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BIJ DE VOORPAGINA: 
In NoordEpirus (nu ZuidAlbanië) 
vindt begin 1914 een opstand 
plaats. Een van de rebellenleiders 
is Spiros Spiromilios, bijgenaamd 
‘de adelaar van Chimarra’.

392 De Belgische Posterijen 
te Sainte Adresse (Frankrijk) 
gedurende 191418
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Annemie blijft ons – prettig – 
achtervolgen! Na de eerste 
melding van een groen zegel in 
het augustusnummer van 2017, 
kon er in het vorige nummer een 
blauw zegel worden getoond. Di-
verse reacties werden er ontvan-
gen, waaronder een op internet 
gesignaleerd bruin zegel en Derk 
Hoek kan een bruin zegel tonen 

vanuit zijn eigen verzameling.
Aangezien de blauwe zegels 
zich op een – niet gestempelde 
– prentbriefkaart bevinden 
en de bruine zegels beide op 
een Nederlands poststuk, lijkt 
het nu wel duidelijk dat de 
herkomst Nederlands is. Ook 
bij de meisjesnamen zitten 
echt Nederlandse namen. De 
prentbriefkaart van Derk Hoek 
is gestempeld in 1909, dus een 

datum hebben we nu ook. 
Er zijn diverse suggesties 
binnengekomen dat de zegels 
mogelijk als premium zaten 
bij koffie en/of thee. Een lezer 
noemde daar de naam Tiktak bij. 
Dit bedrijf bestaat nog steeds 
(hoewel nu in Italiaanse handen) 
en ze hebben een archief. Helaas 
is daaruit niet op te maken dat 
de zegels die oorsprong hebben. 
We zoeken dus verder!

Annemie [3]

Witte balk
Postzegelverzamelen hoeft niet duur te zijn.
Henk de Goeijen kwam een poststuk tegen met 
een alledaagse frankering en een alledaags 
stempel. Honderd in een dozijn.
Zijn oog viel echter op de postzegel. Aan de 
onderkant ‘ligt’ daarop (meegestempeld) een 
klein strookje met een witte balk in het midden 
en boven en onder voorzien van een perforatie. 
Heeft een van de lezers een idee wat dit is en 
hoe het is ontstaan?
Ook is links- en rechtsboven te zien dat de 
kleur over de tanden lichter is dan gebruike-
lijk. Heeft het een en het ander met elkaar te 
maken?
De redactie ziet graag uw reacties!

Financiering van tentoonstellingen
Het wordt steeds moeilijker om de benodigde 
fondsen te verkrijgen uit ‘filatelistisch gemeen-
schapsgeld’, zoals de GSE, om maar niet te zeg-
gen dat het niet lukt om via dat kanaal voldoende 
subsidie te verkrijgen om een Nationale Tentoon-
stelling te organiseren. De organisatoren mogen 
dan onbezoldigde vrijwilligers zijn, de kosten van 

de tentoonstellingsruimte, de bewaking en de 
reclame- en drukkosten zijn van dien aard dat 
externe sponsoring noodzakelijk is.
En ook dat valt niet mee. We hebben in Neder-
land geen cultuur van sponsoring door ‘bemid-
delde filatelisten’. De gedachte is dat dit dan zijn 
weerslag zal hebben in de resultaten van de gulle 
gever indien deze tentoonstelt.
Het zal dus van externe partijen moeten komen 
en dat valt niet mee. Partijen van buiten de 
filatelie hebben daar niet zo veel mee en ook 
daar wordt sponsorgeld schaarser. Niet zelden 
wordt dat besteed aan een bepaald doel of een 
bepaalde doelgroep en daar valt de filatelie 
helaas niet onder.
Alleen met GSE geld wordt het dus heel moeilijk 
om een grote tentoonstelling te organiseren, 
tenzij dit ‘geheel kaal’ gebeurt, wellicht.
Zo was het ook noodzakelijk voor de Nationale 
Tentoonstelling Gouda 2019 naast de GSE aanvul-
lende sponsors te vinden. Dat is gelukkig gelukt. 
Een aanzienlijk sponsorbedrag werd verkregen 
van Rabobank Gouwestreek en van hoofdsponsor 
Corinphila Veilingen in Amstelveen. Hiermee kon 
het evenement veilig gesteld worden en zal zeker 
niet kaal zijn en gratis entree.

Nathan Bouscher (l), directeur van Corinphila Veilingen en 
René Hillesum, voorzitter van de organiserende Stichting 
Filatelistische Evenementen te Gouda na het tekenen van 
het contract bij De Mammoet in Gouda, waar het evene
ment plaatsvindt.

Entree
Hiernaast kunt u lezen over de financiering van 
evenementen in eigen land. In het buitenland 
wordt een trend waargenomen dat ook daar de 
middelen schaarser worden. Er moet weer fors 
betaald gaan worden om een tentoonstelling te 
bezoeken. Zo kost een dagje naar de tentoon-
stelling Praag 2018 € 11.50 en de Stockholmia 
2019 € 10. Voor beide is wel een voordeliger 
passe-partout te verkrijgen.
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E
r is – middels lezerspost in dit blad – wat discussie op gang gekomen over 
‘het jurywezen’. Dat is een goede zaak, want lezerspost houdt ons blad levendig. 
En, het gaat ook ergens over. 

In dit nummer een vervolg, met een reactie van ‘de jury’. De reactie komt van de ‘Ad
vies Commissie Juryzaken’. Nooit van gehoord zegt u? Troost u, u bent niet de enige!
Natuurlijk, als je het spelletje speelt moet je je aan de spelregels houden. Dat geldt 
niet alleen voor onze hobby, maar voor alle ‘takken van sport’. Daar is op zich na
tuurlijk ook niets mis mee, maar door voortschrijdend inzicht, door moderne tech
nieken en vele andere factoren kan het zijn dat regels aangepast of geactualiseerd 
moeten worden. Maar, wie aan het spelletje begint moet zich de regels eigen maken. 
Kun je of wil je daar niet aan voldoen, dan moet je niet aan de wedstrijd meedoen en 
er voor kiezen niet gejureerd te worden.

Nederland volgt ‘slaafs’ de richtlijnen van de FIP, de overkoepelende wereldbond 
van postzegelverzamelaars. Op zich is daar niets mis mee, want dat wordt duidelijk 
gecommuniceerd. De vraag is echter of wij, Nederland, niets zouden kunnen beteke
nen om te proberen regels aan te passen aan nieuwe inzichten. We willen tegen
woordig ‘internationaal’ weer meespelen, dus dit zou een mooie gelegenheid zijn. 
We kunnen beginnen bij de FEPA, de Europese bond. Kijken of we daar de handen 
op elkaar kunnen krijgen. We hebben wel geluk, want over een paar weken, op 
19 augustus, is er een FEPA congres in Praag. Zou natuurlijk heel mooi zijn als 
Nederland daar een partijtje mee zou kunnen blazen. Het vervolg, het FIP congres is 
ook niet ver weg: 2 december in Bangkok. Kortom, de kansen ‘liggen voor de deur’.

De reglementen behoeven ook echt een grondige inspectie want niet alleen de 
discussie zoals verwoord in de Lezerspost in het april en juni/julinummer van 
 Filatelie is een punt van aandacht waarover gesproken zou kunnen worden. Er 
staan hier en daar nogal wat onduidelijkheden in de reglementen en punten waar
bij je een vraagteken zou kunnen zetten.
Zo zijn er in onze Nederlandse reglementen nog kaders opgevoerd die 16 bladen 
kunnen bevatten. Al sedert de Amphilex 1967! heeft Nederland uitsluitend kaders 
waar geen 16 bladen in kunnen. Deze zijn gemaakt voor de toentertijd gebruikelijke 
brede standaardbladen, waarvan er 12 inpassen. De meeste exposanten gebruiken 
tegenwoordig echter A4 bladen en daarvan passen er 15 in een Nederlands kader. 
Het getal 15 komt helemaal niet voor in de reglementen.

Laten we het eens hebben over literatuurinzendingen. Streng wordt gemeld dat 
deze niet in aanmerking komen voor een subsidie vanuit de Bond. Dit terwijl er 
voor een ‘gewone collectie’ (op bladen) wel kadersubsidie wordt gegeven. Dat is 
natuurlijk vreemd, want het exposeren van literatuur kost natuurlijk relatief veel 
geld. Neem nu de afsluitbare vitrine’s die moeten worden gehuurd, de computer 
met beeldscherm voor de cdroms en websites, de leestafel en de stoelen om de 
inzendingen te bekijken en het toezicht wanneer de inzendingen door het publiek 
bekeken worden Helaas is dat wel noodzakelijk, want een catalogus is natuurlijk 
snel geleend…

Maar er is meer aan te merken bij de reglementen voor literatuur. In een en het
zelfde document staat: ‘Eén exemplaar wordt na overleg met de inzender aan de 
Bondsbibliotheek geschonken; het andere exemplaar wordt teruggegeven aan de 
inzender.’ en een stukje verderop: ‘De inzender moet twee exemplaren van iedere 
literatuurinzending ter beschikking stellen: één voor de jurering en één voor een 
leeszaal, zoals bepaald in art. 6.8. van de GREX. Achteraf moet het tentoonstel
lingscomité één exemplaar naar het secretariaat van de FIP zenden voor de FIP
bibliotheek; het tweede exemplaar is bestemd voor een bibliotheek aan te wijzen 
door de bond bij wie de tentoonstelling te gast is, tenzij de inzender uitdrukkelijk 
de teruggave van deze exemplaren vraagt.’ 
Kunt u het nog volgen? Kent u de FIPbibliotheek?

Het inzenden van twee exemplaren is natuurlijk een onnodige handicap om litera
tuur in te zenden. Een kostbare aangelegenheid voor de inzender, zeker als het 
werken betreffen die € 50 of meer kosten. Zelfs in het meest gunstige geval dat beide 
exemplaren terug gaan naar de inzender, zullen deze toch niet meer als nieuw ver
kocht kunnen worden en mogelijk zelfs niet meer als tweedehands. Het zou natuur
lijk een hele verbetering zijn indien één exemplaar ingezonden zou kunnen worden. 
Niet valt uit te sluiten dat daarmee het aantal literatuurinzendingen zal toenemen. 

René Hillesum

E D I T O R I A L

De volgende mutaties zijn in 
het overzicht van bij Filatelie 
aangesloten verenigingen 
doorgevoerd:
Alphen a/d Rijn
AVPV Alphilia
Mw. M.J. Schellekens, 
Raafstraat 1, 
2406 EB Alphen a/d Rijn, 
mjschellekens28@gmail.com
Bergen op Zoom
F.V. Delta Oost
M. Gremmen, Rob. Kochlaan 
7, 4631 LK Hoogerheide, 
tel. 0164-614026, 
m.gremmen@kpnmail.nl
Beverwijk
P.V. Kennemerland/KPC 46
Piet Adrichem, 
secretarispvk@gmail.com
Dalfsen
P.V. Dalfsen
J. Bakker, Grasklokje 33, 
7721 JB Dalfsen, 
tel. 0529-435409.
Deventer
Deventer Postzegelvereniging
Mw. T.M.M. van der Heijden-
ten Hacken, Postbus 246, 
7400 AE Deventer, tel. 
0570-657740, info@deven-
terpostzegelvereniging.nl
Geleen
VVPV De Philatelist
W.P.A.M. Meens,  
Rector Simonsstraat 10, 

6174 RK Sweikhuizen, 
tel. 046-4263888, 
info@dephilatelistgeleen.nl
Hendrik Ido Ambacht
Ambachtse F.V.
C.D. van Dijk, Serenade 18, 
3335 BN Zwijndrecht, 
tel. 078-6101485, 
cdvandijk18@gmail.com
Leusden
De Loupe
Martien van Helvert, Sala-
mander 5, 3831 ZA Leusden.
Schijndel
SVVP Schijndel
K. van de Greef, Wijbossche-
weg 113, 5482 EB Schijndel, 
kvdgreef@gmail.com
Winschoten
FV Winschoten e.o.
J. Rendering, Acacialaan 50, 
9674 AD Winschoten, 
tel. 0597-421497, 
rendering@ziggo.nl
Zutphen
FV Zutphen e.o.
Mw. H.A.S. Formica, 
De Waarden 335, 7206 GW 
Zutphen, tel. 06-28449476.

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

M U T A T I E S

Rectificatie
In het meinummer van 
Filatelie is een belang-
rijke zaak door mij over het 
hoofd gezien. Het betreft de 
inhoud van het artikel over 
‘een bijzondere univer-
siteitsbrief’. Mr. Dr. A.W. 
de Jongh is niet de pedel 
van de Universiteit. De 

brief is weliswaar aan hem 
gericht maar via de  pedel 
van de universiteit. Hij, de 
pedel, zou de Jongh moeten 
kennen en hem de brief 
overhandigen. p/a (per 
adres) geeft dat nadrukke-
lijk aan. Excuses!

Laurentz Jonker (auteur)

mailto:e.braakensiek@tele2.nl
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samenstelling Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen

In het zonovergoten Houten werd 
op 12 mei de Algemene Vergade-
ring van de KNBF gehouden. Deze 

AV was de eerste vergadering die in 
het gloednieuwe onderkomen werd 
gehouden en er konden dan ook vele 
afgevaardigden van verenigingen 
worden verwelkomd.
De verantwoording van de activiteiten 
over 2017 en de financiële stuk-
ken werden vlot afgehandeld. Ook 
de begroting en meerjarenraming 
gaven geen reden tot opmerkingen. 
De geschetste financiële situatie 
van de KNBF is met de aankoop van 
het pand in Houten en het afscheid 
van het huurpand in Utrecht naar de 
toekomst weer solide, ondanks een 
verwachte teruggang van het aantal 
leden/verzamelaars.

Financiering
Meer tijd was nodig voor een ingeko-
men stuk waarover de vergadering 
lang en uitgebreid heeft gediscus-
sieerd. De samenwerking van KNBF, 
PostNL en NVPH in de Gezamenlijke 
Stuurgroep Evenementen en de 
financiële middelen die hen daar ter 
beschikking staan werden uitgebreid 
besproken. Met de daling van het 
aantal verzamelaars en de stijgende 
prijzen van onder andere accom-
modaties waar evenementen kunnen 
worden gehouden werd de vraag 
opgeworpen hoe financiering van 
de evenementen tot stand komt en, 
nog belangrijker, hoe de verdeling 
daarvan plaatsvindt. Omdat in deze 
samenwerking 3 partijen betrokken 
zijn, werd met name gevraagd hoe de 
KNBF daar in optreedt. Voorzitter Jan 
Cees van Duin gaf aan de hand van 
de aan de vergadering toegestuurde 
notitie een verdere uitleg.
Waar het om geld en (eigen)belangen 
gaat, zal er altijd reden zijn tot discus-
sie over de wijze waarop bestedingen 

gedaan worden en beslissingen 
tot stand komen. Vooral omdat de 
samenwerking in een autonome stich-
ting plaatsvindt achtte de vergadering 
het van belang dat er meer openheid 
komt. Rond de discussie kwamen 
ook een aantal interessante voorstel-
len naar voren om wellicht naar de 
toekomst op andere wijze in middelen 
voor het organiseren van evenemen-
ten te kunnen voorzien

Afscheid
Een ander agendapunt was het af-
scheid van een aantal bestuursleden 
en de benoeming van nieuwe.
Voorzitter Jan Cees van Duin, com-
missaris Corné van Zandwijk en com-
missaris John Dehé (welke laatste 
helaas verhinderd was) hadden 
reeds lang van tevoren aangegeven 
hun functies neer te leggen tijdens 
deze vergadering. Het bestuur heeft 
het afgelopen jaar vele gesprekken 
gevoerd met mogelijke kandidaten 
en kon de vergadering voorstellen tot 
benoemingen voorleggen waarmee 

het bestuur weer compleet is. Na een 
aantal vragen omtrent de kandida-
ten werden zij benoemd en ziet het 
nieuwe Bondsbestuur er als volgt uit:

Hans Kraaibeek
voorzitter
Marion van der Weijden
secretaris
Harrie Jans
penningmeester
Reinder Luinge
comm. communicatie en pr
Pamela van de Vlekkert
comm. evenementen
Ton Steenbakkers
comm. juryzaken.

Aan het eind van de vergadering 
nam de kersverse voorzitter Hans 
Kraaibeek het woord en bedankte 
de afgetreden collega’s voor hun 
tomeloze inzet en inspanningen voor 
de KNBF en overhandigde hen een 
afscheidspresentje. Tot slot droeg 
Jan Cees van Duin de voorzitters-
hamer aan hem over.

Algemene Vergadering KNBF 12 mei 2018

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
Bibliothecaris 
Irma van Gent 

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

Foto: René Hillesum

Onder bovenstaande titel hebben 
wij in het verleden een aantal 
verenigingen aan u mogen voor-

stellen. Helaas maken de verenigin-
gen naar onze smaak veel te weinig 
gebruik van de mogelijkheid om zich 
op deze wijze te profileren en zich aan 
een breder publiek voor te stellen. 
Een gemiste kans als u dat niet doet. 

En u hoeft geen schrijfwonder te zijn, 
uiteraard willen wij u indien nodig, 
helpen met uw tekst .
Naar aanleiding van een ontvangen 
persbericht nemen wij zelf éénma-
lig! de pen ter hand om u aan een 
vereniging voor te stellen: Postzegel-
vereniging Monster. Gelegen in het 
Westland, in een gebied vol met kas-

sen en tuinbouw wordt er binnen deze 
vereniging driftig verzameld. En een 
beetje commercieel zijn hoort daar bij 
deze vereniging absoluut bij.
De vereniging staat al jaren op de 
Postex in Apeldoorn, waar zij zich 
voorstellen met producten uit het 
Westland. Wie heeft daar niet een 
snoeptomaatje of een frisse reep 

Vereniging stelt zich voor: PV Monster
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Op de Bondspagina’s van de KNBF trof u vele 
maanden de column van onze ex-voorzitter, 
Jan Cees van Duin aan. Hij nam u mee in 

zijn overwegingen over de filatelie en stelde, 
soms wat prikkelende, vragen.

Ik zal niet iedere maand hier iets schrijven. Dit is 
echter het eerste nummer na de jaarvergadering 
van de KNBF van 12 mei jl. waarin wij u kunnen 
bijpraten over de jaarvergadering. Een kort ver-
slag hiervan treft u hiernaast aan, met daarin ook 
de namen van de nieuwe en bestaande bestuurs-
leden en hun functies binnen het bestuur.
Het inmiddels daarmee ook weer complete be-
stuur staat, net als haar voorgangers, voor grote 
en uitdagende, maar ook interessante taken.
De nieuwe privacywetgeving heeft de nodige tijd 
en energie gekost om onder de knie te krijgen 
net als het voor de verenigingen opstellen van 
een voorbeeld waarmee zij uit de voeten kunnen.
Hoewel er ten opzichte van de oude wetgeving 
over het omgaan met gegevens van leden niet zo 
veel veranderd is, is het beschrijven van hoe er 
met deze gegevens wordt omgegaan, wie inzage 
heeft en waar het voor gebruikt wordt , wel een 
uitdaging voor menig verenigingsbestuurder.
De wetgeving beslaat maar liefst 88 pagina’s en 
vervelend genoeg staat er niet precies hoe we het 
wel moeten doen… Er staat alleen wat niet mag. U 

zult er van uw vereniging vast al wel bericht over 
gehad hebben, of u kunt dat bij het begin van het 
nieuwe postzegelseizoen nog verwachten.
Als uw bestuur u om uw medewerking vraagt, 
bedenkt u dan dat zij dat zeker niet zomaar voor 
de lol doen. Zij zijn het verplicht te doen en het 
kost hen heel veel tijd om alles in goede banen 
te leiden. Tijd die zij ook vast veel liever aan onze 
hobby hadden willen besteden. Uw medewerking 
wordt dan ook zeker op prijs gesteld. 

Ondanks de zomerstop van verenigingen gaat 
het werk van bestuursleden bij de KNBF gewoon 
door. Zo mocht ik namens het bestuur de 
Multilaterale Vergadering in Ljubljana, Slovenië 
bijwonen, die daar van 10-13 juni jl. werd gehou-
den. In 2017 was Nederland gastheer tijdens de 
Multilaterale Hertogpost 2017 in ’s-Hertogen-
bosch en werd de vergadering gecombineerd 
met een tentoonstelling. Dit jaar was er geen 
tentoonstelling maar alleen een vergadering, 
waarbij de vertegenwoordigers van de bonden 
en postadministraties van de 7 deelnemende 
landen bijeen kwamen om diverse zaken door 
te spreken. Leuk om te vernemen dat men nog 
steeds vol lof spreekt over de tentoonstelling 
in ’s-Hertogenbosch en dat de kwaliteit van de 
inzendingen zo hoog was.
Er werd veel gesproken over aantrekken van nieu-
we leden/verzamelaars en de posterijen doen er 
van alles aan om leuke zegels onder de aandacht 
van vooral jeugdig publiek te brengen. Oostenrijk 

bijvoorbeeld geeft voor de jeugd een boekje uit en 
daarbij speciale stickers en postzegels die er in 
geplakt kunnen worden. Andere landen probe-
ren met actuele en bekende thema’s het grote 
publiek te bereiken. De bonden in alle landen 
moeten het echter hebben van de activiteiten 
die de lokale verenigingen ontplooien om nieuwe 
leden te werven. Een nieuwe verzamelaar bereik 
je niet meer via een website, met een mailing of 
een advertentie. Die moet je persoonlijk spreken. 
Het enthousiasme van bestaande verzamelaars 
die dat overbrengen op anderen is het recept om 
nieuwe leden te werven. Een bestuur dat zoiets 
actief ondersteunt en zelf ook enthousiasme 
uitstraalt is daarbij van wezenlijk belang.

Als KNBF-bestuur zullen wij trachten ons zoveel 
mogelijk in het land te laten zien om ons en-
thousiasme voor onze hobby uit te stralen, maar 
bedenkt u wel dat er bijna net zoveel verenigin-
gen zijn als werkdagen in het jaar en dat van vele 
verenigingen de activiteiten samenvallen… Wij 
kunnen ons ook niet delen en overal tegelijk zijn.
Wij zijn wel altijd bereikbaar voor vragen, 
advies of andere zaken. De ondersteuning van 
ons Bondsbureau, dat sinds 18 juni volledig 
 operationeel is in Houten, is daarbij voor ons van 
groot belang. U kunt ons daar bereiken via  
knbf@knbf.nl of 030-3075469.

Met vriendelijke groet,
Hans Kraaibeek, voorzitter KNBF

paprika aangeboden gekregen? 
Promotie maken gaat in Mon-
ster nog een stapje verder. Met 
lokale bedrijven worden afspraken 
gemaakt om toch vooral postzegels 
te plakken op uitgaande post. Daar 
moet dan wel ook een leuk plaatje 
op staan en helemaal goed is 
natuurlijk een eigen product van het 
betreffende bedrijf. De vereniging 
heeft in dit kader de afgelopen jaren 
een reeks van velletjes met mooie 

zegels uitgegeven onder de titel 
‘Westlands Mooiste’. 
Tijdens de huldiging van jubilaris-
sen van de vereniging op 7 juni jl. 
werden deze verrast met een 
boeket rozen die de naam ‘Myrna’ 
dragen. Niet geheel toevallig is dat 
ook de meest recente uitgave in de 
serie ‘Westlands Mooiste’. 
De foto van de jubilarissen met hun 
bloemen willen wij u natuurlijk niet 
onthouden.

V.l.n.r. Theo van der Caaij (40jr) met partner, Piet van der Kaaden (50 jr), Carin van de 
Peppel (50jr) en Jan Rooney (25 jr) met partner. Op de achtergrond voorzitter Klaas Keijzer. 
Jubilaris Eric de Ridder (25 jr) ontbreekt op de foto. (Foto: Lia Vieveen)

Géén column
De nieuwe vergaderzaal van de KNBF. Onder de vele toehoorders de nieuwe bestuursleden: Marion van der Weijden (1), Pamela van de Vlekkert (2), Ton Steenbakkers (3). Foto: René Hillesum
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samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl
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zegel verscheen ter herdenking van 
zijn 100e sterfdag. De kunstserie 
in het boekje zelfplakzegels voor 
het laagste tarief (20 gr) kende in 
2017 afbeeldingen van de grote 
roosvensters van de belangrijkste 
Franse kathedralen. afb. 6 toont 
het prachtige roosvenster van de 
kathedraal van Straatsburg. De 
kaart toont deze completer met een 
deel van het omringende gotische 
beeldhouwwerk. Romaans is de 
voormalige abdijkerk van Saint- 
Benoît-sur-Loire, waar de relieken 
van Sint Benedictus in de crypte zijn 
bijgezet. Benedictijner monniken 
brachten ze hier in 672 in veiligheid 
toen de Saracenen de streek rond 
Monte Casino in Italië bedreigden. 
De getoonde voorhaltoren is midden 
11e-eeuws en een bijzondere variant 
op de enkelvoudige torenfaçade. 
Ogenschijnlijk van eenvoudige 
architectuur, het romaanse beeld-
houwwerk op de kapitelen van zijn 
zuilen is beroemd. Le Havre werd in 
1517 door koning Frans I gesticht, 
in WO II zwaar getroffen, nadien 
herbouwd en nu gerevitaliseerd 
met spraakmakende projecten in 
de oude handelshaven (afb. 8). Het 
heeft veel overeenkomst met de 
vernieuwing van Rotterdam met het 
project Kop van Zuid. 

offers vielen in Frankrijk, waarvan 
10.000 in 1917 bij de verovering van 
de hoger gelegen vlakte bij Vimy in 
Noord-Frankrijk. afb. 3 laat het Ca-
nadese oorlogsmonument daar zien 
met de twee 27 meter hoge pylonen, 
die de Franse en Canadese legers 
voorstellen die elkaar onvoorwaar-
delijk steunden. afb. 4 laat het mo-
ment zien in juni 1917 dat generaal 
Pershing, de Amerikaanse comman-
dant en zijn mannen, voet zetten op 
Franse bodem. De daadwerkelijke 
inzet van deze verse troepen vond 
pas een jaar later plaats en was 
beslissend voor een snel einde. 
Rodin is beroemd geworden door 
zijn vernieuwing van de beeldhouw-
kunst eind 19e/begin 20e-eeuw. 
De ‘denker’ en ‘de kus’ (afb. 5) 
vormen zijn bekendste werk. De 

Franse maximumkaarten
e lopen achter met nieuwe 
Franse maximumkaarten, 
wat nu een beetje wordt 
ingehaald. De Franse post 

startte in 2011 met velletjes met 
twee grootformaat postzegels over 
de grote historische momenten. 
Sainte Geneviève en Clovis beten 
het spits af door Parijs in 480 te 
redden van de Hunnen, respectieve-
lijk in 507 bij Vouillé de Visigotische 
koning Alarik II te verslaan, wat de 
opmaat was voor het ontstaan van 

Frankrijk. De beruchte 100-jarige 
oorlog met Engeland werd uitein-
delijk beëindigd met het verdrag 
van Picquigny in 1475. afb. 1 laat 
de ontmoeting van de koningen 
Edward IV en Lodewijk IX zien 
met de handdruk om deze vrede 
te bekrachtigen. Op 11 november 
aanstaande kan 100 jaar wapen-
stilstand en het einde van WO I, de 
Grande Guerre, herdacht worden. 
Dat is de Engelsen en de Fransen ge-
lukt met hulp uit hun (voormalige) 
koloniën. afb. 2 laat het 43e Batal-
jon Senegalese scherpschutters 
zien met hun vaandel die moedig de 
frontsoldaten bleven bevoorraden. 
Meer dan 60.000 Canadese slacht-

W
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De adelaar van Chimarra

Direct werd een voorlopig bestuur ingesteld 
en werden Griekse postzegels en stempels op 
de voormalige Ottomaanse postkantoortjes in 
gebruik genomen. Ook in Chimarra was dat het 
geval (afb.2). De Griekse bezetting zou echter 
niet lang duren. De in november 1912 nieuw 
opgerichte buurstaat Albanië claimde de regio 
ook als haar grondgebied. Het waren de Euro-
pese grote mogendheden (Engeland, Frankrijk, 
Italië, Rusland, Duitsland en Oostenrijk-Honga-
rije) die over het lot van Noord-Epirus zouden 
beslissen. Dat deden zij in december 1913 in 
de Protocollen van Florence. Het gebied werd 
toegewezen aan Albanië en de Griekse troepen 
kregen de opdracht zich terug te trekken. 
In Griekenland en bij een deel van de lokale 
bevolking viel dat besluit niet in goede aarde. 
Er werd besloten tot verzet.

De opstand
Het was Spiros Spiromilios, inmiddels ‘bevel-
hebber van Chimarra’ die op 10 februari 1914 
het oproer vanuit Chimarra startte.1 De op-
stand breidde zich daarna snel uit naar het wat 
zuidelijker gelegen havenstadje Agii  Saranda 
(letterlijk ‘de 40 Heiligen’, nu ‘Sarande’ in 
Albanië). Vervolgens bereikten de rebellen 
ook Argyrokastron, de provinciehoofdstad. Op 
15 februari 1914 liet de politiek leider van de 
opstandelingen, de voormalige gouverneur 
van Noord-Epirus, Georgios Zografos, de grote 
mogendheden weten dat de regio zich niet bij 
Albanië aan wilde sluiten en zich ‘autonoom’ 
verklaarde. Daarmee begon de strijd voor 
onafhankelijkheid van autonoom Epirus die 
uiteindelijk ongeveer een half jaar zou duren. 

De doodskopzegels van Chimarra
In deze setting kon het niet anders dan dat 
ook postzegels zouden verschijnen. En de 
eerste die tot de uitgifte van zegels overging 
was Spiros Spiromilios. Op 10 februari 1914 
vaardigde hij een decreet uit, waarin hij 
aankondigde:2

‘Het autonome bestuur van Epirus, Decreet 
nr.154, De bevelhebber van Chimarra, overwe-
gende dat postzegels voor het postverkeer, na 
het proclameren van de onafhankelijkheid van 
het land nodig zijn, verordonneert de uitgave 

door Joost Meijer

e Griekse expansiedrift in de jaren 
1912-1922 heeft geleid tot een groot 
aantal lokale (post)zegeluitgiften. 
Sommigen kwamen tot stand door 

of in naam van het officiële gezag, anderen 
onder invloed van postzegelhandelaren die uit 
het ontstane machtsvacuüm een filatelistisch 
slaatje probeerden te slaan. Ook in Noord-Epi-
rus was dat het geval. Wie nu Epirus opzoekt 
in bijvoorbeeld de Michel-catalogus treft daar 
voor de jaren 1914-16 enkele officiële uitgiften, 
een paar lokale emissies en een reeks ‘von 
privater Seite hergestellte Machwerke’ aan. 
Tot de ‘lokale’ uitgiften behoren de zegels van 
Chimarra. Hoe kwamen zij tot stand en wat is 
hun status; zijn het ‘officiële’ lokale uitgiften of 
is eigenlijk sprake van ‘maakwerk’?

Voorgeschiedenis
Chimarra (nu in het Albanees Himarë) is een 
klein geïsoleerd stadje met een paar aangren-
zende dorpen aan de Ionische Zee, omgeven 
door bergen. Oorspronkelijk stond het plaatsje 
onder Ottomaans/Turks bestuur, zij het dat 
het door zijn geïsoleerde ligging een aantal 
privileges kende en daarmee een relatief zelf-
standige status had. In november 1912 voer de 
kapitein der gendarmerie Spiros Spiromilios 
(afb.1) met een groepje medestrijders van het 
Griekse eiland Corfu naar Chimarra, verjoeg 
de paar aanwezige Turkse ambtenaren en riep 
de aansluiting bij Griekenland uit. De rest van 
Noord-Epirus was op dat moment nog in Otto-
maanse handen, maar de Eerste Balkanoorlog 
was in volle gang en Griekse troepen rukten 
al op naar het noorden. In maart 1913 bezette 
het Griekse leger daadwerkelijk Noord-Epirus. 

D

In Noord-Epirus (nu Zuid-Albanië) vindt begin 1914 een opstand plaats. 
Een van de rebellenleiders is Spiros Spiromilios, bijgenaamd ‘de adelaar van 
Chimarra’. Over hem en de door hem uitgegeven postzegels gaat dit artikel.

van voorlopige zegels die door middel van een 
rubber stempel gefabriceerd zijn en gebruikt 
zullen worden tot de definitieve, reeds bestelde 
uitgave er is.
Het zijn de volgende vier waarden:
1 lepton, zwart; 5 lepta, blauw, 10 lepta, rood en 
25 lepta, blauw.
In totaal zullen er 5.700 afdrukken van deze 
zegels worden gemaakt, als volgt:
1.500 exemplaren van de 1 lepton, 1.700 exem-
plaren van de 5 lepta, 1.500 exemplaren van de 
10 lepta en 1.000 exemplaren van de 25 lepta.
De zegels zullen bovenaan de woorden ‘ΕΛΛ. 
ΑΥΤΟΝ. ΗΠΕΙΡΟΣ’ bevatten, de Byzantijnse 
tweekoppige adelaar in het midden met daar-
onder het embleem van de beweging, dat wil 
zeggen een doodskop met twee gekruiste 
botten en het onderschrift ‘ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Η 
ΘΑΝΑΤΟΣ/ΑΜΥΝΕΣΘΗ ΠΕΡΙ ΠΑΤΡΗΣ’. De 
waarde van de zegels komt beneden aan.
Rechts van de waardeaanduiding is het 
mono gram van de gouverneur van Chimarra, 
Spiromilios, afgedrukt door middel van een 
zegelafdruk. Deze voorlopige uitgave wordt 
slechts in de bovengenoemde aantallen uitge-
geven en het stempel is na hun druk vernietigd. 
De zegels worden alleen gebruikt in Chimarra 
en in Agii Saranda.
Dit decreet is opgemaakt in drievoud, Chimar-
ra, 10 februari 1914, getekend Sp. Spiromilios.
(voorzien van het groot zegel)’

Afb. 1. Spiromilios en twee medestrijders

Afb. 2. Griekse zegel 
‘Veldtocht 1912’ met 
stempel Chimarra 
11 oktober(?) 1913

Afb. 3
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Zoals in het decreet aangegeven bestaat 
de serie uit vier waarden, 1 lepton, 5, 10 en 
25 lepta (afb.3). Ze zijn bovenaan voorzien 
van de tekst ‘ΕΛΛ. ΑΥΤΟΝ. ΗΠΕΙΡΟΣ’, Grieks 
Autonoom Epirus, uitdrukking gevend aan de 
onafhankelijkheid ten opzichte van Albanië en 
de binding met Griekenland. Er is overigens 
een eerdere versie van de zegels bekend, 
waarvan wordt aangenomen dat het proeven 
betreft, die bovenaan is voorzien van de tekst 
‘ΠΟΛ ...(ιτει)...Α. ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ’ (Staat Chimar-
ra), in lijn met het in eerste instantie lokale 
karakter van de opstand (afb.4).

Gebruik van de zegels
De doodskopzegels zijn maar kort in omloop 
geweest. Van Chimarra zijn afstempelingen 
bekend op 11, 14, 15, 18, 21, 25 en 27 februari. 
Daarnaast zijn er exemplaren afgestempeld 
in Agii Saranda op 25, 26 en 27 februari en in 
het stadje Delvinon op 28 februari en 1 maart 
1914.3 Er bestaan ook een aantal echt gelopen 
brieven. Vanuit Chimarra zijn er zo’n 15 brie-
ven verstuurd op 21 februari 1914 door Ioannis 
Spetsiotis, een man die samen met zijn broer 
Konstantin in Athene een grote postzegelwin-
kel runde (afb.5). De brieven werden deels 
naar Athene verzonden, naar de postzegelwin-
kel van de broers en deels naar Franse, Duitse, 
Engelse en Zwitserse postzegelhandelaren en 
uitgevers van de grote postzegelbladen uit die 
tijd. Ze zijn veelal filatelistisch gefrankeerd. 
Daarnaast zijn er twee niet-filatelistische brie-
ven bekend die op 25 februari zijn verstuurd 
door andere afzenders, een naar Athene en 

een naar Egypte (afb.6). Deze zijn correct ge-
frankeerd conform de geldende tarieven. Ook 
vanuit Agii Saranda zijn een aantal brieven 
verstuurd. Daarvan zijn er nu nog acht bekend. 
Eentje is van de hand van Ioannis Spetsiotis, 
de anderen zijn van vier verschillende afzen-
ders. De (deels filatelistisch gefrankeerde) 
brieven zijn verzonden op 25 en 27 februari 
1914. Op 1 maart werden door het bestuur van 
Autonoom Epirus officiële ‘eigen’ postzegels in 
gebruik genomen, de zogenoemde ‘schut-
terzegels’ (afb.7). Uit de afstempelingen blijkt 
dat deze op Corfu gedrukte zegels reeds op 
27 februari in Chimarra en Agii Saranda voor-
handen waren. De einddata van het gebruik 
van de doodskopzegels sluit dus mooi aan op 
de komst van de nieuwe officiële zegels. 
 
Intermezzo
Laten we de postzegels even laten voor wat 
ze zijn en keren we terug naar de geschiede-
nis van de regio. De Grieken waren inmiddels 
voorzichtig begonnen met de ontruiming van 
Noord-Epirus. Deze terugtrekking betekende 
overigens niet dat de Griekse militairen hele-
maal uit de streek verdwenen. Een deel van 
het leger liep over naar de Epiroten, die verder 
versterking kregen van veel Griekse vrijwil-
ligers, onder meer oud-strijders uit Kreta. 
Maar officieel was de terugtrekking op 15 april 
1914 een feit. Tegelijkertijd braken er hevige 
gevechten uit tussen Epirotische opstandelin-
gen en Albanese troepen.
Onder internationale druk besloot de pas 
aangestelde vorst van Albanië, prins Wilhelm zu 

Wied tot onderhandelingen met de opstan-
delingen (afb.8). Dat leidde op 4 mei 1914 
tot het Protocol van Corfu. Noord-Epirus zou 
een verregaande mate van zelfbestuur krijgen 
onder gezag van de Albanese vorst en een grote 
religieuze, culturele en politieke autonomie. 
Daarmee werd een fors deel van de Epirotische 
wensen ingewilligd. De strijd laaide echter eind 
mei weer in alle hevigheid op met als climax de 
bezetting van de oostelijke stad Korytsa door 
de Epirotische opstandelingen op 25 juni 1914. 
Heel Noord-Epirus was nu in handen van de op-
standelingen. Een constituerende vergadering 
in Delvinon moest alle Epirotische partijen in juli 
op een lijn brengen met het aanvaarden van het 
Protocol van Corfu. Dat ging maar moeizaam. 
Op 20 juli werd het protocol weliswaar met 
een krappe meerderheid aangenomen, maar 
onze rebelse commandant Spiromilios kon niet 
accepteren dat Chimarra, al was het maar in 
naam, onder de Albanese vorst zou gaan vallen. 
Hij trok zich daarom op 22 juli kwaad uit de 
vergadering terug en kondigde de zelfstandige 
aansluiting aan van Chimarra bij Griekenland. 

De tweede uitgifte van Chimarra
De leiders van autonoom Epirus gaven na 
het accepteren van het protocol een nieuwe 
serie officiële postzegels uit met een trotse 
afbeelding van de vlag van autonoom Epirus 
(afb.9). Spiromilios weigerde die te gebruiken 
en besloot zelf nieuwe zegels uit te geven. Hij 
liet daartoe Griekse postzegels van het type 
‘Hermes en Iris’ overdrukken (waarschijnlijk in 
Corfu) met de drieregelige tekst: ‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

Afb. 7 Afb. 9

Afb. 8. 
Niet uitge
geven zegel 

 Albanië 
met afbeel

ding Prins 
Wilhelm zu 

Wied
Afb. 4

Afb. 5. Brief verzonden op 21 februari 1914 uit Chimarra, met transit Corfu 11 maart 1914 en aankomst Leipzig 27 maart 1914 (NS)

Afb. 6. Brief verzonden op 25 februari 1914 uit 
Chimarra, met transit Corfu 2 maart 1914 en 
aankomst Alexandrië 19 maart 1914
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1914 ΧΕΙΜΑΡΡΑ› (Grieks 1914 Chimarra) en 
voorzag ze aan de zijkant van zijn paraaf ‹SS› 
(afb.10). Ook van deze serie is de tekst van het 
officiële decreet van Spiromilios bewaard geble-
ven.4 Het decreet, met nummer 704, gedateerd 
24 augustus 1914 stelt dat, na de aankondiging 
van de aansluiting met het moederland op 
22 juli en het gebrek aan zegels, is besloten 
Griekse zegels over te drukken met bovenstaan-
de tekst om die aansluiting te vieren. Er zijn 
8 waarden (1, 2, 3, 5, 10, 20, 25 en 50 lepta). De 
oplagen zouden 500, 500, 1.000, 1.000, 1.000, 
620, 500 respectievelijk 250 stuks bedragen. 
De zegels zijn bekend met een afstempeling 
van Chimarra van 25 augustus, 3, 12, 20, 22 
en 25 september en 6, 7, 10 en 11 oktober 
1914. Echt gebruikte zegels op stuk zijn van 
deze uitgifte zeldzaam, het gaat om een paar 
brieven en briefstukjes.5 (afb.11)

De laatste uitgifte van Chimarra
In oktober 1914 volgde nog een derde serie 
postzegels. Deze zegels tonen de Griekse koning 
Constantijn I en de tekst ‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΕΙΜΑΡΡΑ’ 
(Grieks Chimarra) (afb.12). De afbeelding van 
de koning was bijzonder. In Griekenland zelf 
was sinds de eerste postzegeluitgifte in 1861 

nog nooit een postzegel uitgegeven met een 
afbeelding van de vorst (en dat zou tot 1936 
zo blijven). Ook van deze zegels is het decreet 
bewaard gebleven.6 Dit decreet van 11 oktober 
1914 met nummer 909 verklaart, dat bij gebrek 
aan zegels en in afwachting van de feitelijke 
aansluiting bij Griekenland er een noodzaak was 
om nieuwe zegels uit te geven. Daarom werd een 
serie uitgegeven met waarden van 1, 2, 5, 10, 20, 
25, 50 lepta en 1, 2 en 5 drachmen. De oplagen 
zouden respectievelijk 4.800, 6.840, 6.400, 
13.680, 10.640, 9.600, 8.000, 4.560, 3.200 
en 2.280 stuks bedragen. De zegels werden 
gedrukt bij een Atheense drukkerij, Papachry-
santhou, in een opmerkelijk format. Meerdere 
waarden werden in twee kleuren op 1 vel ge-
drukt. Dat levert allerlei bonte combinaties van 
waarden op (tabel 1+2). Ze zijn bekend met een 
afstempeling van Chimarra op 15, 17, 18, 23, 24, 
26 en 30 oktober, 4, 8, 15, 16, 20 en 21 novem-
ber 1914. Ook van deze zegels zijn maar zeer 
weinig gelopen exemplaren op brief bekend.7

Griekenland komt terug
Inmiddels was de Eerste Wereldoorlog uitgebro-
ken. De grote mogendheden hadden daarmee 
wel iets anders aan het hoofd dan ruzie over 
een klein gebied op de Balkan. Albanië was in 
een bestuurlijke chaos beland na het gedwon-
gen vertrek van de nog geen halfjaar daarvoor 
aangestelde vorst. Griekenland maakte dank-
baar gebruik van de situatie. Op 14 oktober 1914 
kondigde de Griekse regering aan ‘in het belang 
van de stabiliteit van de regio’ Noord-Epirus 
voorlopig opnieuw te bezetten. Engeland, Frank-
rijk en Rusland gingen akkoord, Italië zweeg. Op 
15 oktober landden de eerste Griekse troepen 
weer in Agii Saranda en eind november 1914 
was de hele regio (inclusief Chimarra) weer 
onder controle van het Griekse leger en droeg 
Zografos het bestuur officieel over. Met de 

zelfstandige postzegeluitgiften van autonoom 
Epirus en Chimarra was het daarmee gedaan.

De rol van de postzegelhandel
De invloed van de Atheense postzegelhande-
laren gebroeders Spetsiotis op de uitgifte van 
de doodskopzegels is duidelijk aanwezig. Een 
van de broers, Ioannis, kwam er zelfs voor naar 
Chimarra. De kans is groot dat de Gebroeders 
door een afspraak met Spiromilios dit product 
‘in de (filatelistische) markt hebben gezet’. Dat 
laat onverlet dat Spiromilios er, blijkens het 
gebruik van zijn zegels en decreet, wel zijn of-
ficiële goedkeuring aan heeft gegeven. Ook sluit 
de laatste datum van afstempeling mooi aan 
bij de komst van de eerste officiële zegels van 
autonoom Epirus, de ‘schutterzegels’. Verder is 
er een ‘ooggetuigenverslag’ van de Franse post-
zegelhandelaar Alfred Forbin dat het officiële 
karakter van de zegels bevestigt.8 Of Spiromilios 
bij de uitgifte van de zegels echt het postverkeer 
op het oog had valt te betwijfelen. Propaganda 
en financieel gewin voor de opstandelingen 
liggen meer voor de hand. Niettemin zijn er wel 
echt gelopen stukken met deze zegels. Bij de an-
dere twee uitgiften is de rechtstreekse bemoeie-
nis van de postzegelhandel minder zichtbaar. 
Er zijn in ieder geval geen brieven van of aan 
de gebroeders Spetsiotis of andere handelaren 
bekend. Het lijkt er op dat Spiromilios, na het fi-
nanciële succes van de eerste uitgifte, dacht een 
lucratieve business gevonden te hebben. Zeker 
de hoogste waarden van de derde uitgifte (1, 2 
en 5 drachmen) duiden daar ook op. Daarnaast 
waren de zegels natuurlijk ook een stevige state-
ment voor aansluiting van Chimarra bij Grie-
kenland. Postaal gezien zijn ook van de tweede 
en derde uitgifte wel weer enkele echt gelopen 
stukken bekend. De leider van autonoom Epirus, 
Zografos, zou in de Griekse kranten in december 
1914 desgevraagd nog eens verklaren dat ‘alleen 
de schutter- en vlagzegels van autonoom Epirus 
en de zegels van Chimarra officiële uitgiften 
waren’9 waarmee hij de status van de zegels nog 
eens bevestigde.

Een noot over herdrukken en 
vervalsingen 
Met name van de doodskopzegels, maar ook 
van de tweede uitgifte van Chimarra, zijn veel 
vervalsingen bekend. Sterker nog, van de 100 
in de handel aangeboden exemplaren zijn er 
zeker 98 vals of een herdruk. Het voert hier te 
ver om ze in detail te beschrijven maar ik wil wel 
een paar algemene karakteristieken noemen.10 
Het lijkt er op dat, ondanks dat het decreet over 
de doodskopzegels vermeldt dat het rubberen 
stempel waarmee de zegels werden vervaardigd 
na het drukken is vernietigd, dit stempel in 

Afb. 10

Afb. 12

Afb. 11
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werkelijkheid in handen van de postzegelhan-
del is gekomen. Dat maakt het dan ook lastig 
om de echte en de herdrukte/valse zegels te 
onderscheiden. Toch zijn er wel een aantal grove 
indicatoren. Gestempelde valse zegels hebben 
meestal een afstempeling van Chimarra op 14 
of 15 februari of een (onmogelijke) datum in 
augustus 1914. De kleur van de vervalsingen is 
bij de meest voorkomende variant nogal flets 
en licht ten opzichte van de originelen (afb.13), 
het papier wit en stevig (in plaats van grijsachtig 
dun rijstpapier) en de marges rond de zegels 
zijn meestal groot, vergeleken bij de originelen. 
Een bijzondere plaats nemen de valse brieven in. 
Het gaat bijna altijd om brieven verstuurd aan 
een zekere Charilaos Kongkakis op een adres in 
Corfu of een hotel in Athene, geschreven in een 
veelvoud aan (Griekse en West-Europese) hand-
schriften. Er zijn er tientallen zo niet honderden 
van (afb.14). Is het bij de eerste uitgifte al moei-
lijk om echt van vals te onderscheiden, bij de 
tweede uitgifte is dat nog veel lastiger. Er is één 
type vervalsing dat wel eenvoudig herkenbaar 
is. Hier is de afstand tussen de ‘1’ en de ‘9’ van 
‘1914’ veel groter dan bij de originelen (afb.15). 
Verder is ook de originele paraaf van Spiromilios 
vaak een goed aanknopingspunt (afb.16). Van 
de derde uitgifte zijn mij geen vervalsingen 
bekend. Het is, gelet op het voorgaande, hoe dan 
ook verstandig om de zegels van met name de 
eerste en de tweede uitgifte van Chimarra door 
een erkende keurmeester te laten keuren voor u 
tot aanschaf overgaat.

Conclusie
Is bij de uitgiften van Chimarra nu sprake van 
‘maakwerk’ of zijn het officiële lokale uitgif-
ten? Dat ze ‘lokaal’ zijn moge duidelijk zijn. De 
doodskopzegels zijn alleen in Chimarra, Agii 
Saranda en Delvinon afgestempeld, de tweede 
en de derde uitgifte alleen in Chimarra zelf. 
Bij de doodskopzegels is de invloed van de 

Atheense postzegelhandelaren Gebroeders 
Spetsiotis onmiskenbaar groot. Niette-
min heeft de lokale rebellenleider, Spiros 
Spiromilios de zegels wel via een decreet 
bevestigd. Hetzelfde gebeurde met de tweede 
en de derde uitgifte. Dat hij daarbij eerder 
aan financieel gewin en propaganda gedacht 
zal hebben moge zo zijn, er zijn wel (een zeer 
beperkt aantal) echt gelopen brieven. Dat er 
zo veel vervalsingen en herdrukken van deze 
zegels in omloop zijn heeft de reputatie van 
de zegels zeker geen goed gedaan. Niettemin 
meen ik op basis van het voorgaande dat 
de drie uitgiften van Chimarra terecht in de 
catalogi zijn opgenomen als ‘officiële lokale 
uitgifte’, waarbij ik wel moet aantekenen 
dat de derde uitgifte, gelet op de bijzondere 
manier van drukken, de hoge waarden en de 
veelheid aan afstempelingen, qua karakter 
wel ‘erg filatelistisch’ is. En u wilt misschien 
nog weten hoe het afliep met de ‘adelaar van 
Epirus’? In de loop van de Eerste Wereldoor-
log, in 1916, bezetten Italiaanse troepen Epirus 
(waaronder Chimarra) en vluchtte Spiromilios 
naar Athene, waar hij tot zijn dood in 1930 
actief bleef in de politiek. Ook werd hij nog 
bevorderd tot kolonel. Met postzegels heeft hij 
zich na 1914 niet meer beziggehouden.

Afb. 13

Noten
1. In 1914 gold in Griekenland de Juliaanse kalender. 
Deze liep toen 13 dagen achter op onze Gregoriaanse 
jaartelling. De data in dit artikel zijn de op dat moment 
in Griekenland geldende Juliaanse data;
2. Zie: Berliner Briefmarken Zeitung (1914/7), pag.176 
en de Schweizer Briefmarken-Zeitung (1914), pag.69;
3. Zie over het gebruik van de doodskopzegels uitge-
breid: J. Meijer, ‘De vrijheid of de dood; De geschiedenis 
van Autonoom Epirus en Chimarra in (post)zegels (II)’ 
in: Hermes (periodiek van de Postzegelvereniging 
Griekenland). nr.164 (november 2014), pag.10-16;
4. Zie: Schweizer Briefmarken-Zeitung (1914), pag.191 
en Illustrierte Briefmarken Zeitung (1915), pag.13;
5. Zie bijvoorbeeld A. Zervopoulos, ‘Contribution a 
l’histoire des timbres de l’Epire du Nord – La seconde 
serie des timbres-poste de Himarra’ in: Philoteleia 
(1940) nr.189, pag.86, Köhler, veiling 366 (maart 2018), 
kavels 5387, 5407 en 5408 en Karamitsos, veiling 208 
(mei 2005) kavel 882;
6. Zie voor het originele decreet: S.G. Nicolaidis, 
‘Τα γραμματοσημα της χειμαρρας με την εικονα του 
βασιλεως Κωνσταντινου Α’ in: Philoteleia (1970) nr.421, 
pag.105-107;
7. Zie bijvoorbeeld Karamitsos veiling 214 (september 
2005), kavel 678, Köhler veiling 366 (maart 2018) kavel 
5410 en Athens veiling 57 (mei 2018) kavel 1309;
8. Alfred Forbin, ‘Impressions de Voyage’ in: L’Echo de la 
Timbrologie (1914), pag.435-437;
9. Zie: Deutsche Briefmarken Zeitung (1915) nr.3, 
pag.15;
10. Zie voor een uitgebreidere beschrijving van de 
vervalsingen: R.M. Feenstra., ‘Greece – A Collection 
of Forgeries’ PvG Publikatie nr.4 (Amsterdam 1997, 
2e druk), pag.73-78 en R.Verberne ‘Onkruid blijft 
groeien in Chimarra …’ op www.pv-griekenland.nl.

Afb. 14 Afb. 15 Afb. 16. Zegels met valse initiaal en stempel.

Tabel 1
25 lep 25 lep 25 lep 25 lep 25 lep 25 lep 5 lep 5 lep 5 lep 5 lep

25 lep 25 lep 25 lep 25 lep 25 lep 25 lep 5 lep 5 lep 5 lep 5 lep
         

50 lep 50 lep 50 lep 50 lep 50 lep 1 lep 1 lep 1 lep 2 Dr 2 Dr

50 lep 50 lep 50 lep 50 lep 50 lep 1 lep 1 lep 1 lep 2 Dr 2 Dr

Tabel 2
5 Dr 10 lep 10 lep 10 lep 10 lep 10 lep 10 lep 2 lep 2 lep 2 lep

5 Dr 10 lep 10 lep 10 lep 10 lep 10 lep 10 lep 2 lep 2 lep 2 lep

5 Dr 10 lep 10 lep 10 lep 10 lep 10 lep 10 lep 2 lep 2 lep 2 lep
         

20 lep 20 lep 20 lep 20 lep 20 lep 20 lep 20 lep 1 Dr 1 Dr 1 Dr

20 lep 20 lep 20 lep 20 lep 20 lep 20 lep 20 lep 1 Dr 1 Dr 1 Dr
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Nieuw-Guinea, anders bekeken

Spanjaarden. In 1494 werd de buit verdeeld. 
Er werd een meridiaan aangewezen als 
scheidslijn. De Portugezen konden hun 
gang gaan ten oosten van die meridiaan en 
Spanje kon aan de slag ten westen van de 
scheidslijn. Beide partijen gingen op zoek 
naar de winstgevende specerijen-eilanden 
(de Molukken). Als gevolg van de overeen-
komst zeilde Vasco da Gama voor Portugal 
in 1498 om de Kaap naar India. Voor Spanje 
zeilde Magellaan (een Portugees) in 1519 om 
de punt van Zuid-Amerika (straat Magel-
laan) over de Stille Oceaan om uiteindelijk 
de Filipijnen te bereiken. 

Nova Guinea
Tegen deze achtergrond is te begrijpen 
welke Europeanen als eersten dit tot nu 
toe onbekende land verkenden. Rond 1520 
hadden de Portugezen de primeur. Van 
hen stamt de benaming Ilhas dos Papuas, 
afgeleid van een Maleis woord wijzend op 
kroeshaar. De Spanjaarden volgden. In 1545 
introduceerden zij de naam Nova Guinea 
omdat de bevolking hen deed denken aan 
Guinee in West-Afrika. De eerste kaart van 
Nova Guinea dateert van 1600 (afb 1). In 
1606 zeilde de Spanjaard Luis Vaz de Tor-
res door de straat tussen Nova Guinea en 
Australië naar Manilla via de Molukken. De 
zeestraat staat nu bekend als de Straat van 

et idee voor een artikel met deze 
titel kwam reeds bij mij op in mijn 
Nederlandse tijd. Een filatelisti-
sche vriend wees mij er toen op 

dat de vereniging ZWP (Zuid-West Pacific) 
reeds uitputtend over Nieuw-Guinea had 
gepubliceerd. Ik kwam er niet toe hem te 
vertellen dat mijn artikel zou gaan over 
‘Nieuw-Guinea’ en niet zozeer over Neder-
lands Nieuw-Guinea. Zo’n 20 jaar later, na 
mijn emigratie naar de Verenigde Staten, is 
het oorspronkelijke idee uitgegroeid tot een 
korte artikelenreeks over bepaalde facetten 
van Nieuw-Guinea die wellicht in de Neder-
landse filatelistische literatuur onderbelicht 
zijn gebleven.

Een vleugje historie 
De eerste bewoners arriveerden in Nieuw-
Guinea waarschijnlijk rond 50.000 v.C. toen 
Nieuw-Guinea, Australië en Tasmanië een 
continent vormden. De laatste decennia is 
veel onderzoek gedaan naar de prehistorie 
van dit gebied, maar ‘Filatelie’ is niet de 
plaats om daar diep op in te gaan. Geïnte-
resseerden kunnen daarvoor de beschikbare 
literatuur raadplegen.1, 2 
Voor Europa was de 15e eeuw het tijdperk 
van de eerste maritieme ontdekkingsreizi-
gers. De paus fungeerde als scheidsrechter 
tussen de concurrerende Portugezen en 

H

Nieuw-Guinea is, na Groenland, het grootste eiland ter wereld en 
een van de laatste gebieden die door de ‘beschaafde wereld’ werd 
geëxploreerd. Het lijkt daarom symbolisch dat tegen het einde van 
mijn filatelistische schrijverij eindelijk Nieuw-Guinea aan bod komt.* 
door Han Siem (in memoriam)

Torres. Nova Guinea werd in talrijke talen 
vertaald en werd uiteindelijk de definitieve 
naam voor het mysterieuze land. Dit is te 
zien op een Duitse kaart van 1830 (afb 2), 
waarop Neu Guinea trots prijkt ten noorden 
van Neu Holland (!).3 

Kolonisatie
In de daaropvolgende tijd kwamen talrijke 
schepen van diverse naties langs. Er werden 
diverse claims gemaakt maar er was weinig 
animo voor daadwerkelijke kolonisatie. Er 
viel ogenschijnlijk weinig te halen en de 
bewoners waren bepaald onvriendelijk. 
Uiteindelijk maakten alleen de Nederlanders 
er werk van. Voor hun winstgevende kolonie 
hadden zij er behoefte aan de oostflank 
te beveiligen en gebruikten daarvoor een 
handige methode. Zij erkenden eenvoudig 
de soevereiniteit van de sultan van Tidore 
over Nieuw-Guinea. Omdat Nederland de 
baas was over Tidore was daarmee de zaak 
geregeld! De British East India Company had 
lange tijd nog een oogje op dit gebied maar 
in 1828 kwam een verdrag tussen Engeland 
en Nederland tot stand waarin de Neder-
landse claim werd erkend. 
De Nederlanders deden er overigens weinig 
aan. Zij hadden het veel te druk met meer 
lucratieve ondernemingen, elders in hun rijke 
kolonie. Pas toen in 1883 de Duitsers en de 
Queenslanders talrijke activiteiten begonnen 
te ontplooien in het Oostelijk deel van Nieuw-
Guinea, kwam er wat leven in de brouwerij. 
In 1898 kwamen er Nederlandse bestuurs-
posten in Manokwari voor de noordkust en in 
Fakfak voor de zuidkust, in 1902 aangevuld 
met een post in Merauke voor het uiterste 
zuiden. Deze jaartallen komen mooi overeen 
met de tijdstippen wanneer de respectieve-
lijke postkantoren werden geopend.4

berichten uit thursday island (19021909)

Afb 1. Oudste kaart met afbeelding van Nova Guinea (1630) Afb 2. Kopergravure van Neu Guinea en Neu Holland, Johann Walch 
(Augsburg 1830)
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Thursday Island
Op weg naar Nieuw-Guinea maken we een stop 
die veel reizigers in het verleden eveneens 
hebben gemaakt. Thursday Island ligt in de 
straat van Torres,5 vlak bij kaap York, de Noor-
delijkste punt van Queensland (afb 3). In 1789 
voer William Bligh, bekend van de muiterij op 
zijn schip de Bounty, op weg naar Timor en Ba-
tavia door deze zeestraat tussen Nieuw-Guinea 
en Australië. Hij noemde een van de eilanden 
Wednesday Island. Ontdekkingsreizigers in 
1848 gingen daar op in. Zo kwam de naam 
Thursday Island tot stand. Het eiland staat bij 
de oorspronkelijke bewoners bekend als Wai-
ben. In 1877 werd het eiland door Queensland 
in gebruik genomen als bestuurscentrum met 
een overwegend blanke bevolking. Rond 1893 
werd het eiland een centrum voor de parelin-
dustrie, hetgeen een bonte bevolking aantrok 
van Japanners, Torres Straat-eilanders, Euro-
peanen, Chinezen, en andere Aziaten.

Postkantoor
In 1878 werd een postkantoor geopend. 
Queensland was in 1859 losgemaakt van New 
South Wales, maar bleef de nummerstempels 
gebruiken die waren toebedeeld. Met het 

openen van nieuwe postkantoren werden aan-
vullende nummers in gebruik genomen. Rond 
1900 werd Thursday Island een belangrijke 
pleisterplaats voor schepen, varend tussen 
Azië en Australië en reizigers op weg naar 
Nieuw-Guinea. In 1902 verzond een reiziger 
een ansichtkaart van Batavia naar Engeland 
(afb 4). De kaart is gefrankeerd met een 2½ p. 
postzegel van Queensland, afgestempeld 
met het nummerstempel 148 van Thursday 
Island (afb 4a). Op de keerzijde is onder de 
afbeelding gekrabbeld: ‘Arrived safely Thurs-
day Island. All well Leave for New Guinea. Love 
All’. Een tweede ansichtkaart werd op 16 april 
1909 van Thursday Island verzonden naar 

Afb 3. Thursday eiland (Schoolatlas van Nederlandsch 
OostIndië (11de druk, 1911)

Afb 4. Ansichtkaart van Batavia, verstuurd van Thursday Island naar Engeland (1902) Afb 5. Ansichtkaart van Thuesday Island naar Soerabaja (1909)

Afb 6. Kijkje op Thursday Island op keerzijde van de ansichtkaart van afb 5

Afb 4a. Nummerstempel 148 
van Thursday Island 

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.

 Soerabaja (afb 5). De keerzijde van de kaart 
geeft ons de kans een indruk te krijgen van het 
eiland (afb 6). Als mededeling:  ‘Arrived this 
morning. Stamps are the same as Australia.’

* Dit is helaas het laatste artikel van Han Siem dat nog 
op de plank lag.

Noten
1. Wikipedia: New-Guinea 
2. Lonely Planet: Papua New Guinea 5th ed. (1993) 
3. Kopergravure Johann Walch (Augsburg 1830)
4. Storm van Leeuwen, P: Poststempelcatalogus van 
Nederlands-Indië 1864-1942 (NVPH 1995), blz 82
5. Wikipedia: Thursday Island
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De Belgische Posterijen te Sainte-
Adresse (Frankrijk) gedurende 1914-18

Verblijf
Naast de huisvesting in deze stad was het 
creëren van (postale) verbindingen met het 
buitenland het belangrijkste. Gezien de aard 
van het stadje was er meer dan voldoende 
hotelruimte en door de oorlogsomstandig-
heden was er weinig ‘bezetting’. Een ideale 
situatie om zoveel mogelijk nieuwkomers 
in een bepaalde wijk, Nice Havrais, onder te 
brengen. Zo werd de villa Roxane aangewezen 
aan De Broqueville, de villa Louis XVI werd 
toevertrouwd aan het ministerie van oorlog en 
buitenlandse zaken verbleef in de villa Hollan-
daise. Ook werd 18 oktober 1914 een postkan-
toor, het hulpkantoor van Nice-Havrais, ter 
beschikking gesteld. Dit was allemaal mogelijk 
door de exterritoriale positie, die de Belgi-
sche regering had verkregen en waar in was 
vastgelegd dat het grondgebied, afgestaan 
door Frankrijk, gedurende de periode dat het 
Belgische gouvernement deze gebruikte, als 
Belgisch grondgebied, kon worden be-
schouwd. Dit betekende dat een brief van dit 
gebied naar het niet bezette deel van België, 
volgens binnenlands tarief gefrankeerd moest 
worden en ook dat een brief, uit Nice-Havrais 

a een heroïsche strijd van de 3e divisie 
en de 15e brigade onder commando 
van generaal Leman, moet het Bel-
gische leger zich terugtrekken op 

het – door drie verdedigingslinies – versterkte 
Antwerpen. Ondanks de hevige gevechten heeft 
het Belgische leger, uitgeput en gedemorali-
seerd, niet kunnen voorkomen dat de keizerlijke 
troepen 6 oktober de Nete zijn overgestoken. 
Koning Albert overwoog toen om zijn leger terug 
te trekken op de linker oever van de Schelde. 
Op dat zelfde moment vatte de regering onder 
monsieur de Broqueville het plan op om de Bel-
gische grond te verlaten en zich naar Engeland 
te begeven. De overtocht zou kunnen gebeuren 
met de ‘Maille’, het schip, dat de verbinding 
tussen Oostende en Dover onderhield. De 
snelle terugtocht van het leger in de nacht van 
6 oktober verhinderde dit plan van de regering. 
Een garnizoen van 20.000 man onder generaal 
Deguise bleef in Antwerpen tot op 11 oktober 
1914 de overgave werd getekend en de regering 
zijn uiteindelijke voorbereidingen had getroffen 
voor de overtocht naar Le Havre. Zij arriveerden 
13 oktober in Sainte-Adresse, een belangrijke 
badplaats gelieerd aan Le Havre.

N

2 augustus 1914 stelt Duitsland het ultimatum om vrije toegang te 
verkrijgen voor zijn legermacht van het Belgische territorium. 
België weigert. 3 augustus verklaart Duitsland Frankrijk de oorlog en 
dringt België binnen, haar neutraliteit op flagrante wijze schendend. 
door Helle Hiemstra

1 2a 2b 3 4

naar een ander deel van Sainte-Adresse, naar 
het buitenland geacht werd te gaan.

Poststempels 
Het eerste stempel dat welwillend door La 
Poste ter beschikking werd gesteld, is slechts 
vijf dagen in gebruik geweest. Het heeft een 
bijzonder kenmerk: de buitenrand vertoont 
een deuk tegenover de eerste ‘e’ van Le Havre 
die daar bovendien gebroken is (fig.1). Zo’n 
zegel is praktisch onvindbaar, niet alleen is de 
looptijd extreem kort, maar ook gebruikten de 
nieuwe inwoners liever het Franse postkantoor 
voor het verzenden van al hun post naar die-
genen, die achter waren gebleven, al was het 
alleen maar uit overwegingen van dankbaar-
heid. 23 oktober verschijnt een gloednieuw 
stempel (fig.2a). Eind 1914 wordt dit stempel 
gewijzigd: een ster vervangt de uuraanduiding 
en een verbindingsstreepje komt in de plaats 
van de punt tussen ‘Seine’ en ‘Infre’. Bovendien 
wordt de ruimte tussen ‘Le Havre (Special)’ en 
‘Seine Infre’ groter (fig.2b). 
Ter herdenking van het in gebruik nemen 
van het eerste hulpkantoor, een kantoor dat 
nimmer officieel geopend werd en ook niet tot 
bloei is gekomen, werd een replica gemaakt, 
uiteraard zonder het genoemde mankement. 
Een ieder kon alles wat hij wilde, afstempelen; 
er is gretig gebruik van gemaakt, maar er zou 
nooit iets mee verstuurd zijn. De Franse term 
‘complaisance’ is de enige juiste omschrijving. 

Rode Kruis-zegels
De actieve Belgische regering had ondertus-
sen bij Waterlow & Sons Ltd in Londen twee 
series besteld, een groot en een klein model. 
Beide tellen 3 zegels met verschillende 
nominatie. Een eerste zending werd als suc-
cesvol beoordeeld en was spoedig verbruikt. 
Pogingen om de volgende zending 1 januari 
1915 te ontvangen werden gedaan. Naast deze 

5.1
5.2
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inspanningen werd een vervangend postkan-
toor gevonden in het comfortabele Hôtel Du-
fayel. Ook werd de 15e oktober het stempel ‘le 
Havre Special’ in de ban gedaan. Daarvoor in 
de plaats kwam het nieuwe tweetalige stempel 
‘Poste Belge- Belgische Post’ (fig.3). Parallel 
hieraan werden de oorspronkelijke Belgische 
zegels ongeldig verklaard en werden de twee 
bovengenoemde series, ontworpen als Rode 
Kruis-zegels, als officieel geldig gekenschetst. 
Wat deze stempels betreft nog een opmer-
king: het tweetalige stempel figuur 3, waarin 
de maand in Romeins schrift is weergegeven, 
kent een variant in het Arabische schrift. Dit 
is maar bij één stempel waargenomen en dus 
zeldzaam. Een ander schaars stempel is fig.4 
met nummer 24. Dit werd gebruikt gedurende 
de nadagen van de oorlog in het postkantoor 
te Sainte-Adresse voor de post, die na 21 no-
vember 1918 nog verstuurd moest worden. 

Ook de Rode Kruis-zegels komen nog een 
laatste opmerking toe: bij de grootformaat 
zegels was er een probleem met de tanding. 
Deze was bij de eerste zending 12x12, 14x12 of 
12x14, bij de tweede overdracht, die 2 januari 

1915 aankwam is dit veranderd in 14x14, de-
zelfde tanding als bij het kleine formaat. Een 
echt stukje maakwerk.

Vergaarde brieven en dergelijke
Nu het stramien van uitgifte van de stempels 
bekend is, is het ook interessant om iets meer 
te weten te komen over de toedracht van het 
geheel. Het eerste dat zich aandient in de volg-
orde van verkrijging, die overigens ook ongeveer 
chronologisch is, is een bedankkaart van de 
koningin voor de ontvangen wensen voor het 
nieuwe jaar 1915 (fig. 5.1+5.2). Het antwoord is 
pas 6 maart verstuurd door, let wel, de koningin. 
De koning was namelijk bij zijn troepen geble-
ven, die zich achter de IJzer hadden verschanst. 
Dat stukje vrij België is verdedigd tot de eind-
overwinning: het heeft hem de bijnaam bezorgd 
van de ‘roi chevalier’. De brief naar Parijs is in Le 
Havre aangeboden en met het Franse rolstem-
pel type Krag (1e generatie) afgestempeld. 
fig. 6 toont een aangetekende poste restante-
brief verstuurd naar Frankrijk. Zoals alle post in 
die tijd ging dit via Engeland, werd niet opgeëist, 
en het epistel ging 4 weken later weer retour 
langs dezelfde weg. Eigenlijk wel een stukje 

maakwerk, gelet op het retouradres.
fig. 7.1 laat een brief zien die via het Army Post 
Office via Engeland, aldaar gecensureerd, naar 
Nederland doorgestuurd werd. Het Comman-
dement de la Place Belge heeft zeker portvrij-
dom en alleen het vervoer in Nederland had 
door een Belgische postzegel gedekt moeten 
worden. Daarom de T van taxe en de ongeldig 
gemaakte Semeuse. Het rolstempel van het 
APO zou een Krag stempel kunnen zijn. Op de 
achterzijde is het stempel Commandement 
Territorial Belge interessant, mede omdat het 
in feite ook al portvrijdom aangeeft. (fig.7.2) 

Nederlands consulaat
Dan twee aangetekende brieven van respec-
tievelijk 4 februari 1915 en 8 september 1917. 
De eerste naar Zürich met de eerst uitge-
geven grootformaat Rode Kruis-zegels met 
verschillende tanding en het klein formaat 
zegel met tanding 14. Daarnaast is er nog een 
zegel gebruikt uit de eerste van de courante 
series, meegenomen door de regering op hun 
vlucht. Opvallend is ook het vignet met de 
beeltenissen van de koning en de generaals 
Joffre van het Franse leger en French van de 
Engelse krijgsmacht. Het vignet werd in Rouen 
ontworpen en gedrukt. Het geheel is ontwaard 
met stempel 2a. Afzender is het Consulat des 
Pays Bas in le Havre (fig.8). De tweede brief 
(fig.9) toont de verbeterde tanding (14x14) 
en een aantal zegels van de tweede courante 

6
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Belgische serie, alle afgestempeld met stem-
pel 3. Op de adreszijde zijn naam en adres van 
de geadresseerde naderhand verwijderd. Het 
aankomststempel geeft wel duidelijk aan dat 
de brief in het 20e arrondissementskantoor 
is aangekomen. Het is opvallend dat op alle 
Belgische zegels Zijne Majesteit naar links 
kijkt, terwijl zijn blik op de Rode Kruis-zegels 
naar rechts gericht is. Zes poststukken resten 
nog, misschien het best te omschrijven als 
‘collateral information’. De eerste is een over-

zicht over het vredig ogend badplaatsje met 
tekst: ‘Le Havre 11-10-16, Beste vriend Auguste, 
Ik kom u te laten weten dat het tochal wat 
beter gaat met mij, ik mag tochal opkomen. 
Ontvang ondertussen de beste groeten en den 
goedendag aan de vrienden en kennissen van 
Uwen vriend ?? HMB rue Amelot Salle 27 le Ha-
vre.’ en gericht aan Auguste Smet Mecanicien à 
ACA, Groupe 18 Moteurs. (fig.10). Met ‘zaal 27’ 
is niet veel fantasie nodig om aan een zwaar 
gewonde te denken, die toch al wat recht op 

mocht zitten. De kaart is gestempeld in Sainte-
Adresse en gekenmerkt met een militair 
stempel ‘Armée Belge Correspondence privé’. 
SM Service Militaire houdt in feite hetzelfde in. 

Interessante correspondentie
Het blijft de moeite waard om elke correspon-
dentiekaart nauwkeurig te bekijken. fig. 11 is 
kort en bondig: ‘30-3-18 Alles wel, Simons 
Frank?, control, Gainneville, Seine Inf. France’. 
Dit plaatsje ligt ongeveer 10 km te oosten van 
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Sainte-Adresse. De oplossing komt later via 
een kaart d.d. 26-12-15 aan Monsieur de Aal-
moezenier te Gainneville; als Jean Bernaerts 
er aan te pas moet komen, is er minstens een 
herstellingsoord in Gainneville. De inhoud 
van deze ‘Young Men Christian Association’-
kaart met bovendien de vermelding ‘on active 
service’, luidt: ‘Mijnheer’, (de aalmoezenier 
Jean Bernaerst) ‘Dit zijn enkele regels 
teneinde mij bekend te maken, daar ik zojuist 
een bericht over Molenbeek heb ontvangen 
waar ik gedurende de vredestijd heb gewoond 
in de rue du Macon 11 in St Jean Molenbeek 
en dat ik weer een relatie (wil) verkrijgen 
met mijn vrienden, stuur ik U dit bericht. Met 
de eerbiedige groeten, Sergeant Fréderic 
Schnitzler, Compagnie Forestière’. Terzijde dat 
dit een opmerkelijk bericht is, het betekent 
ook dat de Belgen blijven doorvechten aan de 
zijde van de Fransen in de slag van de Somme. 
fig. 12 is een belangrijk document. Ook dringt 
zich dadelijk een vergelijk op met de Jordaan 

in Amsterdam, waar zich indertijd ook een 
gemeenschap heeft gevormd, die eigen leef-
regels hanteerde (palingoproer) en het met de 
wet niet zo nauw nam. Even maatgevend is de 
brief, die Louis van Vlasselaer naar zijn moe-
der in Groningen stuurt (fig.13.1). Madame 
van Vlasselaer is een van de vele tienduizen-
den vluchtelingen, die tijdens het beleg van 
Antwerpen naar Nederland zijn getrokken. De 
drie verdedigingswallen hebben geen stand 
kunnen houden tegen de zware mortieren, die 
de Duitsers hebben laten aanrukken. Mortie-
ren, die in staat waren granaten van 400 kg 
over een afstand van 20km af te vuren. Het af-
zenderadres luidt: Atelier Chemin de Fer Etat 
Belge, Gare de Refuge, Oissel (Seine Inférieur) 
France (fig.13.2). Oissel is een klein dorpje 
net ten zuiden van Rouen. Het behoort niet 
tot het territorium Belgie zoals Gainneville 
dat een eigenstempel (no. 3) mocht hanteren, 
de brief is gefrankeerd met een Semeuse en 
gestempeld een Frans stempel en vervolgens 

gecensureerd door de Autorité Militaire. 
Hoogstwaarschijnlijk is koningin Elisabeth met 
haar hofhouding begin oktober 1914 vanuit 
Oostende naar Sainte-Adresse afgereisd. 
Een ansichtkaart uit Antwerpen (fig.14) 
vermeldt dat begin april 1916 de ‘Militärische 
Uberwachungs-stelle Antwerpen’ opgeheven 
is. Figuur 15 is een briefkaart met betaald 
antwoord, dat niet gebruikt is, van Leuven 
(Löwen) via de Auslandstelle Aachen, aldaar 
gecensureerd en naar het postkantoor in 
Breda gestuurd is en vervolgens via Engeland 
naar Adinkerke in het vrije deel van België is 
aangekomen. Ontwaard door de Legerposterij 
België en ook daar gecensureerd. Voorwaar 
een vondst. 

Literatuur 
La poste belge à Sainte-Adresse en 1914 Jaques Bury, 
l’Echo de la Timbrologie Belgique 1914, capitale: Sainte-
Adresse, Claude Jamet Dites 24!, André Legay, Timbres 
Magazine, oktober 2000. 
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Soms verschijnen er boeken over 
postzegels waar je van denkt: wat 
kan ik ermee. Zo ook dit voorliggende 
‘boek’ van de hand van André Westra. 
Om te beginnen is het geen boek, 
maar – letterlijk – een stapel losse 
bladzijden in een omslag met een 
kleine brochure (21 pagina’s) met 
inleiding, register en verantwoording, 
samen in een omslag en bijeenge-
houden met een ‘post elastiek’.
Hoewel de titel anders zou kunnen 
uitwijzen, gaat het om het verzamel-
gebied Nederland. Voor uw eigen 
verzameling zult u er echter weinig 
aan hebben.
Het boek is het resultaat van 
een experiment. De auteur was 
nieuwsgierig hoeveel enveloppen, 

gezonden aan een fictief adres in de 
hoofdstad van elk van de 193 landen 
(stand 2008) van de wereld, er als 
onbestelbaar zouden terugkomen.
Alle gezonden enveloppen zijn iden-
tiek (C5 formaat, wit en voorzien 
van een postzegel volgens het tarief 
van dat moment) en verzonden 
vanuit Den Haag op 4 juli 2008. Om 
het enig cachet te geven deed de 
auteur voorkomen dat alle omsla-
gen gericht waren aan de plaatselijk 
vertegenwoordiger van een ‘belang-
rijke’ internationale organisatie: 
Cour international de Navigation, 
zonder nader adres. Een fictieve 
organisatie dus. Dat dit ‘belangrijke 
sausje’ indruk maakte blijkt wel uit 
het feit dat de Nederlandse envelop 

terecht kwam bij het gerechtshof in 
Amsterdam.
Van de 193 enveloppen kwamen 
er – de laatste op 4 april 2009 – 
107 retour. In de meeste gevallen 

voorzien van stickers en/of stem-
pels. Het boek bestaat – naast dus 
de kleine brochure – uit alle retour 
gekomen omslagen in kopie (beide 
zijden) op karton. In de brochure 
staan alle landen genoemd en de 
datum waarop het poststuk werd 
terugontvangen in Haarlem.
Een bijzonder boek en zeker een 
must voor de bibliofiel die ‘Neder-
land’ compleet wil hebben.  

Uitgave: Tanker Boot, 2017. 
ISBN: 978-90-81770-6-8
Oplage 150 exemplaren, waarvan 100 
voor de verkoop. Inclusief verzend-
kosten € 38,90. www.tankerboot.nl 

From anywhere to anyone
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The transportation coil 
stamps of the United States

charities were also allowed special reduced 
rates for mass mailings. An unusual character-
istic of coil stamps is the presence of decimal 
values from .1 all the way to .9 interestingly 
with the exception of .8. Inconsequential, you 
might say, but when it concerns large num-
bers of mail pieces, in the millions sometimes, 
a decimal point makes a profound difference 
in the total. For example: a million pieces at 
5 cents postage each, would cost $ 1,000 less 
at a fictional reduced rate of 4.9 cents each.

Mechanics
These sheets of stamps were divided into 
strips, and then mechanically affixed individu-

he old-fashioned postal way consist-
ed of separating the required post-
age from sheets of stamps, attaching 
some to letters and packages and 

entering the objects into the mail stream, the 
new and improved method pre-selected postal 
objects which were as identical in size, weight 
and shape, destination and mode of transpor-
tation (surface versus air, for example).

Reduced rates
Agreements with postal services included 
reduced rates for large volume mailers, uni-
formity of size and shape, and pre-sorting of 
mail for specific, defined delivery zones. Many 

T

The eternal quest between postage and inexpensive, dependable delivery 
of letters and packages has lead to the development of coil stamps. 
by Mardjohan Hardjasudarma

ally to the letters. In time, stamps were spe-
cifically produced in coil form ranging in size 
from a few hundred to thousands per coil. 
Because of this format, only vertical per-
forations were used. Errors in this method 
included absent or misplaced perfora-
tions: examples would include perforations 
through the middle of the stamp rather than 
at the edges.

Collectability
Coil stamps can be collected mint or used. 
The used category is limited and generally 
undesirable because of aesthetics. On the 
other hand, large numbers of philateli-
cally used materials in the form of first day 
covers, maximum cards and presentation 
sheets provide a variety of ‘used’ material. 
Mint collections usually consist of singles, 
pairs, and strips of three or five. The plate 
number and/or the vertical divider line may 
or may not be included. Philatelic items 
such as FDC, Maximum cards, and souvenir 
sheets are plentiful, colorful and infor-
mative.

Affordable
Transportation coil stamps are by and large 
affordable, if one stays away from scarce 
plate numbers which can be rather pricey. 
The stamps are monochrome, engraved 
(except for the $1 which is the only stamp 
in the series that is bicolored). Some of the 
stamps may be adorned with additional 
indicia such as Presorted, zip code etc 
typically in black or red ink. The stamps are 
attractive, probably because they harken 
back to the simpler days of one’s childhood. 
Free reign governs FDC and maximum card 
cachets, and some of the designs are mainly 
outside the childhood ballpark.
Mint coil stamps are ideally collected in 
strips of five, the middle stamp bearing 
the plate number. The transportation coil 
stamps were issued between 1981 and 
1988 in several batches, in the following 
sequence:

Figure 1. Postal card (19c) 
cutout with makeup 
for 21c rate with a 2c 
Locomotive transportation 
coil stamp. Syracuse 
January 20 1989.

Figure 2. Mint strip of 5 with plate number on the center stamp. Fire pumper 20c.

Figure 3. Maximum card of the 6c tricycle. First day of issue May 6, 1985 at Childs(!), Md.

Figure 4. FDC of the 7.1c tractor at Sarasota, Fl on Feb 6 1987 for both the original and for the 
added indication for nonprofit organizations. Two years later with different indicia for non
profit organizations and zip+4 indicating presorting, further saving costs.
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1981 - 1984
1c omnibus
2c locomotive (afb. 1)
3c handcar
4c stagecoach
5c motorcycle
5.2c sleigh
5.9c bicyle
7.4c baby buggy
9.3c mail wagon
10.9c  hanson cab
11c rr caboose
17c electric auto
18c surrey
20c  fire pumper (afb. 2)

1985 -1987
3.4c school bus
4.9 c buckboard
5.5c  star route truck
6c tricycle (afb. 3) 
7.1c tractor (afb. 4)
8.3c ambulance (afb. 5)
8.5c tow truck
10.1c oil wagon
11c Stutz Bearcat
12c Stanley Steamer
12.5c push cart
14c iceboat
17c dogsled
25c bread wagon
1c omnibus re engraved
2c locomotive re engraved
4c stagecoach reengraved

1986-1987 Re-engraved coil stamps
1c omnibus re engraved
2c locomotive re engraved
4c stagecoach re engraved

Fourth issue 1987-1988
3c Conestoga wagon
5c milk wagon
5.3c  elevator
7.6c carreta
8.4c wheel chair
10c canal boat
13c police wagon
13.2c coal car
15c tugboat
16.7 c popcorn wagon
17.5c racing car
 racing car, precanceled

20c cable car
20.5c fire engine
21c mail Car
24.1c  tandem bicycle

1990-1995
4c steam carriage
5c circus wagon cream
5c circus wagon white
5c circus wagon, 1995
5c canoe, brown
5c canoe, red
10c truck, cream
10c truck, white
20c Cog Railway
23c lunch wagon
32c ferryboat
$1.00 seaplane

Figure 5. Mint strip of 5 with precancel indicating presorting. Also 
central divider line between 3rd and 4th stamps. Ambulance 8.3c.

Tables: Mystic 2017. U S stamp catalog. Volume 5.

The help of Mr and Mrs Jamie McCharles in the 
creation of this article is highly appreciated.

en interessant artikel van Harrie Jans. 
Voor de postale behandeling van zee-
post is in 1875 de postwet van 1871 van 
toepassing. 

De brief in het artikel gaat van Den Briel via Den 
Helder, Southampton, Padang en Batavia naar de 
geadresseerde in Soerabaja. Den Briel gebruikt bij 
verzending het nummerstempel 18 en het tweelet-
terstempel BRIELLE/11 JUN 75/12 M-8 M. Dat is 
correct: voor een door de afzender gefrankeerde 
brief tot en met 15 gram wordt 20 cent gerekend. 
De kapitein van het particuliere handelsschip ont-
vangt een derde deel van het totaal verschuldigde 
port van de meegenomen brieven. 

Er zijn mogelijkheden voor verzending met 
de landmail via Frankrijk en Italië en Egypte. 
De afzender van deze brief kiest ervoor om te 
verzenden met een particulier handelsschip 
(per scheepsgelegenheid, zeebrieven; Engels 
Shipletter). Voorwaarde voor deze keuze is, dat 
de afzender de wijze van verzending op zijn brief 
vermeld: ‘Stoombootmaatschappij Nederland’.  
Bovenaan de voorzijde van de enveloppe is nog 
een gedeelte te zien van deze tekst. Er worden 
vier postzegels van 5 cent geplakt, zodat voor 
1875 het juiste tarief van 20 cent voldaan is 
voor een brief naar de koloniën (in dit geval naar 
Nederlands Oost-Indië). 
Den Helder is een van de havens, waar brieven 

via het postkantoor daar, met particuliere 
schepen verstuurd of ontvangen kunnen worden. 
In 1875 kan dat ook op de postkantoren in de 
havensteden Rotterdam en Zierikzee. 

Stempeling 
Bij de stempeling van brieven is het voor post-
historici belangrijk na te gaan wat de functie van 
het gebruik van een stempel is. Voor inkomende 
zeebrieven wordt in Circulaire 253 van 27 fe-
bruari 1833 vastgelegd, dat vanaf 1 maart 1833 
brieven, welke uit de Koloniën ‘in de havens van 
dit Rijk aangebracht worden’, worden gestempeld 
met ‘de dagtekening, waarop zij ten Postkantore 
zullen zijn afgegeven’.   
De directeuren van die zeehavens krijgen in 1833 
een nieuw, ovaal stempel met de tekst ZEEBRIEF 
en de naam van het postkantoor. De datum kan 
worden ingesteld. In de circulaire wordt het 
stempel genoemd: invoering van een dagtekening 
stempel voor de zeebrieven. De vorige stempels 
voor zeebrieven (zonder datum) geven alleen de 
tekst ZEEBRIEF en de naam van het postkantoor. 
De functie is om met het stempel aan te geven 
waar ‘overzeese’ de brief op een postkantoor 
is gebracht. Daarbij wordt uniforme beporting 
toegepast. Met de toevoeging van de datum in 
het stempel kan de snelheid van postverwerking 
worden gecontroleerd. 
Uit vergelijking van bekende stempeldata blijkt 

dat in 1858 het stempeltype met datum wordt 
ingeruild voor een stempeltype waarbij boven-
dien het jaartal wordt opgenomen. Dat nieuwe 
dagtekeningstempel voor zeebrieven sluit aan 
bij de gewone dagtekeningstempels voor brieven 
(tweeletterstempel en kleinrondstempel). 
Nu de stempels op de achterzijde van de brief, 
afbeelding 2, blz. 279. Het aankomststempel 
28/7/1875 SOERABAJA lijkt correct.
Er is een onduidelijke afstempeling van het ovale 
stempel ZEEBRIEF 12/6/ ????/ DEN HELDER. 
Op een uitgaande, gefrankeerde overzeese brief 
heeft dit stempel geen enkele functie. 
Er is nog iets merkwaardigs. Er staat een 
nummerstempel, dat niet van BRIELLE (num-
mer 18) is, en dit stempel wordt bovendien 
alleen voor ontwaarding van postzegels gebruikt. 
 Nummer 53 voor Den Helder kan ook niet. 

Conclusie
Dagtekeningstempels met jaartal voor zeebrieven 
kunnen vanaf 1858 tot begin 1876 voorkomen. Vol-
gens voorschrift alleen op inkomende ‘overzeese’ 
brieven, die in de havens Den Helder, Rotterdam 
of Zierikzee op het postkantoor zijn gebracht. 
Afstempeling op de voorzijde. Het stempel van 
Den Helder op de achterzijde heeft geen functie. 
Er kan gesteld worden dat het op deze brief zeld-
zaam is, maar niet in een posthistorische context. 

Hotze Wiersma 

Procedure en tarief

L E Z E R S P O S T
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Reactie op het artikel ‘Oproep Zeebrief-stempel Den Helder’ van Harrie Jans in Filatelie 5-2018
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r zijn 2 perioden te 
onderscheiden:
1e periode: van septem-
ber 1939 tot begin 1944. 

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

2e periode: van begin 1944 tot 
het einde van de tweede wereld-
oorlog. In deze periode wordt 
de censuur uitgeoefend door de 
Geheime Staatspolizei (Gestapo). 
Dit is niet zichtbaar in stempels 
of stroken.

De uitvoering
ABP Parijs start de censuuracti-
viteiten eind 1942; daarvoor zijn 
er al activiteiten geweest maar 
deze beperkten zich tot veldpost 
censuur.
Censuur vindt plaats op het 
postverkeer;
• Tussen Frankrijk en de Benelux, 
vanaf 1943 (daarvoor gebeurde 
dit in Keulen of Frankfurt)
• Tussen neutrale of vijandige 
landen met Zwitserland (waaron-

De censuur wordt uitgevoerd in zg. Auslandsbrief
prüf stellen (ABP’s), waarvan er in totaal 15 zijn 
geweest. Dit artikel behandelt de censuur in de 
ABP  Parijs. Deel 12 staat in het februarinummer 2018. 
door Nico Bader

E
ABP Parijs

der het Internationale Rode Kruis 
in Genève).
• Tussen Frankrijk en Spanje (dit 
gebeurde ook in Bordeaux en 
Nancy) 
De lettercode is x.

De kenmerken
Hier worden de meest meest alge-
mene kenmerken weergegeven; de 
zeer specifieke kenmerken welke 
in Landsmann als categorie F
(‘ca 5 oder weniger bekannt, ab 
Euro 40’) geduid worden, zijn niet 
meegenomen.
De volgende algemene kenmerken 
komen voor bij ABP Parijs:
1. censuursluitstrook
2. censuurstempels
3. censorkenmerken: handmatig 
aangebracht.

1. Censuur sluitstrook
De strook is 30 mm breed. Op de 
strook staat een cirkel met het 
staatswapen (adelaar op een lau-
werkrans waarin het hakenkruis) 
en de tekst in de cirkel ‘Obercom-
mando der Wehrmacht’ en onder 
de adelaar de lettercode x. Tussen 
de cirkels staat Geöffnet (afb 1).

duitse civiele postcensuur tijdens de tweede wereldoorlog 13

Afb 1. Censuurstrook van ABP Parijs. Afb 2 Censuurstempels, respectievelijk 1, 2, en 3 van ABP Parijs.

2. Censuurstempels
Aanvankelijk worden nog veldpost 
censuurstempels gebruikt; deze wor-
den vrij snel vervangen door de meer 
gangbare stempels. Ze zijn onder te 
verdelen in de volgende groepen;
a. Handstempels; 
1. de cirkel van diameter 35 mm 

waarin het staatswapen (adelaar 
op lauwerkrans waarin het 
hakenkruis); in de cirkel rond 
de adelaar de tekst ‘Dienststelle 

Feldpostnr 24052D’ en onder de 
adelaar een getal.

2. als a, maar nu in de cirkel boven 
de adelaar de tekst ‘Dienststelle’ 
en onder de adelaar ‘Feldpost-
nummer 24052D’. Het Feldpost-
nummer is aangeplakt.

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

De stempels van ABP Parijs zijn 
rood, zwart of violet (afb 2)

b. Doorloopstempels. Deze zijn 
gebruikt op poststukken die de ABP 
zijn gepasseerd zonder censurering. 
Het stempel is een cirkel van diame-
ter 19-20 mm waarin de letters Ax. 
Het lettertype kan wat variëren;  
de kleur is rood, violet, zwart of 
blauw.

3. Censorkenmerken; stempel, 
handmatig, chemisch
Handgeschreven (potlood) censor-
schriften komen algemeen voor. Het 
betreft een getal, een getal/getal, 
een getal/getal/getal, breukgetallen 
en hoofdletters.

Afb 3. Brief van Frankrijk naar Zwitserland, verzonden op 22 december 1942. Aan de achterzijde censuurstrook 1 en op de voorzijde 
linksonder censorhandschriften.

Afb 4. Brief van Algerije naar Zwitserland (Rode Kruis), verzonden op 4 maart 1943. 
Aan de achterzijde strook 1 en stempel a1. Voorzijde links een censorhandschrift.
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De aard en de waarde van 
censuurstukken.
Het te censureren gebied is breed; 
het aantal gecensureerde brieven is 
vrij groot. Opvallend is dat de cen-
suurstroken zich in het algemeen 
bevinden aan de achterzijde van 
de brief, en de stempels zijn wat 
slordig en onduidelijk.
Poststukken van, naar of via Spanje 
bevatten in de regel ook Spaanse 
censuur. Brieven met diverse cen-
suren, verstuurd van Algerije naar 
Zwitserland (Rode Kruis) van januari 

tot maart 1943, komen veel voor.* 
De waarde is in het algemeen gemid-
deld. De laatste maanden komen 
meervoudige censuren voor, zoals bij-
voorbeeld afbeelding 8. Dit heeft een 
sterk positief effect op de waarde.

Voorbeeldbrieven
De afgebeelde brieven bevatten de 
belangrijkste censuur- en censor-
kenmerken. Per brief wordt dit 
gespecificeerd.

* Nico Bader: CCGS Bulletin April 2017, p 54-55.

Afb 7. Brief van Engeland naar Zwitserland, verzonden op 10 december 1943. Op de voorzijde de censuurdoorloopstempel Ax. Aan de linkerzijde een Engelse censuurstrook en rechts een 
Zwitserse censuurstrook en censuurstempel 310.

Afb 6. Brief van Zwitserland naar Palestina, verzonden op 20 mei 1943. Aan de achterzijde censuurstrook 1 en stempel a3. Aan de linkerzijde een Palestijnse censuurstrook.

Afb 5. Brief van Frankrijk naar Nederland, verzonden in juli 1943. Aan de achterzijde 
censuurstrook 1 en stempel a3. Voorzijde linksonder censorhandschriften.

Afb 8. Ansichtkaart van Spanje naar Zwitserland, verzonden op 30 december 1943. Op de 
adreszijde het censuurstempel a3 en censorhandschriften. Tevens een Spaans censuur
stempel van Madrid en chemische censuur (de lichtblauwe diagonale streep).
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Tien jaar zelfinktende tuimel-
stempels: 2006–2016 [2]
In een eerste proeve van dit 
 artikel schreef ik begin 2017, op 
een moment dat wij allen dach-
ten 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

mene publiek toegankelijke postkantoren en 
servicepunten en niet voor ‘andersoortige 
postvestigingen’, zoals businessbalies en busi-
ness points, maar ook voorbereidingsgebieden 
(voorsorteerkantoren) en distributiekantoren.
In maart 2007 ging de vervanging van typenra-
derstempels door de tuimelstempels van start. 
Toch was het nieuwe stempel in de zomer 
van dat jaar nog lang niet op alle postpunten 
aanwezig. Ook was de verdeling over regio’s 
niet gelijkmatig. Bij een steekproef met circa 
80 kantoren in het zuidelijk deel van Zuid-Hol-
land en de Zuid-Hollandse eilanden, Zeeland, 
Oost Brabant en Midden/Noord Limburg, die 
ik eind juli 2007 uitvoerde, werden in de laatste 
twee regio’s 32 tuimelstempels en geen enkel 
typenraderstempel aangetroffen (afb. 13), 
terwijl in de overige proefregio’s naast 27 tui-
melstempels nog 20 typenraderstempels 
– alle van het cilinderbalkmodel – in gebruik 
waren (afb. 14). Dit was ook de situatie in het 
landelijk gebied van Noord-Holland boven 
Alkmaar. Naar de reden kunnen we slechts gis-
sen. Wel beschikte een aantal van de door mij 
bezochte vestigingen over een recent verstrekt 
cilinderbalkstempel – vaak herkenbaar aan het 
ontbreken van een volgnummer en de aanwe-
zigheid van een ‘straatnaam’ – (afb. 15), maar 
elders waren ook veel oudere en nauwelijks 
meer voor afstempeling geschikte cilinderbalk-

Stempelmodel voorjaar 2007
n oktober 2006 ging de bedrijfsor-
ganisatie van de posterijen voor de 
zoveelste maal op de schop. TPG Post 
heette vanaf dat moment TNT Post 

en een van de eerste ingrijpende maatregelen 
van de nieuwe organisatie was de vervanging 
van de vertrouwde stalen typenraderstempels 
door tuimelstempels met rubberen naam-
plaatjes. Voor het eerst werd het beeldmerk 
van de postorganisatie in de nieuwe tuimel-
stempels opgenomen. Alle stempels van 
reguliere, voor het algemene publiek toeganke-
lijke, postvestigingen (postkantoren, post-
servicepunten, agentschappen enz.), zowel 
als de ‘eigen vestigingen’ van de post als de bij 
bedrijven en organisaties inwonende post-
punten kregen stempels van gelijke uitvoering 
(afb. 11). De in de jaren rond de jaarwisseling 
reeds ingezette trend om in de stempels niet 
alleen de plaatsnaam maar ook de locatie, de 
‘straatnaam’, aan te geven, ook bij hoofdkan-
toren en in plaatsen met slechts één vestiging, 
werd nu gemeengoed, hoewel er af en toe toch 
uitzonderingen op deze regel voorkomen, bij 
voorbeeld als bij de stempelaanvrage nog niet 
vaststond waar de postvestiging gehuisvest 
zou worden (afb. 12). Zoals we verder in dit 
artikel nog zullen zien, gold de uniformiteit 
in uitvoering alleen voor de voor het alge-

I

afb. 12. In een aan
tal tuimelstempels 
van versie voorjaar 
2007 ontbreekt de 
straatnaam, zoals 
in dit voorbeeld 
van Achtmaal. In 
een volgende ver
sie werd meestal 
wel een straatnaam 
toegevoegd. 

afb. 11. Tuimel
stempels versie 
voorjaar 2007 in 
de standaard
uitvoering in 
gebruik bij 
postkantoor 
Wageningen
Plantsoen en 
het servicepunt 
Wageningen
Brinkmanlaan. 
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stempels nog in gebruik (afb. 16). 
In de buitengewesten werd wel geklaagd, dat 
de ‘grote steden’ met voorrang behandeld 
werden bij de verstrekking van nieuwe stem-
pels, maar dit spoort niet met mijn bevin-
dingen in Brabant en Limburg, waar ik bij de 
vestigingen in kleine plaatsen bijna uitsluitend 
tuimelstempels aantrof. 
In een partij stempels met datum 20 novem-
ber 2007, afkomstig van het sorteercentrum 
aangetekenden in Arnhem, werden naast 
603 verschillende tuimelstempels nog 57 ci-
linderbalkstempels aangetroffen, die voor het 
grootste deel afkomstig waren van reguliere 
postkantoren en die ik destijds in een rap-
portage als volgt omschreef: ‘… De kwaliteit 
van de CB-afdrukken is doorgaans (zeer) 
slecht. Veel van deze stempels zijn al heel lang 
in gebruik en vertonen slijtschade. Daarnaast 
verwacht men kennelijk spoedige vervanging 
door stempels van het nieuwe model en wordt 
‘schoonmaken’ nauwelijks meer uitgevoerd.‘

Missie (grotendeels) geslaagd
De met de invoering van de zelfinktende tui-
melstempels beoogde doelstellingen: simpel 
te bedienen dus minder tijdrovend en minder 
foutengevoelig, werden in hoge mate verwer-
kelijkt. Dat gold het meest voor het voorkomen 
van fouten in de afstempeling. Door het wegla-
ten van de uuraanduiding was een belangrijke 
foutenbron bij voorbaat geëlimineerd. Zo vond 
ik bij een steekproef in 2000 bij 33 binnen 
enkele weken bezochte kleine postinstellingen 

met cilinderbalkstempel slechts drie vesti-
gingen met volledig correcte datuminstelling. 
Zelfs als we de uurinstelling buiten beschou-
wing laten, bleek toch nog bijna 50% van de 
stempels een of meer foute instellingen – van 
dag, maand, of jaar – te vertonen (2) (afb. 17). 
Bij een soortgelijk onderzoek in 2015 in 
ongeveer dezelfde regio als in 2000, bezocht 
ik liefst 131 postinstellingen, alle voorzien van 
een PostNL tuimelstempel. De jaarinstelling 
was in alle gevallen juist, de maand slechts bij 

afb. 15. In veel CB
stempels van kleine 
vestigingen van rond de 
millenniumwisseling 
staat wel een straat
naam, maar ontbreekt 
het volgnummer, zoals 
hier in het nog puntgave 
CBstempel Grijpsker
keKerkring op Walche
ren met correcte datum
aanduiding 20.VII. 07. 
Deze vestiging heeft 
nooit een tuimelstempel 
versie voorjaar 2007 
gebruikt.

afb. 13. In de regio Midden/Noord Limburg waren in juli 2007 veel (alle?) vestigingen al van 
zelfinktende tuimelstempels voorzien. In veel andere landsdelen was dat nog lang niet het geval. 

Rechts: afb. 14. In Ooltgensplaat (op GoereeOverflakkee) en Oudenhoorn (bij Hellevoetsluis) 
waren in juli 2007 nog (nieuw ogende) CBstempels in gebruik. Let op de gebezigde jaaraan
duiding (2007) in Ooltgensplaat, waarbij de uurradertjes een nieuwe functie hebben gekregen. 
De jaaraanduiding van Oudenhoorn is volledig onjuist: 14.VI.06  00; moet zijn 18.VII.07. 12.

afb. 16. De 
CBstempels 
van Arum (Fr.), 
Midwoud (N.H.) 
en Zetten (Betuwe) 
waren medio 2007 
nog in gebruik, 
maar wel aan 
vervanging toe.
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drie kantoren onjuist. Wel was bij 20 afdrukken 
de datum onjuist, maar in de meeste gevallen 
slechts een of twee dagen te vroeg of te laat(6). 
Het hogere bedieningsgemak van de tuimel-
stempels wordt niet door iedere gebruiker 
onderschreven. Vooral het nabeïnkten van het 
inktkussentje levert nogal eens problemen 
op, leidend tot veel te vette of versmeerde, 
vaak nauwelijks leesbare stempelafdrukken 
(afb. 18). Dit zijn de gevallen die in Filatelie 
verschillende keren onder de kop ‘Postzegel-

moord’ gehekeld zijn. 
Het omgekeerde, door onderbeïnkting 
nauwelijks zichtbare stempels, komt ook voor 
(afb. 19); soms uit onverschilligheid, maar ook 
wel uit onwetendheid, omdat de kantoorhouder 
niet weet, dat hij het stempelkussen zelf moet 
beïnkten of vervangen. In een geval had de ei-
genaar – nog geen half jaar na verstrekking van 
het stempelapparaat – een nieuw exemplaar 
besteld, omdat het oude ‘het niet meer deed’. 
Met de voorlichting en instructie van het win-

kelpersoneel is blijkbaar ook een en ander mis! 
Lelijke stempelafdrukken kunnen overigens 
ook het gevolg zijn van beschadiging, slijtage 
en vervuiling van het naamplaatje; ook zelfink-
tende tuimelstempels behoeven onderhoud.
Een ander bij deze stempels voorkomend 
euvel is onvolledige afdruk van de gehele 
of een deel van de datum. Soms worden de 
ontbrekende datumgegevens met de hand 
aangevuld (afb. 20). 

(wordt vervolgd)

afb. 17. Een voorbeeld uit 2003 van een foutieve jaaraanduiding: BredaHeksenwiel4. III.21 – 18.

afb. 18. Onleesbare afdruk van een overbeïnkt 
tuimel stempel.

afb. 19. Ook bij onderbeïnkting kunnen onleesbare 
stempelafdrukken ontstaan. Deze afdruk van Haaksbergen
Nijverheidsstraat van 12 MEI 2010 kan er nog net mee door. 

afb. 20. Onvolledige of (nagenoeg) ontbrekende 
datum komt bij de tuimelstempels regelmatig voor. 
Soms wordt de datum handmatig aangevuld.

 

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 

Gevraagd
NVPH nr. 61c gestempeld met certi-
ficaat van echtheid. Duidelijk stempel 
(met leesbare datum, ongevouwen 
(ook niet op de perforatie) en zonder 
versterking. Aanbiedingen met prijs 
en foto: E-mail: j.snijder.2@gmail.com

Diversen
Filitalia, gezellige club voor verza-
melaars van Italië, San Marino en 
Vaticaan. Bekijk de veiling op 
www.filitalia.nl. Lid worden: 
bel 06-53313000 of 0181-774870. 
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Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht biedt sinds 1926 
gerichte kwaliteitsrondzendingen 
per verzamelgebied. Contributie 
€9 per jaar. Tegemoetkoming in 
portokosten. Zie www.csk.nu 
Tel 0514 850744

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

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

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

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.

 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

tel:0180-316452
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
http://www.csk.nu/
http://www.nvpvl.nl/
http://www.sgbritannia.nl/
http://www.chinafilatelie.nl/
tel:0182-379470
http://www.usca.nl/
mailto:info@usca.nl
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Adreswijzigingen
Een vriendelijk  verzoek 
aan de abonnees van 
De Posthoorn. Alle adres-
wijzigingen, verande-
ringen in abonnementen, 
etc. graag door  geven aan 
de leden  admi nistratie 
van De Posthoorn
Aria Sprangers,
Provincialeweg  
Noord 128,  
4286 EE Almkerk,
Tel.: 0183 - 40 39 52

Toestemming
Het overnemen van arti-
kelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, maar alleen 
met bronvermelding.

Jaargang 68

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

Postwaardestukken zijn poststukken 
met meestal een ingedrukt waarde-

zegel. Je hebt ze in allerlei verschijnings-
vormen zoals briefkaarten, enveloppen 
en (lucht)postbladen. Mensen gebruiken 
postwaardestukken om een bericht te 
versturen. Vaak is het versturen van een 
postwaardestuk goedkoper dan een 
brief in een envelop. In de Geuzendam 
catalogus uit 2008 vind je naast een 
overzicht van de Nederlandse postwaar-
destukken ook de posttarieven. Die zijn 
handig om de frankeringen te verklaren. 

Voorbeeld van een indeling
Het is nu het moment om jullie te laten 
zien wat je allemaal in een postwaarde-
stukkenverzameling kan hebben. Er zijn 
verschillende manieren om je verzameling 
op te zetten. Ik geef je een voorbeeld van 
de categorieën die ik gebruik om gebruik-
te postwaardestukken te rangschikken: 
1. Correct postaal gebruik waarvoor het 
uitgegeven postwaardestuk was bedoeld;
2. Postwaardestukken die extra fran-
keringen hebben om aan een bepaalde 
extra service te voldoen;
3. Postwaardestukken die extra franke-
ringen hebben om te voldoen aan tarief 
veranderingen;
4. Laat gebruikte postwaardestukken die 
niet meer aan de loketten verkrijgbaar 
waren, maar nog wel frankeergeldig;
5. Filatelistisch gebruikt, meestal om een 
gebruikt exemplaar in handen te krijgen 
of om een bepaald stempel te verkrijgen;
6. In het buitenland gebruikt;
7. Postale behandelingen;
8. Uitknipsels van postwaardestukken 
gebruikt op ‘normale’ post.

Categorie 1
De komende tijd zal ik voorbeelden geven 
van postwaardestukken uit deze catego-
rieën en je zult zien dat er voorbeelden 
zijn die in meerdere categorieën passen. 
Deze maand toon ik twee postwaardestuk-
ken uit de eerste categorie. Het eerste 
postwaardestuk is een briefkaart die op 
6 februari 1956 van Doorn naar Driebergen 
ging. Van 1 juli 1953 tot 1 november 1957 
was het tarief voor briefkaarten die binnen 
Nederland verstuurd werden 7 cent. Deze 
briefkaart met een ingedrukte waarde van 
7 cent valt binnen die periode. Hij is dus op 
de juiste manier gebruikt.
Het tweede stuk is een postblad dat op 
28 maart 1911 verstuurd werd vanuit 

Amsterdam naar Straatsburg, dat toen 
nog bij Duitsland hoorde. Het tarief 
voor enveloppen en postbladen die 
naar het buitenland moesten was toen 
12½ cent. De voorwaarde was wel dat 
ze niet zwaarder waren dan 20 gram. 
Dit postblad laat duidelijk zien dat het 
is gebruikt voor het doel waarvoor het 
is uitgegeven. Dat was in dit geval cor-
respondentie met het buitenland. Het 
gebruik valt ook in de periode waarin 
het tarief geldig was (1907-1921). 
Bij het laatste postwaardestuk zie je 
duidelijk dat de drie scheurranden nog 
aanwezig zijn. Dat is ook iets om op te 
letten. In veel gevallen zijn die randen er 
door de ontvanger afgescheurd. Dat was 
heel gebruikelijk. Er zijn verzamelaars die 
op zoek gaan naar exemplaren zoals hier 
afgebeeld. Wat jij verzamelt bepaal je na-
tuurlijk zelf. Houd er wel rekening mee dat 
echt gebruikte postwaardestukken met 
de scheurranden een stuk duurder zijn. 

Voor het meten van de tandingen van 
dit soort postbladen is het overigens 
handig om een tandingmeter te hebben. 
De tandingen kunnen namelijk nogal 
eens verschillen.

Alex Nuijten

Reactie op aflevering 2
Van een lezer kregen we de opmerking dat 
beginnende verzamelaars hun postwaardestuk-
ken waarschijnlijk eerst in een (schoenen)doos 
zullen opbergen. Later zal men pas met albums 
gaan werken. Je moet opletten dat de kwaliteit 
van de folie van de insteekhoezen goed is. Er is 
namelijk folie die je poststukken na verloop van 
tijd beschadigt. Laat je dus goed voorlichten 
bij het kopen van een album of neem iemand 
mee die er verstand van heeft. Hetzelfde geldt 
voor de hoesjes die je kunt gebruiken om je 
postwaardestukken te beschermen als je ze in 
dozen opbergt. Hoesjes van een goede kwaliteit 
kosten rond de 8 cent per stuk. Ze kunnen vaak 
niet los gekocht worden.  

Postwaardestukken… Hoe verzamel je die nou? [3]
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PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Regelmatig krijgen we reacties 
van lezers die ons iets willen laten 
weten of laten zien. We stellen die 
reacties heel erg op prijs. Alleen 
op die manier weten we namelijk 
dat de Posthoorn goed gelezen 
wordt. Dus wil je iets vragen, 
opmerken of vertellen: klim in de 
pen of stuur een mailtje.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Deze keer bespreek ik geen thema, 
maar een landenverzameling. En 
dan maar meteen een heel groot 
land: China. Laat je echter niet ver-

warren door 
de opdruk op 
de zegel met 
de blauw-rode 
vlag: Republic 
of China 
noemen wij: 
Taiwan. 

De panda’s komen uit China
In Chengdu is het fokcentrum van 
de panda’s. Daar kun je volwassen 
en jonge panda’s bekijken en horen 
hoe ze het fokken opgezet hebben. 
Is dat nodig? Ja, want in de vrije 
natuur komen bijna geen panda’s 
meer voor. Hun leefgebied is 
veranderd in landbouwgrond en de 
mensen verjagen op die manier de 
beren. Ze doen trouwens geen vlieg 

kwaad hoor, want ze eten alleen 
maar bamboestengels. 

De Chinese draak
Als de Chinezen nieuwjaar vieren 
(dat doen ze op een ander moment 
dan wij) dragen ze de Chinese 
draak rond in een optocht. Hij is 
niet gevaarlijk, hij wordt gezien als 
geluksbrenger. Het is één van de 
vier hemelse dieren; de anderen 

zijn de feniks, de schildpad en de 
eenhoorn.

De Chinese karakters
Stel dat je Chinees wil leren, dan zul 
je er nog iets bij moeten oefenen, 
namelijk het Chinese schrift. We 
noemen die tekens: karakters. Denk 
maar niet dat dat makkelijk is, één 
veegje verkeerd en je schrijft een 
totaal 
ander 
woord. 
Om het 
nog 
lastiger 
te maken 
moet je 
weten 
dat je 

 

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

In een van de vorige nummers van de 
Posthoorn vroegen we wat je met je 

postzegels doet. We kregen een reactie 
van Johanna Breedveld. Ze stuurde 
ons een paar zelfgemaakte kaarten. Op 
haar kaarten plakt ze afbeeldingen van 
postzegels. Als ze 
weet dat degene die 
de kaart krijgt postze-
gels verzamelt, plakt 
ze er echte op. Ook 
versiert ze de kaarten 
met haar eigen 
tekeningetje. Zoals de 
kaart die de biblio-
theek als thema heeft. 
Johanna, bedankt voor 
je reactie en de leuke 
kaarten!

Knutselen met
postzegels
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aan het karakter niet kan zien hoe je 
het uit moet spreken. Nog zin in een 
studie Chinees?  

Geliefde sport
Speel jij wel eens tafeltennis? In 
China doen ze dat heel graag en 
ze zijn er ook héél goed in. Een 
Nederlandse kampioene, Bettine 
Vriesekoop, ging naar China om de 
sport daar goed te oefenen en dat 
werkte geweldig goed, want ze werd 
heel vaak kampioen.

Geloof in China
Er zijn drie belangrijke godsdien-

stige stromingen in China en de 
tempels hebben verschillende 
vormen. Ze kunnen een soort huis 
zijn, of een boeddhistische pagode 
zoals je hier ziet. Ze zijn vaak rijk 
versierd en je kan er makkelijk in-en 
uitlopen.

Eten voor 1382 miljoen 
mensen
Je kan je voorstellen dat als je 
zoveel mensen te eten moet geven 
dat je dan ook veel gewassen moet 
verbouwen. Talloze boeren zorgen 
er voor dat alle monden gevuld 
worden. Wat eten Chinezen? Nou, 

niet wat jij bij de Chinees hier in 
Nederland haalt. Chinezen houden 
van alles. Ze eten ook alles: vogel-
nestjes, rijst, vis, groente, kippen en 
ook honden. De botjes spugen ze 
gewoon uit op de grond.

Een Chinese jonk
Op dit hele oude zegeltje staat 
een Chinese jonk. Deze schepen 
kunnen meerdere masten hebben 
en de zeilen staan ‘langsscheeps’. 
De jonken werden gebruikt als 
vrachtschip, vissersboot of om op 
te wonen. Ze varen nog steeds, het 
model voldoet nog prima.

Ben je al geïnteresseerd? 
Misschien is deze zomer een 
prima tijd om na te denken over 
een traditionele verzameling, 
en dan zou je China kunnen 
kiezen. Lastig is wel, dat je op de 
postzegel niet kan lezen waar de 
zegel over gaat. Maar ach, jij laat 
je door zoiets toch niet tegenhou-
den? Nou dan!

Succes er mee!

… je in de meeste dierentuinen roze 
flamingo’s kunt zien? Zo mooi, vooral 
in de zomer in het zonlicht. Maar 
waarom zijn die vogels roze van 
kleur? Er zijn namelijk ook witte fla-
mingo’s. De roze soort komt voorna-

melijk voor in het Caribisch gebied. 
Onze Nederlandse gemeente Bonaire 
is er zelfs wereldberoemd door.
Hoe komen die vogels dan aan 
die kleur? Het voedsel van die 
flamingo’s bestaat voornamelijk uit 

algen en kleine kreeftjes. De algen 
bevatten een stof die in het lichaam 
van de flamingo’s wordt omgezet in 
een roze kleurstof. Die stof komt in 
de veren terecht en daarom is hun 
uiterlijk zo prachtig roze. Maar ze 
moeten wel speciaal voedsel krijgen 
in de dierentuinen, want anders 
worden ze wit!

Toon Oomens

Wist je dat…

 

Een studiegroep: voorafstempelingen
De studiegroep Voorafstempelingen bestu-

deert postzegels die zijn afgestempeld 
door de Posterijen vòòrdat de postzegel is 
verkocht of ter verzending op het postkantoor 
is aangeboden. Pardon? Dan is de zegel toch al 
‘ontwaard’ en de dienst wordt dan niet meer uit-
gevoerd (= de post wordt niet meer bezorgd)?

Nee. Het gaat om tijdwinst. Als je vroeger heel 
erg veel post tegelijk bij het postkantoor aan-
bood, was dat voor de beambte een hoop stem-
pelwerk. Daarom is naar oplossingen gezocht 
waardoor de verzending van massa drukwerk 
toch op tijd kon plaatsvinden.
In de Verenigde Staten, Canada, Frankrijk en 
Luxemburg zijn complete vellen postzegels al op 
de postzegeldrukkerij voorzien van een stempel. 
De postzegel kon dan niet meer door anderen 
gebruikt worden.  In andere landen (Frankrijk, 
België en met name Nederland) werden hele 
vellen zegels gekocht door de drukkerij. De 

zegels werden dan op een adresstrookje of een 
complete wikkel geplakt. Zowel de complete vel-
len met adresstrookjes als losse krantenbandjes 
werden dan ruim voor de geplande verzending 
aangeboden aan het postkantoor. Daar werden in 
de stille uurtjes, vooral ’s nachts, deze zegels met 
een normaal stempel afgestempeld.
De stempels die door de fabriek al op de zegels 
zijn geplaatst, kun je goed herkennen. En de 
vereniging heeft erg veel voorbeelden op de site 
gezet, gelukkig. Ga maar eens kijken in je eigen 
verzameling van Amerika, dan vind je ze vast. 
Op de website van deze studiegroep kun je alles 
lezen over deze bijzondere tak van filatelie. 
Meer weten? www.precancel.nl

Willeke ten Noever Bakker

http://www.precancel.nl
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samenstelling Kees Verhulst, kees.verhulst@gmail.com

In het juni/juli-nummer van Filatelie 
toonde ik twee stempelafdrukken 
die we tegenkwamen op poststukken 
van Sandd. Ik schreef dat het in beide 
gevallen om tuimelstempels ging. 
Niets is minder waar. Door Frans van 
de Rivière van de rubriek ‘Stempelen’ 
werd ik erop geatten deerd dat het om 
zogenoemde plaat-datumstempels 
gaat. Volgens Frans is dat een 

datumstempel (met rubber bandjes) 
met eraan gekoppeld een tekstplaat 
die met een stempelkussen beïnkt 
moet worden. Zulke stempels (in 
combinatie met losse stempelkus-
sens) zijn voor het afstempelen van 
stapels poststukken efficiënter dan 
zelf-inktende tuimelstempels. Helaas 
komen de afdrukken van deze stem-
pels bijna nooit op poststukken voor.

In de stand van PostNL 
in  Essen (Duitsland) 
werd tijdens de Brief-
marken Messe een bijzonder 
poststempel gebruikt, maar daar-
naast ook een dagtekenstempel 
Essen met nummer 1. Dit betreft 
geen tuimelstempel, maar een 
rubber stempelplaatje geplakt op 
een houten blokje. De datum is 

niet verdraaibaar. Het 
bijzondere eraan is dat 

het in feite een Neder-
lands poststempel is met een 

Duitse plaatnaam. Bij mijn weten is 
dat nog niet eerder gebeurd. In het 
verleden werden dagtekenstempels 
van de Collectclub of Filatelistische 
Dienst gebruikt op beurzen en ten-
toonstellingen in het buitenland.

Sinds het begin van 2018 zijn de 
stempels met de tekst ‘Collectclub’ 
buiten gebruik gesteld en worden de 
bij de Collectclub verkochte gestem-
pelde postzegels voorzien van een 
dagtekenstempel  S-GRAVENHAGE  
nummer 62. Stempel 62 is in gebruik 
aan het loket van het postkantoor 
Kerkplein in Den Haag, het vroegere 
hoofdpostkantoor waar tot 1993 de 
eerstedag stempeling plaatsvond. Er 
is echter nog wel een kleinigheidje. 
De diameter van de stempelafdruk 
op de velletjes is 29 mm in plaats 
van 33 mm, zoals de stempels op 
de PostNL-locaties. PostNL heeft 
beloofd dat dit zal worden aange-
past, maar tot op heden is dat nog 
niet gebeurd. 

De stempels met de tekst Collect-
club waren in feite fantasiestempels, 
want deze stempels bestonden niet 
in een metalen uitvoering, maar 
louter als rubberen stempels met 
datum van uitgifte van de postzegels. 
De uitvoering was als een cilinder-
balkstempel, maar het lettertype 
van de datumnotitie week af van 
de echte cilinderbalkstempels. Van 
de Collectclub-stempels zijn vier 
verschillende uitvoeringen in gebruik 
geweest, waarvan ik er twee toon. 
De vier uitvoeringen waren: ‘TPG 
POST COLLECTCLUB GRONINGEN’, 
‘TNT POST COLLECTCLUB GRO-
NINGEN’, ‘POSTNL COLLECTCLUB 
GRONINGEN’ en tot slot ‘POSTNL 
COLLECTCLUB DEN HAAG’. Deze 

laatste uitvoering is opmerkelijk 
omdat de Collectclub zelf nooit 
in Den Haag gevestigd is geweest 
en de plaatsnaam Den Haag werd 
weergegeven als Den Haag en niet 
als ’s-Gravenhage. Alleen in 2016 en 
2017 werden de gestempelde  vellen 
voorzien van het Haagse stempel. Tot 
eind 2015 (velletje decemberzegels 
was de laatste) werd de plaatsnaam 
Groningen nog gebruikt.

Voordat de naam Collectclub in het le-
ven werd geroepen kende we de naam 
‘PTT Post Filatelie’ en daarvoor de wel 
meest bekende naam: De Filatelisti-
sche Dienst. Het oudste stempel dat 
ik van de Filatelistische Dienst heb 
kunnen vinden is van 2 mei 1950 op 
een envelop die was gefrankeerd met 
de zomerzegels van 1950. De balk in 
het midden van het stempel waar de 
datum vermeld staat, is wel erg breed 
en de tekst Filatelische Dienst staat 
weergegeven in heel smal gedeelte. 
Bij de latere stempels was dit anders. 
De stempels ‘Filatelistische Dienst’ 
kenden geen uuraanduidling, maar 
louter een datumnotitie. De stempels 
kenden verschillende uitvoeringen. 

Zonder stempelnummer, in plaats 
daarvan een ster. Met stempelnum-
mer en grote datumcijfers, met 
stempelnummer en kleinere datum-
cijfers. Daarnaast ook de plaatsnaam 
’s-Gravenhage tot eind jaren 70 en 
Groningen vanaf begin jaren 80. Hier-
bij zijn enkele uitvoeringen te zien.
Het meest bekende stempel en tot 
1989 in gebruik was toch wel het 
stempel met de plaatsnaam Gronin-
gen. In de hoogtijdagen van de fila-
telie werd er allerlei maakwerk voor-
zien van een afdruk van dit stempel. 
Denk daarbij aan Eerstedagbladen, 
eerstedagkaartjes, bepaalde series 
maximumkaarten, eerste dag enve-
loppen van permanente postzegels 
etc. Allemaal voorzien van ‘Filatelisti-
che Dienst Groningen’.
In 1989 werd de naam van de 
Filatelistische Dienst veranderd in 

PTT Post Filatelie. Dit alles had met 
de verzelfstandiging van de PTT 
te maken en het afscheid van het 
staatsbedrijf. Vanaf 14 maart 1989 
werd een cilinderbalkstempel in 
gebruik genomen met de tekst: PTT 
Post Filatelie Groningen. Er waren 
12 van deze stempels in gebruik en 
ze werden vaak meegenomen naar 
beurzen. Deze stempels waren er 
in de metalen uitvoering, maar er 
werden ook rubberen afgietsels van 
gemaakt (een stempelplaatje op een 
houten blokje) met de datum van 
uitgifte van de postzegels. In tegen-
stelling tot de eerdere stempels van 
de Filatelistiche Dienst hadden deze 
stempels wel een uuraanduiding. 
De uuraanduiding stond echter wel 
bijna altijd op 09 uur of 10 uur. Deze 
stempels waren in gebruik tot het 
einde van de vorige eeuw.

Einde Collectclubstempels

Stempels 
voor Sandd

Stempel 
Essen



AUGUSTUS 2018 FILATELIE 409

 

door Hotze Wiersma • foto’s Nathan Bouscher

n het Internationaal Congres 
Centrum in Jeruzalem vond onder 
auspiciën van de FIP vanaf 27 mei 
tot en met 31 mei 2018 het Wereld-

kampioenschap Filatelie plaats (WSC – World 
Stamp Competition). Eens in de vier jaar wordt 
dit kampioenschap gehouden. De filatelisten 
die in verschillende jaren op een FIP-tentoon-
stelling drie keer meer dan 94 punten hebben 
behaald kunnen hiervoor inschrijven. 
Deze topklasse in de competitieve filatelie 
bestond deze keer uit 19 collecties van verza-
melaars uit alle werelddelen. Daarvan kwamen 
9 verzamelingen van filatelisten uit Europa. 
Op de Palmaresavond bleek, dat de meeste 
stemmen op de Griek Stavros Andreadis 
waren gevallen. Hij mag zich de komende vier 
jaar World Stamp Champion noemen. De titel: 
‘Kassandra Collection – Greece Large Hermes 
Heads’, Kassandra is de naam van een Grieks 
schiereiland. 

Deelnemers
Voor de gewone FIP-tentoonstelling waren 
1000 kaders beschikbaar met de klassen: 
nationale, traditionele en posthistorische 
verzamelingen; en de literatuurklasse met 
boeken, catalogi en tijdschriften. Hierbij waren 
deelnemers uit 50 landen vertegenwoordigd. 
Van de Europese landen waren Duitsland, 
Italië, Rusland en het Verenigd Koninkrijk met 
8 tot 12 inzenders aanwezig. Opmerkelijk was 
dat Nederland met 7 inzendingen goed verte-

I
genwoordigd was. Opnieuw was Arie Zonjee als 
commissaris van de KNFB tussenpersoon voor 
de Nederlandse deelnemers en de organisatie 
in Israël. 

Prima resultaten
Ton van der Laar haalde groot zilver in de Na-
tional Class met zijn collectie ‘The Transition 
from Palestine to Israel’. 
Arie Zonjee met ‘Express labels of the 
Netherlands’ en Sander Pieters met ‘Nether-
lands 1852’ waren beiden ingeschreven in de 
klasse traditioneel. Als waardering werden 
ze met vermeil beloond, al was er wel enige 

Groot succes Nederlandse 
filatelisten WSC Israël 2018

discussie over de indeling van deze collecties. 
Uit de jury gesprekken kwam de discussie of 
beoordeling bij de klasse postgeschiedenis 
niet meer voor de hand had gelegen. 
Bij de literatuur was de inzending van het 
echtpaar TSchroots met hun boek ‘Aviation 
and Air Mail Encyclopedia’, Volume 2, zeer suc-
cesvol met goud van de jury. De eindredacteur 
van Filatelie, René Hillesum, presenteerde ons 
Nederlands tijdschrift in de groep ‘Journals’ en 
kwam met vermeil goed uit de bus.
De klasse Postal History was met 58 inzen-
dingen prima aanwezig. Met ‘Handling written 
communication in Europe, exhibited by letters 
related to Holland, 1668-1810’, debuteerde 
Hotze Wiersma op internationaal niveau met 
deze collectie van vijf kaders. De jury beoor-
deelde de inzending met goud. De collectie van 
Sybrand Y. Bakker, ‘Postal History of Internees 
and POW held in Australia during WW II’ met 
acht kaders en behaalde eveneens goud. 

Veel jeugd
Door de verschillende zalen met kaders liepen 
opvallend veel jeugdige bezoekers. Naast di-
verse schoolbezoeken, kwamen kinderen met 
hun ouders, grootouders of zelf alleen naar 
het congresgebouw in de Israëlische hoofd-
stad toe. Het aantal aanwezige internationale 
handelaren viel sommige participanten wat 
tegen, maar het was een tentoonstelling op 
hoog niveau en veel bezoekers 
Als geheel een uitstekend resultaat voor de 
Nederlandse inzenders onder leiding van 
Arie Zonjee. In augustus is er eindelijk weer 
eens een FIP-tentoonstelling in Europa. Praga 
2018 wordt in Praag gehouden van 15 tot en 
met 18 augustus. Ook daar zijn Nederlandse 
inzenders aanwezig. 
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Posta Stamps, Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn, Faroe Islands

Tel. +298 346200
stamps@posta.fo

Buy Faroese stamps at www.stamps.fo

Faroe Islands Stamps

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

New Stamps April 2018

Fuglafjørður Municipality 1918 - 2018
In 1958 an excavation revealed that people have 
lived in Fuglafjørður since the Viking Age. A wooden 
board which has probably been the lid of a small 
chest was found. A carved relief of a double plait 
weaves a regular interlace pattern across the lid.
The pattern is known today as the Celtic Quaternary 
Knot and is shown on one of the stamp. The other 
stamp shows a part of the artwork “The Gate to the 
World”.

Tórshavn’s Theatre Association - 
100th Anniversary
The Theatre Association provided, and still provide, 
the framework for the amateur theatre in Tórshavn. 
The standard is high and the activities manifold - 
including drama education for children and young 
people and a varied range of performances.

Artist: A.E. Petersen

Artist: Suffía Nón
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adat Prinses Wilhel-
mina op 6 september 
1898 als koningin was 
ingehuldigd, werden de 

zegels met Wilhelmina als tiener-
meisje, (de Hangend Haar-zegels) 
vervangen door zegels waarop 
zij als koningin (met bontkraag) 
was afgebeeld. De Bontkraagzegel 
van 1 gulden (Kroningsgulden) 
verscheen op 6 september 1898, 
de dag van de inhuldiging van 
Wilhelmina, maar de andere Bont-
kraagzegels op 1 augustus 1899, 
waarna de Hangend Haar-zegels 

Terug naar 1900

N
per 1 januari 1900 ongeldig werden 
verklaard. Brieven met Hangend 
Haar-zegels die na 1 januari 1900 
werden verzonden, werden daarom 
als ongefrankeerd beschouwd en 
dus beport, hoewel bij brieven die 
werden afgestempeld op 2 januari 
1900 hier nog van werd afgezien 
(zie Handboek Postwaarden Ne-
derland A7 blz. 41 afb. 80). 
Wat betreft de ongeldigheids-
verklaring was er één uitzonde-
ring. De postbladen, waarvan 
er behoorlijke hoeveelheden 
waren aangemaakt, waren niet 

verklaard. Voor een uitgebreide 
beschrijving zie Handboek Post-
waarden Nederland A7 blz. 77-80. 
Dus de Hangend Haar postzegels 
waren per 1 januari 1900 ongeldig 
verklaard en de Hangend Haar 
postbladen pas 10 jaar later. 
Hoe zit het nu met het afgebeelde 
postblad? Op 29 maart 1900 werd 
dit geldige 5-centpostblad verzon-
den van Roermond naar Xanten 
in Duitsland, ongeveer 60 km. van 
Roermond verwijderd. Hierdoor 
was het buitenlands brieftarief 
van 12½ cent van toepassing, zo-
dat een zegel van 7½ cent moest 
worden bijgeplakt. Dat is ook 
gebeurd, maar door middel van 
een Hangend Haar-zegel, die bijna 
drie maanden daarvoor ongeldig 
waren verklaard. 
De vraag is echter of dat ook het 
geval was op de nog wel geldige 
postbladen. Immers de 7½ cent-
zegel kon ook voor 1 januari 1900 
op het postblad aangebracht zijn 
en de postbladen waren op 29 
maart 1900 nog steeds geldig. 
Men kan echter ook redeneren 
dat hier sprake is van een te laag 
gefrankeerd postblad, want de 
bijgeplakte zegel van 7½ cent was 
niet meer geldig. Hoe dan ook, 
op het postkantoor in Roermond 
dacht men dat ook het bijge-
frankeerde postblad nog steeds 
geldig was, zodat er geen port op 
werd geheven en het postblad 
normaal in Xanten werd bezorgd.

Gert Holstege

erg populair bij het publiek, met 
als gevolg dat er op 1 januari 
1900 nog een groot aantal in het 
magazijn van de Posterijen & Tele-
grafie (P&T) in Haarlem en op de 
postkantoren in voorraad waren. 
Uit zuinigheidsoverwegingen 
besloot P&T daarom de Hangend 
Haar-postbladen niet ongeldig 
te verklaren, maar alsnog uit te 
verkopen. Ook dat ging niet erg 
snel, zodat in 1904 werd besloten 
om de in Haarlem voorradige 
postbladen van 5 en 12½ cent te 
overdrukken tot postbladen van 
3 cent, het lokale brieftarief. Pas 
per 1 januari 1910 werden de Han-
gend Haar-postbladen ongeldig 

ierbij zou ik de aangesloten lokale 
verenigingen willen vragen: In hoe-
verre benutten zij  de mogelijkheid 
samen te werken met andere organi-

saties om bij een breder publiek interesse te 
wekken voor het verzamelen van postzegels? 
In dit verband het volgende.
In 2015 werd in Museum De Koperen Knop 
(streekmuseum) in Hardinxveld-Giessendam 
een zomerexpositie gehouden met onderwerp 
Dick Bruna. Er was veel te zien; boekomslagen 
(bv. de Havank-serie), de bekende Nijntje-
kinderboekjes, en veel meer. Elk jaar zet men er 
op in om een aansprekend thema te hebben in 
de zomerperiode, terwijl ook de andere expo-
sities de moeite waard zijn. Ik heb toen op mijn 
verzoek de gelegenheid gekregen om vanuit 
de eigen verzameling in een vitrine van het 

museum diverse series postzegels Japan (waar 
Bruna populair is!) en wat Nederland te tonen; 
ook te zien daarbij waren kopieën van corres-
ponderende pagina’s uit de Sakura-catalogus. 
Dit werd een heel goed bezochte expositie.
Vorig jaar hebben een medeverzamelaar en ik in 
dat museum gezorgd voor meer dan 100 filate-
listische prijsjes voor een jeugdspeurtocht bij de 
zomerexpositie; die waren niet uitgezocht aan 
de hand van het thema van de expositie, maar 
hadden wel een link met de speurtocht – we 
waren er weer bij. Die prijzen bestonden uit een 
enveloppe van het museum met een beperkt 
aantal postzegels, zowel afgeweekt als onafge-
weekt, veel buitenland, met een A4-tje met korte 
informatie over verzamelen en met vermel-
ding van de lokale vereniging in Gorinchem plus 
enkele landelijke filatelistische websites.

Dit jaar heeft de zomerexpositie als onderwerp 
Donald Duck en zijn vrienden. We kregen, 
weer op verzoek, de gelegenheid om een 
kader (gewoon, eentje) te vullen en dat gaan 
we binnenkort inleveren; formeel vanuit PZV 
De Philatelist (Hardinxveld-Giessendam) en 
PZV Gorinchem, en dat geven we ook aan. Met 
eenvoudig materiaal, maar het is wel weer 
een stukje promotie. Met wat moeite zijn veel 
thema’s vaak mede te illustreren aan de hand 
van eenvoudig filatelistisch materiaal!
Meer over de expositie op de website van het 
museum: www.koperenknop.nl – we worden 
echt niet apart vermeld, we zijn een van de vele 
inleveraars van materiaal voor de expositie, 
maar toch... zoiets biedt wel kansen voor 
verenigingen; laat je zien!

Leen van Wingerden

Verzamelen promoten

L E Z E R S P O S T

H

http://www.koperenknop.nl/
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Opgaven voor deze rubriek in het 
oktobernummer 2018 (verschijnt 
4 oktober) moeten uiterlijk op 
1 september 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. 

1 september:
De Weere, Theresiahuis, Vekenweg 
2, 12.30-15.30 uur. T: 0229-582544.
Hendrik Ido Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146, 12.00–16.00 
uur. T: 078–6814441.
Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.00-14.45 uur. T: 06-27317747. 
a.vansluijs@quicknet.nl
Meppel. Kerkelijk Centrum Trias,
Groenmarkt 6, 9.00-12:30 uur, 
T: 0529-432746. 
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”, Valke-
nierslaan 285a. 9.30 -12.30 uur. 
T: 076-5144671. cees.mertens@
ziggo.nl www.pvbreda.nl
’s-Hertogenbosch. Noorderkroon, 
Manis Krijgsmanhof 71,  
9.30-12.30 uur. T: 073-6567680.  
info@zoetelief-denbosch.nl
Valkenswaard. Buurthuis D’n 
Turfberg, van der Clusenstraat 4A, 
9.30-12.30 uur. T: 0402019309. 
m.panhuijzen@upcmail.nl

3 september:
Velp. Parkstaete Zalencentrum,  
Parkstraat 3-B, vanaf 20:00. T: 06-
11018699. www.vierstroonfilatelie.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
Hoofddorp. ‘De Jeugd van Gisteren’ 
Beemsterstraat 4, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-54741761.
Leusden. De Til, Hamersveldse-
weg 30, 13.00-16.30 uur. T: 0318 
513222. beurs@deloupeleusden.nl 
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12:00 -16:00 uur. 
T: 010 5916747.

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.

10 september:
Elst. Zalencentrum “onder de 
Toren”, Sint Maartenstraat 54, vanaf 
19:30. T: 06-11018699 
www.vierstroonfilatelie.nl
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15-18 augustus:
Praag, Tsjechië. Praga 2018. 
https://goo.gl/7xGEX6 

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

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

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

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

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 
Mammoet, Calslaan 101.  
www.sfeg.nl

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

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

25 augustus:
Oldenzaal. Café de Boom, Bent-
heimerstraat 43, 10.00-15.00 uur. 
T: 0541-518026
Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140.

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

NATIONAAL ARCHIEF
Onderzoeksdagen: donderdag: 
23 augustus, 20 september, 18 okto-
ber, 15 november, 13 december.
Vooraf aanmelden noodzakelijk:
monique.erkelens@nationaalarchief.nl
T: 06-11316460.
www.nationaalarchief.nl

https://maps.google.com/?q=Groenmarkt+6&entry=gmail&source=g
tel:0529%20432%20746
https://maps.google.com/?q=Bloemenhof+2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Bloemenhof+2&entry=gmail&source=g
tel:0162%20432%20738
tel:0162%20432%20738
mailto:ceespijpers@casema.nl
https://maps.google.com/?q=Immanuel+Kantstraat+2+Rotterdam+Lombardijen&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Immanuel+Kantstraat+2+Rotterdam+Lombardijen&entry=gmail&source=g
mailto:fvu001@gmail.com
http://www.zhpv.nl/
mailto:cees.mertens@ziggo.nl
mailto:cees.mertens@ziggo.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
https://maps.google.com/?q=van+der+Clusenstraat+4A&entry=gmail&source=g
tel:0402019309
mailto:m.panhuijzen@upcmail.nl
https://maps.google.com/?q=Parkstraat+3-B&entry=gmail&source=g
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
tel:0318%20513222
mailto:beurs@deloupeleusden.nl
https://maps.google.com/?q=Uiverlaan+20&entry=gmail&source=g
tel:010%20591%206747
https://maps.google.com/?q=Cypresstraat+58&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Cypresstraat+58&entry=gmail&source=g
tel:046%20458%205187
tel:046%20458%205187
mailto:Hub.bellen@outlook.com
https://maps.google.com/?q=Sint+Maartenstraat+54&entry=gmail&source=g
http://www.philexnam2018.be/
https://maps.google.com/?q=De+Voorwaarts+55,+7321+MA&entry=gmail&source=g
http://www.sfeg.nl/
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
mailto:info@hertogpost.nl
mailto:hermgeerlings@home.nl
mailto:monique.erkelens@nationaalarchief.nl
http://www.nationaalarchief.nl/
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Assepoester
e  drie postzegels die op de eerste 
afgebeelde brief zijn geplakt vallen 
in de categorie ‘vijf cents-boeken’ en 
de brief zelf hooguit in de categorie 

‘één euro-bakken’. Nu valt er in deze beide 
categorieën tegenwoordig veel interessant 
materiaal te vinden. 
Op beurzen kom ik opvallend veel filatelisten 
van naam tegen die de schaamte voorbij 
zijn om op hun zoektocht naar vondsten al 
snuffelend in de ‘vijf cents-hoek’ te worden 
aangetroffen. Zelf behoor ik eveneens tot 
deze categorie schatgravers. Het teruglopend 
aantal verzamelaars en het feit dat je niet alles 
kunt weten, zorgen ervoor dat de specialist 
met speurzin zijn of haar slag kan slaan. Ken-
nis is nu eenmaal macht. 
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Het ogenschijnlijk eenvoudige briefje dat is 
gefrankeerd met drie verschillende zegels 
tot een totaalbedrag van 35 francs is meer 
bijzonder dan je op het eerste gezicht zou 
denken. Brieven naar het buitenland van de 
eerste gewichtsklasse kostten van 1 mei 1951 
tot 1 juli 1957 30 francs, maar op 1 juli 1957 
werd het tarief verhoogd tot 35 francs. Zoals 
het vertrekstempel van Strasbourg-Gare laat 
zien, is de brief verzonden op 5 juli 1957, vier 
dagen na de tariefverhoging.
Pas op 19 juli 1957 verscheen een zegel van 
35 francs speciaal bedoeld voor brieven 
naar het buitenland. Die nominale waarde 
was tot dan toe onbekend in Frankrijk. Het 
bovenstaande betekent dus dat tussen 1 en 
19 juli brieven naar het buitenland met meer 

dan een zegel moesten worden gefrankeerd. 
Pas daarna kon met het plakken van één zegel 
worden volstaan. Uiteraard zijn er in de ruim 
twee weken waarin er nog geen 35 francs-
zegel beschikbaar was talloze brieven naar het 
buitenland verzonden, maar dat de samen-
gestelde frankering geen toeval was, daar zal 
destijds niemand bij hebben stilgestaan. De 
mooie kwaliteit, eigen aan veel naar Zwitser-
land verstuurde post in aanmerking genomen, 
kunnen we dus rustig spreken van een bijzon-
der briefje dat de ‘één euro-bak’ ruimschoots 
ontstijgt. Bijzonder materiaal hoeft niet altijd 
een fortuin te kosten. Kennis vergaren en 
speuren: is dat niet de essentie van filatelie?

samenstelling Edwin Voerman 

1. Brief met verplicht samengestelde frankering van totaal 35 francs verzonden op 5 juli 1957 van 
StrasbourgGare naar Olten in Zwitserland, 4 dagen na de tariefverhoging van 30 naar 35 francs.

2. Brief gefrankeerd met een zegel van 35 francs speciaal uitgegeven voor het sinds 
1 juli 1957 naar 35 francs verhoogde tarief voor brieven naar het buitenland.
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Na vele jaren afwezigheid is deze 
gespecialiseerde catalogus weer 
verschenen. De 10e editie nu. De 
voorgaande verscheen in 2009.  
Wel verscheen er in 2013 een min-
der gespecialiseerde catalogus.
De catalogus is zeer uitgebreid 
en bevat naast postzegels ook de 
postwaardestukken. Niet uitsluitend 
het huidige Indonesië, maar ook 
Nederlands-Indië is er in opgeno-
men, evenals de Japanse bezet-
ting en de Revolutieperiode, de 

Weense  drukken, UNTEA etc.
Vanzelfsprekend zijn de noteringen 
in roepia’s genoteerd, maar het is 
wel even oppassen: alles x1000. 
De catalogus is door toevoeging van 
Engelse teksten over het algemeen 
goed leesbaar en bruikbaar. Dat 
gaat helaas niet altijd op, want als 
we als voorbeeld J234B nemen, 
dan staan daar negen kleurscha-
keringen van bruin vermeld in het 
 Indonesisch. Daar is dus geen 
chocolade van te maken, maar het 

verschil in prijs kan 5x zijn.
Een beknopte woordenlijst 
Indonesisch-Engels-Nederlands is 
opgenomen.

Uitgave: Indonesia Stamps Dealers 
Association / APPI
272 pag., ingenaaid. Circa 15x22cm. 
Winkelprijs: € 39,95.

Katalog prangko Indonesia 2018
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Jubileumnummers 
Twee filatelistische verenigingen 
hebben het afgelopen halfjaar een 
jubileumnummer uitgebracht. 
De Oosterhoutse Vereniging 
van Postzegelverzamelaars 
publiceerde afgelopen juni haar 
150e nieuwsbrief. Deze actieve 
vereniging maakt haar nieuws-
brieven gratis raadpleegbaar voor 
iedereen die geïnteresseerd is in 
de (Oosterhoutse) filatelie en zorgt 
daarom dat er tal van wetenswaar-
dige artikelen in zijn opgenomen. 
Meestal betreft dit korte stukjes 
over geschiedkundige onderwerpen 
aan de hand van een postzegel. Ook 
dit jubileumnummer staat daar vol 
mee. Zo kan de lezer zich verdiepen 
in de roemruchte levenswandel 
van de Rode Baron, het retabel 
(altaarstuk) van Issenheim en 
in een ander jubileum: het 200e 
geboortejaar van Karl Marx. Al 
deze artikeltjes gaan vergezeld van 
kleurrijke postzegels en stempels. 
www.oosterhouterpost.nl 

LACA (Latin American Collectors 
Association) publiceerde in maart 
dit jaar haar 50e Corre(i)o. Voorzit-
ter Hans Vinkenborg schetst in een 
korte inleiding de geschiedenis van 
dit clubblad en vermeldt dat sinds 
2002 de stroom en kwaliteit van de 
artikelen is toegenomen. Sindsdien 
verschijnt Corre(i)o elk kwartaal. 
De (post)geschiedenis van Latijns-
Amerika is ontzettend divers, 
waardoor de auteurs uit talrijke 
onderwerpen kunnen putten. Karel 
Zwart weidt bijvoorbeeld uit over 
verkeerd gedrukte datumstempels 
van Peru. Foutieve stempeldata zijn 
altijd leuk om in een collectie aan 

te treffen, maar Zwart heeft wel 
heel extreme gevallen op de kop 
getikt. Zo trof hij een postzegel 
aan uit 1915 met een stempelaf-
druk dat mogelijk 1821 aangeeft! 
De voorzitter zelf schrijft in het 
51e bulletin over een Argentijnse 
postzegeluitgifte uit 1892, die in 
het teken staat van de ontdek-
king van Amerika door Columbus 
400 jaar eerder. Het zegelbeeld 
bestaat uit de drie schepen waar-
mee de ontdekker naar het westen 
trok. Een merkwaardig gegeven 
is dat deze gedenkserie, die twee 
waarden kent, slechts één dag 
gebruikt mocht worden, te weten 
op 12 oktober 1892 (zie poststuk). 
Op die datum 400 jaar eerder 
zette Columbus namelijk als eerste 
Europeaan in Amerika voet aan 
wal. Hans Vinkenborg deelt nog 
veel meer wetenswaardigheden 
uit over deze bijzondere uitgifte, 
bijvoorbeeld hoe het ontwerp tot 
stand is gekomen en hoe vervalsin-
gen ervan zijn te herkennen. 
www.laca.nl

Scheepspost in Zwitserland
Waar menigeen Zwitserland toch 
vooral associeert met de Alpen 
of – in negatieve zin – met het 
bankwezen, is de meest recente 
Jungfraupost van Studiegroep 
Zwitserland geheel gewijd aan 
een verrassend filatelistisch 
verschijnsel van dit land: scheeps-
post. In het tweede nummer van 
de 50e jaargang maakt de redactie 
bekend dat Frans Haagen de 
erepenning van de vereniging in 
ontvangst mag nemen. Haagen 
wordt deze penning onder meer 
toegekend voor zijn verdienste-
lijke onderzoek naar de Zwitserse 
scheepspost. Het bulletinvullende 
artikel Scheepspost op de Zwit-
serse Meren mag dan ook gelezen 
worden als een ode aan verschil-
lende eerdere bijdragen van 

Haagen in Jungfraupost. Auteur 
Dik Bakker heeft hiervan een zeer 
informatief en duidelijk gestructu-
reerd artikel gecompileerd en de-
finieert aan het begin hiervan wat 
er onder (Zwitserse) Scheepspost 
wordt verstaan: ‘stukken … die een 
expliciete markering van transport 
over water vertonen, zoals een 
speciaal stempel of een authentie-
ke handgeschreven indicatie.’ Eerst 
wordt er een onderscheid gemaakt 
in de verschillende stempeltypen 
die scheepspost kenmerken. Dit 
kan reguliere boottrajectstem-
pels betreffen, maar ook minder 
expliciete aanduidingen zoals een 
stempel van een boordrestaurant. 
Na deze verhelderende inleiding 
worden de belangrijkste Zwitserse 
meren een voor een uitgelicht. 
Elk meer kent een uitgebreide be-
spreking waarin de verschillende 
scheepstrajecten en stempeltypes 
worden uitgelicht aan de hand van 
treffende poststukken. 
www.studiegroepzwitserland.nl

Machins in Geleen
Dat professionele, haast weten-
schappelijke artikelen ook regio-
nale of lokale clubs in Nederland 
niet vreemd zijn, bewijst het 
verenigingsblad van De Philatelist 
Geleen. Al sinds 1973 is deze ver-
eniging actief in Midden-Limburg 
en publiceert elk kwartaal een 
bulletin. De twee meest recente 
edities staan in het teken van 
het vijftigjarig jubileum van de 
alom bekende Elizabeth-kopjes of 
‘Machins’ uit het Verenigd Konink-
rijk. Ondergetekende vermoedt 
dat de auteur van dit tweeluik 
hoofdredacteur Wim Meens is, 
maar verneemt graag wanneer 
hij het verkeerd heeft. Vanaf de 
introductie van de Machins in 1967 
tot aan 1971 maakte het Verenigd 
Koninkrijk nog gebruik van het 
pre-decimale stelsel (te herkennen 
aan de afkorting d van denarii of 
s van solidi). In dit korte tijds-
bestek zagen maar liefst twintig 
verschillende pre-decimale zegels 
de drukpersen. In februari 1971 
werden de eerste decimale zegels 
geïntroduceerd en werd de d ver-
vangen door de meer alledaagse p 
van pence. Misschien kunnen we 
vaststellen dat deze valutaveran-
dering de belangrijkste stilisti-
sche ‘breuk’ is in de jubilerende 
Machin-serie, maar Meens toont 
daarnaast legio aan andere kleine 
aanpassingen en/of toevoegingen 
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samenstelling nederland: Hugo Brieffies, h.brieffies@gmail.com buitenland: Jan Vellekoop, wijlazenvooru@gmail.com

aan de serie. Zo zijn er bijvoorbeeld 
ook regionals verschenen, die zich 
laten kenmerken door een nationa-
listisch symbool van de verschil-
lende regio’s, landen en kroondo-
meinen in het Verenigd Koninkrijk 
(Wales, Schotland, Noord-Ierland, 
Isle of Man). Natuurlijk kan er ook 
gesorteerd worden op grootte, 
type service, tandingsvarianten (el-
liptische perforatie), drukmethode, 
gomming etc. etc. Meens beschrijft 
al deze verschillende kenmerken 
met een vlotte pen en vooral aan de 
hand van informatieve, ‘prakti-
sche’ afbeeldingen. Zo leest een 
regionaal blaadje als een handzaam 
naslagwerk. 
www.dephilatelistgeleen.nl
 
BUITENLANDSE BLADEN

Bedreigde dieren
Oplettende lezer Peter van Nies 
attendeerde mij op een postzegel 
met afbeelding van de korenwolf, 
het bestaan waarvan ik in het ju-
ninummer nog betwijfelde. De Cri-
cetus cricetus komt namelijk voor 
op een postzegel uit 1970, door de 
DDR uitgegeven in een serie van vijf 
zegels. Daarop dieren waarvan de 
vachten werden verhandeld op de 
internationale Leipziger Rauchwa-
renauktion, een al ruim vijf eeuwen 
oude jaarlijkse veiling van dieren-
huiden, die daar nog onbewerkt 
(rauch) werden verhandeld.

Veel of weinig nieuwtjes
Het Norsk Filatelistisk Tidsskrift 
(NFT) blikt in nummer 4 van dit jaar 
terug op de cijfers die catalogusuit-
gever Scott heeft gepubliceerd over 

http://www.oosterhouterpost.nl/
http://www.studiegroepzwitserland.nl/
https://www.dephilatelistgeleen.nl/
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Het blad wijdt verder enkele 
pagina’s aan het begin dit jaar in 
China aangebroken Jaar van de 
Hond. Dat thema blijkt inmiddels 
door de nodige westerse postad-
ministraties ook ontdekt te zijn 
als inkomstenbron, met emissies 
van onder andere de USA, Canada, 
de UNO en Liechtenstein. Voor 
verdere inspiratie kunnen de post-
bedrijven terecht bij de genoemde 
kampioen-postzegeluitgevers.
nft@filatelist.no

Nederland 1852
In Linn’s Stamps News van 
18 juni besteedt Sergio Sismondo 
enkele bladzijden aan de eerste 
postzegels van ons eigen land, die 
hij tot de mooiste klassieke zegels 
van Europa rekent. Zijn bijdrage 
bevat geen schokkende nieuwtjes, 
maar brengt de emissie weer eens 
onder de aandacht van wellicht 

potentiële nieuwe verzamelaars. 
De ruimte van de ‘bruggen’ tussen 
de vier blokken van 25 zegels 
beschrijft hij als ‘about 10.5 mil-
limeters’. Hij lijkt zich daarbij te 
baseren op wat oudere literatuur.
Toevallig schrijft Udo Zimmer-
mann in het blad van de Duitse 
Vereniging van Nederlandverza-
melaars Nederland onder de 
loep van april dit jaar ook over die 
afstand tussen de vier blokken. 
Die zou volgens hem verhoogd zijn 
van de oorspronkelijk gewenste 8 
naar uiteindelijk 10 millimeter, wat 
voor de positie van het watermerk 
in de 100 zegels in 1 vel nogal 
wat consequenties had. Voor zijn 
onderzoek mat hij zorgvuldig 
de afstand van 12 brugparen na 
(verticale en horizontale) waarbij 
hij steevast uitkwam op een ‘brug’ 
van exact 10 millimeter.
www.linns.com
www.arge-niederlande.de

Blindenpost
Bij blindenpost denken we natuur-
lijk allereerst aan poststukken voor 
en van blinden en slechtzienden. 
Binnen UPU-verband is daar sinds 
de vorige eeuw internationaal een 
apart tarief voor, dat met name in 
de tijd dat stukken in brailleschrift 
nog veel voorkwamen veel werd 
gebruikt. Eind jaren 60 werden die 
vaak volumineuze zendingen deels 
vervangen door de handzame 
cassettebandjes met daarop ge-
sproken tekst. Al weer een aantal 
jaren is dit soort stukken binnen 
Nederland geheel kosteloos te 
verzenden. Internationaal kunnen 
er nog wel luchtrechten worden 
berekend.
De American Philatelist van 
juni schrijft over een verwant 
onderwerp. Bijgaande afbeelding 
toont een zeer langwerpige en-
veloppe, verzonden door Necktie 
Tyler, de Blind tie salesman uit 
St. Louis, Missouri. Steve Swain 
beschrijft hoe midden jaren 

1920 een blinde dassenverkoper 
een aardige inkomstenbron had 
ontdekt. Hij verzond ‘op zicht’ aan 
beoogde klanten een enveloppe 
(gefrankeerd tegen het gunstige 
tarief voor monsters of stalen 
van koopwaren) met daarin vier 
stropdassen.
De ontvanger mocht het geheel 
retourneren, maar kon ook beslui-
ten de dassen te behouden tegen 
betaling van $ 1,25.
Bijgesloten waren een paar 
bladzijden met de (uiteraard 
trieste) levensloop van Tyler, die 
in werkelijkheid Ernest Howell 
heette. Aanvankelijk was hij een 
rondreizende handelsreiziger 
geweest, maar door het toene-
mende auto verkeer (!) werd hem 
dat te gevaarlijk. Heel handig sloot 
 Howell ook nog een aanbieding 
van scheermesjes in van een 
bekende nationale fabrikant.
Het droevige verhaal klonk te mooi 
om waar te zijn en bleek dan ook 
weldra geheel onjuist. In 1927 
rapporteerde een lokale krant 
in Virginia dat in Monterey veel 
mensen post hadden ontvangen 
van Paunee Bill, de ‘blinde das-
senverkoper’. In reacties verwezen 
sommige lezers naar Necktie 
Tyler, die inmiddels ontmaskerd 
was als iemand met een perfect 
functionerend gezichtsvermogen. 
Nader onderzoek wees uit dat 
Tyler banden had met een tex-
tielfabriek in St. Louis, eigendom 
van een zekere Jacob Karchman. 
Deze Karchman (ook iemand met 
goed werkende ogen) adverteerde 
nu onder de naam Paunee Bill. 
Vermoedelijk werden beiden stevig 
door de overheid aangepakt, want 
fraude via de posterijen was en is 
in Amerika een zware overtreding.
Tegenwoordig vinden we de 
nazaten van deze zielige dassen-
verkopers terug op het internet, in 
e-mails en in tekstberichten. Zeg 
niet dat u niet was gewaarschuwd.
www.stamps.org

de hoeveelheid nieuwe postzegels 
wereldwijd verschenen in 2016. 
Absolute kampioen in dat jaar was 
het West-Afrikaanse Sierra Leone, 
een land met circa 7,5 miljoen 
inwoners.
Bij elkaar gaf het land in dat jaar 
504 nieuwe postzegels uit. Bij zul-
ke aantallen moet men natuurlijk 
wel de nodige creativiteit aan de 
dag leggen om telkens nieuwe on-
derwerpen te bedenken. Bijgaand 
blokje herdenkt dat de grote brand 
van Londen 350 jaar terug plaats-
vond, een gewichtig jubileum. Een 
stoere huisvader redt zijn dochter, 
die nogal angstig kijkt: niet vreemd 
want ze staat midden tussen 
oplaaiende vlammen. Ook Benin, 
Tsjaad en de Centraal Afrikaanse 
Republiek blazen hun partij stevig 
mee in dit postzegelorkest. Hoewel 
Djibouti slechts 248 zegels uitgaf, 
was het wel het duurste land om 
alle nieuwtjes van aan te schaf-
fen, namelijk ruim 1.100 Euro. 
Brunei en Qatar sluiten enigszins 
onverwacht de rij, de zeer weinige 
emissies van deze twee landen 
waren compleet voor slecht 2 tot 
3 Euro te koop, maar die olierijke 
ministaatjes hebben de filatelie 
dan ook niet nodig om aan inkom-
sten te komen. Het zal overigens 
nog niet heel eenvoudig zijn om de 
paar uitgaven van die twee landen 
echt gebruikt te vinden, denk ik.

mailto:nft@filatelist.no
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Alle abonnees kunnen voordelig in Filatelie adverteren. Voor maar tien 
euro kunt u een kleine annonce laten plaatsen. Voor dat bedrag heeft u 
recht op drie regels van 31 leestekens (letters, cijfers, spaties, komma’s, 
punten, enz). Heeft u daaraan niet genoeg, dan kunt u uw kleine annonce 
langer maken; iedere extra regel kost 3,50 euro meer. Om annonces op 
te geven kunt u gebruik maken van onderstaande bon (of een fotokopie 
 daarvan). Stuur de duidelijk ingevulde bon naar: Filatelie, Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht. ads.filatelie@gmail.com 

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

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

 Aangeboden 
 Gevraagd 
 Diversen

€ 10,00

€ 13,50

€ 17,00

€ 20,50

€ 24,00

€ 27,50

€ 31,00
 (max.)

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

voor het opgeven van 
een kleine annonce

BON 

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

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

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

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

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

Be an early 

Bird and Catch 

the worm!

SBERATEL

7. -  8. 9. 2018
PVA EXPO PRAGUE, CZECH REPUBLIC

THE BIGGEST TRADE FAIR FOR COLLECTORS 

IN CENTRAL  AND EASTERN EUROPE

www.sberatel.info/en
plakát - dealers day - A3.indd   1 27.11.2017   12:54:25

Internet:
 Webwinkel: www.postbeeld.nl  

 Magazine: www.postzegelblog.nl
 Gratis wereldcatalogus: www.freestampcatalogue.nl 

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

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

 Openingstijden winkels: wo t/m za 10-17u, kantoor: ma t/m vr 10-17u.
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e afgelopen maanden (nr. 4 april en 
nr. 6/7 juni/juli 2018) zijn in Filatelie in 
de rubriek lezerspost brieven gepubli-
ceerd over tentoonstellen en jurybeoor-

deling. In deze brieven wordt gevraagd naar meer 
vrijheid voor de inzender. Deze vrijheid is er bijna 
helemaal als er een aantal uitgangspunten voor 
het beoordelen van inzendingen wordt onder-
schreven. De inzendingen moeten op vooraf 
bekende regels worden beoordeeld en die regels 
moeten voor alle inzendingen op dezelfde wijze 
worden toegepast. De KNBF heeft er in Neder-
land voor gekozen om de internationale regels 
van de FIP toe te passen. Deze regels zijn over 
een periode van vele jaren opgesteld, verbeterd 
en aangepast aan nieuwe gezichtspunten. De 
regels aangevuld met richtlijnen zijn specifiek 
voor de verschillende tentoonstellingsklassen 
Traditionele filatelie, postgeschiedenis, thema-
tische filatelie, aerofilatelie, maximumkaarten 
enz. De regels en richtlijnen zijn voor iedereen te 
raadplegen op de website van de KNBF. Er zijn in 
Nederland drie categorieën waarin de inzender 
zich kan meten met andere inzenders en zich 
kan ontwikkelen. Dat wijkt allemaal niet af van 
hoe het bij andere sporten als voetbal, korfbal, 
atletiek, zwemmen enz. is geregeld. 
Alweer een aantal jaren kan iedereen de uit-
daging en het plezier bij het opzetten van een 
inzending voor een tentoonstelling in categorie 3 
aangaan. Voor de beginners is er de mogelijk-
heid om een 1- kader inzending met 12 bladen te 
maken. En als je de smaak te pakken hebt, kun je 
dit uitbouwen naar 2 kaders in categorie 3. Met 
de inmiddels nieuw verworven eigen inzichten, 
de tips en aanbevelingen van de jury, collega 
inzenders, en het bij de handelaren gevonden 
materiaal is een uitbreiding naar 3 of meer 
kaders zeker mogelijk. 
Het is belangrijk om vooraf goed na te denken 
over de reikwijdte van uw onderwerp en de 
omvang van uw inzending. Beide moeten niet 
te beperkt zijn, maar ook weer niet te breed. Er 
moet voldoende diepgang ingebracht kunnen 
worden. Kortom u moet een plan maken hoe u 
uw onderwerp over het voetlicht wilt brengen. 
Ja, het hoge woord is eruit. Een plan maken. 
Dat is een (puntsgewijze) omschrijving om uw 
onderwerp in perspectief te plaatsen. De rode 
draad die aangeeft wat u allemaal bij uw onder-

werp wilt betrekken. En in het plan omschrijft 
u op logische, systematische wijze wat u in uw 
inzending wil laten zien.  Het plan helpt u om dui-
delijk te maken, hoe u uw verhaal wilt vertellen 
met het filatelistische materiaal.  Het voorkomt 
dat het getoonde materiaal onsamenhangend 
wordt gepresenteerd en uw stukken als los zand 
op de bladen in de kaders lijken te zijn terecht 
gekomen. Zeker voor complexe, moeilijk te 
doorgronden onderwerpen met prachtige stuk-
ken is het van belang om die in de juiste context 
te plaatsen. Daarbij helpt het plan en krijgt uw 
inzending structuur. Het biedt de mogelijkheid 
om de pareltjes in uw inzending te laten glanzen! 
Hoewel het aantal postzegeltentoonstellingen 
afneemt, zijn er gelukkig nog steeds voldoende 
mogelijkheden om je inzending te tonen. En er 
zijn voldoende mogelijkheden om door te stro-
men naar een hogere categorie. Zeker voor de 
meer ervaren inzenders kunnen verbeteringen en 
uitbreidingen in de inzending worden doorge-
voerd om in enkele jaren mee te kunnen doen in 
een nationale, categorie 1 tentoonstelling. Maar 
meestal is het lastig om in een betrekkelijk korte 
tijd je inzending uit te breiden met een extra 
kader en/of zoveel verbeteringen aan te brengen 
dat er duidelijk meer punten kunnen worden 
gescoord. Zulke verbeteringen kosten vaak meer-
dere jaren van zoeken op beurzen en veilingen, 
lezen, denken en werken om uw inzending naar 
een hoger plan te brengen. Een belangrijke tip is 
ook om op tentoonstellingen eens wat meer tijd 
te nemen om inzendingen van anderen beter te 
bekijken. Kijk ook eens naar inzendingen in een 
andere klasse en misschien ziet u ineens een 
stuk dat ook in uw eigen inzending past of leest u 
in een plan of een toelichting bij de stukken van 
een andere inzender iets dat u helpt om uw eigen 
plan logischer op te bouwen. 
Het is onjuist te veronderstellen dat jury’s 
alwetend zijn. Juryleden zijn ook inzenders die 
met vallen en opstaan hun inzendingen hebben 
uitgebouwd tot een zeker niveau. Ze weten dus 
als geen ander welke inspanningen nodig zijn om 
verbeteringen in een tentoonstellingscollectie 
door te voeren. Juryleden zijn gaarne bereid om 
kennis te delen, ook buiten tentoonstellingen om. 
Maar ze weten niet alles. En gelukkig maken ze 
fouten want het zijn ook gewoon mensen. 
Gelukkig ontwikkelt de filatelie zich nog steeds. 

Dat betekent dat ook de regels en richtlijnen voor 
inzendingen op tentoonstellingen veranderen. Er 
komen nieuwe inzichten en er komen nieuwe mo-
gelijkheden voor presenteren. Daar is op zich niets 
mis mee. Een tsunami verliest na verloop van tijd 
aan kracht, de pijltjes en de rode omlijningen zijn 
in veel inzendingen gelukkig op hun retour.
Een inzender voor een tentoonstelling kan ervoor 
kiezen om zijn inzending niet voor de competitie 
en jurybeoordeling aan te melden. Dan kun je 
‘Scheepspost Curaçao’ in twee kaders tonen en 
ook de verzameling ‘TBC 1906’ zoals getoond in 
1971 kan opnieuw worden ingehangen. Al jaren 
is er op onder meer de Postex tentoonstelling 
ruimte voor diverse gespecialiseerde verenigin-
gen om inzendingen te tonen die niet mee doen 
in de competitie en waar veel verzamelaars en 
ook juryleden met genoegen naar kijken.
De digitale wereld en vooral het internet heeft 
ook voor de filatelisten nieuwe mogelijkheden 
ontsloten om materiaal te vinden, contacten 
te leggen, kennis te delen maar ook om een 
filatelistisch paper of soms tentoonstellingscol-
lecties te presenteren. Er zijn zeker voordelen, 
zoals genoemd in de reactie van Dennis Smits 
maar ook wel wat nadelen. Toegankelijkheid 
en permanent aanwezig zijn grote voordelen. 
Juryleden gaan vernieuwingen niet uit de weg, 
maar het jureren van een digitale collectie heeft 
nogal wat haken en ogen. Het voert nu te ver om 
hier diep op in te gaan. Zo is het nu nog lastig om 
de echtheid van de stukken in de inzending aan 
te tonen. Een overzicht in één oogopslag over de 
gehele inzending is digitaal niet te verkrijgen. Om 
een goede beoordeling te maken van een digitale 
inzending is veel tijd nodig en er zullen zeker 
aanpassingen nodig zijn in de beoordelingsregels 
en richtlijnen. Maar voor wie het experiment 
aan wil, is er al wel een lichtpuntje. Je kunt in de 
klasse filatelistische literatuur met de daarvoor 
geldende regels en richtlijnen nu al meedoen met 
bijvoorbeeld een inzending op CD. 
Er zijn dus veel mogelijkheden en de nodige 
vrijheid om een inzending voor een postzegelten-
toonstelling op te zetten en de huidige juryleden 
zijn gaarne bereid om te adviseren, vragen te 
beantwoorden of toelichting te geven op de 
regels en richtlijnen zoals die nu gelden. 

Namens de Advies Commissie Juryzaken
van de KNBF, Jan Vermeule

Tentoonstellen, de kroon op uw verzameling

L E Z E R S P O S T

D

nhakend op een e-mailbericht over 
nieuwe uitgiften door PostNL heb ik, 
al decennia lang geïnteresseerd in de 
filatelie, o.a. als volgt naar Collectclub 

gereageerd: ‘Wat ik nog altijd mis, is de mogelijk-
heid om ook de zegels voor Nederland goed te 
kunnen gebruiken voor internationale post. Er is 
zo veel alleen al voor Nederland, dat je die zegels 

ook aan internationale contacten gunt, maar de 
tarieven sluiten niet aan.’
‘Mijn suggestie: overweeg bv. aanvullingswaarden 
van Nederland naar Internationaal uit te geven 
i.p.v. alleen maar òf Nederland òf Internationaal!’
Ik kreeg daarop als (snelle) reactie dat de sug-
gestie erg op prijs gesteld wordt, en aan het 
management voorgelegd. Wel met als vervolgzin: 

‘Mocht het idee aansluiten bij het uitgiftebeleid 
van PostNL en uitgewerkt worden, zal er contact 
met u worden opgenomen.’
Zouden er andere verzamelaars zijn, zeker met 
buitenlandse contacten, die deze suggestie willen 
ondersteunen, dan stel ik voor dat rechtstreeks bij 
PostNL te doen (via e-mail  collectclub@postnl.nl ).

Leen van Wingerden 

Aanvullingswaarden

I

mailto:collectclub@postnl.nl
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Nieuwe postzegelcatalogus 
Verkrijgbaar vanaf 13 september bij 
NVPH-handelaren en de boekhandel

www.nvph.nl

€15,90

volg ons op:
Postzegels van Nederland
• Uitgiften t/m 31-12-2018
• Nieuw: roltanding in paartjes en blokken 4
• Veel prijsveranderingen klassieke zegels.

nieuwe
uitgave

uitgebreid met type
en tandingen,

nieuw: roltanding

0pmaak-advNVPH2019-2020.indd   1 05-07-18   16:41
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De jaarlijkse uitgave Stamps of the 
World ‘ploft’ altijd prettig op de mat. 
Hoewel, de buren zijn niet blij als de 
kloeke doos daar wordt afgeleverd. 
Maar liefst zes kloeke ‘telefoonboe-
ken’ en een gewicht van bijna 15 kg. 
Maar, dan ligt de wereld ook op je 
tafel. Als altijd prachtig uitgevoerd, 
mooie kleuren en overzichtelijk in-
gedeeld. Ook als je voorkeur niet uit-
gaat naar Gibbons-nummers en of 
noteringen in Engelse ponden, dan 
nog is dit een plezierig naslagwerk 
omdat ‘iedere’ zegel op een vrij een-
voudige manier is terug te vinden. 
Bij de landen die specifiek worden 
genoemd waarvan de prijzen in 
deze editie zijn bijgewerkt behoort 
ook ons eigen land. De indeling is – 
plezierig – strikt alfabetisch.
Met 196 landen die we momen-
teel hebben, valt direct op dat de 
catalogus de gegevens bevat van 
730 landen!
De wonderen zijn de wereld niet uit. 
Zijn we er wel aangewend dat alles 

duurder wordt, is editie 2018 van de 
speciaalcatalogus van Groot-Brit-
tannië (Concise Stamp Catalogue) 
maar liefst bijna 35% goedkoper 
geworden! En, nog luxer ook: deze 
editie is gebonden. Hierin platen, 
kleuren, tandingen, postzegelboek-
jes, FDC’s en nog veel meer.
In het Verenigd Koninkrijk wordt nog 
veel ‘op staatshoofd’ verzameld. 
Daar verschijnen dan ook aparte ca-
talogi van, zoals nu King George VI. 
Ook zijn voorganger (Edward VIII) 
is hierin opgenomen, maar in zijn 
korte regeerperiode kwam slechts 
één serie uit. In deze catalogus alle 
zegels van Groot-Brittannië en het 
Britse Gemenebest. 
Zoals meer catalogusmakers, is 
ook SG de weg ingeslagen van het 
opdelen van catalogi. Zo verscheen 
de eerste editie van Denmark and 
Norway, maar dit is feitelijk het deel 
Denemarken en Noorwegen van de 
catalogus Scandinavia en zonder 
toevoeging.

Stanley Gibbons

Stamps of the World, Simplified   
Catalogue 2018. Ruim 6.000 pagina’s,  
garenloos gebrocheerd in zes banden. Ca. 
22,5x29cm. ISBN: 978-1-911304-03-6. £ 299

Great Britain Concise Stamp Catalogue 2018. 
470 pagina’s, gebonden. Ca. 17,5x25cm.
ISBN: 978-1-911304-21-0. £ 24,95

King George VI Stamp Catalogue.  
233 pagina’s, ingenaaid. 17x24cm. 
ISBN: 978-1-911304-17-3. £ 39,95

Denmark and Norway. 272 pag., 
 ingenaaid. 17x24cm. 
ISBN: 978-1-911304-18-0. £ 27,95

Uitgave: Stanley Gibbons
Alle verkrijgbaar bij de postzegel-
handel.

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)
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

Bosnië & Herzegovina (Fed)
Europa
De Federatie kwam op 9 mei met 
een tweetal Europazegels, die ook 
in een boekje te koop zijn. Het zijn 
zegels van 2.50m. Afgebeeld zijn de 
Romaanse brug over de Ilidža nabij 
Sarajevo. Uit de 16e eeuw overigens, 
maar met gebruikmaking van de 
resten van de oorspronkelijke brug 
uit de Romaanse tijd. Op de andere 
zegel staat de in het verleden vaak 
verwoeste Šeher Ćehaja brug, ook 
in Sarajevo. Het boekje bevat van 
beide zegels drie stuks.

Brunei
Sultan
Al vijftig jaar lang is Sultan Hassanal 
Bolkial de baas in het kleine Brunei 
(iets groter dan Gelderland). Het 
werd uitbundig gevierd, onder meer 
met een serie van vijf postzegels 
van 50 sen. Dat gebeurde al op 
5 oktober vorig jaar. De serie was als 
strip ook verkrijgbaar in een boekje. 

Canada
Memorial Cup
Als markering van de 100 Jaar 
Memorial Cup gaf de post op 18 mei 
een postzegel uit met als afbeelding 
de cup en twee ijshockeyers: in 
sporttenue van vroeger en van nu. 
Het is een eerbetoon aan gevalle-
nen in oorlogen.
De zegels zijn ook in een boekje 
tien zegels verkrijgbaar (afb. 1). 
Waarde-aanduiding is een P (= per-
manent, 85c).

Duitsland
Legendarische voetbaloverwin-
ningen
In een op 3 mei verschenen boekje 
kijken de zegels terug op het viertal 
gedenkwaardige Duitse WK-overwin-
ningen: 1954 Bern, 1974 München 
(2-1 tegen Nederland), 1990 Rome 
en 2014 Rio de Janeiro. Een zegel 
doet voor spek en bonen mee, de 
andere hebben waarden van 70+30, 
85+40 en 145+55. De toeslag is voor 
steun aan de Duitse sport.

Broodcultuur
Voor ‘maxibrieven’ tot 1000 gram 
verscheen op 3 mei een boekje 
(afb. 2) met tien zegels van 260c. 
Op de zegel staat een vijftal sneetjes 

• P
O

ST
ZE

GELBOEK
JE

S • van verschillende Duitse brood-
soorten. Volgens de tekst achter 
op het boekje kent het land meer 
dan 3.000 broodspecialiteiten. De 
zegels in het boekje zijn zelfklevend. 
De normaal gegomde zegels ver-
schenen overigens al op 2 januari.

Gelegenheden om een brief te 
schrijven
Ook op 7 juni kwam er een boekje 
uit met zeven zegels van 70c. Ze 
passen bij een bepaalde aanleiding 
om iemand post te sturen: een 
gewone gelukwens, een felicitatie, 
gelukwens met huwelijk, condole-
ance, uitnodiging, bedankje en veel 
geluk. Plus een sierzegeltje om het 
velletje op te vullen. Het betreft 
zegels die al eerder zelfklevend ver-
schenen: in 2016, 2017 en onlangs 
nog op 3 mei 2018.
De zegels in het boekje zijn gegomd. 
Prijs van het boekje is € 4.90.

Faeröer
Nationale klederdrachten III
Op 24 september geeft de post voor 
het derde achtereenvolgende jaar 
een tweetal zegels uit met voorbeel-
den van nationale klederdrachten. 
Dat is ook meteen voor het laatst.
Dit keer zijn de hoofddeksels aan de 
beurt: een bonnet voor de dames en 
een wollen muts voor de heren.
Beide zegels, van 18 en 20 kronen, 
zijn ook in een zelfklevend boekje te 
koop. Het bevat drie zegels van elk. 
Verkoopprijs is 114 kronen.

Finland
Favoriete Finse gerechten
Het water stroomt Finnen uit de 
mond bij het zien van roggebrood, 
kardemombrood, koffie, nieuwe 
aardappelen met dille, broodkaas 
en salmiakdrop. Deze zes populaire 
‘lekkernijen’ staan althans op de 
zegels in een op 6 juni verschenen 
postzegelboekje (afb. 3). De zes ze-
gels zijn voor binnenlandse brieven 
en hebben een waarde van € 1.50. 
Ook het boekje blijkt populair: maar 
liefst 200.000 exemplaren mocht 
Enschedé ervan drukken.

Griekenland
Europa
Op de beide zegels – waarde 
€ 0.90 en € 3.40 – van de op 
24 mei verschenen Europazegels 
zien we de Antirrio brug in Athene 
(langste tuibrug met meerdere 
overspanningen) en de Plaka-brug 
(een 19e-eeuwse boogbrug) in het 
Tzoumerka gebied. Twee van elk zijn 

van vijftig stuks verkrijgbaar waren. 
Alle vier! Dus een boekje met vijftig 
maal N (binnenland postkaarten 
€ 0.50), A (binnenland brieven 
€ 0.63), E (Europa € 0.80) en I (we-
reld € 0.85). Knap dure boekjes 
dus. Tel maar uit. Vervelend ook dat 
er in persberichten en folders niet 
over gerept wordt.

Malta
Breakwater Bridge
De originele ‘Golfbreker’ Brug werd 
verwoest tijdens de Tweede Wereld-
oorlog. Een replica ervan werd in 
2011 in gebruik genomen. Het is een 
toeristische attractie. Niet zozeer 
om de brug zelf, maar om de locatie 
en het geweldige uitzicht.
Een van de twee Europazegels 
(€ 0.59) , verschenen op 3 mei, 
beeldt deze brug af. Een velletje van 
vijf zegels vormt de inhoud van een 
postzegelboekje (afb. 7). Strikt ge-
nomen is het geen boekje – ondanks 
het woord ‘booklet’ op de omslag – 
want het velletje bevindt zich los in 
een met een lipje gesloten omslagje.

Man
125 Jaar elektrische treinen
Het eiland Man kent al 125 jaar 
elektrische treinen. Dat wordt 
postaal gevierd met een serie van 
zes postzegels (en vier automaat-
zegels). De zes zegels – 1st (52p), 
EU (83p), £1,25, Wereld (£1.40), 
£ 187 en £1.93) – bevinden zich ook 
tweemaal in een prestigeboekje. 
Uitgiftedatum was 30 juni. Prijs 
nominaal: £ 15.60.

Nieuw-Caledonië
Grotten
Een op 9 november van het vorig 
jaar verschenen boekje met tien 
zegels van 110F, waarop grotten en 
inhammen van het eiland staan af-
gebeeld, moet nog worden gemeld. 
Fraaie foto’s op de zegels tonen de 
‘schatten van de natuur’.

Kagoe
De kagoe, een vogel die bijna niet 
kan vliegen, komt alleen voor op het 
eiland Nieuw-Caledonië en staat 
sinds jaar en dag afgebeeld op de 
permanente zegels. Van de laatste 
versie is op 8 juni een herdruk in 
een boekje verschenen. Het bevat 
tien zegels van 75F.

Nieuw-Zeeland
Nieuwe permanente zegels
Vanwege enkele verhoogde post-
tarieven, kwam er op 6 juni een 

verkrijgbaar in een postzegelboekje 
(afb. 4).

Groot-Brittannië
Dad’s Army
Op 26 juni schonk de Britse post 
aandacht aan een tv-komedie van 
ruim veertig jaar geleden Dad’s 
Army. 
Deze werd ook in Nederland op de 
buis gebracht onder de naam Daar 
komen de schutters. Bij de serie 
hoort ook een postzegelboekje. Het 
bevat vier eersteklas Machin-zegels 
(67p), plus twee zegels uit de serie. 
Dit soort retailbooklets telt intussen 
– sinds 2001 – al meer dan zestig 
exemplaren. Leuk bedacht door de 
Engelsen overigens: tegelijk met 
nieuwe series komen er geregeld 
boekjes met vier permanente 
zegels en twee eersteklas zegels 
uit zo’n serie. De boekjes worden 
in allerlei winkels verkocht, zodat 
nieuwe series onder de aandacht 
komen. Zoiets levert vast en zeker 
verzamelaars op.

Letland
Europa: Beurs Essen
Letland kwam op 20 april met een 
tweetal Europazegels. Beide beelden 
bruggen af, zoals alle bij PostEurop 
aangesloten landen dit jaar. Een 
van beide zegels, de € 0.78 met 
een afbeelding van de Jugla 
spoorbrug nabij Riga, is ook per 
vier –  tête-bêche – in een boekje 
(afb. 5) verkrijgbaar. Het boekje was 
speciaal bedoeld voor de postzegel-
beurs van 3 tot 5 mei in Essen.
De waarde € 0.78 is bedoeld voor 
A-brieven binnen de Europese Unie.

Macedonië
Vier bruggen
Naast de Europazegels in vellen, gaf 
de post van Macedonië op 2 mei nog 
eens een viertal zegels van 50d uit 
in een boekje (afb. 6). Andere dan 
de velzegels. Afgebeeld zijn de brug 
bij Gorenica, de oude brug over de 
Babuna, een stenen brug over de 
Gredeska en de Elenskiskok. Zegt 
menig lezer wellicht niks. Maar 
leuk voor hen die het land al eens 
bezochten.

Madeira
Accordeonboekjes
Met de als een accordeon in elkaar 
te vouwen boekjes gaat Portugal 
onverdroten verder. Ook voor 
Madeira. Pas nu blijkt dat de serie 
postzegels met afbeeldingen van 
traditionele desserts ook in boekjes 
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viertal nieuwe zegels ‘Fraaie 
landschappen’ uit. Twee 
ervan zijn per vijf ook in een 
boekje (afb. 8) verkrijgbaar. 
Dat betreft de $ 2.40 met 
een afbeelding van het 
bekende vakantiegebied 
Mount Maunganui en de 
$ 3.00 met de rotsformaties 
bij Tongaporutu.

Noorwegen
Wandelsportbond 150 jaar
Wandelen in Noorwegen is 
toch wat anders dan in Ne-
derland. Hier denken we aan 
Pieterpad en soortgelijke 
routes, maar in Noorwegen 
omvat het ook kajakvaren, 
bergruggen nemen, langlau-
fen en rotsen trotseren. Op 
15 juni verscheen een viertal 
zegels ter gelegenheid van 
150 jaar Wandelsportbond: 
twee voor binnenlandse post 
(14 kr) en twee voor post 
naar het buitenland (18 kr). 
Er verschenen twee boekjes 
met tien van elk, plus een 
prestigeboekje (afb. 9) met 
eenmaal de serie en veel 
tekst en fotomateriaal. Prijs 
ervan is 179 kr.

Spanje
Mooi Spanje 
In navolging van Neder-
land (?), is Spanje in 2016 
gestart met de uitgifte van 
zegels met daarop plaatjes 
van charmante dorpjes of 
mooie stadjes. Maar de 
Spaanse post gaat nog 
verder: het zijn zelfklevende 
zegels die lijken op oude 
ansichtkaarten. Zelfs de be-
drukking op de achterzijde 
is zoals die op een kaart 
(plaats voor in te vullen 
adres, postzegel, …). De 
zegels zijn per vier te koop in 
accordeonboekjes (afb. 10).
De A op de zegels geeft aan 
dat de zegels voor postkaar-
ten bestemd zijn. Het tarief 
daarvoor is nog steeds 
55 cent. Serie 1 verscheen 
op 21 maart 2016, num-
mer 2 op 10 maart 2017 en 
nummer 3 op 13 maart van 
dit jaar. De afbeelding hierbij 
betreft de derde serie.

Gestanste kustlijn
De Spaanse post kan enige 
creativiteit niet ontzegd 

worden. De boekjesserie 
Mooi Spanje is er al een 
voorbeeld van.
Heel bijzonder is het boekje 
(afb. 11) met tweemaal vier 
zegels waarin de noordelijke 
kustlijn van het schiereiland 
afgebeeld is. Door het stan-
sen is het water van de Golf 
van Biskaje eruit gesneden, 
waardoor het wat raar ver-
minkte zegels lijken: vier van 
€ 1.35 en vier van € 1.45. De 
uitgiftedatum was 3 april.
Het gaat om het Spaanse 
deel van de route naar San-
tiago de Compostella, een 
door UNESCO als Werelderf-
goed opgenomen gebied.

Thailand
Russia 2018
Ofschoon Thailand zelf niet 
deelnam, vierde men het WK 
wel met een tweetal post-
zegelboekjes: het ene met 
vijf maal 3b en het andere 
drie maal 15b. De zegels zijn 
zelfklevend.

Vietnam
Leven in de zee
Op 23 juni verscheen een 
boekje met zes zegels 
van 3.000d en twee van 
10.500d. Op de zegels staan 
schelpen afgebeeld.

Zweden
De natuur als provisiekast
Planten in de natuur worden 
meer en meer populair als 
voedsel. Vooral in de lente 
en de zomer is er nogal wat 
eetbaars te vinden. Enkele 
voorbeelden zijn het maarts 
viooltje, diverse looksoorten 
en hondsdraf. Een vijftal is 
te vinden op de zegels in 
een op 3 mei verschenen 
postzegelboekje. Het boekje 
bevat twee maal de serie 
en kost 90 kronen (tarief 
‘brev’= 9 kronen).

Zoutwatervis
Langs de kust van Zweden 
zwemmen zo’n 200 soor-
ten vissen. Een op 3 mei 
verschenen boekje bevat vijf 
zegels met onder meer de 
koekoekslipvis, de snotolf 
en de blonde grondel. Om 
de bekendste maar eens te 
noemen! De zegels zijn voor 
prioritaire post naar het 

1
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riomfantelijk schrijft jager 
Raven aan de heer Smits 
dat hij terug is gekeerd 
van een succesvolle tij-

gerjacht en stuurt hem de groeten 
vanuit Serbangan, ‘ondertekend’ 
met zijn vingerafdruk in tijgerbloed. 
Ook neef Friedrich stuurt zijn oom 
Arnold een groet met een veeg van 
tijgerbloed, en stelt oom tevens de 
vraag of hij al de doerianpit heeft 
geplant. Deze bloederige kenmer-
ken zijn afgedrukt op een briefkaart 
van 5 cent en in 1912 verzonden van 
Kisaran naar Duitsland.
Serbangan ligt in Sumatra’s Oost-
kust tussen de plaatsen Tandjong-
balei en Kisaran. Het is een gebied 
met talrijke cultuurondernemingen 
van onder andere palmolie, rubber 
en tabak. En in de groene aanplant 
van de plantages en het omringen-
de oerwoud lopen tijgers rond.
Hoewel voornamelijk grote zoogdie-
ren als herten, bantengs (wild rund) 
en wilde varkens op het menu van 
de tijger staan, vallen bij gebrek aan 
wild ook wel eens mensen aan hun 
honger ten prooi. In de 19e eeuw 
spreekt men zelfs van verschrik-
kelijke dieren die moeten worden 
uitgeroeid. Premies voor het doden 
van een tijger lopen uiteen van 
twaalf tot honderd gulden. Toch 
zijn het vooral de Europeanen 
die op jacht gaan. Soms wordt de 
Indonesische bevolking gevraagd 
een val voor de tijger te zetten, 
waarna de eer om het dier te doden 
de Europeaan te beurt valt. Daarna 
vindt er gewoonlijk nog een foto-
shoot plaats. Het kan noodzakelijk 
zijn een tijger uit de weg te ruimen 
als de lokale bevolking voortdurend 
gevaar loopt, maar de plezierjacht 
op dit dier voert de boventoon. In 
het Soerabaiasch Handelsblad van 
begin 1900 vraagt iemand zich af 

‘of de jacht, die voorheen ook haar 
nut, hare grootsheid, zelfs hare 
noblesse had, in onze beschaafde 
eeuw en in onze beschaafde landen 
niet meer is dan een overblijfsel 
uit ruwere tijden, een laag genot 
vol kleinzieligheid en laffe wreed-
heid.’ Daarop reageert een jager 
die zich Praatjesmaker noemt. Hij 
jaagt om het vlees, en als hij in 
het bos met geweer in de aanslag 
tussen varkens, bantengs en tijgers 
rondsluipt, realiseert hij zich dat hij 
gevaar loopt. Maar dat geeft hem 
juist een als plezierig ervaren span-
ning. Bovendien voegt Praatjesma-
ker eraan toe: ‘Jaag voor uw genot 
maar laat het tevens wezen voor 
uwe of andermans tafel.’ 
We dwalen nog even verder af 
van de filatelie, omdat we het 
tijgergevecht oftewel de rampok 
matjan (= overval op de tijger) niet 
onvermeld kunnen laten. Dit is een 
Javaanse volksvertoning met een 
ritueel karakter. Feitelijk een eeu-
wenoude traditie, als onderdeel van 
een reeks plechtigheden aan voor-
namelijk (maar niet alleen) Midden-
Javaanse vorstenhoven ter viering 
van het einde van de ramadan, de 
mohammedaanse vastenmaand. 
De rampok matjan symboliseert de 
strijd tussen de mens en het kwade. 
Stelt u zich voor: een groot centraal 
gelegen grasveld, omringd door 
vele honderden, zo niet duizenden 
mensen, gewapend met een vlijm-
scherpe bamboespiets omhoog en 
naar voren gericht. Midden op het 
grasveld een aantal hokken, waarin 
dagenlang al verzwakte tijgers en 
panters zitten. De gamelanmuziek 
begint, de vorst geeft een seintje, 
een geestelijke voorganger betreedt 
het terrein en opent een hok. Een 
ooggetuigenverslag van J.B. Ruzius 
uit 1905: ‘Ik moest de ogen sluiten 

twee, drie seconden lang, waarin ik 
plotseling de gamelan weer hoorde 
boven het geschreeuw en gejoel 
uit der volksmassa’s rondom. Toen 
dreef me een onverklaarbare onrust 
om toch weer op te zien om het 
dier te volgen in zijn aanloop, in zijn 
machtige sprong tegen de muur van 
lansen waarop het met gekromd 
lichaam bleef hangen – doorstoken.’ 
Terug naar de briefkaart uit Serban-
gan. Met het verhaal van Praatjes-
maker in ons achterhoofd vragen 

wij ons af of de briefkaartschrijver 
zich na zijn succesvolle jacht 
tegoed heeft gedaan aan matjan 
panggang. Gelooft u het? 

Peter Storm van Leeuwen

Literatuur
Rob Nieuwenhuys. Met vreemde ogen. 
Tempo doeloe - een verzonken wereld. 
Fotografische documenten uit het oude 
Indië 1870-1920 (1998), p.108-115
www.javapost.nl/2015/08/04/de-laatste-
tijger

Tempo doeloe 1912 [2]
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Filatelie
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u € 13 over op rekeningnummer 

NL64 INGB 0000 706968 tnv Stg. Ned. 
Maandblad voor Philatelie, Leusden. 

Vermeld wel vel 96 en uw adres!
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EUROPA

ÅLAND
18-9-’18. Vuurwerk.
€ 4.-. Vuurwerk van kunste-
naars JoHo Pyro.

ALBANIË
5-5-’18. Nationale Dag 
Skanderbeg, nationale 
held.
250 L. Wapenschild met 
adelaar. 

ALDERNEY
23-5-’18. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 65 jaar 
geleden.
46, 62, 63, 76, 85, 94 p. 
Verschillende portretten 
van Britse vorstin. 

ANDORRA FRANS
14-6-’18. Parochie 
Escaldes-Engordany 40 
jaar.
€ 0.80. Kerk. 

ANDORRA SPAANS
16-5-’18. José Jordana 
Mallol (1942-2014).
€ 1.35. Portret toerisme-
promotor.
25-5-’18. Flora.
€ 1.45. Boomblad en walno-
ten (Juglans regia).  
5-6-’18. 25 jaar bilaterale 
betrekkingen met Spanje.
€ 1.35. Landkaart, vlaggen. 

22-6-’18. Immaterieel 
erfgoed, vuurfeesten in 
Solsticic d’Estiu.
€ 1.45. Mensen rond vuur.

ARMENIË
4-4-’18. 100e geboortedag 
Babken Nersisian (1917-
1986). 
170 d. Portret acteur.
6-4-’18. Frankeerzegels, 
Armeens alfabet.
70, 230, 330 d. Verschil-
lende letters.
4-6-’18. Aurora-prijs voor 
humanitaire ondersteu-
ning.
350 d. (met aanhangsel 
van 150 d. voor ondersteu-
ning Aurora-initiatief). 
Portret dr. Tom Catena 
voor chirurgische hulp in 
Soedan. 

6-6-’18. Olympische Win-
terspelen in PyeongChang.
380 d. Skiër.

AZERBEIDZJAN
4-12-’17. Internationaal Jaar 
van duurzaam Toerisme.
Velletje met zesmaal 0.5 m. 
Granaatappelen, stads-
poorten, geiten, moskee en 
yurts, moskee, toren.

30-1-’18. Nakhchivan, 
hoofdstad van Islamitische 
cultuur.
0.5 m. Beeldmerk.
1-2-’18. Frankeerzegels, 
architectuur.
0.1, 0.2 m. Verschillende 
grafische weergaven van 
kastelen.
27-4-’18. Nieuwjaarsfeest 
Novruz.
Velletje met driemaal 
0.6 m. Bloemen en danser, 
vogels en mensen bij 
kampvuur, danseres. 
27-4-’18. 100e geboor-
tedag Qara Qarayev 
(1918-1982).
Blok 0.5 m. Portret compo-
nist, muzieknoten. 

27-4-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van de Hond.
Tweemaal 0.5 m. Hond, 
pootafdruk.
 
AZOREN
9-5-’18. Europa, bruggen.
E20g; velletje met 
tweemaal E20g. Resp. 
Despe-te-que-suas (Noord-
Oost); zevenbogenbrug 
(São Miguel), Despe-te-
que-suas. 

BELGIË
11-6-’18. Africa Museum in 
Tervuren.
Velletje met vijfmaal 
1 World. Beeldmerk met: 
letter A met beeld van 
Congolese kunstenaar 
Aimé Mpané, letter F met 
schistosomiasis-parasiet, 
letter R met metalen ketting 
uit Congo, letter I met detail 
museumgebouw, letter C 
met malachiet uit Katanga. 

11-6-’18. Jeugdfilatelie, 
dance-evenement Tomor-
rowland.
1 World. Beeldmerk. 
11-6-’18. Europa, bruggen.
Tweemaal 3 Europe (door-
lopend beeld). Gatenbrug 
(Doornik). 
11-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
1 Europa. Speler met bal in 
stadion.
11-6-’18. Geometrie in de 
natuur, spiraalvormen.
Velletje met vijfmaal 2. 
Orkaan, melkwegstelsel,  
16 verschillende natuur-
lijke spiraalvormen, witte 
aronskelk (Zantedeschia 
aethiopica), doorsnede 
nautilusschelp. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
4-5-’18. Moskee.
2.70 KM. Karadoz-moskee 
in Mostar.
9-5-’18. Europa, bruggen.
2.50, 2.50 KM. (samenhan-
gend). Bruggen in Sarajevo: 
Romeinse brug met zwa-
nen, Šeher-Ćehajina-brug 
met oude raadhuis. Ook 
velletje met de zegels.
22-5-’18. Flora.
Blok 5.- KM. Calluna 
vulgaris. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Kroatische Post 
Mostar)
12-5-’18. Klok van Roško 
Polje.
0.90 KM. Kerkklok.
15-5-’18. Internationale 
Dag van de Familie.
1.50 KM. Gezin. 

1-6-’18. Bedevaartsoord 
Medjugorje.
1.- KM. Onze Lieve Vrouw 
van Medjugorje. 
14-6-’18. Wereld Bloed-
donor Dag.
1.10 KM. Bloeddruppels, 
rood kruis met hart

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
30-4-’18. Voorstelling ‘De 
trieste prins’ 20 jaar.
0.90 KM. Prins op vogel.
4-5-’18. Festival van 
kinderliedjes Djurdevdan 
25 jaar.
0.90 KM. Jubileumbeeld-
merk, muzieknoten. 

25-5-’18. 150e geboorte-
dag Aleksa Šantić (1868-
1924).
0.90 KM. Portret en hand-
tekening van dichter.
15-6-’18. Houtvlotten.
Velletje met 1.70, 2.70 KM. 
Verschillende vlotten op 
rivier Drinski.

BULGARIJE
4-5-’18. 75e geboortedag 
Georgi Asparuhov (1943-
1971).
Blok 2.- L. Portret voetballer.
16-5-’18. Voorzitterschap 
Europese Unie.
1.50 L. Vogel met vleugel 
in Bulgaarse nationale 
kleuren.
19-5-’18. Vrijmetselarij, 
Grote Loge 25 jaar.
0.65 L.; blok 2.50 L. Opper-
bouwmeester des Heelals 
met passer. 

5-6-’18. Ruimtevlucht 
Alexander Alexandov (1951) 
30 jaar geleden.
Blok 2.- L. Satelliet. Portret 
kosmonaut op rand.
14-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
Velletje met 1.-, 2.- L. 
Resp. benen met bal, bal in 
ruimte.

CYPRUS TURKS
18-5-’18. Europa, bruggen.
1.50, 2.- TL. Stenen brug-
gen in resp. Değirmenlik, 
Ortaköy. 

 

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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DENEMARKEN.
17-5-’18. Norden 2018, 
vissen.
Velletje met 27.-, 27.- kr. 
Esox lucius, Perca fluviatilis. 

17-5-’18. Europa, bruggen.
Velletje met 27.-, 27.- kr. 
Doorlopende beeld van 
hangbrug over Grote Belt.

DUITSLAND
7-6-’18. Frankeerzegels, 
vuurtorens.
€ 0.45, 0.70. Resp. Darser 
Ort, Wangerooge.
7-6-’18. Schatten uit 
Duitse Musea.
€ 1.45. Schilderij ‘Goethe 
in landschap’ van Johann 
Heinrich Wilhelm Tischbein 
(1751-1829). 

7-6-’18. Wijding Dom van 
Worms 1000 jaar geleden.
€ 0.90. Dom, bisschop 
Burchard (965-1025) voor 
de Dom.
7-6-’18. Hanzestad 
Rostock 800 jaar.
€ 0.70. Stadsilhouet, 
havenkranen, golven. 

12-7-’18. Duitslands 
mooiste vergezichten.
€ 0.45, 0.45 (samenhangend 
met doorlopend beeld). 
Landschap bij Wörlitz met 
Wörlitzer-meer, synagoge, 
kerk van St. Petri en kasteel.
12-7-’18. 150e geboorte-
dag arts en seksuoloog 
Magnus Hirschfeld (1868-
1935).
€ 0.70. Seksesymbolen.
12-7-’18. Duits ontwerp.
€ 3.45. Draagbare Braun 
wereldontvanger T 1000 
van Dieter Rams (1932).

12-7-’18. 100e geboorte-
dag Nelson Mandela 
(1918-2013).
€ 0.70. Portret anti-apart-
heidsstrijder en politicus.
12-7-’18. Frankeerzegel, 
bloem.
€ 3.79. Gaillarda x grandi-
flora.

ESTLAND
3-5-’18. Europa, bruggen.
€ 1.40, 1.40. Voetgangers-
brug (Tartu), historische 
stenenboogbrug (Tartu).
5-5-’18. Arnold Rüütel 
(1928).
€ 0.65. Portret voormalig 
president.
30-5-’18. Frankeerzegel.
€ 0.65. Stadswapen Tallinn 
met leeuwen. 

7-6-’18. Frankeerzegel, 
vuurtoren.
€ 0.65. Landkaart en toren 
van Manilaid.
27-6-’18. Frankeerzegel.
€ 2.-. Vlag.

FINLAND
9-5-’18. Europa, bruggen.
Tweemaal (Nationaal 
20 gr.). Houten brug 
bij Humppila, brug bij 
Suomussalmi.
9-5-’18. Felicitatiezegels, 
bloemen.
Vijfmaal (Nationaal 20 gr.). 
Pioenen, hortensia, 
papavers, margrieten, 
boshyacint. 

4-6-’18. Leger 100 jaar.
Zesmaal (Nationaal 20 gr.) 
(in boekje). Staatswapen 
Finse leeuw met: skivlieg-
tuig, straaljager, militair 
met geweer, militair met 
automatisch geweer, onder-
zeeboot, marinevaartuig.

6-6-’18. Finse lekkernijen.
Zesmaal (Nationaal 20 gr.) 
(in boekje). Roggebrood, 
gevlochten kaneelbrood, 
nieuwe aardappelen met 
dille, koffie, kaasbrood met 
lakkabessen, drop. 

6-6-’18. Norden, vis. 
Tweemaal (Nationaal 
20 gr.). Coregonus albula, 
Sander lucioperca.
6-6-’18. Nationale kleder-
drachten.
Velletje met zesmaal (Na-
tionaal 20 gr.). Details van 
kleding uit Uskela, Jääski.
12-9-’18. Finse natuurlijke 
symbolen. 
Vijfmaal (Nationaal 20 gr.). 
Bruine beer (Ursus arctos), 
hond Finse spits, wilde 
zwaan (Cygnus cygnus), 
zevenstippelig lieve-
heersbeestje ( Coccinella 
septempunctata), lelietje-
van-dalen (Convallaria 
majalis). 

12-9-’18. Klimaatveran-
dering.
Velletje met driemaal (Na-
tionaal 20 gr.). Sneeuw- en 
onweersbui, rennende man 
en rennende mensen, vogel 
en vogelgeraamte.
12-9-’18. Graffiti.
Tweemaal (Nationaal 
20 gr.). Graffiti van Finse 
artiest ‘Egs’ in Sint-Peters-
burg, Melbourne. 

12-9-’18. Parken in 
kuststeden. 
Driemaal (Nationaal 
20 gr.). Parken in Pori, 
Hanko, Kotka.

FRANKRIJK
4-6-’18. Aarde gezien van 
uit de ruimte.
Twaalfmaal Lettre verte (in 
boekje). Sneeuw in Rus-
land, Parijs, geïrrigeerde 
velden in Saudi-Arabië, 
velden in het voorjaar in 
Spanje, Betsiboka-rivier 
in Madagaskar, Bijagos-
archipel in Guinee-Bissau, 
weg in niemandsland in 
Canada, smeltend ijs in 
Chinees deel Himalaya, 
Green River in Verenigde 
Staten, oostkust van 
Perzische Golf, eiland 
Noirmoutier in Frankrijk, 
koraalrif en vulkanische 
eiland in Polynesië. 

8-6-’18. Frankeerzegel.
€ 0.10. Marianne 2013-2018.
18-6-’18. Abdij van Trois-
Fontaines (Marne).
€ 0.95. Cisterciënzer 
klooster.
21-6-’18. Favoriete dorp 
van Frankrijk, Kaysersberg 
(Haut-Rhin).
€ 0.80. Historische huizen.
22-6-’18. Ploumanac’h 
(Côtes d’Armor).
€ 0.80. Vuurtoren van Men 
Ruz, kerktoren. 

2-7-’18. Golf, Ryder Cup 
2018 in Frankrijk. 
€ 1.30. Trofee, vlaggen. 
2-7-’18. Mickey Mouse en 
Frankrijk.
Twaalfmaal Lettere verte 
(in boekje). Stripfiguur 
met: IJzeren Dame (Eif-
feltoren), vrij als lucht, 
Normandische picknick, 
vulkanen, kasteel aan Loire, 
brug van Avignon, gondel 
van kabelbaan, filmcamera, 
huizen aan kust, op strand 
met surfplank, bij haven 
met schepen, kathedraal. 

9-7-’18. Viaduct.
€ 0.95. Viaduc du Viaur 
(Tarn-Aveyron), trein.
9-7-’18. Euromed*, Medi-
terrane huizen.
€ 1.30. Huis in Camargue, 
flamingo’s, paard.

GEORGIË
18-6-’18. Europa, bruggen.
2.90, 2.90 L. Besleti-brug 
bij Sukhumi, Vredesbrug 
in Tblisi. 

GIBRALTAR
10-3-’18. Verloving prins 
Henry van Wales en 
Meghan Markle.
Blok £ 3.-. Verloofd paar.
10-5-’18. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 65 jaar 
geleden.
£ 4.-. Britse vorstin tijdens 
kroningsceremonie.
10-5-’18. Bezoek 
vliegdekschip HMS ‘Queen 
Elizabeth’ aan Gibraltar.
Blok £ 3.- Vliegdekschip en 
Rots van Gibraltar.
18-5-’18. Royal Air Force 
100 jaar.
22, 64, 70, 80 p., £ 2.-, 3.-; 
velletje met 64, 70, 80 p., 
£ 3.-. Rots van Gibraltar 
met resp. Supermarine 
Spitfire Mark V, Hawker 
Sea Hurricane Mark I, 
Consolidated Catalina Mark 
I, Short Sunderland Mark I, 
Vickers Wellington Mark IC, 
Lockheed Hudson III; Euro-
fighter Typhoon T.1, Hawker 
Siddeley Buccaneer S.2, 
Hawker Siddely Nimrod 
MR.1, Boeing C-17A. 

GRIEKENLAND
14-5-’18. Holocaust van 
Griekse joden.
Blok € 1.50. Monument in 
Thessaloniki.
18-5-’18. Wereld Bijendag.
€ 0.50, 0.72, 0.80, 2.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van Apis mellifera. 

24-5-’18. Europa, bruggen.
Velletje met € 0.90, 3.40. 
Resp. Antirio-brug (Gefira 
Charilaos Trikoupis), Plaka-
boogbrug (Arta/Ioannina).
14-6-’18. Griekse Marine 
Academie 190 jaar.
€ 0.72, 0.80, 1.-, 2.62. Resp. 
wapenschild, militairen in 
historisch gala-uniform, 
academiegebouw met vlag, 
militair. 

19-6-’18. Inter-parlemen-
taire assemblee orthodoxe 
zaken 25 jaar. 
€0.90. Beeldmerk.
19-6-’18. 100e geboorte-
dag Nikolaos Psaroudakis.
€ 0.72. Portret onderwijzer 
en advocaat. 
19-6-’18. Grieks Wiskundig 
Genootschap 100 jaar.
€ 0.80. Beeldmerk.

GROENLAND
16-4-’18. Associatie 
‘Groenlandse Kinderen’, 
schilderijen van koningin 
Margarethe II.
2.-, 2.-, 5.-, 5.-, 10.-, 10.-, 
14.-+1.- kr. Resp. Verschil-
lende landschappen. Ook 
velletje met de zegels. 
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25-5-’18. Norden 2017, vis.
Velletje met 12.-, 16.- kr. 
Resp. makreel (Scomber 
scombrus), haring (Clupea 
harengus). Ook velletje met 
de zegels.
25-5-’18. Historische 
bankbiljetten, II.
38.-, 40.- kr. Biljetten van 
resp. 1 kr. met hert, 5.- kr 
met ijsbeer. Ook blokken 
met elk een zegel. 

25-5-’18. Sepac*, bijzon-
der vergezichten.
16.- kr. Berglandschap.
25-5-’18. Kroonprins 
Frederik 50 jaar.
50.- kr. Portret. Ook blok 
met zegel.

GROOT-BRITTANNIË
5-6-’18. Koninklijke Kunst 
Academie.
1st, 1st, £ 1.25, 1.25, 1.55, 
1.55. Werken van resp. 
Grayson Perry (1960), 
Fiona Rae (1963), Norman 
Ackroyd (1938), Barbara 
Rae (1943), Yinka Shoni-
bare (1962), Tracey Emin 
(1963). 

26-6-’18. Televisieserie 
‘Dad’s army’.
2nd, 2nd, 1st, 1st, £ 1.45, 
1.45, 1.55, 1.55. Teksten 
en spelers resp. Sergeant 
Wilson, soldaat Pike, 
kapitein Mainwaring, 
tweede korporaal Jones, 
soldaat Walker, soldaat 
Fraze, soldaat Godfrey, 
hoofdbewaker Hodges. 
31-7-’18. Hampton Court 
Palace.
1st, 1st, 1st (samenhan-
gend), £ 1.55, 1.55, 1.55 
(samenhangend); velletje 
met 1st, 1st, £ 1.45, 
1.45. Resp. zuidvleugel, 
westvleugel, oostvleugel, 
vijvertuin, paleisdoolhof, 
tuin met fontein; hal, 
slaapkamer, koninklijke 
kapel, trappenhuis.

16-8-’18. Reis van James 
Cook met ‘Endeavour’ 250 
jaar geleden.
2nd, 2nd, 1st, 1st, £ 1.45, 
1.45 (per waarde samen-
hangend); velletje met 
1st, 1st, £ 1.45, 1.45. Resp. 
botanicus Joseph Banks 
(1743-1820) met vogel 
en planten, traditionele 
inheemse kleding, James 
Cook (1728-1779) met 
‘Endeavour’, sextant en 
zon, Nieuw-Zeelandse 
Maori met clianthus-plant 
en bloemen, botanisch il-
lustrator Sydney Parkinson 
(1745-1771) met vogel; 
landkaart, botenhuis en 
kano’s op Raiatea, Maori 
fort op rots in Mercury Bay 
(Nieuw-Zeeland), reparatie 
van ‘Endeavour’. 

GUERNSEY
2-5-’18. Huwelijk prins 
Henry van Wales en 
Meghan Markle.
Velletje met £ 2.-, 2.-. 
Toekomstig echtpaar.
19-5-’18. Huwelijk prins 
Henry en Meghan Markle.
Velletje met viermaal 1st. 
Verschillende afbeeldingen 
van paar.
23-5-’18. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 65 jaar 
geleden.
46, 62, 63, 76, 85, 94 p. 
Verschillende portretten 
van Britse vorstin. 

HONGARIJE
2-5-’18. Tussen de sterren.
Velletje met viermaal 
155 Ft. Orionnevel, 
Zevengesternte, Krabnevel, 
Ringnevel. Velletje verkocht 
met toeslag van 150 Ft. 
bestemd voor de jeugd-
filatelie.

2-5-’18. Frankeerzegels, 
postgeschiedenis, II.
20, 40, 50, 60, 90, 500 Ft. 
Resp. brievenbus (1902), 
gebeeldhouwd reclame-
bord (1896) met posthoorn 
en kroon, uniformkraag 
met knoop (1896), 
brievenweger, driewieler 
motorfiets (1900), post-
auto (1906). 

2-5-’18. Edict van Torda 
450 jaar geleden, akte voor 
religieuze tolerantie.
450 Ft. Schilderij 
‘Toespraak van Ferenc 
Dávid’ van Aladár Körösföi-
Kriesch (1863-1920).
2-5-’18. Medicinale plant 
van het jaar.
Blok 1.000 Ft. Lavendel 
(Lavendula angustifolia 
ssp. Angustifolia).
24-5-’18. Internationaal 
Jaar van de Familie.
Blok 500 Ft. Luchtballon 
met gezin in mand.
25-5-’18. Wereldkam-
pioenschap voetbal in 
Rusland.
385 Ft. Beeldmerk, bal.
1-6-’18. Museumschatten.
345, 415 Ft. Jósa András 
Museum (Nyíregyháza): 
portret van museumoprich-
ter Josá Andras (1834-
1918) en ruiterstandbeeld 
met kaftanspeld, 
Blaufärber Museum 
(Papa): kuipruimte voor 
textielkleuring en wapen-
schild van Kluge-familie 
met textielmonsters.
1-6-’18. Steden.
200, 200, 200 Ft. Geogra-
fische aanduidingen met 
Sárospatak: cultuur- en 
bibliotheekgebouw, Sárvár: 
Nádasdy-burcht, Siófok: 
watertoren. 

29-6-’18. Slagschip ‘Szent 
István’ 100 jaar geleden 
getorpedeerd.
Blok 800 Ft. Zinkend schip.

ITALIË
27-4-’18. Abdij van San 
Miniato al Monte 1000 jaar.
€ 0.95. Abdij in Florence.
9-5-’18. Europa, bruggen.
€ 0.95, 1.-. Resp. brug over 
Metauro (Fermignano), 
Pietra-brug (Verona).
11-5-’18. Theater Mar-
rucino in Chieti 200 jaar.
€ 0.95. Balkons en podium 
met gordijn beschilderd 
door Giovanni Ponticelli 
(1829-1880). 

16-5-’18. Aardbeving 
in Belice-vallei 50 jaar 
geleden.
€ 0.95. Poort van Belice, 
puin en nieuwbouwhuizen.
19-5-’18. Corazzieri 
Regiment 150 jaar.
€ 0.95. Palazzo Quirinale 
(Rome) met vlaggen, mili-
tair op paard, wapenschild 
met leeuwen en vlaggen.
24-5-’18. Eliseo-theater in 
Rome 100 jaar.
€ 0.95. Theater entree. 
25-5-’18. Organisatie voor 
onderhoud en aanleg van 
wegen ANAS 90 jaar.
€ 0.95. Beeldmerk.
26-5-’18. Tonijnconserven-
fabriek Maruzella 100 jaar.
€ 0.95. Medewerksters met 
blikken, potje tonijn. 

14-6-’18. Salvatore Quasi-
modo (1901-1968).
B (€ 0.95). Portret dichter 
en Nobelprijswinnaar. 
15-6-’18. Wijnproducent 
Carpène Malvolti 150 jaar.
B. Beeldmerk met druiven, 
lakzegel. 

22-6-’18. Bekende oud-
presidenten.
€ 0.95, B, B. Vlag met 
portret van Oscar 
Luigi Scalfaro (1918-2012), 
Giuseppe Saragat (1898-
1988), Giovanni Gronchi 
(1887-1978).

JERSEY
12-7-’18. Organisatie JOA*, 
50 jaar hulp aan overzee.
50, 65, 76, 82, 94 p., 
£ 1.12. Beeldmerk met 
resp. Rwanda: Jersey-koe, 
Zuid-Soedan: vrouw met 
doos voedsel, Uganda: 
bestrijders tropische ziek-
tes, Nepal: economische 
aanleg elektriciteitsmast, 
Madagaskar: man in bootje, 
Kenia: aanleg zanddam. 

KOSOVO
12-4-’18. Stad Gjilan.
€ 1.-, 2.-. Stadsbeeld in 
resp. 2018, 1925. 

9-5-’18. Europa, bruggen.
€ 1.-. 2.-; blok € 2.-. Resp. 
Terzijski-brug, brug in 
Rugova-kloof; brug met 
paarden en mensen.
25-5-’18. Bekende 
personen.
€ 1.30. Portretten van 
patriotten en activisten 
Nazim Gafurri Deshmoret 
en Stak Mark Mirdita.

KROATIË
15-5-’18. Bernardin Sokol 
(1888-1944).
3.10 kn. Portret geestelijke 
en musicus, muziekschrift.
4-6-’18. Toerisme, Varaždin.
3.10, 3.10 kn. Sint Nicolaas-
kerk, steltlopers tijdens 
Špancirfest-festival. 

14-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
6.50 kn. Voetballer in Kroa-
tisch shirt, beeldmerk.

LETLAND
18-5-’18. Herdenkingspark 
Likteņdārzs.
€ 0.64. Amfitheater.
8-6-’18. Inheemse Vogels.
€ 0.50, 1.41. Resp. 
Tringa totanus, Aegithalos 
caudatus. 

8-6-’13. Frankeerzegels, 
bloemen.
€ 0.25, 2.13. Resp dahlia’s, 
lathyrus.

LIECHTENSTEIN
4-6-’18. Bergkruizen.
1.-, 1.50 (Sepac*), 2.-, 
2.60 F. Kruis op resp. Kel-
che, Kläusli, Mittlerspitz, 
Hubel. 

4-6-’18. 100 jaar recht-
streekse verkiezingen.
1.- F. Vulpen, computer-
reeksen.
4-6-’18. Beschermd 
natuurgebied: Hälos.
1.-, 1.-, 1.-, 1.- F. (twee paren 
samenhangend met door-
lopend beeld). Tweemaal 
voorjaarsbeeld, tweemaal 
zomerbeeld. 

11-6-’18. Erfprins Lois von 
Liechtenstein 50 jaar.
1.30, 2.20, 2.80 F. Resp. 
groene kroon en jaartallen, 
portret, rode kroon en 
leeftijd.
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LITOUWEN
18-5-’18. 250e geboor-
tedag Andrius Sniadeckis 
(1768-1838)
€ 0.97. Portret scheikundige.
8-6-’18. Etnische minder-
heid in Litouwen.
€ 1.-. Tataren in traditionele 
kleding. 

LUXEMBURG
15-5-’18. Vogels. 
€ 0.25, 70, 0.95. Beeld-
merk Birdpex met resp. 
Acrocephalus scirpaceus, 
Hirundo rustica, Luscinia 
svecica. 

15-5-’18. Sepac*, bijzon-
dere taferelen.
€ 0.95. Kasteel van 
Beaufort.
15-5-’18. Nationale acade-
mie Instituut Grand-Ducal 
150 jaar.
€ 0.70. Microscoop, 

MADEIRA
9-5-’18. Europa, bruggen.
E20g; velletje met twee-
maal E20g. Resp. brug over 
rivier Socorridos (Cámara 
de Lobos); Couzinhas-brug 
(Faial), Socorridos-brug. 

MALTA
22-5-’18. Valletta, 
Europese cultuurhoofdstad 
2018.
€ 0.25, 0.63, 2.-. Resp. 
stichter van Valetta Jean 
Parisot de la Valette 
(1494-1568), stadsbeeld 
met moderne en klassieke 
architectuur, portret van 
De la Valette. 

14-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
Blok € 3.-. Mascotte wolf 
Sabivaka, toren van Basili-
uskathedraal in Moskou.

MAN
14-6-’18. Sciencefiction-
film ‘Een zwerftocht in de 
ruimte’ 50 jaar geleden in 
première.
25, 30, 52, 75, 83 p., £ 1.40, 
1.93, 2.01. Verschillende 
afbeeldingen uit film van 
Amerikaanse regisseur 
Stanley Kubrick (1928-
1999). Ook velletje met de 
zegels.
30-6-’18. Manx Electric 
Railway 125 jaar.
1st, EU (Europa), £ 1.25, 
RoW, £ 1.87, 1.93. Beeld-
merk met resp. treinen nr. 
6 en 22 en 16 bij station 
Derby Castle, trein nr. 9 op 
Ballure Viaduct, trein nr. 16 
met postwagen, trein nr. 1 
bij Laxey, treinen nr. 1 en 2 
bij station Derby Park, trein 
nr. 7 bij Bulham Rocks. 

MOLDAVIË
3-5-’18. Uitvindingen.
5.75, 9.50 L. Resp. 
Nikola Tesla (1856-1943): 
elektrische inductiemotor, 
Alexander Fleming (1881-
1955): penicilline.
18-5-’18. Schatten van 
Lărguţa.
1.20, 1.75, 5.75 L. Gouden 
munten uit Hellenistische 
tijdperk periode resp. 
Philippus II van Macedonië 
(382-336 v.Chr.), Alexander 
III van Macedonië (356-323 
v.Chr.), Philippus III van 
Macedonië (359-317 
v.Chr.). 

1-6-’18. Dag van het Kind, 
sprookjes.
1.20, 5.75 L. Resp. prins 
en prinses op paard, beer 
en vos.
23-6-’18. Postcrossing.
11.- L. Kind met hart-
vormige ballonnen op 
wereldbol.

MONACO
7-6-’18. Sepac*, spectacu-
lair vergezicht. 
€ 0.95. Besneeuwd kust-
landschap.
7-6-’18. Vogel.
€ 1.30. Kuifaalscholver 
(Phalacrocorax aristotelis). 

19-6-’18. Historisch 
Monegaskisch leengoed, 
Chilly-Mazarin.
€ 1.90. Kasteel.
19-6-’18. Eerste treinaan-
komst in Monaco 150 jaar 
geleden.
€ 1.90. Trein, station. 

23-6-’18. Historische 
bezittingen van Grimaldi’s.
Velletje met viermaal 
€ 0.59. Wapenschilden van: 
Grimaldi’s: kroon en palm-
takken, Beaux-de-Provence: 
ster, Menton: boom en 
strijders, Carladès: leeuw. 
18-7-’18. Monegaskische 
afdeling schrijversorgani-
satie P.E.N. 50 jaar.
€ 0.95. Vulpen, beeldmerk, 
kust en stad.
18-7-’18. 100e geboor-
tedag Nelson Mandela 
(1918-2013).
€ 1.20. Portret anti-apart-
heidsstrijder en politicus.

18-7-’18. 200e geboor-
tedag prins Charles III 
(1818- 1889).
€ 2.60. Portret vorst van Mo-
naco en stichter casino van 
Monte-Carlo, medaille van 
Orde van St. Charles, toren 
van kerk van St.  Charles.

MONTENEGRO
9-5-’18. Europa, bruggen.
€ 0.95. Moštanica-brug in 
Nikšić. Ook blok met zegel. 

31-5-’18. Natuurbescher-
ming.
€ 0.50. Meer van Zminje.
20-6-’18. Olympische 
Spelen in PyeongChang.
€ 1.-. Beeldmerk: tijger.

NEDERLAND
22-5-’18. Groningse 
kunstenaarsvereniging 
De Ploeg 100 jaar geleden 
opgericht.
Velletje met tienmaal 1. Ver-
schillende schilderijen van 
Alida Jantina Pott (1888-
1931), ‘Na het bezoek’ van 
Jan Altink (1885-1971), Jan 
Gerrit Jordens (1883-1962), 
Jan Wiegers (1893-1959), 
Wobbe Alkema (1900-1984), 
Johan Dijkstra, (1896-1978),  
George Martens (1894-
1979), Job Hansen 
(1899-1960), Ekke Kleima 
(1899-1958), Jan van der 
Zee (1923-1988), Hendrik 
Werkman (1882-1945). 

4-6-’18. Mooi Nederland, 
stadspoorten.
Velletje met vijfmaal 1. Cu-
lemborg), Zierikzee, Hattem, 
Bergen op Zoom, Vianen.

4-6-’18. Beleef de natuur, 
insecten.
Velletje met tienmaal 1. 
Grote beer (Arctia caja), 
pyamawants (Grapho-
soma lineatum), meikever 
(Melolontha melolontha), 
zwartbruine wegmier 
(Lasius niger), olifantsrups 
(Deilephila elpenor), 
citroenlieveheersbeestje 
(Psyllobora vigintiduo-
punctata), gewone pant-
serjuffer (Lestes sponsa), 
kruisspin (Araneus diade-
matus), kleine vuurvlinder 
(Lycaena phlaeas), moeras-
sprinkhaan (Stethophyma 
grossum). 

NOORWEGEN
15-6-’18. Noorse Toeris-
tenorganisatie 150 jaar.
Innland, Innland, Eu-
ropa, Europa. Resp. kano’s, 
wandelaars, landschap, 
berghut en skiër. 
15-6-’18. Kabelspoorweg 
Fløibanen 100 jaar.
Innland, Innland. Treinstel 
met resp. mannen, man. 

15-6-’18. 100e geboor-
tedag Gunnar Sønsteby 
(1918-2012).
24.- kr. Portret verzets-
strijder en onderscheiding 
Noorse oorlogskruis.

OEKRAÏNE
20-5-’18. Finale UEFA* 
Champions League in Kiev.
9.- Hr. Stadion, trofee, 
beeldmerk. 

19-6-’18. Schilder Mikhail 
Vrubel (1856-1910).
5.- Hr. Schilderij ‘Meisje 
tegen achtergrond van 
Perzisch tapijt’. 
27-6-’18. Europa, bruggen.
Z, W. Resp. Brug van de vier 
Evangelisten in Schonbron-
park, Viauk-viaduct bij 
Plebanivka.
3-7-’18. Insecten.
Zevenmaal 7.50 Hr. Lyristes 
plebejus, Calopteryx virgo, 
Apatura ilia, Mantis religi-
osa, Decticus verrucivorus, 
Bombus hortorum. 

OOSTENRIJK
8-6-’18. Bisdom Graz-
Seckau 800 jaar.
€ 0.80. Detail van beeld van 
heilige Rupert van Salzburg 
(660-710).
24-6-’18. Klederdracht.
€ 0.80. Dirndl blouse en rok 
met schort uit Thayatal. 

26-6-’18. 100e sterfdag Pe-
ter Rosegger (1843-1918).
€ 2.30. Portret schrijver.
29-6-’18. Voorzitterschap 
Europese Unie.
€ 1.35. Landkaart met vlag, 
sterrenkring. 

 



428 FILATELIE  AUGUSTUS 2018

16-5-’18. Samenwerking 
met Japan. Gezamenlijke 
uitgifte met Japan.
27, 27 r. Bloemen met linten 
in nationale kleuren van 
Rusland, Japan. 
17-5-’18. Historie van 
bijenhouderij. 
Velletje met viermaal 40 r. 
(zeskantig). Verschillende 
afbeeldingen van imkers.
25-5-’18. 300 jaar Rus-
sische politie.
Blok 95 r. Tsaar Peter de 
Grote (1672-1725) benoemt 
generaal graaf Anton Man-
uilovich Devier (1682-1745) 
tot politiehoofd. 
29-5-’18. Wapenschilden.
Blok 70 r.; blok 70 r. Resp. 
autonoom district Jamalië: 
hert en ijsberen; Novosi-
birsk: rivier en brug. Beide 
blokken met landkaart op 
rand.
8-6-’18. Wapenschilden.
Blok 70 r.; blok 70 r. 
Grozny: moskee; Regio 
Ivanovo: vrouw met spin-
newiel. Beide blokken met 
landkaart op rand.
14-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
Blok 100 r. (zeskantig 
zegel). Trofee Coupe 
Jules Rimet. Ook blok met 
ongetand zegel.
14-6-’18. Opdruk.
40 r. op 26.50 r. Opdruk 
op zegel met VN-gebouw 
in New York uitgegeven in 
2015.
25-6-’18. Russische 
Kremlins.
46 r. Kremlin van regio 
Vologda.
25-6-’18. 50 jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Singapore, moderne 
architectuur. Gezamenlijke 
uitgifte met Singapore.
40, 40 r. Park Gardens 
(Singapore), Zaryadye Park 
(Moskou). Ook velletje met 
de zegels. 

6-7-’18. 100e geboortedag 
Leonard Bernstein (1918-
1990).
€ 0.90. Portret componist 
en dirigent.
6-7-’18. Hedendaagse kunst.
€ 1.80. Schilderij ‘Big Es’ 
van Hubert Scheibl (1952).
20-7-’18. Oostenrijks design.
€ 2.70. Brandweerhelm 
Heros-titan van Rosenbauer. 

POLEN
2-5-’18. Mijn thuisland.
A (2.60 ZŁ.). Gestileerde 
vorm van landkaart in 
nationale kleuren. 

11-5-’18. Frankeerzegel, 
bloem.
6.80 ZŁ. Lelietje-van-dalen 
(Convallaria majalis).
19-5-’18. Moeder van 
Zagłębie
B 350g. Maria met Kind.
30-5-’18. Animatiefilm 
‘Proszę słonia’.
Velletje met 2.60, 3.20 ZŁ. 
Verschillende afbeeldingen 
van olifant en zijn vriend 
Pinio. 
3-6-’18. Orgels in Polen.
Blok 6.80 ZŁ. Orgel in 
Heilige Drieëenheidskerk in 
Gdansk. 

14-6-’18. Robert Lewan-
dowski (1988).
6.- ZŁ. Portret voetballer.
16-6-’18. Heilige pater Pio 
(1887-1968).
2.60 ZŁ. Portret kapucijner 
pater.
22-6-’18. Bisdom Poznan 
1050 jaar.
A (2.60 ZŁ.). Bisschop 
Jordan, kathedraal van 
heiligen Petrus en Paulus.
22-6-’18. Stad Żywiec.
10.- ZŁ. Beeld van 
St.  Florian, fort.
24-6-’18. Heilige Dorothea 
von Montau (1347-1394). 
2.60 ZŁ. Kluizenaar en 
mysticus met pijlen in 
lichaam. 

PORTUGAL
30-4-’18. 100e geboor-
tedag Fernando Peyroteo 
(1918-1978).
N20g. Portret voetballer 
met trofee en ploeggeno-
ten van Sporting Lisbon, 
clublogo.
7-5-’18. Botanische tuin 
van Ajuda 250 jaar.
N20g, A20g, E20g, I20g; 
blok € 2.-. Resp. vier 
verschillende tuinafbeel-
dingen; koning Jozef I 
(1714-1777). 

8-5-’18. Museum van het 
Oosten in Lissabon.
€ 0.65, 1.-; velletje met 
€ 1.-, 1.-. Resp. jurk uit Beij-
ing opera (1900), houten 
standbeeld van godin 
Guanyin (begin 20e eeuw); 
Japanse stijgbeugels 
(16e/17e eeuw), detail 
van kostuum van rechter 
Bao Gong uit Bejing Opera 
(1970).

9-5-’18. Europa, bruggen.
E20g; velletje met twee-
maal E20g. Resp. Vasco 
da Gama-brug (Lissabon); 
Romeinse brug (Chaves), 
Vasco da Gama-brug.
9-5-’18. Europees Jaar van 
Cultureel Erfgoed.
N20g, A20g, E20g, I20g; 
velletje met € 1.-, 1.-. 
Voorwerpen uit verschil-
lede nationale musea zoals 
sculpturen, keramiek en 
schilderijen.
18-6-’18. Peter Café Sport 
100 jaar in Horta (Azoren)
€ 0.53, 0.53, 0.86, 0.91; 
blok € 1.50. Beeldmerk met 
potvis en resp. bezoekers 
bij ingang, bar, eigenaar 
José Henrique Gonçal-
ves Azevedo, tafel met 
zeemansboeken en -at-
tributen; buitenkant café 
met beeldmerk potvis. 

20-6-’18. Bekende 
personen.
Zevenmaal € 0.53. Schilder 
Domingos Sequeira 
(1768-1837), botanicus 
Bernardino António Gomes 
(1768-1823), schilder 
Tomás José da Anunciação, 
pianist José Vianna da 
Motta (1868-1948), uitvin-
der en geestelijke Manauel 
António Gomes ‘Padre 
Himalaya’(1868-1933), 
bankier António Champa-
limaud (1918-2004), his-
toricus Vitorino Magalhaes 
Codinho (1918-2011). 
22-6-’18. Ontdekking ei-
land Porto Santo (Madeira) 
600 jaar geleden.
€ 0.53, 0.53, 0.86, 0.91; 
blok € 1.50. Landschappen 
met resp. herder met koe, 
maïskolf, agave, palm-
bomen; schip en landkaart.

ROEMENIË
7-5-’18. Decoraties uit 
Eerste Wereldoorlog.
2.90, 3.-, 4.50, 16.- L. 
Resp. Nationale Orde Ster 
van Roemenië, Nationale 
Orde Kroon van Roemenië, 
Militaire Dapperheidsme-
daille, herdenkingskruis 
Oorlogsmedaille 1916-1918.
11-5-’18. Hedendaagse 
kunst.
2.90, 3.-, 15.- L. Resp. 
keramiek ‘Dantesca I’ van 
Daniela Fainis (1961), 
schilderij ‘De kus’ van Vla-
dimir Zamfirescu (1936), 
glaskunstwerk ‘Ontkieming’ 
van Ioan Nemţoi (1964). 
18-5-’18. Roemeense Judo 
Federatie 50 jaar.
2.90, 12.- L. Verschillende 
judotechnieken. 

31-5-’18. 45 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Thailand, klederdrachten. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Thailand.
1.50, 1.50 L. Vlag met man 
en vrouw in kledij resp. 
uit Oltenia, van Phutai 
bevolkingsgroep uit Sakon 
Nakhon. 

7-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
1.70, 2.-, 3.-, 8.50 L. 
Beeldmerk en verschil-
lende afbeeldingen van 
voetballers. Ook velletje 
met de zegels.

15-6-’18. Beroemde 
Roemenen.
1.-, 1.20, 1.50, 1.70, 2.-, 3.-, 
7.-, 8.50, 28.50 L. Portret-
ten van resp. neurochirurg 
Sofia Ionescu-Ogrezeanu 
(1920-2008), socioloog 
Dimitri Gusti (1880-
1995), microbioloog Ion 
Cantacuzino (1863-1934), 
schrijver Nichita Stănescu 
(1933-1983), ingenieur en 
luchtvaartpionier Aurel 
Vlaicu (1882-1913), schrij-
ver en filosoof Lucian Blaga 
(1895-1961), uitvinder en 
luchtvaartpionier Traian 
Vuia (1872-1950), wiskun-
dige en astronoom Spiru 
Haret (1851-1912), uitvinder 
Henri Coandă (1886-1972). 
24-6-’18. Nationale kleder-
dracht, blouses.
3.-, 5.-, 7.-, 11.50 L. 
Blouses uit resp. Crisana 
en Maramures, Bucovina 
en Moldova, Banat en 
Transylvanië, Oltenia en 
Muntenia. Ook velletje met 
de zegels. 

29-6-’18. Roemeense 
mineralen.
2.-, 5.-, 8.50, 12.- L. Resp. 
pyriet en kwarts, galeniet 
en semseyit, gips en cal-
ciet, kwarts en calciet. Ook 
velletje met de zegels.

RUSLAND
4-5-’18. 200e geboortedag 
Karl Marx (1818-1883).
27 r. Portret filosoof en 
econoom.
7-5-’18. Inauguratie 
president Poetin.
22 r. Spasskaya-toren van 
Kremlin in Moskou.
8-5-’18. Weg naar de 
overwinning, slag om de 
Kaukasus (1943).
41 r. Militairen met geweer 
en verrekijker, en op 
paarden met zwaarden.
10-5-’18. Wereldkampi-
oenschapvoetbal 2018.
Achtmaal 40 r. Vlaggen van 
deelnemende landen – vier 
vlaggen per zegel – en 
spelmomenten. 
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SAN MARINO
5-6-’18.Shinto-tempel in 
San Marino.
Velletje met € 2.-, 2.- 
(doorlopend beeld). Land-
schap en kersenbloesem, 
tempelpoort.
5-6-’18. Jaar van Toerisme 
Europa-China.
€ 0.70, 0.95, 2.50. 
Verschillende combinaties 
van Europese en Chinese 
gebouwen. 

5-6-’18. Historisch 
centrum 10 jaar Unesco*-
werelderfgoed.
Velletje met € 1.20, 1.20, 
1.20. Gouvernementsge-
bouw, Capitani Regenti 
tijdens inhuldigingsce-
remonie, symbolen van 
Capitani Regenti.
5-6-’18. Verpakkings-
bedrijf ASA-groep.
€ 1.-. Blikken, beeldmerk. 
5-6-’18. Speciale post.
€ 0.50, 1.60, 2.-. Resp. ren-
dier met brief bij brieven-
bus, kikker bezorgt brief bij 
vis, olifanten bekijken hun 
postzegelverzameling. 

SERVIË 
11-4-’18. Steden.
70, 70 din. Winkelstraat en 
synagoge in Kragujevac, 
toren van gemeentehuis en 
fonteinen in Subotica.
24-4-’18. Publicatie 
Servisch woordenboek van 
Vuc Stefanović Karadžić 
200 jaar geleden.
23 din. Portret linguïst met 
woordenboek.
9-5-’18. Europa, bruggen.
69, 100 din. Resp. Gazela-
brug (Belgrado), Žeželj-
spoorbrug (Novi Sad). 

18-5-’18. PTT Museum 
95 jaar.
23, 46, 50, 70 din. Resp. 
postkoets, telefoon, tele-
fooncentrale, telegraaf.
31-5-’18. Schrijvers.
Zesmaal 23 din. Boeken 
en portretten van Aleksa 
Šantić (1868-1924), Milos 
Crnjanski (1893-1977), 
Srđa Trifković (1954), Ivan 
Toergenjev (1818-1893), 
Maksim Gorky (1868-
1936), Aleksandr Solzjenit-
syn (1918-2008).
5-6-’18. Europese Natuur-
bescherming.
50, 74 din. Beeldmerk 
met resp. grot van Cerje, 
Sopotnica-watervallen. 

14-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
23, 74 din.; blok 170 din. 
Trofee met resp. voetballer, 
voetballers; bal.
19-6-’18. Kinderzegels, 
jonge dieren.
Viermaal 23 din. (samen-
hangend). Patagonische 
haas, poolwolf, geit, zwarte 
zwaan (Cygnus atratus).

SLOVENIË
25-5-’18. Europa, bruggen.
€ 1.15, 1.26. Resp. 
Čevljarski-brug (Lubljana), 
Puhov-brug in Ptuj.
25-5-’18. Bijgeloof en 
magie in Slovenië.
€ 0.40, 0.48, 0.58, 0.78,1.-. 
Resp. heks op bezemsteel 
met vogel en vuurpot, 
zwarte kat, geboortekrans, 
hand van waarzegger, krans 
van heilige Johannes. 

25-5-’18. Schip.
Blok € 1.15. M.s. ‘Lubljana’.
25-5-’18. Natuurlijk 
mineraalwater van Donat 
Mg 110 jaar.
€ 0.48. Fles water.
25-5-’18. Grottenolm-sa-
lamander 250 jaar geleden 
ontdekt.
€ 1.77. Proteus anguinus. 

25-5-’18. Internationale 
Dag van de Bij.
Blok € 1.-. Bij (Apis mel-
lifera carnica) op bloem.

SLOWAKIJE
18-5-’18. Technisch 
monument.
€ 0.50. Historische kracht-
centrale in Piešťany.
1-6-’18. Flora.
T2 50g. Boeket pioenen. 

15-6-’18. 50e Inter-
nationale Scheikunde 
Olympiade.
€ 1.25. Beeldmerk met 
structuurformule.
22-6-’18. Kroning Ferdi-
nand II (1578-1637) 400 
jaar geleden.
€ 1.70. Rooms-Duits koning 
en keizer.
27-6-’18. 25 jaar lid van 
Raad van Europa.
€ 1.25. Blok met Europese 
sterrenkring.
30-6-’18. Stadsmuseum 
Bratislava 150 jaar.
€ 1.30. Gebouw met klok-
kentoren.

SPANJE
13-4-’18. Film Star Wars, 
Han Solo.
Tweemaal blok € 5.-. Han 
Solo met resp. machinege-
weer, Chewbacca.
3-5-’18. Alicante.
A. Provincieletter A en 
stad Benidorm aan de 
kust met elementen van 
rode garnaal uit Denia, 
playmobil poppetje, olijven 
met ansjovis, sculptuur 
‘Dama de Elche’, traditoneel 
feest ‘Moros y Christianos’, 
haas, kasteel van Santa 
Barbara, noga uit Jijona, 
monastrelldruif. 

3-5-’18. Toledo.
A. Provincieletters TO en 
windmolens van Consuegra 
met elementen van, stalen 
speer, rietblazerinstrument 
dulzina, marsepein, Don 
Quixote, Alcázar-fort, 
saffraan, portret schilder 
El Greco (1541-1614), rode 
patrijs, stenen leeuw voor 
kathedraal van Santa María 
de Toledo. 
11-5-’18. Brug van Ourense 
100 jaar.
€ 1.35. Brug over rivier Miño. 

23-5-’18. Cultureel festival 
‘La Celestina’ in Montalbán. 
A2. Opvoering van werken 
van schrijver Fernando de 
Rojas (1470-1541): hart 
met slot, middeleeuwse 
personen.
25-5-’18. Kathedraal van 
Léon.
Blok A. Hoofdingang Santa 
Maria-kathedraal. 
1-6-’18. Zamora
A. Provincie letter Z met 
elementen van Iberische 
wolf (Canus lupus signa-
tus), middeleeuwse stenen 
brug, over rivier Duero, 
zamorano-kaas, processie 
in Heilige Week, vrouw in 
traditionele klederdracht, 
El Salvador-kathedraal.

8-6-’18. Bezoek Davis 
G. Farragut aan Menorca 
(1801-1870) 150 jaar 
geleden.
€ 0.55. Portret admiraal van 
Amerikaanse vloot, vlaggen, 
schip in haven van Mahon. 

8-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
€ 2.-. Beeldmerk.
14-6-’18. Spaanse Konink-
lijke Olympische Academie 
50 jaar.
€ 1.35. Beeldmerk, atleten.
18-6-’18. 100e geboorte-
dag Guillermina Martínez 
Cabrejas ‘Mariemma’ 
(1917-2008).
€ 0.55. Danseres en 
choreografe.
18-6-’18. 100e geboorte-
dag Gloria Fuertes (1917-
€ 1.35. Portret dichteres 
gevuld met gedichtteksten.
27-6-’18. Normen en waar-
den, Internationale Dag 
voor Doofblinde Personen.
A. Portret doofblinde 
Amerikaanse schrijfster 
Helen Keller (1880-1968), 
blindenstok. 

29-6-’18. Schaken.
€ 1.45. Pion.

TSJECHIË
20-6-’18. Uitvinding van 
Michael Thonet (1796-1871).
19.- Kč. Stoelen van 
gebogen hout. 
20-6-’18. 100 jaar Tsje-
choslowaakse postzegels.
Velletje met 27.-, 44.- Kč. 
(met tussenvel). Verschil-
lende postzegels in 
albumblad. 

20-6-’18. Eetbare pad-
denstoelen.
A, A. Leccinum rufescens, 
Amanita rubescens. 

20-6-’18. Frankeerzegel, 
flora.
1.- Kč. Convallaria majalis.

TURKIJE
9-5-’18. Wereldforum 
UPU* in Istanbul. 
4.- TL. Beeldmerk, tulpen, 
stadssilhouet met brug 
over Bosporus, moskee. 

9-5-’18. Europa, bruggen.
2.-, 4.- TL. Bruggen in resp. 
Artvin, Uzunköprü.
10-5-’18. Raad van State 
150 jaar.
1.-, 2.- TL. Resp. huidige 
vestiging, historisch ge-
bouw met moskee.
22-5-’18. Frankeerzegel, 
Antalya.
4.-TL. Klaprozen, aquaduct 
in oud Griekse stad Perge.
23-5-’18. Dienstzegels.
0.10, 0.20, 0.50, 1.-, 2.- TL. 
Verschillende afbeeldingen 
van eerste president 
Mustafa Kemal Atatürk 
(1881-1938).
5-6-’18. Duurzame 
energie.
Velletje met 2.-, 2.- TL. 
Vergrootglas met windmo-
lens, zonnepanelen met 
windmolen en biogasinstal-
latie.
10-6-’18. Çamlica-moskee.
2.- TL. Moskee in Istanbul. 
14-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
2.-, 2.-, 4.-, 4.- TL. Resp. 
wereldbeker, mascotte wolf 
Sabivaka als scheidrechter, 
mascotte als voetballer, 
doelman met bal. 

VATICAAN
3-5-’18. Koepel van Santa 
Maria del Fiore 600 jaar.
€ 1.-. Koepel bij kathedraal 
in Florence. 
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14-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
Tweemaal R$ 2.25 (samen-
hangend, doorlopend beeld). 
Voetballer met paarden en 
satelliet en admiraliteits-
toren in Sint-Petersburg, 
bal met matroejska’s en 
kerktoren in Moskou.

CANADA
18-5-’18. IJshockey, 
100 jaar toernooi Jeugd-
ijshockey Cup.
P. Trofee, spelers. 

11-6-’18. Bijeenkomst G7 
in Quebec.
$ 5.-. Vlag, verschillende re-
geringsleiders en ministers.
29-6-’18. Astronomie.
P, P. Melkweg, noorderlicht. 
Ook velletje met de zegels. 

13-7-’19. Haaien.
Vijfmaal P. Carcharodon 
carcharias, Cetorhinus 
maximus, Prionace glauca, 
Somniosus microcephalus, 
Isurus oxyrinchus. Ook 
velletje met de zegels.

CHILI
15-4-’18. Slag bij Maipu 
200 jaar geleden.
$ 360. Wapenschild, 
militairen op paarden. 

3-5-’18. Europa, bruggen.
€ 0.95, 1.-. Resp. brug 
van Sant’Angelo (Rome) 
met beschermheilige van 
bruggenbouwers Petrus, 
Karelsbrug (Praag) met 
priester en martelaar 
heilige Johannes Nepomu-
cenus (1345-1393). 
3-5-’18. Europees Jaar van 
Cultureel Erfgoed.
€ 0.10, 0.15, 0.30, 0.95. 
Beelden uit Vaticaans 
Museum resp. ‘Apollo van 
Belvedère’, ‘Augustus van 
Prima Porta’, ‘Liefdadigheid 
met vier kinderen’ van Gian 
Lorenzo Bernini (1598-
1680), ‘Perseus met het 
hoofd van Medusa’ van An-
tonio Canova (1757-1822). 

3-5-’18. Erkenning Slavi-
sche liturgische taal 1150 
jaar geleden. Gezamenlijke 
uitgifte met Slowakije. 
Blok € 5.95. Verzen uit 
evangelie van Marcus.
3-5-’18. Stichting ‘Centesi-
mus Annus Pro Pontifice’ 
25 jaar.
€ 0.95. Detail van schilderij 
‘Aanbidding der koningen’ 
van Domenico Ghirlandaio 
(1499-1494). 

WIT-RUSLAND
30-4-’18. Europa, bruggen.
H, P. (ook samenhangend). 
Resp. brug in Dzisna, voet-
gangersbrug naar Eiland 
van de tranen’. 

2-5-’18. Schilderijen in 
Wit-Russische museums.
A, A, H, H. Resp. ‘Vroeg 
voorjaar’ van Alexey 
Savrasov (1830-1897), 
‘Moeras met kraanvogels’ 
van Ivan Shishkin’ (1832-
1898), ‘Schepen’ van Ivan 
Aivazovsky (1817-1900), 
‘Berkenbos’ van Archip 
Kuindzhi (1841-1910). Ook 
velletje met de zegels. 

15-5-’18. 25e forum voor 
informatie en telecommu-
nicatie TIBO in Minsk.
H. Beeldmerk, QR-code.
20-6-’18. Medaillewin-
naars Paralympische 
Spelen in PyeongChang.
H, H, H; velletje 3.- r. Resp. 
Hanna Huskova (feestyle-
skiën), Darya Domracheva 
(biatlon), vrouwenestafet-
teteam met Naddezhda 
Skardino, Irinia Krivkom, 
Dzinara Alimbekava en 
Dary Domracheva; beeld-
merk en tekst.
23-6-’18. Stad Vitsebsk. 
M. Stadswapenschild, 
bevrijdingsmonument van 
drie bajonetten, kunstfes-
tival Slavanski Bazar, beeld 
voor schilder Marc Chagall.

ZWEDEN 
3-5-’18. Norden 2018, 
vissen.
21.- kr. (rolzegel); vijfmaal 
21.- kr. (in boekje), Resp. 
Gasterosteus aculeatus; 
Labrus mixtus, Cyclopterus 
lumpus, Gobiusculus fla-
vescens, Pholis gunnellus, 
Myoxocephalus scorpius. 

3-5-’18. 100e geboortedag 
filmregisseur Ingmar 
Bergman (1918-2007).
21.-, 21.- kr. Bergman met 
actrice Lena Endre (1955), 
scène uit film ‘Persona’ met 
Bibi Anderson (1935) en Liv 
Ullmann (1938).

3-5-’18. Europa, bruggen.
Velletje met 21.-, 21.- Kr. 
Doorlopend beeld van 
Öresund-brug.
3-5-’18. Flora.
Vijfmaal Brev (in boekje). 
Maarts viooltje (Viola 
odorata) en look-zonder-
look (Alliaria petiolata), 
daslook (Allium ursinum) 
en madeliefje (Bellis 
perennis), vogelmuur (Stel-
laria media) en hondsdraf 
(Glechoma hederacea), 
paardenbloem (Taraxacum 
officinale) en iep (Ulmus), 
barbarakruid (Barbarea 
vulgaris) en brandnetel 
(Urtica). 

ZWITSERLAND
21-6-’18. Bezoek paus 
Franciscus (1936).
100 c. Paus bij fontein in 
Genève. 

BUITEN EUROPA

AFGHANISTAN
25-4-’18. Saffraan.
100 Af. Saffraankrokus 
(Crocus sativus). 

ALGERIJE
12-5-’18. Historische 
monumenten.
5.-, 10.-, 20.-, 25.- Dh. 
Resp. graf van Lejdar 
(Tiaret), graf van Cédias 
(Khenchela), fort Bord 
el Mokrani (Bordj Bou 
Arredidj), opgravingen van 
Tiddis (Constatine).

16-5-’18. Internatio-
nale Dag van Vreedzame 
Samenleving. 
25.- Dh. Beeldmerk met 
wereldbol, landkaart, 
mensenkring, duif.
22-5-’18. Internatio-
nale Dag van Biologische 
Diversiteit.
25.- Dh. Wereldkaart, palm-
bomen, kameel, korenaren, 
haai, ijsbeer, koe, vogel, 
windmolens, regenwolken, 
zon. 

12-6-’18. Traditioneel 
gerecht.
25.- Dh. Schaal met 
couscous.
23-6-’18. Dag van de 
Verenigde Naties voor 
Openbare Dienstverlening.
25.- Dh. Beeldmerk, 
handen, mensen.

ANTIGUA EN 
BARBUDA
29-5-’18. Caribische 
rifoctopus.
Velletje met $ 6.-, 7.-, 8.-, 
9.-; blok $ 10.-. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Octopus briareus. 

29-5-’18. Kroning koningin 
Elizabeth II 1926) 65 jaar 
geleden.
Velletje met $ 3.-, 3.-, 5.-, 
6.-. 6.-; velletje met $ 6.50, 
6.50. Resp. handschoen, 
pen, diadeem, kroon, 
staatsgewaad; koets, vor-
stin met prins Philip (1921).

ARGENTINIË
8-5-’18. Astor Piazzolla 
(1921-1992).
Velletje met $ 45, 75. Resp. 
hand met bandoneon, 
portret bandoneonist en 
componist met instrument. 

ARUBA
15-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
130, 220 c. Spelers en 
trofee, mascotte wolf 
Sabivaka en doelman. 

ASCENSION
2-7-’18. Royal Air Force 
100 jaar.
20, 35, 50 p., £ 2.-. 
Vliegtuigen resp. Royal 
Aircraft Factory SE5a, 
Hawker Hurricane, Avro 
Vulcan, Tornado. 

BERMUDA
21-5-’18. Huwelijk prins 
Harry van Wales en Meghan 
Markle.
50 c., $ 1.15, 1.35. Verschil-
lende afbeeldingen van 
paar in verlovingstijd. 

BRAZILIË
16-5-’18. 200 jaar onaf-
hankelijkheid.
R$ 2.05. Portret Johan VI 
(1767-1826) van Portugal. 
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CHINA
VOLKSREPUBLIEK
5-5-’18. 200e geboortedag 
Karl Marx (1818-1883).
1.20, 1.20 y. Standbeeld 
van Duitse filosoof en 
econoom, standbeeld van 
Marx en Duits industrieel 
en filosoof Friedrich Engels 
(1820-1895).
11-5-’18. Mooi China.
1.-, 2.- y. (samenhangend). 
Resp. karstbergen van 
Wanfeng, Xixi Wetland Park 
met zwartsnavelooievaars 
(Ciconia boyciana).
11-5-’18. Hedendaagse 
kunst, II, schilderijen.
1.20, 1.20, 1.50 y. ‘Ik keek 
naar hen op en ze leken 
hoger te worden’ van Feng 
Zikai (1898-1975), ‘Berg-
rivier in herfst’ van Guan 
Shanyue (1912-2000), 
‘Twee arenden’ van Li 
Kuchan (1898-1963). 

19-5-’18. Culturele over-
blijfselen van de Zijderoute.
Viermaal 1.20 y. Kamelenka-
ravaan met verguld bronzen 
zijdeworm (Han-dynastie), 
gouden paard (Han-dynas-
tie), wijnbeker in vorm van 
dierenkop (Tang-dynastie), 
goud beschilderd bord 
(Tang-dynastie).
20-5-’18. Nationale Dag 
van Gehandicapten.
1.20 y. Hart, gehandicapte 
in rolstoel.
26-5-’18. Wetenschappers 
en publicaties.
Viermaal 1.20 y. Dokter en 
apotheker Li Shizhen (1518-
1593), Materia Medica, 
Song Yingxing (1587-1666), 
encyclopedie Verklaring van 
Werken van de Natuur.
9-6-’18. Landschappen bij 
oasestad Kashgar.
0.80, 1.20, 1.20, 1.20 y. 
Oude stad, ruïnes van stad 
Taxkorgan, bomen in Natio-
naal Park Zepu Jinhu Yang, 
bergpas Khujerab tussen 
Pakistan en China. 

9-6-’18. Bijeenkomst 
Shanghai Cooperation 
Organization in Qingdao.
1.20 y. Beeldmerk met 
landkaart, congresgebouw.
18-6-’18. Dichter Qu Yuan 
(339-378 v.Chr.).
1.20, 1.20 y.; blok 6.- y. 
Resp. Li Sao, Tian Weng; 
portret Qu Yan.
24-6-’18. Oprechtheid en 
onkreukbaarheid.
Viermaal 1.20 y. (samen-
hangend). Zi Han waar-
deert onkreukbaarheid, 
Yang Xu Hung weigert vis 
als gift, Yu Qian met wijde 
mouwen, Yu Chenglong 
verklaart publiekelijk giften 
te weigeren.

COCOS (KEELING)
EILANDEN
26-6-’18. Manden 
vlechten.
Velletje met $ 1.-, 2.-, 2.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van handen met vlechtwerk 
van palmbladeren. Ook 
velletje met de zegels. 

COLOMBIA
7-5-’18. Hogere militaire 
opleiding General Rafael 
Reyes Preto 109 jaar.
$ 20.000. Wapenschild, 
vlaggen.
9-5-’18. Jaar van Colombia 
en Mexico, vlinders. 
$ 10.000, 10.000 (samen-
hangend).Bloemen en lint 
in nationale kleuren met: 
Danaus plexippus, Morpho 
peleides. Gezamenlijke 
uitgifte met Mexico.
18-5-’18. Stad Baranquilla.
Velletje met zesmaal 
$ 5.000. Intendencia 
Fluvial, boulevard 
Gran Malécon del Rio, 
monument Gele Vlinders, 
haven met schip en kranen, 
kathedraal María Reina y 
Auxiliadora de Barranquilla, 
plaatsnaam in keramisch 
mozaïek. 

1-6-’18. Directoraat 
Nationale Belastingen en 
Douane DIAN 25 jaar.
$ 10.000. Beeldmerk, 
havenkraan, vliegtuig.

COSTA RICA
4-4-’18. Bekende 
schrijvers.
Velletje met 630, 685 Cs. 
Portretten en tekstregels 
van resp. Fabián Dobles 
R. (1918-1977), Joaquín 
Gutiérrez M. (1918-2000). 

31-5-’18. Componisten.
Velletje met 630, 630, 685, 
685 Cs. Resp. José Capmany 
Ulacia (1961-2001), Amelia 
Barquero Trejos met piano 
(1945), Guadalupe Urbina 
Juárez (1959), Fidel Gambea 
Goldenberg (1961-2011).
12-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
Velletje met 1.155,1.155 Cs. 
Coupe Jules Rimet, mas-
cotte wolf Sabivaka.

CUBA
27-1-’18. Aspecten van 
José Martí (1853-1895).
10, 15, 20, 45, 65, 75 c. 
Verschillende afbeeldingen 
met dichter, schrijver en 
leider in onafhankelijk-
heidsoorlog.
1-2-’18. Kamer van Koop-
handel 55 jaar.
65 c. Gebouw, haven-
activiteiten.
20-2-’18. Bedreigde 
vogels.
10, 30, 65, 75, 85, 90 c.; 
blok 1.- P. Resp. roodhals-
gans (Branta ruficollis), 
geelkopamazone (Amazona 
oratrix), koet (Porphyrio 
martello), kransarend 
(Harpyhaliaetus coronatus), 
kagoe (Rhynochetos 
jubatus), bruine hokko (Crax 
rubra); Cubaanse koningsti-
ran (Tyrannus cubensis). 

8-3-’18. Vestiging peda-
gogisch onderwijs ‘Ernesto 
Che Guevara’ in Angola 40 
jaar geleden.
90 c. Portret Che Guevara.
5-3-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
10, 35, 50, 85, 90 c. Beeld-
merk, spelers met bal.
1-5-’18. Viering 1 mei.
65 c. Vlaggen, 
10-5-’18. Dag tegen homo-
fobie en transfobie.
75 c. Slogan ‘Voor scholen 
zonder homofobie en 
transfobie’, vergrootglas, 
driehoek, passer, potlood.
14-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
10, 15, 35, 50, 65, 75, 85, 
90 c. Beeldmerk en vlaggen 
met spelers in nationale 
tenues.

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK
11-5-’18. Rotary Santo 
Domingo 75 jaar.
75.- P. Beeldmerk. 

FALKLANDEILANDEN
2-7-’18. Royal Air Force 
100 jaar.
31, 76 p., £ 1.22, 1.92. Land-
kaart en vliegtuigen resp. 
Nimrod MR2, F-4 Fantom, 
Harrier GR3, Typhoon. 

FILIPPIJNEN
16-4-’18. Sport.
Viermaal 17.- P. (met label 
voor persoonlijke invul-
ling). Boksen, gymnastiek, 
basketbal, volleybal. 

23-4-’18. Frankeerzegels, 
flora.
1.-, 5.-, 12.-, 35.- P. Resp. 
Jasminum sambac, 
Hibiscus sp., Kopsia fruti-
cosa, Pseuderanthemum 
reticulatum.
2-5-’18. Koloniale kerken.
Viermaal 12.- P. (samen-
hangend); velletje met 
zesmaal 12.- P. Resp. San 
Matias (Tumauini), Santa 
Monica (Panay), Santa Mo-
nica (Minalin), Santa Cata-
lina de Alejandria (Tayum); 
San Carlos Borromeo 
(Mahatao), Santa Catalina 
Alejandra (Luna), Nuestra 
Señora del Patricinio de 
Maria (Boljoon), Nuestra 
Señora de la Asuncion 
(Santa Maria), Nuestra 
Señora de la Asuncion 
(Dauis), Santo Tomas de 
Villanueva (Miagao).
12-6-’18. 120 jaar onaf-
hankelijkheid.
12.- P. Zon, silhouetten van 
revolutionairen met vlag en 
zwaarden.

GAMBIA
27-3-’18. Inheemse vogels.
Velletje met D. 85; velletje 
met driemaal D. 85. Resp. 
Ardea goliath, Phoeni-
copterus roseus, Plegadis 
falcinellus, Tachybaptus 
ruficollis; Mycteria ibis, 
Alopochen aegypticus, 
Ceryle rudis.
27-3-’18. Grijze kroon-
kraan.
Velletje met driemaal 
D. 125; blok D. 215. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Balearica regulorum. 

27-3-’18. Roofvogels.
Velletje met D. 100, 
125, 150; Velletje met D. 
80, 90, 100, 110. Resp. 
Polyboroides typus, 
Terathopius ecaudatus, 
Buteo buteo; Gypohierax 
angolensis, Aquila rapax, 
Milvus migrans, Lophaetus 
occitipalis.

GRENADA
22-5-’18. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 65 jaar 
geleden.
Velletje met $ 8.-, 8.-; 
blok $ 10.- Verschillende 
afbeeldingen van Britse 
vorstin.

Afkortingen:
Euromed: Mediterrane Unie, landen rond Middellandse Zee
JOA: Jersey Overseas Aid
Sepac: Small European Postal Administrations Cooperation
UEFA: European Football Associations
Unesco: United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization
UPU: Universal Postal Union

**Chinees Nieuwjaar, Jaar van de Hond: 
16-2-’18 t/m 4-2-’19.
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n deze aflevering van het Thematisch 
Panorama wordt een boeiend stukje 
geschiedenis van de Franse gebieden 
tijdens de Tweede Wereldoorlog onder 

de loep genomen, en de rol die maarschalk 
Pétain daarbij speelde.

Philippe Pétain
Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain (1856-
1951) (afb 1) had een militaire opleiding gevolgd 
in Saint-Cyr. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
maakte hij stormachtig carrière en bracht het 
tot maarschalk, de hoogste rang. In tegenstelling 
tot de meeste officieren, die soldaten behandel-
den als kanonnenvoer, wilde Pétain spaarzaam 
omgaan met mensenlevens en zo min mogelijk 
verliezen lijden. Dat maakte hem populair bij de 
gewone soldaten. Pétain loste de soldaten regel-

matig af zodat ze niet uitgeput raakten. Hij kreeg 
de bijnaam ‘de held van Verdun’. Na afloop van de 
oorlog was zijn gezag groot in Frankrijk.
De Tweede Wereldoorlog verliep desastreus 
voor Frankrijk. Binnen korte tijd werd het door 
Duitsland verslagen. Pétain wilde nog redden wat 
er te redden viel en hij sloot een wapenstilstand 
met Duitsland, die op 25 juni 1940 van kracht 
werd (afb 2). Een groot deel van Frankrijk werd 
door Duitsland bezet en een deel bleef onbezet. 
Elzas-Lotharingen werd bij Duitsland gevoegd 
en Italië pikte een stukje Frans grondgebied in 
bij Menton (afb 3). Frankrijk was al verslagen 
dus dat was erg ‘dapper’ van Italië. Pétain werd 
staatshoofd over het onbezette deel van Frank-
rijk en hij verplaatste de regering naar Vichy 
(afb 4). Voor de samenwerking met Duitsland 
gebruikte hij zelf de term collaboratie. Hij kreeg 

dictatoriale bevoegdheden. Op dat moment was 
hij al 84 jaar. Alle Franse koloniën vielen toe aan 
Vichy. De Franse republiek bestond niet langer, 
en voortaan was er sprake van een Franse staat 
(État Français, afb 5). De postzegels met Pétain 
waren in geheel Frankrijk in gebruik, ook in het 
bezette deel. Bij frankeermachines werd te tekst 
‘Republique Française’ vervangen door ‘Postes 
Françaises’ en bij sommige machines bleef die 
tekst nog lang na de oorlog erin staan (afb 6).
Zonder druk van Duitsland nam Pétain vele 
maatregelen tegen de Joden. Duitsland was toch 
niet erg tevreden over de collaboratie en be-
perkte de macht van Pétain steeds verder en ten 
slotte werd hij gevangen gezet in Duitsland. Na 
de oorlog werd Pétain veroordeeld tot de dood-
straf wegens hoogverraad, maar zijn opvolger, 
president De Gaulle, zette dat om in levenslang 
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huisarrest op Ile d’Yeu (eiland Yeu, afb 7), waar 
hij in 1951 overleed op de leeftijd van 95 jaar. Hij 
ligt er ook begraven. Na de oorlog werden de 
postzegels met Pétain overdrukt met ‘RF’ (afb 
8) van de opnieuw opgerichte Franse Republiek. 
Het respect voor Pétain bleef groot wegens zijn 
verdienste bij Verdun, maar Joodse organisaties 
dachten daar anders over.

Staatsgreep
Charles de Gaulle was de tegenspeler van Pétain. 
Hij ontsnapte in 1940 en ging naar Londen waar 
hij op 18 juni 1940 (afb 9) in een beroemde 
verklaring op de radio de Fransen opriep om de 
strijd tegen Duitsland voort te zetten. De rege-
ring van Vichy veroordeelde De Gaulle bij verstek 
ter dood en De Gaulle beschouwde Vichy als een 
marionettenregering. De Gaulle organiseerde de 
vrije Franse troepen (afb 10). Alle Franse kolo-
niën (afb 11) waren aanvankelijk in handen van 
Vichy maar een groot aantal liep over naar De 
Gaulle. Op 27 augustus 1940 (afb 12) pleegden 
de vrije Fransen in Kameroen een staatsgreep 

zonder bloedvergieten, waardoor dat gebied aan 
de kant van De Gaulle kwam.

Vichy-zegels
De regering in Vichy bleef zegels uitgeven voor 
alle Franse gebieden. Het overgrote deel van deze 
zegels werd nooit in de betreffende kolonie aan 
de loketten verkocht. Dat kwam deels doordat 
verbindingen tijdens de oorlog verbroken waren 
en deels doordat de kolonie de kant van de vrije 
Fransen had gekozen. Zulke zegels worden Vichy-
zegels genoemd (afb 13-15). Ze hebben geen 
prijsnotering voor gestempeld in de catalogus. 
Zijn ze echt nergens gebruikt? Ja toch wel een 
paar. Algerije kon nog vanuit Frankrijk bevoor-
raad worden (afb 16) en ook in Frans West-Afrika 
zijn nog enkele Pétain-zegels uitgegeven, zoals 
deze censuurbrief uit Guinée laat zien (afb 17). 
Door Vichy werden veel koloniale zegels herdrukt 
zonder ‘Republique Française’ of zonder ‘RF’ 
(afb 18a+18b), die ook bijna nergens gebruikt 
werden. De vrije Fransen overdrukten de koloni-
ale zegels met ‘France Libre’ (afb 19).

Na de oorlog hebben verzamelaars wel eens een 
brief gefrankeerd met Vichy-zegels, zoals deze 
aangetekende envelop uit Fort De France Martini-
que uit 1951 (afb 20). De bovenste drie zijn Vichy-
zegels, die niet werden geaccepteerd als geldige 
zegels, maar bij aankomst in New York werden 
ze alsnog afgestempeld met een violet stempel 
(afb 21). De luchtpostzegels van 50 en 100 frank 
waren al ruim voldoende voor de frankering.

Algerije, Marokko en Tunesië
Op 8 november 1942 landden Britse en Ameri-
kaanse troepen op de noordkust van Marokko en 
Algerije. Pétain had de Franse troepen opdracht 
gegeven om tot het uiterste weerstand te bieden, 
en deels gebeurde dat ook. Admiraal François 
Darlan, die door Pétain was aangewezen als zijn 
opvolger, bevond zich toevallig in Algerije tijdens 
deze strijd. Hij sloot zich aan bij de geallieerden. 
Darlan werd daarop door Pétain ontslagen, maar 
dat had toen geen betekenis meer. Algerije en 
Marokko kwamen eind 1942 in handen van de 
vrije Fransen. Het plan om snel Tunesië te bezet-
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ten mislukte. De Duitse generaal Rommel had 
meteen in november 1942 Tunesië ingenomen. 
Een lange strijd volgde met wisselende succes-
sen voor de Duitsers en voor de geallieerden. Op 
13 mei 1943 gaven de laatste Duitse troepen in 
Noord-Afrika zich over. Tunesië gaf een bevrij-
dingszegel uit met een Britse, een Amerikaanse 
en een vrije Franse soldaat (afb 22). Er werden 
in 1943 zegels uitgegeven in de drie landen met 
de tekst: ‘Un seul but la victoire’ (één doel, de 
overwinning) (afb 23) en deze tekst kwam ook 
voor in machinestempels (afb 24).

Slagschip Richelieu
Het oorlogsschip ‘Richelieu’ (afb 25+26) was 
in 1939 te water gelaten. Dit was een van de 
meest geavanceerde oorlogsschepen in de 
Franse vloot. Het slagschip werd vernoemd naar 
kardinaal Richelieu, die beschouwd wordt als de 
stichter van de Franse marine. Hoewel het schip 
nog niet geheel afgebouwd was, werd het in juni 
1940 naar Dakar in Senegal verplaatst om uit 
handen van de Duitse bezetters te blijven. Britse 

schepen lagen in juli 1940 voor de haven van 
Dakar, en wilden dat de Fransen de zijde van De 
Gaulle zouden kiezen. Echter, de afgevaardigden 
van De Gaulle werden meteen gevangengeno-
men. Daarop werd de Richelieu in de haven van 
Dakar aangevallen en ernstig beschadigd. Na 
provisorische reparaties was het schip weer 
zeewaardig in april 1941. Het kwam in handen 
van de vrije Fransen en werd in 1943 in New York 
grondig hersteld en voorzien van radar. In die 
periode zijn er zegels door het schip gebruikt 
met opdruk ‘Par Avion Batiment de Ligne Riche-
lieu’ (afb 27). De afgebeelde zegel is afkomstig 
van eBay maar zonder enige garantie of het echt 
of vals is. Er is een grote hoeveelheid rommel 
en fantasieproducten in omloop met dergelijke 
opdrukken.
Nog een vervalsing – ook van eBay – , nu in 
opdracht van het Franse verzet (afb 28), herken-
baar aan de grove tanding. Het verzet had een 
‘Atelier des faux’ waar van alles werd nagemaakt. 
De zegels werden gebruikt om clandestien 
drukwerk te verspreiden.

Indochina
De Franse kolonie Indochina nam een aparte positie 
in. Het gebied was geheel omsloten door Japan 
en diens bondgenoten en meteen in 1940 bezette 
Japan Indochina, maar de Vichy-Fransen bleven 
het gebied besturen. Na de bevrijding van Frankrijk 
door de geallieerden nam Japan op 9 maart 1945 
al het bestuur over Indochina in handen, maar dat 
is aan de postzegels niet te zien. Er zijn geen zegels 
uitgegeven met Japanse opdrukken. Vanaf het begin 
van de oorlog konden er geen zegels uit Frankrijk 
meer geleverd worden en vanaf 1941 ging men zelf 
zegels drukken bij Imprimerie d’Extrême-Orient te 
Hanoi. Daarbij waren ook zegels met de maarschalk 
(afb 29), die wel echt gebruikt zijn in de kolonie.
Er zijn geen Vichy-zegels gebruikt in Frans Indo-
china, maar kennelijk zijn er toch zegels geleverd 
die na afloop van de oorlog in 1946 in Hanoi 
voorzien werden van opdruk ‘RF’ over het gezicht 
van Pétain. Die twee zijn wel in omloop gekomen 
(afb 30), maar dezelfde zegels zonder opdruk niet. 
Indochina is de enige kolonie met een opdruk ‘RF’ 
op Vichy-zegels.
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Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG
Steinbeisstr. 6+8 | 74321 Bieti gheim-Bissingen, Germany | Tel. +49-(0)7142-789400  
Fax. +49-(0)7142-789410 | info@aukti onen-gaertner.de | www.aukti onen-gaertner.de

Worldwide Rarities 
LIVE AUCTION | 16th - 17th August 2018
AT THE CLARION CONGRESS HOTEL www.praga2018.cz

Mr. Christoph Gärtner
Philatelic Partner & Offi  cial Aucti oneer 
of the World Stamp Exhibiti on PRAGA 2018

We cordially invite you to join our Rariti es Aucti on at the 
Clarion Hotel in the Benada Room on the 1st fl oor.

AUCTION SCHEDULE
16th August 2018
10.00 am Collecti on Peter Zgonc: 

"SUDETENLAND"

1.00 pm WORLDWIDE RARITIES OVERSEAS   
Asia | America | Africa | Australia

4.00 pm "ITALY AND AREAS"

17th August 2018

10.00 am WORLDWIDE RARITIES EUROPE

4.00 pm „AUSTRIA“

YOUR VALUES 
PRESENTED 
ALL AROUND
THE WORLD

ALL CATALOGUES OF THE SPECIAL AUCTION ONLINE: www.auktionen-gaertner.de

Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG

LIVE-BIDDING:

www.philasearch.de
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VIEWING HOURS
Take the chance to intensively view most aucti on lots
at our Premises in Germany:

Aukti onshaus Christoph Gärtner, Steinbeisstraße 6 + 8, 
74321 Bieti gheim-Bissingen

23rd July - 27th July 2018 9 am - 5 pm
30th July - 3rd August 2018 9 am - 5 pm
6th August - 10th August 2018 9 am - 5 pm

During the show:

15th August - 18th August 2018 10 am - 6 pm

At our booth at the entrance hall of the Clarion Congress Hotel 
or visit our website to browse the rariti es  aucti on off er.
www.aukti onen-gaertner.de

YOUR VALUES YOUR VALUES YOUR VALUES 



 
 

  
Veiling 441111  op 14, 15 & 16 november 2018  

Laat Rietdijk uw partner zijn.  

Inzendingen (groot en klein) zijn van harte welkom! 

Inleveren is nog mogelijk tot medio september. Tienduizenden tevreden inzenders gingen u voor, sinds 1919. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

Postzegel- en muntenveilingen B.V. 

Noordeinde 41 

2514 GC ‘s-Gravenhage 

 Wij streven voor u naar de hoogst mogelijke veilingopbrengst; 

 Een uitgebreide internationale klantenkring; 

 Lage veilingprovisie voor zowel aan- als verkoop; 

 Persoonlijke benadering; 

 Een heldere veilingprocedure; 

 De mogelijkheid van een renteloos voorschot; 

 Een betrouwbare indicatie voordat u een beslissing neemt; 

 Presentatie in luxe veilingcatalogus met alle foto’s in full-color; 

 Veilingcatalogus op internet, wereldwijd aanbieden & verkopen;  

 Deskundige verkaveling met aandacht voor detail; 

 1919-2018,100 jaar ervaring in het veilingwezen; 

 Bezoek aan huis voor grotere objecten; 

 Live meebieden via                                         overal ter wereld; 

 Gratis verzekering. 

 

Bel voor gratis advies of meer informatie vrijblijvend::  007700--336644  7788  3311  

info@rietdijkveilingen.nl  / www.rietdijkveilingen.nl / www.rietdijklive.nl  
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