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450 Het milieu in 
postzegels [2]

BIJ DE VOORPAGINA: Rond het 
jaar 1900 was in Europa op meerdere 
plaatsen de Jugendstil (Art Nouveau) 
in opkomst. Het was een reactie op 
de toepassing van de vele neostijlen 
en het impressionisme aan het eind 
van de 19e eeuw. In steden als Nancy, 
Wenen en München vormden zich 
groepen van kunstenaars die deze 
nieuwe kunst vorm gaven. Ook 
Darmstadt behoorde tot deze steden.
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De Wereldkampioenschappen 
voetbal 2018 in Rusland liggen 
achter ons. Een toernooi met veel 
verrassingen. Verwachtingspatro-
nen die niet uitgekomen zijn. Snelle 
uitschakelingen van gerespecteerde 
naties die in de euforie van het land 
als favoriet gebombardeerd waren. 
Moet ik namen noemen? Okay, 
wat dacht U van onze oosterbuur 
Duitsland. Naar waardigheid ver-
loren van Mexico, ternauwernood 
in de extraspeeltijd gezegevierd 
over de Zweden om in de derde 
groepswedstrijd van de voorronde 
alsnog kopje onder te gaan tegen 

Zuid-Korea. Ook Portugal en Spanje 
redden het niet. Onze zuiderburen 
de Belgen ontmoetten tot tweemaal 
toe een matig spelend Engeland en 
winnen zowel de groepswedstrijd 
als om de 3e en 4e plaats: 1-0 en 
2-0. Zes van de zeven partijen zijn 
door België gewonnen. Een fantasti-
sche prestatie die ondanks dit fraai 
resultaat geen finaleplaats ople-
verde. Frankrijk dat België de enige 
nederlaag toebracht versloeg in de 
finale Kroatië na veel dramatiek met 
4-2. Frankrijk imponeerde niet. De 
Kroaten werd de WK-titel gegund. 
Een ongelukkig eigen doelpunt na 
een makkelijk gegeven vrije trap en 
een dubieus gegeven penalty ten 
gunste van ‘Les Bleus’ nekte hen 

uiteindelijk. Het spel van dit land 
was het hele toernooi verademend. 
Knokken voor elke meter, slim en 
met hoogstandjes onder het vernuft 
van sterkhouder Modric. 
Gerenommeerde landen als Neder-
land en Italië mochten aan de zijlijn, 
wel zonder stress!, toekijken. Aan 
de vooravond van het WK eindigde 
een vriendschappelijk duel tussen 
beide landen in een roemloos 
1-1  gelijkspel. En had Nederland zich 
voor Rusland gekwalificeerd, dan 
was er een verhitte discussie in de 
media op gang gekomen vanwege 
de MH-17 vliegramp affaire. 
Het getoonde postwaardestuk van 
Rusland uit 2011 vertoont op de 
linkerzijde een illustratie van de fi-

nalewedstrijd Argentinië- Nederland 
(3-1 in de verlenging) van 1978. 
Daarnaast de extra print van 
WC Cup-2018, een vierkant ‘World 
Cup zegel Russia 2018’ en een 
gelegenheidstempel van 3.7.2018 
met op die dag wedstrijden in de 
8e finale: Zweden-Zwitserland 1-0 
en Columbia-Engeland 1-1 waarbij 
Engeland na het beter nemen van 
strafschoppen wint. 
Het mag duidelijk en terecht zijn dat 
onze PostNL geen speciaal zegel 
voor dit multinationaal gehouden 
evenement heeft uitgegeven. Dit in 
tegenstelling met in het maandblad 
9-2017 besproken EK vrouwenvoet-
bal in Nederland.

Laurentz Jonker 

WK voetbal Rusland 2018

Bijna goud!
In het weekend van 13-15 juli vond 
in de Estse  hoofdstad Tallinn de 
internationale tentoonstelling (FEPA) 
Estex 2018 plaats. Maandblad Filatelie 
heeft daar met drie inzendingen aan 
deelgenomen:
• Boekje Deutsche Dienstpost Nie-
derlande (Axel Dörrenbach, uitgave 
van maandblad Filatelie)
• Jaargang 2017, de gedrukte versie
• Jaargang 2017, cd-rom versie
De bekroning van de Deutsche 

Dienstpost met zilver (73p) viel 
wat tegen en vooral het onderdeel 
‘originaliteit’ met 28 punten (van de 
40) was nogal mager.
De jaargang 2017 van Filatelie 
(papier en cd-rom) heeft men 
gemeend als een geheel te moeten 
beoordelen. Gezien de bekroning 
hiervoor – groot vermeil – lijkt een 
discussie hierover overbodig. Met 
88 punten slechts 2 punten tekort 
voor een gouden plak. 

Een ieder die aan jaargang 2017 
heeft meegewerkt: hartelijk dank!
Ondanks temperaturen van 27-29 
graden werd de tentoonstelling heel 
behoorlijk bezocht.
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H
et is wat je noemt een hete zomer. Maar ‘voor ons soort mensen’ niet alleen 
zon, zee en strand. Voor postzegels is het immers altijd goed weer. Toch?

Wat evenementen-onder-de-zon betreft was het ook een top-zomer. Hartje zomer, 
half juli, de internationale FEPA tentoonstelling ESTEX 2018 in de feestende 
Estse hoofdstad Tallinn. In de brandende zon werd daar een mooie tentoonstelling 
georganiseerd. Feest, niet alleen in de stad maar in heel het land. Gevierd wordt dat 
100 jaar geleden de zelfstandige Estse staat werd gevestigd.
Gevoel voor ‘zomerhumor’ hebben de Esten ook. De bijzonder sfeer- en stijlvolle 
Palmaresavond vond plaats in een zaal met veel glas… met de zon erop. Desal-
niettemin op iedere tafel een prachtige kandelaar met vijf brandende kaarsen. 
Voor het behoorlijke aantal buitenlandse gasten was het prettig dat de speeches 
niet te lang duurden, zeker die uitsluitend in het Ests waren. Gelukkig sprak de 
juryvoorzitter Engels.

PostNL heeft er een ‘gouden melkkoe’ bij. Op 23 juli werd het derde zegel met vast 
kader voor het zelf vervaardigen van een persoonlijke postzegel geïntroduceerd. 
Voor het kleine likje ‘goudverf’ moet zeer diep in de buidel getast worden. Een 
velletje van vijf kost € 6,80 oftewel € 1,36 per zegel! Let wel, de frankeerwaarde 
bedraagt € 0,83.
Natuurlijk, voor deze ‘persoonlijke service’ moet wel iets betaald worden. Dat is ook 
geen probleem. Een velletje van tien – ook binnenland – in normale uitvoering kost 
‘slechts’ € 1,10 per zegel. De ‘goudverf’ wordt dus duur betaald.
Dit is natuurlijk maar een beperkt leed (u kunt immers iets goedkopers laten ma-
ken) en voor een beperkte doelgroep.

Van een andere orde is dan ook de aanstaande verhoging van de UPD tarieven. 
PostNL heeft van de toezichthouder (ACM) toestemming gekregen om de tarieven 
per aanstaande januari met maar liefst 14,2% te verhogen. Postzegels komen weinig 
in het nieuws helaas, maar dit was voorpaginanieuws.
Of PostNL van deze volle bandbreedte gebruikt gaat maken is nog niet bekend. 
Alvorens het zover is, moet PostNL eerst het tariefvoorstel nog aan de ACM 
voorleggen. Als PostNL het volle percentage wil benutten, dan zal een postzegel per 
1 januari maar liefst € 0,95 gaan kosten.
Een heleboel geld, zo vinden ook diverse Kamerleden die zich al hebben geroerd. 
Maar, zoals veel in het leven, alles is relatief. Nederland is voor wat betreft de prijs 
van een postzegel zeker geen koploper. 
We begeven ons ergens in het midden. Zo betaalt de Deen (maar wel voor 50 gram) 
maar liefst € 1,21 en dan mag de brief er nog vier dagen over doen ook. Wel de 
volgende dag? Dat kan, maar kost 3x zoveel! Het kan ook anders. De Maltees betaalt 
slechts € 0,26. Maar, de grootte van het land is ook te overzien. Een brief naar 
Nederland is echter ook spotgoedkoop: € 0,59. Heb je 1.000 brieven te posten? 
Het weekendje Malta is gratis!

De aanmoediging in het vorige editorial om vooral ingezonden brieven te sturen 
werpt vruchten af. Ook deze keer zijn er weer een aantal opgenomen. Maar, anders 
dan geregeld met artikelen: er ligt niets op de plank. Dus schrijft u vooral. 
Ook vragen die u heeft kunt u rustig inzenden. Zoals u in het vorige nummer heeft 
kunnen zien met Annemie kan er met behulp van de lezers toch wel iets bereikt 
worden. Daar heeft natuurlijk iedereen baat bij.

Postbedrijf Sandd laat ook weer van zich horen. Deze keer niet in relatie tot 
PostNL maar op ons gebied. Op 7 september geeft het bedrijf weer postzegels uit. 
De geboorte zegels. En, wat nieuw is, het worden 6x 2 zegels in een boekje.

Brievenbussen verdwijnen momenteel in rap tempo uit het straatbeeld. Wie dacht 
zich ‘zeker’ te voelen dat een brievenbus zou blijven staan bij bijvoorbeeld een 
wooncomplex voor ouderen, die kan bedrogen uitkomen. Ook daar verdwijnt dood-
leuk de brievenbus. Wie had gehoopt nog een beetje service van PostNL te zullen 
krijgen, die wordt teleurgesteld.
Op de afgesloten brievenbus – voordat deze helemaal verdwijnt – staat doodleuk 
om maar even op internet te kijken waar de dichtstbijzijnde brievenbus staat. 
Zouden al ‘die oudjes’ een computer hebben? 
Overigens helpt protesteren niet zelden. Vele bussen worden na protesten weer 
teruggeplaatst of het plan om de bus te laten vervallen vervalt alsnog. 

René Hillesum

E D I T O R I A L

De volgende mutatie is in 
het overzicht van bij Filatelie 
aangesloten verenigingen 
doorgevoerd:
Alkmaar
NVPV Alkmaar
Sip E. Wiebenga, 
Kerklaan 1,
1935 EV Egmond-Binnen, 

tel. 072-5065351/
06-53296350,
se.wiebenga@gmail.com
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

Een plakje cake…
We zijn er haast mee groot 
gebracht: een plakje cake bij 
de koffie. Peter Vermeulen 
zond bijgaande portiever-
pakking van coffeeshop 

De Tweede Kamer in 
 Amsterdam. De huisge-
maakte cake wordt daar in 
een filatelistische verpak-
king aangeboden.

Repoeblik Indonesia 
De hier afgebeelde zegels 
van Nederlands-Indië zijn 
voorzien van een stempel 
Repoeblik Indonesia in 
een rechthoekig kader. Bij 
de zegels met inheemse 

dansers is de bovenkader-
lijn rechts van het midden 
onderbroken. 
Wie van de lezers kan meer 
over deze zegels vertellen? 

G. van Schaik

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

De aanleiding voor de organisatie 
van de Nationale Tentoonstelling 
is het 40-jarig bestaan van de Fi-

latelistenvereniging IJssel en Lekstreek 
en de organisatie van de Dag van de 
Jeugdfilatelie. Het wordt een tentoon-
stelling in de categorie 1 en 2 met 
internationale deelname en een pro-
pagandaklasse, met een 700  kaders. 
De – in 2019 jubilerende – 150-jarige 
Royal Philatelic Society heeft al mede-
werking toegezegd. De tentoonstelling 
wordt uiteraard gejureerd.
In de vrijwel identieke sporthallen is 
gekozen voor een gemengde opstel-
ling, waarbij in beide hallen kaders, 
handel en verenigingen komen te 
staan. Het thema zal zijn ‘Markante 
gebeurtenissen’. Daar past natuurlijk 
een 150 jaar oude vereniging prima 
bij. Er zijn echter genoeg markante 
gebeurtenissen in 2019 om daar een 
mooi thema mee te maken. Er zal ook 
een literatuurklasse zijn en er wordt 
gezorgd voor een leesruimte voor het 
inzien van de exponaten.
Aangezien de Nationale 2019 plaats 
vindt onder andere op Goede Vrijdag en 
Paaszaterdag, wordt De Brievenbeurs 
in het evenement geïncorporeerd, 
waarbij – zoals gebruikelijk sedert 
2004 – er weer een bijzonder Brieven-
beursnummer van maandblad Filatelie 
rond het thema zal  verschijnen.

Locatie
De locatie, Sportcentrum ‘De Mam-
moet’ in Gouda is zowel voor de orga-
nisatie als voor de bezoekers bekend 
terrein. In een van de twee hallen van 
‘De Mammoet’ werd reeds 24x De Brie-
venbeurs georganiseerd. Eenvoudig 
bereikbaar met de auto en met het 
openbaar vervoer. Vanaf station NS is 
het 20 minuten lopen, maar er is ook 
een uitstekende busverbinding. Er is 
een gratis parkeerplaats aanwezig. 
Tevens zal er een gratis pendelbus 
rijden tussen parkeerterrein (gratis) 
bij de Gamma in de Goudse Poort, het 
station (noordzijde) en De Mammoet. 
Het verdient aanbeveling om in de 
Goudse Poort te parkeren. Het gehele 
sportcentrum is inmiddels afgehuurd.

Duur van de tentoonstelling
De tentoonstelling is voor het publiek 
geopend op 18, 19 en 20 april van 
10.00-17.00 uur (op 20 april tot 16.00 
uur). Zoals men gewend is bij de Brie-
venbeurs, zal er ook tijdens de Natio-
nale Tentoonstelling gratis entree zijn 
van donderdag tot en met zaterdag. 

Op 17 april is er een avondopenstel-
ling van 18.00-21.30 uur, uitsluitend 
voor exposanten, standhouders en 
donateurs.

Verenigingen
Zoals al gebruikelijk is bij de Brieven-
beurs, zullen ook nu gespecialiseerde 
verenigingen aanwezig zijn. Ook de 
Royal Philatelic Society zal een tafel 
bemensen evenals de jubilerende ver-

eniging IJssel en Lekstreek. Een prima 
gelegenheid om eens bij een andere 
vereniging informatie in te winnen.

Informatie en inschrijving
Wilt u nadere informatie, of u 
inschrijven voor de tentoonstelling 
(voor 1 november 2018), dan kunt u 
een bericht sturen naar de secretaris: 
secretaris@sfeg.nl
www.sfeg.nl

Nationale Tentoonstelling Gouda 2019

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 16.00 uur
Extra zaterdagopenstelling:
6 oktober, 7 november van 
10.00 tot 13.00 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

 
Nu te koop: CD-rom jaargang 2017

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

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

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

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

Ook in 2018 (tijdens de Brievenbeurs) was er 
een druk bezochte bijeenkomst van de Royal 
Philatelic Society. Foto: René Hillesum

mailto:secretaris@sfeg.nl
http://www.sfeg.nl/
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De afgelopen maanden zijn 
er diverse aan passingen 
geweest in reglementen voor 

tentoonstellen, o.a. naar aanleiding 
van wijzigingen in internationale 
reglementen.  Ook zijn een aantal 
gerelateerde zaken aangepast.
In het Vademecum, te vinden op 
de website van de KNBF, zijn de 
volgende reglementen vernieuwd:

101.12 Advies Commissie 
Juryzaken

102.04.01a Bijzondere regels Tradi-
tio  nele Filatelie op FIP-tentoonstel-
lingen

102.04.01b Richtlijnen Traditionele 
Filatelie

102.04.12 Richtlijnen Klasse Open 
Filatelie

400.6.1 Jury – Reglement

In het reglement “Klasse Open 
Filatelie” is één belangrijke wijziging, 
die wij, mede vanwege het in lijn 
brengen met de internationale regels, 
hier extra onder de aandacht willen 
brengen: Het gebruik van de zoge-
noemde “Bolle Kaders” in deze klasse 
is afgeschaft. Ook als u vaker tentoon 
stelt, verdient het aan beveling de 
richtlijnen regelmatig te raadplegen 
in verband met mogelijke wijzigingen.

Voor de goede orde nog even de link 
naar het vademecum: 
www.knbf.nl/vademecum

Aanpassingen in Vademecum

In 2019 wordt het KNBF-JoTous-
saint toernooi gehouden als 
onderdeel van NOVIO-FAIR 2019. 

Deze tentoonstelling en beurs zal 
op 9 en 10 maart 2019 plaatsvinden 
ter gelegenheid van het 35-jarig 
jubileum van Filatelistenvereniging 
NOVIOPOST. Locatie is de OC Huis-
mansporthal, gelegen aan de 
 Dennenstraat 25 Nijmegen.

De inschrijving voor het toernooi 
staat open en bij voldoende belang-
stelling zal het toernooi niet alleen 
op de zondag plaatsvinden, maar 
ook een deel op de zaterdag.

Er kan worden ingeschreven voor 
de categorie Thematisch en de 
categorie Algemeen.
De winnaars van 2018 doen ook 
weer mee. Grijp uw kans om uw 
lezing voor een groot publiek te 
presenteren en winnaar te worden 
van het toernooi.
Wij hopen er een groot feest van 
te maken, samen met de vele 
deelnemers. 

Meer informatie of aanmelden
P. Grutters, coördinator KNBF-
JoToussainttoernooi. 
E-mail: p.grutters@upcmail.nl 

KNBF-JoToussainttoernooi, update
Juryleden tijdens het KNBF-
JoToussainttoernooi 2018. 
Foto: René Hillesum

In het vervolg weer uitsluitend vlakke kaders, waarin op de Amphilex 2002 de collectie 
Jubileum 1923 van Gert Holstege was te bewonderen, die door prinses Margriet aandachtig 
bestudeerd werd. Foto: René Hillesum

Nu de Bondsbibliotheek in 
Houten langzaam maar zeker 
alle nieuwe aanwinsten heeft 

verwerkt, is zij, mede dankzij de me-
dewerking van de vele vrijwilligers, 
in staat haar openingstijden uit te 
breiden.
De Bondsbibliotheek is voortaan op 
woensdag geopend van 10.00 tot 
16.00 uur. Daarnaast zijn er extra 
zaterdagopenstelling op de 1e za-
terdagen van de maanden oktober, 

november 2018 en februari, maart 
en april 2019. Openingstijden zijn 
dan van 10.00 tot 13.00 uur.

Voor de goede orde nog even de 
gegevens en de website:
KNBF Bondsbibliotheek
Nieuwe Schaft 23
3991 AS Houten
030-3075469
bibliotheek@knbf.nl
www.knbf.nl/bibliotheek

Uitbreiding openingstijden 
Bondsbibliotheek

Foto: René 
Hillesum

http://www.knbf.nl/vademecum
mailto:p.grutters@upcmail.nl
mailto:bibliotheek@knbf.nl
http://www.knbf.nl/bibliotheek
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 Olympische Winterspelen PyeongChang 2018
e Olympische spelen 
liggen alweer enkele 
maanden achter ons. 
Het bracht ons meer 

medailles dan verwacht werd. 
Vier minder dan vier jaar 
terug in het Russische Sotsji, 
toen ons land het extreem 
hoge aantal van 24 medailles 
mee naar huis mocht nemen. 
Evenals toen behaalden de 
atleten van ons land 8x goud. 
En dat in slechts twee sporten: 
schaatsen en shorttrack. Waar 
een klein land groot in kan zijn. 
In het landenklassement 
eindigt Nederland opnieuw als 
vijfde. Opmerkelijk is dat Jorien 
ter Mors in beide sporten een 
medaille behaalt. De meest 
gelouterde sporters van ons 
land door de jaren heen zijn 
schaatster Ireen Wüst met 
elf- (5-5-1) en schaatser Sven 
Kramer (4-2-3) met negen 
medailles. Bij de Olympische 
Zomerspelen neemt zwemster 
Inge de Bruijn (4-2-2) de eerste 
plaats op de ranglijst in. Maar 
dit terzijde, we hebben het over 
de winterspelen. Niet beide 
voornoemde gevestigde namen 
maar Kjeld Nuis is in het Zuid-
Koreaanse PyeongChang de 
held van het Nederlands team 
op deze spelen. Op de 1.000 m 
en 1.500 m verovert hij als 
enige Nederlander 2x goud. 
Na het Europees vrouwen-
voetbal in Nederland negeert 
PostNL opnieuw een topeve-
nement. Dat is in het organise-
rende land van de Olympische 
winterspelen anders. In een op-
lage van 70.000 stuks per zegel 
gaf Zuid-Korea op 1 November 
2017 20 zegels uit die in twee 
velletjes van tien geproduceerd 
zijn. Het leeuwendeel van deze 

serie heeft als afbeelding de 
mascotte van de spelen in Pye-
ongChang. Dat is de witte tijger 
Soohorang, die in 17 verschil-
lende sportdisciplines wordt 
weergegeven. Op alle zegels is 
tevens het olympisch logo van 
PyeongChang afgebeeld. De 
ontwerper van deze zegels is 
Park Eunkyung (afb. 1+2).
Een tweede emissie verschijnt 
een dag voor de openingscere-
monie, op 8 Februari 2018. Op 
deze dag vinden al de eerste 
olympische wedstrijden plaats: 
curling en schansspringen. Het 
zijn dit keer slechts twee zegels 
met afbeeldingen van de olym-
pische fakkel en de olympische 
medailles in goud, zilver en 
brons. De oplage is in vergelij-
king met de november zegels 
aanzienlijk hoger: 649.999 
stuks per zegel. Dat aantal 
vermeldt de folder van de Zuid-
Koreaanse Post. Waarom niet 
afgerond op 650.000 exem-
plaren? De ontwerper is Kim 
Sojeong (afb. 3).
De Olympische Spelen 
zijn in PyeongChang door 
IOC-President Thomas Bach 
geopend. De Duitse advocaat 
is olympisch winnaar in 1976 
te Montreal. Hij maakte deel 
uit van het Duitse team dat in 
het landenklassement scher-
men op floret zegeviert. De 
meest spraakmakende actie 
van het IOC (Internationaal 
Olympisch Comité) is dat zij 
Rusland en alle Russische 
atleten die op doping betrapt 
zijn uitsluit van deelname. De 
eerlijke Russische sportlieden 
mogen meedoen onder een 
neutrale vlag. 
De Zuid-Koreaanse post ge-
bruikte voor al haar olympische 
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groot park en trendy uitgaansgebied met concert-
gebouw en dergelijke. De 244 meter lange brug is 
V-vormig en is een schitterend uitkijkpunt door 
zijn observatiedek en hoge glazen balustrade.
Alle bruggen zijn vaste bruggen, met die van 
Nederland als uitzondering. De brug in de 
Dedemsvaart is een type draaibrug, dat veel 
gebouwd is vanaf 1880 in de Veenkoloniën van 
Groningen en Drenthe. De Kwakelbrug in Edam 
(afb. 8) is een smalle houten basculebrug uit de 
18e-eeuw, waarbij oude kaarten laten zien dat er 
in 1650 al voorgangers waren. De huidige brug 
was al eerder te zien op het Edam-velletje in de 
serie Mooi Nederland (afb. 9).

kenland. De in 89 v.Chr. gebouwde Ponte Pietra 
in Verona (afb. 5) is van oorsprong Romeins 
en diverse keren gereconstrueerd. Terugtrek-
kende Duitse troepen bliezen hem in 1944 op, 
waarbij de eerste boog gelukkig bleef staan, wat 
te zien is in de stenen. De 135 meter lange oude 
Rijnbrug (afb. 6) behoort tot de laatste, nog 
intacte gedekte houten bruggen over de Rijn. Hij 
vormt vanouds de hoofdroute vanuit Vaduz, de 
hoofdstad van Liechtenstein, met Zwitserland. 
Hij is oorspronkelijk gebouwd in 1870/71, in 
1900/01 gereconstrueerd op de pilaren van de 
vorige brug en voor het laatst gerenoveerd in 
2009/10. Hij is verboden voor autoverkeer en nu 
populair bij fietsers.  

Afwijkend is de bijdrage van de Russische Fede-
ratie met de ‘Stijgende of liever zwevende brug’ 
in Moskou (afb. 7). Deze wandelbrug werd een 
jaar geleden geopend in het Zaryadye Park en 
ligt gedeeltelijk boven de rivier de Moskva nabij 
het Kremlin en het Rode Plein. Het gebied is voor 
480 miljoen dollar herontwikkeld tot een 50 ha. 

Bruggen, Europa thema 2018
n de Filatelie van april is het thema 
‘bruggen’ van de Europazegels van 
2018 al benoemd. Inmiddels zijn er 
veel maximumkaarten in verschillende 

landen mee verschenen. De Duitse post gaf de 
kaart uit met bruggen over de Rijn bij Düsseldorf 
(afb. 1). Op de voorgrond de Rheinkniebrücke en 
op de achtergrond is nog de Oberkasseler Brücke 
te zien. Veel landen gebruikten moderne bruggen, 
zoals Portugal met de 12 km lange Vasco da 
Gama brug (afb. 2) uit 1998 over het estuarium 
van de Taag bij Lissabon. De 2,2 km lange brug 
in de Golf van Korinthe (afb. 3) betekende een 
snellere verbinding vanaf de Peloponnesos boven 
Patras naar Noord-Griekenland. Het is een won-
der van techniek wegens de slechte ondergrond 
en seismische activiteit in dit deel van Europa, 
wat met elektronische metingen permanent 
gecompenseerd moet worden in de tuien.
Uiteraard verschenen er ook traditionele 
bruggen. In Griekenland was dit de Plaka brug 
(afb. 4), een stenen boogbrug uit 1866 over 
de rivier de Arachtos in Epirus in Noordwest Grie-

I
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Mathildenhöhe, trek
pleister van Darmstadt

Mathildenhöhe
Maar de echte trekpleister van Darmstadt is 
de Mathildenhöhe. Een ‘berg’ van 180 meter 
boven zeeniveau. Hier was de Darmstädter 
Künstlerkolonie gevestigd. Groothertog Ernst 
Ludwig von Hessen und bei Rhein was de 
initiator voor het stichten van deze kunste-
naarskolonie en was tevens de mecenas voor 
de leden van de kolonie. Hij nodigde in 1899 
een aantal architecten en kunstenaars uit om 
zich bij de kolonie aan te sluiten en stelde hen 
de Mathildenhöhe, een voormalig park van 
de groothertog, ter beschikking. Met zeven 
kunstenaars was hij een driejarige overeen-
komst aangegaan voor hun werk in de kolonie 
waaraan tevens een jaarinkomen voor hen was 

D

Rond het jaar 1900 was in Europa op meerdere plaatsen de Jugendstil 
(Art Nouveau) in opkomst. Het was een reactie op de toepassing 
van de vele neostijlen en het impressionisme aan het eind van de 
19e eeuw. In steden als Nancy, Wenen en München vormden zich 
groepen van kunstenaars die deze nieuwe kunst vorm gaven. Ook 
Darmstadt behoorde tot deze steden. 

1 2

verbonden. De situatie van een gegarandeerd 
inkomen was nogal verschillend vergeleken 
met veel andere kunstenaarskolonies of 
werkplaatsen waar het vaak sappelen was. 
Gedurende de bestaansperiode van de kolonie 
waren 23 kunstenaars hieraan verbonden. Het 
complex bestaat uit de kunstenaarswoningen 
(Künstler Häuser), het Ernst Ludwighuis, een 
gemeenschappelijk atelier van de kunste-
naars, de Bruilofttoren (Hochzeitsturm) met 
een tentoonstellingshal (afb. 7), de plata-
nentuin (Platanenhain), een landschappelijk 
element met een aantal beeldhouwwerken, de 
Zwanentempel (Schwanentempel) en tot slot 
de Russisch-orthodoxe kerk (afb. 8).

Kunstenaarswoningen
De woningen en de inrichting daarvan werden 
door de leden zelf, dat wil zeggen de toekom-
stige bewoners, ontworpen en moesten dus 
als eerste worden gerealiseerd. De kunste-
naars konden tegen gunstige voorwaarden 
grond verwerven en daarop hun woning 
bouwen. Deze woningen werden tijdens de 
eerste tentoonstelling van de kolonie in 1901 
voorbeelden hoe architectuur, interieuront-
werp, kunstnijverheid en schilderkunst een 
‘gesamtkunstwerk’ konden vormen. Tijdens 
de eerste tentoonstelling waren 12 volledig 
ingerichte huizen te bezichtigen. In het kader 
van latere tentoonstellingen werden nog meer 
woningen gerealiseerd die, zoals het nog 
bestaande ‘gesamtkunstwerk’ Haus Behrens 

door Jan Vogel

armstadt heeft aan Jugendstil veel 
te bieden. De gevelversiering van 
een woonhuis aan de Mollerstrasse 
(afb. 1) en de prachtige Jugendstil-

gevel met in de top een mozaïek met twee 
zwanen aan de Moosbergstrasse (afb. 2) zijn 
daar voorbeelden van. 
Zo ook het Jugendstilzwembad aan de 
Landgraf Georgstrasse dat in 1909 naar 
het ontwerp van de Darmstadtse architect 
August Buxbaum (1876-1960) gereed kwam 
(afb. 3-6). De Jugendstil vind je vooral in het 
interieur van het gebouw. Het exterieur heeft 
meer weg van het neoclassicisme.
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(afb. 9). De Oostenrijkse architect Joseph 
Maria Olbrich (1867–1908) was medeoprichter 
en tot zijn dood artistiek leider van de kolonie. 
Hij was leerling van de beroemde Oostenrijkse 
architect Otto Wagner (1841-1918) (afb. 10) 
en had in Wenen al het Secession-gebouw 
(afb. 11) op zijn naam staan. Olbrich was ook 
degene die de meeste gebouwen en woningen 
voor de kolonie ontwierp. Van de oorspronke-
lijke woningen zijn er nu nog slechts zes over 
en in gebruik, te weten: Haus Deiters waarvan 
afb. 12 de ingang laat zien, Großes Glückert-
haus, Kleines Glückerthaus, Haus Behrens, 
Haus Olbrich en Haus Habich. Deze overgeble-
ven huizen werden met uitzondering van Haus 
Behrens door architect Olbrich ontworpen. 
Peter Behrens (1868-1940) ontwierp als auto-
didactisch architect zijn eigen woning (afb. 9).

Ernst Ludwighuis
De eerste steen voor dit gezamenlijke atelier 
van de kunstenaars werd gelegd in maart 
1900. Het ontwerp was gemaakt door Olbrich, 
de centrale figuur van de groep, die ook de 
bouw begeleidde. Overigens was Olbrich 
de enige opgeleide architect op de Mathil-
denhöhe. En zoals gezegd, Behrens was als 
architect autodidact maar opgeleid tot schil-
der en grafisch ontwerper. Het ateliergebouw 
ligt min of meer tussen het later te realiseren 
tentoonstellingsgebouw en de nog bestaande 
kunstenaarswoningen en was tevens festival-
gebouw voor de kunstenaarskolonie. In het 

midden van de begane grond lag de vergader- 
en festivalzaal met schilderijen van schilder 
en textielontwerper Paul Bürck (1878-1947). 
Links en rechts van deze zaal lagen drie 
kunstenaarsateliers. In de kelder waren twee 
appartementen voor leden van de kolonie en 
de bedrijfsruimten ingericht. De ingang van het 
atelier wordt geflankeerd door twee kolossale, 
zes meter hoge standbeelden ‘Man en vrouw’ 
of ‘Kracht en schoonheid’ van beeldhouwer 
Ludwig Habich (1872-1949) (afb. 13). De rand 
boven het portaal met vergulde plantachtige 
ornamenten draagt het opschrift ‘SEINE WELT 
ZEIGE DER KÜNSTLER – DIE NIEMALS WAR 
NOCH JEMALS SEIN WIRD’ een tekst (niet te 
lezen op de postzegel) van de Oostenrijkse 
schrijver Hermann Bahr (1863-1934) (afb. 14), 
een relatie van Olbrich. Deze ontwierp rond 
de eeuwwisseling namelijk het woonhuis voor 
Bahr in de Weense wijk Ober Sankt Veit. Eind 
van de jaren tachtig van de vorige eeuw is het 
Ernst Ludwighuis gerenoveerd en is er het Mu-
seum Künstlerkolonie Darmstadt in gevestigd. 

Bruilofttoren en tentoonstellings
gebouw
Olbrich ontwierp de bakstenen toren in op-
dracht van de stad Darmstadt als een geschenk 
ter herinnering van het huwelijk van groot-
hertog Ernst Ludwig met prinses Eleonore zu 
Solms-Hohensolms-Lich op 2 februari 1905 
(afb. 15+16). In 1908 werd het bouwwerk in 
gebruik genomen. Opvallend zijn de vijf bogen 

van het dak, die doen denken aan een uitgesto-
ken hand. Daarom wordt de toren ook wel ‘vijf 
vingerstoren’ genoemd. De blauwe dakbedek-
king verwijst naar de nachtelijke hemel. In de 
hal van de toren zijn twee prachtige mozaïeken 
van Friedrich Wilhelm Kleukens (1878-1956) 
‘De Kus’ en ‘De Trouw’ te bewonderen. Eind 
19e, begin 20e eeuw was de kus een dikwijls 
terugkerend thema in de beeldhouw- en schil-
derkunst zoals bij beroemdheden als Rodin, 
Picasso en Klimt. Boven de ingang is een fors 
jugendstil reliëf van Heinrich Jobst (1874-1943) 
aangebracht ter herinnering aan het huwelijk 
van de groothertog waarop vier vrouwenfiguren 
de kracht, wijsheid, gerechtigheid en goedheid 
belichamen. Verder is de toren op halve hoogte 
aan de zuidzijde ‘versierd’ met een keramiek 
zonnewijzer met de tekens van de dierenriem 
van Kleukens en op de noordzijde in de top met 
een klok in bladgoud. Kleukens en Jobst waren 
uiteraard lid van de kolonie.

Over het tentoonstellingsgebouw (afb. 17), ook 
ontworpen door Olbrich en gelijktijdig met de 
Hochzeitsturm in gebruik genomen, valt niet 
zoveel te vertellen. Bijzonder is het wel dat dit 
gebouwd is bovenop de gewelven van een toen 
al buiten gebruik zijnd waterreservoir voor de 
watervoorziening van Darmstadt. Verder is in 
een nis in het plantsoen achter het gebouw 
een fraai mozaïek te bewonderen van het lid 
van de kolonie Albin Müller (1871-1941). Müller 
was ontwerper en net als Behrens op het 
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gebied van de architectuur autodidact. Op de 
nok van het gebouw staat tegenwoordig een 
standbeeld van een persoon die angstvallig 
zijn evenwicht probeert te bewaren.
De 48,5 meter hoge Jugendstiltoren is in de 
loop der jaren uitgegroeid tot de blikvanger of 
het landmark van Darmstadt. Daarvan getui-
gen meerdere poststempels (afb. 18-21).

Platanentuin
De beeldhouwer Bernhard Hoetger (1874-
1949) was van 1911 tot 1914 lid van de 
Darmstädter Künstlerkolonie. In 1914 verliet 
hij Darmstadt en trad hij toe tot de Künstler-
kolonie Worpswede. 
Vanaf 1912 werkte Hoetger aan de opdracht 
om de Platanenhain (de platanentuin voor de 

Bruilofttoren) in het kader van de vierde ten-
toonstelling van de kunstenaarskolonie in 1914 
in te richten. Daarin realiseerde hij meer dan 
40 prachtige beeldhouwwerken en plastieken 
die daar vandaag de dag nog te bewonderen 
zijn (afb. 22+23). 
De toegangspoort van het expositieterrein, de 
zogenoemde Löwentor, werd ontworpen door 
Albin Müller. De poort bestond uit zes dubbele 
kolommen met daarop een door Hoetger 
ontworpen beeld van een leeuw (afb. 24). 
In 1926 werden deze leeuwen verhuisd naar 
de, eveneens door Müller ontworpen, ingang 
van het park Rosenhöhe en daar geplaatst op 
de zes bakstenen kolommen van de ingang 
(afb. 25+26). 

Zwanentempel
Dit bouwwerk wordt ook wel het Albin Müllerpa-
viljoen genoemd en dit verwijst uiteraard naar 
haar ontwerper. Müller situeerde dit paviljoen 
bovenaan de trappen die het lager gelegen 
gebied van de kunstenaarswoningen verbond 
met de platanentuin. Het paviljoen vormt als het 
ware de toegangspoort tot de tuin en omlig-
gende gebouwen. Acht betonnen, met kerami-
sche tegels beklede dubbele zuilen dragen het 
dak van het paviljoen. De kapitelen van de zuilen 
bestaan uit vierkante keramische witgeglazuur-
de elementen die vooraanzichten van zwanen 
voorstellen; vandaar de naam (afb. 27).
 
Russisch Orthodoxe kerk
Groothertog Ernst Ludwig von Hessen und bei 
Rhein was een kleinzoon van koningin Victoria 
(afb. 28) van Engeland en daardoor ook familie 
van tsaar Nicolaas II (afb. 29). Ten tijde van de 
stichting van de kolonie was de Russisch-or-
thodoxe kerk, gebouwd op instigatie en kosten 
van tsaar Nicolaas II, eind 1899 in aanwezig-
heid van de tsarenfamilie ingewijd (afb. 30). 
De religieuze tsarenfamilie (echtgenote tsarina 
Alexandra, voluit Victoria Alix Helena Louise 
Beatrice von Hessen-Darmstadt, was zus van 
de groothertog en eveneens geboren in Darm-
stadt) wilde als zij bij familie in Darmstadt 
verbleef de Russisch-orthodoxe kerkdiensten 
niet missen. 

Deze kerk was dus het eerste bouwwerk op de 
Mathildenhöhe, maar was niet verbonden met 
de kunstenaarskolonie. Dit juweeltje is in de 
jaren 1897-1899 naar het ontwerp van de archi-
tect Léon N. Benois (1856-1928) gebouwd op 
uit Rusland geïmporteerde aarde. Het interieur 
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met prachtige mozaïeken en wandschilderin-
gen kwam pas in 1903 gereed. Voor de kerk be-
vindt zich een in 1914 in het kader van de vierde 
tentoonstelling aangelegde Jugendstilfontein 
met een mozaïektegelvloer naar een ontwerp 
van Albin Müller en met op de rand enkele 
beelden van Bernhard Hoetger (afb. 31). 

Toegepaste kunst
Vooral de architectuur en beeldhouwkunst van 
de Mathildenhöhe zijn op filatelistisch materiaal 
te vinden. Slechts van twee prominente leden 
van de vereniging is werk van de toegepaste 
kunst op postzegels afgebeeld, te weten een 

deel van een design glasservies van Behrens 
(afb. 32) en een houten brievenbus van Olbrich 
uit 1898 (afb. 33). De toegepaste kunst van de 
kolonieleden werd altijd eerst in de woningen 
van de kunstenaars tijdens verschillende ten-
toonstellingen geëxposeerd voordat het werd 
verhandeld. De collectie van het in het Ernst 
Ludwighaus gevestigde Museum Künstlerko-
lonie Darmstadt geeft een overzicht van het 
15-jarig bestaan van de kolonie en van de 
producten van haar 23 leden in de verschil-
lende vakgebieden binnen de toegepaste 
kunst. Een bezoek aan dit museum is voor 
liefhebbers zeer de moeite waard.

Het einde
Al na drie jaar verliet een aantal kunste-
naars de kolonie nadat hun contract met 
de groothertog afliep. De dominante positie 
van Olbrich heeft wellicht bijgedragen aan 
het vertrek van andere kunstenaars uit de 
kolonie, waaronder Behrens. Gelukkig konden 
de ‘vacatures’ door nieuwe leden worden in-
gevuld en konden nog drie tentoonstellingen 
worden georganiseerd. De vierde tentoonstel-
ling in 1914 was tevens de laatste. Hij werd in 
augustus beëindigd nadat op 28 juli de eerste 
wereldoorlog uitbrak.
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Water
n principe is ook watervervuiling een 
‘groot’ onderwerp, bijna iedereen 
heeft daar wel mee te maken. Of 
het nu een visser is die zijn afval 

over boord zet, of de vakantieganger die zijn 
verpakkingsmateriaal op het strand achterlaat 
of de fabrikant die zijn afvalwater ongecon-
troleerd loost, het gebruik en verbruik van 
drinkwater enz. (afb. 30. Duitsland 1982 
Yv 976; afb. 31. Faeröer 1986 Yv 128; afb. 32. 
VS 1970 Yv905) 
Toch komt watervervuiling er op postzegels 
(en niet alleen op postzegels) wat bekaaid af. 
Het is maar op enkele zegels te vinden en dan 
vaak nog alleen in de boekjes. Water wordt ons 
vooral in zeer groot verband getoond, zoals 
in de drijvende vuilnisbelten, ook wel ‘plastic 
soep’ genoemd, afkomstig van wat de mens in 
zee heeft gegooid en via zeestromingen ver-
deeld is over vijf grote gebieden in onze ocea-
nen. Hoewel fijn verdeelde restanten plastics 
een groot deel van de ‘soep’ uitmaken, heeft 
die ‘soep’ eigenlijk niet zo zeer met plastics 
te maken, maar meer met onze mentaliteit: 
‘Weggooien is gemakkelijker dan opruimen’. 
En dan hebben we ook nog water ge- en 
verbruik. Besparingen in die zin worden ons 

I

Sinds de oude Grieken en de Middel
eeuwen is er aan onze opvattingen 
over hoe de natuur in elkaar zit 
eigenlijk niet zo heel veel veranderd. 
Deel 1 stond in Filatelie 12018.
door John Beenen

op postzegels alleen in de boekjes en enkele 
zegels getoond (afb. 33. Australië 2008). 

Andere milieuonderwerpen
Afval en recycling
Het onderwerp ‘Afval’ is al oud en de eerste 
postzegels, die daarover gaan, dateren al uit 
de 40-er jaren van de vorige eeuw, en zijn dus 
al zo’n 70 jaar oud. Dat zijn een drietal zegels 
uit Zwitserland uit 1942 (afb. 34 a-c). Van 
meer belang (ook voor de postzegelontwer-
pers) lijkt omgaan met afval en recycling. Ik 
vond zegels van Andorra, Australië, Duitsland, 
Hongarije, Luxemburg, Oostenrijk, Portugal en 
nog veel andere landen waaronder, China. 
Uit onderzoek blijkt dat vooral recycling 
erg veel bijdraagt aan vermindering van de 
milieubelasting. Dat komt omdat daarmee veel 
nieuwe grondstof kan worden bespaard en 
juist het maken van die nieuwe grondstof kost 
doorgaans veel energie en veroorzaakt andere 
vormen van milieuverontreiniging, ik zei het al 
eerder. Daarom worden wij op onze zegels en 
in de ‘groene’ boekjes aangespoord om onze 
afgedankte spullen niet als afval weg te gooien, 
maar in elk geval gescheiden af te laten voe-
ren. Helaas staat het ontwerpen van apparaten 
met het oog op herverwerking van versleten 
onderdelen nog steeds in de kinderschoenen. 

Metaal wordt al jaren hergebruikt in de vorm 
van schroot. En oud papier? In Nederland 
wordt al meer dan 80% hergebruikt. Net zoals 
bij oude plastics kan papier zes tot zeven maal 
worden gerecycled. (afb. 35. Australië 2008; 
afb. 36. Hongarije 2005; afb. 37. Duitsland 
1973 Yv 623)

Geur en geluid
En dan komen we bij de op postzegels echt 
onderbelichte onderwerpen. Daaronder zijn 
geluid en geur.
Geluid komt slechts op de onderstaande 
zegels goed voor. Dat is wellicht onterecht 
omdat geluidstoename als een van de belang-
rijkste veel, stress veroorzakende toekomstige 
milieubelastingen wordt beschouwd. Korea 
heeft in 1979 een zegel uitgegeven over 
beperking van verkeerslawaai. (afb. 38. ‘Israël 
1975 Yv593; afb. 39. Duitsland 1973 Yv625; 
afb. 40. Portugal 1979)
‘Geur’-belasting heb ik op zegels helemaal 
niet kunnen vinden anders dan die afschuwe-
lijke ‘geurzegels’. 

Bodem
Met goed fatsoen kunnen we ‘bodemveront-
reiniging’ ook indelen bij het hoofdonderwerp 
‘Aarde’, maar omdat het toch een wat andere 
insteek kent dan klimaatverandering behandel 
ik het hier. 
Verantwoord gebruik van de bodem komt maar 
op enkele zegels voor. Dat zijn dan vaak zegels 
met een bloeiend bloemetje op schone aarde. 
Wel wat weinig als we weten wat de winning van 
delfstoffen, illegaal storten, lekkage van machi-
nes en pijpleidingen en houtkap bijvoorbeeld 
voor een schade kunnen aanrichten. En over wat 
er vanuit de (olie)industrie op sommige plaatsen 
allemaal in de grond terecht is gekomen, zullen 
we het maar niet hebben. De zegel van Turkije 
toont een bloeiend bloemetje in een olieplas! 
In de landen die dat kunnen (en willen) 
betalen is bodemverontreiniging aan regels 
gebonden en wordt het meeste wel opge-

Het milieu in postzegels [2]
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ruimd, maar als de vervuiling te diep zit (of 
ver van ons bed plaatsvindt), wordt het ook 
daar een probleem. En dan hebben we het nog 
niet over de aantasting van het grondwater. 
(afb. 41. USA 1970 Yv 903; afb. 42. Frankrijk 
1965 Yv 1460; afb. 43. Turkije 1980 Yv 2286)

Straling
Het onderwerp ‘straling’ doet het op postze-
gels weer wat beter (afb. 44. Duitsland 1995). 
Slechte gipsplaat kan (thoron)straling afgeven 
en het stralingafgevende edelgas ‘radon’ 
komt gewoon uit de grond en straalt in onze 
kruipruimtes. Nu valt dat in zoverre nogal mee 
dat na 3,8 dagen Radon nog maar de helft van 
de straling over heeft, een halfwaardetijd van 
3,8 dagen, en die van Thoron zelfs na 55 sec 
al gehalveerd is. En wist u dat straling uit een 
vorm van het element kalium voorkomt in 
bananen? (afb. 45. Filipijnen, bananen). Daar 
hoeft u niet bang voor te zijn. Die straling is 
minimaal en kan alleen minder aangenaam 
worden wanneer u elke dag meer dan 10 ba-
nanen eet. Met natuurlijke giftige stoffen in 
ons milieu is het zo: matig en niet frequent 
gebruik in normale hoeveelheden schaadt 
ons meestal niet. Gewoonlijk kan ons lichaam 
wel tegen een stootje. Wel zijn er in ons milieu 
talloze akelige door de mens gemaakte stoffen 
in grote hoeveelheden opgeslagen. Daar zijn 

Dat zal wel waar zijn, maar kernernergie kent 
toch ook zo zijn eigen nadelen in de vorm van 
opslag van nucleair afval en dat wordt vaak in 
de discussies niet mee beoordeeld. 

Tenslotte
Tenslotte kom ik nog even terug op de opsom-
ming van milieueffecten aan het begin. Een 
aantal hiervan is helemaal niet aan de orde 
gekomen. Dat wil niet zeggen dat ze niet 
belangrijk zijn, maar domweg omdat er in 
postzegelland geen of vrijwel geen aandacht 
aan is besteed. Zo ken ik over warmtelast maar 
één zegel uit Nederland (afb. 48. Nederland 
1976 Yv1064) en die gaat eigenlijk over energie.
Zegels over genetische modificatie heb ik ook 
weinig kunnen vinden. Wel een zegel uit Israël 
uit 1988 over ‘genetic engineering’ (afb. 49. 
Israël 1988). Toch een uiterst discutabel mi-
lieuonderwerp zou ik zo zeggen. Wel bestaan 
er wat cinderella’s. 
Over fijnstof en uitputting van grondstoffen 
(depletion) zijn geen zegels. Ook landschaps-
vervuiling is afwezig, al kunnen we met een 
beetje goede wil de plaatsing van windmolens 
soms wel als ‘aantasting van het uitzicht’ 
omschrijven. Hieruit zien we trouwens dat 
milieueffecten naast goede soms ook minder 
goede kanten kunnen bezitten. Het zou te ver 
voeren die hier allemaal te beschrijven, maar 

goede voorschriften voor, die helaas niet altijd 
goed worden opgevolgd. Daarom is het van be-
lang dat wij blijven letten op een veilige opslag 
van gevaarlijke stoffen als benzine, gassen, 
oplosmiddelen, vuurwerk en chemicaliën, 
veilig transport van benzine, gassen en sterke 
zuren en logen (ook over de weg en op het 
spoor) en veilig gebruik van dit soort zaken. 
Helaas ontbreekt het er in de praktijk nogal 
eens aan. ‘Handhaving’ (als het geen geld 
oplevert maar juist kost) is niet het sterkste 
punt van onze overheid. 
Het effect van straling kwam al aan de orde 
in de 60-er jaren van de vorige eeuw toen 
men zich zorgen maakte over de effecten van 
de atoombom. Vooral in de Oost-Europese 
landen zijn er dan ook nogal wat zegels die de 
proliferatie (verspreiding van kernwapens) aan 
de orde stellen, maar dat is volgens mij meer 
ingegeven door propaganda dan door zorg 
voor het milieu (afb. 46. Rusland 1962). De be-
kendste anti-stralingszegel is zeker die van de 
VS uit 1990 met het anti-atoombomteken, een 
combinatie van de semafore (vlagsein)tekens 
‘N’ en ‘D’ die staan voor ‘Nuclear Deterrence’ 
(nucleaire afschrikking) (afb. 47. VS 1990). 
Voorstanders van kernenergie benadrukken 
nog steeds dat deze vorm van energieopwek-
king veel minder kooldioxyde uitstoot dan de 
conventionele opwekking. 
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interessant is een dergelijke discussie wel. 
Gevaarlijke stoffen zijn op onze zegels niet 
te vinden. Op zegels vinden we alleen giftige 
paddenstoelen, planten en gevaarlijke ge-
woontes, zoals roken. De gevaren van roken en 
inademen van uitlaatgassen wordt soms zeer 
suggestief getoond. (roken: afb. 50. Moldavië 
2011; uitlaatgassen: afb. 51. Zweden 1979)
Van enkele stoffen, waarvan de invloed door 
voor- en tegenstanders verschillend wordt 
beoordeeld, zoals pesticiden en kunstmest 
(fertilizers) bestaan echter wel degelijk zegels. 
Zegels van pesticiden zelf bestaan er niet, maar 
wel zijn er een aantal van sproeivlieguigen 
(afb. 52. Roemenië 1982) en zelfs een van Roe-
menië van een boer die zijn fruitbomen bespuit 
(afb. 53. 1955). Gebruik van kunstmest wordt 
genoemd op een Israëlische zegel uit 1979 en 
twee Turkse zegels uit 1994. 

Schadelijke stoffen
Maar daar gaat het hier eigenlijk niet om. Het 
gaat hier om allerlei stoffen die we ongewild 

binnenkrijgen via ons water, lucht en voedsel. 
Een goed voorbeeld van de uitstoot van scha-
delijke stoffen op ons eigen leefniveau was 
een flink aantal jaren geleden het vrijkomen 
van formaline dampen uit goedkope spaan-
plaat. En over stoffen in ons voedsel, zoals 
E-nummers, raken we nooit uitgepraat (en 
worden het ook nooit eens). 
Kunnen we dan zelf helemaal niets doen? 
Toch wel! Met een eenvoudige vuistregel kun-
nen we wel enig inzicht krijgen in de milieu-
belasting van onze producten en stoffen. Als 
we een product ‘van de wieg (winning van de 
grondstoffen) tot het graf (afvalfase)’ (tja, zo 
heet dat nu eenmaal in milieuland) beoorde-
len, zien we dat hun kosten meestal zijn opge-
bouwd uit een beperkt aantal componenten: 
winning, opwaardering (zuivering, reacties), 
opslag en transport. In elke fase wordt er 
winst aan toegevoegd, maar voor de bereke-
ning doet dat er niet toe. Als de hoeveelheden 
maar groot genoeg zijn, is bovendien trans-
port doorgaans van weinig belang ongeacht 

de afstand. Uiteindelijk blijkt in elke fase de 
energiefactor het belangrijkste milieueffect, 
als tenminste vervuiling van lucht, water en 
bodem binnen de grenzen blijft. Als we dus 
uitgaan van het feit dat de voor een prijs 
doorslaggevende factor ‘energie’ is en de 
overige vervuiling meevalt of in elk geval niet 
extreem afwijkt, dan verbruikt het product 
met de laagste prijs dus het minste energie. 
En dat moet u vasthouden. Dat is doorgaans 
de uitkomst van al die moeilijke milieubereke-
ningen. Houd er rekening mee! 
Het blijkt dus dat we, ondanks de open plek-
ken in het verhaal, vooral de belangrijkste 
milieueffecten aan de hand van postzegels 
goed kunnen beschrijven, het ene milieueffect 
wat beter dan het andere. Energiebesparing 
en dieren blijven favoriete onderwerpen, 
waarbij de aandacht voor de dieren flink is 
overgewaardeerd. 
Maar voor de in het milieu geïnteresseerde 
thematische filatelist is het ‘milieu’ zeker een 
interessant en modern verzamelgebied.
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Vele filatelistische aspecten betref-
fende de 2e Wereldoorlog zijn in 
ruime mate besproken en beschre-
ven in de jaren daarna. Een van deze 
aspecten is hoe de Nederlandse 
post functioneerde tijdens de bezet-
ting. Echter, naast de Nederlandse 

postdienst liep er ook nog een 
door de Duitsers geëxploiteerde 
postdienst namelijk de Deutsche 
Dienstpost Niederlande en daar 
gaat dit boekje over. Veel postale 
zaken konden tijdens de bezettings-
jaren gewoon op het postkantoor 
geregeld worden, maar bepaalde za-
ken mochten en konden dus niet via 
de reguliere Nederlandse postdienst 
geregeld of verstuurd worden. Dit 
gold onder andere voor (dienst)post 
van de overheid, veldpost en post 
van Duitse alsmede Nederlandse 
bedrijven die diensten verrichten 
in bijvoorbeeld de wapenindustrie. 
Kortom alles wat geheim was en/
of belangrijk en/of gerelateerd was 
aan de Duitse bezettingsmacht 
en overheid. Deze dienst had de 
beschikking over een flink aantal 
speciale postkantoren en zelfs eigen 
openbare brievenbussen. Over het 
Amsterdamse kantoor van deze 
dienst heeft Axel Dörrenbach een 
artikel geschreven dat in drie afle-
veringen in Filatelie is gepubliceerd. 

Het boekje dat nu voor mij ligt is 
een handboek/catalogus. We vinden 
hierin een overzicht met prijsnote-
ring van de geldige frankeer- en de 
bekende blauwe toelatingszegels, 
de gebruikte stempels alsmede de 
tarieven die in de periode dat de 
dienst bestond golden. Tevens wor-
den aantekenstrookjes, vervalsingen 
en filatelistisch gebruik vermeld. 
Verder zien we tientallen afbeel-
dingen van poststukken. Elk stuk is 
uitgebreid beschreven en toegelicht 
betreffende bijzonderheden. Door 
de vele afbeeldingen en de daarbij 
geplaatste uitgebreide toelichting 
is het soms lastig om de bij een be-
paald poststuk behorende tekst te-
rug te vinden. Dit had mijns inziens 
ondervangen kunnen worden door 
het geheel in een groter formaat te 
publiceren.
Verder vinden we een viertal 
tabellen met overzichten van de 
postkantoren, grenspostkantoren 
en gebruikte stempels op trein-
routes. Tabel 1 (Postkantoren in 

Nederland) zit aan de binnenzijde 
van de omslag vastgeplakt en kan 
uitgevouwen worden. De toelichting 
bij de illustraties zijn tweetalig 
Nederlands/Duits. Ook het tekst 
gedeelte is, apart achterin het boek-
je, in het Duits opgenomen, zodat 
ook de Duitse verzamelaar van dit 
materiaal bediend kan worden.
Een alleraardigst boekje waarin 
een min of meer onbekend stukje 
postale historie toegelicht wordt. 

Henk Burgman

Auteur: Axel Dörrenbach. Volledig 
tweetalig Nederlands – Duits.
39+9 pagina’s, gebrocheerd, A5 for-
maat, 2018. ISBN: 978-90-74572-16-3
Uitgever: Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie
Prijs: € 9,95 + verzendkosten € 3,50.
Verkrijgbaar door het overmaken van 
het totale bedrag op rekeningnummer 
NL64INGB0000706968 t.n.v. Stichting 
Nederlandsch Maandblad voor Phila-
telie te Leusden, onder vermelding van 
DDPN en uw adres. www.filatelie.nu
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‘Oude tariefschalen’
e eerste drie door Frankrijk uitgege-
ven postzegels kenden de nomi-
nale waarden 20 centimes (zwart), 
40 centimes (oranje) en 1 franc 

karmijn.* Vanaf de invoering van de postze-
gel in Frankrijk op 1 januari 1849 kende men 
tot 100 gram drie gewichtsklassen. De eerste 
twee schalen waren precies even groot, 
namelijk elk 7½ gram. Boven de 15 gram 
schoot het tarief in een keer naar 1 franc. Dat 
was voor die tijd een astronomisch bedrag. 
Voor elke toename boven de 100 gram werd 
vanaf de eerste gram ook weer een volle 
franc gerekend.

Op 1 juli 1850 werd het port van alleen de 
eerste twee tariefschalen verhoogd tot 
respectievelijk 25 centimes en 50 centimes. 
Dat was aanleiding om de 20 centimes zwart 
te vervangen door de 25 centimes blauw. Van 
de uitgifte van een zegel van 50 centimes 
is het niet gekomen. Brieven van de tweede 
gewichtsklasse uit de periode 1 juli 1850 
tot 1 juli 1854 zijn meestal gefrankeerd met 
een zegel van 40 centimes en eentje van 
10 centimes. Dat laatste zegel was evenals de 
25 centimes pas in de loop van 1850 versche-
nen. Catalogi duiden de 10 centimes steevast 
als nummer 1 van Frankrijk aan, maar dat is 
in chronologisch opzicht onjuist.

Op 1 juli 1854 daalden de posttarieven weer 
en werd de oude orde hersteld. Echter met 
dien verstande dat voor brieven van de derde 
gewichtsklasse nu nog ‘slechts’ 80 centimes 
moest worden betaald in plaats van 1 franc. 
Het tarief van 80 centimes voor brieven van 
16 tot en met 100 gram is lang van kracht 
geweest, namelijk tot 1 september 1871. Dit 
verklaart ook waarom de zegel van 80 cen-
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times emissies empire ongetand, empire 
getand en empire lauré niet bijzonder zeld-
zaam zijn. Dat kan niet worden gezegd van de 
1 franc empire ongetand, want die verscheen 
pas in september 1853 en werd op 30 juni 
1854 alweer teruggetrokken omdat de 
tariefverlaging van 1 juli 1854 voor de derde 
gewichtsklasse van 1 franc naar 80 centi-
mes de zegel overbodig maakte. Vanaf 1 juli 
1854 werd ook een onderscheid gemaakt 
tussen vooraf gefrankeerde brieven en onge-
frankeerde brieven. Voor die laatste categorie 
moest vanaf die datum meer worden betaald. 
Op die manier probeerden de posterijen het 
vooraf frankeren van brieven te stimuleren 
omdat die in de afhandeling van de post veel 
efficiënter waren.

Dat de eerste twee tariefschalen met 
7½ gram op het eerste gezicht nogal krap 
waren bemeten, viel in de praktijk wel mee. 
We moeten niet vergeten dat het gebruik van 
enveloppen die gewichtsverhogend werken 
destijds nog beperkt was. Pas op 1 januari 
1862, toen het enveloppengebruik was toe-
genomen, zijn de eerste twee tariefschalen 
elk met 2½ gram opgerekt tot respectievelijk 
10 en 20 gram. Het veelvuldig voorkomen van 
zegels van 20 en 40 centimes duidt er ook op 
dat deze beide schalen, hoe krap ze in onze 
ogen ook mogen zijn, voor het merendeel van 
de post toereikend waren.

Het zal u inmiddels duidelijk zijn dat voor de 
inkomsten van de posterijen de grens tus-
sen de tweede en de derde gewichtsklasse 
van groot belang was. Tot en met 15 gram 
kon met een zegel van 40 centimes worden 
volstaan, terwijl vanaf 16 gram een volle 
franc was verschuldigd. Tweeëneenhalf keer 
zoveel! De meeste brieven werden op het oog 
en met de hand op gewicht geschat. Zeker op 
de grotere kantoren ontbrak eenvoudigweg 
de tijd om alle post na te wegen. Slechts in 
twijfelgevallen kwam de weegschaal eraan te 
pas. De afgebeelde brief is zo’n twijfelgeval 
dat door een ambtenaar nader op gewicht 
is gecontroleerd. Links van het datumstem-
pel bovenaan de brief staat geschreven: 
‘15 grammes juste’. Precies 15 gram! Eén 
gram meer en de brief zou zwaar onder-
gefrankeerd zijn geweest. In dat geval was 
1,20 franc verschuldigd geweest, het tarief 
voor een ongefrankeerde brief van de derde 
gewichtsklasse. Er had dan nog 80 centimes 
moeten worden bijbetaald, want de reeds 
opgeplakte zegel deed mee voor de totaal-
telling. Die ene gram maakte in dit geval dus 
een verschil van 80 centimes!

* De 1 franc Cérès kent een beroemde en kostbare 
kleurafwijking, namelijk vermiljoen. Na verschijning 
werd dit zegel snel ingetrokken omdat de kleur teveel 
overeenkomst vertoonde met die van de 40 centimes. 

samenstelling Edwin Voerman 

Datum/Tarief 1e Gewichtsklasse 2e Gewichtsklasse 3e Gewichtsklasse
 0 tot 7½ gram 7½ tot 15 gram 15 tot 100 gram
1 januari 1849 20 40 100
1 juli 1850 25 50 100
1 juli 1854 20 40 80

Tariefschema in centimes

Brief van de 2e gewichtsklasse verzonden op 11 febru-
ari 1861 van Lagnieu in het departement Ain naar 
 Meximieux in hetzelfde departement. De brief is op één 
gram na nog net van de 2e gewichtsklasse getuige de met 
de hand geschreven bemerking ‘15 grammes juste’.

De eerste drie door Frankrijk 
uitgegeven postzegels kenden 
de nominale waarden 20 cen-
times (zwart), 40 centimes 
(oranje) en 1 franc karmijn 
die corres pondeerden met de 
eerste drie tariefklassen.

De 20, 40 en 80 cen-
times emissie Empire 
ongetand weerspie-
gelen de eerste drie 
tariefklassen van 
1 juli 1854 tot 1 
september 1871.

De zegel van 1 franc Empire ongetand volgde de 1 franc 
Cérès van 1849 op in september 1853 maar werd op 30 juni 
1854 alweer teruggetrokken vanwege de tariefverlaging 
van 1 juli 1854 voor de derde gewichtsklasse van 1 franc 
naar 80 centimes. Het beperkte gebruik van dit zegel 
maakt de 1 franc tot een van de meest gezochte postzegels 
van Frankrijk. Dat geldt à fortiori voor zegels op brief.

 

Deutsche Dienstpost Niederlande



454 FILATELIE  SEPTEMBER 2018

Postabonnementen [1]
Afsluiten en inlichtingen
Om een abonnement op een courant of 
nieuwsblad af te sluiten kon men naar het 
postkantoor gaan en hier het abonnement 
afsluiten. Een abonnementsperiode besloeg 
minimaal 3 maanden, of een veelvoud hiervan. 
Vaak werd een abonnement voor een heel jaar 
afgesloten. 
Met name de (hulp)postkantoren in kleine 
plaatsen wisten niet altijd wat een abonne-
ment kostte. Het postkantoor vroeg dan bij 
het postkantoor waar men onder ressorteerde 
om inlichtingen. De directeur van het post-
kantoor te Uithuizen vraagt bijvoorbeeld aan 
zijn collega in Groningen wat de voorwaarden 
zijn van een postabonnement op de Haagsche 
Post. Gezien het stempel onderaan de kaart, 
vielen de postabonnementen in Groningen 
onder het Bureel Geldartikelen (afb. 1a+b).

l in het begin van de 19e eeuw was 
het mogelijk een abonnement op een 
courant af te sluiten bij het postkan-
toor. Later werd deze mogelijkheid 

uitgebreid met abonnementen op nieuwsbla-
den, de Staatscourant met de Handelingen 
en Bijlagen en zelfs buitenlandse bladen. 
Zo kon men in het buitenland een abonne-
ment nemen op Nederlandse couranten en 
tijdschriften. 
De postdirecteuren wilden graag abonnemen-
ten afsluiten, volgens circulaire 1105 uit 1880 
kreeg men een provisie van ‘3 pct. van den 
abonnementsprijs, met inbegrip van het fran-
keergeld. Dit regt, ’t welk minstens 12,5 cent 
bedraagt…’ Blijkbaar liep dit erg goed, want in 
1890, werd met circulaire 10, aangekondigd 
dat deze emolumenten werden afgeschaft en 
het loon omhoog zou gaan.

A

In mijn verzameling ‘Kranten of drukwerkbandjes’ zitten een aantal 
bandjes met de voorgedrukte of geschreven tekst ‘post abonnement’. 
Wat is de betekenis hiervan? Deze vraag was de reden voor nader 
onderzoek. Helaas bleken er, voor zover ik weet, geen publicaties 
op dit gebied, de uitdaging werd daarom nog groter. Ik kon niet 
 vermoeden dat dit onderwerp zo interessant en uitgebreid zou zijn.
door Henk Hospers

Meestal werd een abonnement op het post-
kantoor afgesloten. Ook kwam het voor dat 
een abonnement rechtstreeks bij de uitgever 
werd opgegeven. Zo ontving De Telegraaf een 
abonnement van de heer B.A. v. Gastel en 
gaf dit keurig door aan het postkantoor te 
Geertruidenberg. De krant voor Van Gastel 
werd vanaf dan aan het postkantoor geleverd 
(afb. 2a+b).

De nota’s
Uiteraard diende het abonnement op de krant 
of het tijdschrift ook betaald te worden. De 
abonnee kreeg hiervoor een nota van het 
postkantoor die het ‘daarvoor verschuldigde 
bedrag ten kantore kan komen storten’ 
(afb.  3). In Wormerveer had men blijkbaar 
al vroeg veel postabonnementen. In 1853 
beschikte men reeds over voorgedrukte nota’s 
(afb. 4). Het postkantoor maakte ook maar 
direct reclame voor zichzelf. Links staat: ‘Het 
Postkantoor belast zich met de bezorging van 
alle Dagbladen periodieke Werken, enz. en het 
plaatsen van Advertentien in alle Couranten, 
op de spoedigst en minst kostbare wijze’.
Een bijzondere ‘nota’ is geschreven door 
de directeur van het postkantoor te Texel 
(afb. 5a+b). De brief is gericht aan de 
uitgever van de Haarlemse Courant, Heeren 
Enschedé Znen te Haarlem. Het postkantoor 
te Texel had een behoorlijk aantal abon-
nementen voor hun abonnees afgesloten bij 
Heeren Enschede en Zonen. De Postdirecteur 

Afb. 2. De Telegraaf kreeg een abonnement van de heer B.A. v. Gastel en gaf dit keurig door aan het postkantoor te Geertruidenberg.

Afb. 1. Een formulier Model Nr. 49b. L 909 – ’30 verzonden op 30 maart 1931 door de directeur van het Post- Telegraaf- en Telefoonkantoor te Uithuizen naar 
den Heer Directeur van het Postkantoor te Groningen, om inlichtingen te vragen omtrent een abonnement op de Haagsche Post.
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stuurde de brief, waarin hij de betaling regelde 
van de afgenomen couranten en geplaatste 
advertenties. De tekst luidt: 

Postdirecteur Texel
(In blinddruk) Texel, 7 April 1863.
WelEd. Heeren!
Ter voldoening van ingeslotene nota’s: 
     geplaatste advert. 1e kwart. ƒ 57,70
     geleverde couranten     ,, ƒ 45,34
 ƒ 103,04
heb ik het genoegen UwEd. 
hierbij te doen toekomen 1 BB ƒ 60,–
                                                  1 BB  40,–
(BankBiljetten van 60,– en 40,–)
                                      postzegels 2,05
  102,05
                            1 % overmaking  1,–
  ƒ 103,05
Met beleefd verzoek mij de nota’s svpl 
gekwiteerd terug te zenden. In uw couranten 
rekening is eene andere berekening gevolgd 
dan door mij is gedaan. Ik ben zoo vrij geweest 
die overeenkomstig te veranderen daar UwEd 
thans krijgt wat u zuiver toekomt, terwijl ik 
ook naar deze berekening de gelden van 
Weled. Heeren Enschedé Znen  
Uitgevers Haarl. Courant   
Haarlem
(Links in blauw: Hieruit genomen ƒ 100,–)

Aan achterzijde:

mijne abonnementen heb  ontvangen. 
Met de verzekering mijner  hoogachting verblijf 
ik inmiddels
 UwEd DM 

Op 1 januari 1871 werd het recht op invor-
dering van gelden op kwitanties ingevoerd. 
Het tarief bedroeg 10 cent per ƒ 10,–. Het 
postkantoor te Eindhoven zond een Nota 
voor geleverde Nieuwspapieren, enz. naar de 
Gemeente H(oge) & L(age) Mierde voor 1 Ex. 
van het Weekblad Burgerlijke Administratie 
van ƒ 3,80 over het 3e en 4e kwartaal 1886 
(afb. 6).

Herinneringen
De abonnee diende voor een bepaalde datum 
zijn nieuwe abonnementsgeld te betalen. 
Indien dit bedrag nog niet betaald was, werd 
een herinnering gezonden. 
Een dienstorder uit 1888 luidt: ‘worden de 
abonnementen, zowel op binnenlandsche als 
buitenlandsche bladen, minstens 14 dagen 
voor den vervaltijd, bij een formulier no. 215 
herinnerd aan hunne verplichting om, indien 
zij het abonnement wenschen voort te zet-
ten, het daarvoor verschuldigde bedrag ten 
kantore te komen storten’.
In de herinneringen blijken veel variaties 
te zijn. Sommige postkantoren hadden 
hun eigen formulieren, later werd gebruik 

Afb. 3. Het Postkantoor te Dordrecht ontbood den Heer A.C. Rijkie te Alblasserdam om zijn abon-
nement over 1836 te betalen op het Wetenschappelijk maandschrift voor f 9,- per jaar.

Afb. 4. In Wormerveer had men al vroeg veel postabonnementen. In 1853 beschikte men reeds over 
voorgedrukte nota’s. Een nota aan het Gemeentebestuur voor een abonnement op de Staatscourant.

Afb. 5. Een bijzondere 
‘nota’ van de Postdi-

recteur Texel. Hij zond 
een verrekening van 

geplaatste advertentiën 
en geleverde couranten, 

waar hij twee bankbil-
jetten van resp. ƒ 60,– 

en 40,– (uitgegeven 
vanaf 1814) insloot.
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Afb. 7. Een gedrukte herinnering aan de 
hernieuwing van een abonnement. Deze 
is op 2 mei 1894 door het postkantoor te 
Hattem verzonden aan het gemeentebe-
stuur. Het gemeentebestuur was duidelijk 
te laat met betalen. Dit diende voor de 20e 
van de maand te gebeuren. Men diende 
nu binnen 2 dagen ƒ 7,50 te betalen. Er 
is geen formuliernummer 215 vermeld, 
waarschijnlijk is dit formulier een eigen 
ontwerp, wellicht van het postkantoor te 
Zwolle.

Afb. 6. Op 1 januari 1871 werd het recht op 
invordering van gelden op kwitanties inge-

voerd, voldaan door een 10 cent zegel Willem III, 
 gestempeld met het kleinrondstempel Eindhoven 

op 28 december 1886. De gemeente had geen 
kwartaal abonnement afgesloten, maar een half-

jaar abonnement. De nota heeft waarschijnlijk met 
lijm aan een weekblad vast gezeten, zie linksboven.

gemaakt van standaardformulieren, meestal 
voorgedrukte briefkaarten (afb. 7-10). 

Verzending
Binnenland
De couranten of tijdschriften werden door de 
uitgever naar het postkantoor gestuurd waar 
een of meerdere abonnementen waren afge-
sloten. De geadresseerde is dan ook niet de 
abonnee maar het postkantoor. De abonnee 
kon zijn courant of tijdschrift op het postkan-
toor afhalen (afb. 11+12).

(wordt vervolgd)

Afb. 8. PTT voerde in 1910 speciaal voor 
Amsterdam een voorgedrukt formulier in, 
Model No. 215 Asd., L.1302/’10. De abon-
nementen werden in Amsterdam afgehandeld 
door ‘Bureel Postwissels’. Betaling diende voor 
de 15e van de maand waarin het abonnement 
afliep betaald te worden. De abonnee moest zelf 
maar uitzoeken om welk abonnement het ging 
en welk kwartaal het betrof.
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Afb. 9. Formulier Model Nr. 215 L.387 uit 1924. In Leeuwarden is op 9 september 1925 een herinnering verzonden. Men vermeldde dat het om de 
Leeuwarder Courant ging en ƒ 2,25 bij het hulpkantoor (in Roordahuizen) gestort diende te worden. Dit gebeurde op 10 september.

Afb. 11. Burgermeester Johannes Servaas van Dordrecht (1852-56) ontving Koning 
 Willem III te Dordrecht ter gelegenheid van de tentoonstelling van de Hollandsche Maat-
schappij van Landbouw. In Tiel was uitgeverij A. van Loon gevestigd, hier werd op dinsdag, 
donderdag en zaterdag een krant uitgegeven. In de krant van 12 oktober 1854 werd een 
artikel aan bezoek en het verblijf van de Koning gewijd (geschreven aan de binnenzijde).

Afb. 12. Een bandje van 1 cour.(ant) uitgegeven in Amsterdam op maandag 12 november 1866, 
gezonden naar het Hulpkantoor te Sleewijk. De abonnee op de krant moest een paar dagen 
wachten op het nieuws uit Amsterdam. De krant werd verzonden via het hoofdpostkantoor 
in Gorinchem op 14 november en kwam dezelfde dag aan in Sleeuwijk. A.z.: Rondstempel in 
rood: Gorinchem 14/11 1866.

Afb. 10. Een volledig nieuw ontwerp van formulier 215. Hier het Model L 2163 
uit 1940. Linksboven kon het kwartaal en jaar ingevuld worden. Voor het eerst 
is niet alleen vermeld dat men op het postkantoor kon betalen, maar ook kon het 
bedrag (ad. 2,26) voor de Friesche Courant (staat op achterzijde) op de postgiro-
rekening van de directeur van het postkantoor worden overgemaakt.

TE KOOP GEVRAAGD 

Frankeergeldige Postzegels. (nominaal )

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

Ruud Vergossen Filatelie

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

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal)

België   € 0,80 per  100  BFR.
Denemarken   € 0,60 per  10  DKK.
Frankrijk   € 0,60 per  10 FF.
Nederland   € 0,75 per  1  EURO.
Kanaaleilanden   € 0,30 per  1  GBP.
Liechtenstein   € 0,40 per  1  SFR (vanaf 1996).
Canada   € 0,23 per  1  DOLLAR.
Engeland   € 0,60 per  1  GBP.
U.S.A.   € 0,30 per  1  DOLLAR.
Zweden   € 4,00 per  100  ZWKR.
Zwitserland   € 0,50 per  1 SFR.
Duitsland Euro Zegels   € 0,75 per  1  EURO.

Ruud Vergossen Filatelie
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard

Tel-Fax: 040 2044684 – E-Mail: r.vergossen@hetnet.nl

U kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden tijdens  
de Filateliebeurs in Hilversum op 30 en 31 januari 2016

“ADVANTAGE” Postzegelhandel
Gespecialiseerd in klassiek topmateriaal van Nederland en 
de Overzeese gebiedsdelen in uitsluitend 1e klas kwaliteit.

West-Europa t/m ca. 1960 – Israël – Indonesië

Heeft u internet, kijkt u dan op onze zeer uitgebreide website:

www.advantage-stamps.com
Bij ons is postfris 100% postfris met volledige originele gom en ongebruikt  

met 1e plakker of kleine plakkerrest met volledige originele gom, tenzij anders 
omschreven met volledige garantie op de omschreven kwaliteit.

De duurdere zegels en/of series worden meestal 
met fotocertificaat van echtheid geleverd.

Winkel aan huis (wilt u ons bezoeken, s.v.p. na tel. afspraak).
Nieuwtjesdienst van de gehele wereld tegen gunstige condities.

Hans Sundquest
Jacques Perkstraat 39 – 3351 CP  Papendrecht

Tel: 078 6153386 – Fax 078 6428899
KvK nr: 23083937 – e-mail: sundquest@upcmail.nl

Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van:
	 Nederland & OR (postfris/gestempeld)

 Zwitserland (postfris/gestempeld)

	 Indonesië (postfris)

 Thema Spoorwegen (vnl. postfris)
Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst(en) aan.

U treft de prijslijsten ook aan op onze website.

FILATELIE DE BOEIER

Klipper 75, 2991 KL  Barendrecht geen winkel
Tel: 0180-690810  
E-mail: info@filateliedeboeier.nl www.filateliedeboeier.nl

Ook op de Filateliebeurs!!

Voorschotense Postzegelhandel
Zegels Nederland en Overzee  

op type/tanding, Port, Roltanding etc.

Bredase Postzegelhandel
Poststukken en stempels  

van Nederland en Ned. Indië

“DE ZUTPHENSE 
POSTZEGELHANDEL”

Postbus 4149, 7200 BC Zutphen

Nieuwe gegevens 
m.i.v. 1 december 2015

Telefoon: 06 - 53 85 41 00 (beperkt bereikbaar)
E-mail: postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
Website: www.dezutphensepostzegelhandel.nl 

POSTZEGELS - MUNTEN -
BANKBILJETTEN - ANSICHTKAARTEN
Wij hebben een uitgebreide voorraad benodigdheden

•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

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

•  Franco vanaf 75,00 euro

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums

FI1601 bw.indd   6 02-12-15   17:37
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Nepalees papier 
in de filatelie

eerste Nepalese postzegels gedrukt werden 
op Europees papier, bepaalde Maharaja 
Bir Shumsher al in 1885 dat in het vervolg 
slechts binnenlands papier gebruikt mocht 
worden. En zo geschiedde. Maar niet alleen 
de postzegels, ook de postwaardestukken 
zijn op dit locale papier gedrukt, veelal uit 
meerdere laagjes bestaand voor een grotere 
stevigheid. Maar ook het grootste deel van de 
belastingzegels en -documenten zijn op dit 
zachte papier gedrukt. Ditzelfde geldt voor 
bijvoorbeeld de koninklijke decreten met het 
prachtige rode stempel, die garant staan voor 
een mooie verzameling van dit historische 
materiaal. Mijn oudste document dateert van 
1771 en is van koning Prithvi Narayan Shah 

et gaat hier om de binnenbast van de 
bij ons bekende sierstruik peper-
boompje en wel de variëteiten Daphne 
bholua glacialis en Daphne papyracea. 

Het is een soort geschept papier dat ter plekke 
gemaakt wordt op een raamwerk met fijn gaas. 
In een grote stenen bak wordt de fijngemaakte 
bast met schoon water tot pulp gevormd. Dit 
mengsel wordt met het raam uit de bak geschept 
en op een stellage te drogen gelegd. Zo blijft een 
vel zeer zacht papier over. De afbeelding (afb.1) 
is gemaakt in de Lang Tang, noordwestelijk van 
Kathmandu (september 1987).

Europees papier
Waarom nu dit verhaal? Wel, nadat in 1881 de 

H

Het zal u niet vreemd zijn dat in Nepal bij het 
drukken van filatelistische artikelen gebruik 
werd gemaakt van in Nepal vervaardigd 
papier. In de heuvels en tegen de hellingen 
van de hoge bergen, waar de Himalaya zo rijk 
aan is, vindt men struiken die het materiaal 
leveren voor het inlands papier. 
door Dick van der Wateren

met betrekking tot de aankoop van een stuk 
grond in Kathmandu door zijn zuster. In zo`n 
Lal Mohar worden behalve kadastrale gege-
vens ook de ligging, de grootte, de prijs en de 
belasting vermeld (afb.2). Het gold mede als 
eigendomsbewijs. Immers, in die jaren was 
de grond het bezit van de regerend vorst. Aan 
de achterzijde van het stuk staan de hand-
tekeningen van de getuigen. Het rode zegel, 
Lal Mohar, vertoont een torwar. Dit is een 
tweezijdig geslepen zwaard met daarboven 
de tekst Shri Durga en eronder Bhawani. De 
betekenis daarvan is de naam van de godheid, 
de vrouwelijke manifestatie van Shiwa (afb.3). 

Verenigd Nepal
De tekst aan top van het document luidt als 
volgt Shri Durgasahaya, Ten dienste aan godin 
Durga. Deze Prithvi is de grondlegger van het 
verenigde Nepal zoals we dat nu kennen. Zijn 
voorvaderen, leden van de Shah dynastie, 
waren heersers van het bergstaatje Gorkha 
(afb.4+5) verantwoordelijk voor een expan-
siepolitiek ten koste van kleinere omliggende 
bergstaatjes. Om dit steeds groter wordende 
gebied goed te besturen waren nieuwe maatre-
gelen nodig die wereldkundig werden door mid-
del van op schrift gestelde documenten. En een 

1

2 4

3
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daarvan dateert van Krishna Shah, koning van 
1642 tot 1658. Het bijzondere van dit in 1645 
uitgevaardigde decreet is wel de vorm ervan, 
heel smal en lang. Het is dan ook niet op het 
hierboven genoemde locale papier geschreven 
maar op het gedroogde blad van een palmsoort 
zoals de Burassus palm. Doordat die manus-
cripten heel kwetsbaar zijn werden ze gedeelte-
lijk opgerold, zodat het eerste deel zichtbaar en 
leesbaar bleef. Het meest linkse gedeelte werd 
voorzien van een uit leem vervaardigd zegel 
van de verantwoordelijke persoon van het stuk 
(afb.6). Deze vorm van het op schrift stellen 
van berichten is al heel oud en voorbeelden zijn 
bewaard gebleven in musea. 

Verkrijgbaarheid
Het probleem voor de filatelist is de verkrijg-
baarheid van zulke interessante objecten. Het 
hier beschreven stuk is het eerste in 20 jaar 
dat ik zag op een veiling voor filatelisten. Door 
de hoge leeftijd dient zich het taal probleem 
aan. Het huidige Nepalees, Devanagari, is ont-
staan uit het sanskritt en verschilt derhalve 
van de in 1645 gebruikte schrijfwijze. Deze taal 
wordt Newari genoemd, ook wel Nepal bhasa. 
Het is erg moeilijk te lezen en mijn pogingen 
om een deskundige te vinden zijn gestrand. 
Wel bezit ik een boek waarin meer dan 50 van 

dergelijke documenten, alle uit het museum in 
Patan (Nepal). Ze handelen over aankoop en 
hypotheek van onroerende goederen, worden 
beschreven en vertaald, zodat er toch enig 
houvast is. Daardoor is de gebruikelijke aanhef 
te lezen (afb.7). Ik groet U en wens U geluk in 
het jaar 766 op de 2e dag van de donkere helft 
van de maan in de maand Magh. De maand 
Magh komt overeen met de 2e helft van januari 
en 1e helft van februari. Daarna betreft het ver-
haal de specifieke dingen zoals de verkoop van 
een stuk grond of huis en de ligging ervan. Zijn 
er getuigen dan worden ze genoemd. Komen 
er problemen, hoe en door wie worden die 
opgelost? Uiteraard komt de prijs aan de orde 
of is de begunstigde een klooster? Dan is het 
een Guthi en betreft het een gift. In ieder geval 
dient het document voor de ontvanger als 
eigendomsrecht. Om te komen tot de juiste 

gregoriaanse datum van dit document moet 
bij het Gorkha jaar 766 de Nepalese 879 jaar 
opgeteld worden. Zo komt men tot het jaar 
1645 A.D. Het jongste palmblad document uit 
bovengenoemd boek dateert van 886 plus 
de omrekeningsfactor van 879 tot het jaar 
1765. Dat jaar valt in de regeerperiode van 
voornoemde koning Prithvi Narayan Shah (tot 
1774) die de Lal Mohar introduceerde nadat 
hij ook de hele Kathmandu vallei onder zijn 
heerschappij had gebracht. 
Het zal duidelijk zijn dat het palmblad plaats 
heeft gemaakt voor het binnenlandse papier, 
zoals te zien is aan mijn document van 1771. 

Bronnen
Documents from theRudravarna-Mahavihara, Patan 
(Bernhard Kölver and Hemraj Sakya). Eigen verzameling.
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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.

Diversen

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

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

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 bij-
eenkomst in Houten of ontmoet ons 
bij een van de bekende  beurzen. 
www.nvpvl.nl

NFV SKANDINAVIË: Kwartaalblad, 
rondzenddienst, 4 bijeenkomsten 
met grote veiling in Amersfoort 
(e.v. = 29 sept.). Kom langs of kijk 
op www.nfvskandinavie.com.

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. 

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

http://www.usca.nl/
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http://www.sgbritannia.nl/
tel:0180-316452
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
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tel:0182-379470
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Iets over het gebruik van 
de 1 cent Van Krimpen [3]
Het is verbazend op hoeveel manieren zo’n eenvoudig postzegeltje 
een rol heeft kunnen spelen, en vaak een rol van betekenis. Deel 2 
stond in het aprilnummer 2018.
door Huber van Werkhoven 43. Hetzelfde probleem deed zich voor bij deze verhuiskaart 

die werd verstuurd op 30 oktober 1947.

44. De afzen-
der van deze 
verhuiskaart 
verzon een list 
en halveerde 
een postzegel 
van 1 cent.

45. Toen hij 
het nogmaals 
probeerde met 
de andere helft 
van dezelfde 
postzegel, ging 
het mis. De 
geadresseerde 
moest het mini-
mum strafport 
betalen van 
5 cent.

46. Deze briefkaart werd op 22 oktober 1951 per trein verstuurd van IJmuiden naar 
Haarlem. Privé-post per trein was weer mogelijk met ingang van 7.10.1951.

48. Haarlem, 
Tempeliersstraat in 
de jaren ’50.

47. Persbrief 
vervoerd met de 
autobus van de 
N.Z.H.V.M., af te ge-
ven aan de haltechef 
in de Tempeliers-
straat te Haarlem.

49. Van de extra geplakte 50 cent kwam 49 cent ten goede aan de herbouw van het 
diaconessenhuis te Arnhem, dat in 1945 zwaar werd beschadigd.

50. Antwoordkaart voor reservering van het verblijf in een jeugdherberg. Verzonden 
uit Keulen. Kon met Nederlandse postzegels worden (voor)gefrankeerd.
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51. Adreskaart behorende bij een pakket van 2.2 kg van Amsterdam naar Antwerpen. Tarief ƒ 3,05.

52. Het formulier ter specificatie van het bedrag 
verschuldigd voor antwoordstukken kon ook dienen 
(zoals in dit geval) voor portstukken. Vanaf 1966 
werden portzegels vervangen door postzegels.

53. De kinderzegels 
van 1956 waren niet 
meer geldig toen deze 
brief werd verstuurd 
in maart 1958. Het is 
en blijft raadselachtig 
waarom de zegels van 
2, 10 en 25 cent wel 
met rood potlood als 
ongeldig werden be-
stempeld, maar die van 
5 en 7 cent niet. Daarom 
hoefde voor hernieuwde 
verzending slechts voor 
17cent in plaats van 
29 cent te worden bijge-
plakt. De postzegel van 
1 cent was natuurlijk 
nog wel geldig!

54. Optimistisch werd een plakzegel gebruikt ‘Végé waarborgt deze geldzegel’. 
De PTT wenste desalniettemin 30 cent aan strafport te innen.

55. Poste restante brief d. d. 18.3.1947 naar de Russische zone in Duitsland. ‘In deutsch 
geschrieben.’ Censuurstrook en –stempel Allied Censorship Netherlands (A. C. N.) Het post-
verkeer naar Duitsland werd gecontroleerd tot 19 november 1947.
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(wordt vervolgd)

56. Poste 
 Restante brief 
d.d. 18.7.1960. 
In Portugal werd 
voor het Poste 
restante-recht 
een portzegel 
van 1 Escudo 
bijgeplakt.

57+58. Deze 
brief werd in 
1955 verstuurd 
naar Libië. 
Maar hij kwam, 
zoals blijkt uit 
de stempels aan 
de achterzijde, 
eerst terecht in 
Libanon.

59. Drukwerk dat wordt doorgestuurd moet opnieuw worden gefrankeerd. In dit geval 
gebeurde dit met een Amerikaanse portzegel van 3 cent.

60-62. Deze brief van Den Haag naar Bogota ging eerst op de post als dienstbrief, 
maar frankering naar het buitenland was vereist. Daarom met een strookje P4 ‘Terug 
aan afzender ter frankering’. Na frankering met 25 cent conform brieftarief buiten-
land afgestempeld op 31.7.1954. Aankomststempel op achterzijde 14.9.1954. Echter 
‘No  reclamado’ en daarom retour afzender. 
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 ?Top 
of 
Flop

E lke maand stellen we de vraag of de 
afbeelding een top in je verzameling is 

of een flop? Deze maand laten we jullie 
een envelop zien met een frankeermachi-
nestempel van Metro-Goldwyn-Mayer de 
Amerikaanse filmstudio. Op de envelop 
is het logo van de studio te zien met de 
bekende leeuw. Het dier introduceert 
met zijn gebrul elke film van deze studio. 
Je wil het in je verzameling over leeuwen 
iets tonen over het indruk wekkende 
gebrul van deze dieren. Mag je dan deze 
envelop daarvoor gebruiken?

A. Ja, het frankeerstempel en de envelop 
zijn beide afkomstig van de filmstudio.
B. Ja, maar alleen door te verwijzen naar 
het frankeerstempel.

C. Nee, het logo is niet filatelistisch.
D. Nee, het logo is niet filatelistisch 
en in het frankeerstempel is geen 
leeuw te zien.

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

Vorige maand heb ik jullie 
een overzicht gegeven 

hoe ik mijn postwaardestuk-
kenverzameling heb inge-
deeld. Voor alle duidelijkheid: 
het is maar een voorbeeld en 
je kunt natuurlijk zelf je eigen 
indeling maken. Mijn indeling 
ziet er dus zo uit: 
1. Correct postaal gebruik 
waarvoor het uitgegeven 
postwaardestuk was bedoeld;
2. Postwaardestukken die 
extra frankeringen hebben 
om aan een bepaalde extra 
service te voldoen;
3. Postwaardestukken die 
extra frankeringen hebben 
om te voldoen aan tarief 
veranderingen;
4. Laat gebruikte postwaar-
destukken die niet meer 
aan de loketten verkrijgbaar 

waren, maar nog wel fran-
keergeldig;
5. Filatelistisch gebruik, 
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 post-
waardestukken gebruikt op 
‘normale’ post.

Deze maand geef ik twee 
nieuwe voorbeelden van 
postwaardestukken. Ik 
begin met een voorbeeld uit 
categorie 2. Het eerste post-
waardestuk is een envelop 
met een ingedrukte waarde 

Postwaardestukken… Hoe verzamel je die nou? [3]

van 12½ cent. Hij werd 
aangetekend verstuurd van 
Rotterdam naar Hilversum 
op 7 augustus 1918. Op die 
dag was het tarief voor een 
binnenlandse brief 5 cent. 
Het aantekenrecht dat 
betaald moest worden om de 
brief aangetekend te kunnen 
versturen was 10 cent. In 
totaal moest er dus 15 cent 
gefrankeerd worden. De 
afzender deed dat door bij te 
frankeren met een postzegel 
van 2½. Het interessante 
is dat het postwaardestuk 
eigenlijk werd uitgegeven 
om een bericht naar het 
buitenland te sturen. Maar 
als aangetekend stuk met de 
bijfrankering kon hij dus ook 
heel goed dienen voor een 
binnenlandse bestemming. 
Het andere postwaardestuk 
valt in categorie 3. Het is 

een briefkaart van 6 cent 
met een extra frankering 
van 1 cent. Tot 1 april 1957 
was er een aparte briefkaart 
voor bestemmingen binnen 
dezelfde stad of dorp. Men 
noemt dit ook wel lokaal ge-
bruik en daar was een apart 
tarief voor. Deze briefkaart 
was oorspronkelijk bedoeld 
voor zulk lokaal gebruik. In 
dit geval was het 6 cent van 
1 juli 1953 tot 1 april 1957. 
Maar de briefkaart moest op 
2 januari 1954 van Den Haag 
naar Utrecht en dat is niet 
bepaald een lokale bestem-
ming. Daarom moest er een 
cent extra bijgeplakt worden 
om op het goede tarief van 
7 cent te komen. 
Volgende maand geef ik 
jullie weer een paar nieuwe 
voorbeelden.

Alex Nuijten

Het 
antwoord 
vind je op 
de volgende 
pagina.
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PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

De vakantie zit er weer op en 
de scholen zijn weer begonnen. 
Heb je er weleens aan gedacht om 
een spreekbeurt te houden over 
postzegels? Je kunt dan iets van 
je eigen verzameling laten zien en 
de Posthoorn meenemen. Misschien 
is het wel het begin van een echte 
postzegelclub bij jou op school.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Een schildpad om voor te zorgen
Waar ik ook ben, als er een dieren-
tuin is, ga ik op bezoek. En er is altijd 
een landschapje met schildpadden, 
zo leuk! Omdat er ook landen zijn 
die postzegels uitgeven met schild-
padden erop, dacht ik: daar kan je 
best een albumblad van maken. Doe 
je mee? 

Niet meenemen
Ik denk dat iedereen het zo lang-
zamerhand wel weet: geen dieren 

meenemen die op de rode lijst 
staan. Daar hoort nog een waar-
schuwing bij: neem geen schildpad 
als huisdier. Want dat leuke, kleine, 
aardige, schattige, mooie schild-
padje wordt een enorm beest dat 
wel héél oud kan worden… in jullie 
achtertuin, of onder de eettafel. En 
al die tijd moet er iemand zijn die 
voor hem wil zorgen. ‘Dat zou jij toch 
doen?’ zegt je moeder iedere keer.

Waterschildpad
Als je doet aan duiken, schijnt dit 
het ultieme te zijn: dat je duikt 
met een schildpad. Vooral omdat 
ze zo enorm groot zijn en zich zo 
soepel door het water bewegen. 
Zou je je aan hun schild kunnen 
vasthouden en je laten voorttrek-
ken, zoals bij dolfijnen? Of krijg 
je dan een nijdige knauw van hun 
snavel?

Schildpaddensoep
De grootste bedreiging van de 
schildpadden is de mens. Gelukkig 
is de schildpad die soepschildpad 
genoemd wordt, beschermd. Hij 
komt voor in alle grote oceanen en 
soms zelfs in onze Noordzee. Maar 
we gaan er geen soep meer van 
koken, het is verboden ze te vangen 
en op te eten. Helaas is het in China 
nog steeds een traditioneel gerecht, 
dus mocht je het een keertje willen 
proberen: op reis dan maar.

 

! Het goede antwoord is D. 
Het frankeerstempel is het 

enige deel van de envelop dat 
je in je thematische verzame-
ling mag gebruiken. De rest is 
helaas niet filatelistisch. Jam-
mer genoeg is in het stempel 
de brullende leeuw niet te zien. 
Daarom is het stempel niet zo 

geschikt ook al staat de naam 
van het filmbedrijf erin en ook 
al denkt iedereen bij het horen 
van die naam aan de leeuw. 
Het is wat men een niet zo 
sprekend filatelistisch element 
noemt. Dat betekent dat je 
niet meteen kunt zien waar het 
precies om gaat. In dit geval 

gaat het om de film Ben-Hur 
van de regisseur William (Billy) 
Wilder. Het is het verhaal van 
de Joods Judah Ben-Hur die 
vals beschuldigd wordt van 
de moord op de Romeinse 

gouverneur in Jeruzalem. De 
film verscheen in 1959 en was 
een groot succes. Overigens 
zou je voor de brullende leeuw 
in je verzameling heel goed 
deze postzegel van Zuid-Afrika 
kunnen gebruiken. Het plaatje 
is zo sprekend dat je de leeuw 
bijna kunt horen brullen.

Top 
of 

Flop

 

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

…de dieren die we zee-
paardjes noemen geen fa-
milie van de paarden zijn? 
Het zijn bijzondere vissen. 
Het kopje lijkt wel wat op 
een paardenkop, vandaar 
de naam. Er is nog iets 
vreemds met deze dier-
tjes. Het mannetje broedt 
de eitjes uit! Tijdens de 

paring, waarbij de twee 
diertjes met hun staarten 
in elkaar zijn verstrengeld, 
brengt het vrouwtje haar 
eitjes bij het mannetje 
in een buidel waar het 
zaad zit. En daar blijven 
ze tot ze zijn uitgegroeid 
tot jonge zeepaardjes. En 
dat kunnen er heel veel 

zijn. Van de kleintjes die 
naar buiten komen wordt 
het merendeel opgege-

ten door andere vissen. 
Enkele beestjes blijven ge-
spaard en die groeien uit 
tot een nieuw volwassen 
zeepaardje. Bij de meeste 
dieren vechten de man-
netjes om de vrouwtjes, 
maar bij de zeepaardjes is 
dat net andersom. 

Toon Oomens

Wist je dat…
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De Lederschildpad
Dit is de grootste schildpad ter 
wereld. Hij kan bijna twee en een 
halve meter worden. Hij zwemt in 
tropische zeeën maar ook in het 
ijzige water rond de polen. Hij leeft 
van kwallen. De lederschildpad 
heeft geen hoornplaten op het rug-
schild. Een beetje anders dan het 
schildpadje bij jou thuis, dus.
En nog een aardig weetje: de 

lederschildpad 
kan wel meer dan 
zeshonderd kilo 
worden.

De kop en de nek
Is het je wel eens opgevallen: een 
schildpad kan z’n kop terugtrekken 
onder het schild. Niet alle soorten 
kunnen dat, maar de meeste wel. 
Schildpadden hebben geen tanden, 
maar wel een 
scherpe rand 
aan de bek, net 
als vogels. Ze 
kunnen daarmee 
hapklare brok-
ken van het 
voedsel afsnij-
den. Ze zijn de 

enige reptielen 
die geen tanden 
hebben. Hun bek 
lijkt een beetje 

op de vorm van de snavel van een 
papegaai en als hij je bijt doet dat 
best zeer!

Het schild
Schilpadden hebben een buikschild 
en een pantser, samen vormen die 

een soort doos. 
Alles wat in het 
schild zit, is goed 
beschermd, zoals 
het hart en de 
longen. Daardoor 
kunnen ze aanval-
len van roofdie-
ren doorstaan.

Een heleboel kleine eitjes
Als een schildpad eitjes legt, graaft 
ze eerst een kuil en daar legt ze de 
eitjes in. Dan gaat ze weer lekker te-
rug naar zee, en de jonkies moeten 
het verder zelf maar weten. De ei-
tjes komen na een tijdje uit en gaan 
dan een lange wandeling naar zee 
maken. Je kan je voorstellen dat er 
wel wat belangstelling van roofdie-
ren is op dat moment dat de kleine 
schildpadjes op weg gaan. Gelukkig 
zijn er tegenwoordig organisaties 
die het strand afzetten als de eitjes 
uitkomen. Succes er mee!

 

Een studiegroep: de HCC 
Je kent vast en zeker de HCC 

wel, de hobbyclub die in 1977 
werd opgericht door enthousiaste 
computergebruikers. Bij de HCC 
kun je terecht met vragen over 
alles wat digitaal is. En ze hebben 
interessegroepen, zoals drones, 
robotica, flightsimulator en … de 
groep Postzegel. Het doel van deze 

groep is het gebruik van de compu-
ter bevorderen bij het verzamelen 
van postzegels, onder andere door 
het ontwikkelen van programma’s 
zoals SCOLP om het bezit en de 
manco’s in al je verzamelingen 
(ook munten) bij te houden.
Iedereen die een albumblad maakt, 
kan daar de computer bij gebruiken. 

De HCC heeft handige programma’s 
om die activiteit te ondersteunen, 
bijvoorbeeld het tekenprogramma 
Albumtek. Ze zijn ook altijd op fila-
telistische evenementen aanwezig 
en vallen op omdat hun stand vol 
staat met laptops. Daarop laten ze 
de bezoekers zien wat ze kunnen 
betekenen voor de verzamelaar.
Wil je meer weten over de HCC? 
www.hcc.nl/postzegel 

Willeke ten Noever Bakker

Er was een tijd dat er in elk seizoen 
andere groenten en fruit te 

krijgen waren. Zo kon je bijvoorbeeld 
geen aardbeien in de winter eten en 
mandarijnen waren juist weer alleen 
in de winter te koop. Dat is nu niet 
meer. Dankzij de kassen en goedko-
per vervoer is veel het hele jaar door 
te krijgen. Vruchten uit verre landen 
zijn niet bijzonder meer. Neem nou 
de avocado. Waarschijnlijk staat die 
bij jullie regelmatig op tafel in de 
een of andere salade of bij de na-
cho’s. De laatste jaren is de avocado 
heel populair geworden vanwege 
zijn gezonde imago, maar natuurlijk 
ook omdat hij gewoon lekker is. 

Populair fruit

http://www.hcc.nl/postzegel
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et relatief kleine Museum van de Pool-
se Post in Danzig is gevestigd in het 
historische gebouw van het voorma-
lige Poolse hoofdpostkantoor net bui-

ten het oude centrum van de stad Gdańsk. Het 
museum werd op 1 September 1979 geopend, 
op de veertigste verjaardag van de heldhaftige 
maar totaal zinloze verdediging van het Poolse 
postkantoor tegen een aanval van Danziger 
politietroepen en Duitse legereenheden. Deze 
aanval betekende, samen met de gelijktijdig 
begonnen beschieting van de Poolse ammuni-
tieopslagplaats op Westerplatte, het begin van 
de Duitse aanval op Polen en daarmee feitelijk 
het begin van de Tweede Wereldoorlog. 

Nationaal bewustzijn
Het museum is vanaf het moment van de 
opening belangrijk in de creatie van het Pools 
nationaal bewustzijn en een belangrijk sym-
bool van de Poolse strijd tegen Nazi-Duitsland. 
Het verzamelde dan ook voornamelijk 
documenten en voorwerpen met betrekking 
tot de verdediging van het Poolse postkantoor, 
de deelnemers aan de verdediging en het lot 

H

Tussen de twee wereldoorlogen was 
de stad Danzig (tegenwoordig Gdańsk) 
en omgeving een onafhankelijke staat 
onder de bescherming van de Volken
bond. In Januari 1920 opende Polen het 
eerste van in totaal drie Poolse post
kantoren die naast de reguliere post 
van de Freie Stadt Danzig opereerden. 
door Hans Vogels

van hun families daarna. Vandaar dat men in 
de mooie en zeer indrukwekkende expositie 
van foto’s en documenten met betrekking tot 
de verdediging en de verdedigers dan ook een 
Duits veldgeschut en een Mauser geweer zal 
aantreffen naast bijvoorbeeld stukken van 
post uniformen, schoenen en brillen die in het 
pas in 1991 gevonden massagraf van de na 
de verdediging geëxecuteerde postbeambten 
werden aangetroffen.
Recentelijk werd de expositie uitgebreid met 
dokumenten en voorwerpen met betrekking 
tot de geschiedenis en het dagelijks leven van 
de Poolse inwoners (waaronder ook de post 
beambten) van de voornamelijk Duitse Freie 
Stadt Danzig. Interessant, maar enkel een 

indirect verband met de Poolse post in Danzig. 
Deze voorwerpen zouden dan ook beter pas-
sen in het Museum van de Freie Stadt Danzig 
dat in het centrum van de stad gevestigd is. 

Weinig geschiedenis van de post
Aan de rest van de geschiedenis van de Poolse 
post in Danzig, voor ons filatelisten waar-
schijnlijk het meest interessant, wordt helaas 
te weinig aandacht besteed. In één vitrine wor-
den diverse interessante originele stempels, 
documenten en foto’s gepresenteerd zonder 
enige uitleg. De nagebouwde kamer van de 
directeur van het postkantoor voegt weinig 
toe. Er wordt ook geen aandacht besteed aan 
de rest van de zo rijke postgeschiedenis van 
de stad Danzig/Gdańsk vanaf de Middeleeu-
wen tot op de dag van vandaag. Zelfs de post 
van de Freie Stadt wordt verzwegen.
Het museum is door dit alles geen typisch 
postmuseum of een Museum van de Poolse 
post in Danzig, zoals de officiële naam luidt, 
maar meer een Museum van de verdediging 
van de Poolse post in Danzig. Een geplande 
uitbreiding van het museum gaat daar hopelijk 
verandering in brengen.
Desalniettemin is het museum zeker een 
bezoek waard. Recentelijk werd een Engels-
talige audioguide geïntroduceerd waardoor 
het museum ook voor niet-Poolse bezoekers 
interessanter is geworden.

bezoek aan het postmuseum 12

Museum van de
Poolse Post in Danzig
(Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku)
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lle problemen die de 
Eerste Wereldoorlog 
(1914-1918; 8,5 miljoen 
doden) en de Spaanse 

griep (1918-1920; 60-100 miljoen 
doden) met zich meegebracht 
hadden, resulteerde bij velen in 
een andere kijk op de maatschap-
pij. Dat betrof bijvoorbeeld de 
kunst, maar ook het functione-
ren van de maatschappij in het 
algemeen. 
Een van de gebeurtenissen in 
die periode was de ontwikkeling 
van de luchtvaart. Door de grote 
inspanningen in beide kampen 
van de Eerste Wereldoorlog om 
vliegende bommenwerpers te 
maken, was de kwaliteit van 
de vliegtuigen sterk verbeterd. 
Na de oorlog werd daarom veel 
aandacht geschonken aan de 
ontwikkeling van nieuwe luchtlij-
nen, waarbij niet eens zozeer het 
versnelde transport van mensen, 
maar vooral dat van de post een 
belangrijke rol speelde. Hoewel de 
treinverbindingen in die periode 
beslist niet slecht waren, werd 
de tijdwinst die de luchtpost met 
zich meebracht van groot belang 
geacht. De luchtpost werd binnen 
omvangrijke landen van groter 
belang dan in het betrekkelijk 
kleine Nederland. Desalniettemin 
wenste Nederland wel degelijk 
een centrale rol te spelen in de 
ontwikkeling van de luchtvaart, 
gelijk aan de rol die Nederland 
speelde en speelt in de internatio-
nale scheepvaart. 
Indien het publiek zijn post via 
luchtpost vervoerd wenste te 
zien, moest extra luchtrecht 
worden betaald. Hierdoor werden 
in verschillende landen vanaf 
1917 speciale luchtpostzegels 
uitgegeven. Nederland zelf deed 
pas met ingang van maandag 
5 juli 1920 mee met het lucht-
postverkeer. Het extra luchtrecht 

Terug naar 1921

A
moest nog door middel van 
gewone frankeerzegels worden 
voldaan. Brieven verzonden 
vanuit Nederland per luchtpost 
in de periode 5 juli 1920 – 1 mei 
1921 bestaan dus wel, maar zijn 
vrij schaars. Pas in 1921 besloten 
de Posterijen in Nederland ook 
speciale luchtpostzegels uit te 
geven. Deze zegels kwamen op 
1 mei 1921 aan de loketten en 
moesten worden gebruikt om het 
luchtrecht te voldoen. De gewone 
frankeerzegels waren daarvoor 
niet langer geldig. Voor luchtpost-
brieven naar België was 10 cent 
luchtrecht verschuldigd, voor 
brieven naar Groot-Brittannië, 
Frankrijk en Duitsland 15 cent 
en naar landen in Scandinavië 
25 cent. De afgebeelde brief toont 
een per luchtpost verzonden brief 

besloten om ze als gewone fran-
keerzegels uit te verkopen.
Momenteel wordt er bij het 
Handboek Postwaarden Neder-
land hard gewerkt aan de eerste 
drie luchtpostemissies. Mochten 
er in uw collectie bijzondere 
luchtpostbrieven aanwezig zijn, 
verzonden vanuit Nederland in 
de periode 5 juli 1920 – 30 april 
1921, nog niet voorzien van lucht-
postzegels, of brieven verzonden 
vanuit Nederland in de periode 
1 mei 1921 – 31 mei 1922 wel 
voorzien van luchtpostzegels, 
houden wij ons aanbevolen om 
scans van deze brieven te mogen 
ontvangen. Indien deze brieven 
inderdaad bijzonder zijn, zouden 
we ze in het Handboek Postwaar-
den Nederland willen opnemen. 
Graag uw medewerking!

Gert Holstege

naar Landskrona, gelegen tussen 
Helsingborg en Malmö in Zweden. 
Het luchtrecht van 25 cent was 
voldaan door middel van een 
10 en een 15 cent luchtpostzegel. 
Maar weinig Nederlanders 
vonden het tijdsvoordeel van 
het postvervoer per vliegtuig 
vergeleken met dat per trein 
van zodanig belang, dat ze hun 
brieven voor een hoger posttarief 
per luchtpost verzonden. Door de 
zeer geringe verkoop werden de 
luchtpostzegels al na 13 maanden 
(1 juni 1922) ingetrokken, waarna 
de gewone frankeerzegels, net als 
in de periode 1 juli 1920 – 1 mei 
1921 weer voor het luchtrecht 
gebruikt moesten worden. Omdat 
relatief grote aantallen lucht-
postzegels begin 1923 nog bij de 
postkantoren en bij de Controle 
in Haarlem in voorraad waren, 
werd uit zuinigheidsoverwegingen 

Nog beperkt te koop (op=op): CD-rom ‘Filatelie’, de jaargangen 2005 tot en met 2016
Per stuk de complete jaargang met elf edities gedigitaliseerd.

Als u oudere CD-rom’s wilt bestellen, kunt u € 15,– (per jaar) overmaken op NL64 INGB 0000 7069 68 ten name
van de Stichting Neder landsch Maandblad voor Philatelie in Leusden, onder vermelding van de gewenste jaargang(en).

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

Op beurzen waar wij staan kunt u de CD-roms voor € 12,50 kopen.
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Opgaven voor deze rubriek in het 
novembernummer 2018 (verschijnt 
1 november) moeten uiterlijk op 29 
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. 

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

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

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

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

15 september: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerbera straat 6, 9.30-15.00 uur. 
T: 0297343885.
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl

Apeldoorn. Wijkcentrum het 
Bolwerk Ravelijn 55, 10.00-16.00 
uur. T: 06-30718411. organisatie@
eindejaarsbeurs.nl
www.eindejaarsbeurs.nl 
Bilthoven. Oost Europa, ’t Vogelnest, 
Boslaan 1, 10-16 uur, T 0346-572593.
Boskoop. De Loods, Achter de Kerk, 
13..00-17.00 uur. T: 0182-631928. 
beurscoordinator@nvpvboskoop.nl
www.nvpvboskoop.nl
Markelo. Socuruimte De Haver-
kamp, Stationsstraat 30, 10.00-
15.00 uur. T: 0548-858220.

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

17 september:
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 19.00-22.00 uur.
www.deventerpostzegelvereniging.nl

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

22 september:
De Bilt. Latijns-Amerika. Cultureel 
centrum H.F.Witte, Henri Dunant-
plein 4, 12.00-17.00 uur. T: 010-
4802961. pweda@live.nl
Jemgum (Duitsland). Dorfgemein-
schaftshaus, Hofstr. 2, 8.00 – 14.00 
uur. T: +49-4954-6346. Oswald.
Janssen@t-online.de

FI
LA

TELISTISCHE

E V E N E M E N
T

E
N TENTOONSTELLINGEN 

EN MANIFESTATIES

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

27-28 oktober:
Nieuwegein. Verzamel- en Curiosa-
markt, Beursfabriek, Symfonielaan 5. 
www.verzamelendnederland.nl

17-18 november:
Utrecht. Jaarbeurs. Verzamelaars-
jaarmarkt.
www.verzamelaarsjaarmarkt.nl

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

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

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

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

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

8 september:
Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, Escamplaan 55, 13.00-16.00 
uur, T: 06-27233453. www.zhpv.nl
Elshout. Gebouw ’t Rad, Kerk-
straat 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.

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
tel:020%20694%202002
https://maps.google.com/?q=Bozenhoven+152&entry=gmail&source=g
tel:0297%20289%20322
http://www.verzamelaarsrondevenen.nl/
https://maps.google.com/?q=Schimmelpenninckstraat+14&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Schimmelpenninckstraat+14&entry=gmail&source=g
tel:0113%20228%20562
mailto:ecm@zeelandnet.nl
https://maps.google.com/?q=Gerberastraat+6&entry=gmail&source=g
tel:0297%20343%20885
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
https://maps.google.com/?q=Boslaan+1,+10+-+%c2%a016&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Boslaan+1,+10+-+%c2%a016&entry=gmail&source=g
tel:0346%20572%20593
tel:0182%20631%20928
mailto:beurscoordinator@nvpvboskoop.nl
http://www.nvpvboskoop.nl/
http://www.postzegelverenigingnoordholland.nl/
http://www.postzegelverenigingnoordholland.nl/
http://www.deventerpostzegelvereniging.nl/
tel:0167%20563%20568
tel:06%2011301128
mailto:pweda@live.nl
https://maps.google.com/?q=De+Voorwaarts+55,+7321+MA&entry=gmail&source=g
http://Www.verzamelaarsjaarmarkt.nl/
http://www.sfeg.nl/
http://www.zhpv.nl/
mailto:info@hertogpost.nl
https://maps.google.com/?q=Hamersveldseweg+30&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Hamersveldseweg+30&entry=gmail&source=g
tel:0318%20513222
tel:0318%20513222
mailto:beurs@deloupeleusden.nl
https://maps.google.com/?q=Uiverlaan+20&entry=gmail&source=g
tel:010%20591%206747
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NATIONAAL ARCHIEF
Onderzoeksdagen: donderdag: 
20 september, 18 oktober,  
15 november, 13 december.
Vooraf aanmelden noodzakelijk: 
monique.erkelens@nationaalarchief.nl
T: 06-11316460.
www.nationaalarchief.nl

Mijdrecht. ’t Oude Parochiehuis, 
Bozenhoven 152, 9.30-13.00 uur. 
T: 0297-289322. 
www.verzamelaarsrondevenen.nl

23 september:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur. 
T: 0227-542286.
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstr. 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002.
Oud-Gastel, Hart van Gastel, Markt 
8, 9.30-13.00 uur. T: 06-23300801. 
jankoenraadt8@gmail.com
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerklaan 18, 9.00-1.30 
uur. T: 040-2052490. 
Weert. Scholengemeenschap 
Philips van Horne, Herenstraat 
298 10.00-15.30 uur. T:0495-
541666. www.filatelicaweert.nl 

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

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

29 september:
Brielle. “Zalen Centrum” 
 Langestraat 76, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-83676700.
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 10.00-16.00 uur. 
www.deventerpostzegelvereniging.nl

Nieuwegein. Zalencentrum De 
Bron, Buizerdlaan 1. 13.00-16.30 uur. 
T: 06-43582688. info@postkoets.nl
Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140.

30 september:
Huissen. Cultureel centrum ’de 
Brink’, De Brink 8 10.00-14.30 uur. 
T: 026 – 3271979. 
w.aleven3@upcmail.nl
Lichtenvoorde. “de Swite” van 
Schuttersgilde “St. Swibertus”, 
Hendrik Leemreizestraat 2 te 
Lichtenvoorde, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-11770082. 
henkgrievink@hotmail.com
Reuver. De Schakel, Broeklaan 2, 
10.00-13.00 uur. 
hermgeerlings@home.nl

1 oktober:
Arnhem. De Gaanderij, Drie-
mondplein, vanaf 20:00. T: 06-
11018699 www.vierstroonfilatelie.nl
Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5, 
13.15-16.00 uur. T: 0341-256163.

6 oktober:
De Weere, Theresiahuis, Vekenweg 
2, 12.30-15.30 uur. T: 0229-582544.
Hendrik Ido Ambacht. Wielstaete, 
van Kijfhoekstraat 146, 12.00–16.00 
uur. T: 078–6814441.
Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.00-14.45 uur. T: 06-27317747. 
a.vansluijs@quicknet.nl
Meppel. Kerkelijk Centrum Trias, 
Groenmarkt 6, 9.00-12:30 uur, 
T: 0529-432746. 

Nunspeet. Verenigingsgebouw de 
Wheme, Ds. de Bouterlaan 5, 13.15-
16.00 uur. T: 0341-256163.
Oosterhout. De Bunthoef, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 
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
Warnsveld. Het Warnshuus, 
Dreiumme 43, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-44572651, 
cwstolkeerbeek@gmail.com
Wierden. Het Anker, Wilhelmina-
straat 28, 10.00-15.00 uur. 
T: 0546-571164.
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode. César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. T: 06-27233453.
www.zhpv.nl

7 oktober:
Almere. Buurtcentrum De Inloop, 
’s-Hertogenboschplein 8, 10.00-
15.00 uur. T: 06-10060208, 
secretaris@vpva, www.vpva.nl
Breda. Clubhuis “De Toss”, Valke-
niers laan 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

11 oktober:
Kloetinge. Amicitia Schimmelpen-
ninckstraat 14 19.30-22.00uur. 
T: 0113-228562 ecm@zeelandnet.nl 
Mijdrecht. ’t Oude Parochiehuis, 
Bozenhoven 152, 19.00-22.00 uur. 
T: 0297-289322. 
www.verzamelaarsrondevenen.nl

13 oktober:
Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, Escamplaan 55, 13.00-16.00 
uur, T: 06-27233453. www.zhpv.nl
Elshout. Gebouw ’t Rad, Kerk-
straat 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.
Ommen. Hervormd Centrum, 
Pr.Julianastraat 8, 10.00-15.00 uur. 
T: 0548-858220.
Welberg. Gem.huis De Vaert Kap. 
Koch straat 54, 9.00-14.00 uur. 
T: 0167-563568, 06-11301128.

14 oktober:
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.

15 oktober:
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 19.00-22.00 uur. 
www.deventerpostzegelvereniging.nl

18 oktober:
Reuver. De Schakel, Broeklaan 2, 
10.00-13.00 uur. 
hermgeerlings@home.nl
Welberg. Gem.huis De Vaert Kap. 
Koch straat 54, 19.00-22.00 uur. 
T: 0167-563568, 06-11301128. 

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

20 oktober:
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerbera straat 6, 9.30-15.00 uur. 
T: 0297343885.
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl

mailto:monique.erkelens@nationaalarchief.nl
http://www.nationaalarchief.nl/
https://maps.google.com/?q=Bozenhoven+152&entry=gmail&source=g
tel:0297%20289%20322
http://www.verzamelaarsrondevenen.nl/
tel:020%20694%202002
mailto:jankoenraadt8@gmail.com
tel:040%20205%202490
mailto:info@hertogpost.nl
tel:06%2083676700
http://www.deventerpostzegelvereniging.nl/
mailto:w.aleven3@upcmail.nl
mailto:hermgeerlings@home.nl
https://maps.google.com/?q=Ds.+de+Bouterlaan+5&entry=gmail&source=g
tel:0341%20256%20163
mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
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Mooiste kissprint 
tot dusver gevonden

gelijk aan de buitenmaten van de 
drukplaat) 
Nu kan het voorkomen dat de plaat-
drukker een kleine correctie moest 
uitvoeren en hebben wij meteen een 
inzicht hoe de plaatdrukker te werk 
ging. In dit geval heeft hij het papier 
kennelijk een ruime millimeter te 
laag aangelegd en is de kiss iets 
naar boven op geschoven. De kiss 
staat dus – en dat is bijna bij alle 
tot dusver gevonden exemplaren 
het geval – altijd een fractie onder 
de feitelijke afdruk. Een enkele keer 
is het vel ten opzichte van de druk-
plaat soms wat naar links of naar 
rechts verschoven.
In dit geval staat de kissprint, en dat 
is het speciale aan dit geval, in zijn 
geheel op de zegel afgedrukt terwijl 
het feitelijk geen druk is.

V
Om van boven naar beneden te 
benoemen. De buitenste boven 
kaderlijn is nu evenwijdig aan de 
binnenkaderlijn, de woorden POST 
en ZEGEL hebben een lichte scha-
duw onder de letters maar ook 
een millimeter lager in de letters, 
het medaillon is iets gezakt en kijk 
vooral naar de dubbele wenkbrauw 
van de konings. 
Verder is de kin van de koning wel 
erg vervormd en zou thans rijp zijn 
voor een cosmetische correctie. 
Ook is er een lichte contour zicht-
baar aan de onderzijde van de 5 en 
de cartouches van het medaillon. 
Tot slot is ook de onderste buiten 
kaderlijn in zijn geheel ten op-
zichte van de definitieve druk wat 
gezakt. Kortom, de gehele zegel 
is 2 maal op het papier gedrukt 

erzamelaars van de 
eerste emissie Neder-
land 1852 kennen het 
verschijnsel kissprint 

waarschijnlijk wel. 
Wat is een kissprint nu eigenlijk? 
Engelse filatelisten hebben deze 
benaming aan dit verschijnsel 
gegeven. Het is een echte kiss 
van het papier op de drukplaat. 
De plaatdrukker legt het vel zo 
zuiver mogelijk op de ingeïnkte en 
voorverwarmde drukplaat. Daarbij 
geholpen door de watermerk-
lijnen van het postzegelpapier, 
legt hij het vel met de onderste 
watermerklijn van het papier aan 
op de onderzijde van de druk-
plaat. (de buitenste lijnen van de 
watermerken en de belijning in het 
postzegelpapier zijn min of meer 

1 maal vaag (kiss) en 1 maal zoals 
het behoort te zijn. 
Het vreemde doet zich voor dat 
er tot nu toe uitsluitend kissprints 
zijn gevonden op exemplaren van 
de 5 en 15 cent en niet van de 
10 cent. Zou dit ermee te maken 
kunnen hebben dat de drukker 
de karmijnrode kleur beter kon 
waarnemen in de destijds matig 
verlichte postzegeldrukkerij?
Heeft u toch een 10cent met kis-
sprint, dan graag een scan aan de 
redactie. 

Hans Caarls

wee oersaaie postzegels 
van 5 cent op een envelop. 
De tekening van de omran-
ding van de donkerblauwe 

zegel verscheen in 1902 (feitelijk 
1899, als we Nederland meetellen), 
en van de lichtrode zegel al in 1874 
(in Nederland uiteraard nog eerder, 
namelijk 1870). Maar de brief met 
beide filatelistische evergreens 
dateert uit 1941. Ze zitten samen 
op deze envelop omdat Mr. W.N. 
Abell zich niet in Semarang blijkt te 
bevinden, maar in Batavia-Centrum. 
Van dit duo is de frankeerzegel van 
5 cent interessant. Ogenschijnlijk 
een zegeltje van niks en nauwelijks 
de moeite waard om er aandacht 
aan te schenken. Oplage ruim 
10 miljoen. Makkelijk te verkrijgen 
en spotgoedkoop. En toch, bij nader 
inzien… Eind 1940 verschenen, 
anderhalf jaar voor de Japanse 
bezetting. Misschien is het grootste 
deel van de oplage wel gebruikt 
tijdens die donkere jaren. Ze zijn 
buiten Java voorzien van verschil-
lende bezettingsopdrukken. En wat 
voor poststempels kunnen daarop 
worden aangetroffen? Mogelijk van 
kleine hulppostkantoren die vlak 
voor de bezetting, of pas tijdens 

de bezetting, zijn geopend. En 
daar zitten zeldzaamheden bij. Het 
poststempel toont plaatsnaam 
en datum. Wanneer is de zegel 
afgestempeld? Voor of tijdens de 
Japanse bezetting? Kijkt u ook eens 
naar de tekening van de zegel, en 
leg er bijvoorbeeld een lichtblauwe 
5 cent uit de Cijferserie van 1912-
1930 naast: zoek de verschillen. Als 
je zo maar wat filosofeert, komt dit 
simpele zegeltje ineens in een an-
der daglicht te staan. Sterker nog, 
deze postzegel komt zelfs tot leven 
als we zijn ontstaansgeschiedenis 
onder de loep nemen. 
Het begint met de Duitse inval in 
Nederland. Een van de gevolgen is 
de verbreking van het contact met 
Indië. Het bestuur van Nederlands-
Indië besluit: ‘Nu het aan de firma 
Joh. Enschedé en Zonen te Haarlem 
onmogelijk is om aan haar contrac-
tueele verplichtingen tegenover den 
Nederlandsch-Indischen postdienst 
te voldoen, zal de aanmaak van 
Indische postwaarden hier te lande 
worden ter hand genomen. De 
voor 1940 benoodigde oplaag van 
Indische zegels is nog uit Nederland 
ontvangen; de aanvulling voor 1941 
zal in Indië worden aangemaakt.’ 

Maar in september 1940 dreigt er 
al een tekort aan zegels van 5 cent 
te ontstaan. De Indische posterijen 
hebben echter nog geen beslissing 
genomen welke drukkerij voortaan 
de postzegels gaat vervaardigen. 
Dat besluit zal onder meer worden 
genomen op basis van de door 
verschillende drukkerijen ingezon-
den proeven. De opdracht wordt 
uiteindelijk gegund aan de N.V. Ko-
ninklijke Boekhandel en Drukkerijen 
G. Kolff & Co. te Batavia.
Nog voordat dit besluit wordt 
genomen moeten zo snel mogelijk 
zegels van 5 cent worden gedrukt. 
Daarvoor klopt de postdienst weer 
eens aan bij het Reproductiebedrijf 
van de Topografische Dienst in 
Batavia. De Topografische Dienst 
is een afdeling van het Koninklijk 
Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) 
en houdt zich onder andere bezig 
met landskartering. De ingeroepen 
hulp is ook deze keer niet tever-
geefs. De TD gaat direct aan de slag. 
Onmiddellijk wordt papier besteld 
bij de N.V. Papierfabriek ‘Padalarang’. 
Op dat papier kan alleen in offset 
worden gedrukt. De zegels worden 
gedrukt op enigszins dun papier 
zonder watermerk en wel in vellen 

van 400 zegels, verdeeld over een 
linker- en een rechtervel van elk 
200 zegels. De 200 zegels van elk 
veldeel zijn weer gesplitst in veldelen 
van elk 100 zegels, gescheiden door 
een witte tussenstrook. De totale 
oplage bedraagt 10.200.000 zegels.
Op 15 oktober 1940 is de 5 cent 
weer volop aan de loketten beschik-
baar. De vroegst gemelde datum 
is tot nu toe 19 november 1940 uit 
Balikpapan (Borneo). Het hoofd 
van de Indische PTT is dankbaar 
en schrijft in het jaarverslag: ‘Een 
woord van dank aan het Hoofd van 
genoemd Bedrijf voor de door hem 
verleende medewerking is hier al-
leszins op zijn plaats.’
Vergelijking met de oorspronkelijke 
zegel van 5 cent van de Cijferemis-
sie 1912 laat zien dat het formaat 
iets groter is, er zijn geringe 
verschillen in de letters van de 
landsnaam en de sterretjes links en 
rechts van 5 CENT zien er wat an-
ders uit. Kortom, het is een nieuwe 
zegel en geen herdruk van de oude, 
zo concludeert J. Dekker in het 
NMPh van 1941. ‘De uitvoering van 
het zegel kan zeer geslaagd worden 
genoemd en behoeft zeer zeker niet 
onder te doen voor de in Nederland 

Tempo doeloe 1941 [3]
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Uit de oude doos
des Philatélistes, A. Vitalyos, met ingang van 
1965 niet door kan gaan met het op vriendschap-
pelijke wijze aan elkaar uitwisselen van beider 
bladen, maar dat er ingaande 1 januari 1965 ten 
gunste van de heer Boerma een officieel abonne-
ment in het leven zal worden geroepen. De heer 

U
Vitalyos hoopt dat Boerma hetzelfde zal doen 
voor de heer Vitalyos.
 Aardig document en tijdsbeeld van de vroegere 
hoofdredacteur van Filatelie. Het kaartje draagt 
linksboven het embleem van ‘Le Monde des 
Philatélistes’ en is rechtsboven gefrankeerd 
met een aantrekkelijk zegel. Kortom een aardig 
tijdsdocument.

Edwin Voerman

it een partijtje heb ik een briefkaartje 
gevist uit 1964. Het is afkomstig van 
le Monde des Philatélistes te Parijs 
en gericht aan de heer Boerma, Ned. 

Maandblad voor Philatélie. De strekking van het 
machineschrift is dat de directeur van le Monde 

aangemaakte zegels’, aldus een 
opmerking in het laatste nummer 
van het Postzegelblad voor Indië. 
Wij hebben ons weleens afgevraagd 
waarom gekozen is voor dit klassieke 
ontwerp van de lithograaf Joseph 
Vürtheim (1808-1900) in plaats 
van de karbouw uit 1934 van A.R.M. 
Kreisler. Wie weet het? Een zegel 
van 5 cent is niet alleen een veel ge-
bruikte bijplakwaarde, maar ook een 
tarief. Op meerdere soorten binnen-
landse poststukken hoeft alleen een 
zegel van 5 cent te worden geplakt 
(bijvoorbeeld nieuwsbladen 200-
250 gram, postwissels tot en met ƒ 5, 
bewijs van terpostbezorging van een 
postpakket). Vanaf 1 april 1934 is het 
tarief voor lokaal verzonden brieven 
5 cent per 20 gram. En zo komen we 
terug op de afgebeelde envelop. Deze 
moest worden doorgezonden naar 
Batavia-Centrum en is daar op 20 fe-
bruari 1941 met 5 cent aanvullend 
port belast, omdat het binnenlandse 
brieftarief 10 cent bedroeg. 

Peter Storm van Leeuwen
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Griekse onafhankelijkheid
Postzegelvereniging ‘Griekenland’ publiceert 
4 maal per jaar het bulletin Hermes, waarin 
de kleurrijke facetten van de Griekse cultuur 
ruim aan bod komen. Naast de artikelen die het 
bulletin rijk is, kan men ook op de site artikelen 
raadplegen die alleen daar geplaatst worden. 
Een extra aansporing om ook eens de site te 
bezoeken. In bulletin 178 beschrijft Frans van 
Limpt een – in zijn eigen bewoordingen – ‘flets 
postzegeltje’ dat het grafmonument van de 
Griekse onafhankelijkheidsstrijder Markos Bot-
zaris afbeeldt. Een naam die thans bijna niemand 
meer buiten Griekenland iets zegt, maar wiens 
heroïsche dood in 1823 in geheel Europa ontstel-
tenis veroorzaakte. Voor een dergelijk bijzonder 
man moest een grafmonument verrijzen, dat zich 
kon meten aan de klassiek Griekse equivalen-
ten uit de tijd van Perikles. Zodoende wendde 
de Griekse nationalisten zich tot de beroemde 
beeldhouwer David d’Angers die geen Griekse 
krijger maar een lieftallig meisje ter Botzaris’ 
nagedachtenis uit steen hieuw. Het meisje glijdt 
met haar vinger langs zijn naam op de afdekplaat 
en staat volgens D’Angers voor een herrijzend 
Griekenland. Iets verderop in het bulletin, schrijft 
Joost Meijer over de ‘Victorie’-zegels uit 1947, 
die in het vorige nummer al wat vragen opriepen. 

De auteur meldt dat in de turbulente jaren van 
’40-44’ de Griekse regering in ballingschap in 
Caïro reeds het idee had om een serie postzegels 
te laten ontwerpen die direct ná de bevrijding 
door het Griekse leger mocht worden gebruikt. 
Tot drukken is het echter nooit gekomen. De ont-
werpen waren daarentegen al wel gerealiseerd en 
beeldden onder meer heroïsche voorstellingen af 
waarin het Griekse leger de Duitsers en Italianen 
in de pan hakte. De zegels werden uiteindelijk 
pas in de laatste maanden van 1946 en begin 
1947 gedistribueerd voor gewoon gebruik. Meijer 
licht in zijn artikel een aantal zegels van de serie 
uit waarop de ‘onoverwinnelijke’ kracht van het 
Griekse leger wordt uitgebeeld. De serie wordt 
dan ook wel omschreven als de ‘meest glorierijke 
serie van onze postzegels’ door sommige Griekse 
filatelisten.
www.pv-griekenland.nl 

Tweemaal geïnterneerd
Zo schijnbaar zegevierend als Griekenland de 
Tweede Wereldoorlog uitstapte, zo desastreus 
bleek Mussolini’s beslissing van 10 juni 1940 om 
oorlogje te gaan spelen. Vincent Prange schrijft in 
het zomernummer van Filitalia, dé vereniging die 
zich specialiseert in Italië en overzeese gebieden, 
dat Mussolini nog voor zijn onzalige beslissing 
geprobeerd heeft de Italiaanse handelsvloot 
over zijn plannen te informeren. Helaas kwam 
dit bericht voor vele schepen die onder de 
Italiaanse vlag voeren te laat en was het onheil 
al geschied: de helft van de vloot werd in luttele 
dagen in beslag genomen door de geallieerden. 
Prange koppelt deze achtergrond aan een brief 
in zijn verzameling. Deze brief werd naar een 
krijgsgevangen Italiaanse opvarende gestuurd die 
gedurende de oorlog geïnterneerd was in Mon-
tana. Wat blijkt: de opvarende was zo onfortuinlijk 
om op de olietanker Brennero te verkeren die in 
New York lag afgemeerd toen de V.S. besloten 
om deel te nemen aan de oorlog. Het schip 
werd geconfisqueerd en de bemanning – nu de 
vijand – geïnterneerd. Prange verhaalt naast deze 
krijgsgevangenenbrief over een voor de Italiaanse 
filatelisten belanghebbend document dat hij 
onlangs opduikelde. Toen Italië eind jaren dertig 
zichzelf een kolonie verschafte in Afrika en deze 
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omdoopte tot Africa Orientale Italiana werden de 
nodige postzegels aangemaakt. Ook een speciale 
serie veldpostzegels mocht niet ontbreken voor 
deze kersverse aanwinst, helemaal in tijden 
van oorlog. De veldpostzegels zijn naar verluidt 
gedrukt in Addis Abeba in april 1941 maar door 
de oorlog nooit uitgegeven en voor een groot deel 
verbrand. Addis Abeba werd namelijk de maand 
erop al ingenomen door de geallieerden, waar-
door de precieze details omtrent deze fatale fila-
telistische brand lang schimmig bleven. Tot 2018. 
Prange heeft namelijk een document in handen 
gekregen van ene Otello Grandi die in 1942 
geïnterneerd was in een Brits kamp te Kenia. De 
brief van zijn hand rept over het feit dat ‘de Buoni 
Postale en de chequeboekjes’ werden vernietigd 
bij een brand: ‘Het ultieme bewijs’, aldus Prange, 
dat de brand inderdaad heeft plaatsgevonden.
www.filitalia.nl 
 
Israël 70 jaar
Relatief ver verwijderd van Italië ligt een land 
dat sinds mensenheugenis een grote rol speelt 
in de Europese geschiedenis, maar pas sinds 
1948 weer een onafhankelijke natie is. Naast het 
feit dat Israël in 2018 70 jaar bestaat, viert het 
Orgaan der Vereniging Nederland-Israël Phila-
telie (N.I.P.) zijn 65e verjaardag. Reden voor een 
groot feest! Zodoende verslaat het 266e nummer 
(lente 2018) van de vereniging (verschijnt 4 maal 
per jaar) de jubileumbijeenkomst op 11 maart 
dit jaar. Ook enige hoogwaardigheidsbekleders 
bezochten deze geslaagde bijeenkomst en expo-
sitie. Niemand minder dan de ambassadeur van 
Israël Aviv Shir-On en burgemeester Van Zanen 
van de stad Utrecht waren aanwezig. Het lente-
bulletin wordt verder vooral opgevuld met recen-
te postzegelsuitgiftes van Israël, maar attendeert 
de lezer ook op enige fraaie filatelistische judaïca 
uit Nederland. Verder een interessant artikeltje 
over de zogenoemde onofficiële P.A.T.C.O.-zegels 
(Palestine Air Transport Company) uit 1948 die 
werden gefabriceerd door een zekere Shapira, 
tevens postzegelverzamelaar... Een louche zaak, 
daar deze ‘Company’ nooit heeft bestaan! Som-
mige zegels zijn echter onbedoeld echt gebruikt 
op brief en leveren tegenwoordig aardig wat op. 
ver-nip.nl/homepage
 

http://www.pv-griekenland.nl/
https://www.filitalia.nl/
http://ver-nip.nl/homepage/
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recht tegen-
over dit hotel 
lag. Ze zijn al-
leen bekend 
op post uit 
Istanboel.
Sinds enkele 
jaren is weer 
een luxe 
vakantiereis 
per Oriënt 
Express 
mogelijk, 
gereden 
wordt daarbij 
in gerestau-
reerde origi-
nele rijtuigen 
uit 1920. Er 

komt daarbij veel landschaps- en stedenschoon 
voorbij, maar af en toe schijnen onderweg in de 
trein ook mysterieuze moorden plaats te vinden. 
www.dasv-postgeschichte.de

Onder nominaal
Op het bekende internetverkooppunt eBay ont-
dekte Jürgen Olschimke een zeer geregeld aanbod 
van en handel in zeer recente Duitse frankeergel-
dige postzegeluitgiften tegen prijzen variërend 
van 20 tot 50% onder hun frankeerwaarde. Hij 
schrijft erover in Philatelie van juni jongstleden.
Voor een deel ligt de verklaring in het feit dat 
sommige bedrijven voor bijvoorbeeld 10.000 euro 
aan geldige postzegels betrekken van de Duitse 
Post, om die direct weer ondershands aan derden 
door te verkopen met 20% korting. De oorspron-
kelijke aanschafprijs wordt daarbij echter voor de 
Duitse fiscus wel formeel opgevoerd als bedrijfs-
kosten, wat uiteindelijk tot enige winst leidt.
Voor een ander deel blijven de Duitse posterijen 
helaas nog steeds last houden van tamelijk ge-
raffineerde vervalsingen van hun frankeerzegels. 
Afgebeeld hierbij een zegel van 1,45 euro met 
afbeelding van een schip van ivoor, een stukje 
kunsthandwerk uit 1620.
Deze zelfklevende zegel wordt onder andere uit-
gegeven in rollen van 100 exemplaren, compleet 
in een doosje dat ook als ‘dispenser’ kan dienen. 
Links op het plaatje een vervalst exemplaar 
van zo’n rolzegel, rechts een origineel. Voor de 
gemiddelde gebruiker niet zo simpel van elkaar 
te onderscheiden. Eerder dit jaar werd in Duits-
land nog een drietal criminelen tot enkele jaren 
gevangenisstraf veroordeeld, die lieten geldige 

Duitse zegels in China namaken.
De zegel met het ivoren schip was nog niet 
gemeld als vervalsing. Welke vervalste zegels de 
Duitse Post zelf inmiddels allemaal heeft ontdekt 
wil het bedrijf echter niet meedelen. Oplettende 
Duitslandverzamelaars kunnen dus nog aardige 
vondsten doen. 
www.bdph.de

Jenny  100 jaar
Na afloop van de Eerste Wereldoorlog werd 
de technologische vooruitgang die tijdens de 
oorlogsjaren was bereikt op luchtvaartgebied 
onmiddellijk ingezet voor vreedzame doeleinden. 
In Nederland leidde dit onder andere tot de op-
richting van ‘onze’ KLM in 1919. Luchtpostzegels 
zou Nederland pas in 1921 gaan uitgeven. Liefst 
18 landen gingen ons wereldwijd met die nieu-
wigheid al voor, te beginnen in 1917 met Italië, in 
1918 gevolgd door Oostenrijk, de USA en Honga-
rije. Die laatste drie landen vieren dus dit jaar het 
eerste eeuwfeest van hun luchtpostzegels.
Een van de meest fameuze luchtpostzegels ooit 
betreft een zegel van 24 dollarcent van Amerika, 
uitgegeven op 10 mei 1918. De zegel werd uitge-
voerd in tweekleuren plaatdruk, een rode omlijsting 
en een blauw middenstuk met afbeelding van het 
vliegtuigmodel Curtiss JN-4, populair genaamd de 
‘Jenny’. Op 14 mei 1918 wandelde kantoorbediende 
William Robey een postkantoor in Washington 
DC binnen en kocht er een compleet vel van 100 
van de nieuwe zegel van 24 cent. Groot was zijn 
verrassing toen hij ontdekte dat alle zegels van het 
vel een foutdruk bevatten, het middenstuk was 
kopstaand afgedrukt, of zo men wil de omlijsting.
Over het vervolg zijn al boekenplanken vol 
geschreven, na enkele dagen verkocht Robey 
zijn vel (inkoopprijs 24 dollar) voor 15.000 dollar 
aan een postzegelhandelaar uit Philadelphia. Die 
wist binnen een week het complete vel over te 
doen aan de rariteitenverzamelaar ‘colonel’ H.R. 
Green, een gefortuneerde Amerikaanse filatelist.
Zoveel als mogelijk is inmiddels wel uitgezocht 
waar de 100 zegels allemaal zijn gebleven, Green 
liet het vel aanscheuren en verkocht de nodige 
zegels, maar behield zelf onder andere diverse 
blokjes van vier. Na zijn overlijden kwamen ook 
die weer op de markt.
Hoewel dus geen werkelijk grote zeldzaamheid 
(er bestaan nog tientallen exemplaren in redelijke 
kwaliteit) kreeg de foutdruk zo’n imago dat 
verzamelaars nog steeds aardige bedragen ervoor 
neertellen, denkt u aan zes cijfers voor de komma.
www.stamps.org

BUITENLANDSE BLADEN

De Oriënt Express
Op reis door de Verenigde Staten maakte de Bel-
gische ondernemer George Nagelmackers in de 
negentiende eeuw kennis met het fenomeen van 
luxe langeafstandstreinen. Dat moet in Europa 
ook kunnen, viel hem daarbij in.
Met financiële ondersteuning van de Belgische 
koning Leopold II richtte hij de Compagnie 
Internationale des Wagon-Lits (CIWL) op, die luxe 
spoorwegrijtuigen liet bouwen, rijdende hotel-
kamers als het ware, compleet met restauratie-
wagon en bijbehorend bekwaam en gedienstig 
personeel. In 1882 organiseerde hij een proefrit 
van Parijs naar Wenen, vanaf 1883 zou zijn Oriënt 
Express volgens vaste dienstregeling Parijs gaan 
verbinden met Constantinopel, het hedendaagse 
Instanboel. Vanaf 1912 zelfs viermaal per week. 
Het was vooral een organisatorisch kunststukje, 
want er moest met de nodige verschillende 
spoorwegmaatschappijen worden gereden, die elk 
hun eigen locomotieven gebruikten. Het traject 
eindigde aanvankelijk aan de Zwarte Zee, met het 
laatste stukje nog per schip. Vanaf 1888 was er 
echter een directe rit mogelijk van Parijs tot aan 
het eindpunt, die in totaal drie tot vier dagen tijd 
nam. Deze Express eindigde haar carrière in 1977.
Echte ‘treinpost’ is niet bekend, maar uit de peri-
ode 1883-1898 is op poststukken het gebruik be-
kend van rode of zwarte ongeperforeerde vignet-
ten in postzegelformaat. Bijgaand plaatje laat een 
voorbeeld van de zwarte variant zien, waarvan 
er nog pas vijf op poststuk bekend zijn. Van de 
rode kennen we circa 30 gebruikte voorbeelden. 
Ute en Elmar Dorr schrijven in de Rundbrief van 
de DASV van juni over de verschillende routes 
die de trein tot 1914 heeft gereden en over het 
gebruik van de deels nog geheimzinnige etiketjes. 
De meeste zijn bekend op post verstuurd via 
het Britse postkantoor in Constantinopel (zoals 
bijgaand afgebeelde briefkaart), maar ze komen 
ook voor op post via andere postkantoren aldaar, 
zoals die van Duitsland of van Oostenrijk. 
Oogmerk van de etiketjes was reclame, ze 
werden vermoedelijk verkocht in het Pera Palace 
Hotel of in het reisbureau van Thomas Cook dat 
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e laatste tijd verschijnen er in ons blad 
stukjes over jureren. Als regelmatige 
deelnemer aan tentoonstellingen ga 
ik mijn mening ook maar eens geven. 

 Jureren bestaat mijns inziens uit twee elemen-
ten. De juryleden en de reglementen. 
Gelukkig zijn juryleden ook gewone mensen. Ze 
zijn verzamelaar van een of enkele gebieden en 
bereid als jurylid op te treden. Logisch dat ze 
geen kennis van alle gebieden hebben die ze niet 
zelf verzamelen. Ik vind het moedig om als jurylid 
zo’n verzameling dan toch te beoordelen. Tijdens 
een jurygesprek discussiëren we vaak over een 
en ander. Vaak levert zo’n gesprek nuttige tips 
op. Helaas ziet een jurylid soms belangrijke stuk-
ken of een aspect in een verzameling over het 
hoofd. Ik kan me dit helemaal voorstellen. Hoe 
kun je in pakweg 10 minuten een verzameling 
doorgronden? Niet alle onderwerpen zijn even 
eenvoudig. Zoals ik begon: juryleden zijn ook 
gewone mensen. Tijdens het jureren ‘werken’ ze, 

en wie werkt maakt fouten. Ik heb bewondering 
voor een jurylid die dit toegeeft en helemaal als 
hij naar aanleiding hiervan bereid is zijn beoorde-
ling aan te passen. Dit in plaats van te zeggen: 
‘Sorry, een volgende keer beter’. Misschien zou 
het aanpassen bij fouten een standaard optie 
moeten worden bij de juryleden. Ik denk dat dit 
veel frustratie bij inzenders wegneemt.

Dan de reglementen. Ook ik loop regelmatig 
tegen een artikel aan, waarvan ik de logica niet 
begrijp. Als voorbeeld neem ik een traditionele 
collectie, dat wil zeggen dat er zoveel moge-
lijk aspecten van een bepaalde emissie zijn 
opgenomen. Al met al kom ik niet verder dan 
ruim 30 bladen, dus bijvoorbeeld twee kaders 
van 15 bladen of bijna drie kaders van 12 bladen. 
Na jurering in categorie 3 verwacht ik dat de 
verzameling een volgende keer naar categorie 2 
en ook naar categorie 1 mag. Maar helaas…
Dit laten de reglementen niet toe! Een collectie 

in categorie 2 moet minimaal 36 bladen hebben 
in categorie 1 ten minste 48 om tentoongesteld 
mogen te worden. Waarom? 
Een oplossing is de collectie dan maar uit te 
bereiden met meer poststukken. Aangetekend, 
per expresse, luchtpost, enz. Na verloop van 
tijd is de collectie dan op peil om in categorie 1 
geëxposeerd te mogen worden. Echter wat blijkt 
in de praktijk? De jury vindt het geen traditionele 
collectie meer, er zitten te veel poststukken in! 
Ik vraag me wel eens af, waar gaat het nu om? 
We  willen toch een mooie collectie tentoonstel-
len en als toeschouwer een mooie collectie zien? 
Laten we in Nederland alstublieft dit soort 
vreemde regels aanpassen aan de praktijk. 
Niet elke collectie kan uit 4 kaders bestaan. Laat 
inzenders niet teleurgesteld achter, ontneem ze 
niet de motivatie nog tentoon te stellen. We moe-
ten het tentoonstellen toch niet door dit soort 
vreemde reglementen om zeep helpen?

Henk Hospers

Jureren

L E Z E R S P O S T

D

n de jeugdrubriek van Filatelie 6/7-2018 
staan daar een paar voorbeelden van.

‘Mooi maar ongewenst’
Een toeslag van meer dan 50% is niet toege-
staan. Dit is een volkomen willekeurige en niet 
onderbouwde grens.
Nederland 1906 t/m 1945. Hier is 68% van de 
toeslagzegels niet toegestaan, dus ook niet op 
een poststuk. Voor een themainzending een 
onaanvaardbare beperking.
Zijn de Amphilexzegels uit 1967 (koppelverkoop, 
en 208% toeslag) wel toegestaan? Ik meen te 
weten van wel.

‘Top of Flop‘
Vraag B. De verklaring achter het gegeven antwoord 
is totaal niet relevant. De filatelistische kennis blijkt 
al uit het antwoord ‘ja’. Het tonen van een compleet 
poststuk heeft, in dit geval, geen enkele meerwaar-
de zoals in de toelichting wordt gesuggereerd.

Vraag C. Zelfs voor een jurist is e.e.a. niet te be-
grijpen, want ‘nee’’plus ‘fout’ is ‘ja’. Dit is in strijd 
met wat achter het antwoord ‘nee’ staat. Een 
verzamelaar of jurylid kan daar niets mee!

Vraag D. Het antwoord ‘nee’  wordt gevolgd door 
een bewering die niet onderbouwd is en is tevens 
ook onjuist. Het is een Nederlands machine-
stempel wat vrijwel alleen op binnenlandse 
post voor komt. De Nederlandse tekst is dus 
volkomen terecht omdat er nauwelijks mensen 
zijn die Esperanto kunnen lezen. Dit principe 
geldt natuurlijk niet alleen voor Nederland. Aan 
de ene kant wordt de jeugd, door de vraagstel-
ling, voor heel dom aangezien en aan de nadere 
kant moeten ze wel aan alle professionele eisen 
(gaan) voldoen. Vreemd.

Ook hier gaat het weer om het feit van Dit mag 
wel en dat mag niet, op straffe van uitsluiting of 
puntenaftrek. Vrijwel alle tentoonstellingsregel-

tjes zijn gebaseerd op de persoonlijke ideeën en 
smaak van enkele personen.
Ik heb ooit een cursus ‘Tentoonstellen’ gevolgd. 
Na afloop daarvan is al het lesmateriaal bij het 
oud papier beland vanwege al die regeltjes en 
vooral om de zeer vele filatelistische fouten die 
daarin stonden.

In (hand) boeken, tijdschriften, (veiling) 
catalogussen en op internet komen nogal wat 
onjuistheden voor door onvoldoende kennis en/
of vooroordelen. (ook bij auteurs met een titel 
voor of een bepaalde hoedanigheid achter hun 
naam). Deze onjuistheden worden vaak klakke-
loos door anderen overgenomen en zodoende in 
stand gehouden. Ik heb ervaren dat mensen en/
of organisaties e.d. dit niet of nauwelijks willen 
erkennen, laat staan corrigeren.
Postzegels verzamelen doe je voor je plezier, ten-
zij je het leuk vindt om anderen te overtroeven.

G. van Schaik

Onzinnige tentoonstellingsregels
I

iersma stelt allereerst dat de kapitein 
van ‘per scheepsgelegenheid’ verzonden 
brieven 103 van het porto ontving. Dat 
berust op artikel 29 van de Postwet van 

1870, maar of die regel in 1875 nog gold is mij niet 
duidelijk. Vermoedelijk zullen de posterijen met 
de Stoomvaartmaatschappij Nederland wel een 
aparte afspraak daarover hebben gemaakt. Let wel 
Stoomvaartmaatschappij en niet Stoombootmaat-
schappij, zoals Wiersma ons wil laten geloven. 
Terecht wijst Wiersma op de (vage) afdruk van een 
nummerstempel op de achterzijde, iets dat punt-

stempelspecialist Jans kennelijk niet had gezien.
Mijn voorzichtige theorie is de volgende:
Brief gepost in Brielle, alwaar de frankeerzegels 
(emissie 1872) zijn afgestempeld met puntstem-
pel 18 (Brielle).
Brief vervolgens van Brielle vervoerd (per boot) 
naar Delfshaven, waar men op het postkantoor 
bij wijze van routestempel het puntstempel ‘21’ 
heeft afgedrukt op de achterzijde. Van Delfsha-
ven brief per boot naar Den Helder vervoerd.
In Den Helder was daarmee de brief een per 
scheepspost binnengekomen brief, reden voor 

het postkantoor aldaar om aan de achterzijde 
het Zeebriefstempel te plaatsen.
Aansluitend is in Den Helder vervolgens de brief 
overgeladen op een boot van de SMN en naar 
Indië vervoerd.
Allemaal niet geheel of geheel niet volgens de 
voorschriften, maar wel met enige logica. Korte-
weg schrijft overigens al dat de afdruk in zwart 
van het Zeebriefstempel Den Helder met jaartal 
hem alleen geplaatst op de achterzijden van 
brieven bekend is.

Jan Vellekoop

Niet geheel of geheel niet volgens de voorschriften

W

Reactie op Lezerspost Filatelie 8/2018, pagina 397: Procedure en tarief
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Afb.1 Blok van 4 kleinrond Amsterdam.

Afb.2 Strip van 3 kleinrond Utrecht.

Afb.3 Verticaal 
paar puntstem-
pel 5 (Amsterdam).

Afb.4 Horizontaal paar kleinrond Utrecht. afb. 5-8 voorbeelden van kleinrondstempels. Alle plaatsen zijn interessant.

afb. 9-12 
voorbeelden van 
puntstempels. 
Alle plaatsen zijn 
interessant.

afb. 13-16 voor-
beelden van diverse 
stempels (Specimen 
stempel, Bootstem-
pel, Francotakje en 
Grootrondstempel).

Emissie 1872: rijksdaalders gezocht!
bestudeerd. Maar door een gebrek aan kwali-
tatief goede scans van materiaal lukt het ons 
nog niet de laatste vraagtekens op te lossen. 
Vandaar dat wij via deze weg iedereen willen 
oproepen die blokken (afb. 1), strippen 
(afb. 2), paartjes (afb. 3+4) of nog gro-
tere eenheden heeft ons de gelegenheid te 
geven hiervan scans te maken. U kunt ook 
zelf scans maken op 1200 dpi en deze via 
de hoofdredacteur aan ons mailen. U kunt 
daarbij aangeven of wij de scans ontvangen 
met uw naam erbij of anoniem. 
Naast een beschrijving van de kenmerken 
van alle posities willen wij in onze toekom-
stige publicatie graag graag een zo volledig 
mogelijk totaalbeeld schetsen van dit zegel 
en het gebruik. Alle kleinrondstempels 
(afb. 5-8), puntstempels (afb. 9-12) en 
andere stempels (afb. 13-16) voorkomend op 

l een aantal jaren is Marc Snoeren 
bezig met een onderzoek naar 
de drukplaat en bijbehorende 
kenmerken van de ƒ 2,50, NVPH 29. 

In Filatelie nummer 11, 2015 publiceerde hij 
hierover al enkele resultaten en gaf hij aan 
14 van de 50 zegels uit het vel te kunnen 
positioneren. Het onderzoek is het laatste 
jaar geïntensiveerd door het bundelen van 
de krachten met Dennis Smits. Inmiddels 
kennen we van meer dan 40 posities de 
kenmerken waarmee ons doel om een plaat 
bestaande uit 50 zegels te reconstrueren 
op basis van losse zegels langzaam in zicht 
komt. Daarbij is het de bedoeling om onze 
kennis vervolgens te delen via een uitge-
breide publicatie.
De laatste loodjes wegen echter het zwaarst. 
Er zijn vele honderden zegels gescand en 

A
dit zegel willen wij hierbij inventariseren en 
bespreken. Ook hiervoor geldt dus dat scans 
van uw materiaal cruciaal zijn voor een zo ac-
curaat mogelijke weergave. Stempelafdrukken 
en zegels hoeven voor dit doeleinde zeker niet 
perfect van kwaliteit te zijn.
Heeft u mogelijk interessant materiaal voor 
ons onderzoek? Neem dan contact op met 
de redactie via hillesum@filatelist.com. Wilt 
u voor ons anoniem scans laten maken, dan 
kan dat via de hoofdredacteur. Wij hopen op 
vele positieve reacties en willen u bij voorbaat 
danken voor uw medewerking.

Dennis Smits & Marc Snoeren

Bronvermelding
Het getoonde materiaal is afkomstig uit diverse 
collecties van verzamelaars van wie wij de namen uit 
privacyoverwegingen hier niet zullen noemen.

mailto:hillesum@filatelist.com
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

Alderney
Alderney Week
Het tot het baljuwschap van 
Guernsey behorende Alderney 
is amper 15 vierkante kilometer 
groot, telt ongeveer 2.000 be-
woners, maar heeft wel eigen 
postzegels. En boekjes! 
Op 1 augustus verscheen een 
prestigeboekje (afb. 1) met daarin 
viermaal de zes zegels tellende se-
rie ter gelegenheid van het festival 
Alderney Week. Het is een al sinds 
1949 bestaand volksfeest met ou-
derwetse spelletjes, een bierdrink-
competitie, zandkastelen bouwen 
en varkensraces. Leuk dus. Een 
serie kost £ 4.26. Het boekje vier 
maal dit bedrag £ 17.04.

Australië
Great Barrief Reef
Augustus is in de Australische 
verzamelaarswereld de maand 
van de postzegel. De post komt 
dan ook steeds met een aanspre-
kende uitgifte. Dit keer zijn het vijf 
postzegels die een soort safari 
bieden door het wonder van de 
natuur: het Groot Barrièrerif. Het 
is het grootste koraalrif ter wereld 
en staat op de lijst van Unesco’s 
Werelderfgoed. Door verschillende 
oorzaken, waaronder de klimaat-
verandering, wordt het koraal 
ernstig aangetast.
De vijf zegels (vier van $ 1.00 en 
een van $ 2.00) worden vergezeld 
van een flink aantal bijproducten. 
Daarbij ook een drietal boekjes: 
een boekje met tien zegels van 
$ 1.00, een boekje met twintig van 
deze zegels en een prestigeboekje 
(afb. 2). De prijs van dit laatste be-
draagt $ 20.95. De uitgiftedatum 
was de eerste dag van de maand 
van de postzegel.

Azerbeidzjan
Europa
De serie Europazegels van dit jaar 
verscheen op 5 juni en bestaat 
uit twee zegels met afbeeldingen 
van bruggen: van 40 (Tuvoz) en 
van 60q (Gadabay). Zoals eerder 
zijn ze ook in boekjes uitgegeven. 
Ze bevatten vier van beide zegels: 
twee blokjes tête-bêche (afb. 3).

• P
O
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GELBOEK
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S • Canada
Astronomie
Op 29 juni bestond de Royal 
Astronomical Society of Canada 
150 jaar. Twee op dezelfde dag 
uitgegeven zegels geven wat magi-
sche momenten in het heelal weer. 
Het betreft een foto van het Melk-
wegstelsel, genomen vanuit een 
nationaal park in Ontario en een 
bijzondere foto van het noorder-
licht. Deze laatste is het resultaat 
van tientallen jaren experimente-
ren met digitale camera’s. 
Beide zegels hebben de aandui-
ding P (= Permanent, momenteel 
85c). Bij de uitgifte hoort ook een 
boekje met tien zegels, vijf van elk.

Haaien
Er leven in de kustwateren van 
 Canada bijna dertig soorten haai-
en. Vijf ervan tonen hun vervaarlijk 
uiterlijk op een serie postzegels 
van 13 juli: de witte haai, reuzen-
haai, blauwe haai, Groenlandse 
haai en makohaai. Opnieuw zijn 
het zegels voor binnenlandse post, 
dus tarief P. En weer een boekje 
met tien zegels.

Wonderlijk weer
Net als Nederlanders, hebben de 
Canadezen het ook vaak over het 
weer. Dat komt natuurlijk omdat 
het zo veranderlijk is en omdat 
we er zo vaak onze bezigheden op 
afstemmen.
Al in 2015 kwam de post met een 
serie postzegels waarop wonderlij-
ke weersverschijnselen afgebeeld 
stonden. Ook op 26 juli kwam er 
zo’n serie. Te zien zijn arctische 
zeestoom, een halo rond de maan, 
een waterhoos, lenticulaire wolken 
en een oplichtende hemel. Alle vijf 
gemaakt door fotografen die over 
eindeloos geduld beschikten.
Twee van elk zijn ook te koop in 
een boekje. Prijs 10x P = $ 8.50.

Tarief
Voor wie het graag vroegtijdig wil 
weten: op 14 januari wordt het 
binnenlandse brieftarief verhoogd 
van 85c naar 90c. Althans in boek-
jes, velletjes of rollen. Losse zegels 
gaan van $ 1.00 naar $ 1.05. 

Frankrijk
Mickey in Frankrijk
Het zal velen verbazen dat Mickey 
Mouse dit jaar zijn negentigste 
verjaardag viert. Het was in 
1928 dat Walt Disney met deze 
stripfiguur op de proppen kwam. 

postzegeluitgifte. Dit jaar is het 
motief ‘huizen in het Middellandse 
Zeegebied’.
Griekenland kwam op 19 juli met 
een serie van vier zegels (afb. 6) 
met voorbeelden van de rijkdom 
van de traditionele architectuur. 
De zegels (twee maal € 0.72, en 
eenmaal € 0.80 en € 0.90) komen 
ook als blok in een boekje voor. Aan 
de buitenzijde zijn de boekjeszegels 
ongetand. De oplage bedraagt 
7.000 boekjes.

GrootBrittannië
Hampton Court Palace
Het in Londen gelegen paleis is op 
31 juli vereerd met een serie postze-
gels en een mini-velletje. De uitgifte 
past in het rijtje koninklijke palei-
zen: Buckingham Palace (2014) en 
Windsor Castle (2017).
Twee zegels uit het velletje zijn 
ook te vinden in een retailbooklet 
(afb. 7) met zes eersteklas zegels. 
Het bevat vier Machinzegels en 
twee uit de genoemde serie. Op 
de ene staat de grote hal en op 
de andere de grote koninklijke 
slaapkamer.

Ierland
Wetenschappelijke ontdekkingen
Ook Ierland droeg door de jaren 
heen bij aan de wetenschap. Een 
viertal ontdekkingen staat uitge-
beeld op een serie postzegels van 
6 september. Het betreft alle vier 
zegels van € 1.00. Het gaat om de 
ontdekking van een nieuwe vorm 
van lichtgolven door optische fiber-
kabels, proteïne uit de ingewanden 
van makreel om bacteriën te 
bestrijden, een nieuwe wijze om ver-
vuild gas te zuiveren en apparatuur 
om de gezondheid van de hersenen 
vast te stellen bij vroeggeboorten. 
De zegels zijn ook verkrijgbaar in 
een prestigeboekje van € 13.00.

NieuwZeeland
Ronde Kiwi-zegels
Voor de achtste maal sinds 
1988 kwam er op 4 juli van dit jaar 
een nieuwe versie uit van de ronde 
kiwi-zegel. De verversing betreft 
een vijftal nieuwe zegels. Een van de 
zegels, de groene $ 1.20, is ook per 
vijf in een boekje (afb. 8) verkrijg-
baar. Afgebeeld is de bruine kiwi, de 
meest voorkomende soort.

Oekraïne
Europa
Natuurlijk kwam ook dit land met de 
Europazegels in een boekje. De twee 

De Franse post had het in de gaten 
en kwam op 2 juli met een boekje 
(afb. 4) waarin Mickey – op vakan-
tie in Frankrijk – bekende monu-
menten en opmerkelijke plaatsen 
bezoekt. Voorbeelden zijn de 
Eiffeltoren, de Pont Saint-Bénézet 
(uit het kinderliedje beter bekend 
als de brug van Avignon), Corsica 
en vul maar aan.
De zegels hebben de vermelding 
lettre verte, voor langzame post 
(80c). Het boekje telt twaalf zegels.

Nieuwe permanente zegel: 
 Marianne l’engagée
Het is er op 20 juli dan toch van 
gekomen: toen verscheen de 
nieuwe Marianne-zegel (afb. 5). 
Uitgekozen door president Macron. 
Er gingen ruim zestien maanden na 
zijn uitverkiezing overheen. Mari-
anne l’engagée, een ondernemende 
Marianne zou je kunnen zeggen. 
Een trotse vrouw, symbool voor de 
toekomst en voor vooruitstrevend-
heid.
In maar liefst zes boekjes is ze 
verkrijgbaar: 12x rood (prioritaire, 
95c), 12x groen (lettre verte (80c), 
6x blauw (Europa, € 1.20), 20x rood 
(prioritaire, 95c) en tenslotte nog 
twee automaatboekje met 10x rood 
en 10x groen. Deze laatste hebben 
een gele kaft, alle andere een 
witte. Alle zes boekjes vermelden 
op de kaft dat het om La nouvelle 
Marianne gaat.

Bomen
Op 6 augustus volgde een boekje 
met twaalf bomenzegels. Ze staan 
er mooi op. Compleet met de 
Franse en Latijnse naam. Leuk voor 
arboretumbezoekers.
Dit keer zijn het zegels voor een 
lettre prioriaire. De prijs daarvan 
is 95c,

Theepotten
Theepotten uit oude tijden en verre 
landen (China) sieren de twaalf 
zegels in een boekje dat op 3 sep-
tember is verschenen. Wijnglazen 
had voor dit land misschien meer 
voor de hand gelegen, maar dat 
komt misschien nog wel. De zegels 
zijn voor langzame post (80c).

Griekenland
Euromed
De landen rond de Middellandse 
Zee hebben een eigen overleg-
orgaan: Euromed. Ook postaal 
werken ze samen, hetgeen onder 
meer resulteert in een jaarlijkse 
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zegels verschenen op 27 juni: een 
fraaie spoorbrug op de zegel met 
de waarde W (= 28 UAH) en een 
oud bruggetje met een door paar-
den getrokken rijtuigje, waarde Z 
(= 41 UAH). Twee velletjes met elk 
een van deze zegels, vormen de 
inhoud van het boekje. De zegels in 
het velletje hebben overigens een 
groter formaat dan de normale 
velzegels.

Servië
Kunst
In een op 31 mei verschenen 
boekje bevinden zich zes 
postzegels van 23d met portret-
ten van Servische en Russische 
schrijvers en dichters. Daaronder 
ook Maksim Gorki en Aleksandr 

1 2

4

6

7 9 10

8

3

Solzjenitskyn. De oplage bedraagt 
15.000 boekjes.

Slowakije
Europa
De Europazegel van dit jaar is al 
verschenen op 4 mei. Afgebeeld 
is de tweede brug over de Donau 
in Bratislava. Deze verbindt het 
centrum met het nieuwe stadsdeel 
Petržalka. Leuk bedacht op de 
zegel is de moderne, elegante brug 
met een tweetal ‘antieke’ auto’s.
De zegels zijn verkrijgbaar in boek-
jes (afb. 9) met zes zelfklevende 
zegels van € 1.10.

Tsjechië
Meubels van gebogen hout
Hout buigen is nog niet zo simpel. 

Zeker niet voor meubels. Pas in 
de tweede helft van de negen-
tiende eeuw kreeg men het voor 
elkaar. Mooie voorbeelden ervan 
zijn te zien in de stoelen op een 
op 20 juni verschenen zegel. De 
zegels hebben een waarde van 
19 kronen en zijn te koop in boek-
jes van acht zegels.

Eetbare paddenstoelen
Ook op 20 juni kwam een boekje 
(afb. 10) met een tweetal soorten 
eetbare paddenstoelen uit. Vijf van 
elk: de parelamaniet en de oranje 
berkenboleet. Ze staan ook allebei 
op de voorzijde van de kaft.
De zelfklevende zegels hebben de 
aanduiding A: 19 kronen.

Verenigde Staten
IJsjes
Een bij het begin van de zomer 
(20 juni) verschenen postzegel-
boekje bevat twintig zegels ‘for 
ever’ (nog steeds 50c) met afbeel-
dingen van ijsjes op een stokje. 
Een mooi fleurig gezicht, maar 
je mag er ook – na enig gekrab – 
aan ruiken, want de zegels zijn 
voorzien van een coating met een 
zoetige zomergeur.
Eerder in juni deed de American 
Lung Association een vergeefse 
poging de post van deze scratch-
and-sniff toevoeging te weerhou-
den, omdat de gebruikte chemica-
liën voor met name astmalijders 
gezondheidsproblemen zouden 
kunnen opleveren.

5 
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•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

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

•  Franco vanaf 75,00 euro

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums

Elke dag, vinden meer dan 10.000
verzamelaars hun schaaen
op Delcampe.
Vind de uwe nu!

www.delcampe.net

Visit: www.sandafayre.com
call: +44 (0)1565 653214 

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

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

Whatever you collect you’ll
always find something in 

our weekly auctions.

From fine and rare to 
exciting new discoveries. 

Exhibition quality collections 
to estate cartons.

Something Different Every Week

Sandafayre
Auctions
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B
O

EK

ENPLANK

Alweer de 18e uitgave van het jaar-
boek van de Académie Européenne 
de Philatélie (AEP), de Europese 
Academie. Het jaarboek kent ieder 
jaar een thema. Dit jaar, 2018, is 
dat Central Europe formerly under 
Austrian Domination.  
Een keur aan artikelen en landen 
komt daardoor voorbij, zoals The 
postal service Venice-Vienna toge-
ther with its branches for Prague, 
Warsaw and Constantinople; Les 
provinces illyriennes 1806-1813; 
Pre-stamp postmarks of Alto Adige 
– Triente Südtirol, 1770-1850; Letter 
post from the Empire of Austria 
to the United States of America; 
Musical highlights of the Austro-
Hungarian dual monarchy; The First 

Opus XVIII World War – Portuguese India; The 
political importance of philatelic 
elements in the SHS 1918-1921; 
Ukraine. Émissions patriotique 
1992-1995.
De artikelen zijn geschreven door 
leden van de AEP. Daar vele auteurs 
aan het boek hebben meegewerkt, 
zijn de scans niet allemaal van 
dezelfde kwaliteit. Ook de grootte 
van de afbeeldingen varieert.
De artikelen zijn in het Engels of 
het Frans geschreven. Een zeer 
beknopt resumé in het Engels en 
Frans is bij wijze van inhoudsopgave 
opgenomen. Handig is dat daarbij 
de mailadressen van de auteurs 
zijn vermeld. Het aanbod artikelen 
is zeer gevarieerd, van voorfilatelie 

tot klassiek en van motief tot de 
moderne filatelie. Voor wie centraal 
Europa verzamelt een eldorado en 
het boek verdient dan zeker een 
plaats in de boekenkast.

Uitgave van de AEP. Redactie: Guy 
Coutant. 223 pag., A4, ingenaaid, 2018. 
ISBN: 9789082398724. Prijs: € 50 incl. 
verzendkosten. IBAN: AEP is FR21 2004 
1010 0303 1250 9R02 461 o.v.v. Opus 18 
en uw adres.

 

NEDER
LA

NDSE STEM
P

E
LS

Inmiddels zijn de nieuwe 
tuimelstempels met num-
mer en zonder straatnaam 
al meer dan anderhalf jaar in 
gebruik en we zien dezelfde 
slijtage ontstaan die de oude 
tuimelstempels ook hadden. 
De stempel plaatjes verschui-
ven en daardoor zien we vaak 

een datum die scheef staat 
in de  afdruk. Ook zien we dat 
stempels regelmatig worden 
vervangen. 
Deze maand is er weer een 
update van de tabel met grote 
dank aan de verzamelaars die 
de moeite nemen om scans 
te sturen van de stempel-

afdrukken die zij verzameld 
hebben. Ik kwam er helaas 
achter dat veel mails in mijn 
spam-mailbox terecht komen, 
waardoor ik de informatie pas 
later te zien krijg. Ik ben er nu 
op bedacht en zal die box vanaf 
heden regelmatig checken.

Het duurt nog even tot de 
Postex wordt geopend, maar de 
eerste ontwerpen zijn bekend 
van de stempels die tijdens 
Postex worden gebruikt. Bij de 
stand van PostNL wordt het 
zogenoemde beursstempel 
letterlijk aan de ketting ge-
hangen in combinatie met een 
dagtekenstempel Apeldoorn. 
In het beursstempel zien we 
een afbeelding van het gebouw 

Omnisport in Apeldoorn, de 
nieuwe locatie waar Postex 
gehouden zal worden. Postex 
vindt plaats van 19 tot en met 
21 oktober 2018.

Het tweede ontwerp dat ik kan 
tonen betreft het bijzondere 
stempel dat Aerofilatelisti-
sche vereniging De Vliegende 
Hollander bij PostNL heeft 
aangevraagd. Dit stempel 
draagt de datum 20 oktober 
2018 en zal bij de stand van de 
vereniging in gebruik zijn. De 
57e Dag van de Aerofilatelie 
wordt hiermee gevierd en 
we zien in het ontwerp een 

gestileerd propellervliegtuig en 
een stukje van de landkaarten 
van Nederland en Australië. 
Het thema is 80 jaar luchtpost 
Nederland-Australië v.v. Bij de 
vereniging zullen gelegenheids-
enveloppen verkrijgbaar zijn 
die zijn voorzien van een afdruk 
van dit fraaie stempel.

Tuimelstempels

Stempels tijdens Postex

Nieuwe dagteken(tuimel)stempels tabel nummer 10 
(bijgewerkt tot en met 4 augustus 2018)

 Nr. Adres
 Eindhoven 1 Kanaaldijk-Noord 111, De Kadepost
 Eindhoven 3 Leenderweg 64, Bruna
 Eindhoven 8 Johan Voetstraat 3, TabAktief
 Eindhoven 11 Kastelenplein 77-79
 Groningen 31 Oosterhamriklaan 263, Plus 
 Leeuwarden 1 Siriusweg 1, Staples
 Leeuwarden 4 Schrans 101, DA
 Leeuwarden 10 Jupiterweg 17, Gamma
 Leeuwarden 14 Willem-Alexanderplein 9, DA
 Leeuwarden 15 Kruisdobbe 4, jumbo
 Leeuwarden 21 Tijnjedyk 76B, Bruna
 Leeuwarden 22 Zevenblad 12, Poiesz Supermarkt
  (versie 3.0)
 Nijmegen 2 Kerkenbosch 1015H, Multicopy
 Rotterdam 26 Binnenhof 78a, Cigo Raika
 Tilburg 6 Bart van Peltplein 12, DA
 Veldhoven 4 Pleintjes 64, Ako
 Vlaardingen 4 Van Hogendorplaan 913, The Read Shop
 Zwolle 2 Benjamin Franklinstraat 22, Multicopy
 Zwolle 6 Dobbe 24, Bruna
 Zwolle 8 Campherbeeklaan 54-2, Coop
 Zwolle 9 Roemer Visscherstraat 19, Spar
 Zwolle 11 Hogenkampsweg 41, Primera
 Zwolle 14 George Stephensonstraat 6, Karwei
 Zwolle 16 Petuniaplein 23, Jumbo
 Zwolle 18 Rieteweg 16, Gamma
 Zwolle 24 Oude Vismarkt 46, Spar

Bijzonderheden 
Groningen 17: Cigo Kraneweg 21 gesloten
Groningen 31: Oosterhamriklaan 263, Plus (had STEMPEL NR.30)

samenstelling Kees Verhulst, kees.verhulst@gmail.com
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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

U I T G I F T E
N

•
 N

IEU W E •

EUROPA

AZERBEIDZJAN
10-5-’18. 95e geboortedag 
Heydar Aliyev (1923-2003).
Blok 1.50 m.; blok 1.50 m. 
Resp. portret oud-presi-
dent; portret echtgenote 
Zarifa Aliyeva (1923-1985).
28-5-’18. 100 jaar 
republiek.
1.-, 5.- m. Resp. vlag, 
landkaart.
28-5-’18. 100 jaar 
 vrouw en  kiesrecht.
0.5 m. Niqaab als Stembus.
5-6-’18. Europa, bruggen.
0.4, 0.6 m.; blok 1.- m. 
Resp. Sultan-brug bij Tovuz, 
Qanli-brug bij Çalburun; 
brug bij Culfa.
25-6-’18. Nationaal leger 
100 jaar.
Driemaal 0.5 m. (doorlo-
pend beeld). Scheepsboeg 
met kanon, tank, straal-
motor van vliegtuig.
Juni ’18. Wereldkampioen-
schappen BMX in Bakoe. 
0.6 m. Fietswiel, vlag.

BULGARIJE
20-7-’18. Bond van Bul-
gaarse Filatelisten 80 jaar. 
Blok 0.65 L. Treinen bus, 
vrachtwagen, schip, brug.
20-7-’18. Bulgaars leger 
140 jaar.
Blok 1.50 L. Militairen met 
geweren. 

CYPRUS
9-7-’18. 25 jaar Inter-
parlementaire Orthodox 
Instituut.
€ 0.64. Beeldmerk.

9-7-’18. Euromed*, Medi-
terrane huizen.
€ 0.64. Huizen in oude stad 
van Nicosia. 

DUITSLAND
9-8-’18. Voor de jeugd, 
paddenstoelen.
€ 0.70+0.30, 0.85+0.40, 
1.45+0.55. Resp. Cantharel-
lus cibarius, Boletus edulis, 
Imleria badia. 

9-8-’18. Wild Duitsland.
€ 0.70. Sparrenbos in Berg-
fichtenurwald am Brocken.

ESTLAND
13-7-’18. 100 jaar Estse 
postzegels.
€ 0.65. Zegel-op-zegel 5 kr. 
(1918). 

22-7-’18. Kadriorg park en 
paleis 300 jaar.
€ 0.65. Paleisingang.

FRANKRIJK
23-7-’18. Frankeerzegels, 
nieuw type Marianne.
Lettre prioritaire (€ 0.95), 
Lettre verte (€ 0.80), Ecopli 
(€ 0.78), Europe (€ 1.20), 
Monde (€ 1.30), € 0.01, 
0.05, 0.10, 1.-. Marianne in 
resp. rood, groen, blauw, 
violet, geel, geelbruin, 
kastanjebruin, oranje. 

6-8-’18. Bomen.
Twaalfmaal Letter verte (in 
boekje). Betula papyrifera, 
Adansonia digitata, Cedrus 
libani, Carpinus betulus, 
Quercus robur, Fraxinus 
excelcior, Acer saccharum, 
Pinus sylvestris, Sequoia-
dendron giganteum, Ginkgo 
biloba, Olea europaea, 
Fagus sylvatica. 

GROOT-BRITTANNIË
30-8-’18. Theater Old Vic 
200 jaar.
1st, 1st, £ 1.25, 1.25, 1.45, 
1.45, 1.55, 1.55 (per waarde 
samenhangend). Resp. 
The dance of the dead 
(1975), King Lear (2016), 
Hamlet (1975), Hedda 
Gabler (1970), No man’s 
land (1975), Carmen Jones 
(1991), Romeo and Juliet 
(1960) Henry V (1985). 

13-9-’18. Einde Eerste 
Wereld oorlog 100 jaar 
geleden.
1st, 1st, 1st, 1.55, 1.55, 
1.55. Resp. klaproos, 
tekst uit gedicht ‘Anthem 
for doomed youth’ van 
Wilfred Owen (1893-1918), 
portret profvoetballer en 
tweede luitenant Walter Tull 
(1888-1918), schilderij ‘We 
are making a new world’ 
van Paul Nash, graf van de 
onbekende soldaat in West-
minster Abbey (Londen), 
veiligheidsbril van luitenant 
Francis Hopgood.

HONGARIJE
29-6-’18. Dag van de Postze-
gel, 650 jaar stad Nagykörös.
120, 155, Ft.; blok 500+ 
300 Ft. Resp. standb eeld 
dichter János Arany (1817-
1882) en schoolgebouw, 
standbeeld stamhoofd 
Bor-Kalán en historisch 
postkantoorgebouw; 
gemeentehuis en brug.
30-6-’18. 200e geboorte-
dag arts Ignác Semmelweis 
(1818-1865).
415 Ft. Silhouet van zwang-
ere vrouw, handen.
2-7-’18. WWF*, bedreigde 
dieren.
210, 320, 330, 485 Ft. 
Panda beeldmerk met resp. 
reuzenpanda (Ailuropoda 
melanoleuca), Afrikaanse 
olifant (Loxodonta 
africana), ijsbeer (Ursus 
maritimus), Borneo orang 
oetan (Pongo pygmaeus).

6-7-’18. Staatspoorwegen 
150 jaar.
Velletje met 250, 250 Ft. 
Treinen van FLIRT-type in 
rood en blauw. Op rand 
stoomlocomotief nr. 2535 
(1893). 

IERLAND
12-7-’18. Inlandse bijen.
Viermaal € 1.- (zeskantige 
zegels). Bombus hortorum, 
Andrena fulva, Andrena 
cineraria, Colletes suc-
cinctus. Ook velletje met 
de zegels. 

26-7-’18. Wereldbijeen-
komst van Families in 
Dublin.
€ 1.-, 1.50. Resp. paus 
Franciscus (1936), familie 
met hond. Ook velletje met 
de zegels.
2-8-’18. Royal Dublin 
Society, tentoonstellings- 
en conferentiecentrum.
Viermaal € 1.-. Beeldmerk 
met: gebouw, springruiter 
op paard, hand met am-
bachtswerk, kindergezicht. 

6-9-’18. Ierse wetenschap-
pelijke ontdekkingen.
Viermaal €1.-. Nieuwe licht-
golf van Crann Institute, 
makreelbacterie doodt 
organismen die resistent 
zijn tegen antibiotica, 
emissieabsorptie door 
Universiteit van Limerick, 
vroegtijdige beoordeling 
hersengezondheid bij te 
vroeg geboren kinderen 
door Infant Centre.

ITALIË
28-6-’18. 200e geboorte-
dag Angelo Secchi (1818-
1878).
B (€ 0.95). Portret 
geestelijke en astronoom, 
interieur observatorium 
van Collegio Romano.

6-7-’18. Toerisme.
Viermaal B (€ 1.10). Grado: 
heiligdom van de Ma-
donna van Barbana, Pineto: 
Cerrano-toren, Soverato: 
Karel V-toren, Grammi-
chele: stadhuis en kerk van 
San Michele Arcangelo. 

19-7-’18. Voetbalfederatie 
120 jaar.
B. Beeldmerk.
20-7-’18. Universiteit Ca’ 
Foscarie in Venetië 150 jaar.
B Zona 2 (€ 2.40). Brug, 
gebouw, beeldmerk.
21-7-’18. Giovannino 
Guareschi (1908-1968).
B 50g (€ 2.60). Portret 
journalist en schrijver, 
handtekening.

JERSEY
4-8-’18. Einde Eerste 
Wereldoorlog 100 jaar 
geleden.
50, 65, 76, 82, 94 p., £ 1.12; 
blok £ 2.-. Portretten van 
resp. soldaat Charles 
William Moody, tweede 
luitenant Kenneth Strick-
land Dunlop, onderofficier 
George Alfred Jeune, 
soldaat Clifford Helier 
Brée, luitenant William 
McCrae Bruce, verpleegster 
Madeleine Louise Norman; 
korporaal Robert Leonard 
Norman op motorfiets. Ook 
velletje met de zegels. 
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3-9-’18. Vogels.
Zesmaal 50 p. Pyrrhocorax 
pyrrhocorax, Emberiza 
citrinella, Hirundo rustica, 
Saxicola rubicola, Carduelis 
carduelis Carduelis can-
nabina. Ook velletje met 
de zegels.

KROATIË
8-12-’17. Rode Kruis, Week 
van de Solidariteit.
1.55 kn. Rood kruis, halve 
maan. (Verplicht toeslagze-
gel 8-15 dec.).
28-6-’18. Etnografisch 
erfgoed, klederdrachten.
1.-, 3.10, 8.60, 15.- kn. Resp. 
Šestine, Slavonija, Susak, 
Pisarovina. Ook velletje 
met de zegels. 

4-7-’18. Zangers.
7.60, 7.60, 7.60 kn. Arsen 
Dedić (1938-2015), Ivo 
Robić (1923-2000), Vice 
Vukov (1936-2008).
10-7-’18. Euromed*, 
Mediterrane huizen.
7.60 kn. Gevel van oud 
stenen huis.

LETLAND
29-6-’18. Republiek 100 
jaar, zang- en dansfestival.
€ 0.50, 0.57, 1.42. Resp. 
dirigent tijdens songfesti-
val, danspaar, banier voor 
eerste songfestival in 1873.
13-7-’18. Letse autoge-
schiedenis.
€ 1.39. Ford Vairogs V8 
(1939). 

LITOUWEN
29-6-’18. Litouwen in de 
wereld.
Velletje met zesmaal € 1.-. 
Gezichten van 100 Litou-
wers in zes landkaarten van 
werelddelen.

27-7-’18. Kroning Onze 
Lieve Vrouw van Trakai 300 
jaar geleden. Gezamenlijke 
uitgifte met Polen.
€ 1.56. Maria met kind.
17-8-’18. Kieviten. 
Viermaal € 0.39 (samen-
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van Vanellus 
vanellus. 

LUXEMBURG
15-5-’18. 150e geboorte-
dag John Grün (1868-1912).
Blok € 0.95. Sterkste man 
ter wereld.
15-5-’18. Instituut Grand-
Ducal 150 jaar.
 € 0.70. Microscoop.
15-5-’18. Tekenfilmfestival 
Contern 25 jaar. 
€ 0.70. Verschillende 
stripfiguren. 

15-5-’18. Bekende 
personen.
€ 0.70, 0.70, 0.70. 
Taalkundige Hélène Palgen 
(1902-1993), bioloog en 
politicus Jean Schortgen 
(1880-1918), mijnwerker 
en vakbondsman Antoine 
Hirsch (1868-1934).
15-5-’18. Europa, bruggen.
€ 0.70, 0.95. Resp. Kinder-
tekening met brug, golven 
met handen.

MALTA
9-7-’18. Euromed*, Medi-
terrane huizen.
€ 0.20, 0.90. Resp. middel-
eeuwse voorgevel in Mdina, 
herenhuis. 

10-7-’18. Landing op 
Sicilië, operatie Husky 75 
jaar geleden.
€ 1.-, 1.-, 1.-. Verschillende 
afbeeldingen van geal-
lieerde bevelhebbers.
27-7-’18. Sepac*, bijzon-
dere vergezichten.
€ 0.26, 0.42, 0.59, 1.25. 
Resp. kerk van  heilige 
Johannes de Doper in 
Xewkija, landtong bij Ghajn 
Tuffieha, aquaduct op Gozo, 
baai van Dwerja. 

MOLDAVIË
5-7-’18. Ontdek Moldavië.
1.75, 5.75 L. Resp. 
Soroca-fort, archeologisch 
complex Orhei. 

23-6-’18. Postcrossing.
11.- L. wereldbol, kind met 
ballonnen. 
22-7-’18. Eerste postzegel 
160 jaar geleden.
9.50 L. Zegel-op-zegel 
27 p. stierenkop (1858), 
landkaart, vlag.

MONACO
6-7-’18. Exploitatie en 
bescherming oceanen.
Velletje met € 1.20, 
1.30, 1.90. Resp prins 
Albert I (1848-1922), prins 
 Rainier III (1923-2005), 
prins Albert II (1958).
6-7-’18. Expositie ‘Goud 
van de Farao’s’ in Grimaldi 
Forum.
€ 0.95. Dodenmasker van 
koning Psoesennes I. 

9-8-’18. Verzamelaars-
beurs voor munten en 
prentbriefkaarten.
€ 0.95. Munten, prentbrief-
kaarten.

9-8-’18. 20 jaar lid van 
Union Internationale de 
Pentathlon Moderne.
€ 1.30. Beeldmerk met paar-
densport, schermen, zwem-
men, schieten hardlopen.
7-9-’18. Expositie over 
familie Grimaldi in Beijing.
Blok € 3.80. Wapenschild.
10-9-’18. Zeilsport.
€ 2.40, 2.60. Zeilschepen. 
Resp. ‘Maliza II’ (2015), 
‘Voila’ (1908). 

NEDERLAND
23-7-’18. Spraakmakend 
geld.
Velletje met tienmaal 1. 
Gouden leliegulden (ca. 
1335), papieren noodmunt 
van Leiden (1574), 
proefslag van zilveren 
statengulden van Holland 
(1680), proefslag gouden 
tientje Willem I (1818), 
papieren rijksdaalder 
Juliana (1949), ontwerp-
model rijksdaalder Beatrix 
(1980), reliëfrand van 
1.000 gulden (1860) ‘Rooie 
Rug’, 10 gulden (1945) 
‘Tientje van Lieftinck’, 250 
gulden (1986) ‘Vuurtoren’, 
10 gulden (1997) ‘IJsvogel’. 

OEKRAÏNE
13-7-’18. Medicinale 
planten.
Viermaal 5.-. Hr. Valeriana 
officinalis, Pulmonaria 
obscura, Rosa canina, 
Hypericum maculatum.
20-7-’18. Selman Waks-
man (1888-1973).
7.50 Hr. Portret biochemi-
cus en microbioloog.
27-7-’18. Schilderijen van 
Mykhailo Vrubel (1856-
1910).
Velletje met 5.-, 7.50, 7.50 
Hr. ‘Zelfportret’, ‘Engel 
met kaars en wierookvat’, 
‘Meisje met Perzisch tapijt’. 

OOSTENRIJK
1-7-’18. Frankeerzegels, 
wapenschilden II.
€ 0.10, 0.12, 0.80, 0.80, 
0.80, 0.80, 0.90, 0.90, 
1.35, 1.35, 1.80, 2.70, 2.70, 
4.20. Resp. Vorarlberg: 
Montfortiaanse vlag, 
Salzburg: leeuw, Bregenz, 
stad Salzburg: kasteel, 
Klagenfurt: draak, 
Steiermark: leeuw, Wenen: 
rood schild met wit kruis, 
Neder-Oostenrijk: adelaars, 
Graz, Boven-Oostenrijk: 
adelaar, Burgenland: 
adelaar, St. Pölten: leeuw, 
Tirol: adelaar, Karinthië: 
leeuwen. 

POLEN
27-6-’18. Parlement 550 
jaar.
3.20 ZŁ. Historische parle-
mentsvergadering.
23-7-’18. Toerisme.
2.60, 5.20 ZŁ. (ook samen-
hangend). Barcode met 
resp. zoutmijn bij Wieliczka, 
Baltische kust met strand 
en zee. 

27-7-’18. Kroning Onze 
Lieve Vrouw van Trakai 300 
jaar geleden. Gezamenlijke 
uitgifte met Litouwen.
3.20 ZŁ. Maria met kind.
28-7-’18. Władysław 
Sikorski (1881-1943).
2.60 ZŁ. Portret militair 
leider en oud-premier. 
30-7-’18. Regionaal pro-
duct uit gemeenten Liszki 
en Czernichów.
6.- ZŁ. Beeldmerk, gerookte 
Lisiecka-worst.

PORTUGAL
6-7-’18. Frankeerzegels, 
regionale lekkernijen.
€ 0.01, 0.20, 0.53, 0.86, 
0.91, 1.-. Resp. eierkoekbol 
uit Ançã, marmelade 
uit Branca de Odivelas, 
feijãopasteitje uit Torres 
Vedras, hanekampasteitje 
uit Vila Real, travesseiro-
cake uit Sintra, queijadage-
bakje uit Évora, marsepein 
poppetjes uit Massa do 
Caniço. 

9-7-’18. Euromed*, Medi-
terrane huizen.
€ 0.53, 0.86. Huizen in 
resp. Alentejo, Algarve. 
9-7-’18. Prins Karim El 
Hoesseini (1936) 70 jaar 
Aga Khan.
€ 0.91; blok € 2.-. Resp. 
paleis in Mendonça; 
beeldmerk.
13-7-’18. Chocolade. 
€ 0.53. 0.65, 0.70, 0.86; 
blok € 1.50. Resp. Cacao-
boom en –vrucht, inheems 
beeld met oogstbak, 
chocoladekan, chocolade-
truffel. 

21-7-’18. 49e Internationa-
le Natuurkunde Olympiade 
in Lissabon
€ 0.53, 1.-. Natuurkundige 
formules en symbolen.
25-7-’18. Boek ‘Os 
Maias’ 130 jaar geleden 
uitgegeven.
Zesmaal € 0.53; blok € 1.-. 
Resp. Carlos da Maia, Con-
dessa de Couvarinho, João 
da Ega, Damaso Salcede, 
Maria Eduarda, Afonso 
da Maia; schrijver Eça de 
Queiroz (1845-1900). 

ROEMENIË
25-5-’18. Miniaturen in 
kerkelijke kunst.
2.90, 3.-, 15.- L. Resp. 
Laatste Avondmaal, Heilige 
Drie-eenheid, Christus. 
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15-6-’18. 160 jaar Roe-
meense postzegels.
1.50, 2.-, 3.-, 5.-, 19.- L. Post-
koets met zegel-op-zegel 
resp. 27 p. stierenkop (1858), 
5 p. Port Gazeti (1858), 80 p. 
Porto Scrisorei (1858), 3 b. 
prins Karel (1868), 10 b. 
prins Karel (1871). 

17-7-’18. Bekende Roeme-
nen, II.
1.10, 1.40, 1.60, 2.60, 2.90, 
5.-, 11.50, 12.-, 19.- L. Resp. 
pianist en schrijver Cella 
Delavrancea (1887-1991), 
beeldhouwer Dimitrie Paci-
urea (1873-1932), schilder 
Victor Brauner (1903-1966), 
beeldhouwer George 
Apostu (1934-1986), actrice 
Elvira Popesco (1894-1993), 
schilder en architect Marcel 
Iancu (1895-1984), prins 
van Moldavië en intellectu-
eel Dimitrie Cantemir (1673-
1723), geleerde en politicus 
Nicolae Iorga (1871-1940), 
diplomaat Nicolae Titulescu 
(1882-1941). Ook velletje 
met de zegels.
20-7-’18. 80e sterfdag ko-
ningin Marie (1875-1938).
3.-, 11.50 L.; blok 19.- L. 
Lelies met verschillende 
portretten van vorstin.
27-7-’18. Schrijvers.
2.-, 3.-, 19.- L. Resp. De-
metru Dem. Demetrescu-
Buzeau (1883-1923), Geo 
Bogza (1908-1993), Gellu 
Naum (1915-2001).

RUSLAND
29-6-’18. Kunst in Mos-
kouse metro.
Viermaal 40 r. ‘Kerk van St. 
Tryphon’ van S.V. Goryaev 
(station Maryina Roshcha), 
‘Overwinning in oorlog 
van 1812’ van Z.K.  Tsereteli 
(station Victory Park), 
‘Alexander Nevski’ van P.D. 
Korin (station Komsomols-
kaya), ’24-uur Sovjet lucht’ 
van A.A. Deineka (station 
Mayakovskaya). 

29-6-’18. Radio-elektro-
nische Inlichtingendienst 
100 jaar.
32 r. Satelliet, schepen, ra-
diotelescopen, historische 
apparatuur.
6-7-’18. Kemerovo 100 jaar.
27 r. Stad en beeld van 
mijnwerker.
7-7-’18. Stad Novokuznetsk 
400 jaar.
27 r. Kathedraal, fort, 
monument.
10-7-’18. 100e geboor-
tedag Grigory Kisunko 
(1918-1998).
22 r. Portret wetenschapper 
en grondlegger raket ver-
dedigingssysteem, raket.
17-7-’18. Moord op tsaar 
Nicolaas II en familie 100 
jaar geleden.
27 r. Kathedraal Op het 
bloed in Jekaterinaburg.
25-7-’18. Kathedraal.
32 r. Kathedraal van de 
Ontslapenis van de Moeder 
Gods in Omsk.

SPANJE
2-7-’18. Valladolid.
A. Provincieletters VA met 
elementen van Casa de 
Benficia, Caldéron-theater, 
wijnvat, kanaal van Castilië, 
klederdracht, Zeven jon-
kvrouwen van Simancas, 
kasteel van Simancas, 
Verdrag van Tordesillas, 
keramiek, boeken, 
eekhoorn, sarcofaag van 
don Alfonso van Castilië 
(1286-1291), Lechuguino-
brood, tarwe.
3-7-’18. Luchtvaartacade-
mie 25 jaar.
€ 1.35. Beeldmerk, vlieg-
tuig en, kathedraal van Leon, 
brug over rivier Órbigo.
3-7-’18. Luchtmobiele 
brigade (Famet) 50 jaar.
€ 1.35. Beeldmerk, ver-
schillende helikopters. 

4-7-’18. 800 jaar algemene 
studies aan Universiteit 
van Palencia.
€ 1.35. Stichter bisschop 
don Tello Téllez de Meneses 
(1170-1246), beeldengroep.

5-7-’18. Landelijke archi-
tectuur.
A2. Possesío op Mallorca.
9-7-’18. Volvo Ocean Race.
€ 1.35. Zeilschepen in 
vertrekhaven Alicante. 

16-7-’18. Wandelroute 
Camino de la Lana.
€ 1.35. Routekaart, rugzak, 
schapen.
25-7-’18. Alvaro de Men-
daña y Neira (1542-1595).
€ 3.30. Ontdekkingsreizi-
ger, landkaart. 

TSJECHIË
8-8-’18. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Praga 2018, Bombay Cover.
Blok 59.- Kč. Zegel-op-zegel 
tweemaal Mauritius 1 p. 
(1847). 

8-8-’18. Postmuseum 
100 jaar.
Velletje met 12.-, 23.-, 
27.- Kč. Resp. eerste 
museum directeur Václav 
Dragoun, postinspecteur 
Josef Jiří Karásek, direc-
teur postmuseum Pavel 
Čtvrtník.

TURKIJE
9-7-’18. Euromed*, Medi-
terrane huizen.
2.-, 4.- TL. Verschillende 
huizen. 

15-7-’18. Dag van 
Democratie en Nationale 
Eenheid.
2.- TL.; blok 2.- TL. Resp. 
vlag en landkaart gevuld 
met mensen en vlaggen, 
halve maan en ster.

WIT-RUSLAND
7-7-’18. In Wit-Rusland 
geboren admiraals.
Viermaal M. Schepen en 
vlaggen met portretten 
van G.N. Holostiakov, Y. 
A. Tomko, V.P. Drozd, V.N. 
Dronov. Ook velletje met 
de zegels. 

19-7-’18. Wereld Cup Bas-
ketbal vrouwen onder 17.
H. Beeldmerk, speelsters 
met bal.
20-7-’18. Brandweer.
A. Beeldmerk, helm, his-
torische brandweerwagen 
met paarden.
24-7-’18. Eerste leesboek 
400 jaar geleden versche-
nen.
H. Titelpagina.
13-8-’18. Reptielen.
A, M. H. Resp. levendba-
rende hagedis (Zootoca 
vivipara), zandhagedis 
(Lacerta agilis), hazelworm 
(Angus fragilus). Ook vel-
letje met de zegels.
23-8-’18. Frankeerzegel.
N. Stadswapen van Ivanava 
met hoefijzer en kerktoren.

ZWITSERLAND
6-9-’18. Zegels voor 
speciale momenten.
75, 85, 100, 100 c. Resp. 
klaver, vogel, lieveheers-
beestje, varen. 

6-9-’18. Sprookjes.
100, 100 c. Verschillende 
sprookjesfiguren.
6-9-’18. Landschap.
Blok 100 c. Alpstein-massief.

6-9-’18.Frankeerzegels, 
stations
10, 15, 20, 50 c. Resp. 
Zweisimmen, Huttwil, Alp 
Grüm, Fleurier.
6-9-’18. Kaartspel Schwei-
zer Jass.
100, 100, 100, 100 c. Joker, 
klaver koning, harten dame, 
eikel koning. 

6-9-’18. 100e sterfdag 
schilder Ferdinand Hodler 
(1853-1918).
100 c. Schilderij ‘Meer van 
Thoune’. 

BUITEN EUROPA

ALGERIJE
5-7-’18. Blaoui el Houari 
(1926-2017).
25.- Dh. Portret zanger.
5-7-’18. Vrijheidsstrijders.
10.-, 20.-, 25.- Dh. Resp. 
Mohamed El-Amdjed Ben 
Abdelmalek met strijders op 
paarden, Cheik Amoud Bem 
El-Mohktar (1850-1929) 
met strijders op paard en 
kameel, Bennacer Ben 
Chohra Ben Ferhat (1804-
1884) met strijder op paard.
18-7-’18. 100e geboor-
tedag Nelson Mandela 
(1918-2013). Gezamenlijke 
uitgifte met PAPU*- landen. 
Blok 100.- Dh. Portret 
anti-apartheidsstrijder en 
politicus.
19-7-’18. Afrikaanse 
Jeugdspelen in Algiers.
25.-, 25.- Dh. Landkaart 
met sporters. 

AUSTRALIË
3-7-’18. Geboorte Britse 
prins Louis.
$ 1.-. Hertog en hertogin 
van Cambridge met baby.
10-7-’18. Kikkers.
Viermaal $ 1.-. Litoria 
lorica, Litoria dayi, Philoria 
frosti, Litoria burrowsae. 
Ook velletje met de zegels.
1-8-’18. Zeeleven van Groot 
Barrièrerif.
Viermaal $ 1.-, $ 2.-. Resp. 
groene zeeschildpad 
(Chelonia mydas), zeeslang 
(Aipysurus laevis), 
keizersvis (Pomacan-
thus imperator), inktvis 
(Nautilus pompilius), grijze 
rifhaai (Carcharhinus am-
blyrhynchos). Ook velletje 
met de zegels. 

21-8-’18. 100-jarige 
kinderklassiekers.
$ 1.-, 1.-. ‘The Magic 
Pudding’ van Norman 
Lindsay (1879-1969), 
‘Tales of Snugglepool and 
Cuddlepie’ van May Gibbs 
(1877-1969). Ook velletje 
met de zegels. 

BAHAMAS
14-8-’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
15, 50, 65, 70 c.; blok $ 2.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van prins Harry van Wales 
en Meghan Markle. 

BANGLADESH
22-1-’18. Internationale 
Dag van de Douane.
10.- t. Wereldkaart, 
beeldmerken, landkaart, 
schip, truck. 
21-2-’18. Boekenbeurs op 
Dag van de Moedertaal.
5.-, 10.- t. (met tussen-
veld). Beeldmerk met 
resp. gebouw, portret. Ook 
velletje met de zegels.
7-3-’18. Nationale Dag van 
het Kind.
10.- t. Jongensgezicht.

 



SEPTEMBER 2018 FILATELIE 485

7-3-’18. Toespraak Mujibur 
Rahman in 1971 documen-
tair erfgoed Unesco*.
10.- t. President achter 
microfoons.
26-3-’18. Onafhankelijk-
heidsdag.
10.- t. Portret Mujibur 
Rahman, Martelarenmonu-
ment, zeilschip, vlag. 

5-5-’18. 45e bijeenkomst 
Raad van ministers van 
Buitenlandse Zaken van 
Islamitische Landen.
10.- t. Portret eerste 
president Mujibur Rahman 
(1920-1975), beeldmerk 
met vuurtoren.
14-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
Viermaal 10.- t. Coupe 
Jules Rimet, mascotte wolf 
Sabivaka; Basiliuskathe-
draal in Moskou, voetbal-
lers. Ook twee velletje met 
ieder tweemaal 10.- t.
Juni ’18. Bevordering van 
minst ontwikkeld naar 
ontwikkeld land.
10.- t. Tandwielen in vorm 
van landkaart.
Juni ’18. 30 jaar bijdragen 
van Bangladesh aan vredes-
missies Verenigde Naties.
Blok 40.- t. Beeldmerken. 
Vlaggen op rand.

CAMBODJA
14-6-’18. Voetbal.
500, 900, 2.000 3.000, 
4.000 R.; blok 6.000 R. 
Resp. vlag en suppor-
ters, driemaal spelers, 
supporters en beeldmerk 
voetbalorganisatie FFC; 
stadion en beeldmerk FFC.
22-6-’18. 200e geboorte-
dag stichter van Bahai 
geloof Baha’u’llah (1817-
1892).
2.000, 2.100 R. Gebedshuis 
in Battambang.
8-7-’18. Tempel van 
Sambor.
2.000, 3.000, 4.000 R.; blok 
6.000 R. Resp. leeuwen-
beelden, tweemaal tempel-
ingang; tempelingang. 

CAYMANEILANDEN
18-7-’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
25, 75, 80 C., $ 1.-. Verschil-
lende afbeeldingen van 
prins Harry van Wales en 
Meghan Markle. 

CENTRAAL 
AFRIKAANSE
REPUBLIEK
20-12-’17. Hoofdstad 
Bangui.
1.000, 1.000 F. Kathedraal, 
winkelcentrum.
20-12-’17. Dag van het 
Kind.
1.000 F. Kind.
20-12-’17. Natuur.
1.000 F. Booali-watervallen. 

20-12-’17. Kroning van 
Bokassa 40 jaar geleden.
Blok 5.000 F. Keizer en pre-
sident, troon met adelaar.

CUBA
15-5-’18. Zeedieren.
10, 20, 45, 75, 90 c., 
1.05 P.; blok 1.- P. Resp. 
Abyssobrotula galatheae, 
Anoplogaster cornuta, Oxy-
notus caribbaeus, Mithrax 
spinosissimus, Scarus 
coeruleus, Megalops 
atlanticus; Mulloidichthys 
martinicus. 

Mei ’18. Historisch Havana.
75 c. Palacio del Segundo 
Cabo.
23-5-’18. Prestaties 
gezondheidszorg. 
40, 50, 65, 75 c. Resp. 
neurochirurg Carlos M. 
Ramírez Corría en hoofd, 
oogmeting, Che Guevara en 
vlaggen, artsen en vrouw 
met kind en zwangere 
vrouw.

14-6-’18. 90e geboortedag 
Che Guevara (1928-1967).
Velletje met viermaal 90 c. 
Guevara als: bouwvakker, 
spreker, schaker, fotograaf.

CURAÇAO 
25-9-’17. Schrijvers.
66, 121, 179, 308, 440, 
684 c. Resp. Elis Juliana 
(1927-2013), Boeli van Leeu-
wen (1922-2007), May 
Henriquez (1915-1999), Tip 
Marrug (1923-2006), Luis 
Daal (1919-1997), Frank 
Martinus Arion (1936-2015).
17-11-’17. Kerst.
121, 179, 308, 440, 684 c. 
Verschillende kerstkribbes.
18-4-’18. Bloemen.
86, 122, 180, 190, 285, 425, 
443, 690 c. Resp. Resp. 
Ixora coccinea, Passiflora, 
Cryptostegia grandiflora, 
Cordia sebestena, Cae-
salpinia pulcherrima, Plu-
meria, Calotropis procera, 
Opuntia wentiana. 

6-6-’18. Cruiseschip. 
Blok 300 c. M.s. ‘Freewinds’, 
Koningin Julianabrug.

DJIBOUTI
2017. Djibouti in beeld. 
Velletje met tienmaal 
300 F. Weg in woestijn, 
haven van Obock, strand 
van Sable Blanc, Ras 
Bir-vuurtoren, haven van 
Obock, landschap bij Dikhil, 
plattelandsdorpen, huizen 
in Dikhil, plattelandsdorp, 
stad Djibouti.
2017. 50 jaar televisie in 
Djibouti.
50 F. Beeldmerk, tv-station.
2017. Internationale Dag 
van Meisjes in de ICT.
100 F.; blok 200 F. Vlag, 
silhouetten van gezichten. 

2017. Eid Moebarak, offer- 
en suikerfeest.
150 F.; blok 300 F. Silhouet 
van moskee.
2017. Kamer van Koophan-
del 110 jaar.
Blok 110 F. Beeldmerk.
2017. Internationale han-
delsbeurs van Djibouti.
Velletje 110 F. Beeldmerk.
2017. Onafhankelijkheids-
dag.
150 F.; blok 500 F. Resp. 
vlag, beeldmerk.

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK
27-6-’18. Inter-Amerikaans 
Instituut voor Landbouwsa-
menwerking 50 jaar.
50.- P. Graanveld, beeld-
merk met landkaart.
4-7-’18. Spelen van 
Centraal-Amerika en de 
Caraïben in Barranquilla 
(Colombia).
Velletje met Viermaal 
25.- P. Basketbal, honkbal, 
volleybal, turnen. 

23-7-’18. Kunst.
Drie velletjes met elk 
viermaal 50.- P. portretten 
en schilderijen van Celeste 
Woss y Gil (1890-1985), 
Cándido Bidó (1936-2011); 
Guillo Perez (1923-2014), 
Marianela Jiménez (1925); 
Soucy de Pellerano (1928-
2014), Fernando Ureña Rib 
(1951-2013).

ECUADOR
27-4-’18. Treinen. Geza-
men lijke uitgifte met 
Paraguay.
Velletje met $ 2.50, 2.50. 
Locomotief ‘Sapucai’ 
(Paraguay), stoomlocomo-
tief type Baldwin (Ecuador) 
met vlaggen. 

11-5-’18. Spinnen.
$ 0.20, 0.20, 0.50, 
0.50, 2.-, 2.-, 5.-. Resp. 
Micrathena pilaton, Patrera 
fulvastra, Chrysometa ten-
uipes, Argiope argen-
tata, Micrathena raimondi, 
Micrathena pichincha, 
Linothele quori. 
18-5-’18. Upaep*, huis-
dieren.
$ 0.25, 0.25, 0.50, 0.50, 
0.75, 0.75, 1.-,1.- (in 
boekje); vijfmaal $ 2.- (sa-
menhangend). Resp. gans 
(Anser anser), haan (Gallus 
gallus domesticus), hond 
(Canis lupus familiaris), 
kat (Felis silvestris catus), 
geit (Capra aegagrus 
hircus), konijn (Orycto-
lagus cuniculus), paard 
(Equus ferus caballus), 
lama (Lama glama); Lama 
(Lama glama), cavia (Cavia 
porcellus), rund (Bos pri-
migenius taurus), moeflon 
(Ovis orientalis avis), paard 
(Equus ferus caballus). 
14-6-’18. Universiteit van 
Azuay 50 jaar.
$ 3.-; blok $ 5.-. Resp. 
beeldmerk; boomtakken.

FALKLANDEILANDEN
14-8-’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
31, 75 p., £ 1.10, 1.22; blok 
$ 2.- Verschillende afbeel-
dingen van prins Harry van 
Wales en Meghan Markle. 

GUYANA
14-3-’18. Landschappen.
Velletje met $ 300, 400, 
500; velletje met $ 300, 
400, 500. Resp. drie 
verschillende afbeeldingen 
van hooglandgebied Monte 
Roraima; drie verschillende 
afbeeldingen van Kaieteur-
watervallen.

14-3-’18. Vlinders.
Velletje met $ 250, 350, 
450, 550; velletje met 
$ 200, 300, 400, 500; 
velletje met $ 400, 400. 
Resp. Heliconius erato, 
Papilio demoleus, Laparus 
doris, Siproeta silenes; 
Dryas iulia, Colobura dirce, 
Eueides isabella, Phoebis 
sennae; tweemaal Morpho 
peleides. 
14-3-’18. Kikkers.
Velletje met $ 150, 200, 
250, 300, 350, 400; blok 
$ 800. Resp. Ameerega 
trivittatus, Trachycephalus 
resinifictrix, Phyllomedusa 
tomopterna, Ceratophrys 
cornuta, Dendrobates 
leucomelas, Hypsiboas 
geographicus; Anoma-
loglossus beebei. 

7-6-’18. Fauna.
$ 25, 80, 100, 140, 150. 
Resp. geelvleugelara (Ara 
macao), jaguar (Panthera 
onca), zwarte kaaiman 
(Melanosuchus niger), 
zware hokko (Crax alector), 
roodsnaveltoekan (Ramp-
hastos tucanus).

HONDURAS
10-10-’17. Centraal District 
van Honduras.
10.-, 10.-, 10.-, 10.-, 10.-, 
10.-, 10.-, 15.-, 15.-, 35.- L. 
Resp. interieur gemeen-
tehuis, kerk Los Dolores, 
Paseo Liquidambar, 
flatgebouwen, verkeerswe-
gen, carnaval. Heilige Week, 
verkeersweg, Heilige Week, 
landingsbaan luchthaven 
Tincontín. 
8-3-’18. Postdienst 140 
jaar.
25.-, 50.- L. Resp. brieven-
bus, fiets. 
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13-7-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
Blok 900 t. Spelers.

KENIA
10-5-’18. Witte neushoorn.
Velletje met 50, 1340, 
160, 200 sh. Verschillende 
afbeeldingen van Cerato-
therium simum cottoni. 

KIRGIZIË
3-5-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
20, 27, 48, 102 S. (ook 
ongetand). Verschillende 
spelmomenten. Ook vel-
letje met de zegels.
5-5-’18. 200e geboortedag 
Karl Marx (1818-1883).
100 S. Portret filosoof en 
econoom.
22-5-’18. Inheemse vogels.
50, 75, 100, 150 S. Resp. 
Ibidorhyncha struthersii, 
Sitta tephronota, Anthro-
poides virgo, Bubo bubo. 
14-6-’18. Zhusup Mamaj 
(1918-2014).
76 S. Portret nationale 
held, onderscheiding.
22-6-’18. Bruggen. 
50, 150 S. Resp. autobrug 
bij Kara-Kul, spoorbrug bij 
Kuduk. 
9-7-’18. Aziatische Spelen 
2018 in Indonesië.
Velletje met 100, 150 S. 
Resp. zeilen met kanovaren 
en zwemmen, wielrennen 
en golf met volleybal en 
taekwondo.

KIRIBATI
20-7-’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
25, 75 c., $ 1.50, 2.50; blok 
$ 5.- Verschillende afbeel-
dingen van prins Harry van 
Wales en Meghan Markle. 

HONGKONG
8-5-’18. Brandweer 150 jaar.
$ 2.-, 2.60, 3.40, 3.70, 4.80, 
5.-; blok $ 10.-. Resp. zes 
verschillende voertuigen; 
brandweerpersoneel. 

7-6-’18. Communicatie.
$ 2.-, 2.60, 3.40, 3.70, 
4.90, 5.-; blok $ 20.-. Resp. 
friend, hello, love, good 
morning, keep it up, thank 
you; poppetje met op rand 
equality, caring, respect.
21-9-’18. Deelname Inter-
nationale postzegelten-
toonstelling Macao 2018.
Blok $ 10.-. Lotus- en 
bauhinia-bloemen.

INDIA
25-4-’18. Hemvati Nandan 
Bahuguna (1919-1989).
5.- R. Portret politicus.
27-4-’18. Safdarjung 
Hospitaal.
5.-, 5.- R. (samenhangend). 
Gebouwen.
28-4-’18. Prithviraj 
Chauhan (1166-1192).
Velletje met 5.-, 5.-, 
15.-, 15.- R. (ruitvormig). 
Viermaal portret van natio-
nale held op verschillende 
achtergrondkleuren.
15-5-’18. M.V. Arunacha-
lam (1929-1996).
5.- R. Portret zakenman, 
tandwielen.
23-5-’18. C. Kesevan 
(1891-1969).
5.- R. Portret premier 
Travancore-Cochin.
25-5-’18. Lions Club 100 
jaar.
15.- R. Jubileumbeeldmerk. 

5-6-’18. Wereld Milieu Dag.
Viermaal 5.- R. Verschillen-
de afbeeldingen van strijd 
tegen plasticvervuiling.

7-6-’18. 20 jaar strategi-
sche partnerschap met 
Zuid-Afrika, Gezamenlijke 
uitgifte met Zuid-Afrika.
5.-, 25.- R. Portretten van 
resp. anti-apartheidsactivist 
Oliver Reginald Tambo (1917-
1993), politicus Deendayal 
Upadhyaya (1916-1968). Ook 
velletje met de zegels.
17-6-’18. Organisatie voor 
propaganda Hindi-taalge-
bruik Hindi Prachar 100 jaar.
5.- R. Mahatma Gandhi 
(1869-1948), spinnewiel, 
tekst. 

28-6-’18. Scott Christian 
College.
5.- R. Beeldmerk, gebouw 
in Nagercoil.
1-7-’18. Instituut van Regis-
teraccountants 70 jaar. 
5.- R. Gebouw.
3-7-’18. 90e geboortedag 
Madras Lalithangi Vasant-
hakumari (1928-1990).
5.- R. Musicus met snaarin-
strument tambura. 
8-7-’18. Damodar Hari 
Chapekar (1870-1898).
5.- R. Portret revolutionair.
26-7-’18. 100e geboorte-
dag Nelson Mandela (1918-
2013), incident op station 
Pietermaritzburg 125 jaar 
geleden. Gezamenlijke 
uitgifte met Zuid-Afrika.
Velletje met 5.-, 25.- R. 
Portretten van resp. Man-
dela en Mahatma Gandhi 
(1869-1948).

INDONESIË 
20-5-’18. Carnaval. 
Viermaal 4.000 Rp. 
(samenhangend); blok 
10.000 Rp. Verschillende 
carnavalsfiguren. 

23-5-’18. Uilen.
Velletje met achtmaal 
3.000 Rp. Otus beccarii, 
Ninox hypogramma, Ninox 
punctulata, Tyto inex-
pectata, Ninox ios, Otus 
magicus, Otus manadensis, 
Otus sulaensis. 
9-7-’18. Radio Amateur 
Organisatie 50 jaar.
5.000, 5.000 Rp. (samen-
hangend).Wereldbol en 
beeldmerk met resp. man 
met mobiele telefoon en 
satelliet en schotelantenne, 
padvinder met telefoon en 
tent met antenne.

IRAN
2017. Herdenking marte-
laars van terreur.
9.000 Rls. Portret.
2017. Bastan Museum en 
Malek Nationale Biblio-
theek 80 jaar.
12.000 Rls. Hoofd.
2017. Unesco* werelderf-
goed.
12.000 Rls. Historische 
stad Yazd.
2017. Ontwerpen.
12.000, 12.000 Rls. 
(samenhangend). Tapijt in 
tuinmotief, tuinontwerp.
2017. Frankeerzegel, 
medicinale plant.
50.000 Rls. Melissa of-
ficinalis.
17-2-’18. Havens. Geza-
menlijke uitgifte met India.
Velletje met 12.000, 
12.000 Rls. Schepen en 
haveninstallaties in havens 
van Chabahar (Iran), 
Kandla (India). 
25-3-’18. Nowruz Perzisch 
Nieuwjaar.
Blok 12.000 Rls. Landkaart 
met strik, vlaggen. 

ISRAËL
27-5-’18. Innovatie in 
cyberverdediging IDF*.
NIS 2.50, 4.10. Resp. 
raketafweersysteem 
‘IJzeren Koepel’, digitale 
cijferreeksen en militairen 
achter computers. 

27-5-’18. Menorah 
kandelaar.
Velletje met NIS 5.-, 5.-, 
5.- (zeshoekige zegels). 
Kandelaar als: nationaal 
symbool, reliëf in Boog van 
Titus in Rome, reliëf uit 
synagoge in Magdala. 
27-5-’18. Lied ‘Jerusalem 
of Gold’. 
NIS 5.-. Viool opgevuld met 
molen, kerken, gebouwen, 
muur en moskeeën. Ook 
blok met zegel. 

27-5-’18. 70 jaar Israëli-
sche stripfiguren.
NIS 2.50, 2.50, 2.50. Boer 
op tractor in kibboets, 
militair in jeep, man met 
boodschappenkar. 

IVOORKUST
2-3-’18. 35 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Chinese Volksrepubliek.
200, 250, 400, 500, 650 F. 
Resp. moskee in Kong, 
Verboden stad (Beijing), 
waterkrachtcentrale in 
Soubré, presidenten Alas-
sane Ouattara (1942) en 
Xi Jinping (1953), vliegtuig 
type C919. 

JORDANIË
21-3-’18. Slag bij Karamah 
50 jaar geleden.
Viermaal 30 Pt.; blok 50 Pt. 
Resp. Landkaart met vlag 
en bevolking en militair, 
landkaart, standbeeld van 
militairen met geweer, vlag 
en koning Hoessein (1935-
1999); landkaart met vlag 
en bevolking en militair.
23-4-’18. Reconstructie 
van heilige plaatsen in 
Jeruzalem.
Driemaal 40 Pt. Rots-
koepel, Heilige Grafkerk, 
preekstoel van Saladin in 
Al-Aqsamoskee. 

2-5-’18. Avontuurlijk 
toerisme.
Velletje met zesmaal 20 Pt. 
Bergklimmen bij Wadi 
Balua, wandelen bij Wadi 
Mujib, parachutespringen 
bij Dode Zee, klifklimmen 
bij Aljoun, ultralight vliegen 
bij Wadi Rum, watersport 
bij Aqaba.
28-6-’18. Seizoensgroenten.
Velletje met tienmaal 
20 Pt. Spinazie, klein 
kaasjeskruid, waterkers, 
broccoli, bloemkool, kaas-
jeskruid, paardenbloem, 
tuinbonen, sperziebonen, 
snijbiet.
9-7-’18. Euromed*, Medi-
terrane huizen.
Velletje met zesmaal 40 Pt. 
Huizen in: tweemaal Jorda-
nië, Syrië, Libanon, Egypte, 
Palestijnse Gebieden. 

KAZACHSTAN
23-5-’18. Ruimtevaarta-
gentschap KazCosmos 
25 jaar.
Velletje met 900, 900 t. 
Wereldbol net raket en 
satelliet, ruimtevaarders 
Toktar Aubakirov (1946) en 
Talgat Musabayev (1961) 
met Aidyn Aimbetov (1972).
25-6-’18. Hoofdstad 
Astana 20 jaar.
C. Presidentieel paleis.
25-6-’18. 125e geboorte-
dag Magzhan Zhumabayev 
(1893-1938).
C. Portret dichter.
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KOREA NOORD
Jan. ’18. Nieuwjaar.
10, 75, 75 w. Resp. stads-
beeld Pyongyang, Panmun-
paviljoen, Yanggakdo-hotel. 
Jan. ’18. 70 jaar republiek.
Velletje met 40, 60 w.; vel-
letje met 40, 60 w.; velletje 
met 40, 60 w; velletje met 
40, 60 w; blok 50 w.; blok 
70 w. Resp. korenschoof, 
arbeider; militair, raketten; 
revolutionair, vlag; onder-
wijzeres, arbeidster; leider 
Kim Jong-un en vlag.
Feb. ’18. Bloem.
Blok 50 w. Begonia x tuber-
hybrida ‘Kimjongilhwa’. 

Feb. ’18. Leger 70 jaar.
10 w.; blok 50 w.; blok 
50 w. Resp. beeldmerk en 
militairen; Kim Jong-un; 
militairen.
Feb. ’18. 76e geboortedag 
Kim Jong-il (1941-2011).
10 w.; blok 70 w. Resp. land-
schap met berg Paektu; 
monument.
Mrt. ’18. Sobaeksu-vallei.
Velletje met 10, 20, 30, 40, 
50, 60, 70, 80 w. Verschil-
lende landschappen.
Mrt. ’18. Sport.
50, 50, 50, 50 w. Worstelen, 
handbal, basketbal, 
atletiek.
Mrt. ’18. Cartoons.
Velletje met 30, 50, 70, 
90 w.Verschillende afbeel-
dingen uit animatieserie 
’Boy General’. 
Apr. ’18. Kunst.
Blok 40 w. Schilderij met 
oud-leider Kim Il-sung.
Apr. 18. Theecultuur.
Blok 30 w. Kom met groene 
Kangryong-thee.
Apr. ’18. Kim Jong-il.
Blok 50 w. Portret oud-
leider.

Apr. 18. Anti-Amerika.
10, 10, 30, 140 w. Resp. 
militair met raketten, 
vrouw met vlag, handen 
met raket, militair.
Apr. 18. Monumenten te-
gen Japanse overheersing.
10, 30 w. Verschillende 
monumenten. 
Mei ’18. Prehistorische 
fauna.
Blok 70 w. Stegosaurus. 

Jun. ’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland. 
50, 50, 50, 50 w.; blok 
100 w. Verschillende 
spelmomenten.

KOREA ZUID
24-5-’18. Toeristische 
bestemmingen, IV.
Viermaal 330 w. Rotsfor-
maties in nationale parken 
Juwangsan, Taebaesan, 
Mueunga, Bokhansan. 

31-5-’18. Paralympische 
Winterspelen in Pyeong-
Chang.
Zesmaal 330 w. Koreaanse 
medaillewinnaars.
1-6-’18. Traditionele 
ambachten.
330, 330, 330, 330 w. 
Verschillende vormen van 
traditioneel handwerk.
25-6-’18. Fauna en flora in 
gedemilitariseerde zone.
330, 330 w. Chinese water-
ree (Hydropotes inermis), 
hondstand (Erythronium 
japonicum). 
10-7-’18. Beschermde 
zeedieren.
Viermaal 330 w. (ruitvor-
mig). Noordelijke zeebeer 
(Callorhinus ursinus), 
Larghazeehond (Phoca 
largha), Indische bruinvis 
(Neophocaena asiaeorien-
talis), langbektuimelaar 
(Tursiops aduncus).

25-7-’18. Kunstschilders.
330, 330 w. (samen-
hangend). Pak Su-gŭn 
(1914-1965), Chang Ucchin 
(1917-1990).

LAOS
28-12-’17. Bevolkings-
groepen in Laos.
1.000, 2.000, 3.000, 
5.000 k. Phong, Thaineua, 
Ngoum, Katu. 

1-5-’18. Opdrukken op 
zegels uit 1997.
8.000 k. op 340 k., 8.000 k. 
op 370 k., 17.000 k. op 
380 k, 20.000 k. op 420 k. 
Resp. tweemaal Nationale 
Vaccinatie Dag, tweemaal 
saola (Pseudoryx nghetin-
hensis)
11-7-’18. Nationaal Park 
Bokeo.
10.000 k. Boomhuis.

LIBANON
30-4-’18. Onze Lieve 
Vrouw van Mantara.
L£ 1.750. Heilige grot met 
Mariabeeld in Maghdouche.
2-5-’18. Verkeersveilig-
heid.
L£ 2.000. Tekst. 

13-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland 
L£ 1.250, 2.250. Trofee 
met resp. mascotte wolf 
Sabivaka, torens met bal en 
satelliet en matroesjka’s. 
25-6-’18. Riad Salame 
(1950).
L£ 5.000. Portret gouver-
neur Centrale Bank.
3-7-’18. Nasrallah Sfeir 
(1920).
L£ 2.000. Portret kardinaal. 

9-7-’18. Euromed*, Medi-
terrane huizen.
L£ 2.250. Paleis in Beited-
dine.

MACAU
30-5-’18. Klassieke fabels 
en verhalen.
2.-, 3.-, 4.50, 5.50 ptcs.; 
blok 12.- ptcs. Resp. ‘De 
gelukkige prins’ van Oscar 
Wilde: prins met kroon, 
‘Roodkapje en de wolf’ van 
gebroeders Grimm: wolf 
en roodkapje, ‘De nieuwe 
kleren van de keizer’ van 
Hans Christian Andersen: 
koning kijkt in spiegel, ‘De 
herder en de wolf’ fabel van 
Aesopus: gezichten en wolf, 
‘Verhaal van de Zwaluw’ van 
Oscar Wilde: ‘De gelukkige 
prins’: kasteel en zwaluw 
met rood hart in bek. 

26-6-’18. Groetzegels, 
feesten.
2.-, 4.- ptcs. Resp. vuur-
werk, lantaarns.
6-7-’18. Chinese documen-
ten uit Ming-dynastie.
2.-, 3.-, 4.50, 5.- ptcs.; blok 
12.- ptcs. Verschillende 
officiële documenten.

MALAWI
2018. Frankeerzegels, op-
drukken, vogels en vlinders.
600 K. op 20 t., 600 K. op 
8 t., 900 K. op 40 t. 900 K. 
op 65 K., 1.280 K. op K1. 
Resp. groene druppelastrild 
(Mandingoa nitidula), 
wielewaalvink (Linurgus 
olivaceus), Reichenows-
bosklauwier (Telophorus 
nigrifrons), vlinder (Papilio 
pelodorus), vlinder (Euxan-
the Wakefieldi). 
2018. Inheemse vogels.
Velletje met zesmaal 
700 K.; zesmaal blok 
450 K.; Resp. Corvus albus, 
Motacilla Clara, Haliaeetus 
vocifer, Zosterops senega-
lensis, Scopus umbretta, 
Ceryle rudis; Haliaeetus vo-
cifer; Archilochus colubris; 
Scopus umbretta; Bubulcis 
ibis; Alcedo Atthis; Circus 
aeruginosus. 

MALEISIË
17-5-’18. Medicinale 
planten, IV.
60, 80 sen, RM 1.-; blok 
RM 3.-. Resp. Archiden-
dron jiringa, Barringtonia 
asiatica, Litsea garciae, 
Parkia speciosa. 

5-6-’18. Toerisme, Sabah.
60, 80 sen; blok RM 3.-. 
Resp. Ton Mustapha-toren 
en moskee in Kota Kinabalu 
met spoorwegstation, 
Mount Kinabalu en Sipadan-
eiland met Orang-oetang 
(Pongo pygmaeus) en Bor-
neoborstelkop (Pityriasis 
gymnocephala) met koraal; 
monument Keningau Oath 
Stone met handwerkcen-
trum en kaneel (Cin-
namon zeylanicum) met 
vleesetende plant.
29-6-’18. Bruggen.
Viermaal 60 sen. Darul Ha-
nang (Kuching), Tampurali 
(Tampurali), Sulatn Abdul 
Jalil (Kuala Kangsar), Sri 
Warisan (Putrajaya).
16-7-’18. Opening Tele-
graafmuseum in Taiping.
60, 60, 60 sen; blok 
RM 3.-. Resp. seinsleutel, 
ontvanger, maalsteen 
en onderzeekabel voor 
telecommunicatie met tak 
van guttaperchaboom; 
museumgebouw en riksja.
23-7-’18. Museums.
60, 60, 60 sen; blok 
RM 6.50. Resp. Perak 
Museum (Taiping), Sarawak 
Museum (Kuching), 
Nationaal Museum (Kuala 
Lumpur); Historisch Mu-
seum voor Volkskunst en 
Literatuur (Melaka). 

MAROKKO
2-4-’18. Internationale 
Justitie Conferentie in Mar-
rakech.
9.- Dh. Beeldmerk, gebou-
wen trein.
17-4-’18. Bieding van 
Marokko voor wereldkampi-
oenschap voetbal 2026.
9.- Dh. Beeldmerk, land-
kaart, zonnepanelen, tram, 
Mohammed VI-brug (Rabat), 
traditionele symbolen. 

20-6-’18. Nationaal 
voetbalteam.
9.- Dh. Vlag, spelers.
29-6-’18. Kunstfestival van 
Assilah.
9.- Dh. Schilderij van Malika 
Agueznay (1938).
9-7-’18. Euromed*, Medi-
terrane huizen.
Viermaal 3.75 Dh. Verschil-
lende afbeeldingen van 
traditioneel Marokkaans 
huis.

MARSHALLEILANDEN 
23-4-’18. Haaien.
Velletje met 50 c., $ 1.25, 
1.50, 1.75, 2.-, 2.25. 
Resp. Alopias pelagicus, 
Carcharhinus falciformis, 
Rhincodon typus, Carcharo-
don carcharias, Carcharhinus 
longimanus, Prionace glauca. 
17-5-’18. Frankeerzegels, 
vlinders.
50 c., $ 1.20, 7.- 13.65, 
18.90, 24.90. Resp. Adamia 
exclamationis, Ornithop-
tera goliath, Junonia villida, 
Danaus plexippus, Lampi-
des boeticus, Hypolimnas 
bolina. 

17-5-’18. Zeevogels in de 
Pacific.
Velletje met zesmaal $ 1.-. 
Gygis alba, Anous Stolidus, 
Phoebas nigripes, Phoebas 
immutabilis, Fregata minor, 
Arenaria interpres.
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17-7-’18. Crystal Pool.
Velletje met $ 1.-, 2.-. 
Natuurzwembad.

NORFOLKEILAND
30-4-’18. Vissen.
$ 1.-, 2.-. Resp. Thalassoma 
purpereum, Pseudolabrus 
luculentus. Ook velletje 
met de zegels. 

OMAN
20-12-’16. Bogen in Sultan 
Qaboos-moskee.
Twee boekjes met elk vijf-
maal 200 d. Verschillende 
gedecoreerde bogen. 

PAKISTAN
9-6-’18. Moskeeën. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Azerbeidzjan.
8.-, 8.- R. Vlag met resp. 
Wazie Khan-moskee 
(Lahore), Heydar-moskee 
(Bakoe). Ook velletje met 
de zegels.
9-6-’18. Bijeenkomst 
Shanghai Cooperation 
Organization in Qingdao.
8.- R. Beeldmerk met 
landkaart, Faisal-moskee in 
Islamabad. 
13-7-’18. Wreedheden in 
door India bezet Kashmir.
Vel met twintigmaal 8.- R. 
Gebruik chemische wapens, 
gebruik luchtgeweren, 
massagraven, haar afknip-
pen, tweemaal weduwen, 
martelingen, thuisloze 
kinderen, kindermishande-
ling, menselijk schild, vrij-
heidsstrijder Burhan Wani 
(1994-2016), vrijheids-
strijd, nepbedreigingen, 
intimidatie van vrouwen, 
bloedend Kashmir, beest-
achtigheid, bidden voor 
vrijheid, vermiste personen, 
protest tegen moordenaars, 
gemartelde vrouwen. 

MAURITIUS
30-5-’18. 50 jaar Lions 
International in Mauritius.
3.- Rs. Beeldmerk, strand 
met flamboyantboom 
(Delonix regia). 

30-5-’18. 50 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Rusland.
14.- Rs. Beeldmerk, 
vlaggen.
30-5-’18. PCK Aryan Vedic 
Hindu Aided School 100 jaar.
5.- Rs. Portret oprichter 
Cashinath Kistoe, school-
gebouw in Vacoas-Phoenix.
29-6-’18. Zevenkleurige 
aarde.
33.- Rs. Geologische for-
matie op Charamelvlakte.

MEXICO
30-4-’18. Dag van het Kind.
$ 13.50. Spelende kinderen.
1-5-’18. Dag van de Arbeid.
$ 7.-. Tandwiel, wetboek, 
man met helm, vrouw met 
kind.
9-5-’18. Moederdag.
$ 7.50. Moeder en kind, 
hartjes. 

15-5-’18. Dag van de 
Leraar.
€ 7.-. Portret docent 
prof. Ramón Guillermo 
Bonfil Viveros (1905-1997), 
boeken.
4-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
$ 7.-, 7.- (samenhangend 
doorlopend beeld). Mexi-
caans team. 
15-6-’18. Jaar van Colom-
bia en Mexico, vlinders. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Colombia.
$ 15.-, 15.- (samenhan-
gend).Bloemen en lint in 
nationale kleuren met: 
Danaus plexippus, Morpho 
peleides. 

21-6-’18. Farmaceutisch 
producent Roche 70 jaar in 
Mexico.
$ 7.- Jubileumbeeldmerk.

MONGOLIË
4-5-’18. Mongools schrift.
800 T. Portret schrijver 
en linguïst Tsenchiin 
Damdinsüren (1908-1986). 
1-6-’18. Dag van het Kind, 
kindertekeningen.
800, 800 T. Spelende 
kinderen, kinderen op 
paarden.
21-6-’18. Mongoolse 
letters.
200, 300, 400, 1.300 T. 
Verschillende letters.
27-7-’18. Landschappen, 
flora en fauna.
Zevenmaal 1.300 T. 
Burenkhaan-berg: ranonkel 
(Adonis mongolica 
Simonovicz) en rendier 
(Rangifer tarandus), kliffen 
van Bayanzag-Flaming: 
Mongoolse steppegaai 
(Podoces henderdoni) en 
zwam (Cynomorium songa-
ricum Rupr), Otgontenger-
berg: wolf (Canis lupus) en 
composiet (Saussurea in-
volucrata), Ergeliin-rotsen: 
Iris Bungei Maxim en Ovis 
ammon, Khar zurknii hukh-
meer: eland (Alces alces) 
en Rhododendron (Rhodo-
dendron aureum Georgi), 
Therkhiin Tsagaan-meer: 
edelweiss (Leontopodium 
ochroleucum Beauverd) 
en wild zwijn (Sus scrofa), 
Uran Togoo-berg: tarbagan-
marmot (Marmota sibirica) 
en kogelbloem (Trollius 
asiaticus). 

MONTSERRAT
1-3-’18. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 65 jaar 
geleden.
Velletje met viermaal 
$ 6.50; blok $ 11.-. Resp. 
koningin met prins Philip 
(1921), Imperial State 
Crown, gouden statiekoets, 
geborduurde jurk, koningin. 

12-4-’18. Royal Air Force 
100 jaar.
Velletje met $ 4.-, 5.-, 6.-, 
7.-; blok $ 10.-. Parachu-
tisten met resp. Lockheed 
C-130J Hercules, Britse 
vlag, Boeing CH-47 Chi-
nook, Douglas C-47 Dakota; 
Dornier 228.

NIEUW-CALEDONIË
8-6-’18. Architectonisch 
erfgoed.
110, 110 F. (met tussen-
veld). Huizen van chef in 
Poindimié, Albaret-huis 
in Canala. Landkaart op 
tussenveld.
8-6-’18. Historisch schip.
110 F. Pakket- en postboot 
‘Le Dupleix I’. 
8-6-’18. Yamseizoen.
110 F. Teelt en bereiding  
van wortelknol yam. 

NIEUW-ZEELAND
21-5-’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
Zesmaal $ 2.70. Verschil-
lende afbeeldingen van 
prins Harry van Wales en 
Meghan Markle. 

6-6-’18. Maori-mythe 
‘Maui en de vis’. Ook vel-
letje met de zegels.
$ 1.20, 1.20, 1.20, 2.40, 
3.60. Resp. ogen, gedeco-
reerde scheepsboeg, geta-
toeëerde hand, vismotief 
met gezicht, vissenstaart, 
landkaart. Ook velletje met 
de zegels. 

6-6-’18. Persoonlijke zegels.
Viermaal $ 1.20, 2.40, 
3.-. Resp. ringen, varen, 
beertje, pohutukawabloem 
(Metrosideros excelsa), 
varen, pohutukawabloem.
1-8-’18. In 2050 Nieuw-
Zeeland roofdiervrij, fauna 
en flora.
$ 1.20, 1.20, 2.40, 3.-, 
3.60. Resp. harmonische 
achtertuinen: Geelband-
honingeter (Notiomystis 
cincta), zuidelijke zadelrug 
(Philesturnus caruncula-
tus), toei (Prosthemadera 
novaeseelandiae), blauwe 
eend (Hymenolaimus mala-
corhynchos); fietstochten 
door wetlands: grote zilver-
reiger (Ardea alba), hei-
lige ijsvogel (Todiramphus 
samctus), Nieuw-Zeelandse 
vruchtendruif (Hemiphaga 
novaeseelandiae), oerkikker 
(Leiopelma hochstetteri); 
picknick in het park: weka 
(Gallirallus australis), 
witkopmohoua (Mohoua 
albicilla), gekko (Naultinus 
gemmeus), admiraalvlinder 
(Vanessa atalanta); stedelij-
ke oase: maorivliegenvanger 
(Petroica macrocephala), 
noordereilandvliegenvanger 
(Petroica longipes), chat-
hamkakariki (Cyanoramphus 
forbesi), pohutukawabloem; 
nachtelijk wonderland: 
Nieuw-Zeelandse boeboekuil 
(Ninox novaeseelandiae), 
grote grijze kiwi (Apteryx 
haastii), insect (Deinacrida 
fallai), reuzenslak (Powellip-
hanta augusta). Ook velletje 
met de zegels. 

NIGER
10-9-’13. Samenwerking 
met Algerije.
1.060 F. Vlaggen,
25-4-’14. Frankeerzegel.
35 F. Maïs.
1-8-’14. Duitsland wereld-
kampioen voetbal 2014.
500 F. Voetballer, vlaggen. 
Ook blok met zegel. 

20-4-’15. Damagazelle.
175, 500 F. Verschillende 
afbeeldingen van Nanger 
dama.
2017. Frankeerzegels.
45, 550 F. Resp. hanza-
vruchten van Boscia 
senegalensis , vrouw met 
schaal op hoofd.
28-12-’17. Mahamadou 
Issoufou (1951).
500 F.; blok 1.000 F. 
Verschillende portretten 
van president.
18-7-’18. 100e geboor-
tedag Nelson Mandela 
(1918-2013). Gezamenlijke 
uitgifte met PAPU*- lan-
den. 
600 F.; blok 2.500 F. Por-
tret anti-apartheidsstrijder 
en politicus.

NIUE
21-5-’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
30 c., $ 1.40, 2.-,4.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van prins Harry van Wales 
en Meghan Markle. Ook 
velletje met de zegels. 
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14-6-’18. Instituut Urdu-
woordenboek 60 jaar.
8.- R. Gebouw in Karachi, 
portret linguïst Abdul Haq 
(1870-1961).
1-7-’18. Staatsbank 70 jaar.
8.- R. Spreker en toehoor-
ders, beeldmerk.
24-7-’18. Mama Parsi-
meisjesschool 100 jaar.
8.- R. Portret oprichter 
Jamshed Nusserwanjee 
Mehta (1886-1952), 
schoolgebouw in Karachi.

PAPOEA-
NIEUW-GUINEA
Apr. ’18. Postzegelten-
toonstelling Birdpex in 
Luxemburg, vogels.
1.60, 2.50, 3.45, 10.- K.; 
velletje met 1.60, 8.-, 
10.- K.; velletje 8.-, 8.- K. 
Beeldmerk met resp. 
Talegalla cuvieri, Accipiter 
meyerianus, Aquila gurneyi, 
Megapodius freycinet; 
driemaal Megapodius 
freycinet met eieren in 
nest (doorlopend beeld); 
tweemaal Erythrotriorchis 
buergersi. 
17-5-’18. Lokale kunst van 
Joseph Bayagan. 
20 t, 1.60, 5.-, 6.90 K.; 
velletje met 20 t, 1.60, 5.-, 
6.90 K.; blok 13.- K. Resp. 
jongen met drum (Momase), 
man met bamboeharp 
(Highlands), man met 
panfluit (Islands), Mekeo-
danser (Southern); jager 
(Highlands), danser (Sou-
thern), man met haartooi, 
(Islands), vrouw (Momase); 
meisje (Momase). 
21-5-’18. Koffie.
1.60, 3.45, 5.-, 6.90 K.; 
velletje met 1.60, 3.45, 
5.-, 6.90 K. (driehoekze-
gels); blok 16.- K. Resp. 
handen en koffiebonen, 
koffiebranden, gemalen 
koffie, verpakken in zakjes; 
bonenplukken, drogen, 
verpakken, balen koffie 
voor export; gebrande 
koffiebonen.
 

PARAGUAY
26-10-’17. Centrale spoor-
lijn 150 jaar.
Velletje met 5.000, 
8.000 Gs. Verschillende 
stoomlocomotieven. Land-
kaart op rand.
8-5-’18. Faculteit Che-
mische Wetenschappen 
80 jaar.
10.000 Gs. Pools-Franse 
schei- en natuurkun-
dige en Nobelprijswinnaar 
Marie Curie (1867-1934), 
beeldmerk.
29-5-’18. 55 jaar Radio 
Carlos Antonio López.
Blok 3.000 Gs. Gebouw, Pa-
namahoeden, beeldmerk. 

13-6-’18. Treinen. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Ecuador.
Velletje met 4.000, 
10.000 Gs. Resp. locomo-
tief ‘Sapucai’ (Paraguay), 
stoomlocomotief type 
Baldwin (Ecuador) met 
vlaggen.
9-7-’18. Zaligverklaring 
Chiquitunga.
Blok 11.000 Gs. Portret 
geestelijke Maria Guggiari 
Echeverria (1925-1959).

PERU
20-2-’18. Exportproducten.
10.-, 10.- S. Cacao, 
cactusbladen met cochinil-
leluizen en hand met rode 
Cochinilla-kleurstof. 

 

22-5-’18. Wereldkam-
pioenschap voetbal in 
Rusland.
Velletje met 3.-, 3.-, 3.50, 
3.50 S.; velletje met vier-
maal 6.50 S. Resp. Coupe 
Jules Rimet, mascotte 
wolf Sabivaka met vlag, 
doelman, beeldmerk; 
beeldmerk voetbalbond, 
driemaal team.
23-5-’18. Tiende Wereld 
Aardappel Congres in 
Cusco.
4.-, 4.- S. (samenhangend). 
Beeldmerk met: handen 
met aardappelbloemen, 
berg Machu Pichu en 
incastad Cusco.

POLYNESIË
25-5-’18. Humor,
100 F. Vlieger en vogel. 

1-6-’18. 50 jaar verkiezing 
Miss Tahiti. 
Zesmaal 100 F.(in boekje). 
Beeldmerk, vijfmaal Miss 
Tahiti: Timia Teriiero (1977), 
Meari Manoi (1987), Hinano 
Teanotoga (1977), Taoahere 
Richmond (2007), Turouru 
Temorere (2017). 
22-6-’18. Tuinkruid.
80 F. Basilicum.

QATAR
16-4-’18. Nationale Biblio-
theek.
1.-, 1.- R. Gebouw bij avond, 
dag. 

3-7-’18. Tamim bin Hamad 
Al Thani (1980) vijf jaar 
vorst.
25.-, 25.-, 25.- R. Portret 
met resp. vlag, moskee, 
palmboom en boot. 

SINGAPORE
16-5-’18. Gouden jubilea.
Driemaal $ 1.30. Beeldmerk 
en gebouw van onderzoeks-
instituut en studiecentrum 
Iseas*, vastgoedbedrijf van 
overheid JTC*, islamitische 
religieuze raad MUIS*.
1-6-’18. 50 jaar diplo-
matieke betrekkingen 
met Rusland, moderne 
architectuur. Gezamenlijke 
uitgifte met Rusland.
$ 1.30, 1.30. Park Gardens 
(Singapore), Zaryadye Park 
(Moskou). Ook velletje met 
de zegels.
22-6-’18. Nationale bloem 
orchidee Vanda Miss 
Joaquin 125 jaar.
1st Local, 70, 90 c., $ 1.30; 
blok $ 5.-. Verschillende 
afbeeldingen van hybride 
orchidee. 

20-7-’18. Ontmoeting 
VS-president Trump en 
Noord-Koreaanse leider 
Kim Jong-un.
Blok $ 10.-. Handdruk. 
Vlaggen op rand.
24-7-’18. Internationaal 
Gember Symposium in 
Singapore.
1st Local, 70, 90 c., $ 1.30. 
Resp. Zingiber singapuren-
se, Cheilocostus globosus, 
Phrynium hirtum, Conamo-
mum xanthophlebium. 

SRI LANKA
28-4-’18. Boeddhistisch 
festival Vesak.
12.- R. Tempels.
24-5-’18. Fauna.
3.-, 12.-, 100.- R. Resp. 
vlinder (Troidus dar-
sius), eekhoorn (Ratufa 
macroura), Ceylonhoen 
(Gallus lafayetii). 

SURINAME
19-12-’17. Flora en fauna.
Twaalfmaal blok SR$ 5.-. 
Amazoneklauwier (Tham-
nophilus amazonicus), 
Morelia’s python (Morelia 
bredli), wenkbrauwmuis-
specht (Lepidocolaptes an-
gustirostris), Amerikaanse 
stierkikker (Rana catesbei-
ana), Guyanapepervreter 
(Selenidera culik), groene 
ijsvogel (Chloroceryle 
americana), orchidee (En-
cyclia diurna), gestreepte 
woudaap (Ixobrychus 
involucris), vlinder (Eulepte 
gastralis), dikstaartgalago 
(Galago crassicaudatus), 
libelle (Brachymesia sp.), 
kleine toepaja (Tupaia 
minor). 
16-5-’18. Zeeleven in 
Marianentrog.
A, SR$ 9.50, 10.-, 11.-, 
15.-, 20.-, 34.-. Resp. 
Diepzeebijlvis (Argyro-
pelecus hemigymnus), 
hydroïdepoliep (Bentho-
codon), diepzeehengelvis 
(Caulophryne jordani), vis 
(Chauliodus), franjehaai 
(Chlamydoselachus angui-
neus), sponsdier (Chon-
drocladia lampadiglobus), 
inktvis (Grimpoteuthis 
abyssicola). 

20-6-’18. Kikkers.
A, SR$ 15.50, 19.-, 20.-. 
Resp. Centrolene ilex, 
Centrolene peristictum, 
Phyllomedusa, Platypelis 
grandis.
18-7-’18. Kaketoes.
SR$ 1.-, 5.-, 6.-, 7.-, 9.-, 10.-, 
11.-, 12.-, 14.-, 18.-, 20.-, 
22.-. Resp. Cacatua alba, 
Cacatua ducorpsii, Cacatua 
galerita eleonora, Cacatua 
galerita fitzroyi, Cacatua 
galerita triton, Cacatua ga-
lerita, Cacatua goffiniana, 
Cacatua haematuropygia, 
Cacatua leadbeateri, Caca-
tua moluccensis, Cacatua 
ophthalmica, Cacatua 
sanguinea. 

TADZJIKISTAN
18-2-’18. WWF*, moeras-
kat, opdrukken.
3.- (S) op 1.50 (S), 3.50(S) 
op 1.- (S). Zegels uit 2002 
met verschillende afbeel-
dingen van Felis chaus. 
18-2-’18. Jaar van het 
paard, opdrukken.
Blok 10.-(S) op 1.50 (S). 
Paarden. Blok uit 2002 met 
verschillende paarden.
20-4-’18. Regio Sughd.
Velletje met 4.20, 4.20, 
5.80, 5.80 (S). Resp. 
moskee in Khujand, monu-
ment in Choezjand, fort in 
Khujand, fort Mug Teppe in 
Istaravshan.
20-4-’18. Regio Gorno 
Badakhshan. 
Velletje met 4.20, 4.20, 
5.80, 5.80 (S). Verschil-
lende gebouwen.
20-4-’18. Katten.
3.50, 4.20, 5.80(S) 
(samenhangend). Resp. 
tweemaal Perzische kat, 
gestreepte kat. 

TAIWAN
8-6-’18. Taiwan uit de 
lucht gezien.
Velletje met NT$ 8.-, 
9.-, 13.-, 15.-. Resp. vee 
op Dajinberg, Jadeberg, 
zonsopgang bij visfarms bij 
Yongan, reuzenvoetstappen 
in rijstvelden bij Yuli. 
26-6-’18. Zeeleven. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Palau.
Velletje met NT$ 13.-, 28.-. 
Resp. zwartpuntrifhaai 
(Carcharhinus melanopte-
rus), groene zeeschildpad 
(Chelonia mydas).
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27-6-’18. Vrijheidsbeeld 
van Capitool-koepel.
$ 1.-, 2.-, 5.-. Beeld in 
verschillende kleuren.
4-7-’18. Mooi Amerika.
Twintigmaal Forever. Death 
Valley National Park, Three 
Fingers Mountain in Mount 
Baker-Snoqualmie National 
Park, veld bij Grove City, 
Great Smokey Mountains 
National Park, graanveld in 
Calumet County, geploegd 
graanveld in Palouse Hills, 
boerderijmolen in Gras-
slands Management Area, 
graanvelden in Montana, Yo-
semite National Park, Crater 
Lake National Park, monu-
ment in Valley Navajo Tribal 
Park, Maroon Bells Peaks in 
White River National Forest, 
zonsopgang bij Orinda, 
Pigeon Point bij Pescadero, 
wijnbouw in Edna Valley, 
zonneschijn op groene 
heuvels bij Livermore, Napali 
Coast State Wilderness Park 
in Hawaii, Lone Ranch Beach 
in Oregon, stormwolken 
bij Apollo Beach in Florida, 
Bailey Island in Maine.
14-7-’18. Animatieserie 
Scooby Doo.
Forever. Hond met plan-
tengieter. 

27-7-’18. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden 
geëindigd.
Forever. Militair met vlag, 
vliegtuigen, prikkeldraad.
7-8-’18. Toverkunst.
Vijfmaal Forever. Konijn 
met hoge hoed, fakir, vrouw 
en hoepel, vogelkooi, duif.
9-8-’18. Draken.
Viermaal Forever. Verschil-
lende draken. 

6-7-’18. Klassieke Chinese 
dichtkunst.
NT$ 6.-, 8.-, 9.-, 15.-. Resp. 
‘Beklimmen van toren 
van de witte ooievaar’ 
van Wang Zhihuan; toren, 
‘Sneeuw op rivier’ van Liu 
Zhongyan: visser op rivier, 
‘Verlangen’ van Wang Wei: 
vrouw, ‘Gedachten in stille 
nacht’ van Li Bai: huisje in 
maneschijn. 
19-7-’18. Koralen.
NT$ 6.-, 6.-, 15.-, 15.-. Resp. 
Leptoseris yabei, Clavularia 
viridis, Lobophytum cras-
sum, Melithaea formosa. 

2-8-’18. Beelden van 
Penghu.
NT$ 6.-, 8.-, 12.-, 15.-. 
Resp. vuurwerkfestival, 
historische huizen in Erkan, 
dam in zee bij Kueibishan, 
basaltkolommen bij 
Daguoye. 
22-8-’18. Wilde orchi-
deeën, III.
NT$ 7.-, 9.-, 10.-, 20.-. Resp. 
Phalaenopsis equestris, 
Odontochilus nanlingensis, 
Bulbophyllum retusius-
culum, Bulbophyllum 
griffithii. 

12-9-’18. Moderne 
schilderijen.
NT$ 8.-, 8.-, 10.-, 10.-. Resp. 
‘Rode zonsondergang’ van 
Lin Chih-chu (1917-2008), 
‘Door het raam’ van Liao 
te-cheng (1920-2015), ‘Dag 
en nacht’ van Chen Ting-
shih (1916-2002), ‘Werk 
nr. 057’ van Lee Chun-shan 
(1912-1984). 

TANZANIA
17-5-’18. Traditionele 
dansen.
Velletje met viermaal 
1.600 Sh.; blok 1.400 Sh. 
Verschillende dansgroepen.

17-6-’18. Kruiden van 
Zanzibar.
Velletje met zesmaal 
1.600 Sh.; blok 1.400 Sh. 
Resp. vanille, kruidnagels, 
kaneel, geelwortel, sterfuit, 
zwarte peper; kardemon. 
17-6-’18. Tingatinga kunst.
Velletje met viermaal 
1.600 Sh.; velletje met 
zesmaal 1.600 sh.; blok 
1.400 Sh. Resp. olifant, 
flamingo’s zebra’s, vissers; 
haardracht, dorp, jager, 
vrouwen malen maïs, 
herder met dieren, vrouw 
met kookpot; flamingo’s. 

THAILAND
7-2-’18. Liefde.
5.- B. Hart.
2-4-’18. Erfgoed.
Viermaal 3.- B.; blok 3.- B. 
Verschillende muurschil-
deringen. 

4-4-’18. Skyrocket 
Festival.
Viermaal 3.- B. Verschil-
lende afbeeldingen van 
traditioneel festival.
12-5-’18. 60 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Turkije.
3.-, 3.- B. (samenhangend). 
Vlaggen met thaiboksen, 
worstelen.
14-5-’18. Vesak Dag 2018, 
tempels.
Viermaal 3.- B. Phra That 
Date Kaew Chulamanee 
(Chiang Mai), Phra That 
Doi Tung (Chiang Kai), Phra 
That Sri Jomthong (Chiang 
Mai), Phra That Lampang 
Luang (Lampang). 

31-5-’18. 45 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Roemenië, klederdrachten. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Roemenië.
3.-, 3.- B. (samenhangend). 
Vlag met man en vrouw 
in kledij resp. van Phutai 
bevolkingsgroep uit Sakon 
Nakhon, uit Oltenia. 

TOKELAU
21-5-’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
45 c., $ 1.-, 2.-, 3.-. Verschil-
lende afbeeldingen van 
prins Harry van Wales en 
Meghan Markle. Ook vel-
letje met de zegels. 

TOGO
18-7-’18. 100e geboor-
tedag Nelson Mandela 
(1918-2013). Gezamenlijke 
uitgifte met PAPU*- landen. 
200 F.; Blok 2.000 F. Por-
tret anti-apartheidsstrijder 
en politicus.

TRISTAN DA CUNHA
2-7-’18. Royal Air Force 
100 jaar.
45, 55 p., £ 1.60, 2.-. Vlieg-
tuigen resp. Felixtowe F.5, 
Supermarine Southampton 
1, Supermarine S.6B Trophy 
Winner 1931, Sunderland 
Mk V. 

20-8-’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
45, 55 p., £ 1.30, 2.-; blok 
£ 3.- Verschillende afbeel-
dingen van prins Harry van 
Wales en Meghan Markle. 

TUNESIË
10-5-’18. Mohamed Ez-
zedine Mili (1917-2013).
0.5 m. Portret oud 
secretaris-generaal ITU*.

27-5-’18. Postbank 100 
jaar.
4.- m. Beeldmerk, gebouw.
14-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
0.5 m. (rond zegel). Speler 
met Tunesisch shirt, Rus-
sische kerktorens. 

9-7-’18. , Mediterrane 
huizen.
1.2, 1.2 m. Verschillende 
huizen in Sidi Bou Said.
15-7-’18. 60 jaar Festival 
van Sousse.
0.9 m. Beeldmerk: Nep-
tunes met zeepaardjes.
18-7-’18. 100e geboor-
tedag Nelson Mandela 
(1918-2013). Gezamenlijke 
uitgifte met PAPU*- lan-
den. 
Blok 0.5 m. Portret 
anti-apartheidsstrijder en 
politicus.

URUGUAY
4-5-’18. Óscar W. Tabárez 
(1947).
$ 20. Coach nationaal 
voetbalelftal.
14-6-’18. Kandidatuur we-
reldkampioenschap voetbal 
2030 samen met Paraguay 
en Argentinië.
$ 20. Tekst ‘2030 Juntos’.
12-7-’18. Automobielclub 
100 jaar.
Velletje met viermaal $ 20. 
Clement Bayard (1904), 
Fordson (1948), Delin 
(1900), Ford T (1925). 

20-7-’18. Regiment 
Charanga ‘Grito de Asencio’ 
100 jaar.
$ 20. Trompettist op paard. 
23-7-’18. 150 levertrans-
plantaties in Uruguay.
$ 20. Lever, landkaart.

VERENIGDE NATIES
29-5-’18. Frankeerzegel.
US$ 0.65. VN-medewerkers 
vormen spreuk ‘Wat R 
U doing 4 peace’ voor 
vestiging in New York. 

20-6-’18. Conferentie 
Unispace+50 in Wenen, 
over verkenningen en 
vreedzaam gebruik van de 
ruimte.
US$ 0.50, 1.15, Zw.Fr. 1.-, 
1.50, € 0.68, 0.80; Blok 
US$ 1.15; blok Zw.Fr. 
2.-; blok € 1.70. Resp. 
Melkweg, internationaal 
ruimtestation en Space 
shuttle Endeavour, Egypte 
gezien vanuit ISS (2015), 
lancering Tiangong-1 
(2011), grote rode vlek van 
Jupiter, Zuiderlicht gezien 
vanuit ruimtestation; ruim-
tewandeling Scott Kelly 
(1964); komeet 65P/Gunn; 
Bangladesh gezien vanuit 
satelliet Sentinel 2A. 

18-7-’18. 100e geboor-
tedag Nelson Mandela 
(1918-2013).
Zw.Fr. 2.-. Portret anti-apart-
heidsstrijder en politicus.

VERENIGDE STATEN
20-6-’18. Bevroren 
traktaties.
Tienmaal Forever. Verschil-
lende ijsjes. 
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22-9-’18. Wintervogels.
Viermaal Forever. Poe-
cile atricapillus, Cardinalis 
cardinalis, Melanerpes 
carolinus, Cyanocitta 
cristata. 
11-8-’18. 100 jaar lucht-
post, II (rood zegel).
Forever. Dubbeldekker vlieg-
tuig Curtiss JN-4 ‘Jenny’. 
7-9-’18. John Lennon 
(1940-1980).
Vijfmaal Forever. Portret 
Britse musicus in verschil-
lende kleuren.
13-9-’18. Eerbetoon 
verleners Eerste Hulp.
Forever. Brandweer-, poli-
tie- en medisch personeel. 

VIETNAM
8-2-’18. Tet-offensief 50 
jaar geleden.
3.000 d. Strijders met 
bewapening, beeldmerk.
12-2-’18. 100e geboor-
tedag Nguyen Binh 
(1918-1966).
3.000 d.; blok 12.000 d. 
Portret dichter, scheepjes.
4-4-’18. 50e sterfdag 
Martin Luther King (1929-
1968).
3.000 d. Portret dominee 
en leider Afro-Amerikaanse 
burgerrechtenbeweging.
5-5-’18. 200e geboortedag 
Karl Marx (1818-1883).
3.000 d. Portret Duitse 
filosoof en econoom.
31-5-’18. Antirookcam-
pagne.
3.000 d. Longen, hand met 
sigaret.

23-6-’18. Schelpen en 
slakken.
3.000, 3.000, 3.000, 
10.500 d.; blok 12.000 d. 
Resp. Nautilus pompilius, 
Trochus niloticus, Tridacna 
maxima, Mauritia scurra. 

27-6-’18. Historisch 
erfgoed.
3.000, 4.500, 6.000 d.; 
blok 12.000 d. Verschil-
lende afbeeldingen van 
citadel uit periode van 
Ho-dynastie.
12-7-’18. ĐìnhTràCổ-
tempel.
3.000 d. Tempel in Da 
Nang.

ZUID GEORGIË EN
ZUIDELIJKE SAND-
WICHEILANDEN
14-8-’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
70, 80 p., £ 1.05, 1.25; blok 
£ 3.- Verschillende afbeel-
dingen van prins Harry van 
Wales en Meghan Markle. 

ZUIDPOOLGEBIED
BRITS
23-7-’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
66, 76 p., £ 1.01, 1.22; blok 
£ 3.-. Verschillende afbeel-
dingen van prins Harry van 
Wales en Meghan Markle. 

Afkortingen:
Euromed: Mediterrane Unie, landen rond Middellandse Zee
IDF: Israel Defense Forces
Iseas: Institute of Southern East Asian Studies
ITU: Internationale Telecommunicatie Unie
JTC: Jurong Town Corporation
MUIS: Majlis Ugama Islam Singapura
PAPU: Pan African Postal Union
Sepac: Small European Postal Administrations Cooperation
Unesco: United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization
Upaep: Unión Postal de las Américas y España y Portugal 
WWF: World Wildlife Fund

POSTZEGELVEILING POSTBUS 176
7440 AD NIJVERDAL
KANTOORADRES:
RIJSSENSESTRAAT 203B
7441 AD NIJVERDAL
TELEFOON 0548-655855
FAX nr. 0548-655088
EMAIL info@leopardi.nl
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‘LEOPARDI’
VEILING 217
Zaterdag 22 september 2018
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal.

•	KIJKDAGEN: maandag	17	september	t/m	vrijdag	21	september	
van	10.00	tot	16.00	uur,	zaterdag	22	september	van	08.30	tot	
12.30	uur.

•	VEILING:	zaterdag	22	sept.	vanaf	11.00	tot	12.30	uur	de	zgn.		‘kleine	
kavels‘	en	vanaf	13.30	uur	de	verzamelingen,	partijen	en	dozen.

•	Vraag	de	GRATIS CATALOGUS!
•	Veiling	218	wordt	gehouden	op	zaterdag	17	november.

Tevens	renteloze	voorschotten	op	grotere	kollekties.

W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur.
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et is opvallend hoeveel landen zegels 
hebben uitgegeven over het thema 
veiligheid, en met name verkeersveilig-
heid. Verkeersborden, zebrapaden, 

verkeerspolitie, en noem maar op. Het geeft 
aan dat verkeersveiligheid belangrijk is. En een 
postzegel is een uitstekend middel om hiervoor 
aandacht te vragen.

Kind en verkeer
Kinderen zijn kwetsbaar in het verkeer want 
ze beseffen geen gevaar. Als er een bal over 
de straat stuitert, ga dan maar op je remmen 
staan. Deze Poolse zegel zegt: ‘Stop, kind op de 
weg’ (afb 1). Kinderen rennen gewoon de weg 
op achter hun bal aan en daar moet het andere 

verkeer op bedacht zijn. Er is dan ook een speciaal 
verkeersbord met rennende kinderen dat in de 
buurt van scholen geplaatst wordt (afb 2). De 
zegel van Nieuw-Guinea laat een verkeersagent 
zien die het verkeer tegenhoudt voor een groepje 
kinderen (afb 3). Dit is een voorbeeld hoe het niet 
moet (afb 4): een kind laat je rechts fietsen en 
de volwassene links, want dat is veiliger voor het 
kind. Een kind achterop de scooter? In Italië mag 
men niet met meer dan twee personen erop rijden 
(afb 5). Zo hoort het: dit vrolijke Russische meisje 
zit veilig ingesnoerd in een kinderzitje (afb 6). 
Roemenië gaf in 1987 een serie van zes zegels uit 
voor veilig verkeer, waarbij een verkeersbrigadier 
(klaar-over, afb 7). Op deze manier kunnen kinde-
ren zonder gevaar de weg naar school oversteken.

Maatregelen
Als je een rijbewijs wilt halen, dan moet je de 
verkeersregels bestuderen, anders kom je niet 
door het examen. En terecht. Verkeersveiligheid 
gaat iedereen aan (afb 8). In de loop der jaren 
zijn er steeds meer regels bij gekomen, en ver-
keersborden werden gestandaardiseerd zodat ze 
overal hetzelfde zijn (afb 9). De gemeente Gouda 
maakte reclame in hun frankeermachine om zon-
der alcohol te rijden (afb 10). In Nederlands-Indië 
werd bij aankomst door de post een violet recla-
mestempel op de brieven gezet om aandacht te 
vragen voor veilig verkeer (afb 11). Autogordels 
hebben al heel wat levens gespaard (afb 12), en 
dat geldt ook voor het dragen van een motorhelm 
(afb 13). Sommige waarschuwingen zijn wel heel 
realistisch, door te tonen hoe het mis kan gaan 
(afb 14+15). ‘De dood loert aan den kant’ (afb 16). 
Een zegel uit de genoemde serie van Roemenië 
toont een auto die wegens te hoge snelheid uit 
de bocht in gevlogen (afb 17). De rode auto is de 
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Dacia 1300, een licentie van de Renault 12, die 
gedurende 35 jaar in Roemenië geproduceerd 
werd. Toen we na de val van de communistische 
dictator Ceaușescu voor het eerst in Roemenië 
kwamen, was deze auto alomtegenwoordig. Maar 
ook de corruptie was wijdverbreid. We werden 
aangehouden door de verkeerspolitie, want een 
wagen met buitenlandse nummerplaten was 
super interessant. Daarna gingen ze eens kijken 
waarvoor ze ons konden bekeuren. Dus liepen ze 
om de wagen heen, controleerden de papieren, en 
bekeken de lichten, maar alles was in orde. Toch 
moesten ze ons een bon geven, een vodje niet 
groter dan een postzegel, maar het kostte slechts 
20 DM. Achteraf hartelijk daarom gelachen.
Zomaar wat maatregelen: oversteken op een 
zebrapad (afb 18), niet inhalen op een heuvel 
(afb 19), klaverblad (afb 20) om op de snelweg 
door te kunnen rijden zonder kruispunten en 
zonder stoplichten.
De zegels van afbeeldingen 12+13+18 vormen 

een serie die in 1986 in Cyprus werd uitgegeven 
in het kader van het Europees jaar voor ver-
keersveiligheid. De zegels passen dus ook in een 
Europa-verzameling.
Deze dienstbriefkaart van de Zwitserse spoorwe-
gen heeft een toepasselijk stempel: Rotes Licht 
Zug in Sicht (rood licht trein in zicht, afb 21).

Roekeloos
In stripverhalen is alles mogelijk. Heer Olivier B. 
Bommel is zeer gehecht aan zijn auto, die zelfs 
een naam heeft: ‘de Oude Schicht’ (afb 22). Het 
is de door Marten Toonder getekende versie van 
de Spijker type 7HP uit 1912 (afb 23), een in 
Nederland geproduceerde auto. Heer Bommel is 
geen voorzichtige chauffeur en in menig verhaal 
wordt de Oude Schicht total loss gereden. Er valt 
een boom op de wagen, of hij stort in het ravijn, 
en er is zelfs een verhaal waarbij een metaale-
tende robot de auto als zijn maaltijd ziet. Aan het 
einde wordt de Oude Schicht altijd weer hersteld, 

want de situatie aan het begin van het verhaal 
moet aan het einde terugkomen, alsof er niets 
gebeurd is. Talloos zijn de verhalen waar Bommel 
aangehouden wordt door de politie (afb 24), 
vaak voor te hard rijden. Heer Bommel is dus 
geen goed voorbeeld voor de verkeersveiligheid, 
maar de verhalen zijn prachtig leesvoer.

Van links naar rechts
Op zondag 2 april 1972 ging Nigeria van links ver-
keer naar rechts verkeer. Voor dat doel werden 
vier zegels uitgegeven met de nieuwe rijrichting 
(afb 25-28). Het jaar daarop werd een langlo-
pende serie uitgegeven waarbij de 1 naira een 
brug laat zien waar men per abuis nog links rijdt 
(afb 29). De zegel werd snel vervangen door de 
zelfde brug maar nu met rechts verkeer (afb 30). 
De aanpassing werd heel eenvoudig gedaan door 
de borden op het portaal te verhangen. Verderop 
rijden dezelfde auto’s. De borden zijn niet heel 
goed leesbaar maar de plaatsnaam Apapa is 
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nog net herkenbaar. De Eko brug is een van de 
vele bruggen rondom Lagos. Eko is de oude 
benaming van Lagos toen het nog een dorp was. 
Inmiddels wonen er 21 miljoen mensen en is het 
de grootste stad van Afrika. In 1973 was 1 naira 
de op een na hoogste waarde van de serie, maar 
tegenwoordig gaan er ruim 400 naira in een euro.
Het is meer bekend dat Zweden ooit overgegaan 
is van links naar rechts verkeer. Op internet is 
nog te vinden welke maatregelen er genomen 
werden om dat proces veilig te laten verlopen, 
voor het geval dat er nog een land dit zou willen 
herhalen. De overgang gebeurde op zondag 
3 september 1967 om 5 uur in de ochtend. Een 
kwartier daarvoor moest al het verkeer stil gaan 
staan, dan voorzichtig naar de andere kant van de 
weg gaan en om 5 uur mocht men weer door-
rijden. De wegmarkeringen waren tot dan toe geel 
in Zweden en men gebruikte witte verf om alvast 
markeringen voor rechts verkeer aan te brengen. 
En er werden alvast verkeerslichten geplaatst met 
plastic zakken erover, die op de betreffende dag 

eraf gehaald werden. De Zweden hadden in 1955 in 
een referendum ervoor gekozen om links te blijven 
rijden maar het parlement besliste anders in 
1963. De reden om over te stappen had ermee te 
maken dat de meeste auto’s in Zweden al het stuur 
links hadden, dus voor rechts verkeer. Maar als 
je daarmee links rijdt, dan is er wat meer kans op 
aanrijdingen. En het gaf voortdurend gevaarlijke 
situaties bij de grensovergangen, want Noorwe-
gen en Finland rijden rechts. Overigens was het 
weekend van de overgang een laagte record wat 
verkeersongevallen betreft. Iedereen deed extra 
voorzichtig of bleef liever thuis. Alle stadsbussen 
van Göteborg met de deuren aan de verkeerde 
kant, werden geëxporteerd naar Kenia en Pakistan. 
Duitsland heeft ook een keer een bus afgebeeld 
met de deuren aan de linkerkant (afb 31), dus voor 
links verkeer, maar dat was een fout van de post-
zegelontwerper, want Duitsland heeft nooit links 
verkeer gehad. Is er ook een land dat van rechts 
verkeer naar links verkeer ging? Ja, dat was in 
1916. De Britten hadden Duits Oost-Afrika veroverd 

en links verkeer ingevoerd. De landsnaam werd 
gewijzigd in Tanganyika, tegenwoordig Tanzania.
Nog een foute zegel: Italië gaf in 1957 een zegel 
uit voor verkeersveiligheid. Dan moet je de ver-
keerslichten wel correct afbeelden, en niet het 
rode licht onderaan (afb 32).

Hulpdiensten
We hebben allemaal wel eens een bijna-ongeluk 
meegemaakt, dat het maar rakelings goed afliep. 
Maar indien niet, dan behoor je een fatsoenlijke 
verzekering te hebben (afb 33). Tegenwoordig is 
er in grote delen van Europa hetzelfde alarmnum-
mer (afb 34). Dat is handig want je hoeft er in een 
noodsituatie niet over na te denken welk nummer 
je moet bellen. En steeds meer landen buiten 
Europa hebben ook alarmnummer 112 of men 
schakelt 112 door naar het locale nummer, zoals: 
Brazilië, Canada, China, Colombia, Egypte, Indo-
nesië, en nog veel meer. Je kunt het nummer bel-
len voor politie (afb 35), brandweer of ambulance. 
Ziekenvervoer bestaat al heel lang (afb 36).
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PHILATELIC NETWORK

CORINPHILA
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CORINPHILA VEILINGEN BV
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Filatelistische partner

•  Zeer mooie afdeling losse nummers Nederland en OR   
 met vele zeldzaamheden!

•  Nederland vanaf emissie 1867 - de nooit tentoon-
 gestelde delen van de collectie Dr. Albert Louis

•  Postgeschiedenis Eerste en Tweede Wereldoorlog 
 incl. de collectie Stefan Drukker (deel 2)

•  Nederlands-Indië bankbiljetten SPECIMEN (deel 2)
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