de envelop waar de drie desinfectie insnijdingen, aangebracht in 
Napels, duidelijk zijn te zien. De Djemnah arriveerde in Marseille op 18 febrari 1883, de post 
werd in Napels gedesinfecteerd (Salles V, blz 108)
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Hoewel in dit artikel slechts drie poststuk-
ken worden getoond, valt op dat het in alle 
gevallen gaat om poststukken afkomstig uit 
buitenlandse collecties. Correspondentie van 
Indië naar Nederland via de Nederlandse re-
derijen werden niet in Napels uitgeladen maar 
rechtstreeks naar Amsterdam of Rotterdam 
vervoerd. En route in Napels gedesinfecteerde 
post via die weg is derhalve niet te verwach-
ten. Lezers van Filatelie die nu of in de toe-
komst beschikken over in Napels gedesinfec-
teerde post worden opgeroepen dit te melden 
bij de hoofdredacteur. Dergelijke poststukken 
lijken te worden gekenmerkt door
• Periode 1881-1884
• Drie tot vier ‘disinfection slits’
• Poststukken uit Indië naar het buitenland 
via een buitenlandse rederij of
• Poststukken naar Nederland in Napels 
uitgeladen door een buitenlandse rederij
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Afb 11a. Envelop, gepost in Banda (18 juli 1884), vervoerd naar Berlijn, voorzien van insnijdingen als resulaat van 
desinfectie in Napels. Helaas is de 15c bijfrankering verwijderd.

Afb 11b. Achterzijde van de envelop, waar de vier desinfectie insnijdingen duidelijker te zien zijn 

 

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

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

Diversen
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

K

LEIN E

A N N O N

C
E

S 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 ver-
zamelaars van Italië, San Marino en 
Vaticaan. Bekijk de veiling op 
www.filitalia.nl. Lid worden: 
bel 06-53313000 of 0181-774870. 

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

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

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

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

 Z 200 gebruikte albums voor  40% van de nieuwprijs

 Z Nieuwe albums en supplementen

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

 Z Postzegelbenodigdheden zoals pincetten, klemstroken, loepen, insteekboeken

 Z Bewerking mancolijsten

 www.tenkatephilatelie.nl
  info@tenkatephilatelie.nl

 06 – 466 44 808

http://www.nvpvl.nl/
http://www.csk.nu/
http://www.usca.nl/
mailto:info@usca.nl
tel:0180-316452
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
http://www.chinafilatelie.nl/
tel:0182-379470
http://www.sgbritannia.nl/
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et museum is in 1996 door de Emir-
ates Philatelic Association opgezet 
om het verzamelen van postzegels te 
stimuleren.

Dubai is een onderdeel van de Verenigde 
Arabische Emiraten. Tot 1971 was dit gebied 
onder Engels bestuur. Vanaf 1964 was er 
een onafhankelijke Postdienst met eigen 
postzegels en postkantoren. Er werden toen 
ook postkantoren geopend in de andere 
Emiraten zoals Abu Dhabi, Sharjah, Ajman 
en Ras al Khaimah, die elk eigen postzegels 

H

Dubai is een nieuwe stad. In een wat ouder gedeelte, waar vanaf 
omstreeks 1900 Perzische handelaren leefden, zijn de laatste 
jaren veel traditionele huizen gerestaureerd. In een daarvan is het 
Philately House gevestigd met een klein museum waar iets over 
de geschiedenis van de posterijen in dit gebied wordt uitgelegd. 
door Pierre Tissot van Patot

kregen. In 1972 zijn die postdiensten verenigd 
in een gemeenschappelijke postorganisatie, 
met gezamenlijke postzegels van de Verenigde 
Arabische Emiraten.

Geschiedenis van de post
Het gebouw (afb. 1) bestaat uit een paar 
kamers die bijna allemaal uitkomen op de 
centrale tuin. Er is alleen een kleine gang tus-
sen de voordeur en de tuin. De twee kamers 
die hierop uitkomen waren waarschijnlijk voor 
de handel. De rest van het huis was alleen voor 

de familie, bezoekers kwamen niet verder dan 
de ingang.
In kamer 2 (afb. 2) wordt iets verteld over de 
geschiedenis van de post. Dit begint met de 
oudste vorm van georganiseerd versturen van 
berichten. In China, het oude Egypte, het oude 
Griekenland werden berichten van de overheid 
verstuurd door speciale diensten. In de tijd dat 
Marco Polo China bezocht waren er duizenden 
kantoren waartussen door de overheid berich-
ten werden verstuurd.
Kamer 3 geeft een overzicht van de oudste 
zegels in de wereld en per werelddeel. Hier 
kun je zien hoe snel de zegels zich hebben 
verspreid over de wereld. In kamer 2 en 3 
word alles getoond in plaatjes, dus niet met 
originele zegels (afb. 3).

Dubai
Kamer 4 gaat over de geschiedenis van de 
post van Dubai (afb. 4). De geschiedenis 
wordt uitgelegd met interessante originele 
poststukken en veel tekst. Tot 1909 was er nog 
geen postagentschap in dit gebied. Post werd 
zonder zegels en stempels vervoerd naar een 
plaats waar wel een postkantoor was en daar 
vandaan verstuurd. Alleen aan het adres van 
de afzender is te zien waar de brief vandaan 
kwam. Er waren veel handelaren van Indiase 
en Perzische afkomst, die brieven stuurden 
voor hun handel. Dus veel post naar India en 
Perzië, maar ook naar bijvoorbeeld Muscat.
Toen er wel een volledig postkantoor was in 
Dubai, viel dit onder Karachi (India). Tot 1947 
werden Indiase zegels gebruikt, daarna de 
zegels van Pakistan. Van 1948 tot 1964 kwam 
het postkantoor onder leiding van Groot-
Brittannië en werden er Engelse zegels met 
een overdruk gebruikt. De eerste zegels van 
de Emiraten werden door Dubai uitgegeven in 
1963. Deze konden in de andere Emiraten niet 
worden gebruikt omdat daar nog geen post-
kantoor was. In 1967 werden de postdiensten 
van de Emiraten onafhankelijk, met verschil-
lende zegels voor de diverse Emiraten. Ook 
in de andere emiraten waren postkantoren 
geopend. In 1972 werden de diverse poste-

Philately 
House, Dubai
bezoek aan het postmuseum 11

1

2 3 4
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rijen gebundeld en kwamen er zegels van de 
Verenigde Arabische Emiraten.

Andere emiraten
Kamer 5 toont zegels van de andere emiraten 
(afb. 5). Kamer 6 toont de postale geschie-
denis van Abu Dhabi (afb. 6) en geeft een 
voorbeeld van zegels en postwaardestukken.
Boven zijn een paar ruimtes waar bijeenkom-
sten van Filatelisten kunnen worden georgani-
seerd. Dat gebeurt niet op dinsdagochtend en 
ik ben daar niet binnen geweest.
Toegang tot het museum is gratis. Filatelisten 
die Dubai bezoeken zouden het museum 
moeten bezoeken als onderdeel van een 
wandeling door de oude stad. Het is leuk om 
het historische gebouw te bekijken, ook als 
men de tentoonstelling niet wil bekijken. Er is 
een postzegelhandelaar in kamer 1 (afb. 7) bij 
de ingang die controleert of er niets vreemds 
gebeurt. Maar die heeft geen direct toezicht 
op de kamertjes met de tentoonstelling. Hij 
verkoopt zegels uit de Emiraten en ook een 
hoop literatuur.

In de omgeving is ook een aardig munten 
museum waar ook een hoop te zien valt.
Het museum werd bezocht op 5 december 2017.

No. 5 Al-Fahidi Area, Bur-Dubai
Open zaterdag t/m donderdag van 08.30 
tot 17.30. Op vrijdag gesloten. www.epa.ae

5 6

7
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De titel van dit kloeke boek is 
duidelijk: een jubileumbundel ter 
gelegenheid van het 50-jarig be-
staan van deze vereniging. Zo zijn 
er natuurlijk wel meer verenigin-
gen die een publicatie uitgeven om 
de jubileumviering op te luisteren. 
Dit is echter meer dan een verza-
meling opstellen van en over de 
verenigingen het verzamelgebied.
Gelet op de veelheid aan auteurs 
spat het er vanaf dat het een 
actieve en bloeiende vereni-
ging is. Het laat ook zien dat 
‘Frankrijk verzamelen’ meer 
is dan het verzamelen van de 

postzegels van Frankrijk. Het 
boek is ingedeeld in een aantal 
hoofdstukken die de leidraad 
vormen. Zo lezen we over ‘Franse 
postzegels nader beschouwd’, 
‘Frankrijk op post zegels’, ‘Postale 
historie’ en ‘Frankrijk overzee’. 
Verder ‘Een korte terugblik op de 
geschiedenis van de CFV’, waarbij 
ook de verenigingspublicaties in 
boekvorm zowel als het eigen tijd-
schrift Marianne aan bod komen.
Het boek is professioneel 
uitgevoerd en met de veelheid 
aan afbeeldingen van bijzonder 
goede kwaliteit ook een lust voor 

het oog. Gelukkig dat er bij ieder 
hoofdstuk nog een inhoudsopga-
ve vermeld is, anders hadden we 
niet geweten dat Ad Meijers ook 
een artikel geschreven had.

Uitgave: Contactgroep Frank-
rijk  Verzamelaars. Coördinatie: 
Edwin  Voerman en Roelof van der 
Kamp. 259 pag., 2017. 22,5 x 22,7 cm, 
gebonden. Prijs: € 22,95 (of € 26,45, 
inclusief een jaar lidmaatschap). 
Rekeningnr. NL48 INGB 0001882023 
t.n.v. Contactgroep Frankrijk Verza-
melaars te Amsterdam. Vergeet uw 
adres niet te vermelden.

Contactgroep Frankrijk Verzamelaars 1967-2017
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Opgaven voor deze rubriek in 
het septembernummer 2018 
(verschijnt 6 september) moeten 
uiterlijk op 5 augustus 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. 

Maassluis. Theater Koningshof, 
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

14 juli:
’s-Hertogenbosch. Cultureel 
Centrum De Helftheuvel, 
Helftheuvelpassage 115, 
10.00-12.00 uur. T: 073-6567680. 
info@hertogpost.nl

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

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

2019
9+10 maart
Nijmegen. Novio-Fair, OC Huisman 
sporthal, Dennenstraat 25. 
www. Noviopost.nl

18-20 april
Gouda. Nationale Tentoonstelling 
Gouda 2019. Sportcomplex De Mam-
moet, Calslaan 101. www.sfeg.nl

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

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

https://maps.google.com/?q=Uiverlaan+20&entry=gmail&source=g
tel:010%20591%206747
mailto:cees.mertens@ziggo.nl
http://www.pvbreda.nl/
https://maps.google.com/?q=Cypresstraat+58&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Cypresstraat+58&entry=gmail&source=g
tel:046%20458%205187
tel:046%20458%205187
mailto:Hub.bellen@outlook.com
tel:020%20694%202002
tel:071%20541%200623
mailto:freekversteegen@hotmail.com
tel:0182%20631%20928
mailto:beurscoordinator@nvpvboskoop.nl
http://www.nvpvboskoop.nl/
http://www.zhpv.nl/
http://www.pzv-volkel-uden.com/
https://maps.google.com/?q=Van+Vlotenlaan+85&entry=gmail&source=g
http://www.deventerpostzegelvereniging.nl/
mailto:secretaris@noviopost.nl
tel:0167%20563%20568
tel:06%2011301128
tel:020%20694%202002
mailto:jankoenraadt8@gmail.com
mailto:hermgeerlings@home.nl
tel:040%20205%202490
mailto:secretaris@noviopost.nl
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
mailto:info@hertogpost.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
http://www.sfeg.nl/
http://www.zhpv.nl/
mailto:info@hertogpost.nl
https://maps.google.com/?q=Hamersveldseweg+30&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Hamersveldseweg+30&entry=gmail&source=g
tel:0318%20513222
mailto:beurs@deloupeleusden.nl
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25 augustus:
Oldenzaal. Café de Boom, Bent-
heimerstraat 43, 10.00-15.00 uur. 
T: 0541-518026

26 augustus:
Reuver. De Schakel, Broeklaan 2, 
10.00-13.00 uur. 
hermgeerlings@home.nl

1 september:
De Weere, Theresiahuis, Vekenweg 
2, 12.30-15.30 uur. T: 0229-582544.
Meppel. Kerkelijk Centrum Trias, 
Groenmarkt 6, 9.00-12:30 uur, 
T: 0529-432746. 
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5, 13.15-
16.00 uur. T: 0341-256163.|
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 
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

2 september:
Breda. Clubhuis “De Toss”, Valkenier-
slaan 285a. 9.30 -12.30 uur. T: 076-
5144671. cees.mertens@ziggo.nl
www.pvbreda.nl
’s-Hertogenbosch. Noorderkroon, 
Manis Krijgsmanhof 71, 9.30-12.30 
uur. T: 073-6567680. 
info@zoetelief-denbosch.nl

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

8 september:
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
Leusden. De Til, Hamersveldseweg 
30, 13.00-16.30 uur. T: 0318 513222. 
beurs@deloupeleusden.nl 
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12:00 -16:00 uur. 
T: 010 5916747.

9 september:
Anna-Paulowna, Ontm. Centr. Veer-
brug, Sportlaan 21, 9.00-12.00 uur. 
T: 0224-223029.
Boxtel. Gemeenschapshuis De 
Walnoot, Reginahof 1, 10.00-13.00 
uur. T: 0411-673485.
Echt. Buurthuis St.Joris, Cypres-
straat 58, 9.30-12.00 uur. T: 046-
4585187. Hub.bellen@outlook.com 
Obdam. Ver. Gebouw De Brink, 
9.00-12.00 uur. T: 0226-452047.
Wijchen. Wijkcentrum ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 10.00-
13.00 uur. T: 024-6411388.

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

12 september:
Mijdrecht. ’t Oude Parochiehuis, 
Bozenhoven 152, 19.00-22.00 uur. 
T: 0297-289322. 
www.verzamelaars rondevenen.nl

13 september:
Kloetinge. Amicitia Schimmel-
penninckstraat 14 19.30-22.00uur. 
T: 0113-228562 ecm@zeelandnet.nl 

15 september: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerbera straat 6, 9.30-15.00 uur. 
T: 0297343885. 
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
Apeldoorn. Wijkcentrum het Bol-
werk Ravelijn 55, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-30718411. 
organisatie@eindejaarsbeurs.nl 
www.eindejaarsbeurs.nl 
Bilthoven. Oost Europa, ’t Vogel nest, 
Boslaan 1, 10-16 uur, T 0346-572593.
Boskoop. De Loods, Achter de Kerk, 
13..00-17.00 uur. T: 0182-631928. 
beurscoordinator@nvpvboskoop.nl 
www.nvpvboskoop.nl
Markelo. Socuruimte De Haver-
kamp, Stationsstraat 30, 10.00-
15.00 uur. T: 0548-858220.

16 september:
Alkmaar-Oudorp. Wijkcentrum “De 
Oever”, Amstelstraat 1, 10.00-15.00 
uur. T: 072-5896190. www.post-
zegelverenigingnoordholland.nl
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, 9.00-12.00 uur. 
T: 0224-298416.

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

22 september:
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” Lange-
straat 76, 13.00-16.00 uur. T: 06-
83676700.
Mijdrecht. ’t Oude Parochiehuis, 
Bozenhoven 152, 9.30-13.00 uur. 
T: 0297-289322. 
www.verzamelaarsrondevenen.nl

23 september:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur. 
T: 0227-542286.
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstr. 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002.
Oud-Gastel, Hart van Gastel, Markt 
8, 9.30-13.00 uur. T: 06-23300801. 
jankoenraadt8@gmail.com
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerklaan 18, 9.00-1.30 
uur. T: 040-2052490. 

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

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

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

6 oktober:
De Weere, Theresiahuis, Vekenweg 
2, 12.30-15.30 uur. T: 0229-582544.
Meppel. Kerkelijk Centrum Trias, 
Groenmarkt 6, 9.00-12:30 uur, 
T: 0529-432746. 

NATIONAAL ARCHIEF
Onderzoeksdagen: donderdag 28 juni. 
23 augutus, 20 september, 18 okto-
ber, 15 november, 13 december.
Vooraf aanmelden: monique.
erkelens@nationaalarchief.nl
T: 06-11316460
www.nationaalarchief.nl 
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ok over Vleuten valt wat te melden. 
De kantoorhouder, Maria van Gent, 
heeft met haar mogelijkheden en 
aanwezige telefoon het verzet gehol-

pen waar ze kon. Haar zoon vertelde mij dat 
er niet over gesproken werd, ook niet na de 
oorlog zodat details helaas ontbreken.
Een andere inwoner van Vleuten die in 1943 
voor de Arbeitseinsatz naar Duitsland gegaan 
was kreeg van zijn familie een bericht (afb. 18) 
dat zijn zuster op sterven lag. Hij heeft haar 
niet meer gezien. Toestemming om tijdelijk 
naar huis te gaan werd niet verleend door de 
bezetter.
Bestuurlijke zaken gingen gewoon door. 

Het bewijs dat de burgemeester van Vleuten 
eveneens burgemeester van Haarzuilens was 
ziet u in de afbeelding, (afb. 19), een brief van 
het departement van sociale zaken uit 1944. 
Haarzuilens deelde de burgemeester met 
Vleuten maar was een zelfstandige gemeente. 

O

Filatelie en Heemkunde zijn nauw 
met elkaar verbonden in dit artikel. 
Maar waar kunnen we Vleuten en 
De Meern vinden? Deel 1 stond in 
het mei-nummer van Filatelie.
door Jan Sangers

Overigens heeft Haarzuilens nooit een eigen 
postinrichting gehad. In Haarzuilens staat 
het grootste kasteel van Nederland. Hier een 
beeld uit 1918 (afb. 20). Er zouden stukken te 
vinden moeten zijn die naar de baron gestuurd 
zijn. Helaas heb ik die nog nooit aangetroffen.

Correspondentie
Over de brief (afb. 21) is iets merkwaardigs op 
te merken. De aangetekende brief, verzonden 
vanuit De Meern uit het gedeelte behorend tot 
de gemeente Vleuten, naar het gemeentehuis 
in Vleuten. Het lokaal brieftarief was 6 cent en 
het interlokaal tarief was 7½ cent. Je kunt je 
afvragen of de tariefstelling juist is toegepast.
De adreskaart (afb. 22) bij een pakketverzen-
ding laat vele postale aspecten zien, zoals 
diverse stempels De Meern, douanestempels 
Essen en Gent. De verzender is het enige be-
drijf op dat moment (60er jaren vorige eeuw) 
in De Meern dat internationaal produceerde. 
Men maakte fiets- en autolampen en fietsdy-
namo’s, beter 
bekend onder 
de merknaam 
Lucia.
De volgende 
brief is ver-
zonden vanuit 
De Meern 
naar Libanon, 

Postgeschiedenis van Vleuten De Meern [2]
Beiroet, op 10 juni 1977. Wegens de burger-
oorlog aldaar was de postbezorging gestaakt 
(afb. 23). Aanvankelijk is er strafport opgezet. 
Het buitenlandtarief was in die dagen 75 cent. 
Kennelijk had de beambte niet in de gaten ge-
had dat er sprake is van een korting vanwege 
de eigen frankeermachine. Het is in ieder 
geval doorgehaald. 

Recente ontwikkelingen
Zowel in Vleuten als in De Meern gingen 
de ontwikkelingen door. De locaties van de 
kantoren wijzigden nog enkele malen totdat in 
1967 in De Meern en 1971 in Vleuten (afb. 24) 
de laatste locaties worden betrokken.
Ondertussen waren Vleuten en De Meern de 
nodige malen geswitcht van het resort Utrecht 
naar Woerden en vice versa.
Na de ingebruikname van de sorteercentra in 
1997 was het moeilijk om nog stukken te vin-
den met een stempel van Vleuten of De Meern. 
Aangetekende stukken liepen nog enkele 
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23

Postgeschiedenis van Vleuten De Meern [2]

22

jaren door via de kantoren. Echter 
het leeuwendeel van de post liep via 
Nieuwegein. Vanaf die tijd is de PRIC 
code op de brieven verschenen. Een 
teken van verdere automatisering. 
Het enige waaraan je kunt zien waar 
de stukken vandaan komen is bij-
voorbeeld op strafportkaarten zoals 
deze uit 2004 (afb.24a)
Vleuten De Meern hield op te be-
staan. Op 1 januari 2001 ging de ge-
meente op in de gemeente Utrecht.
Toen TPGpost in 2004 een contract 
afsloot met Bruna werd er een post-
agentschap in de Bruna gevestigd. 
Niet de post verhuisde maar Bruna 
betrok het pand van de post. Midden 
2008 moest Bruna haar deuren in 
Vleuten sluiten. Het lukt TNT Post 
niet om vervangende ruimte te vin-
den. Vleuten zat zonder postinrich-
ting. Het duurde tot februari 2009 
totdat er in het Wijk-servicecentrum, 
het voormalige gemeentehuis van 
Vleuten De Meern een service-
punt werd ingericht. De bewoners 
moesten naar De Meern gaan om 
een kantoor te bezoeken. Het duurde 
tot ver in 2010 alvorens een locatie 
gevonden werd bij de plaatselijke 
drogist.
In De Meern bleef het hulppostkan-
toor langer in bedrijf. De sluiting 
in 2010 leidde ertoe dat TNT post 
iedere bewoner een kaart stuurde 
met daarop de nieuwe locaties van 
de postkantoren (afb. 25)

Het begon er op te lijken dat wij als 
verzamelaars om dit soort historie 
te verzamelen buitenspel werden 
gezet. Opgezadeld met een fantasie-
loze baliefrankeermachine met voor 
elke machine een identiek nummer. 
Hiermee kan men aantonen vanwaar 
een poststuk verzonden is. In Vleuten 

24a24
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De Meern gaat het om de baliefrankeerma-
chines PKM 175862, PKLP 175620, PKLP1 
160490 en PKLP1 156382. Totdat tot mijn 
grote blijdschap juni 2017 voor ieder kantoor 
een stempel beschikbaar gesteld werd. Toch 
nog wat meer mogelijkheden om post vanuit 
Vleuten De Meern te herkennen (afb. 26+27). 
Intussen zijn er maar liefst 7 postagent-
schappen in de voormalige gemeente en 
Leidsche Rijn, dat het gehele westelijke deel 
van Utrecht omvat ten westen van de A2.

Dank
Dank gaat uit naar de oud-postboden van 
Vleuten en De Meern: Co Schwartze, Jaap 
Dunsbergen, Henk van Woudenberg, Willem 
Weergang, Ton Scheepens, Cor Ekema en 
Jan Uyterlinden. Oud-kantoorhouders of 
familieleden daarvan zoals daar zijn Gerard 
Hanssen, Anton de Bil, Kees Brugman en 
Marian Veldman-Boeyen. Medewerkers van 
de historische vereniging Vleuten De Meern 
Haarzuilens. Ad de Goede die mij diverse 
oude documenten heeft toegezonden. Dank 
aan Cees Janssen die mij toegestaan heeft 
alle stempelinformatie die ik via hem heb 
mogen ontvangen te mogen gebruiken voor 
dit artikel. COMM, museum van communica-
tie, Den Haag en internet.

25
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ij was nog zo gewaarschuwd door een 
van zijn maten, geboren en getogen in In-
dië, om geen groene zwembroek te dra-
gen. Zes jonge dienstplichtige mannen, 

pootjebaden bij Nglijep, aan de zuidkust van Java, 
drie uur rijden van Malang. Vanaf een scherpe, 
hoge rots keken ze in zwemkleding naar de woeste 
branding. Een geweldige golf sloeg tegen de rots, 
spoelde er gedeeltelijk overheen, en trok zich weer 
terug. Toen stonden er nog maar vijf mannen.
Dit waargebeurde verhaal werd in 1984 opgera-
keld door een van de vijf overlevenden, 37 jaar 
later en zo’n 600 kilometer westelijker aan de 
Indische Oceaan oftewel de Zuidzee. We bevon-
den ons in kamer 308 van het Hotel Samudera 
Pelabuhan Ratu, daarheen gebracht door een 
dwerg, speciaal aangesteld om nieuwsgierige 
gasten naar deze kamer te begeleiden, uiteraard 
wel tegen betaling. In deze kamer verblijven nooit 
toeristen, omdat ze gewijd is aan Njai Loro Kidoel 
(ook wel Nji Roro Kidul), de Godin van de Zuidzee.
Een mythologische figuur, waarover talrijke 
prachtige verhalen bestaan, niet zelden volgens 
overlevering mondeling doorgegeven. Maar voor 
de Javaan bestaat zij. Zij wordt aanbeden en 
haar worden offers gebracht. De soesoehoenan 
(ook wel soenan, vorst) van Soerakarta spreekt 
haar dagelijks in een speciaal daarvoor bestemd 
vertrek in zijn paleis. Het is een vrouw van 
adembenemende schoonheid, met een onderli-
chaam als van een zeemeermin. Haar favoriete 

kleur is groen en 
vooral mannen op 
het strand of in 
de branding die 
groene kleding 
dragen, worden 
door haar verleid 
en vervolgens mee-
gesleurd naar haar 
paleis op de bodem 
van de Zuidzee. 
Maar het zijn 
niet de legenden 
rondom Njai Loro 
Kidoel die leiden 
tot de oprichting van een hulppostkantoor in 
Palaboehan Ratoe (= vorstelijke ankerplaats), 
gelegen aan de Wijnkoopsbaai. 
Al in het midden van de 19e eeuw wordt gezocht 
naar een geschikte aan- en afvoerplaats langs de 
zuidkust van Java, waar voortdurend metershoge 
golven tegenaan beuken. In West-Java blijkt de 
Wijnkoopsbaai daarvoor geschikt. Deze prachtig 
gelegen baai, vernoemd naar de VOC-opper-
koopman Wijnkoops, bevindt zich ten westen van 
Soekaboemi en biedt schepen een mogelijkheid 
daar te ankeren. Maar pas rond 1900 worden 
serieuze pogingen ondernomen om de baai te 
benutten en het vissersdorpje Palaboehan Ratoe 
te maken tot stapelplaats en uitvoerhaven van 
de producten uit het achterland. Meerdere cul-

tuurondernemingen vestigen zich in de regio en 
zo ontstaat bedrijvigheid. Op 1 september 1912 
krijgt Palaboehan Ratoe een hulppostkantoor.
Hoeveel onvoorzichtige in het groen geklede 
mannen heeft Njai Loro Kidoel daar al weten te 
verleiden? Volgens de dwerg kijken zowel Indone-
sische mannen als vrouwen wel uit om de Godin 
van de Zuidzee zo te tergen. Mocht u er ooit heen 
gaan, dan bent u vast gewaarschuwd.

Peter Storm van Leeuwen

Literatuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nyai_Loro_Kidul 
Encyclopædie van Nederlandsch-Indië, vierde deel (1906), 
p. 788-789
Javasche Courant nr. 42 van 24 mei 1912, p. 636

Tempo doeloe 1916
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Oorlogsdreiging
ilatelie en het verzamelen van ansicht-
kaarten komen steeds meer bij elkaar. 
Het tijdsbeeld kan een grote steun zijn 
bij de beeldvorming van de periode waar-

uit een brief of postzegels worden bestudeerd. 
Het gaat ook steeds meer om de inhoud van het 
document. Wat staat er nu precies? Wat wordt er 
bedoeld? In welke context moeten we de inhoud 
zien? En zo gaan we stapje voor stapje van zuivere 
posthistorie richting sociale geschiedenis. Ontwik-
kelt de filatelie zich ooit tot vast onderdeel van het 
repertoire van de bloeiende historische verenigin-
gen om ons heen? Het zou zo maar kunnen. 
Via internet kwam ik op het spoor van de hier 
afgebeelde ansichtkaart van een kazerne met wat 
dragonders aan de poort in het Frankrijk van voor 
de Eerste Wereldoorlog. Ik zag er een mooie illus-
tratie in en een fraaie combinatie van een militaire 
kaart met een postzegel met militaire portvrijdom 
(Franchise Militaire, afgekort F.M.). Bij aankomst 
van het stuk viel mijn oog op de achterzijde van de 
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kaart direct op de datum: 29 juli 1914. Op 28 juli 
was de Oostenrijks-Hongaarse invasie van Servië 
begonnen en daarmee de Eerste Wereldoorlog. 
Op 3 augustus verklaarde Duitsland de oorlog 
aan Frankijk. Snel gleden mijn ogen langs de tekst 
die niet moeilijk is te lezen omdat de schrijver 
ondanks zijn wat onvaste handschrift heel con-
sequent is in zijn samentrekkingen van bepaalde 
letters. Eén woord kon ik niet lezen en van twee 
uitdrukkingen begreep ik de betekenis niet. Nu 
ken ik de voorzitter van de filatelieclub van Truch-
tersheim in de Elzas. Toen ik hem de kaart liet zien 
en hem mijn puzzelstukjes voorlegde, kwam er 
per kerende post antwoord van een van de leden 
en was het plaatje compleet. Kijk, zo heb je nog 
eens wat aan je buitenlandse filatelievrienden!
Onderstaand geef ik u de vertaling van de tekst 
waarbij ik af en toe tussen () de Franse tekst aan-
haal om die vervolgens toe te lichten. Dit kaartje 
brengt de geschiedenis bijna tastbaar dichtbij.  
Eerst de linkerkant van de kaart:

 
 
Auxonne, 29 juli 1914
 
Lieve ouders, lieve H’riette, (Henriette),
Sinds maandag zijn we ingekwartierd! ... Wat is er toch 
aan de hand? We moeten mobiliseren! De velduitrusting is 
gepakt, de veldtenues zijn uitgedeeld evenals de nu gesle-
pen sabels. Het geschil tussen Oostenrijk en Servië heeft 
dus een kwalijke wending genomen. We zijn niet op de 
hoogte! Er circuleren geruchten binnen de kazerne maar 
niemand weet iets. Men heeft de officieren teruggeroepen 
(van verlof) evenals de manschappen die met verlof waren. 
Ook heb ik mijn patronen ontvangen (‘Mes cartouches ont 
été également touchés’. Toelichting van Franse zijde: ‘Les 
cartouches ont été touchés’ betekent dat de schrijver zijn 
standaard hoeveelheid patronen heeft ontvangen namelijk 
300 stuks die zich nu in zijn patroontas bevinden). 
We zijn volledig uitgerust en gereed voor vertrek (‘Les 
fourgons étaient approvisionnés’). We vragen ons af wat er 
staat te gebeuren. U die vrij bent, lieve ouders en die ….
 
Nu gaan we naar de rechterkant van de kaart:
 
een veel beter zicht op de situatie hebben dan ik, maak 
je niet ongerust. Ik, van mijn kant houd me kranig en ben 
bereid te vechten (‘et suis bien décidé’). Nog altijd werk 
ik op kantoor, de chef vertelt me dat we niets hoeven te 
vrezen, dat een oorlog op Frans grondgebied momenteel 
niet mogelijk is, en dat men anders problemen in het 
land verwacht. En dat is waar, maar hij voegt eraan toe 
dat, indien dat zou gebeuren (oorlog op Franse bodem) 
hij (de chef dus) niet de enige zal zijn die zijn billen zal 
samenknijpen. (Hier gebeurt iets interessants. Billen zijn 
in het Frans ‘selles’. Hoewel de zoon het woord als zodanig 
gebruikt, durft hij het voor zijn ouders en zusje toch niet 
helemaal voluit te schrijven en kort het woord af tot ‘sel…..’. 
Dat schijnt tegenwoordig wel anders te gaan tussen ouders 
en kinderen!). Elke dag werken we op kantoor aan de 
mobilisatie. Gisteren was er een mobilisatieoefening. Om 
kwart voor vijf ontvingen we de order om te mobiliseren en 
om half negen stond iedereen klaar voor vertrek. Het moet 
twee uur sneller. Maar laten we niet op de gebeurtenissen, 
die tamelijk onwaarschijnlijk zijn, vooruitlopen. Ik wacht 
jullie goede nieuws met ongeduld af in deze angstige tijden. 
Ik omhels jullie liefdevol.
 
Maurice
 
P.S. Ga je vooral niet lopen kwellen. Daarvoor is geen plaats!

Naschrift
Omdat wij weten hoe het is afgelopen, is de tekst 
voor ons extra betekenisvol. Het is maar de vraag 
of onze Maurice de eerste oorlogsmaanden heeft 
overleefd. Ten gevolge van een verkeerde inschat-
ting van het Franse opperbevel over de plaats van 
de Duitse aanval die in het oosten van Frankrijk 
werd verwacht, werden de Fransen totaal verrast 
toen de Duitse legers met een brede omtrekken-
de beweging in het westen van het land opdoken. 
Pas bij de Marne wist men begin september met 
hulp van het Engelse expeditieleger, waarvan 
in december 1914 nog slechts 10% van de 
manschappen in leven was, ten koste van grote 
verliezen de Duitse opmars tot staan te brengen.

samenstelling Edwin Voerman 
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Farao in de Purmer
Het behoeft geen uitleg dat het wel 
en wee van plaatselijke filatelistische 
verenigingen staat of valt bij gratie 
van een actief bestuur en een leer-
zaam clubblad. Het behoeft ook geen 
uitleg dat sommige verenigingen in 
ons land deze vereisten ruimschoots 
weten te behalen, terwijl andere daar 
heel wat meer moeite mee hebben. 
Een uitstekend voorbeeld van een 
goedlopende vereniging treft men 
aan in Purmerend en omstreken: de 
Purmerender Postzegel Ruilclub. 
In het aprilbulletin van deze ruilclub, 
de Purmerender geheten, is een 
verslag opgenomen van de algemene 
ledenvergadering. Een verslag dat 
bruist van de energie: de reguliere 
veilingen van het vorige jaar had een 
gemiddelde verkoop van rond de 
80% en voorts waren de jaarlijkse 
Grote Veiling en Benefietveiling ook 
een groot succes te noemen. Op 31 
december mocht de club het jaar 
zelfs afsluiten met een groter leden-
bestand! Het clubblad, de Purme-
render, verschijnt elf maal per jaar 
en telt naast de reguliere kavellijst 
gewoonlijk twee à drie artikelen. Het 
middenkatern wordt in full colour 
gedrukt. In het maart bulletin schrijft 
Hans Vaags over de langlopende 
vlaggenserie van de Verenigde Naties 
(sinds 1980), een serie die door 
de enorme diversiteit aan landen 
nog steeds wordt aangevuld. Wil 
Dedters stort ons vervolgens in de 
wonderlijke geschiedenis van het 
oude Egypte, die hij in een aantal 
afleveringen presenteert. In deze 
7e aflevering verhaalt hij over de 
19e dynastie (ca. 1279-1213 v. Chr.) 
waarin de beroemde Ramses II een 
grote rol speelt. Deze farao wist 
grote gebieden van het zich steeds 
maar uitdijende Egyptische Rijk te 
behouden, maar leed ook gevoe-
lige tegenslagen zoals de slag bij 
Kadesh tegen de Hettieten in 1274. 
Een zeer boeiende geschiedenis die 

rijkelijk is geïllustreerd met relevante 
postzegels. John Dehé, voorzitter van 
de Ruilclub, schrijft al sinds jaar en 
dag met veel passie over ‘stempels, 
brieven en tarieven’ die vaak een 
Purmerends karakter vertonen. Zo 
behandelt hij in het maartnummer 
enkele treinbrieven die gestempeld 
zijn in deze plaats. In het aprilnum-
mer maken wij uitgebreid kennis 
met de perfin. Natuurlijk rijst dan 
de vraag of er ook ‘Purmer’ perfins 
bestaan. Bij Dehé is in ieder geval 
het perfin N.B.V. bekend, dat staat 
voor de Nationale Bankvereniging en 
waarvaan een bankfiliaal in Purme-
rend gevestigd was. 
www.pprc.nl

Postale zoektochten in de Oost
Studiegroep Zuid-West Pacific 
specialiseert zich in (voormalige) 
Nederlandse overzeese rijksdelen 
en Australasia. Het mededelingen-
blad verschijnt driemaal per jaar 
en behelst heus meer dan de term 
‘mededelingen’ doet vermoeden. 
Het blad staat namelijk boordevol 
postgeschiedenis. Nummer 173 van 
november vorig jaar werd bij wijze 
van proef extra luxe uitgevoerd: inge-
bonden in plaats van geniet en van 
hoge kwaliteit afbeeldingen voorzien. 
Het doet ondergetekende dan ook 
deugd in nummer 174 te lezen dat 
de vereniging hard werkt aan een 
definitieve verbetering van kwaliteit. 
In dit laatste bulletin vernemen wij 
ook het heugelijke nieuws dat dit jaar 
het gouden jubileum van de ZWP 
zal plaatshebben en dat dit groots 
gevierd zal worden met een jubileum-
tentoonstelling op de aankomende 
Postex. Rob Ackerstaff neemt ons in 
een uitgebreid verslag mee op een 
heuse expeditie door de zuidwest-
hoek van Palembang (Zuid-Sumatra). 
Met veel aandacht voor geografie, 
cultuur en postgeschiedenis reizen 
we naar vier plaatsjes in deze regio, 
te weten Ranau, Moearadoewa, 

Martapoera en Batoeradja. Ackerstaff 
neemt de posthistorie van deze plaat-
sen zeer uitgebreid onder de loep. 
Uit een indrukwekkende verzameling 
duiken legio afstempelingen op vanuit 
de verschillende ‘periodes’: voor 
WWII, Japanse bezetting, naoorlogse 
jaren en ten slotte de staat Indonesië. 
De lezer waant zich uiteindelijk zelf 
haast in de Sumatraanse bossen. De 
grote diversiteit aan materiaal, rijke il-
lustrering en schat aan kennis van de 
auteur vormen een zeer interessant 
relaas. Deze laatste karakterisering 
lijkt trouwens op meerdere artikelen 
toepasbaar. Bert van Marre wijk pro-
beert bijvoorbeeld al sinds nummer 
164 tot een inventarisatie te komen 
van de naoorlogse post pakket-
ontvangstbewijzen van Nederlands- 
Indië. Dat blijkt een hele onderne-
ming! Maar stukje bij beetje komt 
hij tot een rubricering, met dien 
verstande dat er maar heel beperkt 
materiaal is overgeleverd. Secretaris 
Han Dijkstra laat maar liefst drie 
artikelen uit zijn pen vloeien, maar 
ik beperkt me tot zijn studie naar 
de expressestrookjes van Nieuw-
Guinea. Wederom een nog tamelijk 
onontdekt filatelistisch gebied, waar 
nu wel hard aan wordt gewerkt. 
Wat valt als eerste op? Tijdens de 
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Nederlands-Indische periode werden 
er zeer waarschijnlijk geen expresse-
strookjes in het verre Nieuw-Guinea 
gebruikt. Pas ten tijde van Neder-
lands Nieuw-Guinea (1950-1962) 
worden expressestrookjes geïntro-
duceerd die echter oorspronkelijk 
bestemd waren voor gebruik binnen 
Nederland. Brieven blijven ech-
ter zeer schaars en ‘zien er vaak 
aantrekkelijk uit’. Een spannende 
zoektocht naar materiaal!
www.studiegroep-zwp.nl

Donderslag in de 
Wageningse Kartelrand
Waar Ruilclub Purmerend elf maal 
per jaar een boekje verzorgt, heeft 
Filatelistenvereniging Wagenin-
gen zich toegelegd op een ingebon-
den, full colour editie die tweemaal 
per jaar verschijnt. Een dergelijke 
opzet heeft tot voordeel dat de 
boekjes altijd gevuld zijn met meer 
dan een tiental zeer informatieve 
artikelen, waarbij alle afbeeldingen 
in kleur zijn opgenomen. In het 
februarinummer treffen we een 
aantal bijdragen van Han Dijkstra, 
waarvan een zich beperkt tot zijn 
eigen straat. Dijkstra heeft namelijk 
een aantal poststukken bijeen weten 
te brengen die alle zijn geadresseerd 
aan (voormalige) bewoners van ‘zijn’ 
Wageningse Dolderstraat. Een crea-
tieve manier van verzamelen! Voorts 
behandelt Joop Spijker in een vaste 
rubriek zijn nieuwe aanwinsten op 
Nederlands stempelgebied die hij 
met veel enthousiasme en kennis uit 
de doeken doet. Bert van Marrewijk 
is verantwoordelijk voor een groot 
aantal bijdragen in deze Kartelrand. 
Een daarvan spitst zich toe op een 
militaire oefening, ‘Donderslag’ 
genaamd, die jaarlijks tussen 1970 
en 1990 plaatsvond. De samen-
werking tussen de PTT en het leger 

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

http://pprc.nl/
http://www.studiegroep-zwp.nl/
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korenwolf, in feite een veldhamster, 
zijn echter bij mijn weten tot nu toe 
nog geen postwaarden verschenen. 
www.bdph.de

Zürich jubileert
De tweede uitgifte van postzegels 
wereldwijd betrof een emissie van 
het Kanton Zürich in Zwitserland. 
Direct ook maar twee zegels, een 
van vier en een van zes rappen, die 
tevens als de eerste cijferzegels 
mogen gelden. Bovendien zijn het de 
eerste zegels die in meerdere kleu-
ren zijn gedrukt, onder het zwarte 
beeld zijn namelijk dunne rode 
lijntjes te vinden, bedoeld als be-
veiliging tegen namaak. Op 1 maart 
1843 kwamen ze aan de loketten, de 
laagste waarde voor stadsbrieven, 
de hoogste voor brieven naar de rest 
van het kanton. Uiteraard besteden 
alle Zwitserse bladen uitvoerig aan-
dacht aan het 175-jarig bestaan van 
deze zegels, waarvoor de Zwitserse 
posterijen ook een herdenkingszegel 
van 1 frank verzorgden.
Rhône Philatélie, een digitaal uitge-
geven Franstalig postzegeltijdschrift 
uit Vevey en omstreken doet ook 
mee en beeldt in het maartnummer 
onder andere bijgaande brief met 
daarop beide cijferwaarden af. Het 
is een oude bekende, ooit in de col-
lectie van de tabaksmagnaat Burrus 
en later die van de schoenengrossier 
Bally. De brief reisde van Greiffensee 
naar Wildberg en moest derhalve 
met 6 rappen kantonaalport worden 
beplakt. Omdat de brief werd aan-
getekend kwam daar nog 10 rappen 
bij. Laat u niet misleiden door het 
mooie plaatje: de inktvlek links van 
het langstempel Greiffensee is daar 
later speciaal aangebracht om een 
beschadiging aan de rechter onder-
hoek van de zegel van 4 rappen te 
verhullen.
Van dezelfde afzender, een notaris-
kantoor, is vrij recent nog een vrijwel 
identieke brief opgedoken, die in 
2015 op een tentoonstelling in Lon-
den te bewonderen viel. We praten 
hier uiteraard over zeer kostbare 

topstukjes uit de tijd van de kanto-
nale zegels. Postzegelliefhebbers die 
in de buurt van Bern komen kunnen 
daar nog tot 8 juli gaan genieten van 
een speciale jubileumtentoonstel-
ling in het vroegere Postmuseum, 
tegenwoordig Museum für Kom-
munikation geheten. Dat is vorig jaar 
heropend en trok het eerste halfjaar 
al 50.000 bezoekers. Dat zal dit jaar 
vast meer worden, men toont op een 
speciale jubileumtentoonstelling 
voor de eerste zegels van Zürich be-
halve Zwitserse topstukken namelijk 
ook een blauwe en een rode Mauri-
tius en een selectie ‘ossenogen’ van 
Brazilië, welke twee emissies ook 
van 1843 dateren. 
rhonephilatelie@bluewin.ch

Onbekende Mariannes
Het Franse maandblad Timbres gaf 
in mei haar 200e nummer uit, wat 
een felicitatie waard is. Monika No-
wacka beschrijft daarin een aantal 
Marianne-ontwerpen die het nooit 
tot postzegel hebben gebracht. 
Vanaf 1952 werd door de Franse 
PTT gezocht naar een opvolgster 
voor de Marianne de la Libération, 
die in 1945 naar ontwerp van Pierre 
Gandon was verschenen. Diverse 
kunstenaars leverden schetsen en 
ontwerpen in, onder andere Pierre 
Poulain. Zijn ontwerp voor een zegel 
met als thema ‘République’ (met 
een vrouwenfiguur met Frygische 
muts) werd afgewezen, gekozen 

werd de ‘Marianne’ van Louis Muller, 
welke zegel vanaf 1954 in omloop 
kwam. Ook de inmiddels redelijk 
bejaarde bekende graveur en 
ontwerper Henry Cheffer deed mee, 
zijn inzending laat een vrouwenkop-
je met haarband en rozet zien. 
De nu gepasseerde ontwerpers 
werden echter niet vergeten. 
Poulain leverde in 1954 een zegel 
met de ‘coq gaulois’, de Franse 
haan. Van Cheffer werd in 1967 (tien 
jaar na zijn overlijden) ook een van 
zijn eerder afgewezen ‘Républi-
ques’ alsnog uitgegeven. Timbres 
besteedt verder aandacht aan het 
90-jarig bestaan van de Franse 
Académie de Philatélie. Die bestaat 
uit maximaal 40 membres titulaires, 
sinds 1942 zijn er ook nog membres 
correspondents (ook 40). Dan zijn 
er nog membres associés étrangers 
en twee soorten ereleden. Houdt u 
ze wel zorgvuldig uit elkaar s.v.p.? 
De Franse academie heeft de wereld 
van de filatelie en postgeschiedenis 
in al die jaren met vele belangrijke 
boekuitgaven aanzienlijk verrijkt. 
De Académie kent ook eigen prijzen 
toe, een voor publicaties, een voor 
inzendingen op tentoonstellingen 
(waarbij de toekenning geheel los 
staat van de officiële criteria) en 
tenslotte een voor websites op 
het internet. Die laatste prijs is 
overigens sinds 2001 pas 1 maal 
toegekend. 
www.timbresmag.com

werd tot het uiterste getest, daar 
de PTT verantwoordelijk was voor 
de cruciale communicatie omtrent 
het oproepen van de militairen. De 
onderlinge afstemming tussen de 
twee moest namelijk vlekkeloos 
kunnen verlopen. Van Marrewijk be-
handelt minutieus de geschiedenis 
van ‘Donderslag’, waarbij de tekst 
vergezeld gaat van een bonte serie 
dienstenveloppen. 

BUITENLANDSE BLADEN

Bedreigde dieren
In het begin van de 20e eeuw waren 
er in de Europese Alpen nog maar 
zo’n 60 tot 100 in het wild  levende 
steenbokken overgebleven. In Duits-
land, Oostenrijk en Zwitserland wa-
ren ze al volledig verdwenen. Zelfs 
in het kanton Graubünden, dat in 
haar wapen de steenbok voert, wa-
ren ze niet meer te vinden. Alleen in 
het Italiaanse Aosta-dal leefden nog 
exemplaren. Hoewel beschermd 
werden de dieren daar toch illegaal 
bejaagd vanwege hun hoorns, die 
geheimzinnige medicinale krachten 
zouden herbergen. Maar de Zwit-
serse overheid wist in 1906 van een 
beruchte lokale stroper een tweetal 
jonge steenbok-lammen aan te 
kopen, waarmee een fokprogramma 
werd opgezet. De dieren werden 
na een jaar of vijf met succes weer 
in de vrije natuur uitgezet, en 
andere zouden volgen. Inmiddels 
schat men hun aantal in Zwitser-
land alleen al op zo’n 17.000. Het 
Duitse bondsblad Philatelie wijdt in 
februari en maart een bijdrage aan 
de terugkomst in Duitsland van ooit 
bedreigde diersoorten.
Ook de Europese bever was in 
Duitstalig Europa verdwenen, maar 
sinds de jaren vijftig is die met 
succes weer teruggekomen, vooral 
in Oostenrijk. Bijgaande illustratie 
toont de beer, de wolf en de lynx 
die in Slowakije nog vrij voorkomen 
en waarvan de wolf soms zelfs (on)
voorzichtige uitstapjes naar West-
Europa zet. De lynx (herkenbaar 
aan zijn penseeloren 
en bakkebaarden) 
is in Zwitserland, 
Liechtenstein en 
Oostenrijk inmiddels 
ook al weer inheems. 
Over al deze dieren 
valt al een aardige 
collectie postzegels 
en poststukken bij 
elkaar te brengen. Met 
de in Limburg levende 

http://www.bdph.de/
mailto:rhonephilatelie@bluewin.ch
http://www.TimbresMag.com/
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samenstelling Kees Verhulst, kees.verhulst@gmail.com

De tabel met tuimelstempels is deze maand weer 
bijgewerkt met de informatie die onlangs van 
diverse verzamelaars werd verkregen. Door Coen 
Straalen werd een bijzonderheid geconstateerd. 
In ’s-Hertogenbosch kwam hij op een locatie een 
stempel tegen met een ander stempelnummer. 
Stempel 16 is om onduidelijke redenen vervan-
gen door een nieuw stempel 19 op de locatie Dien 
van Hemertstraat 1, Plus supermarkt. Verder is in 
’s-Hertogenbosch stempel nummer 5 verdwenen 

en werd bij de Bruna in de Rompertpassage een 
oud stempel met straatnaam opnieuw  in gebruik 
genomen. Wim van Loon meldde een bijzonder-
heid in Franeker. Twee keer was het stempel 
nummer 2 in gebruik op verschillende locaties, 
zie onder bijzonderheden in de tabel.

Tuimel-
stempels

Nieuwe dagteken(tuimel)stempels tabel nummer 9 
(bijgewerkt tot en met 29 april 2018)

 Nr. Adres
 Almelo 2 Binnenhof 25-26, Primera Walk In Shop
 Almelo 3 Bornsestraat 46, Plus Van Limbeek
 Almelo 4 Acaciaplein 14, Primera Knol
 Apeldoorn 1 Tweelingenlaan 10, Businesspoint 
  (Staples)
 Apeldoorn 2 Oude Berghuizerweg 30, MINC 
  (versie 3.0)
 Apeldoorn 22 Salomestraat 23, Bruna
 Assen 2 Nobellaan 241, Bruna
 Deventer 4 Boreelplein 4, Jumbo
 Enschede 9 De Klanderij 37, Ako
 Franeker 2 Julianastraat 2, Poiesz Supermarkt
 Franeker 2 Voorstraat 12, Primera
 Harlingen 2 Voorstraat 49, Bruna
 Midsland 2 Oosterburen 2, Coop (versie 3.0)
 Hengelo 2 Uitslagweg 91 5, Cigo
 Hengelo 5 Markt 2, The Read Shop Express
 S-Hertogenbosch 19 Dien van Hemertstraat 1,
  Plus supermarkt (versie 3.0)
 Leeuwarden 6 Hoeksterpad 1, Jumbo
 Leeuwarden 7 Bilgaardpassage 77, DA
 Middelburg 3 Korte Delft 6, Primera
 Nijmegen 1 Energieweg 42A, Businesspoint (Staples)
 Nijmegen 3 Hatertseweg 829, Bruna (versie 2.0)
 Nijmegen 5 Sint Annastraat 196, Esso
 Nijmegen 7 Zwanenveld 90120, Bruna
 Nijmegen 21 Fuchsiastraat 22-24, Bruna
 Voorschoten 7 Schoolstraat 158 A, Primera

Tuimelstempels voor Sandd
Ook Sandd heeft meerdere tuimelstempels in 
gebruik. Het is alleen jammer dat afdrukken 
van deze stempels niet of nauwelijks op de post 
voorkomen. Op het hoofdkantoor van Sandd in 
Apeldoorn wordt ermee gestempeld en dus niet 
bij de andere sorteercentra van Sandd. In het 
stempelplaatje is geen plaatsnaam opgenomen.
Ik toon u twee stempelafdrukken die we tegen-

kwamen op poststukken De eerste afdruk komt 
voor op een poststuk met de datum 4 oktober 
2017. De diameter is 49 mm.
Een tweede versie van een stempel van Sandd 
dat in gebruik is met een groter Sandd-logo kan 
ik tonen samen met een Pink Ribbon zegel die 
in de kerstperiode te koop was. De diameter van 
deze afdruk is eveneens 49 mm.

Bijzonderheden

Franeker 2:  Zelfde stempelnummer op twee locaties:  
Julianastraat 2, Poiesz Supermarkt en Voorstraat 12, Primera

S-Hertogenbosch 5:  Oude stempel met plaatsnaam opnieuw in 
gebruik genomen bij Bruna Rompertpassage. Niet duidelijk waar 
stempel nummer 5 gebleven is.

S-Hertogenbosch 16:  Stempel 16 is om onduidelijke redenen 
vervangen door een nieuw stempel 19. Dien van Hemertstraat 1, 
Plus supermarkt
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an Wijk heeft gelijk, zou ik willen zeg-
gen. Met die tentoonstellingen is het in 
Nederland misgegaan eind jaren 1970. 
Er kwam een nieuwe generatie jury-

leden, nog niet gelouterd door jaren ervaring. 
Die mensen wilden natuurlijk graag een beetje 
houvast. Dus kwamen er steeds meer – liefst zo 
gedetailleerd mogelijke – regeltjes, vaak bedacht 
op (internationaal) FIP-niveau. Nederland volgde 
braaf. Zo heb ik collecties zien worden afgeser-
veerd wegens het gebruik van zwarte of donkere 
albumbladen, terwijl het publiek op dezelfde 
tentoonstelling uren in de rij stond voor een 
stukje van de collectie van de Britse koningin, 
zeer aantrekkelijk, speciaal opgezet op donker-
grijze bladen. Het gebruik van afwrijfletters was 

ongewenst, dat moest met de hand of met de 
schrijfmachine. Er moest een “plan” komen met 
geheel eigen dynamiek en regels, die niemand 
ooit kon uitleggen.
Om de alwetende jury’s te helpen moeten inzen-
ders tegenwoordig (internationaal) de belang-
rijkste stukken als zodanig kenmerken, wat leidt 
tot een tsunami van pijltjes, rode omlijningen en 
andere methoden, die natuurlijk inmiddels op 
bijna elk albumblad voorkomen. Geen A-4 bla-
den?: puntenaftrek of niet-toe lating. De waanzin 
regeert.
Ook de minimumeis van 5 kaders hoort bij deze 
reglementen-operette. Wie bezit 5 kaders van de 
lokaal gedrukte zegels van Mauritius? Of van de 
“kroontjesporten” van Suriname uit 1911? Op de 

nationale R71 kon men in Rotterdam nog twee 
kaders Nederland TBC 1906 bewonderen en in 
dezelfde omvang de opdruk 6 op 7½ cent uit 
1950. Dat mag niet meer.
Veel verzamelaars zijn vanwege de doorge-
schoten regeldrift al jaren geleden gestopt met 
tentoonstellen en genieten in stilte van hun 
collecties. Voorzichtig wordt wel getracht iets 
aan de starre houding van de regelgevers te 
doen, men zie daarvoor bijvoorbeeld de website 
“Friends of the FIP”. 
Nu maar hopen dat de zinloze voorschriften snel 
verdwijnen, in het belang van inzenders maar 
vooral van de bezoekers van postzegel tentoon-
stellingen. Die eren namelijk ook het kleine.

Jan Vellekoop

ostzegels verzamelen wordt vaak als ou-
bollig en saai gezien. Ik als (relatief ge-
zien) jong filatelist weet wel beter, maar 
begrijp dit standpunt wel. Uiteindelijk is 

het niets anders dan een vooroordeel, maar wel 
een in stand gehouden door de filatelie zelf! 
Neem nu het door dhr. Van Wijk aangesneden 
onderwerp: Tentoonstellen. 
Tentoonstellen van postzegels wordt al meer dan 
een eeuw gedaan. In de praktijk betekent het vele 
uren werk om ervoor te zorgen dat albumbladen 
met precisie en oog voor detail worden opgezet 
om deze vervolgens gedurende enkele dagen 
of hooguit weken te kunnen exposeren op een 
beurs of tentoonstelling. 
Dit is in mijn ogen een onnodig scheve balans tus-
sen het werk dat je er in stopt en het plezier dat 
je er uit haalt! Vooral ook omdat we niet moeten 
vergeten dat een goed filatelist niet per definitie 
een goed tentoonsteller is. “Verzamelen is een in-
teressante bezigheid, er over vertellen ook, maar 
iets op schrift zetten is een corvee” (Jan Veraart 
in 1976 naar aanleiding van het schrijven van een 
artikel over de Nederlandse cijferserie 1876-1894, 
zie Van Dieten catalogus 624). Voor mij persoon-
lijk, en waarschijnlijk voor velen anderen, geldt dit 
in dezelfde mate voor het opzetten van albumbla-
den voor een tentoonstelling.
Ik deel de mening van dhr. Van Wijk dat we de 
drempel tot tentoonstellen niet onnodig hoog 
moeten laten zijn. Natuurlijk zijn er regels nodig. 
De meesten van ons willen geen tientallen kaders 
over één specifiek onderwerp bekijken, en ook 
willen we een verzameling zien die iets toevoegt, 
en niet iets dat we zelf ook allemaal in de kast 
hebben staan. Maar laten we tenminste proberen 
de drempels minimaal te houden met als doel 
dat we met velen onze verzamelingen tonen aan 
anderen.

De vraag die ik mijzelf nu hardop stel is, waarom 
doen we de dingen zoals we ze doen? Tentoon-
stellen betekent toch niet per definitie dat we 
bij een beurs of tentoonstelling rijen kaders met 
daarin albumbladen plaatsen die bezoekers 
komen bekijken? Het bereik daarmee is van-
wege de korte duur van een tentoonstelling, de 
geografische afstand die afgelegd moet worden, 
en de bijkomende kosten van een veel te kleine 
omvang. Dat wil overigens niet zeggen dat ik iets 
tegen deze wijze van tentoonstellen heb. Ik denk 
alleen dat het laagdrempeliger en efficiënter kan!
Ik stel mijzelf een filatelistische wereld voor 
waarin we verzamelingen digitaal tentoonstel-
len aan iedereen die het wil zien. Er zijn niet 
langer tijds- of geografisch gebonden barrières 
maar je tentoonstellingspresentatie is altijd en 
overal bereikbaar. Het aantal albumbladen dat 
een tentoonstellingspresentatie in dat geval telt 
doet er vanuit praktisch oogpunt ook niet toe, 
de digitale wereld is onbegrensd! En of je nu op 
vakantie bent in Zuid-Frankrijk, zit te wachten 
op een vliegtuig op Schiphol, of op het toilet zit, 
je bepaalt helemaal zelf wanneer en hoe lang je 
een kijkje neemt. Bijkomend voordeel is dat je 
door de goede huidige scan mogelijkheden de 
postzegels bovendien nog veel nauwkeuriger 
kunt bekijken dan in het echt. 
Een in mijn ogen bijkomend belangrijk voordeel 
is dat de drempel voor niet-filatelisten enorm 
wordt verlaagd. Zo kan bijvoorbeeld een door de 
watersnood 1953 gefascineerd persoon per on-
geluk in aanraking komen met een tentoonstel-
lingspresentatie over dit onderwerp simpelweg 
doordat deze persoon via zoekmachines naar 
informatie op zoek is over dit onderwerp. Wellicht 
dat door kennismaking met deze tentoonstel-
lingspresentatie een interesse in de filatelie zal 
ontstaan, maar door faciliteiten te bieden zoals 

gebruikelijk op fora brengt het op zijn minst 
individuen bij elkaar met een gelijkgestemde 
interesse. 
Deze digitale mogelijkheden maken het ook 
prima mogelijk om feedback te ontvangen. Niet 
alleen van een jury, maar wellicht veel belang-
rijker, van de persoon die de digitale tentoon-
stelling heeft bekeken. Zo zal een persoon 
gefascineerd door de Watersnood 1953 vanwege 
zijn kennis waarschijnlijk beter in staat zijn de 
inhoud te toetsen en tips kunnen aanreiken 
tot verbetering. Het digitaal opzetten van een 
tentoonstellingspresentatie zorgt er daarbij voor 
dat eventuele feedback gemakkelijk kan worden 
verwerkt en dat nieuwe aanwinsten later gemak-
kelijk kunnen worden toegevoegd. 
Door de filatelie in een meer eigentijds jasje 
te steken is de kans groter om uiteindelijk ook 
de jeugd meer aan te spreken. Wellicht dat 
een speciale sectie voor kinderen kan worden 
opgezet waarbij scholen of postzegelverenigin-
gen onderling strijden voor de leukste of meest 
originele digitale tentoonstellingspresentatie? 
Op die manier zijn kinderen spelenderwijs bezig 
met de filatelie, leren ze over allerlei interessante 
thema’s en ontwikkelen ze computervaardig-
heden die in hun verdere leven van pas zullen 
komen.
Voor sommigen ben ik wellicht aan het dagdro-
men, of sla ik te ver door. Daarnaast zijn er vast 
valkuilen waarbij ik bij het schrijven van deze 
reactie niet heb stilgestaan. Maar vast staat dat 
als wij nu niets doen, onze hobby er over een 
aantal decennia naar alle waarschijnlijkheid niet 
meer zal zijn. Een verzameling “oud papier” is 
dan verworden tot een verzameling voor bij het 
oud papier.

Dennis Smits

De waanzin regeert

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen?
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Australië
Wolken
Australië is wel het land met de 
meeste boekjesuitgiften. Vrijwel alle 
zegels voor binnenlandse briefpost 
(momenteel $ 1.00) zijn ook in boek-
jes van tien of twintig te koop. In dit 
nummer worden er weer aardig wat 
gemeld, zodat er vermoedelijk een 
record gebroken gaat worden. Tot en 
met juni zijn het er al bijna veertig.
Vier zegels, uitgegeven op 1 mei, 
tonen wolkensoorten. We staan 
er normaal niet zo bij stil: belang-
rijk vinden we dat wolken de zon 
hinderen. Toch zijn er tien hoofd-
soorten en nog veel meer varianten. 
Afgebeeld worden de lenticularis 
(lensvormig, lijkt op een Ufo), de 
mammatus (heeft een bolvormige 
uitzakking), de cumulonimbus 
(buien- of donderwolk) en de arcus 
(rolwolk). Alle vier zijn in boekjes 
van tien zegels te koop. Tegen een 
geringe meerprijs zijn ze ook in een 
speciaal pakketje te koop.

Kunst op silo’s
Weer wat nieuws. Sinds 2015 is het 
plotseling in om graansilo’s op het 
Australische platteland uitbundig te 
beschilderen. Enorme muurschilde-
ringen – de silo’s zijn vaak tientallen 
meters hoog – in een grote ver-
scheidenheid aan motieven torenen 
hoog boven het landschap uit. Op 
vier zegels van elk $ 1.00 staan er 
voorbeelden van. De zegels kwamen 
uit op 21 mei.
Ze zijn in boekjes van tien stuks 
verkrijgbaar. En ook weer in een 
pakketje. Daarnaast is er ook nog 
een prestigeboekje (prijs $ 20.95) 
met nog meer voorbeelden en het 
verhaal van de silo’s. 

‘Kunst’ in de natuur
Het is natuurlijk hoe wij ernaar kijken, 
maar het landschap oogt soms heel 
kunstig. Vooral luchtfotografie maakt 
dat nog meer zichtbaar. Op een vier-
tal extra grote zegels, te verschijnen 
op 21 juni, lijken de verrassend kleu-
rige landschappen abstracte plaatjes. 
De foto’s zijn genomen op plaatsen 
door heel het continent.
De vier zegels van $1.00 (afb. 1) zijn 
ook nu weer in boekjes verkrijgbaar 
en opnieuw in een speciale collectie.
Zoals gewoonlijk in Australië, zijn 

alle boekjes met tien zegels – dus 
ook de hierboven beschrevene – te 
koop in zogenoemde chequebooks 
van twintig boekjes.

Bulgarije
Europa
De beide Europazegels dit jaar, 
verschenen op 25 april, beelden twee 
bekende bruggen af: de overdekte 
brug in Lovech (0.95L) en de duivels-
brug in Ardini (2.00L). Een boekje 
met vier van elk is ook te koop.

Canada
Koning Elizabeth II
De onderdanen jubelen maar door. 
Daags voor haar 92e verjaardag 
kwam Canada op 20 april met een 
postzegelboekje ter gelegenheid van 
haar 65e kroningsjaar. Dat jubileum 
vindt plaats op 2 juni. Daarmee is ze 
op afstand de langst regerende mo-
narch in de Britse geschiedenis. Of 
dat ook een wereldrecord betekent, 
is me niet bekend.
Het boekje bevat tien postzegels met 
de vermelding P (= permanent, 85c). 
De foto op de zegel is overigens wel 
knap oud: het betreft een portret van 
toen nog prinses Elizabeth uit 1951.

Bijen
Op 1 mei volgde een boekje, met 
eveneens tien P-zegels, waarop bijen 
staan afgebeeld. Het is ook het mo-
ment waarop bijen actief worden en 
op die wijze de zomer aankondigen.
Op de zegels staan maar twee van 
de meer dan 850 in Canada voorko-
mende afgebeeld: de hommelsoort 
Bomus affinis en de metaalgroene 
bij Agapostemon virescens. 

Cyprus
Europa
De twee op 2 mei verschenen 
Europa zegels – van €0.34 en van 
€0.64 – volgen het thema van 
PostEurop van dit jaar: bruggen. Te 
zien zijn de Kelefos brug, nabij het 
dorpje Agios Nikolaos. Het is een uit 
de middeleeuwen daterende stenen 
brug over de Diarizos. Op de tweede 
zegel staat de Akapnou brug bij 
Limassol, een Venetiaanse stenen 
brug met twee bogen.
Het bijbehorende boekje bevat vier 
van beide zegels en heeft een prijs 
van € 3.92. De oplage bedraagt 
10.000 boekjes.

Finland
Europa
Een soort hangboekje (afb. 2) met 
tien Europazegels. Het verscheen op 
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S • 8 mei en bevat vijf maal twee zegels 
met afbeeldingen van bruggen: een 
houten brug in een landbouwgebied 
en een wildbrug. De zegels zijn voor 
binnenlandse post (€ 1.50).
Opmerkelijk is dat de zegels ‘2017’ 
vermelden. Kennelijk het ontwerp-
jaar.

Bloemen van geluk
Je kunt ze als een soort wenszegels 
gebruiken, de vijf bloemenzegels van 
9 mei. Gelukwensen met een pioen-
roos, een hortensia, een klaproos, 
een hyacint of een madeliefje. Ze 
zijn te koop in een harmonicaboekje 
(afb. 3) met vijf van elk. Ook weer het 
gestileerde kaartje van Finland, dus 
voor binnenlands gebruik (€ 1.50).

Defensie
Buiten het normale programma 
om kwam er op 9 mei nog een zes 
zegels tellend boekje ter gelegen-
heid van het eeuwfeest van de 
Finse Defensie. Zes zegels voor post 
binnen Finland.

Frankrijk
Rode Kruis
Geen bloemen van geluk, zoals bij 
Finland, maar bloemen om op te 
vrolijken, sieren de Rode Kruiszegels 
van Frankrijk. De tien zegels versche-
nen op 7 mei en afgebeeld zijn onder 
meer anemonen, asters, margrieten, 
dahlia’s en pioenrozen. Ze worden bij-
een gehouden in een boekje (afb. 4). 
Het zijn lettre verte zegels (80c) en 
de toeslag is 20c per zegel.

Emoticons
Na België (2016) en Zwitserland 
(2017) kwam Frankrijk op 22 mei ook 
met een boekje met afbeeldingen 
met emoji of emoticons. Het zijn 
inmiddels niet meer alleen smiley 
gezichtjes, maar ook andere sym-
booltjes om emoties te duiden in 
e-mail, sms of bij het chatten. Twaalf 
verschillende staan op de lettre verte 
zegels in het boekje van twaalf. 

Hongkong
150 Jaar brandweer
Het was op 8 mei een historische dag 
voor de brandweer van Hongkong, 
want op die datum vierde zij haar 
150e verjaardag. Alle reden voor een 
zes waarden tellende postzegelserie 
($2, $2.60, $3.40, $3.70, $4.90 en 
$5). Afgebeeld worden hulpvoertui-
gen van de laatste 50 jaar.
Een prestigeboekje met drie zegel-
velletjes vergezelt de serie. De prijs 
ervan bedraagt $53.

Israël
Lentebloemen
Op 9 april kwam de post met 
een serie van vier zegels, waarop 
lentebloemen staan afgebeeld. Niet 
precies overigens de bloemen die 
hier de lente zoveel kleur geven: de 
gekroonde ganzenbloem, de Sharon 
Tulp (een wilde tulp), de korenbloem 
(hier pas in de zomer, dacht ik) en 
een paars kruid dat de welluidende 
naam Trifolium Purpureum draagt. 
De vier zegels van elk 3.10s zijn ook 
in een boekje te koop (afb. 5). Twee 
series vormen de inhoud ervan. De 
prijs ervan is dan ook NIS 24.80.

Jersey
RAF 100 jaar
Het was op 1 april 1918 dat het Britse 
Royal Flying Corps en de Royal Naval 
Air Service samen opgingen in de 
Royal Air Force. Het was daarmee 
wereldwijd de eerste onafhankelijke 
luchtmacht.
Een serie van zes zegels, een velletje 
en een prestigeboekje dragen dit 
sinds 31 maart uit. De serie met 
waarden van 50p, 65p, 76p, 82p, 94p 
en £ 1.12 geeft de ontwikkeling met 
vliegtuigen van toen en nu aan. Het 
boekje bevat drie complete series, 
verdeeld over vijf velletjes. Verder is 
er in het boekje veel te lezen en te 
zien over de geschiedenis van de RAF. 
De prijs van het boekje is £ 14.37.

Kroatië
Flora in Kroatië
Als sinds 2004 geeft de post een 
drietal postzegels uit met in het ene 
jaar voorbeelden van de Kroatische 
flora en in het andere jaar de fauna. 
We krijgen zo een aardig beeld van 
de natuur in dit land. De zegels zijn te 
koop in vellen en in boekjes (afb. 6).
Dit jaar is de flora weer aan de beurt. 
De zegels verschenen op 21 maart 
en hebben alle drie een waarde van 
3.10 kn. Afgebeeld zijn de bosbes, de 
kattenstaart oftewel gele kornoelje, 
en de tamme kastanje.
Er zijn 2.000 boekjes vervaardigd. Elk 
bevat een velletje van tien zegels.

Man, Eiland
Jaar van het Eiland
2018 Wordt beschouwd als Jaar van 
het Eiland, reden om er een serie van 
tien iconische beelden van het eiland 
aan te wijden. De serie verscheen 
op 10 april en laat fraaie plaatjes 
zien van activiteiten, landschap en 
cultuurgoederen.
Bij de serie hoort een boekje (afb. 7). 
Wel tien zegels, maar twee maal vijf 
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met onder meer een vuurwerk, 
de ondergaande zon en een groep 
wandelaars tijdens de Manx Telecom 
Paris Walk. De zegels zijn zelfklevend 
en hebben de aanduiding 1st voor 
post binnen het eiland en naar Enge-
land. Dat tarief is overigens onlangs 
verhoogd van 47 naar 52p.

Nieuw-Zeeland
Herdrukken
Twee boekjes met permanente zegels 
uit 2016 zijn in april herdrukt: het 
ene met 5 zegels van $ 2.20 met een 
afbeelding van Awaroa Baai (afb. 8), 
het andere met 5 maal $ 2.70 Marl-
borough. Voor deze laatste betreft 
het de tweede herdruk. Herdrukken 
zijn te herkennen aan de gestileerde 
kiwi(‘s) op de achterzijde van de kaft.

Noorwegen
Muziek
De bond van Noorse Muziekkorpsen 
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bestaat 100 jaar. De bond ziet als 
belangrijke taak kinderen al jong 
kennis te laten maken met mu-
ziekinstrumenten. Er kan dan een 
hobby ontstaan die in het verdere 
leven veel plezier verschaft.
In een speciaal postzegelboekje 
(afb. 9), verschenen op 20 april, 
staat een tweetal korpsen afgebeeld: 
het schoolkorps uit Spjelkavik en 
de drumband Kampen uit Oslo. Vijf 
van beide zegels vormen de inhoud. 
De zegels hebben de aanduiding 
‘ínnland’ (14 kr) voor binnenlandse 
post. De boekjes zijn een product 
van Joh. Enschedé Security Print.
 
Srpska Republiek
Europa
Het Servische Bosnië en Herzegovi-
na kwam op 27 april met een twee-
tal Europazegels, elk van 1.70m. Op 
beide staan bekende bruggen.
De brug over de Drina in Višegrad. 

De brug kreeg extra bekendheid 
door de novelle De brug over de 
Drina, van de Nobelprijswinnaar 
Ivo Andric. De brug dateert uit de 
zestiende eeuw en was een ontwerp 
van de Ottomaanse architect Mimar 
Sinan. Sinds 2007 staat de brug op 
de werelderfgoedlijst van Unesco.
Een ander historisch bouwwerk is 
de Arslanagića brug in Trebinje. Ook 
deze brug stamt uit het Ottomaan-
se tijdperk en is sinds 2006 een 
Nationaal Monument.
Beide zegels zijn ook verkrijgbaar in 
en boekje (afb. 10).

Vietnam
Martin Luther King
De vijftigste sterfdag van Martin 
Luther King werd door de post in 
Vietnam aangegrepen – precies op 
4 april – voor de uitgifte van een 
postzegelboekje (afb. 11). Het bevat 
tien postzegels van 3000d. 

Zwitserland
Pro Patria
Nog een keer burchten en kaste-
len: het reeksje Pro Patria-postze-
gels startte in 2016 en nu besluit 
men met een tweetal kastelen. Het 
gaat om Waterburcht Hagenwil in 
het Zwitserse Amriswil. Een water-
burcht is gewoonlijk omringd door 
water. In Hagenwil is tegenwoordig 
een restaurant gevestigd en men 
produceert er wijn. Slot Romont 
bevindt zich in het gelijknamige, 
hooggelegen stadje. In het cen-
trum ervan bevindt zich het slot, 
waarvan alleen de muren bewaard 
zijn gebleven.
De beide zegels – van 85+40r en 
100+50r – zijn los, in vellen van 
twintig, en in een boekje (afb. 12) 
verkrijgbaar: vier met het water-
kasteel en zes met het slot. Prijs 
van het boekje is 14.00 frank. 
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EUROPA

ANDORRA FRANS
5-5-’18. Europa, bruggen.
€ 1.20. Pont de la Tosca 
(Escaldes-Engodany).

BOSNIË-
HERZEGOVINA
30-3-’18. Reconstructie 
van kabelbaan in Sarajevo.
0.90 KM. Gondels. 

17-4-’18. Fauna.
Blok 2.50 KM. Witborstegel 
(Erinaceus concolor).

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Kroatische Post/
Mostar)
5-4-’18. Europa, bruggen.
3.-, 3.- KM. (samenhan-
gend). Resp. brug over 
rivier Šujici, brug in 
Plandištu. 

6-4-’18. Internationale 
Dag van Sport voor Ontwik-
keling en Vrede.
2.90, 2.90 KM. (samen-
hangend). Tweemaal 
tafeltennisbatje.

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
27-4-’18. Europa, bruggen.
1.70, 1.70 KM. Arslanagica-
brug (Trebinje), Mehmed 
Paša Sokolović-brug 
(Višegrad).

BULGARIJE
17-4-’18. Stichting Orde 
van Tempeliers 900 jaar 
geleden.
Blok 2.50 L. Kruisridders 
op paarden. Landkaart op 
rand. 

20-4-’18. Filatelistenver-
eniging Plovdiv 125 jaar.
Blok 1.50 L. Oog in web.
25-4-’18. Europa, bruggen.
0.95, 2.- L. Resp. overdekte 
Pokritiat-brug (Lovetsj), 
Kadin-brug (Nevestino). 
Ook velletje met de zegels.

CYPRUS
27-4-’18. Tiende sterfdag 
Marios Tokas (1954-2008).
€ 0.64. Portret componist 
traditionele muziek.
2-5-’18. Europa, bruggen.
€ 0.34, 0.64. Bruggen bij 
resp. bij Kelefos, Akapnou. 

 
CYPRUS TURKS
6-4-’18. Strijd tegen 
kanker.
1.50, 2.- TL. Resp. kind, 
ribben en rugwervels. 

DUITSLAND
3-5-’18. Toeslagserie 
‘Voor de Sport’, Duitsland 
winnaar finales wereldkam-
pioenschap voetbal.
€ 0.70+0.30, 0.85+0.40, 
1.45+0.55. Resp. 1954: 
winst op Hongarije (3-1) 
met tekst: ‘Turek du bist 
ein Fussbalgott’, winst op 
Nederland (2-1) met tekst: 
’Müller - und 2-1’, winst op 
Argentinië (1-0) met tekst 
‘Er gibt Elfmeter’. 

3-5-’18. Europa, bruggen.
€ 0.70. Rijnbrug in Düs-
seldorf.
3-5-’18. 200e geboortedag 
Carl Marx (1818-1883).
€ 0.70. Portret filosoof. 

3-5-’18. Speciale zegels.
€ 0.70, 0.70. Bedankt met 
pakje in geschenkver-
pakking, veel geluk met 
papieren bootje.
3-5-’18. Dag van de Mu-
ziek, Gewandhausorchester.
€ 0.70. Buitenaanzicht van 
concertgebouw in Frankfurt 
am Main. 

ESTLAND
29-4-’18. Ballet van 
Estland 100 jaar.
€ 0.65. Danspaar. 

FAERÖER
23-4-’18. Gemeente 
Fuglafjarðar 100 jaar.
14.-, 22.- kr. Resp. Keltische 
knoop, beeld ‘Poort naar de 
wereld’. 

23-4-’18. Europa, bruggen.
10.-, 18.- kr. Bruggen resp. 
op Streymoy, over Sandá.
23-4-’18. Norden 2018, vis.
18.- kr. Makreel (Scomber 
scombrus). 

23-4-’18. Sepac*, natuur.
20.- kr. Golven slaan op 
rotsen, kampeerwagens. 

23-4-’18. Acteursorganisa-
tie van Thorshavn 100 jaar.
Velletje met 19.-, 19.- kr. 
Scènes uit komedies van 
Ludvig Holberg (1684-1754).

FRANKRIJK
7-5-’18. Rode Kruis, 
bloemen.
Tienmaal Lettre Verte (in 
boekje). Anemonen met 
schelp, asters en margrie-
ten met slot en sleutels, 
dahlia’s en hondsrozen met 
perziken, leeuwenbekken 
en korenbloemen met tulp 
en olifant, pioenrozen met 
kat, ranonkels met schelp, 
rozen met zandloper, 
goudsbloemen met sinaas-
appelen, zonnebloemen en 

blauwe distels met theepot 
en uil, zinnia’s met slak. 
Boekje met toeslag van 
€ 2.- voor Rode Kruis. 

14-5-’18. Poppentheater 
op Champs-Élysées 200 
jaar.
Velletje met € 2.60, 2.60. 
Verschillende marionetten.
22-5-’18. Europa, bruggen.
€ 1.20. Passerelle des 
Deux Rives tussen Kehl 
(Duitsland) en Straatsburg 
(Frankrijk).
22-5-’18. Groetzegels, 
emoji’s.
Twaalfmaal Lettre Verte 
(in boekje). Ballonnen, 
taart met kaarsjes, harten, 
harten, handen en studen-
tenbaret, sterren en harten 
met envelop, hondenkop 
met feestmuts en ballon-
nen, flamingo’s, hand met 
bloemen, tekstballonnen 
en -wolkjes, gezicht met 
zonnebril, klavertje vier 
blad en harten.
28-5-’18. Lucie (1912-
2007) en Raymond (1914-
2012) Aubrac.
€ 1.30. Portretten van 
verzetsstrijders.
30-5-’18. 70 jaar ‘Blauw-
helmen’.
€ 1.30. Militairen met 
blauwe helmen, beeldmerk 
Verenigde Naties. 

7-6-’18. Grote gebeurtenis-
sen in Franse historie.
Velletje met € 2.60, 2.60. 
Vrede van de Pyre-
neeën (1659): Lodewijk 
XIV (1638-1715) en Filips 
IV van Spanje (1605-1665), 
Koningin-gemalin van 
Frankrijk Maria-Theresia 
van Oostenrijk (1638-
1683).

7-6-’18. Postzegelbeurs 
Philex 2018 in Parijs, 
tuinvogels.
Velletje met viermaal 
€ 0.80. Erithacus rubecula, 
Passer domesticus, Cya-
nistes caeruleus, Pica pica.
7-6-’18. Postzegelbeurs 
Philex 2018 in Parijs, 
oorlogswezen.
Velletje met € 1.-, 1.-, 
2.-, 2.-, 3.-, 3.-, 3.-, 15.-. 
Afbeeldingen van zegels 
uitgegeven in 1917 en 1919.
7-6-’18. Postzegelbeurs 
Philex 2018 in Parijs, 
bezienswaardigheden.
€ 2.-, 2.-, 2.-, 4.-. 
Afbeeldingen van zegels 
uit 1939, 1946, 1956 en 
1949. Resp. Eiffeltoren, 
Chapelle des Invalides, 
Grand Trianon (Versailles), 
Pont Alexandre III.
10-6-’18. Congres Franse 
filatelistische organisaties 
in Parijs.
€ 0.95 (met label). Élysee-
paleis in Parijs.
11-6-’18. 150e geboorte-
dag Édouard Vuillard 
(1868-1940).
€ 1.30. (achthoekig zegel). 
Portret schilder. 

GRIEKENLAND
24-4-’18. Ioannis Phokas 
(1536-1602) eerste Griekse 
zeevaarder in Canada.
Blok € 2.50 Portret ontdek-
kingsreiziger. Landkaart 
op rand. 

 

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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HONGARIJE
3-4-’18. Historische 
klederdrachten
Tweemaal 210 Ft. (samen-
hangend). Mannenjas (ca. 
1680), geborduurde rok 
en lijfje van trouwjurk (17e 
eeuw). Op achtergrond 
resp. Esterházy-paleis 
(Eisenstadt-Oostenrijk), 
Leopoldina-tempel bij 
paleis. 

6-4-’18. Romahelden, 
vrijheidsstrijders van 1956.
Velletje met tienmaal 100 Ft. 
György Cziffra (1921-1994), 
Sándor Csányi (1929-1959), 
Gyula Dandos (1938–1957), 
Gábor Dilinkó (1929-2014), 
István Fátyol (1934-2004), 
Erzsébet Hrozova (1938-
2013), Mátyás Kolompár 
(1924-1957), József Kóté 
Sörös (1927-1959), Károly 
Strausz (1928-1986), Ilona 
Szabó (1926-1956).
2-5-’18. Europa, bruggen.
345, 345 Ft. (samen-
hangend). Megyeri-brug 
tussen Boeda en Pest, 
Kőröshegyi-brug in auto-
snelweg M7.

IERLAND
3-5-’18. Martin Luther 
King (1929-1968) en Nel-
son Mandela (1918-2013).
W, W. (samenhangend). 
Portret King (50e sterf-
dag), portret Mandela 
(100e geboortedag). 

3-5-’18. Europa, bruggen.
€ 1.-, 1.50. Resp. voetgan-
gersbrug Mitzen Head, 
Boone Viaduct. 

24-5-’18. Society of Uil-
leann Pipers 50 jaar.
€ 1.-. Afbeelding uit 
historisch manuscript van 
varken met blaaspijp. 

31-5-’18. Overlijden St. 
Kevin (498-618) 1400 jaar 
geleden.
€ 1.-. Sculptuur met heilige 
Kevin van Glendalough.

JERSEY
16-5-’18. Aanval op dam-
men in Ruhrgebied Dam 
Busters 75 jaar geleden.
50, 65, 76, 82, 94 p., £ 1.12; 
blok £ 2.-. Lancaster B Mk 
III type 464-bommenwer-
per met resp. squadron-
crew, piloot, bommenrich-
ter, stuiterbom, militairen 
met landkaart, portret 
uitvinder van bom sir 
Barnes Wallis (1887-1979); 
commandant Guy Gibson 
(1918-1944). 

25-5-’18. Dierenbescher-
mingsorganisatie JSPCA* 
150 jaar. 
50, 65, 76, 82, 94 p., £ 1.12, 
1.38, 2,64. Resp. puppy, 
hond, slang, kat, hond, 
hond, cavia, jonge bosuil 
(Strix aluco). 

18-6-’18. Verschijnen 
roman Frankenstein 200 
jaar geleden. 
50, 65, 76, 82, 94 p., £ 1.12, 
1.38, 2.64; blok £ 3.-. 
Verschillende tekstfrag-
menten en afbeeldingen 
uit roman van Mary Shelley 
( 1797-1851). Ook velletje 
met de acht losse zegels.

KROATIË
12-4-’18. Voedingsmid-
delen met beschermde 
oorsprongsbenaming.
3.10, 3.10, 3.10 kn. Ge-
droogde ham uit Dalmatië, 
extra vierge olijfolie uit 
Cres, tangerines uit 
Neretva-vallei. 

 
19-4-’18. Bekende Kroaten.
3.10, 3.10, 3.10 kn. 
Wiskundige en fysicus 
Marin Getaldić (1568-
1626), kunstschilder 
Nives Kavurić-Kurtović 
(1938-2016), dichter Petar 
Preradović (1818-1872).
2-5-’18. Europa, bruggen.
3.10, 3.10 kn. Stenen brug 
(Novigrad na Dobri), Franjo 
Tudjman-brug (Dubrovnik).
3-5-’18. Animatieserie Pro-
fessor Balthazar 50 jaar.
3.10 kn. Balthazar met taart. 

LETLAND
20-4-’18. Europa, bruggen.
€ 0.78, 1.49. Resp. spoor-
brug met trein bij station in 
Riga, brug over rivier Gauja. 

LITOUWEN
16-3-’18. 150e geboorte-
dag Vilius Storostas-
Vydūnas (1868-1953), 
schrijver en leider 
theosofische beweging.
€ 0.94. Illustratie van 
trilogie van Vydūnas-
toneelstukken ‘Vuur van de 
hel’, in kader onderdeel van 
boekomslag van ‘Tautos 
Gyvata’.

30-3-’18. Litouwse scou-
ting 100 jaar.
€ 0.52. Beeldmerk, padvin-
ders, vlaggen. 

20-4-’18. Europa, bruggen.
€ 0.75, 0.75. Resp. brug 
bij Trakei-kasteel, brug in 
Klaipėda met zeilschip en 
vuurtoren.

MALTA
3-5-’18. Europa, bruggen.
€ 0.59, 2.19. Resp. brug 
bij haven van Valetta, 
Madliena-brug (Għargħur). 

MAN
10-4-’18. Jaar van ons 
Eiland.
Vijfmaal 1st, vijfmaal EU. 
Resp. wandelaars bij kust, 
vuurwerk bij TT-races, 
zandkasteel met vlag, 
deelnemers Manx Telecom 
Parish Walk, schilder, 
kust bij Niarbyl (Sepac*), 
viering Nationale Dag (Tyn-
wald Day) met dansgroep, 
ondergaande zon bij haven 
van Peel met vuurtoren, 
Keltisch Lonan Cross, 
landhuisje.
10-5-’18. Manx Internati-
onal Motor Scooter Rally 
60 jaar.
1st, 1st, EU, EU, ROW, ROW, 
ROW, £ 1.-. Resp. Neville 
Frost met team S Equipe 
(1969), Terry Moore tijdens 
Ramsey Sprint (1967), 
Tony the Salford Knight 
bij Douglas Grandstand 
(2014), Andre Baldet 
op Douglas Promenade 
(1962), Vespa Display 
Team (1958), G. Marsh en 
A. Hicks tijdens Hill Climb 
(1961), Kathleen Westaway 
bij Villa Marina (1969), 
Bonds Work Team. 

17-5-’18. Britse motoren 
en coureurs.
Twaalfmaal 1st. Resp. 
zesmaal motoren: Zenith, 
Excelsior Manxman, Doug-
las Flat Twin, AJS 500 V4, 
Vincent V Twin Series 
C, Manx Norton Single, 
zesmaal coureurs: Eric 
Longden, Dennis Parkinson, 
Freddie Dixon, Walter Rusk, 
Alex Philip, Harold Daniell.

MOLDAVIË
13-4-’18. Maanden van 
het jaar.
Velletje met driemaal 
5.75 L. April: boerderij met 
handploeg en ooievaars 
(Ciconia ciconia), mei: 
landhuisje met bloemen-
tuin en boerenzwaluw 
(Hirundo rustica), juni: 
spreeuw (Sturnus vulgaris) 
op tak met kersen. 

20-4-’18. Etnische afkom-
sten, Roma-volk.
1.75 L. Vrouw, man met 
viool, paarden.

MONACO
3-5-’18. Europa, bruggen.
€ 1.20. Brug van Sainte 
Dévote.
15-5-’18. Historisch Mone-
gaskisch leengoed, Bardi.
€ 2.40. Kasteel in Val di Taro. 

28-5-’18. Monaco 25 jaar 
lid van Verenigde Naties. 
€ 1.30. Prins Albert II 
(1958), beeldmerk.
28-5-’18. Organisatiecomi-
té van volks- en religieuze 
feesten Saint-Romain 150 
jaar.
€ 0.78. Wapenschild met 
kroon. 

MONTENEGRO
12-4-’18. Flora.
€ 0.30, 0.95. Resp. 
Sphaerocarpos-mos, 
Gentiana lutea. 

NOORWEGEN
20-4-’18. Norden, vissen.
18.- kr. Baars (Perca 
fluviatilis). 

20-4-’18. Europa, bruggen.
Blok 18.- kr. Brug over 
Hardangerfjord. 
20-4-’18. Verbond Noorse 
Muziekkorpsen 100 jaar.
Velletje met 14.-, 14.- kr. 
Schoolkorps uit Spjelkavik 
(Ålesund), showband uit 
Kampen (Oslo). 

OEKRAÏNE
30-3-’18. Tekenfilms.
5.-, 5.- Hr. Resp. Ruslan en 
Liudmyla uit sprookje ‘De 
gestolen prinses’, hamster 
uit verhaal ‘Hamster van 
Vinnytsia’. 
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24-4-’18. Volksverhaal 
Trypillia.
Velletje met 9.-, 15.- Hr. 
Resp. vrouwen oogsten 
graan en met ossenploeg.
27-4-’18. 100 jaar Oekra-
iense vlag op schepen van 
Zwarte Zee Vloot.
5.- Hr. Schip, vlag.
28-4-’18. Abstracte kunst.
5.- Hr. Werk van Kazimir 
Malevich (1878-1935).

OOSTENRIJK
9-5-’18. Europa, bruggen.
€ 0.80. Schlemmerbrücke 
met leeuwenbeelden in 
Wenen.
18-5-’18. Districtshoofd-
kantoren 150 jaar.
Velletje met tweemaal 
€ 0.68. Portret keizer 
Franz Josef I (1830-1916), 
wapenschild van Steyr met 
adelaars. Landkaart op rand. 

25-5-’18. Watersporten. 
€ 0.68, 0.80, 1.70. Resp. 
waterskiën, kitesurfen, 
zeilen met portretten van 
winnaars Olympische 
Spelen 2000 en 2004 
Roman Hagara en Hans 
Peter Steinacher.
25-5-’18. Dag van de 
Postzegel. 
€ 2.88+1.44. Wörthersee in 
Karinthië met stoomboot 
‘Thalia’, kerk in Maria 
Wörth, zender- en uitkijk-
toren Pyramidenkogel. 

POLEN
31-3-’18. Oprichting 
Confederatie van Bar 250 
jaar geleden.
1.- ZŁ. Portret vrijheids-
strijder Kazimierz Pułaski 
(1745-1779), Maagd Maria 
met kind.

14-4-’18. Kamil Stoch 
(1987).
3.70 ZŁ. Portret schans-
springer. 

24-4-’18. Historie van 
Poolse fotografie.
2.60, 2.60, 3.20, 3.20 ZŁ. 
Resp. bewoner van Szaflary, 
schoorsteenvegers, portret 
fotograaf Ignacy Krieger 
(1817-1889), jongen met 
bagels.
2-5-’18. Europa, bruggen.
5.- ZŁ. Brug over Vistula in 
Tczew.

PORTUGAL
2-4-’18. Waterbedrijf van 
Lissabon EPAL 150 jaar.
N20g, I20g (samenhan-
gend); blok € 2.50. Beeld-
merk met resp. jongen met 
glas water en watertoren 
en waterzuivering, meisje 
met glas water en huizen; 
watertoren en waterzuive-
ring met aquaduct. 

9-4-’18. Vierde Slag om 
Ieper 100 jaar geleden.
E20g; blok € 2.-. Resp. 
militairen met communica-
tieapparatuur en veldfles, 
militairen in loopgraaf. 
Plattegrond op rand.

ROEMENIË
12-4-’18. Europa, bruggen.
3.50, 16.- L. (ook samen -
hangend). Resp. Minciuni-
lor-brug (Sibiu), Anghel 
Saligny-brug (Cernavodă).
20-4-’18. Culturele 
herdenkingen.
4.-, 4.50, 8.- L. Resp. festival 
‘George Enescu’ 60 jaar: 
portret componist George 
Enescu (1881-1955) met 
viool, Filharmonisch orkest 
‘George Enescu’ 150 jaar: 
portret oprichter Eduard 
Wachmann (1836-1908), 
Romeins atheneum 130 
jaar: portret architect Al-
bert Galleron (1846-1930). 

25-4-’18. Komische Opera 
voor Kinderen 20 jaar.
8.- L.; blok 16.- L. Resp. 
beeldmerk met kinderen 
en clown en toneel, affiche 
voor voorstelling Locsi 
Rock.
27-4-’18. Kunstkabinet 
in Boedapest 85 jaar, 
schilderijen.
4.-, 4.50, 8.-,12.- L. Resp. 
‘Zinnia’s’ van Gheoghe 
Petraşcu (1872-1949), 
‘Korenbloemen’ van Ştefan 
Luchian (1868-1916), 
‘Boerenvrouw’ van Theodor 
Pallady (1871-1956), ‘Vrou-
wenportret met rode sjaal’ 
van Nicolae Grigorescu 
(1838-1907).

RUSLAND
5-4-’18. Held van de Rus-
sische Federatie.
27.- r. Medaille met Senior-
luitenant van politie Dmitry 
Gorshkov (1971-1999).
12-4-’18. Onderzoekscen-
trum Kurchatov 75 jaar.
30.- r. Beeldmerk. 

24-4-’18. 30e Internatio-
nale tentoonstelling voor 
Informatie en Communica-
tietechnologie.
40.- r. (ruitvormig). 
Beeldmerk.

SLOWAKIJE
27-4-’18. Archeologische 
opgraving bij Poprade-
Matejovciach.
€ 0.95. Bed uit vierde eeuw. 

3-5-’18. Erkenning van 
Slavische liturgische taal 
1150 jaar geleden.
€ 2.80. Bijbelse teksten.
4-5-’18. Europa, bruggen.
€ 1.10. SNP-brug over 
Donau in Bratislava.

TSJECHIË
18-4-’18. Frankeerzegel.
A (19.- Kč.). Portret presi-
dent Miloš Zeman (1944).
2-5-’18. Europa, bruggen.
E (35.- Kč.). Podolsko-brug 
over rivier Vitava.
2-5-’18. Jazz in Tsjechië.
Z (41.- Kč.). Tsjechische 
leeuw met saxofoon. 

23-5-’18. Kunst in kasteel 
van Praag.
32.- Kč. Deel uit schilderij 
‘Offer in de tempel’ van 
Francesco da Ponte (1549-
1592).

 TURKIJE
30-3-’18. Historische 
bazaar.
Velletje met 2.-, 2.- TL. 
Verschillende afbeeldingen 
van markt in Safranbolu.
2-4-’18. Bevrijding van 
stad Van 100 jaar geleden.
2.- TL. Geografische 
aanduiding.
5-4-’18. Historische klok-
kentoren.
2.- TL. Toren in Dolmabahce. 

18-4-’18. Frankeerzegels, 
kruiden.
0.20, 0.50, 2.30, 6.50 TL. 
Resp. Mentha, Piper 
nigrum, Capsicum annuum, 
Cuminum cyminum. 

23-4-’18. Dag van 
Nationale Soevereiniteit en 
Kinderen.
2.- TL. Kinderen met 
vlaggen.

WIT-RUSLAND
19-2-’18. Binnenlandse 
strijdkrachten 100 jaar.
H. Wapenschild met ster, 
zwaarden en lauwerkrans. 

18-4-’18. Telegraaf Agent-
schap BelTA 100 jaar.
Blok 5.- r. Beeldmerk.

IJSLAND
26-4-’18. Jonge boerderij-
dieren, II.
B50g Innanlands, 50g In-
nanlands. Resp. kalf, lam. 

26-4-’18. Toerisme, VII.
50g Til Evrópu, 50g Utan 
Evrópu. Resp. kajak bij 
meer, grot bij Þríhnúka-
hellir.
26-4-’18. Siglufjörður 
100 jaar.
50g Innanlands. Visserstad 
aan fjord.
26-4-’18. 250e sterfdag 
dichter en natuurweten-
schapper Eggert Ólafsson 
(1726-1768).
250g Innanlands. Vogel, 
vis, stenen. 

26-4-’18. Kunst- en cul-
tuurcentrum Nordic House 
in Reykjavik 50 jaar. 
50g Innanlands. Grafische 
compositie van vlaggen van 
noordse landen. 
26-4-’18. Kwalificatie 
wereldkampioenschap 
voetbal 2018.
50g Innanlands. Gezichten, 
handen, beeldmerk.
26-4-’18. Filatelistische 
tentoonstelling Nordia 
2018.
Blok 2000g Innanlands. 
Borduurwerk van IJslandse 
boerderij met paarden 
door Þórdís Egilsdóttir 
(1878-1961). 

ZWITSERLAND
17-5-’18. Stanserhorn-
Bahn 125 jaar.
100 c. Wagon.
17-5-’18. Wereldkampioen-
schappen mountainbiken 
in Lenzerheide.
100 c. Bikers. 

17-5-’18. Pro Patria, 
kastelen.
85+40, 100+50 c. Kastelen 
in resp. Hagenwil, Romont. 
17-5-’18. Nationale post-
zegeltentoonstelling NABA 
in Lugano.
100+50 c. Beeldmerk, 
tentoonstellingskaders met 
bezoeker.
17-5-’18. Verbond van 
Apothekers 175 jaar.
100 c. Apotheker met 
patiënt. 

17-5-’18. Nationale sport 
Hornhusen.
100 c. speler.
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17-5-’18. Openluchtmu-
seum Ballenberg 50 jaar.
85, 85, 100, 100 c. 
Traditionele huizen uit resp. 
Rüschlikon, Vals, Lancy, 
Cugnasco.
17-5-’18. Europa, bruggen.
100, 100 c. Bruggen in 
Luzern, Gadmental. 

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
10-4-’18. Overwinning 
bevrijdingsoorlog 50 jaar 
geleden.
25.- Dh. Beeldmerk met 
landkaart. 

21-4-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
25.- Dh. Spelers, bal, vlag 
als achtergrond.

AUSTRALIË
1-5-’18. Eerste toer 
Aboriginal cricketteam in 
Engeland 150 jaar geleden.
$ 1.-. Cricketteam in 1868. 

1-5-’18. Wolkenluchten.
Viermaal $ 1.-. Lenticularis, 
Mammatus, Cumulonim-
bus, Arcus. Ook velletje met 
de zegels.
21-5-’18. Silo-kunst.
Viermaal $ 1.-. Beschil-
derde graansilo’s in Brim 
(Victoria), Ravenst-
horpe (Western Australia), 
Thallon (Queensland), 
Weethalle (New South 
Wales). Ook velletje met 
de zegels.

27-5-’18. World Stamp 
Championships in Israël.
$ 1.-. Eucalyptusbladen.
5-6-’18. Vinken.
$ 1.-, 1.-, 2.-. Resp. Erythru-
ra gouldiae, Stagonopleura 
bella, Poephila cincta. Ook 
velletje met de zegels. 

12-6-’18. Kunst in de 
natuur.
Viermaal $ 1.-. Shark 
Bay (Western Australia), 
Wyadup Rocks (Wes-
tern Australia), Lake 
Mac Donnel (Southern 
Australia), Cape Capricorn 
(Queensland). Ook velletje 
met de zegels. 

BANGLADESH
3-3-’18. Scouting voor 
duurzame ontwikkeling.
10.- t. Beeldmerken, 
padvinders. 

BERMUDA
22-3-’18. Schildpadden. 
Aanvulling melding april jl.
Velletje met 10 c., $ 1.35. 
Resp. Chelonia mydas, 
Eretmochelys imbricata.

BOTSWANA
15-3-’18. Bedreigde vogel.
5.-, 7.-, 9.-, 10.- P. (samen-
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van flamingo 
(Phoenicopterus roseus). 
Ook velletje met de zegels.

BRAZILIË
2-4-’18. Brazilië vrij van 
mond- en klauwzeer.
1o Porte Carta Comercial. 
Koe. 

4-5-’18. Postbibliotheek.
R$ 1.55. Boek, postzak-
ken en -tassen, stempels, 
brievenbussen.

BURKINA FASO
2017. Nationale Internet 
Week.
670 F. Beeldmerk.
2017. Monument.
830 F. Monument voor de 
helden in Ouagadougou. 

CANADA
20-4-’18. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 65 jaar 
geleden.
P. Portret vorstin uit 1953.
1-5-’18. Bijen.
P, P. Bombus affinis, Aga-
postemon virescens. 

CENTRAAL
AFRIKAANSE
REPUBLIEK
18-7-’16. Strijd tegen 
malaria.
Viermaal 750 F.; blok 
2.650 F. Rood kruis 
met resp. malariamug 
(Anopheles stephensi) met 
eencellige Plasmodium 
malariae, man met gifspuit, 
ophangen van muskieten-
net, inenting van kind; 
kind achter muskietennet. 
Wereldkaart op rand. 

CHINA
VOLKSREPUBLIEK
1-4-’18. Centrale Academie 
voor Beeldende Kunst 
100 jaar.
1.20 y. Beeldmerk, 
gebouwen.
22-4-’18. Klassieke 
literatuur.
1.20, 1.20, 1.20, 1.50 y.; 
blok 6.- y. Verschillende 
afbeeldingen uit ‘Droom 
van de rode kamer’. 

COLOMBIA
20-3-’18. Nationaal 
Gezondheids Instituut 
100 jaar.
$ 2.000. Beeldmerk. 

CUBA
18-2-’18.200e geboorte-
dag Pedro Filipe Figueredo 
(1818-1870).
75 c. Dichter en componist 
volkslied op paard, muziek-
schrift en tekst volkslied. 

24-2-’18. 60 jaar commu-
nicatiespecialiteit in FAR*.
65 c. Ernesto ‘Che’ Guevara 
(1928-1967) met com-
municatieapparatuur.

9-3-’18. Militaire hulp aan 
Ethiopië.
85 c. Monument Tiglachin 
van militairen met wapen in 
Addis Abeba.
12-3-’18. 200e geboortedag 
Marius Petipá (1818-1910).
85, 90 c. Resp. portret cho-
reograaf, danseres Alicia 
Alonso in balletscène.
13-3-’18. Protest van 
Baraguá 140 jaar geleden.
85 c. Opstandige generaal 
Antonio Maceo (1845-
1896) met medestanders.

CURAÇAO
16-2-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
66, 122, 160, 310, 443, 
690 c. Verschillende 
honden. 

EGYPTE
21-10-’17. Ontdekking 
tempelcomplex van Aboe 
Simbel 100 jaar geleden.
E£ 4.-; blok E£ 5.-. Resp. 
beelden van Ramses II en 
zonnegod Amon Ra, god van 
de rijzende zon Ra-Harahty 
en god van de onderwereld 
en het donker Ptah in 
heiligdom; beelden bij grote 
tempel van Ramses II.
2-1-’18.Dag van de Post.
E£ 2.5. Vingerafdruk, oog, 
zegels. 

EL SALVADOR
5-1-’18. 50 jaar samenwer-
king met Japan.
$ 0.05, 0.75 Beeldmerk 
met vlaggen.

FALKLANDEILANDEN
18-4-’18. Roofdieren 
en prooi van pinguïns, I: 
Macaroni-pinguïns.
31, 76 p., £ 1.01, 1.22. Resp. 
Eudyptes chrysolophus op 
nest, krill (Eupausia val-
lentini), manenrob (Otaria 
flavescens), pinguïns. 

FIJI
2016-’17. Frankeerzegels, 
opdrukken, vogel.
2 c. op 44 c., 40 c. op 
44 c., 50 c. op 31 c. Resp. 
tweemaal Porphyrio mela-
notus, Butorides striatus 
diminutus.
28-2-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
38, 50 c., $ 1.04, 10.-. 
Verschillende honden.
28-3-’18. Vredeskorps 
Verenigde Staten 50 jaar 
in Fiji.
40 c. $ 1.14, 2.-, 10.- Ver-
schillende activiteiten van 
vredeskorps. 

FILIPPIJNEN
5-4-’18. Gemeente La 
Castellana 100 jaar.
12.-, 12- P. (samenhan-
gend). Beeldmerk met: 
monument, gemeentehuis. 

GUATEMALA
1-4-’16. Textielkunst. Her-
druk van 2010 met nieuwe 
waardes.
0.50, 1.-, 2.-, 5.-, 8.-, 10.-, 
25.-, 50.-, 100.- Q. Verschil-
lende textielpatronen.

INDIA
11-4-’18. Onderzoeks- en 
ontwikkelingsorganisatie 
van Defensie 60 jaar.
10.- R. Vliegtuigen, satel-
liet, tank, gebouw, raket, 
mobile radarwagen. 

17-4-’18. Goan Theater 
125 jaar.
Velletje met 5.-, 25.- R. 
Maskers en trompet met 
resp. affiche, acteurs op 
podium. 
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ST. PIERRE ET 
MIQUELON 
10-5-’18. St. Pierre et 
Miquelon van vroeger.
€ 0.46. Jongens met 
stokvis. 

ST. VINCENT/
GRENADINEN
7-3-’18. Zeeleven in de 
Caraïben.
Velletje met $ 6.-, 6.-, 
8.-, 8.-; velletje met $ 7.-, 
8.-. Resp. vliegende poon 
(Dactylopterus volitans), 
Caribische lamantijn (Tri-
chechus manatus), grote 
barracuda (Sphyraena 
barracuda), Amerikaanse 
pijlstaartrog (Dasyatis 
americana); geelkop-
kaakvis (Opistognathus 
aurifrons), zeepaardje (Hip-
pocampus reidi). 

SURINAME
11-4-’18. Vlinders.
A, SR$ 5.50, 6.-, 7.-, 
9.-, 10.-, 11.-, 12.-, 14.-, 
18.-, 20.-, 22.-. Resp. 
Graphium antheus, Grap-
hium delesserti, Graphium 
epaminondas, Graphium 
mendana, Graphium 
stresemanni, Iphiclides 
podalirius, Ornithoptera 
alexandrae, Ornithoptera 
meridionalis, Ornithoptera 
victoriae, Papilio alexanor, 
Papilo antimachus, Papilio 
eurymedon. 

INDISCH OCEAAN-
GEBIED BRITS
2-5-’18. Inheemse flora.
Velletje met 60, 60, 
60 p., £ 1.-, 1.-, 1.-. Resp. 
Barringtonia asiatica, 
Guettarda speciosa, Intsia 
bijuga, Cordia subcordata, 
Calophyllum inophyllum, 
Ipomoea pes-caprae. 

KIRGIZIË
17-3-’18. Nationaal kam-
pioenschap traditioneel 
Alysh-worstelen.
76 S. (ook ongetand). 
Beeldmerk en worstlaars. 

7-4-’18. Nationale munt-
eenheid 25 jaar.
Blok 117 S. Standbeeld met 
epische held Manas de 
Grootmoedige op paard in 
Bishkek. 

KOREA ZUID
21-3-’18. Bekende weten-
schappers.
Driemaal 330 w. 
(samenhangend). Resp. 
geograaf en cartograaf Gim 
Jeong-ho (1804-1866) met 
landkaart, wetenschapper 
Yi Cheon, wetenschapper 
Choi Hyeong-sup.
2-4-’18. Universiteit van 
Seoul 100 jaar.
330 w. Kyongnong-hal. 

LIBANON
19-4-’18. Schilder Nizar 
Daher (1951). 
L£ 2.000. Schilderij. 

LIBIË
20-11-’17. Internationale 
Dag van het Kind. 
1.000 Dh. Kinderen met: 
duif, zon, bomen en 
landkaart.
29-11-’17. Solidariteit met 
Palestijnse volk.
2.000 Dh. Man met vlag, 
Rotskoepel in Jeruzalem.
24-12-’17. 56 jaar onafhan-
kelijkheid.
500 Dh. Landkaart
14-2-’18. Revolutie zeven 
jaar geleden.
1.000 Dh. Landkaart, vlag, 
duiven.
23-2-’18. Jaar van de 
Berbers.
2.000 Dh. Vrouw met 
fruitschaal, man en pan 
met feestmaaltijd. 

MACAU
1-3-’18. 35e Internationale 
Aziatische postzegelten-
toonstelling.
Velletje met 2.-, 3.-, 
5.- ptcs; blok 12.- ptcs. 
Verschillende straatverko-
pers van etenswaren. 

12-4-’18. Landschap op 
Chinees vasteland.
Blok 12 ptcs. Terrassen met 
zoutbedden bij Mangkang.

MALEISIË
24-4-’18. Maleisische 
citrusvruchten.
60, 60, 60 sen; blok 
RM 6.- (vorm van pomelo). 
Resp. Calamondin (Citrus 
microcarpa), kafferlimoen 
(Citrus hystrix), key lime 
(Citrus x aurantifolia); 
pomelo (Citrus maxima).

MEXICO
16-3-’18. Staatsoliemaat-
schappij Pemex 80 jaar.
$ 15.-. Boorplatform, 
oliewerkers.
28-3-’18. Opening van 
entree Medische faculteit 
van Autonome Universiteit 
Benito Juárez in Oaxaca.
$ 7.-. Gebouw.
26-4-’18. Internatio-
nale Dag van Intellectueel 
Eigendom.
$ 11.50. Vrouwenhoofd. 

MONGOLIË 
22-4-’18. Mongoolse 
gerechten.
Viermaal 1.300 T. Verschil-
lende lokale specialiteiten.

MOZAMBIQUE
20-8-’14. Strijd tegen 
malaria.
Velletje met viermaal 
46.- mt.; blok 185.- mt. 
Rood kruis met resp. 
malariamug (Anopheles 
stephensi), man met 
vergifspuit, bloedafname, 
muggenlarve; man met 
verfgifspuit. 

NAMIBIË
12-3-’18. Van ossenwagen 
naar vliegtuig.
Zona A, Registered 
Inland Mail, Zone B. Resp. 
Ossenwagen, Landrover, 
Cessna 20. 

NIEUW-CALEDONIË
10-4-’18. Deelname 
Caledonieërs aan Eerste 
Wereldoorlog.
75 F. Vlaggen, militairen, 
landkaart.
7-5-’18. Cultureel Centrum 
Tjibaou 20 jaar.
110 F. Gebouwen in de vorm 
van traditionele Kanak-
hutten. 

NIEUW-ZEELAND
2-5-’18. Werkzaamheden 
na aardbeving bij Culver-
den in november 2016.
$ 1.-, 1.-, 2.-, 2.20, 2.70, 
3.30. Resp. reconstructie 
kustweg en bruggen bij 
Kaikoura, abseiler op klif en 
helikopter, graafmachine 
en vrachtwagen, herstel 
van brug, graafmachine, 
goederentrein. Ook velletje 
met de zegels. 

6-6-’18. Frankeerzegels.
$ 2.40, 3.-, 4.40. Resp. 
Mount Maunganui 
(Tauranga), kustrotsen bij 
Tongaporutu (Taranaki), 
Lake Te Anau (Fiordland).
4-7-’18. Kiwizegels.
$ 1.20, 1.20, 2.40, 3.-, 3.60 
(ronde zegels). Resp. Noor-
dereiland kiwi (Apteryx 
mantelli), grote grijze kiwi 
(Apteryx haastii), kleine 
grijze kiwi (Apteryx owenii), 
Zuidereiland kiwi (Apteryx 
australis), rowikiwi (Apte-
ryx rowi). 

PITCAIRNEILANDEN
5-4-’18. Grondwet 180 jaar.
$ 3.-, 3.- (met tussenveld). 
Kapitein Russel Eliott 
(1802-1881) met HMS ‘Fly’, 
missionaris George Nobbs 
(1799-1884). 

SINGAPORE
21-3-’18. Stadsgezichten 
vroeger en nu.
1st Local, $ 1.30; 1st Local, 
$ 1.30. Resp. Kampong 
Giam met Masjid Sultan-
moskee nu en vroeger; 
winkels in Arab Street nu 
en vroeger. 

18-4-’18. Oude beroepen.
1st Local, 60, 90 c., $ 1.30; 
blok $ 5.-. Resp. Samsui-
vrouw met emmers, 
Sikh-bewaker, bootjesman, 
zakkendragers; vijf hier-
voor genoemde beroepen.

SRI LANKA
7-4-’18. Wereld Gezond-
heids Dag.
12.- R. Landkaart, gezin, 
verplegend personeel, 
organen. 

9-4-’18. Boeddhistisch 
Vesak Festival.
10.-, 15.-, 35.- R. 
Verschillende religieuze 
afbeeldingen. Ook velletje 
met de zegels.
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Visit: www.sandafayre.com
call: +44 (0)1565 653214 

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

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

Whatever you collect you’ll
always find something in 

our weekly auctions.

From fine and rare to 
exciting new discoveries. 

Exhibition quality collections 
to estate cartons.

Something Different Every Week

Sandafayre
Auctions

TADZJIKISTAN
28-12-’17. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
3.50, 4.20 (S) (samen-
hangend). Beeldmerk met 
spelers. 

TOKELAU
2-5-’18. Zeeweringen van 
Tokelau.
45 c., $ 1.40, 2.-, 3.-. 
Verschillende zeeweringen. 
Ook velletje met de zegels. 

TUNESIË
12-4-’18. Amnesty Interna-
tional 30 jaar in Tunesië.
0.11 m. Beeldmerk met 
kaars en prikkeldraad, 
contouren van landkaart. 

24-4-’18. Taoufik Baccar 
(1927-2017).
0.9 m. Portret schrijver.

URUGUAY
Mrt.-Apr. ’18. Frankeer-
zegels, vrijheidsstrijder 
José Gervasio Artigas 
(1764-1850).
$ 1, 10, 20, 50, 80, 100. 
Portret op verschillende 
achtergrondkleuren.

13-4-’18. Internationale 
zeilregatta Latinoamérica 
2018.
Velletje met negenmaal 
$ 25. ‘Gloria’ (Colombia), 
‘Cisne Branco’ (Brazilië), 
‘Juan Sebastian Elcano’ 
(Spanje), ‘Cuauhtémoc’ 
(Mexico), ‘Dr. Bernardo 
Hussay’ (Argentinië), 
‘Libertad’ (Argentinië), 
‘Simón Bolivar’ (Venezu-
ela), ‘Escuala Esmeralda’ 
(Chili), ‘Capitán Miran-
da’(Uruguay). 

VERENIGDE ARA-
BISCHE EMIRATEN
21-2-’18. Wielrennen, 
Ronde van Abu Dhabi.
3.- Dh. Wielrenners. 

VERENIGDE NATIES 
3-5-’18. Universele Verkla-
ring van de Rechten van de 
Mens 70 jaar.
US$ 2.50. Eerste voorzitter 
mensenrechtencommissie 
Eleanor Roosevelt (1884-
1962) met Verklaring. 

WALLIS EN FUTUNA
28-4-’18. Internationale 
Dag van de Dans.
500 F. Traditionele 
Soamako-dans. 

9-5-’18. Ingebruikneming 
onderwater kabelverbin-
ding Tui-Samoa.
95, 95 F. Kabellegger met 
resp. aankomst kabel in 
Wallis, Futuna. 

ZUIDPOOLGEBIED 
FRANS
20-4-’18. Muziekstuk 
‘Symphonique Australe’.
Blok € 2.-. Pinguïns op 
vleugelklavier. 

Afkortingen:
FAR: Fuerzas Armadas 
Revolucionarias
JSPCA: Jersey Society For 
The Prevention Of Cruelty 
To Animals
Sepac: Small European 
Postal Administrations 
Cooperation

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

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

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

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

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

Op beurzen waar wij staan kunt u de CD-roms voor € 12,50 kopen.
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et Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap (OCW) bestaat 100 jaar in 
2018. Dit is het vervolg op een artikel 
in het februarinummer van Filatelie 

(pagina 116). 

1818-1824
Er was al eerder een ministerie van onderwijs ge-
weest. Uit de naam blijkt dat er een merkwaardige 
combinatie van beleidsterreinen was: Ministerie 
van Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en 
Koloniën. Dat heeft precies zes jaar bestaan van 
19 maart 1818 tot 30 maart 1824. Onder de activi-
teiten vielen: koophandel, scheepvaart, landbouw, 
koloniën, hoge scholen, athenea, Latijnse scholen, 
middelbaar en lager onderwijs, academies en mu-

sea. De zaken omtrent de koloniën, het onderwijs 
en de nijverheid werden afzonderlijk behandeld, 
want die hadden weinig gemeenschappelijk. Deze 
brief uit 1823 met stempel ‘Onderwijs. Nijverheid. 
Kolonien.’ (afb 1+2) werd geadresseerd aan het 
voormalige Kollege Divoeus te Leuven. Dat was 
nog voor de afsplitsing van België in 1830. Na 1824 
werd onderwijs bij het Ministerie van Binnenlandse 
Zaken, Onderwijs en Waterstaat geplaatst. Al snel 
in 1825 verdween ‘onderwijs’ uit deze naam.

OKW
De bewindslieden van Binnenlandse Zaken 
hadden zich lange tijd verzet tegen inkrimping 
van hun arbeidsterrein door afscheiding van 
het onderwijs. Het Ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen (OKW) werd in 1918 

opgericht. Deze naam (afb 3) bleef tot de Duitse 
bezetting van ons land.

Tweede Wereldoorlog
In november 1940 werd de naam gewijzigd in 
Departement van Opvoeding, Wetenschap en 
Cultuurbescherming, en later met een ‘K’ ge-
schreven: Kultuurbescherming. Het mocht geen 
‘ministerie’ meer heten, want er was geen minis-
ter. Het departement werd geleid door secre-
taris-generaal Jan van Dam, die na de oorlog tot 
7 jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens 
collaboratie met de vijand. De echte minister 
van onderwijs, Gerrit Bolkesteijn, zat in Londen 
bij de regering in ballingschap. Alle Haagse depar-
tementen werden in 1943 overgebracht naar 
elders uit vrees voor een geallieerde invasie. De 

H

100 jaar Ministerie OCW [2]
samenstelling Dio Glaudemans, dio.glaudemans@hccnet.nl 
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verhuizing veroorzaakte een grote chaos waar-
door er weinig terecht kwam van vernieuwend 
onderwijsbeleid. De envelop uit 1941 laat zien dat 
er per abuis ‘Ministerie’ werd gedrukt. Er werd 
snel een strookje ‘Departement’ overheen geplakt 
(afb 4+5). De benamingen ‘ministerie’ en ‘de-
partement’ werden altijd naast elkaar gebruikt, 
behalve tijdens de Duitse bezetting. Na de oorlog 
werd de oorspronkelijke naam hersteld, maar er 
heerste papierschaarste, zodat eerst de envelop-
pen met de foute naam uit de Duitse tijd werden 
opgebruikt met een overstempeling (afb 6).

Dienstpost
Overheidsinstellingen konden gratis hun post 
verzenden. Er werd niets verrekend met de PTT, 
want dat was een staatsbedrijf. Wel eiste de post 
dat de enveloppen van dienstnummers voorzien 
werden, want daarmee was er nog enige controle 
op misbruik. Nummer 581 (afb 7) was toegekend 
aan het Ministerie van OKW, en een hele reeks 
nummers daaropvolgend waren van onderde-

len van OKW, zoals inspecties, universiteiten, 
musea, archieven en zelfs een vogeltrekstation 
(afb 8). OKW had ook een commandant(e) in 
dienst bij het Rijkskamp internaat voor Sociale 
Jeugdzorg (afb 9). Bij de PTT was een boek in 
omloop waarin alle dienstnummers vermeld 
stonden. Omstreeks 1960 werden de nummers 
vervangen door een nieuw systeem met breuken. 
Rijksdiensten kregen een ‘1’ boven de breuk-
streep, provincies ‘2’, gemeenten ‘3’ (afb 10), 
waterschappen ‘4’ en productschappen ‘5’. Alleen 
binnenlandse post kon portvrij als dienstbrief 
verstuurd worden, ook als het aangetekend 
was (afb 11). Bij andere rechten, zoals expresse 
of bericht van ontvangst, en bij buitenlandse 
bestemmingen moest er wel gefrankeerd worden 
(afb 12), maar soms is het een raadsel waarom 
een binnenlandse dienstbrief toch met postzegel 
werd gefrankeerd (afb 13). Omstreeks 1970 ging 
de PTT wel kosten doorberekenen voor dienst-
post, wat tot gevolg had dat vele organisaties er-
van af zagen nog dienstpost te versturen. Liever 

gebruikte men een frankeermachine, want dat 
kwam goedkoper uit. Hier een voorbeeld uit de 
overgangstijd (afb 14) waarbij de dienstaandui-
dingen doorgehaald zijn met een balkjesstempel.
Gaandeweg zijn diverse organisaties voorbij ge-
komen die tot OKW of OCW behoren of behoord 
hebben: inspectie (afb 3+10), academie (afb 8), 
universiteit (afb 12+14), archief (afb 13).

Reorganiseren
In de loop der jaren is er heel wat met rijksdien-
sten op en neer geschoven. In 1949 behoort TNO 
tot OKW (afb 11) en een paar jaar later tot Econo-
mische Zaken (afb 15). Kunsten gingen in 1965 
naar het Ministerie van CRM (Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk) om een paar jaar later 
als Cultuur weer terug te komen bij OCW. En 
sinds 2003 is er nog maar één wetenschap. De 
naam van het ministerie veranderde telkens:
1918 Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
1940 Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe-

scherming

7
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1945 Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
1965 Onderwijs en Wetenschappen
1994 Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
2003 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Maar ook intern wordt er heel wat gereorganiseerd. 
Er heerst de overtuiging dat een reorganisatie alle 
problemen oplost. Daarom moet er zo vaak gereor-
ganiseerd worden. Opvallend, dat nooit onderzocht 
wordt of een reorganisatie het beoogde doel 
heeft gehaald. Liever wordt er weer een nieuwe 
reorganisatie gestart, soms zelfs als de vorige nog 
niet eens afgerond is. Het echte doel van reorga-
niseren is dat de rijksoverheid moet krimpen en 
hetzelfde moet blijven doen met minder mensen. 
Dat zegt de leiding meestal niet zo duidelijk en dan 
gaat het over flexibel en efficiënt werken. Het lijkt 
soms of reorganiseren de hoofdzaak is. Geeft dat 
veel onrust bij de ambtenaren? Ja, maar op het 
laatst trekt niemand zich er nog wat van aan, en 
doet gewoon zijn ding. Zo heb ik bijna dertig jaar bij 
OCW gewerkt, en altijd met plezier.
Ook scholen krijgen te maken met veel ver-

anderingen. Leraar van het jaar 2017, Conrad 
Berghoef, zei over onderwijsvernieuwing (NRC 
28-2-2018): ‘Natuurlijk moet je met je tijd mee. 
Maar het onderwijs krijgt zoveel onnodige ver-
nieuwing over zich heen, dat het niet meer gezond 
is. Lesprogramma’s zijn voor niks op hun kop 
gezet, er is met kinderen geëxperimenteerd en 
het was allemaal nergens voor nodig.’ Ondertus-
sen dalen de vaardigheden van kinderen voor 
taal en rekenen.
Het samenvoegen van organisaties is ook een 
terugkerende tak van sport. Zo vormen alle 
inspecties nu één ‘Inspectie Voor Het Onderwijs’. 
Bij archieven is iets dergelijks gebeurd om het 
‘Nationaal Archief’ te vormen (afb 16). Overigens 
vermeldt dit frankeermachinestempel een fout 
adres: ‘Afz. 2509 LM 40520’. Het postbusnum-
mer moet zijn 90520. Scholen en instellingen 
van hoger onderwijs zijn dikwijls gefuseerd. Zo 
is de Nederlandsche Economische Hoogeschool 
(afb 17), opgericht in 1913, in 1973 opgegaan in 
de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Mies
Media behoren tot het beleidsterrein van OCW. 
Op 26 februari 2018 is Mies Bouwman overleden. 
Als je tegen mensen van boven de dertig ‘Mies’ 
zegt dan weten ze meteen over wie het gaat. Ze 
kwam in 1951 als omroepster op het scherm. Het 
meest bekend werd zij door de actie Open Het 
Dorp in 1962 waarmee 22 miljoen gulden werd 
opgehaald, een ongekend bedrag voor die tijd. 
In 2010 werd zij op een zomerzegel afgebeeld 
(afb 18). Op 1 april 1969 werd er een postkantoor 
geopend in ‘Arnhem Het Dorp’ (afb 19).
Dit is een andere Mies (afb 20), van het leesplank-
je waarmee veel kinderen hebben leren lezen. Het 
begint met de woorden: aap, noot, mies, wim, zus, 
jet. Je zou dit op kinderzegels verwachten, maar 
het zijn de zomerzegels van 2006.

Bron
https://actorenregister.nationaalarchief.nl
Met dank aan Kontaktgroep Spanje Portugal voor de zegels 
van afb. 17.
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