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BIJ DE VOORPAGINA: 
De Union Postale Universelle 
(U.P.U. of Wereldpostunie) is 
ontstaan in 1878 als voortzetting 
van de Union Générale des Postes 
opgericht in 1874 te Bern. In eerste 
instantie was het belangrijkste doel 
van de organisatie om het ingewik
kelde en dure internationale post
verkeer, dat tot die tijd op bilate rale 
afspraken berustte, te vereenvou
digen en goedkoper te maken.

516 Leeuwarden, Europese 
culturele hoofdstad [1]
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Bijzonder boek over postzegel
Het gebeurt niet alle dagen dat er een boek 
verschijnt over één postzegel en zeker niet als 
het niet eens filatelistisch is.  Voorafgaand aan de 
FIP tentoonstelling Praga 2018 (15-18 augustus) 
werd op 14 augustus in de Praagse vestiging (op 
het Wenceslasplein) van boekhandel Dubrovsky 
een boek (Ukradená známka) ten doop gehouden 
geschreven door de Rotterdammer Bram Klein. 
Dat het boek (in de Tsjechische vertaling) eerst 
daar uitkwam en pas op 4 oktober in Nederland, 
is niet toevallig.
Het boek – een historische misdaadroman – gaat 
namelijk over een in 1991 op de Philanippon in 
Tokyo gestolen zeldzame zegel van Tsjecho-
Slowakije uit de collectie van Hans Klein, de vader 
van Bram. Hans dacht altijd te weten wie de 
zegels (het waren er twee) gestolen had en heeft 
zoon Bram op het hart gedrukt dat de zegels na 
zijn overlijden waarschijnlijk wel weer boven wa-
ter zouden komen. Hans overleed op zeer hoge 
leeftijd enige jaren geleden en afgelopen najaar 
dook een van de twee postzegels inderdaad op. 
De postzegel werd ter veiling aangeboden bij een 
gerenommeerd veilinghuis in Praag. Een mede-
werker ontdekte de zegel in de collectie en ging op 

onderzoek uit. En inderdaad, onomstotelijk staat 
vast dat het de bewuste zegel uit de collectie Klein 
betreft. De zegel werd door het veilinghuis terug-
getrokken en overgedragen aan justitie.
Bram, geen postzegelverzamelaar en nimmer 
voordien in Tsjechië geweest, reisde af naar 
Praag en schreef er een boek over. Het betreft 
dus een waar gebeurd verhaal.
De Nederlandse titel is: De gestolen zegel.

 

U heeft het oktobernummer in handen, 
dus Postex! Na een succesvol nummer 
verleden jaar met het gezamenlijke 
thema ‘Munstelsels door de eeuwen 
heen’ is het helaas deze keer niet gelukt 
om met de Postzex een gezamenlijk 
thema af te spreken. Wel komt hun 
thema ‘Olympische Spelen’ ook in 
dit nummer voor. Het is immers een 
internationaal evenement.

Het themanummer over de muntstel-
sels was zeer succesvol. Zelfs zo dat 
er – te beginnen in november aan-
staande – nog vervolgdelen komen over 
de gulden. Dit vergde veel studie.

Dit nummer is het zesde Postexnum-
mer en wederom zeer gevarieerd. Een 
groot aantal auteurs heeft hieraan 
meegewerkt, waarvoor dank uiteraard. 
Helaas neemt de belangstelling van de 
gespecialiseerde verenigingen wat af. 
Dat is natuurlijk jammer, want die krij-
gen als tegenprestatie de gelegenheid 
de vereniging te promoten in het blad.

Met hulp van diverse auteurs van 
 buiten de verenigingen is het echter 
 gelukt om u een superdik thema-
nummer te presenteren.

Postexnummer

Postzegelmoord? Fraude!
Met enige regelmaat – helaas – sturen lezers 
voorbeelden van door PostNL middels zware en/
of veelvuldige stempeling verminkte en niet meer 
verzamelwaardige postzegels. Dat vinden wij, 
postzegelverzamelaars, natuurlijk regelrechte 
postzegelmoord. Het is natuurlijk ook heel vreemd 
dat een bedrijf zijn eigen handelswaar bewust ver-
nietigd. PostNL slaagt hier echter menigmaal in!
Natuurlijk moet PostNL de zegels van een stempel 
voorzien om hergebruik te voorkomen. Niets 
mis mee natuurlijk en graag zelfs, want het is al 
moeilijk genoeg om moderne zegels mooi, of op 
zijn minst redelijk gestempeld te krijgen voor in de 
collectie. Een duidelijk, zelfs vol stempel is prima. 
Maar regelmatig wordt er al te kwistig met de 
stempel omgesprongen. Stempels over elkaar bij-

voorbeeld of een mooi stempel van een vestiging 
en daaroverheen een van het sorteercentrum.

Te dol
Nu stuurde een lezer bijgaande scan. Dat was na-
tuurlijk te dol. Te gek voor woorden. Vrijwel geen 
stukje wit of zegel te zien. Direct doorgezonden 
naar PostNL mediarelations met het verzoek hier 
een inhoudelijke reactie op te geven. De scan 
werd aandachtig bestudeerd door PostNL, want 
kennelijk vond men dit ook wel ‘een beetje te’. 
Er kwam een reactie, maar niet de reactie die 
verwacht werd. 
Na uitvoerige bestudering door diverse me-
dewerkers – er werd een pdf gezonden in lage 
resolutie – ontdekten ze dat het veelvuldig stem-
pelen op de locatie Stein niet ‘per ongeluk’ was 
gebeurd. Het zijn namelijk allemaal reeds eerder 
gebruikte en gestempelde postzegels. Hulde voor 
de medewerkers van PostNL mediarelations! Dit 
is natuurlijk pure fraude waar klaarblijkelijk de 
vestiging in Stein aan heeft meegewerkt.
PostNL komt met de volgende reactie:
‘We zijn het er mee eens dat er in bovenstaande 
zaak te veel gestempeld is. We zullen in onze 
nieuwsbrief voor Postkantoren herhalen om 
zorgvuldig met postzegels om te gaan en netjes af 
te stempelen. Wat betreft de beschuldigen richting 
de retailer willen wij graag het volgende kwijt: Wij 
hebben simpelweg niet genoeg informatie om te 
beweren dat de retailer frauduleus bezig is ge-
weest, dus daar kunnen wij ons op dit moment niet 
in vinden. Wel is er een onderzoek opgestart om te 
achterhalen wat er precies heeft voorgevallen.’

INTERNATIONALE EVENEMENTEN, 

BIJEENKOMSTEN & GEBEURTENISSEN

SPECIAL 
2018

Bram Klein (l) met zijn boek (Tsjechische versie) en de 
medewerker van het veilinghuis die de zegel ontdekte.
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O
ver die hete zomer vertelde ik u al in het vorige nummer. 
Ik sprak toen in de verleden tijd, maar toen wisten we uiter
aard niet dat er nog een flinke zomer achteraan zou komen. 

Ook nu, begin september, hebben we niet over het weer te klagen.

Na de hete aftrap in Tallinn met de Estex tentoonstelling ging 
het dus gewoon verder met snikheet weer in Praag tijdens de 
Praga 2018. Hoewel je zou zeggen dat het eigenlijk veel te warm 
voor postzegels was, was het daar buitengewoon druk met 
belangstellenden. En niet alleen mannen op leeftijd. Er waren heel 
veel dames en jongeren die een kijkje kwamen nemen. Jongeren, 
dat zijn bij ons natuurlijk de verzamelaars van onder de 50, die 
waren ook ruim vertegenwoordigd.

Met de exorbitante temperaturen buiten was de airconditioning 
natuurlijk zeer welkom. In de grootste hal waar de kaders stonden 
was het zelfs ronduit koud. Daar werd niet op bezuinigd. Waar 
wel op bezuinigd werd was de verlichting. Die was van matig tot 
slecht. Jammer, zeker daar er heel wat meer lichtpunten beschik
baar waren dan waar een brandende lamp in zat. Wat minder 
airco en wat meer licht had een mooie oplossing geweest en 
kostenneutraal.

Kort na Praag was het alweer feest. Nu wat dichter bij huis in 
Ciney, in de Waalse Ardennen. En voor de verandering weer mooi 
weer. In een grote hal naast de veemarkt vond daar de Nationale 
Tentoonstelling plaats. Ook Nederland was officieel van de partij. 
Via de KNBF waren er diverse collecties aangeleverd en ook was 
er een Nederlands jurylid in het team opgenomen. Het lijkt erop 
dat de wisselwerking tussen de KNBF en de Belgische Landsbond 
structureel is, want voor de Nationale Tentoonstelling Gouda 
2019 is de komst van de Belgische verzamelvrienden alweer 
geregeld.  

De Tsjechen waren tijdens de tentoonstelling in Praag – maar 
ook op radio en tv – helemaal in de ban van de misdaadroman 
‘De gestolen zegel’. Bijzonder natuurlijk, want er verschijnt maar 
zelden zo’n soort boek en helemaal bijzonder dat de auteur een 
Nederlander is en het verhaal waar gebeurd is.

Eind dit jaar wordt er een tijdperk afgesloten. Dan sluit het aller
laatste ‘echte’ postkantoor: het kantoor op het Kerkplein in Den 
Haag. Dat is nog het enige eigen kantoor van PostNL.

Postzegelmoorden zijn helaas van alle tijden en ook van het 
h eden. Hiernaast kunt u echter lezen dat er soms toch heel wat 
meer zit achter een postzegelmoord dan uitsluitend het vernieti
gen van de postzegels zodat die niet meer verzamelwaardig zijn.

In de vorige editie heeft u al kunnen lezen dat PostNL toestem
ming heeft van de ACM de tarieven per 1 januari 2019 te verho
gen met ruim 14%. De postzegel zou dan zomaar kunnen stijgen 
naar € 0,95. Topvrouw Herna Verhagen heeft echter gezegd dat 
dat zeker niet zal gebeuren. Of dat betekent dat het nieuwe tarief 
€ 0,94 gaat worden? We gaan het zien. Het wordt in ieder geval 
fors duurder. Maar ach, voor die vijf brieven per jaar die u nog 
gefrankeerd verstuurd: zou het veel uitmaken op het budget?

Van een andere orde is de nieuwste zilveren postzegel van Guust 
Flater. Vroeg PostNL eerst het vorstelijke bedrag van € 25 voor 
een zilveren zegel, deze moet nu maar liefst € 29,95 gaan kosten. 
Een verhoging van maar liefst 19,8%! Maar het goede nieuws is 
dat u niet verplicht bent deze te kopen. Hij behoort niet tot het 
uitgifteprogramma. Of PostNL hiermee geen flater slaat en de 
verzamelaar in de gordijnen jaagt, zal de toekomst leren. 

René Hillesum

E D I T O R I A L

De volgende mutaties zijn in het 
overzicht van bij Filatelie aangesloten 
verenigingen doorgevoerd:

Arcen
PV Arcen: ietjanssen@ziggo.nl
Den Helder
FV Den Helder: Leen Hordijk, 
telefoon 06-49358793.

Leusden
VPZV ‘De Loupe’: mw. T. Dijkstra-Post-
ma, Landweg 6, 3833 VL Leusden, 
telefoon 06-11003145, 
secretaris@deloupeleusden.nl
Mutaties op dit overzicht kunt u uitslui-
tend sturen aan Mevr. E. Braakensiek, 
Prins Willem Alexanderlaan 41, 3273 AS 
Westmaas, e.braakensiek@tele2.nl

M U T A T I E S

Nationale Gouda 2019
Sinds een aantal jaren heeft de KNBF 
met de Belgische bond, de Lands-
bond, een uitwisseling bij nationale 
tentoonstellingen. Zo was Nederland 
recent aanwezig in Ciney, België en 
zal België aanwezig zijn met col-
lecties en juryleden op de Nationale 
Tentoonstelling Gouda 2019. Er is 
inmiddels ook een commissaris 
benoemd: Jozef Ghys.
In het Belgische kwartaalbladblad 
Belgaphil zal het in het oktobernum-
mer worden aangekondigd. 
De gestelde aanmeldingstijd van 1 no-
vember is daarom wat krap en is nu 
gesteld – voor iedereen uiteraard – 
op 15 november.

De organisatie propageert – naast 
de wedstrijdcategoriën 1 en 2 – met 
nadruk de propagandaklasse. Hierin 
kunnen bijvoorbeeld verzamelaars 
meedoen die niets hebben met een 
wedstrijdtentoonstelling, maar toch 
graag iets willen laten zien. Vanzelf-
sprekend is de exposant hierbij in 
het geheel niet aan regels gebonden. 
Zo zullen er een aantal interessante 

‘kleine collecties’ te zien zijn. Dat zijn 
collecties waar te weinig materiaal 
van aanwezig is om daar het mini-
maal voorgeschreven aantal kaders 
mee te vullen. Hiervoor is (nog) 
geen tentoonstellingsklasse, dus die 
kunnen niet competitief meedoen. 
Uiteraard krijgen deze exposanten 
wel gewoon een medaille en dingen 
ook mee naar de publieksprijs.

Literatuur
Het blijkt niet algemeen bekend te 
zijn dat ook filatelistische literatuur 
gewoon ingezonden kan worden in 
Gouda. De literatuur is een aparte 
klasse en er is ook een reglement 
voor, te vinden in het vademecum 
van de bond: www.knbf.nl
Een tentoonstelling is natuurlijk voor 
auteurs en verenigingen een goede 
– en goedkope – manier om een 
boek te presenteren. Ook digitale 
publicaties kunnen worden geëx-
poseerd. De boeken kunnen in De 
Mammoet ingezien worden en er is 
een computer aanwezig voor elektro-
nische media. www.sfeg.nl

Inschrijving NOVIO-FAIR 2019
Tijdens Novio-Fair 2019 op 9 en 
10 maart in Nijmegen zal een 
tentoonstelling worden gehouden 
in klasse 3 en propaganda. 

De inschrijving sluit 1 november 
2018. Op de bijgesloten kaart staat 
abusievelijk 1 januari 2019 vermeld. 
www.noviopost.nl

Praga 2018: Nederlands tintje
Elders in dit blad treft u een verslag 
aan, alsmede de bekroningen van 
de Nederlandse inzenders. Er waren 
echter ook een aantal inzendingen 
van buitenlanders te bewonderen, 
die een Nederlands tintje hebben:
Påhlman Sven, Sweden: “Dutch East 
Indies: Routes and Rates 1672 - 1919 
(Previous title: Dutch East Indies: 
Routes and Rates 1672 - 1917)” 92, G
Koshpasharin Satham, Thailand: 
The Chinese Mail connections 

in Dutch East Indies 1818 - 1941 
(Previous title: Dutch East Indies - 
The China Connection: A Study of 
Overseas Chinese Postal History 
1818-1947) 86, LV
Heck Peter, Germany: The Nether-
lands - Postmarks, from the first to 
1813/14 93, G 
Wijaya Avie, Indonesia: Indonesia 
1945 - 1949 under NICA (Netherlands 
Indies Civil Administration) 90, G 

mailto:e.braakensiek@tele2.nl
http://www.knbf.nl/
http://Www.sfeg.nl/
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samenstelling Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen

W im Sonneveld sprak in de jaren 
’70 in zijn conference ‚De 
Stalmeester‘ de legendarische 

tekst: ‚Men vraagt zich wel eens af, 
wat doet zo’n stalmeester nou de 
hele dag. Het schijnt dat men daar de 
meest merkwaardige voorstellingen 
van heeft‘.
Zo ook vraagt menigeen zich af wat 
een voorzitter of eventueel ander 
bestuurslid nu eigenlijk doet.
Ik kan u slechts een inkijkje geven wat 
ik tijdens de afgelopen periode heb 
mogen doen.
De titel, ‘bobo’s in de bush‘ heb ik niet 
geheel toevallig gekozen.
In het oerwoud van vergaderingen 
kom je heel veel verschillende 
mensen tegen. Verzamelaars in hart 
en nieren die zich inspannen voor 
organisaties binnen de filatelie, maar 
ook mensen die in organisaties zitten 
omdat het ‘pluche’ zo prettig zit, in de 
volksmond: de bobo’s.

Praag
Ondanks de vakanties was augustus 
een drukke maand met onder andere 
de FIP-tentoonstelling Praga 2018 
in Praag. Een groots evenement met 
afgevaardigden uit 70 landen. Mijn 
voornaamste doel, als kersverse voor-
zitter, was om hier kennis te maken 
met collega’s van andere bonden, 
horen wat er bij hen leeft en tevens 
Nederland verder op de kaart te zet-
ten. Ook het bijwonen van seminars 
om kennis te delen hoorde hier bij. 
Vier lange dagen, van woensdag tot 
en met zaterdag mocht ik op deze 
tentoonstelling rondlopen en veel 
mensen spreken.
Zo had ik een gesprek met Mr. Tay, 
voorzitter van de FIP, de wereldor-
ganisatie van bonden in de filatelie, 
waarbij ook de KNBF is aangesloten. 
Een aimabele man die gewend is om 
problemen bij de hoorns te vatten en 
op te lossen. Als Aziaat, in een gebied 
waar de filatelie booming business is 
en zich dagelijks nieuwe verzamelaars 
aansluiten bij filatelistische organi-

saties, heeft hij een enorme luxe, die 
wij niet kennen: er is genoeg geld. 
Ook nieuwe rijken in Azië die zich op 
de filatelie storten zijn bereid grote 
sommen geld uit te geven voor het 
organiseren van tentoonstellingen 
en beurzen. En uiteraard kunnen ze 
zich permitteren alles te kopen wat 
zij in hun verzameling willen hebben, 
of wellicht puur als belegging. Geld 
en macht zijn daar ook zaken die 
helpen om regeringen en scholen te 
overtuigen dat filatelie een belangrijk 
onderdeel van de cultuur is en hun 
identiteit bepalen. Daarbij helpt het 
ook nog eens dat de media in die 
landen erg enthousiast berichten over 
filatelie.
Wij kunnen hier slechts dromen over 
bussen vol scholieren die massaal een 
tentoonstelling bezoeken, in Azië is 
het realiteit.

FEPA
Een ander gesprek dat ik mocht heb-
ben was met Mr Moreno, voorzitter 
van de Europese organisatie FEPA. 
Een charmante en ietwat flamboyante 
man, die, in tegenstelling tot de heer 
Tay, zich wel degelijk bewust is van 
de terugloop van de filatelie in ‚zijn‘ 
Europa. Er zijn duidelijke verschillen 
tussen noord/west, zuid en oost Eu-
ropa. In Scandinavië en West-Europa 
speelt de vergrijzing een grote rol. 
In Oost-Europa waar gedurende de 
laatste ruim 25 jaar het communisme 
langzaam heeft plaatsgemaakt voor 
kapitalisme en de levens- en finan-
ciële omstandigheden in die periode 
zijn verbeterd heeft de filatelie terrein 
gewonnen, hoewel ook daar een 
verzadiging valt te constateren. In het 
zuiden van Europa speelt wellicht het 
temperament een rol. Daar is filatelie 
een emotie en wordt nog breed aan-
geprezen. De vergrijzing krijgt daar 
echter ook greep op onze hobby.
Samen constateerden wij dat on-
danks goede economische omstan-
digheden, of misschien wel dankzij 
die goede omstandigheden, de jeugd 

nauwelijks in contact komt met 
filatelie. Er worden nauwelijks brieven 
meer verstuurd met mooie zegels, 
alles gaat elektronisch en de jeugd 
is handiger met smartphones dan 
menig volwassene. Maar niet alleen 
de filatelie lijdt onder dit ‚elektronisch 
individualisme‘, ook andere vereni-
gingen in de sport, de muziek etc 
zien al jaren een gestage afname van 
instroom van jeugd.

Collega’s
En dan tref je tijdens zo’n tentoon-
stelling ook vele andere collega-
voorzitters van buitenlandse bonden, 
juryleden en inzenders. De voertaal in 
die gesprekken is meestal Engels, een 
enkele keer Duits en als ik pech had, 
in het Frans. Het hielp wel als men in 
het land van herkomst een van deze 
talen als officiële voertaal, of tenmin-
ste als tweede taal onderwezen had 
gekregen, dan waren de gesprekken 
goed te volgen.
Helaas ook een aantal mensen ont-
moet uit ‚verwegistan-landen‘ die met 
zulk een afgrijselijk accent spraken 
dat er nauwelijks een touw aan vast te 
knopen viel wat ze bedoelden. Maar 
als je samen met ze bij een tentoon-
gestelde collectie stond van hen, of 
een van hun landgenoten, dan zag je 
hoe trots ze waren . Filatelie verbroe-
derd, absoluut!

Bobo
Tja, en dan had je ook nog de bobo’s. 
Figuren die tussen de kaders met de 
neus in de lucht rondliepen. Op zoek 
naar gelijkgestemden. Op de voorste 
rij bij seminars gingen zitten om bij 
presentaties van de heren Tay of Mo-
reno direct in hun blikveld te vallen. 
Als eerste klappen of net iets te hard 
lachen bij een ludieke opmerking van 
de presentator. En vooral heel vaak 
verkondigen hoe lang ze al actief zijn 
in hun land en dat het daar zo goed 
gaat… (Oh ja?). 

Praag was voor mij een zeer leerzame 
ervaring. Niet zozeer hoe het moet 
en hoe we de filatelie naar een hoger 
plan kunnen tillen, dat recept kon 
niemand mij geven. Ik heb in ieder 
geval gezien hoe het niet moet. Mis-
schien typisch Nederlands: doe maar 
gewoon, dat is al gek genoeg.
En toen kwam Philexnam 2018 in 
Ciney, België. Daarover een nieuw 
verhaal.

Hans Kraaibeek

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

De Tsjechen verdrongen zich bij de kaders met 
Tsjechische collecties. Foto: René Hillesum

Bobo’s in de bush
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Van 24 tot en met 26 augustus 
2018 vond in Ciney, België, de 
Nationale Tentoonstelling

Philexnam 2018 plaats. In het kader 
van afspraken met de Belgische 
Landsbond waren ook Nederlandse 
inzendingen welkom. Hiermee 
gaven wij een nieuw vervolg aan 
eerdere uitwisselingen op tentoon-
stellingen in Roeselare (België) en 
Lichtenvoorde en vormde het de 
opmaat naar de tentoonstelling 
Gouda 2019.
In Praag had ik al een plezierige ont-
moeting met mijn Belgische collega 
Ivan van Damme en in Ciney konden 
wij, ondanks zijn drukke activiteiten, 
toch regelmatig over diverse zaken 
met elkaar praten.
België heeft een mooie traditie in 
het organiseren van tentoonstellin-
gen. Om het jaar wordt er in een van 
de provincies, bij toerbeurt een Na-
tionale Tentoonstelling (categorie 1) 
gehouden en daarnaast zijn er regel-
matig regionale tentoonstellingen. 
In Nederland hebben wij ook om het 
jaar een Nationale Tentoonstelling 
en verder een of meerdere kleinere 
tentoonstellingen in rang 2 of 3.
Bij onze zuiderburen speelt, net 
als bij ons, de vergrijzing een rol. 
Daarmee wordt het steeds lastiger 
om voldoende middelen bij elkaar 
te verzamelen om grote evenemen-
ten te organiseren.
Dat de hallen waar dit kan plaats-
vinden niet altijd geschikt zijn 

(slecht licht) of jaarlijks steeds 
duurder worden maakt het nog 
eens extra lastig. Een situatie die wij 
in Nederland ook maar al te goed 
kennen. Door die toch wel sterke 
overeenkomsten ga je met elkaar 
brainstormen waar we wel goed in 
zijn en waar we elkaar zouden kun-
nen vinden om samen te werken.
Als je al een geschikte hal hebt tegen 
een betaalbare prijs, dan wil je ook 
zoveel mogelijk mensen de gelegen-
heid geven hun collectie(s) tentoon 
te stellen, zodat die inzenders ook 
kunnen doorgroeien naar internatio-
naal niveau als ze dat ambiëren. Dat 
is immers een van de diensten die 
wij als bonden verlenen.
Door de uitwisselingen die België 
en Nederland inmiddels een 
aantal keren gedaan hebben, 
is enige ervaring met elkaars 
werkwijze opgebouwd en hebben 
we geconstateerd dat er slechts 
kleine verschillen bestaan en dat de 
samenwerking en uitwisseling wel-
licht verder uitgebreid kan worden. 
Verschillende ideeën zijn besproken 
en die zullen binnen de besturen in 
beide landen nader met de collega’s 
worden gedeeld. 

Resultaten
Waarschijnlijk vindt u het boven 
geschrevene niet zo spannend en 
wilt u gewoon weten hoe we  ‘ge-
scoord’ hebben in België. Wel, ik kan 
u zeggen dat ook ik brandde van 

nieuwsgierigheid naar de punten 
en medailles die onze mensen in de 
wacht hebben gesleept.
Laat ik beginnen met te zeggen dat 
iedereen het weer heel goed heeft 
gedaan. Nederland leverde ook een 
jurylid om onze Belgische vrienden 
bij te staan en wel in de persoon van 
Jan Vermeule.
Misschien had de jury hier en daar 
een puntje meer mogen geven, 
maar we kunnen zeker tevreden 
zijn. Ik was bij een aantal juryge-
sprekken aanwezig en die waren 
zeker opbouwend. Soms viel over 
smaak te twisten, hetgeen dan 
ook zeker geschiedde, maar wel in 
harmonie. Ook Belgische juryleden 
zijn net mensen…
Onderstaand treft u de scores aan 
van de Nederlandse deelnemers. 
Dit keer zonder de gebruikelijke 
vermelding van ‘goud, vermeil 
en zilver’. In België houdt men de 
FIP-regels iets strakker aan dan wij 
gewend zijn en krijgt men pas bij 
een hoger puntental een ‘gouden 
plak’ dan bij ons. De punten zijn er 
echter niet minder om!

Hans Kraaibeek

H. van Grootheest: Oude Postzegelboek-
jes Nederland, 81 punten, SP
Axel Dorrenbach/ i.s.m. Filatelie: Hand-

boek en catalogus Deutsche Dienstpost 
Niederlande, 75 punten 
Maandblad Filatelie: Jaargang 2017, 
83 punten
Maandblad Filatelie: CD-rom 2017, 
83 punten
Martin Mijwaart: Alsace, Deutsch oder 
Französisch, 83 punten
Hans van der Horst: Berichtenverkeer via 
het Rode Kruis tijdens WO II, 83 punten
Arie Zonjee: Express labels of the Nether-
lands, 82 punten
Jeffrey Groeneveld: The four Dutch 
Queens, their duty and servitude to the 
Netherlands, 90 punten, SP
Jan op den Camp: Portugal, a roller-
coaster history, 77 punten
Jan Cees van Duin: Leve(n in) Rotterdam, 
90 punten
Peter Stobbelaar: Mijn herinneringen aan 
de binnenvaart , 88 punten, SP
Peter van Nies: Karneval: mehr als nur 
drei fröhliche tage, 92 punten, SP
Gregor TSchroots: een leger peddelaars, 
78 punten
Jaques Bot: Fokker-vliegtuigen uit het 
Interbellum, 91 punten, SP

En tot slot de bekroningen in de 
nieuwe klasse Prentbriefkaarten:
John Dehé: Een oase van vrede,  
92 punten, F
Jan Cees van Duin: De wereld rond met 
een “umbrella”, 82 punten, F

Op 9 augustus jl. overleed 
 Johan van As op de leeftijd 
van ruim 91 jaar. Johan was 

jaren jurylid voor Aerofilatelie bij de 
KNBF. Daarnaast was hij lid van de 
Nederlandse Academie voor Fila-
telie. Zijn expertise zette hij graag 
in om exposanten te helpen hun 
verzamelingen naar een hoger plan 

te brengen. De laatste jaren deed 
hij het rustiger aan. Wij wensen de 
familie sterkte bij het verwerken van 
dit verlies.

Op 26 juli jl. overleed Piet van 
Diemen, eveneens 91 jaar. Piet 
was medeoprichter van de jeugd-
postzegelvereniging De Postiljon in 

Diemen, in 1970, als onderdeel van 
de Algemene Speeltuinvereniging. 
Later in 1979 stond hij aan de wieg 
van Filatelieclub De Zegelaars in 
Diemen.
Diverse tentoonstellingen werden 
door hem mede georganiseerd, zoals 
Prophil Diemen in 1978, Diemerpost 
in 1983 en de Nationale Dag van de 

Jeugdfilatelie in 1989, die maar liefst 
door 2000 kinderen en ouderen werd 
bezocht. Namens zijn regio was hij 
jaren een vertrouwd gezicht op regio-
raadvergaderingen van de KNBF. In 
2014 ontving hij voor zijn verdiensten 
voor de filatelie de Gouden Bonds-
speld. Wij wensen de familie sterkte 
bij het verwerken van dit verlies.

in memoriam: johan van as en piet van diemen

Philexnam 2018

KNBF enveloppe Dag van de Postzegel en Bondsvelletje

T raditiegetrouw wordt op de Postex 
de enveloppe Dag van de Postzegel 
verkocht. Dit jaar zal de 50e keer 

zijn dat de KNBF deze uitgeeft. Tevens 
is dit de laatste enveloppe, waarvan de 
traditie in 1968 startte.
Normaal gesproken wordt er in dit ok-
tobernummer een afbeelding geplaatst, 

maar om technische reden lukt dat deze 
keer niet. Het blijft voor u dus nog een 
verrassing wat deze 50e enveloppe zal 
worden. De zegel ‘Dag van de Postzegel’ 
kunnen we u wel tonen en ook de prijs 
kunnen we u meedelen: € 3,50 voor 
leden en € 4,– voor niet-leden.
Ook maakt de KNBF al jaren een vel-

letje persoonlijke zegels waarop een 
bondsdienst of een medaille wordt 
afgebeeld. Dit jaar bestaat de KNBF 
110 jaar en sluiten we de reeks velletjes 
af met een jubileumzegel. Ook dit vel-
letje (van tien zegels) zal op de Postex 
verkrijgbaar zijn, voor € 9,– voor leden 
en € 10,– voor niet-leden.

Foto: René Hillesum



504 FILATELIE  OKTOBER 2018

 

We are pleased to give you a preview of our 42nd Aucti on

9th October 2018 BANKNOTES Worldwide
BANKNOTES Germany

10th October 2018 NUMISMATICS | COINS

15th October 20188 ASIA single lots
e.g. Malayan States – stamps and covers,
China, Philippines, Portuguese India stamps
OVERSEAS single lots
South America – incl. Argenti na 
THEMATICS single lots – many proofs
“USA SPECIAL” 
AIR MAIL, ZEPPELIN MAIL
Worldwide single lots

16th October 2018 EUROPE single lots
France, Great Britain, Austria, Russia,
Switzerland
Spain – nice off er classics ti ll modern
“ITALY & AREAS” SPECIAL AUCTION
fantasti c off er stamps and covers 
incl. Lombardy&Veneto

17th October 2018 GERMAN STATES single lots
e.g. huge off er stamps and covers
GERMANY 1871 - 1945 single lots
e.g. German Reich stamps and varieti es,
colonies and occupati ons,
strong off er Sudetenland and Second world war

18th October 2018 OVERSEAS collecti ons 
THEMATICS collecti ons 
EUROPE collecti ons all countries 

19th October 2018 ESTATES and MULTIPLE BOX LOTS
GERMANY collecti ons before 1945 
GERMANY collecti ons aft er 1945 

ALL CATALOGUES ONLINE: www.auktionen-gaertner.de

SAVE THE DATE!
Upcoming Christoph Gärtner Aucti on

15th - 19th October 2018

Sell or consign now!                                              
43rd AUCTION | 18th - 22nd February 2019

Or contact us by mail:
info@aukti onen-gaertner.de

Just give us a call:
+49-(0)7142-789400

Fl
la

te
lie

 2
01

8/
10 Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG

Steinbeisstr. 6+8 | 74321 Bietigheim-Bissingen, Germany | Tel. +49-(0)7142-789400  
Fax. +49-(0)7142-789410 | info@auktionen-gaertner.de | www.auktionen-gaertner.de
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e Roemeense maxima-
filisten zijn de meest 
actieve van Oost-Europa. 
Tien jaar geleden werd in 

deze rubriek het 300 pagina’s dikke 
boek van generaal Vasile Doros over 
de Roemeense componist Enescu 
(afb. 1) besproken (pag. 866). De 
tweetalig uitgave (Roemeens/Frans) 
was met 500 maximumkaarten over 
Enescu en de Europese componisten 
uniek. Vasile heeft met zijn zoon nu 
een nieuw 200 pagina’s dik boek 

 
samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl
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Maximafilie en impressionisme
D

geschreven over het Impressionisme 
(afb 2). Het is weer tweetalig, maar 
nu Roemeens/Engels. Met circa 
300 kleurrijke grote en kleinere 
afbeeldingen van maximumkaarten 
doet het zijn ondertitel ‘Impressionis-
me, fascinatie en kleur’ alle eer aan.
Veel bekende schilderijen van im-
pressionisten en postimpressionis-
ten passeren de revue, waarbij onze 
Vincent met 26 afbeeldingen hoog 
scoort, evenals Gaugain. Op afb. 3 
de vroegst verschenen postzegel 

(1954) van Frans Polynesië, het land 
waar de schilder op latere leeftijd 
is gaan wonen. Dit schilderij werd 
extra beroemd toen het in 2015 voor 
$ 303 miljoen verkocht werd. Met 
$ 450 miljoen is die qua prijs dit jaar 
ingehaald door de Salvator Mundi 
van Leonardo da Vinci. De andere 
bekendste Franse postimpressionist 
is Cézanne. De baadsters (afb. 4) 
vormde een van zijn bekendste 
onderwerpen. Stempeling Aix-en-
Provence, waar het schilderij hangt, 
de schilder geboren is, lang gewerkt 
heeft en ook begraven is. 
De kaft van het nieuwe boek is geïl-
lustreerd met een detail uit de Monet 
(afb. 5), ‘Impressie van de opgaande 
zon’ waar de kunststroming zijn naam 
aan dankt. Het was snel geschilderd 
in de haven van Le Havre om het 
zoneffect in het water direct vast te 
leggen. De snellere en vrijere schilder-
techniek was toen mogelijk geworden 
door de technologische vernieuwing 
met verf in tubes en platte kwasten. 
De auteurs komen op het hoge 
aantal maximumkaarten uit doordat 
zij vast bekender zijn met de impres-

sionisten in Oost-Europese landen, 
of schilderijen die daar in musea 
hangen. Goede voorbeelden vormen 
het schilderij ‘Vrouw met waaier’ van 
Manet (afb. 6) uit het Museum van 
Boedapest en de Renoir ‘Kind met 
tol’ (afb. 7), dat in de Hermitage van 
Sint- Petersburg hangt. De kaarten 
zijn gestempeld in Boedapest res-
pectievenlijk Leningrad. Dissonant in 
het boek vormen verschillende kaar-
ten met Nederlandse persoonlijke 
postzegels die als private postzegels 
gekwalificeerd moeten worden.
Jammer dat PostNL dit jaar geen 
extra aandacht besteedde aan 
Friesland nu Leeuwarden dit jaar 
culturele hoofdstad is. Vanaf 24 no-
vember is de Saskia van Rembrandt 
(afb. 8) uit het museum van Kassel 
te zien in het Fries Museum in 
Leeuwarden op de tentoonstelling 
Liefde in de Gouden Eeuw. De zegel 
veroorzaakte in 2006 een rel door 
de zogenoemde illegale Duitse zegel 
in het Nederlandse Prestigeboekje. 
PostNL zal 350 jaar overlijden 
van Rembrandt vast niet vergeten 
volgend jaar.
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uim een jaar later werd er een wed-
strijd georganiseerd om van Parijs 
naar Brussel en terug te vliegen. 
Henri Wijnmalen won deze race 

met een Farman-toestel. Daarna ging het 
steeds beter met de mogelijkheden van de 
vliegtuigen. Van 22 juni tot 7 juli 1911 werd 
een Europese rondvlucht georganiseerd 
onder de naam ‘Circuit Europeén d’Aviation’. 
Men begon in Parijs en vloog onder andere 
via Luik, Brussel, Utrecht en Londen om in 
Parijs te eindigen. Aan deze rondvlucht de-
den ook Henri Wijnmalen en Frits Koolhoven 
mee. In maart 1916 werd een Nederlandse 
rondvlucht georganiseerd. Post verzonden 
vanaf het Vliegkamp Soesterberg uit die 
periode is herkenbaar aan een speciaal 
stempel. (afb 1)
Na beëindiging van WO I waren er veel vlieg-
tuigen en vliegeniers beschikbaar. Zo vlogen 
in 1919 Capt. Ross Smith en Lt. Keith Smith 
met de monteurs J.M. Bennett en W.H. Shiers 
in een Vickers Vimy, een ex-bommenwerper, 
van Engeland naar Australië. Zij vertrokken 
op 12 november 1919 en kwamen op 14 febru-
ari 1920 in Sydney aan. 

The England – Christchurch 
Air Race van 8 oktober 1953

R

Vanaf het moment dat de mens met een vliegtuig met een motor in 
Europa het luchtruim had gekozen, was er de uitdaging om steeds 
meer te kunnen doen. Nederland liep niet vooraan in de wereld en 
pas toen de directeur van de suikerfabriek, de heer S.C.J. Heerma 
van Voss, het jubileum van zijn fabriek wilde opluisteren kwam 
een Belgische vlieger, graaf Charles de Lambert met zijn eigen 
vliegtuig, een Wright tweedekker naar Etten-Leur. 
door Wim van der Helm

Indië
Reeds spoedig na de start van de lijndien-
sten van de K.L.M. werd er gedacht aan het 
vervoer van post naar Nederlands-Indië per 
vliegtuig. Het Comité Vliegtocht Nederland-
Indië heeft de nodige financiën bijeenge-
bracht en met behulp van vliegers van de 
luchtvaartafdeling is de vlucht in 1924 uit-
gevoerd. Vertrokken op 1 oktober 1924 met 
aankomst in Batavia op 24 november. Terug 
ging vliegtuig en bemanning per schip naar 
Nederland. Bij deze vlucht zou men eerder 
van een ‘crash-vlucht’ dan van een ‘wedstrijd’ 
of ‘recordvlucht’ kunnen spreken. De post-
stukken vervoerd op deze vlucht zijn bekend. 
Het comité heeft er zelf 50 meegezonden 
en een aantal particulieren was ook bereid 
om het luchtrecht van 10 gulden te betalen. 
(afb 2)
De eerste echte Nederlandse wedstrijd werd 
pas in 1933 georganiseerd. De post van 
Nederland naar Indië kon worden vervoerd 
met een passagierstoestel, zoals de K.L.M. 
deed, of met een speciaal daartoe ontworpen 
vliegtuig, de Postjager. De uitslag is bekend.

Grote wedstrijd
In Engeland werden in die tijd de voorberei-
dingen voor een grote wedstrijd getroffen. 
The Royal Aero Club of the United Kingdom 
maakte bekend dat zij een race wilde orga-
niseren met vliegtuigen om van Londen naar 
Melbourne te vliegen. Men kon inschrijven 
in de snelheids- of de handicapcategorie. In 
Nederland had Albert Plesman de K.L.M. inge-
schreven met een vliegtuig dat nog niet voor 
de K.L.M. had gevlogen, een Douglas DC-2. 
Ook de Postjager werd aangemeld.
Vertrokken vanaf Mildenhall op 20 oktober 
1934 en aankomst in Melbourne op 24 oktober 
1934 is heel wat sneller dan de vlucht van de 
Vickers Vimy in 1919. De meegenomen post is 
zeer bekend.
Na beëindiging van WO II had men in de lucht-
vaart eerst andere zorgen. Toch werd reeds 
voor 1950 aan een luchtrace gedacht ter 
viering van het eeuwfeest van de stad Christ-
church. Dit werd echter uitgesteld tot in 1953. 
Ook toen was The Royal Aero Club of the Uni-
ted Kingdom erbij betrokken. Samen met The 
Canterbury International Air Race Council uit 
Christchurch werd de England – Christchurch 
Air Race georganiseerd. Er werden meer dan 
2000 inschrijfformulieren verzonden en men 
kon deelnemen in de Speed Section en de 
Transport Handicap Section. (afb 3) Deelna-
me kostte ‘One Hundred Guineas’. In de Speed 
Section schreven 13 deelnemers zich in.
Slechts vijf deelnemers kwamen aan de start 
in de Transport Handicap Section op Londen 
Heathrow. Het waren een een Douglas DC-6A 
Liftmaster (Nr 21), Handley Page Hastings C 3 
(Nr 22), een Vickers Amstrong Viscount 700 
(Nr 23) en een Lockheed 18-56 (Nr 24).

INTERNATIONALE EVENEMENTEN, 

BIJEENKOMSTEN & GEBEURTENISSEN

SPECIAL 
2018

afb 1. Brief verzonden 
vanaf Vliegkamp 
Soesterberg via het 
kantoor in het dorp.

afb 2. Een zogenoemde 
Van der Hoop enveloppe met 

een frankering van 20ct en 
luchtrecht f10 met bijzonder 

poststempel met ster.
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Deelname K.L.M.
De K.L.M. had een zeer grondige voorberei-
ding gedaan en een gedetailleerd draaiboek 
samengesteld om de DC-6A Liftmaster 
‘Dr. Ir. M.H. Damme’ aan deze wedstrijd te 
laten deelnemen.(afb 4). Gezagvoerder Han 
Kooper wist precies wat hem te wachten 
stond. De belading was tot in de details 
geregeld. De passagiers, waarbij emigranten 
(zowel echtparen als bruiden) en beman-
ning, wisten exact waar ze moesten zitten 
en hadden een speciaal koffertje gekregen. 
Het gereedschap en de reserveonderdelen 
stonden op lijsten en zowel het gewicht als 
de plaats in het vliegtuig was vermeld (Set 
A 84¼ kg en Set B 498kg!). Het berichten-
verkeer tussen bemanning, KLM-Schiphol en 
alle landingsplaatsen was voor de spoedbe-
richten inclusief de frequenties vermeld. Alle 
landingsplaatsen konden de deelnemers zelf 
bepalen. De K.L.M. had voor elke plaats ook 
uitwijkhavens vastgesteld en op iedere locatie 
moest brandstof, catering, de opstelplaats 
van het vliegtuig en het noodzakelijke perso-
neel op het goede moment en goede positie 
aanwezig zijn. Alle wisselingen van beman-
ningsleden en goederen moesten tot op de 
kilogram worden vermeld. Per tussenlanding 
was 30 minuten ingepland. Gerealiseerd werd 
een gemiddelde van 27 minuten! (De Viscount 
van BEA had een gemiddelde tijd van 17 mi-
nuten.) Wat dacht u van het gegeven dat op 
iedere landingsplaats zakken met 25 kg zand 
klaar moesten staan om het gewicht van het 
vliegtuig constant te houden.
Plesman gaf voor vertrek aan Han Kooper de 
volgende opdracht mee: ‘Race niet, maar zie 
dat je op de gebruikelijke wijze aankomt’.

Postvervoer
De PTT had voor deze vlucht speciale 
regelingen getroffen. De K.L.M. zorgde voor 

speciale enveloppen en met een luchtrecht 
van 55ct kon een standaard brief worden 
verzonden. De PTT heeft voor deze gelegen-
heid de vooroorlogse ‘Kraai’ opgewaardeerd 
naar 25ct en dit was de eerste vlucht waarbij 
op de stukken minimaal een ‘Kraai’ moest 
worden geplakt. Ook zorgde de PTT voor een 
bijzonder poststempel en daarvan zijn twee 
uitvoeringen. Het schijnt dat de post van de 
nieuwtjesdienst van De Vliegende Hollander 
het stempel met het jaartal 1955 heeft gekre-
gen en de overige stukken het correcte stem-
pel met jaartal 1953. Ook uit het buitenland 
werd post via Amsterdam met de Liftmaster 
meegezonden. In totaal werd 276kg post 
meegenomen waarvan 9,3kg drukwerk. Dit 
komt neer op 59.106 stukken. (afb 5)
Het probleem met de post ontstond in 
Engeland. De Royal Mail had bepaald dat 
er geen post met de vliegtuigen van deze 
Air Race mocht worden meegenomen. De 
oplossing voor de post via Amsterdam 

was eenvoudig: normaal per vliegtuig van 
Amsterdam naar Londen en daar als vracht 
ingeladen in de DC-6A. Bij de BEA, die met 
de Viscount meededen, was de regeling van 
Royal Mail een teleurstelling. Toch nam de 
Viscount 1000 stuks post mee, verzorgd 
door BEA zelf. Ook toestellen die in de Speed 
Race meededen, namen kleine hoeveelheden 
(onofficiële) post mee. Deze toestellen, drie 
Canberra’s van de Royal Air Force en een 
van de RAAF kwamen op Wigram Air Force 
Station bij Christchurch aan. Tussen nr 1 en 2 
met een verschil van 8 minuten. Meegeno-
men post kreeg verschillende stempels en de 
post van de winnaar ook een extra stempel 
met de tekst F.A.I. Official Record 23 Hours 
51 Minutes.

Christchurch
In de Transport Handicap Section kwam de 
BEA Viscount ‘Endeaver’ onder gezagvoerder 
W. Baillie na een afstand te hebben gevlogen 

afb 3. Voorblad van het inschrijfformulier. afb 4. De bemanning. 

afb 5. Enveloppe met bijzonder stempel en handtekening van de gezagvoerder.
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van 19.779 km na 39 uur en 34 minuten in 
Christchurch aan. De ‘Dr. Ir. M.H. Damme’ on-
der gezagvoerder Han Kooper die de gehele 
vlucht heeft uitgevoerd, kwam na een afstand 
van 20.803km te hebben gevlogen na 49 uur 
57 minuten en 13 seconden op 11 oktober 
op de bestemming aan. De netto tijd van 
de vlucht was 46 uur 47 minuten. Omdat in 
de Viscount geen lading was meegenomen, 
stond al bij voorbaat vast dat de Liftmaster 
zou winnen. (De Viscount zou de vlucht in 
de helft van de tijd van de DC-6A hebben 
moeten volbrengen.)

NEDERLANDSE VERENIGING VAN AERO-PHILATELISTEN ‘DE VLIEGENDE HOLLANDER’
Bent u geïnteresseerd in het verzamelen van brieven die met spe
ciale of eerste vluchten vervoerd zijn, of met de geschiedenis van 
de luchtpost in het algemeen (aerofilatelie)? Zoekt u luchtpostbrie
ven, luchtpostzegels of Cindarella’s met betrekking tot luchtvaart? 
‘De Vliegende Hollander’ is de vereniging voor verzamelaars van 
luchtpost, luchtpostzegels, speciale afstempelingen, logo’s, semi
officiële postzegels, postale documenten, foto’s etc.

Opgericht op 1 januari 1936 is het de grootste Nederlandse ver
eniging op het gebied van luchtpost. Het is medeoprichter van de 
internationale organisatie voor aero filatelistische verenigingen 
(FISA) en lid van de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelis
tenverenigingen (KNBF).
‘De Vliegende Hollander’ ondersteunt de interesses van luchtpost
verzamelaars door activiteiten zoals:
• de publicatie van ‘De AeroPhilatelist’, een driemaandelijks 

verenigingsblad;
• de jaarlijkse Dag van de Aerofilatelie met een luchtpost

tentoonstelling;
• regionale bijeenkomsten in Kudelstaart (bij Aalsmeer), Hilver

sum, Vlissingen en Eindhoven;
• een nieuwtjesdienst, waar de laatste speciale luchtpostcovers t.g.v. 

bijzondere vluchten tegen kostprijs aangeschaft kunnen worden;
• een rondzenddienst, waarbij u stukken kunt aanschaffen die bij u 

thuis worden bezorgd;
• veilingen, die gehouden worden tijdens de Algemene Ledenver

gadering, de Dag van de Aerofilatelie, de regionale bijeenkomsten 
en ook schriftelijke veilingen, die alleen in ons verenigingsblad 
worden aangeboden;

• de publicatie van onze Luchtpostcatalogus van Nederland en 
Overzeese Rijksdelen;

• publicaties over luchtpost en luchtvaart in het algemeen;
• de bibliotheek, die onderdeel uitmaakt van de bibliotheek van de 

KNBF in Houten.

www.devliegendehollander.com

afb 6a+b. Label voor verzending van een pakket met frankering en bijzonder stempel.

In Christchurch stond de procedure van de 
aankomst ook vast. De General Declaration do-
cumenten waren beschikbaar. Mr. dr. Schmitz, 
hoofd lijnbedrijf emigranten van de K.L.M. 
was aanwezig en de afhandeling van de 
DC-6A op Hazewood werd gedaan door 
New Zealand National Airways Corporation 
(N.Z.N.A.C.). Het uitstappen geschiedde als 
volgt: eerst 9 passagiers uit het achterste ge-
deelte, vervolgens 55 emigranten en tenslotte 
de 12 bemanningsleden.
De post vervoerd met de Liftmaster kreeg 
in Christchurch een aankomststempel. De 

post vervoerd met de Viscount werd door 
de bemanning vergeten uit te laden en dat 
ontdekte men bij terugkomst in Londen. BEA 
heeft in overleg met de postmaster in Christ-
church de post weer naar Nieuw-Zeeland 
gezonden en alsnog een aankomststempel 
verkregen. Deze post is per schip terug-
gezonden naar Engeland. Ook post vervoerd 
met de RAAF Canberra heeft een bijzonder 
aankomststempel. De bemanning was zo 
vermoeid dat ze vergat de post uit te laden 
en daardoor kreeg deze post een stempel van 
RAAF LAVERTON VIC 22 OCT 1953.

De K.L.M. had voor de reeds in Nieuw-
Zeeland wonende Nederlanders iets aparts 
bedacht. Er werd via een folder aangekon-
digd dat na de Air Race het toestel op de 
terugvlucht ook pakketten kon meenemen 
voor mensen in Nederland. Het gewicht tot 
1kg kostte £1/10/- en 2kg £2/17/6 met een 
maximum inhoud van 5 dm3 en niet groter 
dan 25x20x20cm. De pakketten werden 
voorzien van een 2-delig label waarvan een 
deel voor de afzender en een deel voor de 
geadresseerde bestemd was. (afb 6a+b). 
De terugvlucht ving aan op 14 oktober om 
20.00 uur GMT of 15 oktober 09.00 uur 
plaatselijke tijd en op 21 oktober om 
15.02 uur stond Han Kooper met de DC-6A 
weer op Schiphol. Een zeer bijzondere 
vlucht was volbracht op de manier die Albert 
Plesman had opgedragen. Ook filatelistisch is 
deze vlucht zeer geslaagd. 

Literatuur
The Aero Field December 1953
De Aero-Philatelist nr 7, september 1953 en nr 8, 
oktober 1953
Algemeen Dagblad van 25 augustus 1953
Luchtpostcatalogus van Nederland en Overzeese 
Rijksdelen.
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door Gerard van Welie
foto’s Willy van Welie, René Hillesum

nternationaal laten Nederlandse fila-
telisten steeds meer van zich horen. 
Op de wereldtentoonstelling PRAGA 
2018, die van 15 tot en met 18 augus-

tus in de Tsjechische hoofdstad werd gehouden, 
werd ons land weer goed vertegenwoordigd. 
Het evenement was over vier locaties (niet 
op loopafstand van elkaar gelegen) in de stad 
verdeeld. De kaders voor de verzamelingen 
stonden in het Clarion Hotel opgesteld. On-
danks de hoge toegangsprijs van zo’n 12 euro 
stroomde het daar iedere dag vol met mensen 
en waren er heel veel belangstellenden tussen 
de kaders te vinden. En dat terwijl de beurs 
elders in Praag was, in het Olympik Congres-
gebouw. Daar werden goede zaken gedaan, 
ook door de Nederlandse handelaren Jan 
Alderkamp en Bert Brinkman. 

Medailles
Drie Nederlandse verzamelaars mochten mee-
doen met hun collectie waarvan er maar liefst 
twee de hoogste medaille kregen:

Nederland scoort hoog in Praag

I

Hans van Dooremalen, Czechoslovakia, 
Postal History of Brno up to 1875: 95 punten, 
Groot Goud
Gerard van Welie, Destination Insulinde, Mail 
to the Netherlands East Indies 1788-1900: 
95 punten, Groot Goud
Hans van der Horst, Service Suspended 
during World War 2: 80 punten, Verguld Zilver

De boeken en tijdschriften in de literatuurklas-
se waren in het Postmuseum in het centrum 
van de stad in te zien. CD-roms konden niet 
bekeken worden. Ook hier vielen Nederlanders 
in de prijzen:
Hans TSchroots, Luchtvaart en Luchtpost 
Encyclopedie (deel 2), 93 punten, Goud
Johan Sevenhuijsen, The Hradčan a Techni-
cal History, 86 punten, Groot Verguld Zilver 
Hans van Dooremalen, War Hospitals in Brünn 
during the Great War: 80 punten, Verguld Zilver

René Hillesum had een CD-Rom met de jaargang 
2017 van Filatelie ingezonden, maar die konden 
de Tsjechische computers blijkbaar niet lezen en 
door de jury zonder overleg met de inzender of 
de commissaris zomaar overgeslagen.

De vierde locatie was het Mucha museum, met 
slechts één vitrine filatelistisch materiaal die in 
de hal, voor de kaartverkoop, stond opgesteld.
In het Clarion Hotel waren een aantal seminars 
van de FIP en andere bijeenkomsten. Maar de 
meeste belangstelling trok het erehof met als 
hoogtepunt de Post Office serie van Mauritius 
en een brief die met twee exemplaren van die 
zeldzame zegeltjes was gefrankeerd.
Tijdens een mede door Hans van Dooremalen 
georganiseerd etentje met ruim honderd-
twintig filatelisten en hun partners werd onder 
andere de hiervoor genoemde publicatie van 
Johan Sevenhuijsen gepresenteerd. 
Praga 2018 werd afgesloten met een uitste-
kend georganiseerd galadiner, het Palmares, 
in een prachtig historisch pand waar aan alle 
goud en groot goud winnaars persoonlijk hun 
bekroning werd uitgereikt.
Hoewel de organisatie vaak wat amateu-
ristisch overkwam was het vooral door het 
hoge bezoekersaantal toch een zeer geslaagd 
evenement. Dank aan onze actieve bonds-
commissaris Arie Zonjee die de Nederlandse 
inzendingen begeleidde en de collecties weer 
veilig naar huis bracht.

FIP voorzitter Tay Peng Hian (r) staat met 
Gerard van Welie bij diens collectie

De Tsjechische post deed goede zaken. Niet alleen hier in het Olympik Congrescentrum, 
maar ook in het Clarion Hotel
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door Edwin Voerman

e bij de U.P.U. aangesloten landen 
spreken op hun congressen over 
tariefkwesties, (nieuwe) vormen van 
dienstverlening, techniek, vormge-

ving en uitvoering. Sinds 1874 zijn er 26 con-
gressen gehouden, steeds in een andere 
plaats in de wereld met steeds een andere 
voorzitter. De effectiviteit van de U.P.U. was 
van begin af aan dermate aantrekkelijk dat het 
aantal leden direct sterk toenam. Momenteel 
zijn 192 landen bij de U.P.U. aangesloten.

Het U.P.U. Congres van 1947
Dit congres was het eerste na de Tweede We-
reldoorlog. Het voorlaatste congres was dat 
van Buenos Aires in 1939. Met het congres van 
1947 werd de traditie in ere hersteld om elke 
vier à vijf jaar met de deelnemende landen bij-
een te komen om de internationale postdienst 
verder te verbeteren. Het congres werd gehou-
den in Parijs in het prestigieuze Grand Palais. 
Dit imposante gebouw is tot stand gekomen 
om een deel van de wereldtentoonstelling van 
1900 te huisvesten en staat op een promi-
nente plek in het hart van de Franse hoofdstad 
aan de Avenue Winston Churchill met uitzicht 
op de Champs-Elysées. 
Op 7 mei 1947 werd het U.P.U.-Congres 
ge opend door president Vincent Auriol 
(1884-1966) vergezeld van de minister van 
P.T.T. Eugène Thomas (1903-1969) en enkele 
andere leden van de regering. Het nog bezette 

D

De Union Postale Universelle (U.P.U. of Wereldpostunie) is ontstaan in 1878 
als voortzetting van de Union Générale des Postes opgericht in 1874 te Bern. 
In eerste instantie was het belangrijkste doel van de organisatie om het 
ingewikkelde en dure internationale postverkeer, dat tot die tijd op bilaterale 
afspraken berustte, te vereenvoudigen en goedkoper te maken. 

Duitsland werd door de diverse bezetters 
vertegenwoordigd (afb. 1).

Besluiten
Het belangrijkste besluit van het congres van 
1947 was om de U.P.U. een ‘special agency’ 
te laten worden van de U.N.O. Dat gebeurde 
in 1948. Nog wat later erkende de U.P.U. de 
U.N.O. als postvervoerder en vanaf 1951 ging 
de U.N.O. ook eigen postzegels uitgeven. 
Voordien werd in de postzegelbehoefte van de 
‘Société des Nations’ voorzien middels over-
drukte Zwitserse postzegels. Overige besluiten 
hadden betrekking op de handel in postzegels, 
navraag, aansprakelijkheid en schadever-
goeding met betrekking tot aangetekende 
stukken en de omwisseling van internationale 
antwoordcoupons in postzegels.
Voor Frankrijk was het congres een mooie 
gelegenheid om het land internationaal in de 
etalage te zetten. Deze ambitie werd kracht 
bijgezet door de uitgifte van een fraaie serie 
van vier postzegels zonder toeslag met als 
klap op de vuurpijl een vijfde zegel in de vorm 
van een 500F luchtpostzegel (afb. 2-6). 

Verkoopperiode
Deze bijzondere postzegels waren in eerste 
instantie slechts gedurende korte tijd te koop, 
namelijk vanaf de dag van opening van het 
congres op 7 mei 1947 tot 18 mei daaropvol-
gend. Per persoon konden slechts vijf series 
zegels met de laagste vier nominale waarden 
voor 24 francs worden aangeschaft. Van de 

luchtpostzegel konden maximaal vijf stuks per 
persoon worden gekocht. Pas daarna kwamen 
de zegels in de vrije verkoop bij de postkanto-
ren op individuele basis. Ze hoefden toen dus 
niet meer per serie te worden aangeschaft. Ze 
bleven te koop tot de datum van intrekking op 
23 augustus 1947 (afb. 7).

Graveurs
Voor de vervaardiging van deze gelegenheids-
serie werd een beroep gedaan op de allerbeste 
Franse graveurs van die tijd. Achille Ouvré 
(3F50), Jules Piel (4F50), Henry Cheffer 
(6F), René Cottet (10F) en Pierre Gandon 
(500F) leverden allen een fraaie prestatie, 
maar de publieke palmares ging natuurlijk 
naar Gandon met zijn sierlijke meeuw die in 
vogelvlucht over Parijs vliegt. Ondanks het feit 
dat de zegels naar onze huidige maatstaven 
tot de beter geslaagde behoren, werd er in 
de filatelistische pers heel wat afgeklaagd. 
Met name criticus René Normand ging in het 
septembernummer van 1947 van de Echo 
de la Timbrologie ‘helemaal los’, zoals wij dat 
tegenwoordig zeggen. Misschien een wat 
vroege verruwing der tijden of is het altijd al 
zo geweest? Niet alleen vond de filatelistische 
pers de gekozen onderwerpen van de eerste 
vier waarden nogal ‘gewoontjes’, maar twee 
van de vier zegels werden als een regelrechte 
esthetische ramp afgeschilderd (de 3F50 
en de 10F). Slechts de 6F, gegraveerd door 
Henry Cheffer, kon door de beugel en oogstte 
waardering. Omdat alle zegels behalve die 

INTERNATIONALE EVENEMENTEN, 

BIJEENKOMSTEN & GEBEURTENISSEN

SPECIAL 
2018

12e U.P.U. Congres, Parijs 1947

Afb. 2: Épreuve de luxe van de 500F luchtpostzegel.

Afb. 1. Brief binnenland met congresstempel (Collectie Dio Glaudemans).



OKTOBER 2018 FILATELIE 511

van 6F geen mensen, voertuigen of schepen 
vertonen werd de kunstenaars verweten 
dat ze zegels met een ijskoude uitstraling 
hadden geschapen in een doodse omgeving 
alsof de stad Parijs zojuist was geëvacueerd 
onder een verschrikkelijke bedreiging (‘Une 
froideur glaciale dans un ambiance de mort’). 
Van Nederlanders wordt wel eens gezegd dat 
ze nogal direct en bot zijn, maar deze kritiek 
is ronduit vilein. Bij de behandeling van de 
individuele waarden zal ik per zegel wat dieper 
op de kritiek van destijds ingaan. Zo kunt u 
zelf beoordelen in hoeverre u de kritiek deelt. 
De felheid waarmee in 1947 van leer wordt 
getrokken tegen vermeende filatelistische 
wanproducten staat in schril contrast met de 
tamheid waarmee tegenwoordige postzegel-
ontwerpen tegemoet worden getreden. Een 
duidelijker signaal dat de filatelie nog slechts 
een marginale plaats in het openbare leven 
inneemt is nauwelijks denkbaar.

Luxe drukken
De zegels zijn verschenen als ‘épreuves de 
luxe’. Dit zijn afdrukken van de definitieve 
gravure uitgevoerd door de drukkerij en als 
zodanig gewaarmerkt. Ze dienen meest als 
cadeautjes voor hoogwaardigheidsbekleders. 
Ook bestaan de door de graveur gesigneerde 
proeven, de zogenoemde ‘épreuves d’artiste’ 
van deze emissie evenals de zogenoemde 
‘épreuves collectives’. Deze laatste categorie 
komt niet alleen voor met alleen de eerste vier 
zegels, maar ook inclusief de luchtpostzegel 
van 500 francs. Uiteraard kregen de hoog-
waardigheidsbekleders een presentatiemapje 
met deze zegels.
De oplagen van de eerste vier zegels van deze 
uitgifte variëren van 2,4 miljoen tot 4,6 miljoen 
en lopen daarmee in de pas met de oplagen 
van contemporaine bijzondere uitgiften zonder 
toeslag. Deze categorie is direct na de oorlog 
overigens dun gezaaid omdat er in die periode 
een vloed aan toeslagzegels is verschenen. 
Aan alles was gebrek, dus iedereen kon wel een 
extra centje gebruiken. Het aantal verkochte 
luchtpostzegels bedroeg 525.000 stuks.

Gebruik van de zegels
Het ontbreken van toeslag en het toepassen 
van nominale waarden die precies voldeden 
aan de lopende gangbare tarieven heeft onge-
twijfeld bijgedragen aan hun daadwerkelijke 
gebruik. Behalve de 500F zien we deze zegels 
dus op allerlei vormen van dagelijkse post. Dat 
maakt het verzamelen van deze bijzondere 
emissie aantrekkelijk.

De posttarieven van 1947
Direct na afloop van de Tweede Wereldoorlog 
was er sprake van een stevige inflatie in Frank-
rijk. Aan de hand van de ontwikkeling van het 
tarief voor een gewone brief binnenland valt 
goed af te lezen dat het jaar 1947 in tariefop-
zicht bijzonder onrustig was. Voor filatelisten 
is dit een razend interessante periode die 
de meest exotische frankeringen kent. Van 
1 maart 1945 tot 1 januari 1946 moest voor 
het vervoer van een brief 2 francs worden 
betaald. Gedurende het hele jaar 1946 werd 
dit 3 francs (+50%) en op 1 januari 1947 werd 
het brieftarief in een klap verhoogd tot 
5 francs, een stijging met niet minder dan 
67%! Tegen deze verhoging kwam direct fel 
protest met als gevolg dat reeds op 2 januari 
het tarief weer werd verlaagd tot 4,50 francs 
waarbij nog altijd sprake was van een stijging 
met 50%. Echt gelopen stukken van 1 januari 
1947 zijn door verzamelaars zeer gezocht. 
Begin 1949 kreeg men de inflatie wat beter 
onder controle en van 6 januari 1949 tot 1 juli 
1957 bleef het briefport, dat inmiddels was 
opgelopen tot 15 francs, gedurende 6½ jaar 
ongewijzigd. De gangbare postwaarden in 
1947 behoorden tot de ‘Marianne de Gandon’-
emissie die in 1945 het licht zag en pas tien 
jaar later in 1955 werd vervangen door de 
emissie ‘Marianne de Müller’. Uitzondering 
op het gebruik van de Gandon-zegels voor 
het normale verkeer vormde onder andere de 
waarde van 10F. In plaats van een bescheiden 
Gandon-zegel werd voor de 10F een groot-
formaat zegel ingezet met als afbeelding het 
‘Palais du Luxembourg’. De 10F diende voor de 
frankering van de post naar het buitenland en 

het Franse prestige vroeg om een diepdruk-
zegel van groot formaat met een imposante 
afbeelding. Voor het binnenlands verkeer 
waren de bescheiden boekdrukzegeltjes van 
de Gandon-emissie goed genoeg (afb. 8-12). 

3F50
Afgebeeld is de colonnade van de façade van 
het Louvre. De zegel is ontworpen en gegra-
veerd door Achille Ouvré (1872-1951). De op-
lage bedraagt 2,5 miljoen zegels. De zegel is 
gedrukt in vellen van 50 stuks en was bedoeld 
voor de frankering van een briefkaart bin-
nenland > 5 woorden. Dat kostte 3,50 francs 
van 1 maart 1947 tot 8 juli 1947 toen dit tarief 
omhoog ging naar 5 francs (afb. 13). Na deze 
tariefverhoging was er tot de intrekking van 
de serie weinig emplooi voor de 3F50 zegel. 
Van tijd tot tijd komen we dit zegel nog wel 
eens in combinaties tegen (afb. 14). Van de 
vier eerste waarden van deze emissie is dit 
zegel het lastigst op stuk te vinden. Aange-
nomen moet worden dat het merendeel van 
de zegels in de albums van verzamelaars is 
verdwenen. In het algemeen spitste de kritiek 
op alle vier de zegels zich toe op het feit dat 
er op de zegels geen ‘aankleding’ was te zien. 
Geen mensen en geen voertuigen. Dat zorgt 
ervoor dat de zegels een enigszins doodse 
en steriele uitstraling hebben. De 6F vormt 
hierop de enige uitzondering waarvoor gra-
veur Henry Cheffer dan ook lof kreeg toege-
zwaaid. De zuilengalerij van het Louvre wordt 
vergeleken met een zielloze rij opgepoetste 
dennenstammen en de lucht lijkt meer op 
hoe kleine kinderen de zee tekenen. Voor een 
zo gelouterde graveur als Ouvré moet het 
judicium ‘un véritable désastre’ dan ook hard 
zijn aangekomen. Hoewel het oordeel hard is, 
is het bij nadere beschouwing niet helemaal 
ongegrond.

Afb. 3. 3F50 Afb. 4. 4F50 Afb. 5. 6F Afb. 6. 10F

Afb. 7. Het 
enthousiasme 
om in bezit te 
komen van de 
nieuwe uitgiften 
kende destijds 
geen grenzen… 
In Nederland 
liet de Amphilex 
1967 voor het 
laatst dit soort 
taferelen zien.

Afb. 8. 3F50 Gandon Afb. 9. 4F50 Gandon Afb. 10. 6F Gandon rood

Afb. 11. 6F Gandon rose Afb. 12. 10F Palais du Luxembourg

Afgebeeld zijn de gangbare postzegels van 1947. In dezelfde 
nominale waarden zijn de speciale U.P.U. zegels uitgevoerd.
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4F50
De zegel is ontworpen en gegraveerd door 
Jules Piel (1882-1978). De oplage bedraagt 
4,6 miljoen zegels. De zegel is gedrukt in vellen 
van 50 stuks en was bedoeld voor de frankering 
van een brief binnenland en kent de hoogste 
oplage van de serie, wat gezien de bestemming 

ook niet verwonderlijk is. De frankering van een 
brief binnenland kostte 4,50 francs van 2 janu-
ari 1947 tot 8 juli 1947 toen dit tarief omhoog 
ging naar 6 francs. Na deze tariefverhoging was 
er tot de intrekking van de serie weinig emplooi 
meer voor de 4F50 zegel. Afgebeeld is de 
Conciergerie (afb. 15). Dit gebouw bevindt zich 

hartje centrum op het Île de la Cité vlakbij de 
Notre Dame. Momenteel maakt het onderdeel 
uit van het Ministerie van Justitie. Een deel van 
het gebouw is ingericht als museum. Het ge-
bouw stamt uit het begin van de 14e eeuw. Aan 
het eind van die eeuw kreeg het onder andere 
de functie van gevangenis. De meest beroemde 

Afb. 13. 3F50 Colonnade 
du Luxembourg op een 
briefkaart binnenland 
> 5 woorden.

Afb. 14. 3F50 Colonnade du Luxembourg en 
10F Place de la Concorde op een aangetekende 

brief binnenland. Brieftarief 4,50 francs en 
aanteken recht 9 francs. Samen 13,50 francs.

Afb. 17. Drie stuks 4F50 La Conciergerie op een aangetekende brief binnenland. 
Brieftarief 4,50 francs en aantekenrecht 9 francs. Samen 13,50 francs.

Afb. 18. Dubbelgewicht brief binnenland gefrankeerd met een 6F La Cité. Dit tarief gold tot 
8 juli1947. De afstempeling is van het type RBV (Roux/Braconnier/Vorms).

Afb. 15. Deze ansichtkaart uit 
1934 van de Conciergerie laat zien 
hoe levendig het normale straat
beeld van deze plek in Parijs is.

Afb. 16.4F50 La Conciergerie op 
een brief binnenland. De afstem

peling is van een Krag machine 
van de tweede generatie. 
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Afb. 19. Enkelgewicht brief binnenland gefrankeerd met een 6F La Cité. Na de tarief
verhoging van 8 juli 1947 was dit de nieuwe hoofdbestemming voor de zegel van 6F.

Afb. 20. Briefkaart buitenland > 5 woorden gefrankeerd met een 6F La Cité. 
Dit tarief gold van 1 februari 1946 tot 1 mei 1948.

Afb. 21. Bericht van ontvangst (AR) gefrankeerd met een 6F La Cité. Tarief van 
8 juli 1947 tot 21 september 1948. Schaars gebruik van de 6F zegel voor dit doel.

Afb. 22. 
Brief 

buitenland 
gefran

keerd met 
een 10F 

Place de la 
Concorde 

volgens het 
tarief van 

1 febru
ari 1946 tot 
1 mei 1948.

gevangenen zijn ongetwijfeld Marie-Antoinette, 
de echtgenote van koning Lodewijk XVI en 
Robespierre geweest. De laatste was een van de 
hoofdrolspelers van de Franse Revolutie. Beiden 
verloren hun hoofd onder de guillotine. Ook de 
zegel van 4F50 komt er niet helemaal zonder 
kritiek vanaf en krijgt het judicium ‘passable’. 
Dat is al veel beter dan het snoeiharde oordeel 
dat werd uitgesproken over de zegel van 3F50, 
maar zal nog altijd hard zijn aangekomen bij 
de gelouterde Piel. Criticus René Normand is 
van mening dat door het ontbreken van enige 
stoffering van de kade waaraan de Concier-
gerie is gelegen het gebouw een eenzame en 
desolate indruk maakt. Die indruk wordt nog 
versterkt door de veel te prominente plaats van 
de brug op de voorgrond waarop geen sterve-
ling of voertuig valt te bespeuren. Ook zou de 
Seine veel te simplistisch zijn weergegeven 
(afb. 16+17). 

6F
De zegel is ontworpen en gegraveerd door 
Henry Cheffer (1880-1957). De oplage be-
draagt 2,4 miljoen zegels. De zegel is gedrukt 
in vellen van 50 stuks en was aanvankelijk be-
doeld voor de frankering van een brief binnen-
land van de tweede gewichtsklasse (afb. 18). 
Met de tariefverhoging van 8 juli 1947 kon er 
nog een gewone brief mee worden gefrankeerd 
(afb. 19). Voor de betaling van een bericht van 

ontvangst en de frankering van een briefkaart 
naar het buitenland kon dit zegel eveneens 
worden gebruikt (afb. 20+21). Afgebeeld is het 
Île de la de Cité, het oude hart van Parijs. De 
belangrijkste reden van criticus René Normand 
om de zegel van 6 francs uit te roepen tot de 
mooiste van de reeks is gelegen in het feit dat 
graveur Cheffer de straten en de rivier heeft 
gestoffeerd met mensen, voertuigen en sche-
pen. De geslaagde finesses van de schaduwen 
en het zachtjes wegsterven van de afbeelding 

in de verte wordt door Normand gewaardeerd. 
De kleur wordt net iets te rood bevonden, maar 
verder krijgt dit zegel de kwalificatie ‘un beau 
timbre’. Beetje zuinigjes toch. In Groningen zou 
men zeggen ‘het kon minder’.

10F
De zegel is ontworpen en gegraveerd door 
René Cottet (1902-1992). De oplage bedraagt 
3,5 miljoen zegels. De zegel is gedrukt in vellen 
van 50 stuks en was hoofdzakelijk bedoeld 

Afb. 23. Aangete
kende brief bin
nenland gefrankeerd 
met twee zegels 10F 
Place de la Concorde. 
Het brieftarief van 
6 francs en het 
aantekenrecht van 
14 francs volgens 
het tarief van 8 juli 
1947 tot 21 septem
ber 1948 maken 
samen precies 
20 francs.
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CONTACTGROEP FRANKRIJK VERZAMELAARS
De Contactgroep Frankrijk Verzamelaars is 
opgericht in 1967 en heeft in 2017 op grootse 
wijze tijdens de Postex haar 50jarig bestaan 
gevierd met de uitgifte van een zeer rijk geïl
lustreerd jubileumboek met tal van interes
sante artikelen die een fraaie doorsnee geven 
van de Franse filatelie. Daarnaast waren er 
een uitgebreide tentoonstelling, een sterke 
jubileumveiling en een geanimeerde leden
bijeenkomst die een historisch grote opkomst 
liet zien. Het jubileumboek is overigens nog 
steeds verkrijgbaar tegen een uiterst geringe 
vergoeding (€ 19, ex verzendkosten). Voor 
dit bedrag kunt u ook gewoon lid worden. Dan 
krijgt u het boek er gratis bij! De vereniging 
telt momenteel 170 leden verspreid over het 

hele land. Viermaal per jaar vindt er een le
denbijeenkomst plaats in De Bilt. Tijdens deze 
bijeenkomsten bestaat er ruime mogelijkheid 
tot ruilen en (ver)kopen. Daarnaast is er altijd 
een presentatie op een of enkele tentoonstel
lingskaders, een lezing en een veiling met een 
bovengemiddeld gevarieerd aanbod. De ver
eniging kent een uitgebreid rondzendverkeer.
Frankrijk en zijn (voormalige) koloniën vormen 
een rijk verzamelgebied met aandacht voor 
alle facetten van het land en zijn bevolking. 
Geschiedenis, natuur, kunstuitingen, politiek, 
techniek, sport, toerisme en wat dies meer zij 
komen allemaal aan bod. Tel daarbij op dat het 
land altijd toonaangevende postzegelontwer
pers en graveurs heeft gekend en de aantrek

kelijkheid van Frankrijk en Koloniën als verza
melgebied behoeft nauwelijks meer betoog. 
Het bindende element van de vereniging is 
haar ‘Marianne’ bulletin dat viermaal per 
jaar verschijnt. In dit blad komt een brede 
verscheidenheid aan onderwerpen aan bod. 
Het bestuur stimuleert de leden over hun 
verzamelgebied(en) te schrijven. 
Het lidmaatschap van de Contactgroep Frank
rijk Verzamelaars bedraagt € 19,00 per jaar, 
met eenmalig € 3,50 entreegeld. Voor deelname 
aan het rondzendverkeer is een eenmalig 
bedrag van € 8,50 verschuldigd voor het aan
maken van een stempel. Het verenigingsjaar 
loopt van 1 januari tot en met 31 december. 
www.cfvmarianne.nl

Afb. 24 & 25. Abonnementskaart op de uitgifte van bijzondere nieuwe postzegels. Met ingang van 1 oktober 1942 konden nieuwe postzegels nog uitsluitend op  abonnement 
worden verkregen. Dit voorschrift heeft het tot 1956 volgehouden. Achtergrond was uiteraard de schaarste aan grondstoffen tijdens de oorlog. Daarvoor wilden de auto
riteiten een vergoeding hebben, maar zij wilden ook een scherper inzicht hebben in het aantal aan te maken zegels. Veel van deze kaarten zijn in nette conditie bewaard 
gebleven omdat zij circuleerden in kringen van filatelisten. Het tarief van 500 francs werd van kracht op 31 december 1950. Meestal wordt dit verschuldigde bedrag voldaan 
met twee luchtpostzegels van 200 francs en een van 100 francs zoals op de eerste afgebeelde abonnementskaart is te zien. Dat waren op dat tijdstip de gangbare hoge waar
den om dit bedrag mee te voldoen. De 500F van 1947 was toen allang niet meer verkrijgbaar. Blijkbaar heeft een liefhebber zich met een zegel van 500F bij het loket vervoegd 
en gevraagd of deze kon worden gebruikt in plaats van de lopende luchtpostzegels van 100 en 200 francs. Deze enkelfrankering is zeer zeldzaam en mogelijk uniek.

voor de frankering van een brief buitenland. In 
die hoedanigheid komen we dit zegel dan ook 
het meest tegen op stuk (afb. 22). Met twee 
stuks kon vanaf 8 juli 1947 een aangetekende 
brief binnenland worden gefrankeerd (afb. 23). 
Afgebeeld is de Place de la Concorde met de 
bekende fontein op de voorgrond en de 23 me-
ter hoge obelisk op de achtergrond. Die is niet 
door Napoleon meegenomen uit Egypte zoals 
wel wordt gedacht, maar was een geschenk 
van de onderkoning van Egypte Mohammed 
Ali uit 1836. Evenals de 3F50 moet ook de 10F 
zegel het oordeel ondergaan van een ‘totale 
mislukking’. De obelisk is te kort, het water van 
de fontein lijkt wel bevroren en de belangrijke 
gebouwen op de achtergrond zijn gemargina-
liseerd. De zegel wordt beschouwd als van een 
niet te verbeteren onbeduidendheid. Persoon-
lijk vind ik de 10F goed geslaagd, maar ja, ik 
ben dan ook geen kunstcriticus…

500F
Een postzegel met een nominale waarde van 
500 francs was in Frankrijk nog niet eerder 
verschenen. 500 francs vertegenwoordigden 
destijds honderdelf keer het bedrag dat nodig 
was voor een postzegel ter frankering van een 
eenvoudige brief (4,50 francs). In huidige ter-
men zouden we dan spreken van een zegel met 
een nominale waarde van ruim € 100,-, want 
de frankering van een brief kost vandaag de 
dag € 0,95 uitgaande van de ‘poste prioritaire’. 
Het is dan ook geen wonder dat destijds in dit 
zegel heftig is gespeculeerd. Met die specula-
tie is het overigens niet goed afgelopen, want 
postfris heeft dit zegel momenteel een cata-
loguswaarde van € 60,-. De werkelijke waarde 
zal ergens tussen de € 10,- en € 20,- liggen. Tel 
uit je verlies… Postaal is dit zegel vrijwel niet 
gebruikt, hoewel ik u toch een fraai stuk kan 
laten zien met een enigszins verlaat gebruik 

uit 1951. De oplage bedraagt 525.000 zegels, 
gedrukt in vellen van 10 stuks. De graveur was 
Pierre Gandon (1899-1990), een der meest 
begaafde graveurs van Frankrijk. Ook dit zegel 
ontkwam niet aan het alziend oog van de 
filatelistische kritiek. Hoewel het ontwerp mooi 
aansluit bij het thema luchtpost is het oordeel 
dat de zegel wat koud en hard overkomt. Het 
kon slechter! Wanneer wij het strakke ontwerp 
van onze eigen luchtpostzegels van 15 en 
25 gulden uit 1951 in ogenschouw nemen, 
wordt goed duidelijk hoe in Nederland destijds 
heel anders werd aangekeken tegen strak 
design, want met betrekking tot deze karakte-
ristieke zegels van Jan Bons (1918-2012) zijn 
geen afkeurende esthetische commentaren 
bekend (afb. 24+25).

Met dank aan Dio Glaudemans en Jan Vellekoop.

http://www.cfv-marianne.nl/
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n 1937 viel Bandoeng de 
eer te beurt twee interna-
tionale conferenties van 
de Volkenbond te mogen 

organiseren. Bandoeng gold toen 
als een moderne en relatief koele 
bergstad in West-Java, gelegen op 
een groene hoogvlakte omringd 
door vulkanen. Filatelisten hebben 
aan beide conferenties een speciaal 
poststempel overgehouden. De 
teksten in deze twee ruitvormige 
stempels maakt ons nieuwsgierig: 
wat waren dit voor congressen? 
De Volkenbond oftewel The League of 
Nations werd na de Eerste Wereld-
oorlog op 25 januari 1919 opgericht, 
met de hoofdzetel in Genève.1 Het 
was een internationale organisatie 
van landen die het doel nastreef-
den een einde aan alle oorlogen te 
maken. 
In de loop der jaren kwamen daar 
andere vraagstukken bij, die een 
internationale aanpak behoefden. 
Zo heeft de ‘Volkenbondscommis-
sie voor de bestrijding van den 
vrouwenhandel’ in 1930-1931 een 
enquête naar vrouwenhandel in het 
Verre Oosten gehouden. De uitkom-
sten daarvan gaven aan dat vooral 
Chinese, Japanse, Siamese (Thaise), 
Perzische, Maleisische, Syrische en 
ook andere Aziatische vrouwen ‘zich 
ter beschikking van vrouwenhande-
laars stellen of door haar ouders of 
andere verwanten aan dezen wor-
den uitgeleverd.’ Pas in 1936 waren 
alle resultaten uitgewerkt en besloot 
de Volkenbond het jaar daarop een 
conferentie te houden met als doel 
deze handel in vrouwen (en kinde-
ren) door middel van gezamenlijke 
aanpak te bestrijden. Daartoe werd 
Bandoeng uitverkoren. Vertegen-
woordigers van de regeringen van 
China, Engeland, Frankrijk, India, 
Japan, Nederland, Portugal, Siam 
en de Verenigde Staten van Amerika 
confereerden onder leiding van de 
Nederlandse gedelegeerde jhr. Baud 
van 2 tot en met 15 februari in het 
Jaarbeursgebouw.
Tijdens deze conferentie werd 
een tijdelijk bijpostkantoor van 
Bandoeng opengesteld. Poststukken 
op dit bijpostkantoor ter verzending 
aangeboden zijn met het speciale 
ruitstempel afgestempeld (afb. 1). 
Filatelisten konden ook aan de 
beheerder van het bijpostkantoor 
een gefrankeerde brief sturen met 
daarin te verzenden stukken die 
met het speciale stempel moesten 
worden afgestempeld, uiteraard 

voorzien van voldoende frankering, 
naam en adres. Overigens mocht het 
stempel niet als ontvangststempel 
worden gebruikt. Hoofdredacteur 
A.G.A.  Stakenburg van het Post-
zegelblad voor Indië stak zijn sar-
casme niet onder stoelen of banken: 
‘Hoewel wij het nut van deze stem-
pels niet kunnen inzien, zijn we toch 
dankbaar dat voor deze gelegenheid 
geen speciale zegels uitgegeven 
werden, stel je voor, een serie met 
blanke slavinnen!’ Naar verluidt zijn 
2189 gewone en 157 aangetekende 
stukken, en eveneens 7 postwissels 
hiermee afgestempeld.

Ook de gezondheidszorg en de 
daaraan gerelateerde hygiënische 
leefomstandigheden behoorden 
tot de aandachtsgebieden van de 
Volkenbond. In de jaren ’30 werd het 
gebrek aan gezondheidszorg voor 
de arme plattelandsbevolking een 
speerpunt van de League of Nations 
Health Organization (LNHO). In 
1932 lanceerde de gedelegeerde 
van India, met steun van China, een 
voorstel om een conferentie over 
plattelandsgezondheidszorg in de 
Oosterse landen te houden. Pas in 
mei 1936 heeft de LNHO wat met dit 
voorstel gedaan en werd het aanbod 
van Nederland geaccepteerd om 
in augustus 1937 in Bandoeng een 
dergelijk congres te organiseren. Zo 
vond van 3 tot en met 13 augustus 
in de Technische Hoogeschool deze 
Rural Hygiene Conference plaats. 
Net als in februari werd ook aan 
deze conferentie een tijdelijk 
bijpostkantoor van Bandoeng toe-
gevoegd onder de naam Bandoeng-
Volkenbond. In het speciale 
ruitstempel staat als randschrift 
‘Rural Hygiene Conference’ met 
boven en onder de datumbalk ‘Ban-
doeng/Volkenbond’. Het stempel is 
wederom alleen voor te verzenden 
post gebruikt. Ook nu weer konden 
filatelisten te stempelen poststuk-
ken in een voldoende gefrankeerde 
envelop aan de beheerder van het 
bijpostkantoor sturen. Als aan-
komststempel werd het stempel 
niet gebruikt.
Het Leger des Heils, met het 
territoriaal hoofdkwartier van 
Nederlands-Indië gelegen aan 
de Javastraat in Bandoeng, zag 
met deze Volken bond-conferentie 
een mogelijkheid om wat van zijn 
zegels af te komen. De serie was 
van 1 december 1936 tot en met 
9 januari 1937 aan de loketten 

verkrijgbaar. De toeslag kwam dus 
ten bate van het Leger des Heils, 
die de gehele netto-opbrengst heeft 
besteed aan het Indische kind. Rond 
20 november 1936 blijkt het Leger 
des Heils al zo’n 100.000 series in 
de voorverkoop te hebben besteld. 
Toen de data van de conferentie 
vaststonden ontwierp het Leger des 
Heils een speciale envelop, liet deze 
plaatselijk drukken bij Boekhandel 
en Drukkerij Visser & Co., plakte er 
vervolgens een serie van ƒ 0,55½ 
(inclusief toeslag) op, verkocht deze 
voor 60 cent en verleende aan ver-
zamelaars zijn bemiddeling bij het 
posten en afstempelen ervan op het 
tijdelijke bijpostkantoor (afb. 2). 
Hoeveel enveloppen het Leger des 
Heils heeft verkocht weten we niet, 
maar we beschikken wel over de 
aantallen met het ruitstempel Rural 
Hygiene Conference afgestem-
pelde poststukken: 1752 gewone en 
751 aangetekende. 
Nu, meer dan 80 jaar later, zijn de 
thema’s van beide Volkenbond-
conferenties nog steeds actueel. 
Ja, koloniën zijn onafhankelijke 
landen geworden, de wereldorde is 
ingrijpend veranderd, de bevolking 

is drastisch toegenomen. Maar is de 
situatie rond vrouwen- en kinder-
handel en de hygiënische toestand 
op het platteland in de Oosterse 
landen (en elders) sedert beide 
conferenties merkbaar verbeterd? 
Daar gaat filatelie niet over, wel zijn 
in deze bijdrage beide Indische pro-
pagandastempels nader verklaard.

Peter Storm van Leeuwen

Noot
1. De Volkenbond werd op 20 april 1946 
opgeheven. De Verenigde Naties, opgericht 
op 21 oktober 1945, wordt beschouwd als 
de opvolger.
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n het dossier moet in het bijzonder 
zijn aangegeven hoe de gegadigde 
Europese stad binnen het gekozen 
thema voornemens is om:

1. Culturele stromingen, die de Europeanen 
gemeen hebben en waarvoor deze stad een 
bron van inspiratie is geweest, of waartoe zij 
een bijdrage van betekenis heeft geleverd, tot 
hun recht te laten komen;
2. Evenementen en scheppend werk te 
bevorderen waarbij actoren uit de culturele 
sector van andere steden van de lidstaten van 
de Europese Unie worden betrokken en die tot 
duurzame culturele samenwerking leiden, en 
het rondreizen van de actoren in de Europese 
Unie te stimuleren;
3. Brede lagen van de bevolking te mobiliseren 
en bij het project te betrekken; 
4. Voor de opvang van de burgers van de Unie 
te zorgen en de uitstraling van de op te zetten 
evenementen via de verschillende media en 
volgens een meertalige aanpak te bevorderen;
5. De dialoog tussen de vertegenwoordigers 
van de culturen in Europa en de andere cultu-
ren in de wereld te bevorderen;
6. Het historisch erfgoed en de stedelijke 
architectuur en de kwaliteit van het leven in de 
stad op te waarderen. 

Evenementen
Elke stad stelt een programma van culturele 

Leeuwarden, Europese 
culturele hoofdstad [1]

I

Voor dit jaar 2018 zijn Leeuwarden en Valletta door de Europese 
Commissie gekozen tot Europese culturele hoofdstad. Sinds 1985 krijgt 
een stad na een voordrachtdossier te hebben ingediend deze titel. 
Vanaf 2004 worden zelfs 2 steden ieder jaar als zodanig verkozen. 
door Hans Snellenberg

evenementen vast dat de cultuur, het cultureel 
erfgoed, alsmede de plaats van de betrok-
ken stad in het gemeenschappelijk cultureel 
erfgoed voor het voetlicht brengt en waarbij 
personen uit de culturele sector uit andere 
Europese landen worden betrokken om tot 
duurzame samenwerking te komen.
Aanleiding om dit artikel te schrijven, was de 
opening op 27 januari 2018 te Leeuwarden door 
koning Willem-Alexander, die ook op televisie 
werd uitgezonden. Met een ruime presentatie 
van activiteiten, die in de loop van het jaar in 
Leeuwarden en de gehele provincie Friesland 
zullen worden georganiseerd, opende hij het 
jaar. Helaas hebben het verzoek van de organi-
satie in Leeuwarden, de ondersteuning door de 
Koninklijke Nederlandse Bond van  Filatelisten 
Verenigingen en de inspanningen van de 
postzegelverzamelaarsvereniging ‘Verenigde 
Naties-Verenigd Europa Filatelie’ niet geleid 
tot de uitgifte van een of meerdere zegels door 
PostNL, om de internationaal aansprekende 
evenementen tijdens dit jaar te promoten. 

Bezoek Friesland
Bij mijn bezoek deze zomer aan de provincie 
Friesland en aan Leeuwarden heb ik bij de VVV 
aldaar de vraag gesteld of er bij hen nog een 

filatelistisch aandenken aan de verkiezing tot 
Europese culturele hoofdstad verkrijgbaar 
was. Helaas bleek dit niet het geval. Het enige 
dat men mij kon melden was dat er een munt 
van 5 euro was uitgegeven, die men online 
kon bestellen. Ook verkocht men een velletje 
met 10 postzegels van de regiopost Friesland, 
met afbeeldingen uit geheel Friesland. Op de 
achterzijde van het vellletje waren 3 logo’s 
geplaatst, die door de organisatie worden ge-
bruikt, zodat er toch nog (minimale) aandacht 
aan deze verkiezing werd besteed. Er zijn 
echt wel voldoende voorbeelden te bedenken 
geweest, die men voor de zegel(s) had kunnen 
gebruiken. 

Geen zegels
Ik noem als voorbeelden: de Elfstedentocht 
(afb. 1), het Skûtsjesilen (afb. 2), het Kaat-
sen, de Oldenhove, de graficus M.C. Escher 
(afb. 3), de danseres Mata Hari, de Friese kle-
derdracht, het Makkumer aardewerk en het ir. 
D.F. Wouda stoomgemaal (afb. 4) als UNESCO 
Werelderfgoed. Men bevestigde wel, dat er 
regelmatig door het publiek werd gevraagd 
naar een speciale postzegel.
Ook voor het aanbod van onze vereniging om 
een overzicht van de filatelistische bijdragen 
door de diverse postadministraties vanaf 
1985 tentoon te stellen in een van de vele ten-
toonstellingsruimten was geen belangstelling 
bij de organisatie. Dit zijn zo maar twee van de 
gemiste kansen. 
Desalnietemin wil ik in dit artikel achter-
eenvolgens alle plaatsen vanaf 1985, die tot 
Europese culturele hoofdstad zijn verkozen, 
summier filatelistisch behandelen om zo het 
belang van deze uitverkiezing te benadrukken. 

1985 ATHENE
(ca. 3500 v.Chr., 656.000 inw.) 
Athene werd in 1985 als eerste stad 
verkozen tot Europese culturele 
hoofdstad. Ter gelegenheid hiervan 
hebben de Griekse posterijen 
op 7 oktober 1985 een serie van 
4 zegels uitgegeven om aan deze 
uitverkiezing aandacht te schenken. 
Het betreft de volgende zegels. 
15 dr ‘Democratie en Volk’, reliëf op 

32 dr ‘Engel’, fresco in een grotten-
kerk in Pentelikon (13e eeuw). 80 dr 
Kapodistrias Universiteit te Athene 
(afb. 5). 

1986 FLORENCE
(59 v.Chr., 377.000 inw.)
Florence werd in 1986 tot Europese 
culturele hoofdstad verkozen. 
De Italiaanse posterijen hebben 
hier geen speciale aandacht aan 
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besteed. Er zijn echter voldoende 
zegels om aandacht aan Florence te 

een zuil van de Agora van Athene. 
20 dr ‘Triton en Nimf’, Romeins 
mozaïek in Isthmia. 

1 2 3 4

65



OKTOBER 2018 FILATELIE 517

kunnen schenken.
Als aanvulling daarom hierbij toch 
de uitgifte van nog enige karakteris-
tieke voorbeelden voor Florence: 
4 juni 1994: 750 l. Domplein van 
Florence (afb. 6). 
3 mei 1995: 750 l. H.Kruis Basiliek 
te Florence.
30 augustus 2002: 37 c. Historisch 
centrum van Florence.

1987 AMSTERDAM
(1275, 853.000 inw.)
Amsterdam werd in 1987 tot Euro-
pese culturele hoofdstad verkozen. 
De Nederlandse posterijen hebben 
alleen een bijzonder stempel 
(afb. 7) aan deze uitverkiezing 
gewijd. Bovendien zijn er voldoende 
zegels uitgegeven, die aandacht 
schenken aan Amsterdam. 
Als aanvulling daarom hierbij toch 
de uitgifte van nog enige karakteris-
tieke voorbeelden voor Amsterdam: 
4 april 1975: 40 c + 15 c Begijnhof 
(afb. 8). 

5 oktober 1982: 50 c Paleis op de 
Dam. 
9 augustus 2005: 5 x € 0,39 Blokje 
‘Mooi Nederland’. 
25 maart 2012: Europa 1 ‘Bezoek … 
Herengracht’. 2
5 maart 2012: Europa 1 ‘Bezoek … 
Magere Brug’. 
11 augustus 2014: 1 UNESCO Werel-
derfgoed ‘Grachtengordel’ 

1988 BERLIJN
(ca. 1230, 3.438.000 inw.)
Berlijn werd in 1988 tot Europese 
culturele hoofdstad verkozen. Ter 
gelegenheid hiervan heeft de Duitse 
Post voor West Berlijn op 14 januari 
1988 een speciale zegel uitgegeven 
om aan deze uitverkiezing aandacht 
te schenken. Het betreft de volgende 
zegel.  80 Pf. Berlijnse beer (afb. 9).

Als aanvulling hierbij ook de uitgifte 
van nog enige karakteristieke voor-
beelden voor Berlijn ter gelegenheid 
van het 750-jarig bestaan van Berlijn:
15 januari 1987:
40 Pf. Stadsgezicht (ca. 1650). 
50 Pf. Slot Charlottenburg (ca. 1830). 
60 Pf. Turbinehal van AEG (1909).
80 Pf. Philamonium- en Kamer-
muziekzaal 
Deze zegels zijn in een blokje 
verschenen. Bovendien is zowel 
door de Bonds republiek Duitsland 
als door West-Berlijn op 15 januari 
1987 ook nog een zegel t.g.v. dit 
750-jarig bestaan uitgegeven:
80 Pf. Diverse bezienswaardig-
heden in Berlijn (afb. 10).

1989 PARIJS
(voor 52 v.Chr. 2.220.000 inw.)
Parijs werd in 1989 tot Europese cul-
turele hoofdstad verkozen. Speciale 
aandacht voor dit feit is er door de 
Franse posterijen niet aan gewijd. 
Onder de Franse president Mitterand 
waren vele grote werken ter hand 
genomen, waaronder de vernieuwing 
en verbouwing van het museum 
‘Grand Louvre’. Ook het Asterix-
pretpark in Parijs-Noord wordt in 
dit jaar geopend. Bovendien bestaat 
de Eiffeltoren in 1989 100 jaar. Een 
mooie strip van 5 zegels (afb. 11) 
(waarde elk 2,20 fr.), uitgegeven op 
22 april 1989 laat deze feiten zien, 
echter zonder de verwijzing naar de 

uitverkiezing als Europese culturele 
hoofdstad. 
Als aanvulling daarom hierbij toch 
de uitgifte van nog enige karakteris-
tieke voorbeelden voor Parijs:
8 oktober 1938: 65 c + 35 c Arc de 
Triomphe. 
5 mei 1939:10 F + 6 F Eiffeltoren. 
6 januari 1947: 90 c + 50 c Notre-
Dame. 
27 mei 1978: 0,80 fr. Pont Neuf. 
20 november 1993: 2,80 fr. en 
4,40 fr. Het Louvre (afb. 12). 
31 december 1994: 4,40 fr. Champs 
Elysées.

1990 GLASGOW
(ca. 500, 580.000 inw.) 
Glasgow werd in 1990 tot Europese 
culturele hoofdstad verkozen. Royal 
Mail heeft op 6 maart 1990 2 speci-
ale zegels uitgegeven om aan deze 
uitverkiezing aandacht te schenken. 
Het betreft de volgende zegels. 

20 p Kunstacademie (vanaf 1897).
37 p Templeton Tapijtenfabriek 
(afb. 13).
De zegels zijn gedrukt in vellen van 
2 x (5 x 10 zegels) met tussen-
strook. Bovendien is er een speciaal 
postwaardestuk (luchtpostomslag) 
uitgegeven.

1991 DUBLIN 
(ca. 988, 528.000 inw.)
Dublin werd in 1991 tot Europese 
culturele hoofdstad verkozen. De 
Ierse posterijen hebben op 11 april 
1991 een serie van 4 zegels uitge-
geven om aan deze uitverkiezing 
aandacht te schenken. Het betreft 
de volgende zegels.
28 p Scene uit ‘La Traviata’.
32 p Stadhuis. 
44 p St. Patrick Kathedraal (afb. 14).
52 p Douanekantoor.
Bovendien is er ook nog een 
prestigeboekje uitgegeven, waarin 
2 blokjes, die resp. alle zegels en de 
zegels met de waarden 28, 32 en 
44 p bevatten.

7 9 10
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1992 MADRID 
(ca. 800, 3.165.000 inw.)
Madrid werd in 1992 tot Europese 
culturele hoofdstad verkozen. De 
Spaanse posterijen hebben op 
29 juli 1991 reeds een serie van 
4 zegels uitgegeven om aan deze 
uitverkiezing aandacht te schenken. 
Vervolgens hebben zij op 24 novem-
ber 1992 nogmaals een serie van 
4 zegels uitgegeven.
15 pta. + 5 pta. Apollo Fonteinen.
25 pta. + 5 pta. Alvaro de Bazán-
Monument (afb. 15).

45 pta. + 5 pta. Nationale Bank.
55 pta. + 5 pta. San Isidro Instituut. 

17 pta. + 5 pta. Koningin Sofia 
Museum.
17 pta. + 5 pta. Koninklijk Theater.
17 pta. + 5 pta. Stedelijk Museum. 
17 pta. + 5 pta. Prado Museum 
(afb. 16).

Bovendien zijn er in verschillende 
waarden automaatzegels met enkel 
het logo uitgegeven.

1993 ANTWERPEN
(ca. 650, 521.000 inw.)
Antwerpen werd in 1993 tot Euro-
pese culturele hoofdstad verkozen. 
De Belgische posterijen hebben 
op 19 maart 1993 een serie van 
5 zegels uitgegeven om aan deze 
uitverkiezing aandacht te schenken. 
Het betreft de volgende zegels.
15 fr. Stadsgezicht (afb. 17). 
15 fr. Stadhuis, architect C. Floris 
(1514-1575).
15 fr. Vrouwenhoofden en solda-
tentorso, studieschets van Jacob 
Jordaens (1593-1678).
15 fr. Deel van het Jacobusaltaar te 
Schoonbroek. 
15 fr. Moeder Gods door engelen 
omringd (detail), glazen raam van 
Eugeen Voors (1879-1975)

1994 LISSABON 
(ca. 1200 v.Chr., 2.900.000 inw.)
Lissabon werd in 1994 tot Europese 
culturele hoofdstad verkozen. De 
Portugese posterijen hebben op 
1 juli 1994 een serie van 4 zegels en 
een blokje met daarin de 4 zegels 
uitgegeven om aan deze uitverkie-
zing aandacht te schenken. Het 
betreft de volgende zegels.
45 e Symbool voor de muziek.
75 e Symbool voor de foto- en 
filmkunst.
100 e Symbool voor het theater en 
ballet.
140 e Symbool voor de beeldende 
kunst (afb. 18).

1995 LUXEMBURG 
(963, 101.000 inw.)
Luxemburg werd in 1995 tot Euro-
pese culturele hoofdstad verkozen. 
De Luxemburgse posterijen hebben 
op 6 maart 1995 een serie van 3 ze-
gels, een strip van 4 zegels en een 
losse zegel uitgegeven om aan deze 
uitverkiezing aandacht te schenken. 
Het betreft de volgende zegels.
16 fr. Antipodische koning.
16 fr. Arkadenhuis en gele toren.
16 fr. De kleine weg.
Strip van 4 zegels van 16 fr. met 
doorlopend panorama van de stad 
Luxemburg (naar een schilderij van 
Carlo Losch, *1937).
16 fr. Embleem, naar ontwerp van 
Jacques Nicolay (afb. 19). 

1996 KOPENHAGEN 
(ca.1000, 549.000 inw.)
Kopenhagen werd in 1996 tot Euro-
pese culturele hoofdstad verkozen. 

De Deense posterijen hebben 
op 25 januari 1996 een serie van 
4 zegels uitgeven om aan deze 
uitverkiezing aandacht te schenken. 
Het betreft de volgende zegels. 
3,75 Kr. De Ronde toren.
5,00 Kr. Slot Christiansborg.
8,75 Kr. De Marmeren Kerk.
12,00 Kr. De kleine Zeemeermin 
(afb. 20).

Bovendien is er nog een postzegel-
boekje met 10 zegels van 3,75 Kr. 
en een postwaardestuk (briefkaart) 
met ingedrukt zegel van 3,75 Kr. 
uitgegeven. 

1997 THESSALONIKI 
(315 v.Chr., 320.000 inw.)
Thessaloniki werd in 1997 tot Euro-
pese culturele hoofdstad verkozen. 
De Griekse posterijen hebben 

op 26 maart 1997 een serie van 
5 zegels uitgegeven om aan deze 
uitverkiezing aandacht te schenken. 
Het betreft de volgende zegels.
80 Dr. H. Demetrios (<4e eeuw), 
naar fresco 14e eeuw.
100 Dr. Voorgevel van het Hippo-
crates ziekenhuis (afb. 21).

120 Dr. Standbeeldsokkel met 
inscriptie, rond reliëf van vrouwen-
hoofd.
150 Dr. Koepelmozaïek in de St.-
Greorgioskerk (5e - 6e eeuw).
300 Dr. Miskelk (14e eeuw) uit het 
Watopediu-klooster. 

1998 STOCKHOLM 
(1252, 935.000 inw.) 
Stockholm werd in 1998 tot Euro-
pese culturele hoofdstad verkozen. 
De Zweedse posterijen hebben op 
14 mei 1998 een postzegelboekje 
(afb. 22), in oranje, met 2 x 2 zegels 
uitgegeven om aan deze uitverkie-
zing aandacht te schenken. Het 
betreft de volgende zegels. 
7 Kr. Koninklijk slot. 
7 Kr. Gezicht op de oude stad 
(afb. 23).
Bovendien is er op dezelfde datum 
een postzegelboekje (in blauw) 
uitgegeven met 6 zegels, waarvan 
2 met hetzelfde ontwerp als boven-
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genoemde zegels, echter met de 
waarde-aanduiding ‘brev’.
Brev Koninklijk slot.
Brev Gezicht op de oude stad.
Brev Opera huis.
Brev Zeilboten op Riddarfjärden.
Brev Het badstrand van Langholmen. 
Brev Stadhuis.

1999 WEIMAR
(899, 64.000 inw.) 
Weimar werd in 1999 tot Europese 
culturele hoofdstad verkozen. De 
Duitse posterijen hebben op 14 ja-
nuari 1999 een zegel uitgegeven om 
aan deze uitverkiezing aandacht te 
schenken. Het betreft dit zegel: 
100 Pf. 1100 jaar Weimar, Friedrich 
von Schiller (1759-1809), Johann 
Wolfgang von Goethe (1749-1832), 
Christoph Martin Wieland (1733-
1813), Johann Gottfried von Herder 
(1744-1803), dichters en schrijvers, 
Nationaal Duits Theater (afb. 24). 
Bovendien werd de zegel uitge-
geven in een postzegelboekje van 
10 zegels, evenals verschillende 
postwaardestukken (formaat grote 
briefkaart) en normaal briefkaart-
formaat met ingedrukte afbeelding. 

2000 AVIGNON
(1309, 90.000 inw.)
Avignon werd in 2000 als een van 
de negen plaatsen tot Europese 
culturele hoofdstad verkozen. De 
Franse posterijen hebben filatelis-
tisch geen enkele aandacht hieraan 

geschonken. Wel zijn er enige 
afbeeldingen van Avignon bekend.
Als aanvulling daarom hierbij toch 
de uitgifte van nog enige karakteris-
tieke voorbeelden voor Avignon:
20 juni 1938 3 Fr. Gezicht op Avignon.
7 maart 2009 0,70 € Palais du 
Pape, Avignon (afb. 25). 

2000 BERGEN
(1070, 275.000 inw.)
Bergen werd in 2000 als een van 
de negen plaatsen tot Europese 
culturele hoofdstad verkozen. De 
Noorse posterijen hebben filatelis-
tisch geen enkele aandacht hieraan 
geschonken. Wel zijn er enige 
afbeeldingen van Bergen bekend. 
Als aanvulling daarom hierbij toch 
de uitgifte van nog enige karakteris-
tieke voorbeelden voor Bergen:
25 oktober 1965 90 øre Sunnive, 
beschermheilige van Bergen, voor 
oude huizen.
26 februari 1981 1,70 Kr. Rozen-
krans toren te Bergen (afb. 26).

19 april 1994 0,50 Kr. Hanzewijk te 
Bergen.

2000 BOLOGNA
(510 v.Chr., 388.000 inw.)
Bologna werd in 2000 als een van 
de negen plaatsen tot Europese 
culturele hoofdstad verkozen. De 
posterijen van San Marino hebben 
op 27 april 2000 een serie van 
4 zegels uitgegeven om aan deze 

uitverkiezing aandacht te schenken. 
Het betreft de volgende zegels.
650 L./0,34 € Regeringspaleis te San 
Marino, Beursgebouw te Bologna
800 L./0,41 € Beursgebouw, 
St.Pietro Kathedraal, Klokkentoren, 
St.Petronio Basiliek, radiozendmast.
1200 L./0,62 € St.Petronio Basiliek, 
H.Maria-della-Vita-Kerk, Asinelli- 
en Garisenda Torens, microchip, 
zendmast (afb. 27).

1500 L./0,77 € St.Giacomo-
Maggiore-Kerk, Arengo Toren, 
St.Francesco-Kerk, stilleven, 
antiquariaat. 

2000 BRUSSEL
(979, 180.000 inw.) 
Brussel werd in 2000 als een van 
de negen plaatsen tot Europese 
culturele hoofdstad verkozen. De 
Belgische posterijen hebben op 
22 januari 2000 een strip van 3 ze-
gels met doorlopend beeld en aan 
beide uiteinden een toegevoegde 
tekst uitgegeven om aan deze 
uitverkiezing aandacht te schenken. 
Het betreft de volgende zegels.
17 Fr./0,42 € Mensen van verschil-
lende culturen. 
17 Fr./0,42 € Toots Tielemans en 
Anna-Teresa de Keersmaeker, 
kunstenaars. 

17 Fr./0,42 € Vliegtuig, Hogesnel-
heidstrein, Schepen.
Dit alles geprojecteerd in het pano-
rama van de stad Brussel met als 
tekst ‘ville européenne de la culture 
de l’an 2000/ europese cultuurstad 
van het jaar 2000’, resp. ‘Europäi-
sche Kulturstadt des Jahres 2000/
european city of culture of the 
year 2000’, met logo en BRUSSEL/
BRUXELLES (afb. 28).

2000 HELSINKI
(1550, 610.000 inw.) 
Helsinki werd in 2000 als een van 
de negen plaatsen tot Europese 
culturele hoofdstad verkozen. De 
Finse posterijen hebben op 12 ja-
nuari 2000 een postzegelboekje 
uitgegeven, waarin 2 velletjes van 
4 verschillende zegels om aan deze 
uitverkiezing aandacht te schenken. 
Het betreft de volgende zegels.
3,50 M. Museum voor Hedendaagse 
Kunst ‘Kiasma’.
3,50 M. Dom aan Senaatsplein.
3,50 M. Finlandia Hal.
3,50 M. Media- en Kultuurcentrum 
‘Lasipatatsi’.
3,50 M. ‘Jacht op de verdwenen 
kroon’, op Suomenlinna.
3.50 M. Strömlingsmarkt.
3,50 M. Festival ‘Kracht van het 
licht’ (afb. 29).

3,50 M. Openluchtconcert in het 
Kaivopuistopark.

(wordt vervolgd)

VN-VE FILATELIE
Dé vereniging voor verzamelaars 
van de thema’s “Verenigde Naties” en 
“Verenigd Europa”, al bijna 60 jaar. 
4 bijeenkomsten per jaar in het  midden 
van het land, elk met een veiling van 
ca. 350 kavels. Eigen fullcolour 
 bulletin “Grenzenloos”, dat 4 x per jaar 
verschijnt. Deelname aan nieuwtjes

dienst, contacten met verenigingen 
in binnen en buitenland.

Lid worden? 
Als u meer van onze vereniging wilt 
weten, een uitnodiging voor een van 
onze bijeenkomsten wilt ontvangen of 
nog beter natuurlijk lid wilt worden dan 
vindt u hierbij onze contact gegevens.

Secretariaat:
J.M. (Hans) Snellenberg 
Porfier 9, 3831 VL Leusden 
telefoon 0334943567 
Email secr@vnve.eu 
Website www.vnve.eu 
Lid van de KNBF – 023 
KvK nummer 40478954 
U bent van harte welkom!!!
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door Laurentz Jonker

eze werd als onderdeel van het 
cultureel programma (Olympic Arts 
Festival) van de Olympische Spelen 
in LA-1984 in het conferentiegebouw 

van Pasadena-Center gehouden (afb. 2). Deze 
eerste Olymphilex was van propagandistische 
aard, waarbij alle voorafgaande Olympische 
Spelen filatelistisch aan bod kwamen. Ik nam 
uiteraard Amsterdam 1928 en daarnaast 
Melbourne 1956 voor mijn rekening. 

Postzegelvrienden
In de catalogus sierden foto’s van de deel-
nemers. Zo kon het gebeuren dat een grote 
groep Japanse bezoekers mij herkende en 
 ‘bestormde’ als was ik een beroemde olym-
pische atleet, en mij vroegen een handteke-
ning te plaatsen bij de foto in de catalogus. 
Als beloning ontvingen alle participanten een 
 officiële deelnemersmedaille die normaal 
gesproken alleen aan de atleten wordt 
uitgereikt. 
Toen de Olympische spelen aanvingen was ik 
meestal met Californische postzegelvrienden 

Na de oprichting van de FIPO (Fédération Internationale de Philatélie 
Olympique) door het IOC (International Olympic Committee) op 7 december 
1982 te Lausanne (afb. 1) werd ik als mede oprichter van de FIPO door het 
LAOOC (Los Angeles Olympic Organizing Committee) uitgenodigd om aan 
de Olymphilex ’84 postzegeltentoonstelling deel te nemen. 

D

Olymphilex ’84
onderweg naar de Olympische locaties. Want 
iedere locatie had zijn eigen postkantoor, dat 
buiten de ingang van het stadion gesitueerd 
was. Klantvriendelijk, een entreebewijs was 
immers niet vereist. 

Olympische postkantoren in LA-1984
Deze kantoren waren uitgerust met alle 
verschenen olympische zegels, twee gele-
genheidstempels type ‘bullseye’ (vierkant) 
en type ‘killerbar’ (vierkant met rechts een 
samenhang van verschillende gestileerde 
lijnen), een algemeen dubbelcirkel olympisch 
stempel, postwaardenstukken en zelfs een 
olympische frankeermachinestempel. Deze 
werden nauwelijks gebruikt. Alleen ingewij-
den waren op de hoogte van het bestaan. 
Als je er naar vroeg, stond het meestal nog 
ingepakt in het schap of magazijn. Sommige 
postambtenaren weigerden de frankeerma-
chine uit te pakken en te gebruiken. Door 
bemiddeling van de postdirecteur werden zij 
naderhand verplicht om aan het verzoek van 
de klant gehoor te geven. De frankeermachi-
nestempels zijn slechts door een nummer 
van elkaar te onderscheiden. Er werden geen 

aantekenstroken gebruikt met olympische 
indicatie. Ook hier is het nummer van onder-
scheidend belang. Een persoonlijke studie na 
de spelen leerde dat op de Olympische loca-
ties weinig aangetekende post was verstuurd. 
Naast het postkantoor waren enkele tafels 
met parasol voor bescherming tegen de zon 
geplaatst waar postdames naar hartenlust 
stempelden (afb. 3+4). Door de verplaatsin-
gen beschikte de moderne vijfkamp over een 
mobiel postkantoor waar de olympische dub-
belcirkel met zwarte inkt werd gestempeld. 
Bij alle andere kantoren was dat rood.

Gouden medaillewinnaars
Bijna alle poststukken die ik heb zijn gesig-
neerd zijn door gouden medaillewinnaars. 
Met hulp van nationale olympische comités 
schreef ik de winnaars na de spelen aan met 
het vriendelijke verzoek het meegestuurde 
poststuk te willen voorzien van een handte-
kening en in de bijgevoegde retourenvelop 
terug te sturen. Grotendeels gebeurde dat 
wonderwel. Soms ook niet, zoals bij Carl 
Lewis de koning-keizer-admiraal van de 
spelen. Wel van Michael Jordan de collega 
basketballer die in 1984 aan het begin van 
zijn carrière stond en later uitgroeide tot 
’s werelds beste basketballer ooit. Greg 
Louganis, de bij leven legendarische schoon-
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Afb. 1: Frankeer
machinestempel 
van het IOC in 
Lausanne met 
vermelding 
dat de FIPO op 
7 december 1982 
gecreëerd is.

Afb. 2: LAOOC afdeling Olympic Arts 
Festival. Aangetekende expresse 
brief per luchtpost verstuurd van 
LA naar Zwolle. De brief is van de 
openingsceremonie op 28 Jul 84 
waarbij onder andere de olympische 
vlam in het Coliseum ontstoken 
werd. Vandaar stempel ‘Olympic 
Flame Station’. Vanaf 29 Jul 84 werd 
dit stempel vervangen door ‘Athle-
tics Station’. Bij deze belangrijkste 
olympische locatie stonden drie 
postkantoorgebouwen naast elkaar 
opgesteld. Het porto op deze brief is 
met  $ 5,75 correct. Omgerekend was 
dat bijna 19 gulden. In die tijd een 
fors bedrag. Aantekenstrook is num
mer 603. Op de laatste dag 12 au
gustus 1984 noteerde ik nummer 
660. Ik praat dan over het drukst 
bezochte olympisch postkantoor. 
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springer, het Amerikaanse lievelingetje van 
de spelen turnster Mary Lou Retton (afb. 5) 
of van onze landsman de kokette ‘football 
referee’ Jan Keizer uit Volendam die de 
voetbalfinale Frankrijk-Brazilië (2-0) in de 
Rose Bowl floot (afb. 6). Bij toeval ontmoette 
ik hem ’s avonds aan de bar van mijn hotel en 
maakte met hem de afspraak. Toeval speelde 
vaker een rol. Als ik samen met een van mijn 
Amerikaanse olympische verzamelvrien-
den met een vliegtuig voor 12 personen de 
Grand Canyons bezocht, vergezelden ons als 
medepassagiers de Duitse baanwielerploeg 
(afb. 7). Ook werd ik bij de retourzendingen 
menigmaal verrast met extra’s als foto’s en 
persoonlijke krabbels. 

1932
De Nederlandse Olympiërs van 1932, die 
9 weken reisden naar en in LA vertoefden, 
beleefden hun mooiste reis. Dat gold ook 
voor mij met 4 weken verblijf in LA. Menig 
uitstapje gemaakt, veel gezien en beleefd. 
Vaak uitgenodigd en ongeveer 10 wedstrijden 
live meegemaakt, waarvan tweemaal op de 

Afb. 3: Postkantoor ‘Swimming Station’ met rechts tafel en parasol waar gestempeld werd. 
De zwemwedstrijden zijn in volle gang en de postdames zijn tijdelijk werkloos.

Afb. 4: Postkantoor ‘Football Station’. Lange rijen wachtenden voor de voetbalfinale 
BraziliëFrankrijk. Ik had er rekening mee gehouden. Ondanks dat was ik pas na twee 
uur aan de beurt en miste daardoor de eerste 20 minuten van de wedstrijd. 

Afb. 5: Brief 
per luchtpost 
verstuurd 
van Los 
Angeles 
naar Zwolle. 
Olympisch 
type ‘killer-
bar’ stempel 
en turnzegel 
28c aan
gevuld met 
frankeerma
chinestrook 
van 12c. 
Dubbelcirkel 
stempel ‘1984 
Olympic 
Games’. 
Het nummer van de frankeermachine is 954251. Deze PB (Pitney Bowes) machine werd alleen op postkantoor 
‘Gym nastics Station’ gebruikt. De datum is 1.Aug.1984. Dit was de finaledag waarop Mary Lou Retton algemeen 
turnkampioen werd. Zij signeerde in stijl met gouden inkt. 

Afb. 6: Scheidsrechter Jan Keizer floot de voetbalfinale op 11 Aug 84 in het 
befaamde stadion van Pasadena ‘The Rose Bowl’. Op de kaart van dit stadion 
voetbalzegel 28c, voetbalstempel type ‘bull’s eye’ , voetbalvignet met signatuur 
van Jan Keizer.

Afb. 7:  Op een lokaal vliegveld in LA met vluchten naar de Grand Canyons ontmoette ik de Duitse wiel
renbaanploeg. De brief met toepasselijk wielrenzegel 35c en type ‘bull’s eye’ stempel van het olympisch 
dorp ‘Village Station’. Het couvert is links gesigneerd door: Udo Hempel (coach), Manfred Donicke, 
Reinhard Alber, Marc Messerschmidt en Gerhard Strittmatter. Drie van hen waren medaillewinnaars. 

VIP tribune in het Coliseum bij de eindstreep 
van de loopnummers in atletiek. Inderdaad 
met veel VIPS om mij heen als vermaarde 
ex-olympiërs, staatshoofden en filmsterren. 
Zowel een eenmalige als buitengewone erva-

ring. Als laatste de quote: met 2.000 gulden 
vertrokken, met 2.000 gulden teruggekeerd. 
Dat verhaal houdt u nog te goed, evenals 
een prachtige anekdote over Amerikaanse 
mentaliteit. 
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olumbus noemde dit eiland: La (isla) 
Española (Hispaniola in het Latijn), 
wat later La Española is geworden 
(afb. 1 met rechtsboven La Española 

en de handtekening van Columbus). Ook de 
naam Quizqueia (moeder van alle gewesten) 
doet er de ronde en het werd zelfs Hayti 
genoemd. De termen Santo Domingo en Saint 
Dominque waren in zwang voor respectievelijk 
het Spaanstalige en het Franstalige deel, maar 
beide namen werden ook voor aanduiding van 
het gehele eiland gebruikt.

Kolonisatie
Omdat Spanje met de kolonisatie van dit 
gebied, waar goud noch zilver werd gevonden, 
geen haast had, zagen Franse, Engelse en 
Hollandse zeerovers hun kans schoon zich 
hier in de grillige bergen te vestigen, want 

Haïti, land van 
bittere armoede

C

Toen Columbus op de Noordkust van 
Haïti in 1492 schipbreuk leed en een 
van zijn drie schepen verspeelde, 
kwam hij te midden van de Taino-
indianen terecht, die de Spaanse gasten 
goed gezind waren. Maar hij kon niet 
vermoeden dat bijna de gehele bevolking 
ten onder zou gaan aan het zware werk 
en de ziektes die hij, z’n metgezellen 
en zijn navolgers, ongewild hadden 
meegebracht uit Europa, waar tegen de 
Indianen geen resistentie hadden. 
door Anton Luijendijk

hiervandaan lag het Caribisch gebied voor 
hen open. Vooral het eiland La Tortuga aan de 
noordkust was bij hen favoriet (afb. 2a+b). Op 
het westelijke deel van Santo Domingo hadden 
zich Franse planters gevestigd, die daar suiker 
en tabak waren gaan verbouwen. Aanvankelijk 
lieten zij dit zware werk door lokale indianen 
doen, maar dezen konden dit niet aan. Zij stier-
ven door besmettelijke ziektes, meegebracht 
door de binnendringers vanuit Europa en als 
zij deze ziektes doorstaan hadden, gingen zij 
aan het zware werk ten onder. Verder hadden 
zij rekening te houden met de encomienda. 
Dit was voor Spanjaarden een manier om 
aan grond te komen. Hadden zij een groepje 
indianen onder zich, dan moest dat bekeerd 
worden tot het rooms-katholieke geloof. Waren 
zij eenmaal gedoopt, dan had deze Spanjaard 
recht op een stuk land, waarop de bekeerlin-

gen moesten werken. Deze dwangarbeid beviel 
sommige gelovigen niet, waardoor er in Spanje 
veel weerstand tegen de encomienda bestond. 
Nieuwe wetten uit Spanje verboden het onder 
dwang zetten van de inheemsen. Daarom werd 
overgegaan op de invoer van uitheemsen: 
slaven uit Afrika, waar de blanke overheersers 
niet zachtzinnig mee omgingen.

Slaven
Ook de Fransen hadden richtlijnen voor de om-
gang met slaven: le Code Noir, opgesteld door 
Jean-Baptiste Colbert en uitgevaardigd door 
Lodewijk XIV. Hier enkele regels uit die wet: 
Joden mogen niet in de Franse koloniën wonen.
Slaven moeten rooms-katholiek gedoopt zijn.
Iedere godsdienst, behalve het rooms-katholi-
cisme, is verboden.
Slavenhouders moeten rooms-katholiek zijn.
Een slaaf die zijn meester, diens vrouw of diens 
kinderen slaat wordt geëxecuteerd.
Meesters mogen slaven ketenen en slaan, maar 
niet folteren (afb. 3).

Vanaf 1697 behoort het westelijke deel van 
het eiland bij Frankrijk, bekrachtigd door de 
vrede van Rijswijk die de negenjarige oorlog 
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tussen de Grote Alliantie beëindigde. Deze 
alliantie bestond uit het Heilige Roomse 
Rijk, Denemarken, Zweden, het hertogdom 
Savoye, Spanje, Engeland en de Nederlandse 
Republiek enerzijds en Frankrijk anderzijds. 
Lodewijk XIV van Frankrijk (afb. 4) erkende 
Willem III van Oranje-Nassau als koning van 
Engeland (afb. 5) en moest alle veroveringen 
op Spanje ongedaan maken op een na: het 
westelijke deel van Hispaniola kwam officieel 
aan Frankrijk als Saint-Dominque.

Slavenopstand
Er breken tyfus- en pokkenepidemieën uit, 
die grote sterfte onder de slaven veroorzaken. 
Dan in 1791 dringen ook hier de nieuwe ideeën 
van de Franse Revolutie door (afb. 6). De 
eigenaren van de plantages plachten immers 
hun zonen naar Frankrijk te sturen voor een 
goede opleiding; zij maakten daar kennis met 
de nieuwe gedachten, die zij op hun geboorte-
grond weer ventileerden. Het zijn uiteindelijk 
de slaven die de opstand ontketenen. De 
slavenopstand barst los in de nacht van 22 au-
gustus 1791, in het noorden van Saint Domin-
gue, niet ver van Cap Français (afb. 7). Op een 
open plek in het Bwa Kaiman of Kaaimannen-
bos wordt een voodoo-bijeenkomst gehouden 
onder leiding van de weggelopen slaaf Dutty 
Boukman en de voodoo-priesteres (mambo) 
Cécile Fatiman (afb. 8). Boukman heeft als 
toezichthouder over de slaven (commandeur) 
en later als koetsier gewerkt op de Clement 
plantage, een van de eerste plantages die in 
rook op gaat. Dutty werd daarna in november 
1791 door de Fransen gedood. Toussaint Lou-
verture (afb. 9), een voormalige slaaf, zette de 
opstand voort, waarbij alle blanke bewoners 
van Saint Dominque werden vermoord. Alle 
vrije kleurlingen en zwarte mensen stonden 
tegen het oude regime op en waren in een 
klap vrij! De civiele rechten werkten nu in hun 
voordeel. 
Ook in het noorden vond een slavenrevolutie 
plaats. Zelfs het Spaanstalige deel ontkwam 
niet aan de revolte; ook daar vonden zware 
slachtpartijen plaats onder de Spanjaarden 
en de blanke planters. De Britse indringers 
werden eruit gejaagd. Maar Frankrijk liet het er 
niet bij zitten en zond in 1792 troepen om de 
orde te herstellen. De strijd binnen Haïti tus-
sen de vrije kleurlingen, die werd aangevoerd 
door en tussen de Haïtianen van Afrikaanse 
afkomst, geleid door Louverture, leidde tot de 
Oorlog van de Messen in 1799 en 1800. Vele 
overlevenden van de vrije kleurlingen verlieten 
Haïti als vluchteling.

Napoleon
Toen Louverture een grondwet voor de afge-
scheiden kolonie had gemaakt, greep in 1802 
Napoleon Bonaparte (afb. 10) in door een 
expeditie van 20.000 soldaten en nog eens zo-
veel zeelieden te sturen onder commando van 
zijn zwager, generaal Charles Leclerc (afb. 11), 
die de opdracht had de kolonie te heroveren. 
De Fransen boekten enkele overwinningen, 
maar na een paar maanden waren de meesten 

door de gele koorts geveld. De rest wist 
door een list Louverture gevangen te nemen 
en naar Frankrijk over te brengen, waar hij 
uiteindelijk in 1802 in de gevangenis van Fort 
de Joux (afb. 12) bezweek aan tuberculose. 
Samen met de vrije kleurlingen en geallieer-
den wisten de slaven de strijd voort te zetten; 
Jean-Jacques Dessalines (afb. 13) gaf de 
Franse troepen op 18 november 1803 de gena-
deslag op het slagveld van Vertières (afb. 14). 
De eerste geslaagde slavenrevolutie stond nu 
op zijn naam. Napoleon trok zijn troepen terug 
en berustte in het verlies van deze kolonie. Uit 
frustratie verkocht hij Louisiana (New France), 
het Franse bezit in de VS, aan de VS (afb. 15).

Saint Dominque 
Op 1 januari 1804 proclameerde Dessalines 
de onafhankelijkheid van Saint Dominque. Hij 
gaf het de naam Haïti. Zijn troepen hadden 
hem tot keizer voor het leven uitgeroepen. Dit 
eerste keizerrijk duurde tot 1806. In die tijd 
wist hij alle blanken uit te roeien, behalve de 
Poolse soldaten, die met Napoleons leger mee 
hadden moeten vechten, maar gedeserteerd 
waren en de zijde van de opstandelingen 

hadden gekozen. Een golf vluchtelingen week 
uit naar New Orleans in 1809. Van 1806 tot 
1820 was Haïti verdeeld in een koninkrijk in 
het noorden met Henri Christoph (afb. 16) 
als koning en een republiek in het zuiden met 
Alexander Pétion (afb. 17) als president. In 
beide gebieden gold een feodaal corveesys-
teem, waarbij de burgerij werk om niet ver-
richt in projecten als aanleg van fortificaties 
in het Noorden om Franse invasies te stoppen 
en de verdeling van stukken land in het Zuiden 
(afb. 18, landkaart). Koning Henri Christoph 
woonde in de citadel, een gefortificeerd 
kasteel aan de noordkust om aanvallen van 
bijvoorbeeld de Fransen te kunnen weerstaan 
(afb. 19); dit kasteel bestaat nog steeds en is 
thans een toeristische trekpleister.

Haïti
Van 1821 tot 1844 komt de eenwording van 
Haiti tot stand. Jean-Pierre Boyer (afb. 20), 
een kleurling en de opvolger van Piéton, 
verenigde het gehele eiland tot een natie, 
regeerde met ijzeren hand en wist de slavernij 
geheel op te heffen. In de strijd de landbouw 
te activeren om voor de handel producten te 
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gaan verbouwen, nam Boyer de Code Rural 
aan die het de boeren verbood de plantage 
te verlaten, in de stad te gaan wonen, of een 
eigen landbouwbedrijf te starten want de 
boeren wilden niet op plantages werken maar 
een eigen boerderij beginnen.

Koning Karel X van Frankrijk (afb. 21) zond in 
juli 1825 een vloot naar het eiland om het te 
heroveren. President Boyer ging onder druk 
akkoord met een verdrag, waarin Frankrijk de 
onafhankelijkheid van de natie erkende in ruil 
voor een betaling van 150 miljoen frank. Later 
herriep de koning zijn rechten op het eiland 
en aanvaardde de onafhankelijkheid van Haïti. 
Maar het te betalen bedrag, weliswaar tot 
90 miljoen teruggebracht, bleef staan. Haïti 
was natuurlijk niet bij machte deze schuld 
in te lossen en dat heeft altijd een stempel 
gedrukt op de economie van het land; pas in 
1947 is het restant van de schuld kwijtgeschol-
den. Na het verlies van de steun die zijn elite 

hem had gegeven, werd hij in 1843 afgezet en 
in ballingschap gezonden. Maar de afgedwon-
gen schuld bleef decennia lang de opbloei van 
de economie van Haïti belemmeren.

Santo Domingo 
In 1844 scheidde het Spaanse deel zich onder 
de naam Santo Domingo af, waartegen Haïti 
zich hevig verzette, maar de regering zag er 
toch vanaf de republiek tot overgave te 
dwingen. Tot het 2e rijk regeerden Charles 
Rivière Hérard, generaal Jean-Louis Pierrot en 
generaal Jean-Baptiste Riché. Het tweede rijk 
werd van 1849-1859 bestuurd door gene-
raal Faustin Soulouque (afb. 22). Maar toen 
Frankrijk in 1848 Santo Domingo erkende als 
een vrije, onafhankelijke staat en ook nog een 
verdrag sloot van vrede, vriendschap, handel 
en scheepvaart, besloot Soulouque het oosten 
van Santo Domingo binnen te vallen, voordat 
de ratificatie van het verdrag had plaats gevon-
den. Hij bezette San Juan en Azua, het laatste 

bolwerk voor de hoofdstad, maar door grote 
onvrede in Port au Prince ging hij halsoverkop 
terug. De Dominicanen hergroepeerden zich, 
namen de verloren steden weer in en staken 
Dame-Marie, een plaats op de meest westelijke 
punt van Haïti, in brand. Intussen had Soulou-
que zichzelf tot keizer benoemd, Engeland en 
Frankrijk regelden namens Santo Domingo 
een wapenstilstand. Generaal Fabre Geffrand 
versloeg het leger van Soulouque en nam de 
macht over. Soulouque trad af en werd in bal-
lingschap gezet op een Brits schip in 1859.

Bezetting
De situatie bleef zeer onstabiel door steeds 
weer nieuwe onrust en nieuwe machtsverhou-
dingen in Haïti. De VS bezette het land toen 
president Vilbrun Guillaume Sam op straat 
werd vermoord. De VS wilden rust en stabili-
teit in hun achtertuin en zij bleven er van 1915 
tot 1934. In die periode legden zij 1.700 km 
wegen aan en bouwden 189 bruggen; zij maak-
ten hier ook gebruik van het corveesysteem, 
waarbij werklieden zonder betaling werden 
ingezet. Sisal werd ingevoerd als landbouw-
product; suikerriet en katoen waren belang-
rijke exportproducten. Ook de waterkant van 
Port au Prince werd verbeterd, zodat schepen 
daar konden aanleggen. Nadat de VS zich 
hadden teruggetrokken beval Trujillo (afb. 23), 
de dictator van Santo Domingo, de Haïtianen 
die aan zijn kant van de grens woonden dood 
te knuppelen of met bajonetten te doorboren. 
Duizenden lijken zijn toen in zee geraakt, waar 
haaien afmaakten, wat Trujillo was begonnen. 
Dit is de geschiedenis ingegaan als het Parsley 
Massacre.

Duvalier
Na de oorlog was het de beurt aan het duo 
Duvalier, dat met ijzeren hand regeerde. 
Papa en zijn zoon Baby Doc (afb. 24+25). De 
periode van Papa Doc was van 1957 tot 1971, 
het jaar waarin hij stierf. Baby Doc regeerde 
van 1971 tot 1986. Zijn vader had in 1959 de 
beruchte Tontons Macoutes opgericht, de 
geheime politie van Haïti. De leden daarvan 
waren doorgaans gekleed in blauwe denim-
shirts, met donkere brillen en strooien hoeden 
op, gewapend met machetes en geweren. En 
daar had heel Haïti ontzag voor! Zelf ben ik 
eens met de agent van de rederij daar naar de 
wal gevaren om ‘zijn’ koffie te zien; die koffie 
werd altijd gepeld, gewassen en op de daken 
en binnenplaatsjes van de bevolking zelf te 
drogen gelegd. Samen met de agent liep ik 
daar langs de koffie en ik zag de angst en de 
kilte in die donkere ogen van de mensen daar. 
Zij bogen als knipmessen en vlogen als er iets 
moest gebeuren. Het kon ook niet anders of 
deze agent was een vazal van Duvalier. Na 
de Duvaliers kwam bij een verkiezing Jean 
Bertrand Aristide, een priester, die in 1990 
de verkiezingen won (afb. 26). Hij overleefde 
steeds een aantal coups; want elke keer werd 
hij weer in het zadel gezet en hij won in het 
jaar 2000 wederom de verkiezingen met 92% 
van de stemmen.
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Natuurrampen
Het eiland is ook nooit verschoond gebleven 
van calamiteiten als orkanen, aardbevin-
gen en tsunami’s die heel veel schade aan 
hebben gericht en waar vooral het armste 
deel van de bevolking voor moest bloeden 
(afb. 27). Je kunt er nog zo veel geld in 
pompen, maar de ravage blijft liggen en er 
gebeurt nauwelijks iets voor de wederop-
bouw. Wel is steeds daarna het geld verdwe-
nen! In dit armste land van de West, waar de 

bevolking explosief groeit van 4.5 miljoen in 
de jaren 60 tot 11 miljoen nu, is armoe troef. 

POSTZEGELKRING LATIJNS-AMERIKA (LACA)
De postzegelkring LACA bestaat 
al ruim 50 jaar en is gericht op 
verzamelaars van Midden en 
ZuidAmerika. Het verzamel
gebied omvat alle Spaans en 
Portugees sprekende landen in 
dit gebied alsmede Haïti en de 
scheepsverbindingen binnen en 
naar dit gebied. De vereniging 

komt 4x per jaar bijeen in De Bilt 
en houdt 2 zaalveilingen per jaar 
en heeft circa 80 leden. Er worden 
regelmatig presentaties gehouden 
en de bijeenkomsten zijn heel 
levendig. 4x per jaar verschijnt 
een blad onder de naam ‘Corre(i)
o’ waarin veel originele artikelen 
van de leden zijn opgenomen. 

Alle bladen en veel informatie 
zijn verder ook op de website 
gratis voor leden toegankelijk. De 
contributie bedraagt € 30 per jaar 
voor gewone leden en € 15 voor 
elektronische leden. 
Voor nadere informatie kunt u 
kontakt opnemen met tel.nr.  
010480.2961 of info@laca.nl  
of www.laca.nl

27

Het land heeft mooie producten te bieden en 
er is op de plantages werk genoeg. Maar het 
is niet voldoende voor de gehele bevolking. 
En na de opbouw komt weer een nieuwe or-
kaan, die dood en verderf zaait. Die orkanen 
razen er elk jaar van juli tot september langs 
of zelfs overheen. En steeds weer staan zij 
klaar om opnieuw te beginnen met de we-
deropbouw, de plantages op te schonen en 
samen de schouders eronder te zetten. Daar 
mag je bewondering voor hebben!
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Het is een monumentaal boek geworden, 
700 bladzijden, meer dan 3 kg zwaar, hon-
derden foto’s en een schat aan verhalen en 
documentatie: The Paper Trail. Kees Adema 
en Jeffrey Groeneveld schreven gezamenlijk 
dit indrukwekkende boek en overhandigden 
tijdens de Brievenbeurs op vrijdag 30 maart 
het eerste exemplaar aan Patrick Maselis, 
voorzitter van de Royal Philatelic Society 
London. Deze eerbiedwaardige vereniging 
heeft de uitgave mogelijk gemaakt. 
The Paper Trail vertelt het verhaal van de 
Tweede Wereldoorlog van Nederland en kolo-
niën aan de hand van brieven, kaarten, foto’s 
en andere documenten. 
‘Alles’ wat over poststukken, stempels en 
postvervoer tijdens de oorlog verteld kan wor-
den, is in het boek terug te vinden. Het meest 
bijzondere aan het boek is wat mij betreft vooral 
dat de auteurs heel veel ruimte geven aan de 
achtergrondinformatie van briefschrijvers en 
geadresseerden en dat op vele plaatsen de 
meest dramatische verhalen opduiken. 
Tientallen kampen passeren de revue, kampen 
voor gijzelaars, gevangenen, geïnterneerden, 
dwangarbeiders. Ze worden niet alleen posthis-
torisch verkend, maar krijgen vooral een gezicht 
door de verhalen die de poststukken vertellen 
en door de achtergronden die de auteurs door 
minutieus speurwerk in de archieven en op het 
internet tot leven wisten te brengen. 
Veel verzamelaars werkten mee, door infor-
matie te delen of door stukken ter inzage te 

geven. Een bijzondere samenwerking groeide 
tijdens het schrijven van het boek tussen 
de auteurs en Julian van Beveren, zoon van 
de bekende filatelist Frans van Beveren (‘De 
ontwikkeling van transatlantische luchtpost-
verbindingen’). Gezamenlijk bewerkten zij een 
eerder verslag van Frans over zijn oorlogserva-
ringen tot een mooie mix van posthistorie en 
persoonlijke geschiedenis.
Uniek is zeker het verslag van ‘referend’ Jan-
nes van Raalte, geïnterneerd in het concen-
tratiekamp Dachau en daar werkzaam op het 
postkantoor. Op persoonlijke wijze doet hij 
verslag van zijn ervaringen met de gang van 
zaken op dat kantoor, met name de censuur 
van post en pakketten (12.3.1) 
Die pakketten waren voor de gevangenen enorm 
belangrijk, niet alleen vanwege de inhoud, maar 
ook doordat zij voor hen een teken waren dat er 
ver weg nog aan hen gedacht werd.
We vergeten het wel eens bij onze zoek-
tocht naar tarieven, trajecten en stempels: 
poststukken zijn zeker in roerige tijden de 
stille getuigen van angst, onvoorstelbaar leed, 
onzekerheid en hoop. In dit boek krijgen die 
verhalen de aandacht die ze verdienen, maar 
is er ook een schat aan gegevens verzameld 
over verbroken verbindingen, censuur voor, 
tijdens en na de oorlog, poststempels en 
tarieven.
Het boek is rijk geïllustreerd, voorzien van een 
uitgebreid notenapparaat en een imposante 
literatuurlijst. Het is in het Engels geschreven, 

dat kan voor sommigen een barrière zijn (net 
als de prijs van £70 + verzendkosten), maar 
zeker aan verzamelaars van poststukken (of 
zij die dat willen worden) biedt dit boek een 
unieke kijk op een periode in de geschiedenis 
die nooit vergeten mag worden. 

John Dehé
www.rpsl.org.uk

The Paper Trail

mailto:info@laca.nl
http://www.laca.nl/
http://www.rpsl.org.uk/
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ensen zijn altijd bezig geweest zichzelf 
te verdedigen, tegen aanvallen hetzij 
door dieren hetzij door mensen. Zowel 
ongewapend als met houten en meta-

len hulpmiddelen zoals speer en het mes of de 
pijl en boog en met vuurwapens. 
De Japanse samurai (afb 1) hebben vanaf de 
tiende eeuw het ongewapend vechten verder 
ontwikkeld. Zij vormen de elite troepen die 
rijken en welgestelden verdedigen.
Binnen de oosterse vechtsporten, waar het 
judo een onderdeel van is, zijn diverse vormen 
van verdediging ontstaan. Het tai jitsu is een 
oudere vorm van het ju jitsu en wordt al voor de 
17e eeuw beoefend in Japan. Karate is een on-
gewapende aanvals- en verdedigingskunst. Een 
gewapende vorm van verdediging is het kendo, 
dat sinds de 16e eeuw bestaat en waarbij een 
houten zwaard wordt gebruikt (afb 2). Al voor 
onze jaartelling wordt in Japan het sumo (afb 3) 
beoefend. Veel van de achtenveertig technieken 
van het sumo zijn in het judo overgenomen.
Het aikido is wat later dan het judo tot stand 
gekomen. Morihei Ueshiba heeft de ontwikke-
ling daarvan in 1931 afgerond. De beoefenaar 
draagt een zwarte hakama (broek met wijde 
pijpen). Het aikido kent geen wedstrijdvorm.

Betekenis woord judo
Het is in 1964 al tachtig jaar geleden dat het judo 
door Jigoro Kano (1860-1938) (afb 4) wordt ont-
wikkeld uit oudere Japanse krijgskunsten zoals 

Judo: de zachte weg
M

Als Anton Geesink op 23 oktober 1964 olympisch 
kampioen judo wordt in Tokyo kan niemand 
bevroeden wat dit zal gaan betekenen voor de 
ontwikkeling van deze Japanse krijgskunst. 
door Eric Kniese

het jiu jitsu, de techniek van de souplesse.
Judo is een werp- en controlespel tussen twee 
personen. In eerste instantie als een vorm van 
oefening voor geestelijke en lichamelijke ver-
rijking. De betekenis van het woord judo is ‘weg 
van de souplesse’ (afb 5). Met souplesse wordt 
bedoeld: meegaan met de kracht van de tegen-
stander om daar dan vervolgens gebruik van te 
maken, in het bijzonder bij een werptechniek.
Judo is zowel wedstrijdsport, bewegingsleer als 
krijgskunst. In de oorspronkelijke vorm van Kano 
staat de ontwikkeling van de persoon centraal.
 
Onderwijsvorm
Beoefening van judo is niet aan leeftijd en 
geslacht gebonden en ook mensen met een be-
perking kunnen heel goed het judo beoefenen.
Het judo als onderwijsvorm ter verbetering 
van lichaam en geest wordt getraind door 
drie pijlers te bestuderen. De eerste wordt 
gevormd door de veelal door Kano ontworpen 
oefenvormen, het kata, en bevat vastgestelde 
worpen en controletechnieken die in een voor-
geschreven patroon worden uitgevoerd.
De tweede pijler omvat de verschillende 
technieken en de derde is de door Kano vast-
gelegde pijler, randori, het vrije oefenen. De nu 
bekende wedstrijdvorm is van latere datum.
Het werpen gebeurt vanuit een staande posi-
tie, tachi waza. Op de grond, ne waza, worden 
de controletechnieken gemaakt.
Het werpen kent vier stappen. De eerste is het 

kumi kata, het vastpakken (afb 6). Je kunt pas 
een worp maken als de tegenstander uit balans 
is gebracht. Dit heet kuzushi en is de tweede 
stap die tot het gewenste resultaat leidt. Na 
kuzushi komt tsukuri, het voorbereiden van de 
worp en dan gake, het werpen zelf (afb 7).

Judoka
De beoefenaar van het judo, de judoka, draagt 
een judopak, de judogi, die van stevige stof is 
gemaakt. Om dat pak zit een band, de obi. De 
band is zo lang dat hij dubbel om het lichaam 
gedragen kan worden. Normaliter is een 
judopak van witte – veelal katoenen – stof 
gemaakt; in wedstrijden worden ook blauw 
gekleurde pakken gebruikt.
De mate van geoefendheid kan worden gezien 
aan de kleur of tint van de band. Iedereen be-
gint met een witte band. Met het afleggen van 
examina wordt telkens een donkerder band 
behaald. De zwarte band, eerste dan (graad) is 
voor velen een eindstadium.
Zowel wedstrijden als trainingen worden op 
een judomat, de tatami, gehouden. De meeste 
matten zijn ongeveer vijf centimeter dik en 
van kunststof gemaakt. Deze mag slechts 
blootsvoets betreden worden.

Dojo
De lessen vinden in een speciale trainings-
ruimte, de dojo, plaats. Dojo betekent de plek 
waar de weg wordt geoefend (afb 8).
Tijdens een training moet een worp zodanig 
worden uitgevoerd dat er geen blessures 
ontstaan (afb 9). De werper houdt zijn partner 
zo vast dat deze verantwoord kan vallen. Als 
de leraar een techniek voordoet, zitten de 
judoka’s op hun knieën of met ingetrokken 
benen aan de kant.

De technieken
Alle worpen in het judo kunnen zowel links als 
rechts worden uitgevoerd. Bij een beenworp 
wordt met het been van de aanvaller een been 
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van de tegenstander weggehaald. Dit weg-
halen kan vegen, haken of blokkeren van een 
been van die tegenstander zijn (afb 10).
Een arm- of beter handworp wordt uitgevoerd 
door met de handen een tegenstander te wer-
pen. Een been of voet kan gebruikt worden om 
te blokkeren (afb 11). Bij een heupworp wordt 
de tegenstander via de heup van de aanvaller 
geworpen. Als hulp bij het werpen kan een been 
gebruikt worden (afb 12). Een schouderworp 
wordt gemaakt over de schouder van de aanval-
ler. Dit wordt op de eerste uitgegeven judopost-
zegel uit 1953 goed geïllustreerd (afb 13). Bij 
een offerworp offert diegene die werpt zich op 
om een worp te kunnen maken. Daardoor komt 
de aanvaller als eerste op de grond (afb 14).
Controletechnieken zijn te verdelen in verwur-
gingen, armklemmen en houdgrepen. De eer-
ste twee kunnen zowel staand als op de grond 
aangezet worden. Een houdgreep wordt altijd 
van boven gemaakt waarbij de onderliggende 
judoka met zijn rug of tenminste een schouder 
in contact met de mat moet zijn (afb 15).

De wedstrijden
Judo is ook een wedstrijdsport. Op 15 novem-
ber 1930 vinden de eerste Japanse kampioen-
schappen plaats.
Deelnemers aan een wedstrijd worden 
ingedeeld naar gewicht en leeftijd. En voor de 
leeftijdsgroepen vanaf twaalf jaar ook naar ge-
slacht. Een wedstrijd begint over het algemeen 
in staande positie. Eerst groeten de judoka’s 
elkaar. Waarna ze proberen elkaar zodanig vast 
te pakken dat er een worp gemaakt kan worden.
Elke wedstrijd wordt geleid door een scheids-
rechter op de mat en twee scheidsrechters 
die op de hoek van de mat zitten, diagonaal 
tegenover elkaar.

Kampioenschappen
Binnen de eigen school of vereniging worden 
wedstrijden gehouden met vaak als jaarlijks 
hoogtepunt de clubkampioenschappen. Regi-
onale en nationale toernooien en kampioen-
schappen volgen daarop. De echte toppers gaan 
verder bij de internationale judo evenementen. 
In Europa verzorgt de Europese Judo Unie 
sinds 1953 kampioenschappen (afb 16). In 
1963 wint Anton Geesink bij zo’n kampioen-
schap in Genève twee titels: bij de zwaarge-
wichten en in de gewichtsklasse alle categorie-
en. De meest succesvolle kampioenschappen 
zijn die in 1991 in Praag, waar de Nederlandse 
ploeg vier gouden medailles behaalt.
Al in 1956 vinden de eerste wereldkampioen-
schappen in Tokyo plaats, toen nog alleen 
voor mannen. Anton Geesink behaalt daar een 
derde plaats. In Parijs doorbreekt hij in 1963 de 
Japanse hegemonie door de gouden medaille te 
behalen. Die prestatie herhaalt hij nog twee keer. 
Dames mogen pas in New York in 1980 strijden 
om de mondiale titel (afb 17). Ook daar Neder-
lands succes met een titel voor Anita Staps.

Olympische Spoelen
Na vele jaren onderhandelen met het Interna-
tionaal Olympisch Comité is het Kano gelukt 

om judo toe te laten tot de Olympische Spelen. 
Hij zelf zal het niet meer meemaken dat judo in 
1964 (vele jaren later dan de bedoeling was door 
het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog) in 
Tokyo voor het eerste op het programma staat.
De wedstrijden worden gehouden in de speciaal 
hiervoor gebouwde hal, de Budokan, met plaats 
voor ruim 15.000 toeschouwers. Het woord bu-
dokan betekent hal waar de weg van de krijgers 
gedemonstreerd wordt (afb 18). Het toernooi is 
dan alleen nog voor mannen. In een legendari-
sche wedstrijd met de Japanner Akio Kaminaga 
wordt Anton Geesink olympisch kampioen.
In Mexico, 1968, is er geen judo op het pro-
gramma, maar weer wel in München in 1972. 
De door terrorisme overschaduwde spelen 
leverden wel twee medailles voor onze landge-
noot Willem Ruska (afb 19) op. Door gewijzigde 
organisatorische regels is dat tegenwoordig 
niet meer mogelijk. Na het succes in München 
blijft Montreal zonder enig succes voor de Ne-
derlandse deelnemers. Na slechts een bronzen 
medaille in Moskou is Los Angeles in 1984 weer 
zonder resultaat. De dames mogen in 1988 
in Seoel voor het eerst deelnemen en daar 
behaalt Angelique Series de gouden medaille. 
Alle Spelen daarna zijn succesvol voor de Ne-
derlandse ploeg, met als hoogtepunt Sydney 
2000 waar Mark Huizinga de eerste plaats 
behaalt (afb 20).

Met de komst van het judo op de Olympische 
Spelen in 1964 en het daarna steeds verder 
uitbreiden van de wedstrijdsport judo, voor 
dames, junioren en teams, heeft de beoefe-
ning van het judo wereldomvattend een grote 
sprong gemaakt.
Alhoewel het behalen van de olympische titel 
voor zeer weinigen is weggelegd, is het beoefe-
nen van het judo voor bijna iedereen mogelijk.

Dit artikel is een onderdeel van het initiatief van de 
werkgroep Holland Midden van de NVTF met als doel 
het opzetten van een filatelistische themaverzameling 
waarbij uitsluitend postzegels gebruikt mogen worden.

Afb 20 Mark Huizinga, Olympisch Kampioen 2000

Afb 9 training Afb 10 been

Afb 11 arm

Afb 12 heup
Afb 13 schouder

Afb 14 offer

Afb 15 een door Anton Geesink uitgevoerde houdgreep

Afb 16 Europees Kampioenschap

Afb 18 De Budokan, de hal 
waar de Olympische Spelen van 
1964 en 2020 plaatsvinden.

Afb 17 dames 

Afb 19 Willem Ruska, tweevoudig 
Olympisch Kampioen in 1972
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Beschermd in Tjibadak, 22-12-1941
en op eerste gezicht gewone brief-
kaart uit Nederlands-Indië (afb. 1). Hij 
is verstuurd op 21 december 1941 en 
geadresseerd aan ‘Den Resident van 

de Weeskamer’ te Soerabaja. De boodschap op 
de achterkant luidt: 
Hoog Edelgestrenge Heer, Hiermede betuig ik, 
ook namens mijn echtgenoot, mijn beleefden 
dank voor de toegezonden extra-uitkeering, ten 
bedrage van ƒ 30,–. Hoogachtend, Wüst.

Maar de briefkaart is geen gewone kaart, hij is 
verzonden door een zekere J. Wüst-Verlinden 
met retouradres Beschermingskamp Tjibadak, 
en op de voorkant staat een ovaal stempel 
Beheerder Beschermingskamp ‘Tjibadak’.
Toen Duitsland Nederland binnenviel op 10 mei 
1940, werd in Nederlands-Indië besloten om 
mannen met de Duitse (of andere vijandige) 
nationaliteit op te pakken en te interneren, 
omdat ze staatsgevaarlijk zouden zijn. Of ze 
daadwerkelijk staatsgevaarlijk waren was niet 
van groot belang en dus werden ook personen 
wiens families al generaties in Indië hadden 
gewoond en niet tot Nederlander waren gena-
tionaliseerd ook geïnterneerd. Ook Duitse en 
Oostenrijkse priesters en zusters, bijvoorbeeld 
van de rooms-katholieke missie op Flores, 
werden geïnterneerd. 
De achtergebleven vrouwen raakten vaak in 

E

De filatelie is meer dan een postzegel of briefkaart, het is ook een weerspie-
geling van de geschiedenis. Het legt gebeurtenissen vast en ieder poststuk, 
zegel of stempel heeft wel een verhaal. Hieronder de verhalen van enkele 
poststukken die getuige waren van opmerkelijke en vaak trieste gebeurte-
nissen vlak voor, tijdens en na de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. 
door Rob van Nieuwkerk

financiële problemen omdat de bezittingen 
van hun geïnterneerde mannen in beslag 
waren genomen. Deze bezittingen werden 
beheerd door de Weeskamer, een overheidsin-
stantie belast met het toezicht op het beheer 
van de bezittingen van wezen en personen 
die ‘onmondig’ waren. Om deze vrouwen te 
beschermen werd een aantal hotels omringd 
met prikkeldraad en ingericht als ‘bescher-
mingskamp’, waar ze veilig konden wonen. 
Als de Weeskamer hun bezittingen beheerde, 
konden ze ook een uitkering krijgen. 
Mw. Wüst-Verlinden, wiens man was geïn-
terneerd, verbleef in Beschermingskamp 
Tjibadak, nabij Buitenzorg. Hier had men Hotel 
Trianon ingericht als beschermingskamp in 
1940. Ze had een extra uitkering van ƒ 30,– 
van de Weeskamer ontvangen, waar ze zeer 
dankbaar voor was.

Zegels van twee landen op één brief, 
Dabosingkep (Riouw), 12-2-42 en  
31-8-42
De afgebeelde brief (afb. 2) is op het eerste 
gezicht al opmerkelijk. Hij is gefrankeerd met 
postzegels uit twee verschillende landen, 
de ene van Nederlands-Indië, de andere van 
Perak. Wat is er gebeurd?
De brief werd op 12 februari 1942 verstuurd 
door de agent van de Singer Sewing Machine 
Company op het eiland Singkep (gelegen 

tussen Sumatra en Malakka) 
naar het Singer kantoor 
in Medan. De brief was 

gefrankeerd met het normale Indische tarief 
van 10 cent en afgestempeld Dabosingkep 
12.2.42.11. Na de val van Singapore op 16 febru-
ari 1942, rukten de Japanners op vanuit Malak-
ka naar Sumatra, en was het door de oorlogs-
handelingen onmogelijk geworden om post van 
de eilanden naar Sumatra te sturen. De brief 
werd gemarkeerd RET AFZ GEEN VERBIND 
en teruggestuurd naar de afzender. Nadat de 
Japanners het eiland hadden ingenomen werd 
het postkantoor gesloten. In april 1942 werd 
aangekondigd dat de Nederlands-Indische 
eilandgroepen ten oosten van Sumatra voort-
aan bij Malakka hoorden, en dat de postdienst 
onder Syonan (Singapore) zou vallen. 
Toen het postkantoor op Singkep in augustus 
1942 werd heropend, was het dus onderdeel 
van de Maleise postdienst. Het posttarief voor 
een brief was daar 8 cent en men gebruikte 
zegels van Maleise deelstaten met Japanse 
bezettingsopdrukken. De brief moest dus 
opnieuw gefrankeerd worden, hetgeen ge-
schiedde met een 8 cent zegel van Perak met 
bezettingsopdruk Dai Nippon 2602 Malaya. 
Men gebruikte nu ook de Japanse dynastieke 
jaartelling, waar het jaartal 42 in het post-
stempel werd vervangen door 02. De brief, die 
te bewonderen valt in de Ricardo collectie in 
het Nationaal Archief, is volgens het aan-
komststempel op de achterzijde van de brief, 
meer dan zes maanden later op 7 september 
in Medan ontvangen.
 
Een triest verhaal uit Karang Panas, 
29-3-42

Karang Panas, 29-3-42
Beste Henri, 
Even een paar letters, dat ik voorlopig hier 
in het weeshuis blijf. Kan je mij niet wat geld 
sturen om de kost te betalen. Ik ben alles kwijt, 
heb maar nog een paar kleeren dat is alles. Ik 
kan ook niet naar Gedangan gaan daar ik geen 
reis kosten voor heb. Ben blut hoor. Help mij 
Henri ja. Ik ben radeloos. Hoe gaat het met julie 
allen. Hopende gezond. Ik hoop dat dit gauw 
terecht komt. Dan hoor ik wat van je. 
Met hartelijke groeten van L Muschart

De weduwe Muschart schreef de briefkaart 
(afb. 3) op 29 maart 1942, slechts drie weken 
na het begin van de Japanse bezetting op 

1 Briefkaart uit beschermingskamp Tjibadak, 22121941 2 Brief uit Dabosingkep gefrankeerd met 10 cent Konijnenburg en 8 cent Perak
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Java. Ze zat in het weeshuis van de rooms-ka-
tholieke kerk in Karang Panas, bij Semarang. 
In 1944 werd het weeshuis en internaat voor 
jongens een verzamelkamp voor vrouwen, 
kinderen, jongens en oude mannen uit Oost-
Java. Het kamp stond bekend om de slechte 
omstandigheden. Het trieste verhaal spreekt 
voor zich.
De briefkaart is een gewone vooroorlogse 
kaart die via het postkantoor in Semarang 
naar Plered was verstuurd en vandaar door 
naar Tjimahi. Toch is de kaart bijzonder. Hij is 
verstuurd nog voor de nieuwe Japanse postre-
glementen ingevoerd werden. Dus mocht men 
nog in het Nederlands schrijven en was er nog 
geen censuur. Dat zou allemaal binnen een 
paar maanden totaal veranderen.

Kolonisatie Kesilir, 24-4-43
Vooroorlogse briefkaarten werden in septem-
ber 1942 vervangen door Japanse briefkaar-

ten. Het vooroorlogse motief van ploegende 
karbouwen werd gehandhaafd, maar Neder-
landse tekst werd vervangen door Japanse, en 
de landsnaam NED INDIE werd DAI NIPPON, 
wat groot Japan betekent (in de zin van Groot-
Brittannië). De post werd nu ook gecensureerd 
en gemarkeerd met een censuurstempel. De 
afgebeelde antwoordbriefkaart (afb. 4a+b) is 
afgestempeld Bentjoeloek 24.4.03 (Japanse 
dynastieke jaartelling voor 24.4.43) en heeft 
als retouradres Kolonisatie Kesilir, S-1, Bent-
joeloek. Wat hield deze kolonisatie nu in? 
In juni 1942 ontwikkelden de Japanners een 
plan voor een landbouwkolonie op Java. De 
kolonie werd Kesilir genoemd en was officieel 
bestemd voor werkeloze en binnenkort werk-
loos wordende Europeanen. In werkelijkheid 
was Kesilir bedoeld als een zichzelf bedruipend 
interneringskamp voor 70.000 Europese, 
Amerikaanse, Australische en andere burgers 
en het idee was om dit kamp te concentreren 

in dit afgelegen malariagebied aan de kust op 
Oost-Java. 
De eerste inwoners kwamen aan in juli 1942. 
In totaal werden er meer dan 3.000 mannen 
naar Kesilir gezonden. Ze werkten hard om 
er een leefbare vestiging te maken, maar ze 
saboteerden het plan om er een vestiging voor 
70.000 inwoners van te maken. Toen het in 
1943 duidelijk werd dat de kolonie de doelstel-
ling om er 70.000 mensen te huisvesten niet 
zou halen sloten de Japanners de kolonie, en 
werden de ‘kolonisten’ naar andere interne-
ringskampen overgebracht. 
De kolonie had een eigen postkantoor, en de 
post werd dagelijks naar een Japans kantoor 
gebracht en gecensureerd en vandaar naar 
Bentjoeloek gebracht waar het op het hulp-
postkantoor werd afgestempeld. De kolonisten 
mochten één briefkaart per week schrijven, 
wel met restricties zoals niet meer dan 12 re-
gels horizontaal of 18 regels verticaal, zoals 
hier het geval is.5 Postwissel met 10x 6 sen Garambi (Formosa) vuurtoren

3 Briefkaart in het Nederlands, nog zonder censuur 4a Dai Nippon antwoordkaart uit de kolonisatie Kesilir

4b Maximaal 18 regels
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Van Formosa tot Sumatra, 29-1-44
Japanse zegels waren normaal gangbaar in 
alle bezette gebieden, ook in Nederlands-
Indië. Men kon ze gewoon op het postkantoor 
kopen. De zegels waren meestal van de eerste 
en tweede Showa serie, uitgegeven tussen 
1937 en 1944 met afbeeldingen van Japanse 
helden en bijzondere plaatsen in het ver 

gestrekte Japanse keizerrijk. Op de 6 sen, uit-
gegeven in 1939, staat afgebeeld de Garambi 
vuurtoren op Formosa (Taiwan). De vuurtoren 
werd in 1882 gebouwd, nog voordat Formosa 
in 1895 door de Japanners werd ingelijfd 
na een oorlog met China. Men beschouwde 
Formosa als deel van het Japanse keizerrijk en 
de Japanse tekst bovenaan betekent dus ook 
groot Japan keizerlijke post.
De afgebeelde postwissel (afb. 5) is ge-
frankeerd met 10 zegels met de Garambi 
vuurtoren, het juiste tarief van 60 cent voor 
het verzenden van deze postwissel (zegel ook 
op de achterkant). De afstempeling is met het 
vooroorlogse administratieve naamstempel 
Blangkedjeren met handgeschreven datum 
29-1-04, ofwel 29 januari 1944. Omdat men 
op nieuwe Japanse stempels wachtte en de 
vooroorlogse Indische stempels verloren 
waren geraakt, heeft men het naamstempel 
als provisorisch stempel gebruikt.
Blang Kedjeren is gelegen op een geïsoleerd 
plateau in Atjeh en was alleen bereikbaar per 
vliegtuig of via een 90 km lange weg waarvan 
58 km een paardenpad was. Omdat er geen 
trans-Sumatra wegverbinding was, werd op 
1 januari 1944 begonnen met de aanleg van 
een weg tussen Blang Kedjeren en Takengon. 
Deze werd gebouwd door Romushas (Indo-
nesiërs in dienst van het Japanse leger) en 
krijgsgevangenen. Langs deze zogenoemde 
Atjeh-weg werden krijgsgevangenenwerk-
kampen opgezet genaamd kamp 5, kamp 9, 
enz., tot en met kamp 53, naar de afstand in 
kilometers van Blang Kedjeren. Zoals men 
vaak ziet bij onbeduidende plaatsjes, leidde de 
aanwezigheid van een Japanse basis of kamp 
tot grotere lokale economische activiteit en 
dus meer postverkeer. Zodoende kreeg Blang 
Kedjeren, een plaatsje ‘in the middle of no 
where’, postzegels met de Garambi vuurtoren 
van Formosa.

Japanse herdenking, Medan, 
8-12-43 en 11-12-43
Op een aantal grote postkantoren op Sumatra, 
zoals Medan en Palembang, waren ook 
Japanse herdenkingszegels verkrijgbaar 
(afb. 6a+b). Deze werden aan filatelisten ver - 
kocht voor propagandadoeleinden. Zo werd 

ieder jaar op 8 december het begin van de 
oorlog gevierd met herdenkingsstempels. In 
1943 waren er ook Japanse herdenkingszegels 
van ‘heroïsche’ gebeurtenissen zoals de Aan-
val op Pearl Harbor, Slag om Bataan, en Val 
van Singapore. Zelfs een herdenkingszegel van 
Mantsjoerije, dat zelf reeds in 1931 door de 
Japanners was binnengevallen, werd hiervoor 
gebruikt. De Pearl Harbor, Bataan en Val van 
Singapore zegels zijn in Tokyo gedrukt met 
toeslag voor het financieren van de oorlog. 
De Mantsjoerije zegels zijn van de definitieve 
uitgifte van 1936/1940 en zijn overdrukt met 
8 12 8, ofwel 8 december van het 8e jaar van 
de era van Rust en Deugd, dat is 8 december 
1941, de dag van de aanval op Pearl Harbor! 
De propaganda briefstukjes zijn afgestempeld 
met het herdenkingsstempel Twee Jaar Oorlog 
in Zuidoost-Azië, Medan 18.12.8 en 18.12.11, de 
Japanse Showa data voor 8 en 11 december 
1943. De festiviteiten duurden vaak de hele 
week, vandaar de verschillende data in de 
stempels. In het stempel zijn bommenwerpers 
boven Nederlands-Indië afgebeeld. 

Nederland herdacht, Djakarta, 10-5-43
Van herdenkingszegels voor Nederland was 
natuurlijk geen sprake, Japan was geallieerd 
aan Duitsland. Toch ziet men af en toe een 
bijna clandestiene herdenking. De Vrij Neder-
land-zegels uitgegeven in 1941 werden allang 
niet meer aan de loketten verkocht. Maar men 
ziet ze af en toe tijdens de bezettingsperiode 
op filatelistische brieven. 
De afgebeelde brief uit Djakarta (afb. 7), 
afkomstig van het Kantoor voor Particuliere 
Landzaken, is gemarkeerd met het vierkante 
autorisatiestempel van deze entiteit, die zich 
bezighield met de registratie van privé land-
goed. De brief is geadresseerd aan het hoofd 
van de Oost Kemajoran regio, en zou een 
document bevatten (Kiriman Tertjetanak). Hij 
is gefrankeerd met 30 cent, waaronder Vrij Ne-
derland zegels van 5 en 10 cent. De naam van 
de geadresseerde is doorgehaald en onlees-
baar gemaakt, misschien was het te risicovol. 
Het gebruik van deze zegels is bijzonder, maar 
echt bijzonder is de datum in het stempel, 
10 mei 1943, precies 3 jaar na de Duitse inval 
in Nederland. Dat kan geen toeval zijn!
 

6a Val van Singapore (boven), Mantsjoerije (onder) Twee Jaar Oorlog in 
Zuidoost Azië, Medan 8.12.43

6b Pearl Harbor (links) en Slag om Bataan (rechts) Twee Jaar Oorlog in 
Zuidoost Azië, Medan 11.12.43

7 Vrij Neder
land, Djakarta, 
10 mei 1943
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Nederlandse zegels met Japanse 
opdrukken, 1943-1944
De afgebeelde 5 en 12½ cent zegels van 
Nederland zijn overdrukt met ankers, kruizen 
en T-opdrukken (afb. 8a-e). Maakwerk? Nee, 
ze zijn echt. De Japanners gaven in 1942 de 
opdracht dat alle zegels met de beeltenis 
van de koningin overdrukt moesten worden. 
De postbeambten hebben deze opdracht 
zonder verdere vragen uitgevoerd, al was het 
duidelijk dat deze zegels nooit zouden worden 
gebruikt. De Japanners duldden immers geen 
tegenspraak. De Nederlandse zegels waren 
voorradig op de grotere postkantoren in Indië 
als betaald-antwoord zegels. Men stuurde een 
brief van Indië naar Nederland met daarin 
bijgesloten een Nederlandse zegel van 5 of 
12½ cent met de bedoeling dat deze zou wor-
den gebruikt op een antwoord per briefkaart 
(5 cent) of brief (12½ cent). De zegels zijn be-
kend met onder andere anker-opdrukken van 
Makasser en Pontianak, kruis-opdrukken van 
Padang en Pajakombo, en T-opdrukken van 
Medan. De laatstgenoemden zijn ook bekend 
met welwillendheidsstempels van Medan. 

De oorlog is voorbij, de revolutie is 
begonnen, Limapoeloeh, 3-1-46
Afgebeeld een brief aan het Kantor Oeroesan 
Boeroeh (Kantoor voor Arbeidszaken), het 
voormalige Dactyloscopisch Instituut in 
Medan (afb. 9). Dit Instituut was reeds voor 
de oorlog opgericht en bevatte de vingeraf-
drukken van ongeschoolde contractarbeiders 
(zogenoemde koelies), werkzaam op cul-
tuurplantages op Sumatra. Als een arbeider 
wegliep dan werd dit aan het instituut gemeld. 
Wanneer de koelie zich elders voor werk aan-
meldde kon men door middel van de vinger-
afdrukken via dit instituut verifiëren of hij van 
een andere plantage was weggelopen. Was dat 
het geval, dan werd hij niet gecontracteerd. 
In 1942 werd het logegebouw van de vrij-
metselaars in Medan door de Japanners 
overgenomen, en werd het instituut aldaar 
gevestigd. Een aantal archieven, onder andere 

met beporte brieven, zijn bewaard gebleven. 
Ofschoon het instituut diverse malen van naam 
is veranderd is het te herkennen aan het adres 
Djalan Serdang 16, Medan. Het instituut heeft 
de hele oorlog gefunctioneerd tot tenminste 
eind januari 1946. 
De brief is van januari 1946 en gefrankeerd 
met een paartje 10 cent Konijnenburg met 
Japanse T-opdruk uit 1944 en met een opdruk 
Rep. Indonesia van eind 1945. De zegels zijn 
vernietigd met een republikeins stempel PTT 
REP INDONESIA, Limapoeloeh, 3.1.46. 
Aan het eind van de oorlog was de inflatie 
opgelopen, en op 15 augustus 1945 werd het 
tarief van een brief verhoogd van 10 naar 

20 cent. De inflatie nam verder toe, en nog 
geen vijf maanden later, op 1 januari 1946, 
werd het tarief weer verdubbeld naar 40 cent. 
De brief was dus met 20 cent te weinig 
gefrankeerd. Het verschuldigde bedrag was 
tweemaal het tekort, dus werd er 40 cent port 
geheven. Maar er was een tekort aan portze-
gels, dus werden vier 10 cent Konijnenburg 
zegels gebruikt als portzegels. In dit geval 
gebruikte men 4 zegels met de republikeinse 
opdrukken Rep Indonesia en PTT INDONESIA. 
Om aan te tonen dat dit portzegels waren, 
werden de zegels over gestempeld met DENDA 
(PORT – 2x verticaal in violet).

Koningin Wilhelmina en Koning 
George VI op één brief, Medan 14-3-46
De afgebeelde envelop (afb. 10) is afkomstig 
van het voormalige Van Blaaderen & Michelsen, 
Assuradeuren te Medan. De firma hield zich voor 
de oorlog bezig met automobiel-, ongevallen-, 
en levensverzekeringen. De naam op de envelop 
is doorgehaald, wat normaliter betekende dat 
de firma door de Japanners tijdens de oorlog 
is genationaliseerd. Of misschien heeft iemand 
gewoon hun envelop gebruikt, dat kan ook.
De brief is gefrankeerd met 40 cent, het juiste 
tarief, en op 14 maart 1946 verstuurd vanuit 
Medan, waar het is afgestempeld met het 
republikeinse PTT REP INDONESIA stempel. 
De 40 cent frankering is wel heel bijzonder: 
twee 15c Konijnenburg zegels en twee 5 cent 
zegels van de Straits Settlements met koning 
George VI. Alle zegels met Japanse bezettings- 
en republikeinse opdrukken.
De Konijnenburg zegels zijn overdrukt met 
een 〒, het symbool van de Japanse post-
dienst. Deze opdruk werd aangebracht in 
Medan in januari 1944. De Straits Settlements 
zegels werden met de bezettingsopdruk 
‘Maleise Militaire Administratie’ overdrukt, 
dat gebeurde in Singapore al vroeg in 1942. 
Maleise zegels zijn in 1942 naar Sumatra ge-
bracht toen Sumatra tijdelijk onder Singapore 
ressorteerde, en waren normaal verkrijgbaar 
bij de meeste postkantoren op Sumatra. 

8a Anker 8b Kruis

8c Topdruk, Medan, 30.5.44

8d Kruis 8e Anker

9 Brief met de Koningin als post en portzegel 

10 Koningin Wilhelmina en Koning George VI met Japanse en Republikeinse opdrukken



532 FILATELIE  OKTOBER 2018

In november 1944 zijn alle zegels behalve een 
nieuw uitgekomen definitieve uitgifte ongeldig 
verklaard, en overgebleven voorraden ongel-
dige zegels werden teruggestuurd naar de 
hoofdpostkantoren, waaronder Medan. Toen in 
november 1945 de republikeinen de controle 
over de postdienst op Sumatra kregen, wer-
den deze voorraden weer tevoorschijn gehaald 
en overdrukt met onder andere de ronde PTT 
INDONESIA opdruk. Het curieuze resultaat: 
zegels met koningin Wilhelmina keurig ge-
bruikt naast zegels met koning George VI.
De onafhankelijkheidsbewegingen in het Verre 
Oosten waren in volle gang. Nederlands-Indië 
zou binnen vier jaar onafhankelijk zijn. Malaya 
zou zeven jaar later volgen.

Een postwissel zeven jaar later uitbetaald 
(Brastagi, 9-3-42 en Medan, 1-2-49)
Hier is afgebeeld een postwissel gefrankeerd 
met 5c Cijfer verstuurd van Brastagi naar 
de Firma E. Dhers in Medan (afb. 11). De 
geadresseerde is een toko die in de Sumatra 

Post adverteerde met ‘onovertroffene’ Markies 
del Merito sherry, Heering’s Cherry Brandy 
en andere likeuren. De postwissel van ƒ 4,00, 
genoeg voor een ‘flesch nooit geëvenaarde’ 
Braganza port, arriveerde dezelfde dag in 
Medan (afb. 12a+b). Op eerste gezicht lijkt 
deze postwissel niet erg bijzonder, maar een 
blik op de poststempels leidt toch tot een 
andere conclusie.
Nederlands-Indië had op 8 maart gecapi-
tuleerd, dus was 9 maart in feite de eerste 
officiële dag van de Japanse bezetting. Daar 
komt bij dat de postwissel pas in februari 
1949 is uitbetaald, dus bijna zeven jaar later. 
Het aankomststempel 1.2.49 is het naoorlogse 
langebalkstempel met nummer, Medan 2. Wat 
is er in die 7 jaar wel niet gebeurd: oorlog in 
Europa, oorlog in het Verre Oosten, Nederland 
weer vrij, Japan capituleert, de Repoeblik 
Indonesia is uitgeroepen, een nieuwe oorlog. 
Hierin ligt ook de reden waarom de postwissel 
pas na 7 jaar is uitbetaald. Het is niet onwaar-
schijnlijk dat de toko voor een langere periode 

dicht was, immers door de oorlog was het zeer 
moeilijk om likeur uit Europa te importeren, 
en de meeste Europeanen die het nuttigden 
hadden Indië verlaten of zaten in kampen. 
Misschien was de eigenaar zelf ook gevlucht 
of geïnterneerd, wellicht is hij na de tweede 
politionele actie van december 1948 weer 
teruggegaan naar Medan. Hoe dan ook, de 
ƒ 4,00 werd in februari 1949 uitbetaald. Helaas 
was het toen wel veel minder waard, de wereld 
was heel anders. De vraag is, is die nooit 
geëvenaarde fles port ooit nog geleverd?

Geraadpleegde literatuur, 
archieven en websites
Wackwitz, J.G., Kesilir, July 1942 – Sept 1943, Rapport 
van de Leider der Kolonisatie, 1988.
Putten, van P., Weijer, de N., Postcensuur en kamppost in 
Nederlands Indië 1940-1942
Van Dulm, J. et al, Geïllustreerde Atlas van de Japanse 
Kampen in Nederlands-Indië 1942-1945
Nationaal Archief, Den Haag
www.japansekrijgsgevangenkampen.nl/Atjeh-weg.htm

DAI NIPPON
Wie op de klassieke manier een verzame
ling ‘Nederland en Overzeese Rijksdelen’ 
aanlegt, stuit vroeg of laat op een opmer
kelijk hiaat in NederlandsIndië. In de 
periode 19421945 lijken er geen postzegels 
uitgegeven te zijn. Wat is er in die periode 
van de Japanse bezetting op filatelistisch 
gebied in NederlandsIndië gebeurd? 
Het gebied van NederlandsIndië was in 
die periode bestuurlijk in drieën gedeeld, 
Java, Sumatra en de ‘rest’ (het marine gebied 
van Borneo tot NieuwGuinea), die als het 
ware drie afzonderlijke landen onder de 

Japanse bezetting vormden.
De Japanners hadden de oorlog tot in de 
puntjes voorbereid, maar ze hadden geen 
postzegels voor de te veroveren gebieden 
geregeld. Zo ontstond er een stortvloed aan 
noodvoorzieningen, voornamelijk vooroor
logse zegels met handstempel opdrukken. 
Is men eenmaal in de ban geraakt van dit 
fascinerende verzamelgebied, dan komt 
men onherroepelijk ook in aanraking met 
een tweede terrein: de Republiek Indonesië 
in de periode 19451949. Het ‘Soekarno
regiem’, dat grote delen van Java en Sumatra 

beheerste, zorgde voor een identiek verza
melgebied als dat van de Japanse bezetting. 
De beste manier om informatie over deze 
beide verzamelgebieden te verkrijgen en 
om de bedoelde zegels te kunnen verwer
ven, is aansluiting te zoeken bij de vereni
ging ‘Dai Nippon’. Deze vereniging geeft 
catalogi en boekwerken uit, organiseert 
bijeenkomsten, veilingen en rondzendin
gen en brengt u wereldwijd in contact met 
specialisten. Voor informatie kunt u zich 
wenden tot secretary@dainippon.nl of 
bezoek onze website www.dainippon.nl

11 Adver
tentie in de 
Sumatra Post

12a Post
wissel 
verzonden 
op 9 maart 
1942

12b Uit
betaald op 
1 februari 
1949

https://www.japansekrijgsgevangenkampen.nl/Atjeh-weg.htm
mailto:secretary@dai-nippon.nl
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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 
postwaardestuk zien van Australië. Hij 
werd uitgegeven om de Wapenstilstand 
van 11 november 1918 ter herdenken. In 
het Engels wordt die dag Armistice Day 
genoemd. Die dag kwam 
er een eind aan de Eerste 
Wereldoorlog. Het is een 
envelop met een ingedrukt 
zegel waarop een papaver-
bloem te zien. Verder is er 
een foto afgebeeld van een 
oorlogsveteraan die een 

bosje van deze bloemen geplukt heeft. Op 
de achtergrond zijn de kruizen van een 
oorlogskerkhof afgebeeld. Je wilt deze 
envelop gebruiken op een albumblad 
waarop je beschrijft hoe na de Eerste 
Wereldoorlog de verschrikkingen van die 
oorlog herdacht werden. Mag dat?

A. Ja, dit is een postwaardestuk 
uitgegeven naar aanleiding van de 
75e herdenking van de Wapenstilstand.
B. Ja, dit postwaardestuk geeft een 
goed beeld van een oorlogskerkhof.
C. Nee, dit is een onbeschreven 
postwaardestuk en je mag alleen 

gebruikte postwaardestukken 
gebruiken.
D. Nee, Australië heeft niets 
met de Eerste Wereldoorlog 
te maken gehad.

Het antwoord vind je op 
de volgende bladzijde.

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

Ik heb jullie een overzicht 
gegeven hoe ik mijn post-

waardestukkenverzameling 
heb ingedeeld. Voor alle 
duidelijkheid: het is maar 
een voorbeeld en je kunt 
natuurlijk zelf je eigen inde-
ling 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 ex-
tra frankeringen hebben om te 
voldoen aan tariefwijzigingen;
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. 
Het eerste voorbeeld valt in 
categorie 3. Het is een brief-
kaart van een zogenoemde ar-
beidslijst. Arbeidslijsten waren 
speciale formulieren die ge-
bruikt werden voor de werktij-
denwetgeving. Een werkgever 
vulde erop in hoeveel mannen 
en vrouwen hij in dienst had. 
Deze briefkaart is verstuurd 
op 28 november 1937 en is 
gefrankeerd met 4 cent. Het 
landelijke briefkaartentarief 
was 4 cent van 1 september 
1937 tot 1 april 1939. Nu zal je 
afvragen waarom er een post-
zegel van 4 cent is geplakt en 

Postwaardestukken… Hoe verzamel je die nou? [4]

wat die rode streep doet naast 
het zegelbeeld van 7½ cent. 
De reden is dat alle postzegels 
en postwaardestukken met 
het zegelbeeld van de emissie 
Bontkraag per 1 januari 1936 
ongeldig waren verklaard. Dus 
ook deze briefkaart. De zegels 
kregen hun naam vanwege de 
kraag van bont die koningin 
Wilhelmina draagt in het 
zegelbeeld.
Het tweede voorbeeld valt 
zowel in de categorie 3 als in 
4. Het is een briefkaart van 
8 cent die op 4 augustus 1980 
verstuurd werd van Aalten 
naar Nijmegen. De brief-
kaart is bijgefrankeerd met 
een postzegel van 40 cent. 
Het briefkaartentarief was 
45 cent op het moment 
dat de briefkaart verstuurd 
werd. De briefkaart zelf was 
frankeergeldig tot 1 januari 
1986. Maar hij was in 1980 
niet meer op de postkantoren 

te koop. Niet alleen omdat het 
tarief niet meer klopte met 
de postprijs, maar ook omdat 
de cent inmiddels als officieel 
betaalmiddel was afgeschaft. 
Alles werd afgerond op 
5 cent. De briefkaart is 3 cent 
overgefrankeerd. Bij overfran-
kering moet je opletten of er 
sprake is van maakwerk. Dat 
wil zeggen dat het poststuk 
speciaal voor een verzamelaar 
is gefrankeerd. In dit geval 
lijkt dat niet zo te zijn. Als we 
kijken naar de adressering en 
de afzender zien we dat de 
briefkaart niet met een filate-
listische bedoeling verstuurd 
is. Waarschijnlijk had de 
afzender de kaart nog ergens 
liggen en vond hij het zonde 
om een nieuwe te kopen. Om 
aan het juiste tarief te komen 
plakte hij er een postzegel van 
40 cent bij en nam hij voor lief 
dat hij 3 cent teveel betaalde. 

Alex Nuijten
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! Het juiste antwoord is ant-
woord A. In de landen van 

het Britse Gemenebest waar 
Australië toe behoort wordt 
de papaverbloem verwerkt 
in de kransen die men op de 
oorlogsgraven legt. In de we-
ken voor de herdenking draagt 
men deze bloem op de kleding. 
Het postwaardestuk is minder 
geschikt om iets te vertellen 

over de oorlogsgraven. Ze 
zijn op het postwaardestuk te 
zien, maar heel vaag. Het is 
een fabeltje dat je alleen maar 
gebruikte postwaardestukken 
mag laten zien in een tentoon-
stellingsverzameling. Probeer 
materiaal te gebruiken dat 
binding heeft met het land van 
uitgifte. In het geval van dit 
Australische postwaardestuk 

is dat zeker het geval. Er voch-
ten zo’n 300.000 Australiërs 
in de Eerste Wereldoorlog. 
Zij waren tussen de 18 en 45. 
60.000 van hen sneuvelden in 
de oorlog. Het trieste is dat de 
helft daarvan stierf in een pe-
riode van zeven weken tijdens 
de Slag om de Somme in 1916. 
Daar komt nog bij dat de strijd 
bijna niets opleverde.

Top 
of 

Flop

 

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Deze Posthoorn staat voor een deel 
in het teken van de Olympische 
Spelen. Een leuk onderwerp voor 
een verzameling. Wist je dat je met 
een beetje zoeken de nodige zegels 
kunt vinden die betrekking hebben 
op de Spelen van Amsterdam? 
We hebben hier al een paar 
voorbeelden gegeven, maar welke 
hebben jullie nog kunnen vinden? 
Laat het ons eens weten.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

De Olympische Spelen
Deze maand gaan we weer met z’n 
allen naar Apeldoorn naar de Postex. 
Mooie gelegenheid om wat aparte 
zegels op de sporen, met handelaren 
te praten en misschien een nieuw 
album te kopen. Het thema van de 
Postex is de Olympische Spelen; we 
gaan eens kijken wat we daar precies 

van weten. Zijn er binnenkort weer 
Spelen? Welnee, de zomerspelen zijn 
pas over twee jaar en de winterspe-
len over vier jaar.

Tien eeuwen geleden
De Spelen begonnen in Griekenland, 
op de berg Olympus. Het onderdeel 
was hardlopen. Veel jonge mannen 
oefenden zich in hardlopen omdat 
dat bij het oorlog voeren heel goed 
van pas kwam. De hardlopers 

brachten de stand van de strijd over 
aan de bevelhebbers. 

De vijf ringen
De Olympische vlag heeft vijf ringen 
van verschillende kleur op een witte 
achtergrond. Het zijn de kleuren 
rood, groen, geel, blauw en zwart. 
Men heeft deze kleuren gekozen 
omdat ieder land wel één van deze 
kleuren in de vlag heeft. De vijf 

ringen zijn de vijf werelddelen. Ze 
laten zien dat bij deze sportieve 
bijeenkomst alle landen samen zijn.

Het begon met hardlopen
De eerste Spelen bestonden uit een 
hardloopwedstrijd van 190 meter. 
Daarna werd het uitgebreid met 
boksen, worstelen en paardenrennen. 
Men ging ook hardlopen over verschil-
lende afstanden. En nee, er mochten 

geen vrouwen meedoen.

Zomerspelen en 
 Winterspelen
Ongeveer honderd jaar 
geleden werd besloten dat 
er ’s winters ook Olympische 
Spelen moesten komen. In 
het begin werden ze beide in 
hetzelfde jaar georganiseerd, 

 

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

Een Olympisch kampioen
Waarschijnlijk heb je nog nooit 

van Fanny Rosenfeld (1904-
1969) gehoord. Ze staat op een 
postzegel van Canada, waar ze net 
zo beroemd is als onze eigen Fanny 
(Blankers-Koen, 4 maal goud in 
Londen 1948). Rosenfeld kwam in 
1928 naar de Olympische Spelen 
in Amsterdam. Ze won daar een 
gouden medaille bij de estafette 
hardlopen (400 meter) en een 

zilveren 
medaille 
op de 
100 meter. 
Ook deed 
ze aan 
basketbal, 
hockey, 
softball en tennis. Fanny Rosenfeld 
kreeg vanwege haar sportieve 
prestaties de eretitel Beste 

Canadese atleet van de eerste 
helft van de 20ste eeuw. Overigens 
zou deze postzegel ook heel goed 
passen in een ver za meling over 
haardracht. Ze kreeg namelijk 
de bijnaam Bobby Rosenfeld 
vanwege haar opvallende kapsel, 
de zogenaamde “bob lijn”. Die 
was indertijd heel populair. Bij 
dit kapsel is al het haar op een 
bepaalde lengte geknipt. Meest al 
ter hoogte van de kaak. Vaak zie je 
er een recht geknipte pony bij.
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maar sinds 1994 worden ze tussen 
de Zomerspelen in gehouden. 

De Paralympics en de
Special Olympics
Direct na afloop van de Olympische 
Spelen volgt er nòg een groot eve-
nement: de Paralympics. Dat zijn de 
Olympische spelen voor gehandi-
capten. De Special Olympics zijn 
voor verstandelijk gehandicapten, 
deze spelen worden gehouden in 
het jaar vòòr de Olympische Spelen. 
Er zijn ook nog de Deaflympics, voor 
de dove sporters.

Nieuwe sporten
Ieder jaar kijkt het Olympisch 
Comité welke sporten er af gaan 
en welke erbij komen. Er was een 
discussie om worstelen, een van 

de oudste Olympische sporten, te 
schrappen. Daar kwam veel verzet 
tegen en nu 
is besloten 
om worstelen 
te houden en 
er komen als 
nieuwe spor-
ten nog bij: 
honkbal, soft-
bal, karate, 
skateboard 
en surfen.

2020
Waar gaan we over twee jaar naar 
toe? In 2020 worden de Zomer-
spelen gehouden in Japan, in de 
hoofdstad Tokio. In 1964 zijn de 
Olympische Spelen daar ook al een 
keer gehouden.

De Olympische vlam
De Olympische Spelen werden ge-
houden ter ere van de god Zeus, de 
Griekse oppergod. Voor zijn tempel 
brandde altijd het heilige vuur. Ieder 
jaar wordt bij dit vuur een fakkel 
ontsto-
ken en 
in een 
estafette 
bran-
dend 
naar de 
volgende 
plaats 
gebracht 
waar de 
Spelen 
gehou-
den worden. Moeten ze in 2020 
toch een stukje met de boot!

Een onbekende sport doen
De meeste mensen doen een sport 
die ze kennen uit hun omgeving: als 
de meeste kinderen uit je groep op 
voetbal zitten, ga jij misschien ook. Of 
op hockey, tennis of zwemmen. Maar 
het is natuurlijk erg leuk om eens 
iets te doen wat niemand doet. Wie 
van jullie zit er nou op speerwerpen, 
cricket, schermen of golf? Kijk, dat 
is dus andere koek. En je weet het 
misschien niet, maar die clubs vinden 
het héél erg leuk als een jongere voor 
hun sport kiest. Je krijgt meteen kor-
ting en iedereen wil het je wel leren. 
Probeer maar! En anders kun je er 
altijd nog de zegels van verzamelen.
Succes er mee!

 

De Olympische Vlam [2]

W ie aan de 
Olympische 

Spelen denkt 
ziet meteen de 
Olympische Vlam 
voor zich. Het is 
een oude traditie, 
maar  minder oud dan de meeste 
 mensen denken. Het idee kwam 
van de architect Jan Wil uit 
Alkmaar. Voor de Olympische 
Spelen in Amsterdam in 1928 
liet hij een 46 meter hoge toren 
bouwen. Daarop zou een bran-
dende schaal geplaatst worden. 

Tegen woordig 
wordt het vuur 
ontstoken door 
een bekende 
sporter. In 
Amsterdam was 
het gewoon een 

ambtenaar van het gasbedrijf. 
Bij de Spelen van 1936 in 
Berlijn werd voor het eerst een 
estafette georganiseerd. Daarbij 
werd een fakkel uit het Griekse 
Olympia overgebracht naar het 
Olympisch Stadion, zoals we dat 
nu nog kennen.

Dag van de Jeugdfilatelie in Breda
Op 17 november organiseert de Postzegel 

Vereniging Breda de Dag van de Jeugdfi-
latelie. Er is een kleine tentoonstelling en er 
zijn gratis postzegels voor iedere bezoeker. 

Verder zijn er leuke activiteiten voor jonge 
verzamelaars. De toegang is gratis. Waar? 
Gebouw De Vlieren, Mgr Nolensplein 1, 
4812 JC Breda. Open van 10.00 tot 16.00 uur.

Een studiegroep: Postzegel
vereniging Griekenland
Je kunt natuurlijk postzegels 

verzamelen op de gewone manier, 
je verzamelt een land, of een thema. 
Maar het kan nòg anders: je bestu-
deert een bepaald gebied binnen de 
postzegels. Als je dat met een groep 
verzamelaars samendoet, noem je 
het een studiegroep.
Als je in je album de zegels van 
Griekenland bekijkt zal je opvallen 
dat er op de zegels een 
paar vreemde tekens 
staan, en soms staat 
er Hellas achter. Dat is 
de formele naam, de 
Grieken noemen zich 
ook wel Hellenen. Zie 
wat een gevarieerde 
zegels Griekenland uitgeeft? Er zijn 
prachtige beelden, landschappen en 
natuurlijk zegels van de Olympische 
Spelen die in Griekenland hun baker-

mat hebben.
Het is niet makkelijk 
om Griekenland   te 
verzamelen. Er heb-
ben zich in de loop 
van de geschiedenis 
zo veel dingen voorgedaan dat je echt 
je naslagwerk erbij moet houden om 
te weten wat er precies gespeeld 
heeft. Daarom is het handig te weten 

dat er een vereniging 
is die jou op alle 
fronten kan helpen 
met de opbouw van je 
collectie. En gelukkig 
is er een fraaie kleur-
rijke Grieks/Engelse 
catalogus waarin je 

alle informatie vindt die je nodig hebt.
Meer weten? 
www.pv-griekenland.nl

Willeke ten Noever Bakker
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James Bond en Estland 
n 1994 gaf Estland een postzegel uit 
met de afbeelding van een fotoca-
mera (afb. 1). De kenner herkent het 
toestel van oude spionagefilms, het 

is een Minox. James Bondachtige personages 
maakten in films met dit minitoestelletje snel 
foto’s van uiterst geheime documenten. Het 
uitstekende kleinbeeld toestel was ook voor 
gewone enthousiastelingen een begeerd 
object. De uitvinder, een Baltische Duitser uit 
Riga, nam met hulp van vrienden in Tallinn, die 
voor het Estse patent zorgden, de productie 
van dit soort toestellen ter hand. Russen 
en Duitsers hebben beiden de productie 
voortgezet. 

Een eigenaardige president
Van Churchill bestaat een bekend portret 
waarop hij nogal boos in de lens kijkt. De foto-
graaf had zijn sigaar afgepakt. Estland heeft 
ook zo’n statieportret, en wel van president 
Päts, dat in de jaren ’30 gekozen werd voor 
een postzegelserie (afb. 2). Kijkt hij stuurs, 
zuur, boos? Het is me een raadsel waarom 
deze foto is uitgekozen. Konstantin Päts nam 
het heft in handen als sterke man toen de jon-
ge republiek met allerlei partijen het politieke 
vak van geven en nemen, van compromissen 
sluiten niet in de vingers kreeg. Hij had tijdens 

I

In november 1918, nu 100 jaar geleden, riep Estland de onaf-
hankelijk heid uit. In die 100 jaren hebben de bewoners tweemaal 
een periode van echte onafhankelijkheid gekend. Nee, dit artikel 
geeft geen chrono logische geschiedenis van het land. Dit wordt 
een ander verhaal. Er is te veel gebeurd om op te noemen.
door Olav Petri

de tsarentijd en Duitse bezetting in 1918 veel 
gedaan in de strijd voor onafhankelijkheid van 
het land en kreeg nogal wat steun voor zijn 
dictatuur. Het liep echter slecht met hem af. 
De Duitsers marcheerden in juni 1940 Parijs 
binnen, de Engelsen vluchtten bij Duinkerken 
het Kanaal over en Stalin maakte van de 
gelegenheid gebruik om de Baltische landen 
te bezetten. Päts dacht dat hij wel zaken met 
hem kon doen om erger te voorkomen – hij 
had financiële contacten met Stalins Rusland 
onderhouden – maar Stalin liet de Baltische 
landen via vervalste verkiezingen massaal 
stemmen voor aansluiting bij Rusland. Con-
form de planning van Moskou eindigden Päts 
en zijn familie in een huisje op het Russische 
platteland, als bannelingen. Na de Duitse inval 
in 1941 werd hij opeens gevangen gezet. Hij 
bleef tegen iedereen zeggen dat hij president 
van Estland was en eindigde daarom in een 
psychiatrische inrichting. Päts slaagde erin 
om na de oorlog enkele documenten op te 
stellen over wat er in 1940 en daarna gebeurd 
was en deze het land uit te smokkelen. Hij 
overleed in een inrichting.

Pantsertreinen en Estland 
Estland verkreeg in 1918 zijn onafhankelijk-
heid niet zonder slag of stoot (afb. 3). Toen de 
Eerste Wereldoorlog afgelopen was, 11 novem-

ber 1918, was het land nog bezet door Duitse 
troepen. Deze trokken weg naar Duitsland. Al 
snel trad er een regering op en werden – heel 
belangrijk – Estse legereenheden gevormd 
onder leiding van Laidoner (afb. 4). Geen dag 
te vroeg, want het bolsjewistische Rusland 
van Lenin dacht dat de voorspelde wereld-
revolutie zou uitbreken, ook Estland had zijn 
bolsjewieken, en Russische troepen vielen 
Estland binnen. Hun opmars verliep snel, erg 
snel. Mede dankzij een koopvaardijkapitein, 
Pitka, werden treinen omgebouwd tot pantser-
treinen, voorzien van geschut en wagons met 
militairen. In een land vol veengrond kwamen 
deze treinen zeer van pas, ze konden snel 
ingrijpen en speelden een enorme rol bij de 
verdediging van het land. Veldpost van deze 
pantsertreinen is te herkennen aan meestal 
smoezelige enveloppen, met een stempel met 
de tekst soomusrong (afb. 5), wat pantser-
trein betekent.

De Russische viermaster Kroezensjtern 
Bij Sail Amsterdam is de Russische viermaster 
Kroezensjtern (afb. 6) altijd een bezienswaar-
digheid. Een fraaie naam heeft het schip, maar 
hij klinkt meer Duits dan Russisch. Het schip 
is genoemd naar een admiraal en ontdek-
kingsreiziger die om de wereld voer en bij 
Siberië ontdekkingen deed. Zijn portret staat 
ook op een grote Estse postzegel (afb. 7+8). 
Was hij nou een Est? Een Rus? Een Duitser? 
Estland en Letland hadden een eigen adel die 
afstamde van kruisvaarders van de Duitse 
Orde. Zij regeerden deze landen en werden 
tijdens Peter de Grote als ‘Baltische baron-
nen’ collectief toegevoegd aan de Russische 
adel. Zij hadden naast de Russische over-
heid de feitelijke macht in het land. De adel 
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woonde op landgoederen of kastelen en had 
altijd zijn machtige vertegenwoordigers in 
de hoofdstad Tallinn. Velen maakten car-
rière in Russische dienst. Zo wordt admiraal 
Kruzenstern uiteindelijk door drie groepen 
in ere gehouden, want, geboren als edelman 
in Estland, is hij ook een Est, maar maakt 
tevens deel uit van de Russische geschiede-
nis. Door de eeuwen groeide ook het aantal 
‘burgerlijke’ inwoners met Duitse voorouders. 
Mensen met zulke Duitse voorouders worden 
ook Baltische Duitsers genoemd (afb. 9+10). 
Een bestuursambtenaar van de familie Pahlen 
(afb. 11) is te vinden op een moderne Rus-
sische postzegel.

Esten en hun meesters 
De laatste grootmeester van de Duitse 
Orde (afb. 13) werd tijdens de Reformatie 
Luthers en riep zijn gebied in Pruissen uit 
tot hertogdom. Andere ridders volgden. Men 
kwam vervolgens onder Poolse en Zweedse 
bescherming, tot Peter de Grote het gebied 
veroverde. De Baltische Duitsers vormden sa-
men met de adel een aparte groep in Estland 
en Letland. De etnische Esten waren in het 
Estland van de Duitse Orde een ondergeschikt 

volk met een eigen cultuur en taal waar buiten 
eigen kring nauwelijks belangstelling voor 
bestond. De emancipatie kwam pas in de XIX-e 
eeuw langzaam op gang. Uiting hiervan zijn de 
sinds 1869 terugkerende massale zangfesti-
vals (afb. 14) waar Esten bijeenkwamen, vaak 
in klederdracht (afb. 15). Volkscultuur werd 
door de sovjets gewaardeerd, er kwam in Tal-
linn een enorm zangstadion tot stand.
In Estland streden Baltische Duitsers in 1919 
met succes mee met de Esten tegen Lenin’s 
bolsjewieten. De macht van de adel werd wel 
ingeperkt, het grootgrondbezit werd bijvoor-
beeld beëindigd door de Estse regering. Hitler 
vond in de jaren ’30 het begrip ‘Volksduitsers’ 
uit en liet na het pact met Stalin, augustus 
1939, bijna alle Baltische Duitsers eigenlijk 
gedwongen naar Duitsland komen. Hun bezit 
werd voor een prikje verkocht en achtergela-
ten. Velen voorvoelden dat er een historische 
ommekeer op komst was. Meestal berooid 
stonden ze dan eind 1939 en later op de 
kade in Duitsland en werden door de nazi’s in 
bijvoorbeeld kersvers veroverd Pools gebied 
weer aan bezit geholpen. De Esten kregen 
met Stalins Sovjet-Unie te maken, een verhaal 
apart, zie verderop.

Heet de stad nou Dorpat, Derpt, 
Joerjev of Tartu? 
De universiteitsstad Tartu, in de binnenlanden 
van Estland, is onder vier namen bekend 
geweest. Die namen vormen een link naar 
de diverse heersers van de Estse gebieden. 
De stad is ooit gesticht door een Russische 
vorst die de stad Joerjev noemde, naar Sint 
Joris. Later veroverde een Ests volk de stad en 
noemde hem Tarbatu. Ridders van de Duitse 
Orde, kruisvaarders in Oost-Europa, hernoem-
den de stad Dorpat. Onder de tsaren was ook 
(Russisch) Derpt in gebruik. In de laatste 
decennia van de Romanovs werd de stad weer 
Joerjev, hetgeen in poststempels te zien is. Dit 
paste binnen de politiek van tsaar Alexander III 
die een krachtig centraal Russisch bestuur 
wilde. Afwijkingen werden niet langer geduld: 
russificatie tot in de plaatsnamen! Tartu werd 
de naam sinds de onafhankelijkheid, ook in 
het Russisch. Dit is voer voor stempelliefheb-
bers (afb. 16).

En is het Reval of Tallinn? 
Bij de hoofdstad Tallinn, Reval, Revel, komen 
ook Denen in beeld, Tallinn verwijst naar ‘heuvel 
der Denen’, Vikingen hebben de stad haar naam 
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gegeven. Reval of Revel gaat terug naar een nog 
oudere naam en is door Duitsers en Russen ge-
bruikt. De onafhankelijke republiek van 1918 ge-
bruikte Tallinn. De sovjets bleven de naam Tallin 
gebruiken na de bezetting van 1940. Gevoelig 
ligt hier de dubbele ‘n’ die tijdens de sovjet 
periode werd teruggebracht tot één ‘n’. En nazi 
Duitsland? Hitler haalde de naam Reval weer uit 
de lade, maar in Estland zijn volop stempels in 
gebruik gebleven uit de onafhankelijkheid. Hier 
is leuk speurwerk te doen (afb. 17)!

Stalin en Hitler 
Het Ribbentrop pact tussen Hitler en Stalin 
had een geheim protocol waarin stond wie 
welk gebied tot zijn invloedssfeer mocht 
rekenen. Estland, Letland en kort daarop ook 
Litouwen werden als Stalins invloedssfeer 
beschouwd. Mensen met Duitse achtergrond 
verlieten na dringende oproepen uit Duitsland 
het land als ‚Volksduitsers‘, ‚Heim ins Reich‘. 
Velen waren enthousiast, maar er heerste 
toch vooral droefheid onder de mensen. In 
juni 1940 bezette Stalin de Baltische staten en 
zien we een Estse delegatie blij en dankbaar 
de opperste sovjet in Moskou binnenlopen, nu 
als vertegenwoordigers van een sovjet repu-
bliek. Deportaties richting de Goelag kampen 
volgden in 1941, maar kort daarop veroverde 
Hitler ook Estland, tot aanvankelijke vreugde 
van veel Esten. De Duitse ambtenaar die over 
de post ging, liet zowaar zegels drukken voor 
het land (afb. 18+18a). Hernieuwde sovjet 
bezetting volgde in 1944, sovjet post met 
stempels 1944 zijn aardig om te verzamelen.

Nederlanders en Estland 
In plaats van de beroemde Hanze met rijke 
handelscontacten tussen onze Noordzeelan-

den en de Oostzeesteden noem ik eens wat 
heel anders. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
verschenen in Nederland de zogenoemde 
legioenzegels (afb. 19). Een Nederlands legi-
oen vrijwilligers streed in nazi Duitse dienst 
tegen de bolsjewieken, zoals dat toen heette. 
Ze werden verdeeld over het Oostfront en 
soms gemengd met Duitse troepen. Een deel 
ging ten onder in Estland, aan het Narva-front 
bij de stad Narva. Van hun onderdelen zijn 
veldpostbrieven bekend. 
Van heel andere orde is het verhaal van de 
Lembit (afb. 20), een in Engeland gebouwde 
onderzeeër die samen met haar zusterschip 
de trots van vooroorlogs Estland was; de hele 
bevolking had meebetaald. Ook de Nederland-
se werf de Schelde had aardige onderzeeërs 
in de aanbieding maar die vonden de Esten te 
groot voor de Estse wateren. Nazi Duitsland 
wilde ze graag kopen omdat beide onderzee-
ers Britse technische hoogstandjes waren. 
Een nationaal symbool verkoop je echter niet, 
dat kun je niet maken. Toen bood Berlijn zelfs 
als extraatje zes oudere kleine Nederlandse 
onderzeeërs aan die kersvers in mei 1940 in 
Den Helder buitgemaakt waren. Te laat, net in 
die tijd bezette Stalin Estland en hoefde het 
allemaal niet meer.
Wist u dat de Russische admiraal ‘Van der 
Heyden’, afgebeeld op een Griekse postze-
gel (afb. 21), zijn lange carrière in Tallinn 
beëindigde als gouverneur van onder andere 
Estland? Graaf Lodewijk van Heiden hielp in 
1795 als marineofficier stadhouder Willem V 
ontsnappen naar Engeland. Hij wilde niet die-
nen onder de Fransen en werd een in Rusland 
en Griekenland gevierd admiraal. Van Heiden 
werd opgenomen in het Estse ridderschap. Hij 
leidde de Russische vloot in Navarino (1827) 

in de slag tegen de Turken, hetgeen Grie-
kenland hielp in zijn strijd om onafhankelijk-
heid. Alom geëerd in Rusland, Griekenland, 
Nederland en destijds ook in Tallinn. 

Misdaad loont, ook in Estland! 
Na de Eerste Wereldoorlog hadden postze-
gelverzamelaars het druk. Immers, men wilde 
graag de hele wereld compleet hebben, of 
anders de Europese landen, liefst gestem-
peld, ook de vele provisoria natuurlijk. 
Handelaren deden hun best de gewenste 
zegels te leveren, soms op niet eerlijke 
wijze. In Estland was een meester vervalser 
werkzaam, Jaan Lubi (afb. 22-24). Hij maakte 
de gewone Estse zegels van de beginjaren, in 
geld uitgedrukt zonder waarde, heel knap na 
en voorzag ze van op het eerste gezicht erg 
echte, vaak wat ‘slordige’ machinestempels. 
Lubi drukte ze in blokjes van vier en knipte 
die van elkaar. Hij verkocht ze voor de pak-
ketjeshandel over de hele wereld en heeft 
jarenlang vele handelaren en verzamelaars 
blij gemaakt. Aangezien hij de Estse staat 
niet benadeelde, kon hij in eigen land lange 
tijd niet veroordeeld worden en kon met 
succes zijn werk verrichten. Er is voldoende 
literatuur over deze vervalsingen beschikbaar 
en daarbij kan de specialist zelfs nog bij de 
valse zegels telkens 4 typen onderscheiden! 
Er is ook troost: de mooie driehoeksserie met 
vliegtuigen uit de jaren ’20 is weliswaar ver-
valst, hetgeen onrustig maakt als je de serie 
in je collectie hebt, maar die vervalsing zie je 
bijna nooit. De losse blauw-gele driehoeks-
zegel met een tweedekker, later ook met 
opdruk uitgegeven, is een ander verhaal. De 
afbeelding toont een vervalsing, de horizon-
tale streepjes naast OHU zijn lelijk.

afb 17 Sovjet bezetting met nog 
oud Ests Tallinn stempel afb 18 Ostland met Ests stempel

afb 18a Hitler liet zo
waar Estse zegels toe

afb 19 Verkeerde Neder
landers in Estland

afb 20 
Befaam
de Estse 
onder
zeeër

afb 21 De Nederlands Balti
sche edelman Van Heiden

afb 22 Meestal is dit 
een echte zegel

afb 23 Vervalsing 

afb 24 Gebrui
kelijke Lubi 
vervalsing 

afb 25a Ob. Ost opdruk en de 
Duitse naam Reval

afb 25 Cyrillisch 
Revel
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Wat plakte men op zijn post? 
Om te beginnen: duur is het allemaal niet, 
wel heel interessant. Een verzameling Est-
land bestaat niet alleen uit de Estse zegels 
vanaf Michel nummer 1. Hoe meer ellende 
een land helaas heeft gekend, hoe meer 
getuigen op filatelistisch gebied er voor 
een filatelist te vinden zijn. Uit de tsarentijd 
dateren stempels van plaatsen in Cyril-
lisch schrift (afb. 25), een paar letters zijn 
soms genoeg om een plaats te ontcijferen. 
Er bestaat van Harry von Hoffmann een 
geweldig boekje waar alle namen makkelijk 
terug te vinden zijn in Russisch, Ests, Duits. 
De Eerste Wereldoorlog loopt in Estland 
ten einde met in 1918 maandenlang Duitse 
Germania zegels met de opdruk ObOst (het 
gebied dat viel onder de opperbevelheb-
ber in het oosten, afb. 25a) en stempels in 
Latijns schrift. De onafhankelijke periode 
1918-1940 kent naast provisoria de gewone 
eigen zegels, waarvan de eerste serie in 
haast is ontworpen uit onderdelen van 
fiscale zegels. In 1940 lieten de sovjets in 
Letland en Litouwen nog eigen sovjet zegels 
verschijnen, in Estland niet. Overal werden al 
snel Russische zegels geïntroduceerd. Oude 
Estse mocht men nog een tijd opmaken, met 
zoals het uitkwam Estse stempels met EESTI 
er in of sovjet stempels met een hamer en 
sikkel. Hitlers inval leidde tot provisoria, tot 
Ostlandzegels en Duitse namen als Dorpat 
en Reval. De herovering door het Rode Leger 
bracht opnieuw Russische zegels naar de 
kantoren. Tijdens de decennia na de oorlog 
zijn regelmatig Estse motieven op postze-
gels gebruikt, portretten van geleerden, 
beelden van economische vooruitgang, 
vlaggen en wapens, gebouwen en het 
zangstadion.

Scandinaviërs en Estland 
Dat Scandinavië en Estland nauwe relaties 
hebben komt ook tot uitdrukking in de post-
zegels. Het begin al met vroege zegels met 
een vikingschip erop (afb. 26-28). Vikingen 
met hun handels- en oorlogsschepen voeren 
de rivieren op richting Constantinopel en 
stichtten ook de Russische vorstendommen. 
Moderne zegels tonen zulke schepen. De 
vooroorlogse serie met het Estse wapen is 
qua ontwerp nauw aan de Finse zegels met 
landswapen verwant (afb. 29), de gravure van 
de haven van Tallinn met stoomschip heeft 
een Scandinavische uitstraling (afb. 30). Het 
nieuwe Estland van 1991 (afb. 31) heeft via 
een afbeelding van de Zweedse koning Gustav 
II Adolf (afb. 32), via gemeenschappelijke 
uitgaven met Zweden (vogels) de connectie al 
invulling gegeven (afb. 33). 

Fins en Ests zijn nauw verwant, in de sovjet 
periode kon men in Tallinn TV programma’s 
van Helsinki zonder grote moeite volgen. 
Estland gaf een serie uit waarop te zien is 
welke, meestal kleine talen, deel uitmaken 
van de Fins Oegrische groep, waar in de 
verre verte ook het Hongaars deel van 
uitmaakt. Het is zoeken, want de namen zijn 
te vinden in de bruine strepen uit prehis-
torische decoraties die op de zegels staan 
(afb. 34).

Literatuur
Heel veel is te vinden in de tijdschriften van de 
postzegelvereniging Het Baltische Gebied en de 
Duitse Arbeitsgemeinschaft vereniging Baltikum 
www.arge-baltikum.de
Heel handig is het boek Baltische Postorte 1632-1918 
van Harry von Hoffmann. 

afb 34 FinsOegrische taalgroep in schema

afb 26 Vikingschip op oude 
postzegel

afb 27 Vikings
schip met vlaggen 
Oostzeelanden

afb 33 vogelblok door Zweden uitgegeven met Baltische landen

afb 28 Vikin
gen voeren via 
Estland het 
binnenland in

afb 29 
Staats
wapen 
in Finse 
vorm
geving

afb 31 Ests zegels met 
duidelijk Zweedse roots

afb 32 Zweedse  koning 
Gustav II Adolf

afb 30 Tallinn haven in Scandi
navische vormgeving
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n Omnisport te Apeldoorn 
wordt de Postzegelshow 
Postex 2018 gehouden. 
Een filatelistisch evene-

ment dat u niet mag missen. Er 
zijn prachtige postzegelcollecties 
te zien en ongeveer 50 post-
zegelhandelaren zijn aanwezig 
met een verkoopstand, alsmede 
diverse postadministraties. Diverse 
gespecialiseerde verenigingen en 
organisaties zijn aanwezig met een 
promotiestand, zoals de KNBF en 
het maandblad Filatelie. Ook is er 
ruim aandacht voor de jeugdige 
verzamelaars.

Gratis postzegel
Elke betalende bezoeker ontvangt 
een unieke gratis postzegel ter 
gelegenheid van 20 jaar Postex. 
Meerdere exemplaren kunnen wor-
den gekocht bij de informatiestand. 
Er is gratis wifi beschikbaar.

Verenigingen
De Filatelistenvereniging Dai Nip-
pon viert haar 70-jarig jubileum 
met een tentoonstelling, waarbij 
collecties van leden te zien zijn. De 

Vereniging voor Kinderpostzegels 
en Maximafilie viert haar 35-jarig 
jubileum met een tentoonstelling 
waarbij bijzondere collecties van 
leden en genodigden te zien zijn. De 
vereniging De Vliegende Hollander, 
viert de 57e Dag van de Aerophilate-
lie, waarbij enkele mooie collecties 
worden tentoongesteld.

De Studiegroep Zuid-West Pacific 
viert haar 50-jarig jubileum met een 
tentoonstelling, waar collecties van 
leden te zien zijn. Van individuele 
inzenders zijn bijzondere collecties 
te zien.

Wat is er te doen?
De postzegelshow wordt op vrijdag-
morgen om 11.00 uur geopend door 
de wethouder van cultuur van de ge-
meente Apeldoorn. Op zaterdag om 
15.00 uur en zondag om 13.00 uur 
wordt een lezing gegeven door Piet 
Dees met als onderwerp ‘Wapenstil-
stand of capitulatie?’ De lezing gaat 
over de Vrede van Versailles en de 
gevolgen voor Europa.
De grootste – in de handel verkrijg-
bare – legpuzzel ter wereld (42.000 
stukjes, niet filatelistisch) is te zien.
Met vragen over stempels en 
afstempelingen, alsmede postzegel-
boekjes kunt u op zaterdagmiddag 
bij enkele specialisten terecht. De 
Dag van de Postzegel (20 oktober) 
wordt gevierd met een bijzondere 
envelop met speciaal stempel, te-
vens komt er een speciale postzegel 
en een prestigeboekje. De dubbel-

tjeshoek van de Postex is aanwezig 
met een groot aantal stockboeken 
met postzegels van de gehele we-
reld, gesorteerd op land en thema. 
In het kader van het thema ‘Olym-
pische Spelen’ is een aantal leuke 
collecties te bewonderen.
Laatste nieuwtjes, uitgebreide infor-
matie en plattegrond: www.postex.nl

Omnisport
De Voorwaarts 55
7321 MA Apeldoorn

Openingstijden
Vrijdag 19 oktober 10.00 – 17.00 uur
Zaterdag 20 oktober 10.00 – 17.00 uur
Zondag 21 oktober 11.00 – 16.00 uur
Entree € 5,00. Jeugd t/m 17 jaar gratis

Openbaar vervoer: Omnisport ligt op en-
kele minuten lopen van Station Apeldoorn 
De Maten
Auto: Neem op de A50 afrit 24 Apeldoorn 
Teuge, vervolgens rijdt u richting Apeldoorn 
Centrum, na ongeveer 1 kilometer bij de 
stoplichten linksaf, dit is de Laan van Erica. 
Na ongeveer 100 meter aan uw rechter-
hand vindt u Omnisport. Er is voldoende 
gratis parkeergelegenheid.
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et bericht in Filatelie 8 over Aanvul-
lingswaarden (Leen van Wingerden in 
Lezerspost) brengt me tot een reactie. 
Mijn eerste reactie was “oh nee toch, 

nog meer uitgiftes”! En dan waarschijnlijk in 
uitvoeringen van velletjes van 10 (verschillende 
afbeeldingen) en elk jaar weer nieuwe. Of zoals 
de langlopende serie van onze koning, die dus 
helemaal niet zo langlopend is omdat er steeds 
een ander jaartal op komt. Het lijken de toeslag-
zegels van Cyprus wel.
Mogelijk is natuurlijk een zegel te bedenken 
met een bepaalde aanduiding (bijvoorbeeld A), 
die dan geldig blijft, ook al wordt de prijs van de 
postzegel (helaas jaarlijks) aangepast.
Wat die prijs van de postzegels betreft, dat 
loopt zo langzamerhand de spuigaten uit. 
PostNL maakt reclame voor het verzenden van 
kaarten en brieven (‘schrijven zegt meer’). En 
terecht. Maar de aardigheid wordt wel minder 
als het tarief steeds omhoog gaat. Ook econo-
misch vreemd: een product dat minder wordt 
afgenomen maak je toch niet duurder, maar 
eerder goedkoper om de afzet te stimuleren? 
Of is PostNL er echt op uit om de briefpost uit 
te roeien? En waarom niet werken met een 

geconsolideerd bedrijfsresultaat? De pakketbe-
zorging levert genoeg op om de briefpost royaal 
te compenseren.
Mijns inziens moet de overheid hier ingrijpen. Het 
overlaten van basisvoorzieningen aan de markt is 
zo langzamerhand wel twijfelachtig geworden. Het 
kan niet efficiënt zijn als meerdere (in mijn om-
geving 4) postbezorgers in dezelfde straat lopen. 
Die verdunning in een krimpende markt gaat ten 
koste van de dienstverlening (minder brievenbus-
sen, minder dagen waarop de post bezorgd wordt) 
of de arbeidsvoorwaarden. Het prijsverschil kan 
alleen maar verklaard worden doordat de een met 
betaalde medewerkers moet werken (terecht) en 
de anderen met vrijwilligers op nul-urencontract.
Bij ‘al het moois’ dat wordt uitgegeven heb ik 
mijn vragen. Het merendeel van de zegels wordt 
tegenwoordig niet meer voor de postverzending 
gebruikt. Je ziet alleen nog de standaard (zaken)
zegels, kinderzegels en de kerstzegels (of beter 
‘eindejaarszegels’ want met kerst hebben ze 
niets te maken!). De rest is alleen op bestelling 
te krijgen en wordt slechts in zeer kleine oplagen 
gemaakt. De meesten verdwijnen in de verzame-
lingen van hen die (nog) postzegels verzamelen. 
En enkele fanaten (zoals ik) proberen deze zegels 

gestempeld te krijgen, wat tegenwoordig risico-
vol is. Meer dan eens komt post ongestempeld 
terug of verdwijnt zelfs. En door deze zegels te 
gebruiken in het postale verkeer komen de Ne-
derlandse zegels net niet in de Appendix van de 
SG –catalogus (‘the following stamps have either 
been issued in excess of postal needs or have not 
been made available to the public in reasonable 
quantities at face value’). De meeste zegels van 
Nederland (en overigens van de meeste landen 
tegenwoordig) zouden daar allemaal in moeten 
komen mijns inziens. Zou de NVPH ook niet zo’n 
beleid moeten gaan voeren ten aanzien van de 
Jaarcollectie? Waarom worden we opgezadeld 
met velletjes reclame voor musea en kunste-
naars? En voor modekoninginnen, die allemaal 
een officieel catalogusnummer krijgen op ‘onze’ 
kosten?
Ik spaar nog steeds. Maar de gemiddelde leeftijd 
van mijn postzegelvereniging is rond de 70 jaar. 
Het is dus te begrijpen dat in Filatelie vooral 
artikelen staan over postzegels van oudere 
datum. En hebben wij nog opvolgers? Waarom 
zouden jongeren gaan sparen als ze nooit meer 
postzegels zien?
Ben benieuwd of mijn gevoel gedeeld wordt of 
dat ik een ouderwetse postzegelaar ben, die niet 
met z’n tijd meegaat.

Piet Jonkman

Aanvullingswaarden [2]

L E Z E R S P O S T

H

http://www.postex.nl/
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et was de Nederlander Jo H.F. Som-
mer (1885-1986) die op het idee 
kwam naar aanleiding van een ander 
turnfeest; de Lingiade. De Zweedse 

turnbond organiseerde in 1939 een eerste 
internationale versie ter gelegenheid van de 
100e sterfdag van Per Henrik Ling (1776-
1839). Ling (afb.1) is de grondlegger van de 
zogenoemde Zweedse gymnastiek en staat 
in Zweden bekend als Svenska Gymnastikens 
Skapare (Vader van de Zweedse Gymnastiek). 
In die Zweedse gymnastiek worden geen turn-
toestellen gebruikt zoals wij die kennen van de 
wedstrijden op de Olympische Spelen. Toch 
stond Zweedse gymnastiek wel degelijk op het 
programma van onder andere de Olympische 
Spelen in 1912 te Stockholm. Het gaat uit van 
4 pijlers; medisch, esthetisch, pedagogisch én 
militair. Ling startte in Stockholm het Centraal 
Gymnastiek Instituut en leidde daar leskrach-
ten op voor schoolkinderen en militairen. 
Sommer was op beide Lingiades present als 
deelnemer en besloot in 1950 een voorstel 
in te dienen bij de Federation International 
de Gymnastique (FIG) om een internationaal 
evenement te organiseren onder de vlag van 

Wereld 
Gymnaestrada

H

Eerder verscheen in juli 2007 in Thema, het blad van de NVTF, een 
artikel over dit 4-jaarlijkse turnfeest van mijn hand naar aanleiding 
van de 13e editie welke in het Oostenrijkse Dornbirn zou worden 
georganiseerd. Volgend jaar van 7 t/m 13 juli wederom Dornbirn. Niet 
uit weelde overigens maar andere turnbonden stonden niet te springen 
om de 16e editie te organiseren. Alleen Zuid-Afrika was in de race maar 
alhoewel sinds 1991 de toevoeging ‘wereld’ wordt gehanteerd is men 
huiverig om het buiten Europa te organiseren.
door Danny Jimmink

de FIG. Dit in navolging van de Lingiade zonder 
wedstrijdelement maar louter gevuld met 
demonstraties. Hij had kennelijk een vooruit-
ziende blik want de 2e, in 1949 georganiseerde 
Lingiade (afb. 2), was meteen de laatste van-
wege het voor de Zweedse Turnbond financiële 
debacle, de verantwoordelijke voorzitter Agne 
Holmström pleegde er zelfs zelfmoord om. 
Aan het gebodene en het aantal deelnemers 
lag het zeker niet; in 1939 kwamen uit 37 lan-
den 7.400 deelnemers, 10 jaar later maar liefst 
16.000 deelnemers uit 14 landen die prachtig 
werk lieten zien. 

Van start
Op het FIG congres in Basel in 1951 werd zijn 
voorstel aangenomen wat tot resultaat had 
dat in 1953 onder de naam Gymnaestrada 
(gymnastiek in/op straat ) de 1e versie plaats 
had in Rotterdam met 5.000 deelnemers 
uit 14 landen (afb. 3). Sindsdien worden ze, 
met uitzondering van 1975, 1982 en 1987, in 
de beoogde 4-jarencyclus georganiseerd. 
Vanaf 1965 hebben ook niet-Europese landen 
ingeschreven maar pas vanaf 1991 luidt de 
officiële naam Wereld-Gymnaestrada. Zeven 

landen zijn op alle edities aanwezig geweest; 
België, Denemarken, Duitsland, Engeland, 
Finland, Nederland en Oostenrijk. Dat juist 
Dornbirn als een van de twee niet bepaald 
wereldsteden, naast het Deense Herning 
(afb. 4) in 1987, nu voor de 2e maal de orga-
nisatie heeft is meer een noodgreep geweest 
bij gebrek aan andere kandidaten in Europa. 
Inmiddels is de Gymnaestrada uitgegroeid tot 
het grootste meerdaagse sport evenement ter 
wereld met rond de 20.000 deelnemers uit 
circa 50 landen. (zie tabel) 

Organisatie
Bonden aangesloten bij het FIG (afb. 5) kun-
nen zich kandidaat stellen voor de organisatie. 
Zij dienen daarvoor een organisatorisch en 
financieel plan in. Zo moet men bijvoorbeeld 
beschikken over genoeg accommodatie om de 
deelnemers te kunnen herbergen wat voor het 
grootste gedeelte in scholen plaats vind. Hier-
voor worden in Dornbin bijvoorbeeld slaapsets 
aangeboden voor € 79 in basic en € 109 euro 
in de luxe uitvoering. Maar dan heb je ook wat; 
een luchtbed, een kussen met kussenovertrek 
en een deken in de Gymnaestrada kleuren mét 

INTERNATIONALE EVENEMENTEN, 

BIJEENKOMSTEN & GEBEURTENISSEN

SPECIAL 
2018 No. Jaar Te Land Deeln. Landen

1 1953 Rotterdam NL 5.000 14
2 1957 Zagreb JOE 6.000 16
3 1961 Stuttgart BRD 10.000 16
4 1965 Wenen OOS 15.600 28
5 1969 Bazel ZWIT 9.600 29
6 1975 Berlijn BRD 10.500 23
7 1982 Zürich ZWIT 14.200 23
8 1987 Herning DEN 17.300 25
9 1991 Amsterdam NL 19.500 28
10 1995 Berlijn BRD 19.194 34
11 1999 Göteborg ZWE 21.045 39
12 2003 Lissabon POR 21.200 46
13 2007 Dornbirn OOS 21.000 56
14 2011 Lausanne ZWIT 19.100 57
15 2015 Helsinki FIN 21.000 55
16 2019 Dornbirn OOS ? ?

1 Stempel 177’39 
met zegel Ling

2 Aangetekende brief naar Duitsland 1949
3 Stempel 1953 
Gymnaestrada 
Rotterdam
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het logo. Nou, dat slaapt natuurlijk geweldig 
zult u begrijpen. Nu houden met name Japan-
ners niet van deze ‘luxe’ dus die kruipen in een 
hotel en mogen dan € 40 tot € 100 euro per 
nacht neertellen. Er dient een buitenaccom-
modatie (afb. 6a) beschikbaar te zijn voor 
opening en sluiting van de Gymnaestrada en 
shows van groepen met meer dan 200 gym-
nasten. Bovendien moeten er in de plaats van 
handeling een aantal plekken beschikbaar 
zijn waar zogenoemde city-demonstraties 
kunnen worden gegeven. De binnen accom-
modatie moet minstens in 8 showruimtes 
met verschillende afmetingen te verdelen zijn 
waarvan liefst eentje in een reeds bestaande 
en anders ingerichte theatervorm (afb. 6b). In 
Dornbirn zijn hiervoor 6 hallen van 18x23 me-
ter beschikbaar en twee van 30x20 meter met 
daarnaast voor de landenshows hallen van 
20x25 en 20x40. In die laatste worden ook 
de drie FIG gala’s gegeven. Tribunes dienen 
te worden geplaatst en de achterwand van 
iedere hal wordt uitgerust met een achterdoek 
over de gehele breedte. Ook een grote ruimte 
voor catering ten behoeve van ontbijt en lunch 
dat in de scholen wordt afgeleverd, staat op 
het lijstje en op de website van de organisatie 
is nu al te zien wat er op welke dag te happen 
valt. Daarnaast nog een zaal waarin congres-
sen en workshops kunnen worden gehouden 
en diverse turnbonden en leveranciers van 
gymnastiekbenodigdheden aanwezig zijn 
als respectievelijk aanspreekpunt voor hun 
deelnemers en geïnteresseerden in vaak 
nieuwe ontwikkelingen op gymnastiekgebied. 
Stands met foto’s, kunst rond gymnastiek of 
medische artikelen zijn er ook. 

Vervoer
Het vervoer van en naar onderdak en plaatsen 
waar de shows worden gegeven dient te 
worden geregeld. Op alle plekken, met uitzon-
dering van de eetzaal dient gezorgd te worden 
voor een goede geluids- en lichtinstallatie 
want alle shows worden op muziek en met 
belichting uitgevoerd. Er zal ook keuze moeten 
zijn voor het type vloer wat nodig is voor de 
shows. Dat kan zijn en aanwezige meestal 
beton- en soms sportvloer tot aan een soort 
van parketvloer. Uiteraard zijn er toestellen 
en matten nodig, alhoewel vooral groepen die 
shows over kasten en springtafels uitvoeren 
of op een met lucht gevulde lange mat, hun 

eigen materiaal meenemen. De beveiliging van 
deelnemers en publiek is in de loop der tijd 
natuurlijk een heel belangrijk aspect gewor-
den. Het Rode Kruis wordt ingeschakeld en 
heeft een compleet medisch centrum binnen 
het complex ingericht. Onmisbaar is een leger 
van vrijwilligers, niet alleen gerekruteerd uit 
het eigen ledenbestand maar ook daarbuiten 
en zelfs uit andere landen. De organiserende 
bond roept voor al die taken een speciale 
commissie in het leven die op haar beurt weer 
sub-commissies instelt waarin de diverse 
taken zijn onderverdeeld. Het 11 leden tellende 
organisatieteam heeft in Dornbirn bijvoor-
beeld 5 sub-commisies tot haar beschikking 
met in totaal 36 leden.

Deelnemers
Om deel te kunnen nemen aan de Gym-
naestrada dient een ieder lid te zijn van een 
nationale turnbond (afb.7) die op zijn beurt 
weer aangesloten is bij het FIG. Niet elk land 
heeft dezelfde wijze van inschrijven overigens. 
Zo kunnen bijvoorbeeld Zwitsers en Scan-
dinaviërs vrij inschrijven bij hun bond maar 
houd de Nederlandse KNGU een vinger aan de 
pols met een voorselectie. De shows kunnen 
worden samengesteld door groepen van één 
vereniging of een combinatie van verenigin-
gen, een kring of een provincie. Men kan ook 
individueel inschrijven voor door de lands-
bond binnen of buiten samengestelde shows. 
Hiertoe worden dan meerdere trainingssessies 
door de betreffende bond georganiseerd. Ie-
dere bond zorgt voor een eigen kledingpakket 
en vaak vervoer naar de plaats van handeling. 
Daarvoor vraagt men een inschrijfbedrag aan 
de deelnemers waarbij inbegrepen de kosten 
die de organisatie van de Gymnaestrada 
vraagt voor een deelnemerspas. Vooraf dienen 
de bonden aan de organisatie op te geven 

uit hoeveel personen hun delegatie bestaat. 
Daarnaast per show hoeveel ruimte er ver-
langd wordt en of en zo ja welke toestellen en 
hoeveelheid matten er nodig zijn.

Programma
Het programma verdeeld over 7 dagen begint 
met een openingsceremonie in een stadion 
waar de deelnemers gelijk als bij de Olympi-
sche Spelen binnen treden. Het organiserende 
land geeft een grote show en uiteraard zijn 
de immer aanwezige bobo’s present om 
hun zegje te doen en het festijn officieel te 
openen. De daarop volgende 5 dagen worden 
demonstraties van 10-15 minuten elk gegeven 
van meestal 09.00 tot 17.30 uur in 8 hallen 
van een complex tegelijk. Voor grote groepen 
vanaf 200 deelnemers zijn 1 of 2 dagdelen 
voor buitendemonstraties gereserveerd en in 
de avonduren zijn er de zogenoemde landen-
shows. Hier organiseert een land of een com-
binatie van landen een programma van een 
uur. Dornbirn is te klein om de zogenoemde 
city-shows ruimte te geven, vandaar dat – net 
als in 2007 – dit deel van het programma 
over acht plaatsen in Voralberg (afb. 8) wordt 
verdeeld, net zoals dat gebeurt met het onder-
brengen van de deelnemers. Sinds de vorige 
Gymnaestrada van Helsinki 2015 is er ook een 
speciale buitenlucht avondspecial voor grote 
groepen. Tenslotte zijn er onder auspiciën van 
de FIG een drietal gala’s met vooraf uitgeno-
digde groepen uit verschillende landen. De 
sluiting van het turnfeest is wederom in de 
buitenlucht met optredens van het organi-
serende land en vaak nog met groepen uit 
andere landen die hiervoor zijn uitgenodigd.

Hoofdmoot; de dag shows
Alle groepen treden in 5 dagen totaal 3 keer 
met hun 10 tot 15 minuten show op en in die 

7 FMS British Gymnastics 2005

4 Postzegelboekje 1987 Denemarken 5 FIG Noord Korea 1981 6b Congrescentrum Berlijn

6a Olympia
stadion 
Berlijn 1936
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Verzamelt u Liechtenstein? Voor 
22,50 euro per jaar bent u lid van 
de NVPVL. 4x per jaar blad met 
veiling, nieuwtjes en artikelen 2x 
bijeenkomst in Houten of ontmoet 
ons bij een van de bekende beurzen. 
www.nvpvl.nl

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

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

Aangeboden
6 delig Stanley Gibbons Stamps 
of the World 2012. Prijs € 75. J.J.H. 
Tamis, 040-2418486.

Te koop gevraagd SS Titanic 
verzamelalbum incl.zegels. 
Uitgave Edel Collecties 2012. 
Importa Victoria klein albums 
banden of losse bladen. J.A. de 
Kok Vlielandhoeve 19, 3137SV 
Vlaardingen 010-4742771.

K

LEIN E

A N N O N

C
E

S Diversen
JVC Joure houdt haar ruilbeurs 
voor postzegels munten en kaarten 
zaterdag 13 oktober van 10-15 uur in 
Partycentrum ‘t Haske Vegelinsweg 
20 Info: S. Wolters Tel 0513-415916 
Volgende beurzen 8-12-2018 en 
9-2-2019.

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

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.

Phila Venlo houdt op zaterdag 
8 december een grote int. postze-
gelbeurs van 10.00 tot 16.00 uur 
in aktiviteiten centrum Zalzershaof, 
Zalzerskampweg 64, Hout-Blerick 
(Gem.Venlo). Inl.H.Feijen, Tel.077-
3731138.

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht biedt sinds 1926 ge-
richte kwaliteitsrondzendingen per 
verzamelgebied. Contributie €9 per 
jaar. Tegemoetkoming in portokos-
ten. Zie www.csk.nu Tel 0514 850744

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

tijd moet ook de op- en afbouw van de te ge-
bruiken materialen zijn verwerkt. Dat laatste is 
al een show op zich van vooral de grote groe-
pen Zwitsers met hun kantonale shows. Tot in 
precisie weten alle deelnemers exact wie wat 
moet doen en waar het neergezet of wegge-
haald moet worden. Daarbij moet u zeker niet 
denken aan een paar matjes en misschien nog 
een trampoline plaatsen. De Zwitsers pakken 
uit door in die tijd bijvoorbeeld niet een maar 
wel 4 bruggen te plaatsen met daarbij tussen 
de 4 en 12 minitrampolines, een scala aan 
kleine matjes en zo’n 4 tot 12 dikke landings-
matten. Dan hebben we het nog niet eens 
over de shows waarin ze ook nog eens 6 tot 
12 aaneengekoppelde ringenstellen gebruiken 
waarop klassikaal ringenzwaaien van top 
niveau wordt gegeven. De eerlijkheid gebiedt 
wel te zeggen dat in de programmering vaak 
meerdere shows achter elkaar plaatsvinden 
van verschillende kantonale groepen zodat 
niet alles na een show weer hoeft worden ver-

wijderd. In een en dezelfde show presenteren 
zich gymnasten die nationaal en zelfs inter-
nationaal topturnen maar ook huisvrouwen, 
jeugd en ouderen. De Denen en de Zweden 
staan vooral bekend om hun demonstraties 
met gebruikmaking van alleen minitramp 
of over de springtafel en het springen op de 
voorheen lange mat en nu met lucht gevulde 
zogenoemde tumbling baan. Dit afgewisseld 
met grondgymnastiek. Nu we toch in Scan-
dinavië verblijven moeten we de fabelachtige 
Noorse opleidings- en elite meidengroep van 
Fredrikstad Turnforingen noemen terwijl de 
Finnen bekend staan om hun fraaie dansante 
creaties. Over dansant gesproken; de Canade-
zen brengen nog altijd vooral ritmisch werk. 
De Japanners eveneens, waarbij vooral de wis-
selingen van opstellen opvallen door groepen 
van onder andere reeds opgeleide docenten. 
Studenten van vele sportuniversiteiten als 
Kokushikan, Tsukuba en Nittaidai brengen 
grondgymnastiek van de bovenste plank. 

8 Strip uit 
per soonlijk 
postzegelvel 
Rankweil  
Oostenrijk 
2007

Engeland komt sinds Herning 1987 steevast 
met een groep verstandelijk gehandicapten; 
het National Disabled Demo Team. Het heeft 
hier en daar navolging gekregen in de loop 
der tijd. Onder andere bij groepen uit Italië 
en Zuid-Afrika, waar men zelfs geïntegreerd 
optrad binnen een show, maar het blijft toch 
bij mondjesmaat. De Belgen zijn jarenlang top 
geweest met jazzdans en acrobatische gym-
nastiek. Die acrobatische gymnastiek wordt 
meestal uitgevoerd in combinatie met dans en 
grondgym. Het Oostenrijkse Zurcaroh is daar 
een voorbeeld van al rijst de vraag of het gooi- 
en smijtwerk met de jongste deelneemsters 
ethisch verantwoord is. 

Bronnen
Thema (NVTF) juli 2007
www.wg2019.at/wg2019/en
Semaine Sportive Lausanne 1949
www.fig-gymnastics.com
Programmaboekjes Wereld Gymnaestrada’s v.a. 1987

http://www.nvpvl.nl/
http://www.chinafilatelie.nl/
tel:0182-379470
tel:0180-316452
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
http://www.usca.nl/
mailto:info@usca.nl
http://www.csk.nu/
http://www.sgbritannia.nl/
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NATIONALE TENTOONSTELLING

GOUDA 2019

NATIONAL STAMP EXHIBITION
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

Speciale publieksprijs Tentoonstellingsmedaille

Hoofdsponsor

Sporthallen De Mammoet
Calslaan 101
2804 RT Gouda

17-20 april 2019 Organisatie:
Stichting Filatelistische Evenementen
Frankenstraat 26, 2582 SL Den Haag
secretaris@sfeg.nl www.sfeg.nl

Woensdag / Wednesday 17-4-2019: 18.00 - 21.30
(uitsluitend voor exposanten, standhouders en donateurs)
Donderdag + vrijdag / Thursday + Friday 18/19-4-2019: 10.00 - 17.00
Zaterdag / Saturday 20-4-2019: 10.00 - 16.00
Donderdag-zaterdag / Thursday-Saturday: gratis toegang en pendelbus vanaf
Gamma en station Noordzijde / free admission and free shuttle from
Gamma parking and central railway station, exit Noordzijde

Aanmelden tentoonstelling tot 15 november 2018
Reglement en formulier op www.sfeg.nl of bij de secretaris
Aanmelden handelaren tot 1 december 2018

Tentoonstelling in
Cat. 1, 2 en propaganda. Met filatelistische literatuur
International participation
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Opgaven voor deze rubriek in het 
decembernummer 2018 (verschijnt 
6 december) moeten uiterlijk op 
3 november 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. 

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”, Valkenier-
slaan 285a. 9.30 -12.30 uur. T: 076-
5144671. cees.mertens@ziggo.nl
www.pvbreda.nl
’s-Hertogenbosch. Noorderkroon, 
Manis Krijgsmanhof 71, 9.30- 
12.30 uur. T: 073-6567680.  
info@zoetelief-denbosch.nl
Valkenswaard. Buurthuis D’n 
Turfberg, van der Clusenstraat 4A, 
9.30-12.30 uur. T: 0402019309. 
m.panhuijzen@upcmail.nl

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:
Amsterdam-Noord, Huize Anto-
nius, Kamperfoelieweg 207, 10.00 
– 17.00 uur. T:06-53835096. www.
avdephilatelist.nl 
Den Haag. Wijkcentrum Zuider-
park, Escamplaan 55, 13.00-16.00 
uur, T: 06-27233453. www.zhpv.nl
Elshout. Gebouw ’t Rad, Kerkstraat 
39, 10.00-13.00 uur. T: 0416-379919.
Gouda. Prinsenhof, Anna van 
Meertenstraat 10, 11.30-16.30 uur. 
T: 0182-374230.
’s-Hertogenbosch. Cultureel 
Centrum De Helftheuvel, Helftheu-
velpassage 115, 10.00-12.00 uur. 
T: 073-6567680. info@hertogpost.nl
Hoofddorp. ‘De Jeugd van Gisteren’ 
Beemsterstraat 4, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-54741761.
Leusden. De Til, Hamersveldseweg 
30, 13.00-16.30 uur. T: 0318 513222. 
beurs@deloupeleusden.nl 
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiver laan 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. 
Veerbrug, 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:
Ewijk. MFA ’t Hart, Den Elt 17, 19.30- 
uur. T: 0487-521340.
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

FI
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EN MANIFESTATIES

25-27 oktober:
Sindelfingen, Duitsland. Inter-
nationale Briefmarken-Börse. 
https://goo.gl/o13UcV 

17-18 november:
Breda. 125 jaar PZV Breda. De 
 Vlieren, Mgr. Nolensplein 1, 10.00-
16.00 uur. leo.elzinga@telfort.nl 
Utrecht. Jaarbeurs. Verzamelaars-
jaarmarkt. 
www.verzamelaarsjaarmarkt.nl

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

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

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

17-20 april
Gouda. Nationale Tentoonstelling 
Gouda 2019. Sportcomplex De Mam-
moet, Calslaan 101. www.sfeg.nl

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

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

http://www.zhpv.nl/
mailto:cees.mertens@ziggo.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
https://maps.google.com/?q=van+der+Clusenstraat+4A&entry=gmail&source=g
tel:0402019309
mailto:m.panhuijzen@upcmail.nl
https://maps.google.com/?q=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=Bozenhoven+152&entry=gmail&source=g
tel:0297%20289%20322
http://www.verzamelaarsrondevenen.nl/
http://www.zhpv.nl/
mailto:info@hertogpost.nl
https://maps.google.com/?q=Hamersveldseweg+30&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Hamersveldseweg+30&entry=gmail&source=g
tel:0318%20513222
mailto:beurs@deloupeleusden.nl
https://maps.google.com/?q=Uiverlaan+20&entry=gmail&source=g
tel:010%20591%206747
tel:0167%20563%20568
tel:06%2011301128
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
http://www.deventerpostzegelvereniging.nl/
mailto:hermgeerlings@home.nl
mailto:hermgeerlings@home.nl
tel:0167%20563%20568
tel:06%2011301128
tel:020%20694%202002
https://maps.google.com/?q=Gerberastraat+6&entry=gmail&source=g
tel:0297%20343%20885
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
http://Www.verzamelaarsjaarmarkt.nl/
http://www.sfeg.nl/
mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
https://maps.google.com/?q=Groenmarkt+6&entry=gmail&source=g
tel:0529%20432%20746
https://maps.google.com/?q=Ds.+de+Bouterlaan+5&entry=gmail&source=g
tel:0341%20256%20163
https://maps.google.com/?q=Bloemenhof+2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Bloemenhof+2&entry=gmail&source=g
tel:0162%20432%20738
tel:0162%20432%20738
mailto:ceespijpers@casema.nl
https://maps.google.com/?q=Immanuel+Kantstraat+2+Rotterdam+Lombardijen&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Immanuel+Kantstraat+2+Rotterdam+Lombardijen&entry=gmail&source=g
mailto:fvu001@gmail.com
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NATIONAAL ARCHIEF
Onderzoeksdagen: donderdag: 18 ok-
tober, 15 november, 13  december.
Vooraf aanmelden noodzakelijk: 
monique.erkelens@nationaalarchief.nl
T: 06-11316460.
www.nationaalarchief.nl

Apeldoorn. Wijkcentrum het 
Bolwerk Ravelijn 55, 10.00-16.00 
uur. T: 06-30718411. organisatie@
eindejaarsbeurs.nl 
www.eindejaarsbeurs.nl 
Boskoop. De Loods, Achter de Kerk, 
13..00-17.00 uur. T: 0182-631928. 
beurscoordinator@nvpvboskoop.nl 
www.nvpvboskoop.nl
Papendrecht. Zalencentrum 
De Palm, Van der Palmstraat 3, 
10.00-15.30 uur, T: 0184-415437. 
m.a.smeding@tele2.nl 
Winschoten. Gebouw SV Bovenbu-
ren, Tromplaan 86, 9.30-15.00 uur. 
T: 0597-422319. jur.baas@home.nl

21 oktober:
Ewijk. MFA ’t Hart, Den Elt 17, 10.00-
15.00 uur. T: 0487-521340.
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, 9.00-12.00 uur. 
T: 0224-298416.

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

27 oktober:
Bruchterveld (Ov.). Dorpshuis de 
Heujmansbelt, Wijkstraat 2a, 10.00-
16.00 uur. T: 06-46615305. 
janb@cbsdewiekslag.nl 
Katwijk aan de Rijn. Wijkgebouw 
de Wiek, Fresiastraat 19, 10.00-14.30 
uur. T: 071-5173995. www.postzegel-
verengingkatwijkrijnsburg.nl
Lijnden. De Vluchthaven, Schiphol-
weg 649, 10.00-15.00 uur. 
T: 06-54741761.
Spijkenisse. Praktijkcollege, E. van 
Dintelstraat 11, 10.00-13.00 uur. 
T: 0181-616995. maliev@planet.nl
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode. César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. T: 06-27233453. 
www.zhpv.nl

Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140.

28 oktober:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur. 
T: 0227-542286.
Diemen. De Schakel, Burg, Bicker-
str. 46a, 10.00-16.00 uur. T: 020-
6942002.
Heerhugowaard. Zalencentrum “de 
Swan”, Middenweg 178, 10.00-16.00 
uur. T: 072-5715665. 
lousfolkers@quicknet.nl
Huissen. Cultureel centrum ‘de 
Brink’, De Brink 8 10.00-14.30 uur. 
T: 026 – 3271979. w.aleven3@
upcmail.nl
Oud-Gastel. Hart van Gastel, Markt 
8, 9.30-13.00 uur. T: 06-23300801. 
jankoenraadt8@gmail.com
Veldhoven. Dorpscentrum D’ouw 
School, Oude Kerklaan 18, 9.00-1.30 
uur. T: 040-2052490. 

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

3 november:
De Weere, Theresiahuis, Vekenweg 
2, 12.30-15.30 uur. T: 0229-582544.
Drachten. Wijkcentrum De Útwyk, 
Oud Ambacht 116, 9.30-15.00 uur. 
T 0512-382979.
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, Bloemen-
hof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 
Rotterdam. De Oranjehof Imma-
nuel Kantstraat 2, 10.00-16.00 uur. 
T: 010-4194020. 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur, T: 0297-
563773. fvu001@gmail.com
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode. César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. T: 06-27233453. 
www.zhpv.nl

4 november:
Breda. Clubhuis “De Toss”, Valkenier-
slaan 285a. 9.30 -12.30 uur. T: 076-
5144671. cees.mertens@ziggo.nl
www.pvbreda.nl
Geleen. KBO Sociëteit St. Augus-
tinus, Molenstraat 42, Geleen, 
10.00–13.00 uur. T: 06-15150581. 
info@dephilatelistgeleen.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

5 november:
Velp. Parkstaete Zalencentrum, 
Parkstraat 3-B, vanaf 20:00.T: 06-
11018699. www.vierstroonfilatelie.nl

10 november:
Den Haag. Wijkcentrum Zuiderpark, 
Escamplaan 55, 13.00-16.00 uur, 
T: 06-27233453. www.zhpv.nl
Elshout. Gebouw ’t Rad, Kerkstraat 
39, 10.00-13.00 uur. T: 0416-379919.
Gouda. Prinsenhof, Anna van 
Meertenstraat 10, 11.30-16.30 uur. 
T: 0182-374230.
’s-Hertogenbosch. Cultureel 
Centrum De Helftheuvel, Helftheu-
velpassage 115, 10.00-12.00 uur. 
T: 073-6567680. info@hertogpost.nl
Hoofddorp. ‘De Jeugd van Gisteren’ 
Beemsterstraat 4, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-54741761.
Leusden. De Til, Hamersveldseweg 
30, 13.00-16.30 uur. T: 0318 513222. 
beurs@deloupeleusden.nl 
Maassluis. Theater Koningshof, 
Uiverlaan 20, 12:00 -16:00 uur. 
T: 010 5916747.
Veendam. Dukdalf 2.0, De Reede 1, 
10.00–15.00 uur. T: 0598 626981.
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidsstraat 10, 9.30-15.30 uur. 
T: 0318-512392 fjsuijde@icloud.com

11 november:
Anna-Paulowna, Ontm. Centr. 
Veerbrug, 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.

12 november:
Elst. Zalencentrum “onder de Toren”, 
Sint Maartenstraat 54, vanaf 19:30. 
T: 06-11018699 
www.vierstroonfilatelie.nl

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

15 november:
Ewijk. MFA ’t Hart, Den Elt 17, 19.30- 
uur. T: 0487-521340.
Welberg. Gem.huis De Vaert Kap. 
Koch straat 54, 19.00-22.00 uur. 
T: 0167-563568, 06-11301128. 

17 november:
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@eindejaars-
beurs.nl www.eindejaarsbeurs.nl 
Appingedam. ASWA-gebouw, Burg. 
Klauckelaan 16 te Appingedam van 
10.00 tot 15.00 uur. T: 0596-624394.
Bilthoven. Oost Europa, ’t Vogel-
nest, Boslaan 1, 10-16 uur, T 0346-
572593.
Boskoop. De Loods, Achter de Kerk, 
13..00-17.00 uur. T: 0182-631928. 
beurscoordinator@nvpvboskoop.nl 
www.nvpvboskoop.nl
De Meern. De Schalm, Oranjelaan 
10, 9.00-12.00 uur. T: 06-30690519. 
secretariaat.postfris68@gmail.com
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p 11-11-1918 werd de capitulatie van 
Duitsland en de wapenstilstand 
gesloten in een spoorrijtuig te Com-
piègne (afb 1). In meerdere landen 

is de datum van 11 november een nationale 
feestdag. Het betekende het einde van drie 
keizerrijken. De Duitse keizer vluchtte naar 
Nederland, de keizer van Oostenrijk vertrok 
naar Zwitserland en de republiek Duits-
Oostenrijk werd uitgeroepen op 12-11-1918 en 
de tsaar van Rusland was een jaar daarvoor 
vermoord door de communisten. De treinwa-
gon werd op 22 juni 1940 opnieuw gebruikt 
voor een wapenstilstand nadat Frankrijk door 
Duitsland verslagen was.

Versailles
Het Vredesverdrag van Versailles was het 
belangrijkste van de verdragen die na de 
Eerste Wereldoorlog gesloten werden. Maar 
het bracht uiteindelijk geen vrede maar een 
nieuwe oorlog vanwege de opgelegde onrecht-
vaardige bepalingen in het verdrag. De oorlog 
werd formeel beëindigd. Duitsland wilde het 
verdrag niet tekenen maar door te dreigen 
geheel Duitsland te bezetten, moest men wel 

O

De Eerste Wereldoorlog eindigde met een wapenstilstand. 
Na afloop van deze verschrikkelijke oorlog werden er meerdere 
vredesverdragen gesloten: Versailles, Trianon, Lausanne, Locarno 
en nog meer. Sommige verdragen zijn nu nog geldig maar andere 
waren aanleiding voor nieuwe oorlogen.
door Dio Glaudemans

akkoord gaan. De ondertekening vond plaats 
op 28 juni 1919 in de beroemde Spiegelzaal 
van het kasteel van Versailles en het trad in 
werking op 10 januari 1920. Deze niet ver-
zonden kaart (afb 2) heeft vijf verschillende 
stempels van het congres waarbij een stempel 
op de datum van ondertekening. Het ‘dictaat 
van Versailles’ werd in Duitsland als een grote 
vernedering beschouwd en men hoopte op 
spoedige revisie. Maar ook buiten Duitsland 
werd het verdrag misdadig, immoreel en 
onuitvoerbaar gevonden. 
Wat werd er bepaald:
• de Volkenbond werd opgericht (afb 3)
• de Internationale Arbeidsorganisatie werd 

opgericht
• Duitsland kon geen lid worden van de 

 Volkenbond
• Duitse herstelbetalingen
• Duitsland verloor direct veel gebieden
• in andere gebieden werden volksstemmin-

gen gehouden (afb 4)
• Danzig kreeg een speciale status
• Duitsland verloor alle koloniën
• Duitsland mocht slechts een klein leger 

 hebben

Locarno
Austen Chamberlaine (niet te verwarren met 
zijn halfbroer Neville Chamberlaine), Gustav 
Stresemann en Aristide Briand kregen in 1925-
1926 de Nobelprijs voor de Vrede (afb 5-7) 
voor hun aandeel in het verdrag van Locarno 
van 16 oktober 1925 (afb 8). Deze oude an-
sichtkaart (afb 9) laat de handtekeningen van 
de deelnemers zien op de slinger van de klok. 
Het betekende een versoepeling van Versail-
les. Duitsland erkende de nieuwe grenzen met 
België en Frankrijk, en de Franse bezetting van 
het Ruhrgebied werd opgeheven. Duitsland 
kon lid worden van de Volkenbond, wat in 
1926 inderdaad gebeurde. Dit verdrag had 
zomaar tot een duurzame vrede kunnen leiden 
als Hitler niet aan de macht was gekomen 
in 1933. Daarna trad Duitsland weer uit de 
Volkenbond en in 1935 verklaarde Hitler dat 
Duitsland zich niet meer zou houden aan de 
militaire beperkingen van Versailles. De her-
stelbetalingen waren al gestopt in 1932.

Saint-Germain
Op 10 september 1919 tekende de Oostenrijkse 
kanselier Karl Renner (afb 10) het Verdrag van 
Saint-Germain-en-Laye. Dit hield in dat Oos-
tenrijk zich niet aan mocht sluiten bij Duitsland 
en dat de naam Deutschösterreich (afb 11) niet 
langer gebruikt mocht worden. Het land heette 
voortaan Österreich. Men zag af van aanspra-
ken op alle verloren gebieden, en dat waren 
er heel wat: Bohemen-Moravië kwam bij Tsje-
choslowakije, Zuid-Tirol en Trentino kwamen 
bij Italië, Slovenië en Bosnië bij Joegoslavië, 

De vredesverdragen na 
de Eerste WereldoorlogINTERNATIONALE EVENEMENTEN, 
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Boekovina bij Roemenië en de onafhankelijk-
heid van Hongarije werd erkend. Er kwam één 
gebied bij: Burgenland behoorde tot Hongarije 
en kwam bij Oostenrijk. Oostenrijk moest 
ook herstelbetalingen doen, maar daar is het 
nooit van gekomen omdat de staat zo goed als 
failliet was. Deze envelop is verzonden door de 
commissie die de nieuwe grenzen tussen Italië 
en Oostenrijk moest vaststellen (afb 12).

Trianon
Op 4 juni 1920 werd het Vredesverdrag van 
Trianon (afb 13) gesloten tussen de overwin-
naars van de Eerste Wereldoorlog en de over-
gebleven rompstaat Hongarije. Er viel niets te 
onderhandelen voor Hongarije, want het werd 
gedwongen de voorwaarden van de overwin-
naars te accepteren. Hongarije raakte 71% van 
het grondgebied kwijt aan de nieuw gevormde 
staten: Slowakije ging naar Tsjechoslowakije, 
Transsylvanië naar Roemenië, Kroatië en 
Vojvodina naar Joegoslavië. Miljoenen Honga-
ren kwamen in de buurlanden te wonen. In 
tegenstelling tot de beloofde principes van de 
Amerikaanse president Woodrow Wilson hield 
het Verdrag van Trianon geen rekening met 
de etnische samenstelling van de gebieden. 
Niet verwonderlijk dat er in Hongarije sterke 
afkeer was van ‘Tria-NON’ (afb 14). Tevens 
moest Hongarije herstelbetalingen aan de 
overwinnaars doen. Hongarije werd een 
merkwaardig land: officieel een koninkrijk 

maar zonder koning, het staatshoofd was een 
admiraal, Miklos Horthy (afb 15), zonder vloot 
en zonder zeehaven. De enige haven, Fiume, 
lag voortaan in Italië. Geen enkele politieke 
partij in Hongarije beschouwde de grenzen als 
definitief en in de Tweede Wereldoorlog kreeg 
Hongarije de kans enige verloren gebieden 
met een Hongaarse meerderheid terug te 
krijgen. Na afloop van de Tweede Wereldoor-
log werden de grenzen van Trianon opnieuw 
van kracht. Slowakije heeft in 2014 een zegel 
uitgegeven voor Štefan Osuský (afb 16), die 
namens Tsjechoslowakije het verdrag van 
 Trianon ondertekende. Trianon ligt aan de 
basis van de onafhankelijke staat Slowakije. 
Dat is de andere kant van de zaak.

Sèvres
Het Verdrag van Sèvres was een vredesver-
drag dat op 10 augustus 1920 werd getekend 
tussen de geallieerden en het Ottomaanse Rijk 
(Turkije), na de Turkse neder-
laag in de Eerste Wereldoorlog. 
Delen van Turkije zouden in 
handen van Griekenland en 
Italië komen. De zeewegen 
door Bosporus en Dardanel-
len zouden een internationaal 
statuut krijgen. Het verdrag 
werd nooit van kracht omdat 
Turkije het niet ratificeerde. 
Eigenlijk was het van begin af 

aan onuitvoerbaar. Er zou een nieuwe oorlog 
tegen Turkije nodig zijn om het af te dwingen 
en daar had niemand zin in.

Lausanne
Er waren twee conferenties in Lausanne 
(afb 17): van 20-11-1922 tot 4-2-1923 en van 
23-4-1923 tot 24-7-1923. Met de onderteke-
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ning van het verdrag op 24 juli werd de Grieks-
Turkse oorlog beëindigd en werden de grenzen 
vastgelegd. Lausanne verving het verdrag van 
Sèvres dat heel ongunstig was voor de Turken. 
Het betekende het einde van de Griekse aan-
wezigheid in Izmir (Smyrna). De Turkse onder-
handelaar was Ismet Inönü (afb 18), die later 
president van Turkije is geworden. Kennelijk is 
hij nog later in ongenade gevallen, want als je 
zulke opdrukken uitgeeft (afb 19), dan moet je 
wel een behoorlijke hekel aan iemand hebben. 
Daar zijn hele reeksen van. Turkije is wel blij 
met het resultaat van Lausanne (‘Lozan’ in het 
Turks) en daarvoor zijn meerdere keren zegels 
uitgegeven (afb 20-23).

Neuilly
Verdrag van Neuilly-sur-Seine was het 
vredesverdrag dat na de Eerste Wereldoorlog 
tot stand kwam tussen de overwinnaars en 
Bulgarije. Op 28 september 1918 tekende 
Bulgarije een wapenstilstand nadat het in 
een paar weken tijd door een grote gecom-
bineerde legermacht van Serven, Grieken, 
Britten en Fransen onder de voet gelopen was. 
Op 27 november 1919 werd het vredesverdrag 
getekend. Bulgarije moest grondgebied af-
staan aan alle buren. Het grootste gebied was 
West-Thracië (afb 24) dat door de geallieer-

den bezet werd en later bij Griekenland kwam. 
En Bulgarije moest herstelbetalingen doen.

Herstelbetalingen
We denken dat herstelbetalingen een uitvin-
ding is van na de Eerste Wereldoorlog. Dat is 
niet zo. Al in de Romeinse oudheid gebeurde 
het dat overwonnen volken moesten betalen. 
En ook na de Frans-Duitse Oorlog van 1870-
1871 moest Frankrijk 5 miljard goudfrank aan 
Duitsland betalen. Na de Eerste Wereldoorlog 
moest Duitsland herstelbetalingen doen aan 
Frankrijk en België, oorspronkelijk ter waarde 
van 269 miljard goudmark, en later bijgesteld 
naar 132 miljard. Frankrijk kon daarmee zijn 
oorlogsschulden aan de USA terugbetalen. 
Duitsland kon al snel niet meer betalen en 
Frankrijk bezette daarop het Ruhrgebied. Dit 
alles veroorzaakte dat de inflatie in Duitsland 
gierend uit de hand liep. Hier een envelop met 
enkelfrankering 20 miljard mark (afb 25). 
Tegenwoordig zijn de historici van mening dat 
herstelbetalingen uiteindelijk geen voordeel 
opleveren voor de overwinnaars, maar wel veel 
nadelen voor de verslagen partij.

Nog andere verdragen
Vrede van Tartu (1): op 2-2-1920 sloten 
Estland en Rusland een verdrag (afb 26) 

waarbij de Sovjet-Unie de onafhankelijkheid 
van Estland erkende en ‘voor eeuwig’ afzag 
van territoriale claims op Ests grondgebied. 
Hiermee kwam een einde aan de Estse 
onafhankelijkheidsoorlog. Het verdrag werd in 
1922 opgenomen in de lijst van vredesverdra-
gen van de Volkenbond. Maar ‘eeuwig’ duurde 
slechts 20 jaar tot 1940 toen de Sovjet-Unie 
Estland bezette en inlijfde.

Vrede van Tartu (2): op 14-10-1920 sloten 
Finland en Rusland een verdrag waarbij de 
grenzen vastgelegd werden tussen het net 
onafhankelijk geworden Finland en de Sovjet-
Unie. Ook dit verdrag werd door de Sovjet-
Unie geschonden toen het de winteroorlog 
tegen Finland begon in 1939.

Conferentie van Genua: 10 april tot 19 mei 
1922 (afb 27). Het was een economische 
conferentie waar Frankrijk van de Sovjet-Unie 
eiste dat men de schulden uit de tsarentijd 
zou terugbetalen. De communisten voelden 
daar niets voor. Tevens kwam Engeland terug 
op eerdere toezeggingen aan Duitsland om 
schulden kwijt te schelden. De sfeer was om te 
huilen en de conferentie leidde tot niets.

Verdrag van Rapallo (badplaats vlakbij Ge-
nua) (afb 28): op 16-4-1922 werd een verdrag 
gesloten tussen Duitsland en de Sovjet-Unie, 
waarbij Duitsland als eerste land de Sovjet-
Unie erkende. Duitsland deed afstand van alle 
Duitse bezittingen die op dat moment in de 
Sovjet-Unie lagen, en de Sovjet-Unie zag af 
van Duitse herstelbetalingen, waar het volgens 
Versailles recht op had.

Verdrag van Montreux (1): op 20-7-1936 sloot 
Turkije met negen staten een verdrag (afb 29) 
dat Turkije zeggenschap gaf over de zeewegen 
door Bosporus en Dardanellen. Het regelde de 
vrije toegang van schepen tot de Zwarte Zee. 
Ook dit verdrag werd opgenomen in de lijst van 
de Volkenbond en het is nog altijd van kracht.
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Verdrag van Montreux (2): op 8-5-1937 sloot 
een aantal staten een verdrag (afb 30) over 
de afschaffing van de ‘Capitulaties’ in Egypte. 
Dit maakte een einde aan de buitengewone 
rechten van buitenlanders in Egypte. Die 
vielen voortaan onder Egyptisch recht, en niet 
meer Brits recht. Het trad in werking op 15-10-
1937 en op dezelfde dag werd het opgenomen 
in de lijst van de Volkenbond.
Volgens artikel 18 van het convenant van de 
Volkenbond konden internationale verdragen 
geregistreerd worden bij de Volkenbond. 
Deze lijst is in 1946 overgenomen door de 
Verenigde Naties als de ‘United Nations Treaty 
Collection’ waarin inmiddels 560 nog geldige 
multilaterale verdragen zijn opgenomen.

Literatuur
Pacte de la Société des Nations y compris les 
 Amendements en vigueur, 1935
http://libraryresources.unog.ch/leagueofnationsarchives 30

et verzamelen van postzegels heb ik 
geleerd van mijn vader. Postzegels en 
ook de basis voor eerstedag-enveloppen 
(FDC’s) haalde je op het toenmalige 

postkantoor. Daar was iemand belast met filatelis-
tische zaken. Een postzegelalbum kocht je bij de 
postzegelhandel en daar sloot je een abonnement 
af voor de jaarlijkse albumbladen. Zo verzamelde 
mijn vader ‘Nederland en Overzeese Gebieds-
delen’ alsmede België en Luxemburg. Uiteraard 
was hij lid van een postzegelvereniging en kreeg 
periodiek het maandblad Filatelie toegestuurd. 
Het verzamelen van postzegels was een leerzame 
activiteit en naar verhouding betaalbaar.
Zelf verzamel ik eveneens postzegels, maar toch 
op een andere wijze. Ik heb geen landenverza-
meling maar een thematische verzameling. Dat 
betekent dat je daar veel meer moeite voor moet 

doen, daar het het onderwerp geologie betreft. 
Het inrichten van een postzegelalbum moet je 
zelf doen en het verzamelen van postzegels, 
blokjes en poststukken doe je aan de hand van 
een nieuwtjesdienst en rondzendingen. Dat 
kan uiteraard alleen indien je lid bent van een 
postzegelvereniging. Zelf ben ik lid van de Post-
zegelvereniging Breda (de oudste in Nederland, 
die dit jaar 125 jaar bestaat) en de Nederlandse 
Vereniging voor Thematische Filatelie (NVTF).
Toch is er duidelijk wat aan het veranderen. In de 
PZC van 31 juli 2018 verscheen een artikel met als 
kop ‘Een euro voor een enkele postzegel? Onaccep-
tabel’. Postzegels zijn in feite een kwitantie voor het 
versturen van een poststuk van A naar B. Je betaalt 
de verzending van een poststuk vooruit. Echter, het 
staatsbedrijf PTT is in de loop der tijd omgevormd 
tot PostNL. Dat betekende tevens dat het organisa-

tiemodel gewijzigd is van het Rijnlandse model naar 
het Angelsaksische model, oftewel het belang van 
aandeelhouders staat voorop. Door de komst van 
internet staat het verzenden van briefpost steeds 
meer onder druk. Het gevolg is dat postzegels 
steeds duurder worden. Het gevolg van internet 
is echter ook dat de pakketpost snel in omvang 
toeneemt, maar daar hoor je PostNL niet over.
Wat de leiding van PostNL (bewust?) vergeet is dat 
voor postzegels die naar verzamelaars gaan PostNL 
geen dienst hoeft te verlenen. Dergelijke postzegels 
zijn pure winst voor PostNL. De organisatie zou juist 
postzegelverzamelaars moeten omarmen en in de 
watten leggen. Helaas gebeurt dat niet waardoor 
jonge mensen afhaken en het verzamelen van 
postzegels steeds meer een activiteit wordt van 
senioren en juist hun aantal neemt af.

Peter H.de Dreu

Postzegels verzamelen: hoe lang nog?

L E Z E R S P O S T

H

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels. (nominaal )

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

Ruud Vergossen Filatelie

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

U kunt uw frankeer geldige postzegels aanbieden tijdens
de POSTEX in Apeldoorn op 18-19-en 20 oktoberInternet:

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

 Gratis wereldcatalogus: www.freestampcatalogue.nl 

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

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

 Openingstijden winkels: wo t/m za 10-17u, kantoor: ma t/m vr 10-17u.
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Post uit Liechtenstein
Midden in de zomervakantie trof 
ik een filatelistisch presentje aan 
in mijn brievenbus: een enveloppe 
gestempeld en al uit het vorsten-
dom Liechtenstein. Hoewel het 
land veel te bieden heeft aan 
natuurschoon en cultuur, koerst 
menig Europeaan toch liever 
op het naburige Zwitserland of 
Oostenrijk aan in de vakanties. 
Ook op filatelistisch gebied is 
het land weinig geliefd: iedere 
filatelist steekt af en toe wel een 
paar Liechtensteinse zegels in 
zijn album, maar slechts weinigen 
specialiseren zich in dit land. Ik 
was daarom ook aangenaam ver-
rast toen ik de enveloppe opende 
en daarin het mededelingenblad 
van De Nederlandse Vereniging 
van Postzegelverzamelaars van 
het Vorstendom Liechtenstein 
aantrof. Nog afgezien van mijn 
verbazing over het feit dat voor 
een dergelijk klein verzamelgebied 
een full colour Nederlandstalig 
blad bestaat dat ieder kwartaal 
verschijnt, was ik nog steeds in 
dubio over de afzender: wonen alle 
Nederlandstalige verzamelaars 
van Liechtenstein toevallig ook in 
het door hun verzamelde land? 
Pas na het lezen van de notulen 
van de laatste ledenvergadering 
begreep ik dat de jaarvergadering 
heel toepasselijk in Liechtenstein 
was belegd!
Het blad combineert een drietal 
artikelen over de Liechtensteinse 
filatelie met alledaags nieuws 
uit het vorstendom: een unicum 
in de Nederlandse filatelistische 
bladencultuur. De lezer voelt zich 
hierdoor meteen ondergedompeld 
in het Liechtensteinse leven van 
alledag. Ook combinaties van de 
twee zijn mogelijk: zo behandelt 
René de Winter de geschiedenis 

van het kiesrecht in relatie tot 
de Liechtensteinse politiek wat 
hij illustreert met toepasselijke 
postzegels. Een zeer lezenswaardig 
artikel waarin we onder andere te 
weten komen dat het vrouwenkies-
recht pas laat - in 1984! - in heel 
Liechtenstein werd ingevoerd. Een 
ander artikel betreft de emis-
sie van 4 en 11 juni jongstleden. 
Hierin worden vanzelfsprekend de 
gegevens van de nieuwe postzegels 
verstrekt, maar anders dan in veel 
vergelijkbare bladen worden de 
nieuwe zegels hier bijvoorbeeld ook 
vergeleken met oudere emissies. Zo 
wordt het geheel zowel informatief 
als goed leesbaar. Hier kan de rest 
van postzegelend Nederland nog 
een puntje aan zuigen! 
www.nvpvl.nl

Naatje op de Dam per 
nachttrein
In het augustusnummer van 
Hertogpost van de ’s-Hertogen-
bossche Filatelistenvereniging 
meldt de redactie dat zij tijdens het 
warme weer met ‘enig doorzet-
tingsvermogen’ toch weer een vol 
exemplaar heeft kunnen afleveren. 
De redactie is daarin weer goed 
geslaagd, want de 7e editie van 
dit jaar herbergt een keur aan 
interessante artikelen. Allereerst 
verhaalt Huber van Werkhoven over 
de blauwe postzegelautomaat. Aan 
de hand van drie ‘verminkte’ (lees: 
verkeerd versneden) 2 cent Van 
Krimpen zegels geeft Van Werkho-
ven ons een fraaie geschiedenis 
over de blauwe postzegelautomaat 
die al in 1936 door Anton Kurvers 
werd ontworpen. Uiteindelijk zou 
zijn model tot 1971 aan maar 
liefst 3000 Nederlandse gevels in 
gebruik zijn! Naast de eenmalige 
artikelen kent Hertogpost ook een 
aantal artikelreeksen zoals die door 
Adam van der Linden. Al twaalf 
maandbladen lang laat hij aller-
hande brieven de revue passeren in 
zijn uiterst informatieve bijdragen 
met de titel Type Veth: Enkel- en 
Meervoudige Frankeringen. 
Hans Kremer behandelt in zijn 
bijdrage een bijzondere ansicht uit 
1906 die per nachttrein naar Parijs 
werd verzonden op 6 februari van 
dat jaar. Het grootrondstempel 
Amsterdam leest namelijk 12-2V: 
een tijdsinterval dat samen met 
2-6V in sommige grote steden in 
Holland in die jaren werd gebruikt. 
Omdat Kremers aanwinst helemaal 
aan het begin van de nacht werd 

verstuurd, had de geadresseerde 
het geluk dat de kaart nog diezelfde 
dag in Parijs arriveerde! De ansicht 
zelf beeldt de Dam te Amsterdam 
af, met de Beurs van Zocher (voor-
loper Beurs van Berlage) op de 
achtergrond en Naatje op de Dam 
op de voorgrond. Tussen 1856 en 
1914 stond deze op Pallas Athena 
gelijkende vrouw figuur op een voet-
stuk op de Dam ter nagedachtenis 
aan de Tiendaagse Veldtocht en als 
symbool voor de nationale eenheid. 
De ontwerper was paradoxaal 
genoeg een Belg – Louis Royer - die 
later ook veel andere Nederlandse 
beelden heeft ontworpen, zoals 
het beeld van Michiel de Ruyter 
te Vlissingen en Laurens Janszn. 
Coster in Haarlem. Deze laatste 
twee standbeelden werden ook 
op postzegels vereeuwigd (resp. 
NVPH 1089 en NVPH 2695). Naatje 
daarentegen viel slechts vergetel-
heid ten deel: in 1914 werd ze van 
de Dam verwijderd en sindsdien 
ontbreekt van haar elk spoor. 
www.hertogpost.nl
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samenstelling nederland: Hugo Brieffies, h.brieffies@gmail.com buitenland: Jan Vellekoop, wijlazenvooru@gmail.com

Halte Aalsmeer
Het septembernummer van 
Postzegelvereniging Aalsmeer 
staat grotendeels in het teken 
van het spoorwezen. Naast een 
informatief inleidend artikel over 
treinbrieven door Gerard Hoving, 
meldt voorzitter Sjaak Burgers 
namelijk dat de webmaster van 
de vereniging – Klaas Keessen –
een tot nog toe onbekend expe-
ditiestempel heeft opgeduikeld 
dat in gebruik was op het station 
Aalsmeer. In het desbetreffende 
artikel, dat overigens zeer fraai 
geïllustreerd is, weidt Keessen 
uit over de spoorwegen om en 
nabij Aalsmeer. Hij schrijft zelf: 
‘na 46 jaar Aalsmeer verzamelen 
kent het gebied geen verras-
singen meer. Dacht ik…’. Maar 
wat bleek: ergens deze zomer 
vond Keessen het bagage-
stempel ‘Exp.Stempel H.S.M / 
Aalsmeer’ tijdens wat zoekwerk 
op internet. Het stempel wijkt af 
van het reeds bekende stempel 
‘Aalsmeer / N.S.’ en siert een 
brief die in januari 1927 per 
expresse werd verstuurd naar 
Edam. De heer Keessen schrijft 
op een zeer enthousiaste toon 
naar aanleiding van deze vondst: 
‘En zo, bij een vijftigjarig jubi-
leum van verzamelen, en ruim 
zesenveertig jaar streekpost 
kom je toch weer een verrassing 
tegen. Wat mooi hè, wat hebben 
we toch een heerlijke hobby.’ 
Daar sluit ondergetekende zich 
helemaal bij aan. Mocht iemand 
dit stempel eerder hebben ge-
zien (zie afbeelding), graag een 
e-mail aan mijn adres.
www.postzegelverenigingaals-
meer.nl 

https://www.nvpvl.nl/
http://www.hertogpost.nl/
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
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het 20-jarig bestaan van een filate-
listische bibliotheek in Wuppertal 
was al aanleiding genoeg voor een 
apart herinneringsstempel. Daarin 
afgebeeld een boek en het unique 
selling point van Wuppertal, een 
zwevende monorailbaan uit 1901, 
die nog steeds in bedrijf is. Die 
Schwe bebahn van 13 kilometer 
lengte staat nog op mijn verlang-
lijstje om eens te worden bezocht. 
Hopelijk offreert onze eigen PostNL 
een toepasselijk gelegenheidsstem-
pel bij de feestelijke heropening van 
onze eigen filatelistische bondsbi-
bliotheek in Houten, die vast ook 
nog wel een keer plaats zal vinden.
www.bdph.de

Roulette
Een erkend specialist op het 
gebied van (moderne en oude) 
perforaties van Britse postzegels 
is de Engelsman David B. Escott. 
Hij heeft in zijn woning een vol-
ledige kamer ingericht als speciaal 
laboratorium op dit gebied, gevuld 
met alle mogelijke meetappara-
tuur, en is niet te beroerd zijn 
onderzoeksresultaten te delen met 
andere geïnteresseerden. In The 
GB Journal van maart-april 2018 
neemt hij letterlijk de zegels onder 
de loep die afkomstig zijn van de 
eerste ‘roulettemachine’ van Henry 
Archer, we bevinden ons hierbij in 
het jaar 1848. Een paar jaar later 
zou Archer spreken over piercing 
rollers die hij daarbij gebruikte, die 
echter als bezwaar hadden dat ze 
de tafel waarop de te behandelen 
postzegelvellen werden gelegd 
nogal beschadigden. Die rollers 
werden gebruikt op vellen van de 
1 penny Victoria rood, van de platen 
70 en 71.

Escott concludeert dat radeer-
wieltjes moeten zijn gebruikt, een 
beetje zoals hierbij afgebeeld, 
vermoedelijk diverse daarvan naast 
elkaar. Weinig later kwam Archer 
met een machine die met perfo-
reernaalden werkte, een principe 
dat nog steeds wordt toegepast. 
In het blad verder een verhaal over 
Britse censuurstroken gebruikt in 
de eerste maanden van de Eerste 
Wereldoorlog, en een bijdrage over 
een groot stuk plastic film, klaar-
blijkelijk ooit gebruikt bij de aan-
maak van postzegelboekjes in het 
type Machin, zo rond het jaar 2006. 
Voor de serieuze Engelandliefheb-
bers dus weer voor elk wat wils. 
www.gbps.org.ik

Nederland overzee
Het gebeurt niet zo erg vaak dat 
een filatelistisch tijdschrift van 
naam verandert. The Netherlands 
Philatelist heeft met ingang van 
jongstleden juli alleen haar onder-
titel gewijzigd. Na 31 jaargangen is 
dat niet meer het ‘magazine’ van de 
Netherlands Philatelic Circle in En-
geland, maar voortaan het ‘journal’. 
Het hangt samen met de verdeling 
van hun berichten tussen hun 
blad met huishoudelijke berichten 
(de newsletter) en het zuiver op 
artikelen mikkende ‘journal’, een 
splitsing die al een aantal jaren 
terug is ingevoerd. De hoofdredac-
teur belooft zijn lezers te werken 
aan een inhoudsopgave over alle 
jaargangen, ook plannen om de 
oude jaargangen van het tijdschrift 
te gaan digitaliseren beginnen al 
aardig vorm te krijgen.
In het septembernummer schrijft 
Erling Berger over het postkantoor 
voor de Rijkspostpakketdienst in 
Rotterdam dat daar in 1898 werd 
geopend. Het was gelegen tegen-
over het centraal station. Kran-
tenberichten, oude plattegronden 
en ansichtkaarten verlevendigen 
zijn bijdrage. Het station verdween 
van de aardbodem bij het bom-
bardement van mei 1940, maar al 
in augustus 1941 kon een tijdelijk 
spoorwegpostkantoor worden 
geopend. In 1959 werd dat kantoor 

opgevolgd door een groot nieuw 
districts- en hoofdpostkantoor aan 
het Delftse Plein, inmiddels ook al 
weer jaren niet meer in gebruik.
Julian van Beveren beschrijft cor-
respondentie van soldaat 1e klasse 
L.H.S. Welling, een familielid aan 
moederszijde, die als krijgsgevan-
gene van de Japanners terecht-
kwam in Thailand. Zijn vrouw kwam 
met haar kinderen terecht in een 
kamp op Java. Een groot deel van 
de weinige correspondentie tussen 
de familieleden (tussen februari 
1942 en augustus 1945) bleef be-
waard. De echtelieden konden eind 
1945 weer worden herenigd. Het 
gevarieerde ‘journal’ van de NPC 
verschijnt driemaal per jaar. 
www.netherlandsphilatelic.org.uk

Saint-Lô
In Normandië vinden we het 
plaatsje Saint-Lô, tijdens de 
Tweede Wereldoorlog ook al zwaar 
door bombardementen getroffen. 
Er wonen inmiddels een kleine 
20.000 mensen. Frankrijk gaf in de 
jaren zestig een lange reeks zegels 
uit met gemeentewapens en eind 
1966 was daarbij Saint-Lô aan 
de beurt. Het werd een zegel van 
20 centimes, die druktechnisch 
erg interessant blijkt. Er waren 
de nodige oplagen (onder andere 
voor genummerde rolzegels) die 
voor een deel goed uit elkaar te 
houden zijn. R.C. Bakhuizen van 
den Brink schreef er tussen januari 
en september een aardige reeks 
bijdragen over in De postzegel, 
het tijdschrift van de KVBP. 
Meest belangwekkend lijkt zijn 
vondst dat voor het maken van de 
drukcilinders (het waren zegels in 
4  kleuren rasterdiepdruk) al ge-
bruik is gemaakt van een speciale 
graveermachine, vermoedelijk van 
Duitse origine. Het zegeltje werd in 
1978 uit roulatie genomen, maar 
door zijn grote oplage geen zeld-
zaamheid, maar wel interessant 
studiemateriaal. 
www.kvbp.be

BUITENLANDSE BLADEN

4 aardappels
Het Duitse bondsblad Philatelie 
is in haar septembernummer 
begonnen met een serie over 
‘vergeten landen’. Als eerste wordt 
behandeld Tristan da Cunha. Dat 
eiland vormt tegenwoordig samen 
met Ascension en Sint Helena een 
Brits overzees gebied. Tristan ligt 
zo’n 2.000 kilometer ten zuidwes-
ten van Kaapstad in de Atlantische 
Oceaan, zeg maar rustig right in the 
middle of nowhere. Het is genoemd 
naar een Portugese ontdekkingsrei-
ziger. In 1817 hebben de Britten het 
in bezit genomen. De eerste eigen 
postzegels zouden pas in 1952 wor-
den uitgegeven. Daarvoor bestond 
daaraan in feite nog geen seri-
euze behoefte, maar om hun eigen 
eiland-identiteit te ondersteunen 
werden door een aantal Tristan-
bewoners in 1946 enkele mogelijke 
postzegelontwerpen voorgelegd 
aan de Britse Postmaster General, 
als voorbeeld en pressiemiddeltje 
op weg naar echte eigen postze-
gels. De waarde-aanduidingen in 
deze ontwerpen van de graficus 
Allan Crawford zijn uitgedrukt niet 
alleen in ‘pence’, maar ook in ‘aard-
appels’. Ze worden dan ook wel de 
potato essays genoemd, Bijgaand 
een voorbeeld van de 1 pence, met 
een ‘local value’ van vier aardap-
pels. De zegels kan men tegenko-
men gebruikt als sluitzegels op de 
achterzijde van enveloppen. Als 
curiosum zeker goed bruikbaar in 
thematische collecties. In 2015 gaf 
Tristan da Cunha een gedenkblokje 
uit met daarop afgebeeld alle 
verschillende waarden van deze 
vignetten uit 1946.

Hetzelfde blad besteedt ook trouw 
de nodige aandacht aan nieuwe 
gelegenheidsstempels van de 
Duitse posterijen. Die gaan daar 
gelukkig niet zuinig mee om. Zelfs 

Fig. 8  An old handheld rouletting device similar to those available during the time of 
Archer’s rouletting experiments. [authors collection] 

http://www.netherlandsphilatelic.org.uk/
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Hollen naar de boot
‘Les levées exceptionnelles de PARIS- 
St.LAZARE *PAQUEBOTS*’

‘Levée exceptionnelle’
et begrip ‘levée exceptionnelle’ (bij-
zondere buslichting) doet het hart 
van menig Frankrijkverzamelaar een 
vreugdesprongetje maken, want de 

stukken die van deze dienst getuigen, zijn 
zeer gezocht. 
Het begrip ‘levée exceptionnelle’ dateert van 
9 mei 1863 en vindt zijn oorsprong in het 
tijdsverloop tussen de laatste buslichting op 
de kantoren en het vertrek van de (nacht)
treinen in de verschillende windrichtingen 
vanuit Parijs. Tussen buslichting op de 
stadskantoren, aanlevering van de post op 
het hoofdpostkantoor, splitsing van de post 
naar hoofdbestemming en aanlevering op 
de diverse stations zat nog zoveel tijd dat er 
tot drie kwartier na de reguliere laatste bus-
lichting nog post op de kantoren kon worden 
afgegeven die dan alsnog werd verwerkt.
Vooral voor zakelijke post was het van belang 
dat na kantoorsluiting niet een volle dag op 
verzending hoefde te worden gewacht. An-
dere middelen dan vervoer per trein waren er 
voor langere afstanden binnenland destijds 
nog niet. Aanvankelijk bestond deze betaalde 
dienst slechts in enkele Parijse kantoren, 
maar gaandeweg kwam deze vorm van 
dienstverlening ook in andere grote Franse 
steden van de grond. Rond 1900 bestond de 
‘levée exceptionnelle’ in vrijwel alle Parijse 
postkantoren. Al in 1849 bestond in Parijs de 
regel dat gefrankeerde brieven tot een half 
uur na de officiële laatste buslichting alsnog 
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zonder bijbetaling konden worden besteld. 
Men hoopte zo het gebruik van postzegels 
te stimuleren. In 1863 hoefde dat niet meer, 
omdat de verplichte frankering al in 1854 was 
ingevoerd en voor ongefrankeerde brieven 
extra moest worden betaald. Ongefrankeerde 
brieven kwamen sowieso niet in aanmerking 
voor de extra service van de ‘levée excepti-
onnelle’ en werden doorgeschoven naar de 
volgende dag.

‘Délais’
De periode van drie kwartier maximale ver-
traging werd opgedeeld in 3 kwartieren, de 
zogenoemde ‘délais’ (termijnen). Per kwartier 
te late aanlevering moest in 1863 20 centi-
mes extra worden betaald. Niet alleen aan 
de achtkantige vorm van de kantoorstempel, 
maar ook aan het tarief valt snel te zien dat 
we met een ‘levée exceptionnelle’ van doen 
hebben. Het spreekt vanzelf dat een ‘1e délai’ 
vaker voorkomt dan een ‘3e délai’. Die laatste 

bestond slechts op het hoofdpostkantoor 
van Parijs. Uiteraard zijn er in de loop der tijd 
aanpassingen doorgevoerd. In 1887 was er nog 
slechts sprake van één enkele ‘levée excep-
tionnelle’ van een kwartier en werd het tarief 
voor een vertraagde buslichting verlaagd tot 
15 centimes extra. In 1895 ging de toeslag 
zelfs naar 5 centimes. Naarmate de middelen 
van vervoer en communicatie zich ontwikkel-
den, nam het belang van de ‘levée exception-
nelle’ af. Tegen het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog was het systeem definitief in 
onbruik geraakt.

‘Lévee exceptionelle Paquetbot  
Gare Saint-Lazare’
Een bijzondere vorm van ‘levée exceptionnelle’ 
vormde de allerlaatste mogelijkheid van aan-
levering van post met een overzeese bestem-
ming zoals de Verenigde Staten of Canada op 
het Gare Saint-Lazare in Parijs. Indien men de 
boot miste ging het bij dit trans-Atlantische 
verkeer niet om een vertraging van een dag 
zoals in het binnenland het geval was, maar 
was direct een veel langere periode in het 
geding. Over deze bijzondere vorm van de 
‘levée exceptionnelle’, de zogenoemde ‘lévee 
exceptionelle Paquetbot Gare Saint-Lazare’ wil 
ik het met u hebben.
Het Gare Saint-Lazare ligt in het westelijk deel 
van Parijs. Vanaf dit station vertrekken treinen 
in verschillende richtingen van Frankrijk, 
waaronder Normandië. De havens Cherbourg 
en Le Hâvre zijn de vertrek- en eindpunten van 
de passagiersschepen richting Canada en de 
Verenigde Staten en terug (afb. 1). In het Gare 
Saint-Lazare hadden de posterijen een klein 
kantoor ingericht op het vertrekperron van 
de treinen naar Normandië. Hier kon de post 
met een overzeese bestemming tot 5 minuten 
voor vertrek van de trein worden aangeleverd 
om nog met de boot mee te kunnen. Deze post 
werd in dat kantoortje gestempeld. Tot circa 
1930 werd hiervoor een handstempel gebruikt 
en daarna werden de stukken mechanisch 
gestempeld met een Krag-stempelmachine 
van de tweede generatie. Het kantoortje 
ressorteerde onder kantoor Paris 118, Rue 
d’Amsterdam.
De vertrektijden van de schepen vanuit Cher-
bourg en Le Hâvre werden bekendgemaakt 
middels speciale advertenties in de Figaro. 
Hierbij werd tevens vermeld hoe laat de trein 
van het Gare Saint-Lazare richting deze beide 
havensteden vertrok. Het tarief voor een ‘levée 
exceptionnelle’ vanaf het Gare Saint-Lazare 
was met ingang van 1 mei 1926 25 centimes, 
onafhankelijk van het gewicht. Dit bleef zo tot 
het einde van deze vorm van dienstverlening 
kort voor het uitbreken van de Tweede We-
reldoorlog. De laatst bekende brieven dateren 

samenstelling Edwin Voerman 

Afb. 1. Ter 
gelegenheid 
van de ‘mai
denvoyage’ 
van het 
trans atlanti
sche passa
giers schip 
‘Normandie’ 
gaven de Franse posterijen op 23 april 1935 een zegel 
uit met een nominale waarde van 1F50 (Yv. 299) bedoeld 
voor de frankering van een brief buitenland. In 1936 
volgde er nog een versie van dit zegel in een lichtere 
kleur (Yv. 300). De ‘Normandie’ staat model voor de 
schepen die in de dertiger jaren van de vorige eeuw 
een snelle dienst (5 tot 7 dagen) onderhielden met de 
Verenigde Staten.

Afb. 2. Envelop 
met bestemming 
Jacksonville in 
de Verenigde 
Staten verzonden 
op 30 september 
1936, met op de 
achterzijde het 
logo van het exclu
sieve hotel ‘Vouil
lemont’ in het 
8e arrondissement 
nabij de Place de 
Vendôme. Tegen
woordig behoort 
dit hotel  (Sofitel 
Le Faubourg) tot 
de  Sofitelgroep. 
Meer dan € 1.000,– 
uitgeven voor een 
enkele overnach
ting is hier niet moeilijk. Linksboven staat heel licht schuin gedrukt ‘Queen Mary’, een passagiersschip van de Cunard 
Line dat een dienst op de Verenigde Staten onderhield. Het brieftarief buitenland van 1F50 is voldaan met een zegel 
van 1F50, uitgegeven in 1936 ter herdenking van de 100e oversteek van postvliegtuigen naar ZuidAmerika (Yv. 320) 
plus een 25 centimes Semeuse Camée (Yv. 235) voor de ‘levéeexceptionelleheffing. 
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van 1939. In de literatuur is als laatste datum 
21 juni bekend. Afbeelding 5 laat als datum 
5 juli zien. Mogelijk is dit dan de echte ‘laatste 
der Mohikanen’. (afb. 5)

Herkennen
Deze stukken kunt u in de eerste plaats 
herkennen aan de doorlopende mechanische 
afstempeling ‘PARIS-St.LAZARE *PAQUE-
BOTS*’. De handstempeling van voor 1930 is 
meestal van slechte kwaliteit en is bij opper-
vlakkige beschouwing moeilijk te herkennen. 
In de tweede plaats herkent u deze stukken 
aan het tarief. Dat ligt dus 25 centimes boven 
het normale tarief buitenland. Zodra een zegel 
van 25 centimes is bijgeplakt is de herkenning 
makkelijker omdat zo’n 25 centimes-zegel 
een signaalfunctie heeft. (afb. 2 + 5). Stukken 
waarbij het extra kwartje en het brieftarief 
samenkomen in één zegel worden veel sneller 
over het hoofd gezien. (afb. 3 + 4). Ze komen 
sowieso minder voor. In de derde plaats vallen 
deze stukken dikwijls op door aanwijzingen 
die op de brief zijn geschreven, zoals de naam 
van de boot en/of de haven van vertrek (afb. 2 
en 5). Tenslotte betreft het niet zelden zoge-
noemde ‘hotelpost’, enveloppen met het logo 
van een meestal chique hotel in Parijs. Die 
werden dan door de ‘chasseurs’ van zo’n hotel 
op verzoek van de gasten nog op een holletje 
aangeleverd. (afb. 2 en 5).

Voorkomen
Van alle Parijse kantoren komen de ‘levées 
exceptionelles’ van het Gare Saint-Lazare 
het meest voor. Dat is ook geen wonder, 
want gedurende de twintiger- en dertiger 
jaren waarin deze speciale dienstverlening 
in het Gare Saint-Lazare zich afspeelde, was 
deze vorm van dienstverlening voor binnen-
landse bestemmingen al bijna uitgestorven. 
Het merendeel van de post voor Canada en 
de Verenigde Staten is natuurlijk gewoon 
gefrankeerd zonder dat extra kwartje en op 
tijd via de kantoren aangeleverd en ook met 
de trein in Cherbourg en Le Hâvre gearriveerd. 
Slechts een minderheid van de stukken had 
een spoedbehandeling nodig. Anders had zo’n 
klein kantoor ook niet kunnen functioneren. 
Hoewel het dus om een bijzondere vorm 
van dienstverlening gaat en deze stukken 
bijzonder van aard zijn, zijn ze niet uitgespro-
ken zeldzaam. Ze zijn echter net als de ‘levée 
exceptionnelle’-stukken voor het binnenland 
gezocht en er moet nog altijd flink voor 
worden betaald. Voor de doorzetters onder u 
gloort er in een krimpende markt als de onze 
hoop: hoeveel mensen kennen hun terrein 
nog? Een van de afgebeelde brieven kwam 
ik op een veiling tegen in een doos met inzet 
‘bod’. Je kunt als veilinghouder tenslotte ook 
niet van alle markten thuis zijn. Goed opletten 
is dus het devies en je voortdurend afvragen 
‘wat zie ik nou eigenlijk? Wat heb ik hier voor 
me liggen?’

Afb. 3. Zake
lijke brief 
verzonden 
naar New 
York op 17 fe
bruari 1937, 
gefrankeerd 
met een zegel 
van 1F75 van 
de emissie 
type Paix 
(Yv. 289). Het 
brieftarief 
buitenland 
bedroeg 1F50 
van 1 augus
tus 1926 tot 
1 augustus 
1937. Daar 
kwam nog 
een kwartje 
voor de ‘levée 
exceptionelle’ 
bij, samen 

1F75. De 1F75 type Paixzegel behoort op deze manier gebruikt tot de grote zeldzaamheden van deze emissie. 

Afb. 4. Zakelijke brief verzonden naar New York op 10 augustus 1938, gefrankeerd met een zegel van 2 francs 
‘Le Moulin d’Alphonse Daudet’, uitgegeven op 27 april 1936 (Yv. 311). Het brieftarief buitenland bedroeg 1F75 van 
1 augustus 1937 tot 1 december 1938. Daar kwam nog een kwartje voor de ‘levée exceptionelle’ bij, samen 2 francs. 

Afb. 5. Envelop met 
bestemming de 
Verenigde Staten, 
verzonden op 5 juli 
1939, met op de 
achterzijde het logo 
van het iets minder 
exclusieve hotel 
van afbeelding 2, 
‘Astor’, eveneens 
in het 8e arrondis
sement gelegen. 
Tegenwoordig 
heet het ‘Maison 
Astor’ en u kunt 
er al voor € 250, 
per overnachting 
terecht. Linksonder 
is op de envelop 
geschreven ‘par le 
paquebot Le Normandie s’il vous plaît’. Het brieftarief buitenland van 2F25 is voldaan met een zegel ‘Exposition de 
l’Eau à Liège’ (Yv. 430). Voor de ‘levéeexceptionelleheffing van 25 centimes zijn een 5 centimes en een 20 centi
mes zegel van de emissie Mercure (Yv. 406 en 410) bijgeplakt. Voor zover ik weet is dit de laatst bekende datum van 
deze bijzondere postdienst.
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r waren vijf Afrikaanse kandidaten 
om het kampioenschap te mogen 
organiseren, namelijk Zuid-Afrika 
(afb. 1-3), Marokko, Egypte, Tunesië 

en Libië. De laatste twee wilden de 2010 editie 
samen organiseren, maar dat stond de FIFA 
niet toe. Hierop besloot Tunesië zich, zeven 
dagen voor de stemming, terug te trekken. 
Door deze terugtrekking werd Libië opnieuw 
beoordeeld en het bleek dat het land niet aan 
de eisen kon voldoen, zodat er nog maar drie 
kandidaten overbleven. Op 15 mei 2004 vond 
de stemming in Zürich plaats. Zuid-Afrika 
kreeg 14 stemmen, Marokko 10 stemmen en 
Egypte geen enkele stem. 
Vanaf 2006 kwam er in Zuid-Afrika jaarlijks 
een miniatuurvel uit om de aandacht te 
vestigen op het eerste op Afrikaanse bodem te 

Voetbal in de 
brandende zon

E

De 19e editie van het wereldkampioenschap was de eerste editie op Afri-
kaanse bodem. Zuid-Afrika kreeg de voorkeur boven Marokko en Egypte. 
Na de lange kwalificatierondes kwamen er uiteindelijk 32 landen teams aan 
de bal in tien verschillende stadions verspreid over Zuid-Afrika. Het toer-
nooi vond plaats van 11 juni tot en met 11 juli 2010. Op 11 juli 2010 werd de 
finale gespeeld tussen Nederland en Spanje in Soccer City in Johannesburg.
door Edwin Knip

houden kampioenschap voetbal (afb. 4-7). 
In 2010 kwamen er ook nog diverse zegels uit. 
De negen landen in het samenwerkingsverband 
SAPOA brachten elk een vel uit met 9 zegels 
(afb. 8). De zegels zijn goudkleurig en elk land 
is er op vertegenwoordigd met een afbeelding 
van de nationale vlag. Er volgde ook een tiende 
vel, in gelimiteerde oplage. Hierin zit van elk 
van de negen landen één zegel in het vel. 

Mascotte
De mascotte (afb. 9) van het toernooi in 
Zuid-Afrika is een geel luipaard met groen 
haar. Hij luistert naar de naam Zakumi. De 
mascotte werd op 22 september 2008 bekend 
gemaakt. De mascotte is ontworpen door An-
dries Oldendaal uit Kaapstad. Zakumi draagt 
het Zuid-Afrikaans voetbalshirt. Zijn groene 

manen verwijzen naar het groene gras waarop 
gespeeld wordt. Zijn slogan is ‘Zakumi’s Spel 
Is Fair Play’. Zijn naam is afgeleid van ZA, de 
ISO 3166-1 code voor Zuid-Afrika. Kumi is een 
woord dat in verschillende Afrikaanse talen 
het cijfer tien betekent.
Op 11 juni 2010 gaf Zuid-Afrika vijf zelfkleven-
de zegels uit met de beeltenis van Zakumi.

Stadions
De wedstrijden werden gespeeld in tien 
stadions, verdeeld over negen steden. De Zuid-
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Afrikaanse post bracht op 19 juli 2010 een vel 
met 10 zegels uit met daarop de afbeeldingen 
van de stadions (afb. 10). 
In Nelspruit en Polokwane (Pietersburg) 
werden maar vier wedstrijden in elk stadion 
gespeeld. Deze wedstrijden waren allemaal 
in de eerste ronde. De achtste finales werden 
verdeeld over de overige acht stadions. De 
kwartfinales werden gespeeld in Kaapstad, 
Port Elizabeth en de beide stadions van Johan-
nesburg. De twee wedstrijden van de halve 
finale werden gespeeld in Kaapstad en Durban.
De strijd om de 3e en 4e plek werd gespeeld 
in Port Elizabeth en de finale afgewerkt in het 
Soccer City Stadium in Johannesburg.

Kwalificatiepogingen en het eindtoernooi
Voor de editie van 2010 hadden zich een 
record aantal landen aangemeld bij de FIFA. Er 
waren maar liefst 204 landen die een poging 
wilden doen om op 11 juli 2010 in Johannes-
burg te spelen. Laos, Brunei en de Filipijnen 
hadden zich niet aangemeld, Papoea Nieuw-
Guinea trok zich na aanmelding terug. 
Namens de Afrikaanse bond CAF deden 51 van 
de 53 landen mee aan de kwalificatie om vijf be-
schikbare plaatsen in de eindronde van het we-
reldkampioenschap voetbal 2010. Sao Tomé en 
Principe en de Centraal-Afrikaanse Republiek 
trokken zich na de loting voor de eerste ronde 
terug. Van deze 53 landen was Zuid-Afrika, als 
organisator, automatisch gekwalificeerd.

Kwalificatie
Zuid-Afrika nam wel deel aan het kwalificatie-
toernooi, ondanks dat het was geplaatst als 
organisator voor de WK-eindronde, omdat het 
kwalificatietoernooi tegelijkertijd het kwalifica-
tietoernooi was voor de Afrika Cup 2010, dat in 
Angola zou worden gehouden. Zou Zuid-Afrika 
dan in de derde ronde groepswinnaar worden, 
dan zou het land, dat in die groep als tweede 
zou eindigen, zich voor het WK plaatsen.
De kwalificatie bestond uit meerdere delen. 
In oktober en november 2007 speelden de 
10 zwakste landen (volgens de FIFA-ranglijst) 
onderling een beslissingswedstrijd (uit en 
thuis). De vijf winnaars plaatsten zich voor de 
tweede ronde, waarvoor de 43 sterkste landen 
zich al direct plaatsten. Deze 48 teams werden 
in twaalf groepen van vier landen ingedeeld. 
De twaalf groepswinnaars en de acht beste 
nummers twee gingen door naar de derde 
ronde. In deze ronde werden de 20 landen 
verdeeld in vijf groepen van vier landen. De 
groepswinnaar plaatste zich voor het WK.
De loting voor de tweede ronde vond plaats op 
25 november 2007 in Durban, Zuid-Afrika

‘Onze’ landen
Hoe verging het de landen uit het verzamel-
gebied van de F.V.Z.A.? 

De eerste ronde
In eerste instantie zouden de 10 zwakste Afri-
kaanse landen, volgens de FIFA-wereldranglijst 
van juli 2007, deelnemen en zouden de vijf 
winnaars van de dubbele ontmoetingen naar 

de tweede ronde gaan. Na de loting trokken 
op 31 augustus Sao Tomé en Principe en de 
Centraal-Afrikaanse Republiek zich terug. 
Beide landen hadden eigenlijk tegen elkaar 
moeten spelen en dus was het nodig om 
de loting aan te passen, omdat er anders 
in de tweede ronde een team te weinig zou 
spelen. Hierop besloot de FIFA in overleg met 
het CAF om de twee sterkste landen van de 
resterende acht, Swaziland en de Seychellen, 
automatisch te plaatsen in de tweede ronde. 
De oorspronkelijk geplande opponenten van 
deze twee landen speelden nu tegen elkaar in 
de eerste ronde.

De tweede ronde
Bij de loting op 25 november 2007 in Durban, 
Zuid-Afrika werden de 48 teams in 12 groe-
pen van 4 landen ingedeeld. Voorafgaand 
aan de loting werden de landen naar sterkte 
ingedeeld in 4 potten van elk 12 teams. Die 
indeling was conform de FIFA-wereldranglijst 
van juli 2007. In pot A zaten de sterkste lan-
den. In pot B vonden we Zambia, Zuid-Afrika 
en Zimbabwe terug en in pot C vonden we 
Botswana, Malawi en Namibië. In pot D zaten 
Lesotho en Swaziland.
Zimbabwe en Namibië lootten beide voor 

groep 2. Op 8 juni 2008 troffen de teams 
elkaar in het Rufaro Stadium in Harare. 
Zimbabwe won met 2-0 door twee doelpunten 
van Gilbert Mushangazhike. Op 11 oktober 
2008 was de return in het Sam Nujoma 
Stadium in Windhoek. De uitslag was 4-2 in 
het voordeel van Namibië. Uiteindelijk zou 
Zimbabwe als derde in de groep eindigen. 
Namibië werd laatste. Beide hadden 6 punten. 
Het doelsaldo gaf de doorslag in de eindschik-
king. Beide landen werden uitgeschakeld.
Zuid-Afrika zat in groep 4 en werd daar tweede 
achter Nigeria. Nigeria won alle zes de wed-
strijden! Het land haalde dus 18 punten, Zuid-
Afrika had er 7, evenveel als Sierra Leone, maar 
dit laatste land had een slechter doelsaldo. 
Zuid-Afrika ging door naar de derde ronde.
In groep 5 zat Lesotho. Het land wist in 6 wed-
strijden twee doelpunten te maken, maar 
incasseerde er maar liefst 16. Met 0 punten 
eindigde het land onderaan in de groep en was 
uitgeschakeld. 
Botswana zat in groep 7 met Ivoorkust, 
Madagaskar en Mozambique. Botswana wist 
de uitwedstrijd tegen Mozambique in Maputo 
te winnen met 2-1. Ook werd er nog gelijk-
gespeeld tegen Madagaskar en Ivoorkust. 
Beide resultaten werden in thuiswedstrijden 

8 
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gehaald. Toch eindigde Botswana als laatste in 
de groep en was uitgeschakeld.
Zowel Zambia als Swaziland vonden we terug 
in groep 11. Op 15 juni 2008 speelde Swa-
ziland thuis in Lobamba tegen Zambia met 
0-0 gelijk. Er waren iets minder dan 7.500 toe-
schouwers. De return was op 21 juni 2008 in 
Chililabombwe. Zambia won met 1-0 doordat 
Christopher Katongo in de 85e minuut een 
penalty verzilverde. Hij was zojuist overgestapt 
van het Deense Brøndby IF naar het Duitse Ar-
minia Bielefeld. Omdat Eritrea zich terugtrok 
hoefden de ploegen maar vier wedstrijden 
te spelen in plaats van zes. Zowel Zambia 
als Togo wisten er daarvan twee te winnen, 
maar omdat Togo verloor van Swaziland werd 
Zambia groepswinnaar en ging door naar de 
derde ronde. Swaziland eindigde als derde in 
de groep en was uitgeschakeld. 
In groep 12 was Malawi ingedeeld, samen met 
onder andere Egypte. Op 31 mei 2008 haalde 
Malawi flink uit in de eerste groepswedstrijd. 
Djibouti werd met 8-1 opzij gezet. Van de zes 
wedstrijden verloor Malawi het uitduel tegen 
Congo-Kinshasa en het uitduel tegen Egypte. 
Thuis werd van beide landen gewonnen. Tegen 
Egypte viel het enige en winnende doelpunt 
pas in de derde minuut van de extra tijd. Maar 
winnen is winnen. Malawi eindigde als tweede 
in de groep achter Egypte en ging door naar 
de derde ronde. 
De acht beste nummers twee gingen ook over 
naar de derde ronde. Omdat niet alle groepen 
uit evenveel landen bestonden, werd uit de 
groepen met vier landen het resultaat tegen 
het als vierde geëindigd land niet meegeno-
men. Hierdoor viel Zuid-Afrika alsnog af.

De derde ronde
De 20 landen, bestaande uit de 12 groepswin-
naars en de 8 beste nummers twee werden in 
5 groepen van 4 geplaatst. De vijf groepswin-
naars plaatsten zich voor de eindronde. De 
loting was op 22 oktober 2008 en werd gehou-
den in Zürich, Zwitserland.
Zambia kwam in groep C waar Algerije uitein-
delijk de groepswinnaar werd. Er moest nog 
wel een play-off gespeeld worden want Egypte 
had evenveel punten gehaald. Zambia werd 
derde in de groep. Alleen de thuiswedstrijd 
tegen Rwanda werd gewonnen. Het werd op 
6 juni 2009 1-0. Zambia was dus uitgescha-
keld voor het wereldkampioenschap, maar 
wist zich met deze derde plek wel te plaatsen 
voor de Africa Cup in 2010.
In groep E zat Malawi. Op 29 maart 2009 
kreeg het land een pak slaag van Ivoorkust. In 
de uitwedstrijd werd het 5-0. Op 10 oktober 
2009 was de return en Malawi hield dapper 

FILATELISTENVERENIGING ZUIDELIJK AFRIKA
De FVZA is opgericht in 1988 en wij 
vieren dit jaar dan ook het 30jarig 
bestaan. De vereniging stelt zich ten doel 
om de algemene kennis van haar leden 
over de filatelie van ZuidelijkAfrika, in de 
ruimste zin, zoveel mogelijk te verrijken.
Tot het verzamelgebied behoren Zuid
Afrika, inclusief alle voormalige in dit land 
gelegenstaten, alsmede Namibië, Lesotho, 
Botswana, Swaziland, Zimbabwe, Zambia, 
Malawi, Angola en Mozambique.
De FVZA houdt 4 bijeenkomsten per jaar 

in Tiel inclusief een verenigingsveiling. 
Tevens onderhoudt de vereniging een 
rondzenddienst. Desgewenst verzorgen 
wij voor u een abonnement op de SA Phi
latelist tegen een gereduceerde prijs.
De FVZA geeft 4 maal per jaar een vereni
gingsblad uit van gewoonlijk 40 bladzijden 
in kleur op A4formaat. De contributie 
bedraagt € 40,– per jaar. Verdere informa
tie kunt u verkrijgen van dhr. J. Diesveld. 
(johandiesveld@gmail.com)

stand. In Blantyre werd het uiteindelijk 1-1. Op 
5 september van dat jaar had Malawi ook ge-
wonnen van Guinee en kwam het totaal aantal 
behaalde punten op 4. Het leverde Malawi een 
derde plek op en een ticket voor de Afrika Cup 
2010, maar voor de wereldkampioenschappen 
waren ze uitgeschakeld.
Zuid-Afrika doet uiteindelijk als enige van deze 
landen mee aan het eindtoernooi (afb. 11). Bij 
de loting zat het land in pot 1, samen met de 
top 7 van de FIFA ranking. Zuid-Afrika kwam 
in groep A met Uruguay, Mexico en Frankrijk. 
Tegen Mexico werd het 1-1 in de openingswed-
strijd, van Uruguay werd met 3-0 verloren. Van 
Frankrijk werd met 2-1 gewonnen. Zuid-Afrika 
kwam derhalve op een totaal van 4 punten, 
evenveel als Mexico. Door een slechter doel-
saldo was Zuid-Afrika na de 1e speelronde al 
op eigen bodem uitgeschakeld. Het was voor 
het eerst dat het organiserend land niet verder 
kwam dan de groepsfase.
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et bijzondere van de fila-
telie is dat je volledig op 
jezelf de geschiedenis in 
kunt gaan. Dat is ook het 

geval bij deze postpakketkaart. 
Het is een kaart die behoorde 
bij een postpakket dat op 2 juli 
1943 werd verzonden vanuit het 
hulpkantoor Wagenberg in het 
noordwesten van Noord-Brabant 
via Breda en Zevenaar naar 
Göppingen, niet ver van Stutt-

Terug naar 1943

H
gart in het zuiden van Duitsland. 
De frankeerkosten waren vrij 
hoog, (ƒ 2,05), want het betrof 
een behoorlijk zwaar postpak-
ket (7½ kg). Postpakketkaarten 
uit deze oorlogsperiode komen 
nogal eens voor en betreffen bijna 
altijd pakketten van Nederland 
naar Duitsland. Wat meestal niet 
duidelijk is wat er zich in zo’n 
pakket bevindt. Normaliter blijft 
dat onbekend, maar in dit geval 

met een waarde van ƒ 0,75 en 
800 gram jam met een waarde 
van ƒ 2,10. Het pakket bevatte dus 
heel basale etenswaren met een 
waarde van ƒ 5,60. De frankeer-
kosten van ƒ 2,05 bedroegen dus 
meer dan 1/3 van de waarde van 
het pakket. Ook komt naar voren 
dat het pakket is verzonden door 
W. de Jong, mogelijk de vader van 
de geadresseerde, Jan de Jong. 
Wat is hier aan de hand? In 1943 
moesten steeds meer Duitse 
mannen dienst nemen in het 
Duitse leger, aangezien het met 
de Duitse oorlogshandelingen 
niet al te goed ging. Vooral in het 
oosten werden grote neder lagen 
geleden en het leger moest 
steeds vaker ‘aangevuld’ worden. 
Hierdoor ontstond een groot 
tekort aan arbeidskrachten in de 
fabrieken in Duitsland. De oplos-
sing was de ‘Arbeitseinsatz’ van 
mannen uit de bezette gebieden 
waaronder Nederland. In Mei 
1943 moesten in Nederland alle 
mannen van 18 tot 35 jaar zich 
aanmelden voor de Arbeitsein-
satz. Mannen die dat niet deden 
moesten ‘onderduiken’. 
Jan de Jong uit Wagenberg 
meldde zich wel aan en werd door 
de Duitsers overgebracht naar de 
L. Schüller Fabriek in Göppingen, 
momenteel (anno 2018) een 
enorme onderneming en volgens 
Wikipedia de grootste fabri-
kant ter wereld van persen die 
auto-onderdelen en soortgelijke 
producten vervaardigen. Naar alle 
waarschijnlijkheid produceerde 
deze fabriek in 1943 metalen on-
derdelen voor machines bestemd 
voor het Duitse leger. Blijkbaar 
was tussen de Nederlandse man-
nen die in de Arbeitseinsatz in 
Duitsland waren terecht gekomen 
en hun familie in Nederland via 
de post nog wel contact mogelijk, 
zodat de familie van Jan de Jong 
vermoedelijk vernam dat hij niet 
al te veel voedsel toebedeeld 
kreeg. Daarom zonden ze hem 
een pakket met deze inhoud toe. 
Aangezien het zich nog in 1943 
afspeelde zal Jan de Jong het 
pakket nog wel ontvangen hebben 
en zal hem dat ongetwijfeld veel 
genoegen hebben gedaan!

Gert Holstege

is op de achterzijde van de pak-
ketkaart de daaraan vastgeniete 
bijbehorende douane-verklaring 
nog aanwezig. Op deze verklaring 
wordt aangegeven wat zich in het 
pakket bevond. Dit was 500 gram 
havermout met een waarde van 
ƒ 0,25, 1000 gram bruine bonen 
met een waarde van ƒ 0,50, 500 
gram spek met een waarde van 
ƒ 1,–, 3000 gram brood met een 
waarde van ƒ 1,–, 50 gram tabak 
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EUROPA

ÅLAND
9-10-’18. Kerst.
Julpost ( € 0.80), Världen 
(1.50). Resp. kerstgroen 
en kaars met resp. ster, 
hartvormige kerstbal.
1-11-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van het Varken.
Velletje met € 2.-, 2.-. 
Varken.

ALDERNEY
1-8-’18. Alderney Week.
46, 62, 63, 76, 85, 94 p. 
Resp. feestende mensen, 
optocht, vliegen met 
zelfgebouwde ‘vliegtuigen’, 
wagenparade, vlotvaren en 
vlaggen, fakkeltocht. 

ANDORRA FRANS
20-7-’18. 150e geboor-
tedag Pompeu Fabra 
(1868-1948).
€ 1.30. Portret ingenieur 
en taalkundige, Catalaans 
woordenboek.
10-8-’18. Cultureel 
erfgoed.
€ 1.20. Beeld in kerk van 
Santa Coloma.
14-9-’18. Beeldhouwer 
Laurence Jenkell (1965).
€ 1.20. Sculptuur ‘Snoep 
met vlag van Andorra’. 

ANDORRA SPAANS
5-7-’18. Europees Jaar van 
Cultureel Erfgoed.
€ 1.45. Skyline met huizen 
en brug.
8-9-’18. Normen en 
waarden.
Organisatie ter bescher-
ming van gehandicapten en 
hulpbehoevenden 20 jaar.
€ 0.65. Hoofden.
17-9-’18. Landschap.
€ 1.45. Schilderij van Josep 
Moscardó ‘Gezicht op Andorra 
en Escaldes d’Engordany’. 
 

ARMENIË
1-7-’18. 100 jaar openbaar 
aanklager.
330 d. Beeldmerk, gebouw 
in Jerevan.
27-7-’18. Goris, Culturele 
hoofdstad CIS*-landen.
330 d. Beeldmerk, lucht-
foto Goris. 

BELGIË
27-8-’18. Prehistorische 
dieren.
Vijfmaal 1. Coelodonta, 
Megaloceros, Mammuthus, 
Gastornis, Mosasaurus. 

27-8-’18. Bezienswaardig-
heden van Namen.
Velletje met vijfmaal 1. 
Belfort-toren, Bourse de 
Commerce, Koninklijk 
Theater, Sint-Auban-kathe-
draal, Pomp van de Engel.

27-8-’28. Frankeerzegels, 
fruit.
Tienmaal 1. Aardbei, 
kruisbes, braam, framboos, 
mispel, pruim, appel, peer, 
kers, perzik.
27-8-’18. Libellen.
Velletje met vijfmaal 1. 
Verschillende libellen. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
5-5-’18. Rode Kruis en 
Rode Halve Maan.
0.20 KM. Hulpverlener 
en slachtoffer. (Verplicht 
toeslagzegel).
22-6-’18. 20 jaar conver-
teerbare mark valuta.
1.50 KM. Munten en 
bankbiljetten. 

22-6-’18. Voetbal.
2.- KM. Bal, toeschouwers, 
stadion.
10-8-’18. Moskee. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Turkije.
2.70 KM. Moskee in Milodraž 
(Bosnië-Herzegovina).

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
8-5-’18. Rode Kruis.
0.20 KM. Vlag. (Verplicht 
toeslagzegel).
5-7-’18. 50e Internationale 
handbaltoernooi Doboj 2018.
Velletje met 2.70, 2.70 KM. 
Handballers. 

BULGARIJE
15-8-’18. Overwinning 
khan Tervel over Arabisch 
leger 1300 jaar geleden.
Blok 2.- L. Strijders op 
paarden, kasteel, landkaart. 

CYPRUS
17-9-’18. Vogels.
€ 0.34, 0.64, 1.-. Resp. 
Carduelis carduelis, 
Carduelis chloris, Fringilla 
coelebs. 

CYPRUS TURKS
14-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
1.50, 1.50 TL. (samenhan-
gend). Beeldmerk met 
mascotte et stadions.
31-7-’18. Reptielen.
1.50, 1.60 TL. Resp. Balkan-
beekschildpad (Mauremys 
rivulata), troodoshagedis 
(Phoenicolacerta troodica). 

DUITSLAND
12-7-’18. Frankeerzegel, 
bloem.
€ 3.79. Kokerbloem (Gail-
larda x grandiflora).
13-9-’18. Milieubescher-
ming.
€ 0.70+0.30. Aquarel 
‘De grote graszode’ van 
Albrecht Dürer (1471-1528).

13-9-’18. Micro-opname.
€ 0.90. Koolstofvezels.
13-9-’18. Dag van de 
Postzegel.
€ 0.70. Zegels-op-zegel, 
Norddeutscher Postbezirk 
½ g. ,1 g., 1 k. en 7 k. 
(1868/1869). 

ESTLAND
23-8-’18. Paddenstoel.
€ 0.65. Voorjaarskluifzwam 
(Gyromitra esculenta). 

28-8-’18. Litwinsky House. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Israël.
€ 1.50. Gebouw in Tel Aviv, 
vlaggen.
1-9-’18. Kindertekeningen.
Velletje met € 0.65, 1.40, 
1.50. Resp. landkaart, 
vogel, huis en bomen.

FAERÖER
24-9-’18. Einde Eerste 
Wereldoorlog 100 jaar 
geleden.
Velletje met viermaal 
10.- kr. Militairen en 
landkaart, vliegtuigen 
en verpleegsters met 
gewonde, militairen en duif, 
duif en begraafplaats.

24-9-’18. 100e geboorte-
dag Regin Dahl (1918-
2007).
28.- kr. Portret schrijver en 
componist, regels tekst.
24-9-’18. Nationale kleder-
drachten, III.
18.-, 20.- kr. Resp. vrouw 
met muts, man met muts. 

24-9-’18. Kerst.
10.-, 18.- kr. Verschillende 
ikonen.

FRANKRIJK
3-9-’18. Theepotten.
Twaalfmaal Lettre verte (in 
boekje). China (Jiangsu), 
China (Fontainebleau), 
Groot-Brittannië, Frankrijk 
(Sèvres), Nederland 
(Delft), China (Jingdes-
hen), Frankrijs (Sèvres), 
Japan (Kyoto), Frankrijk 
(Parijs), Rusland (Moskou), 
Frankrijk (Lille), Italië 
(Venetië). 

6-9-’18. Mickey Mouse 
90 jaar.
€ 1.30. Grafisch werk van 
student Félix Sikora. 

 

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.
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10-9-’18. Acteurs en 
actrices uit 19e eeuw.
Velletje met viermaal 
€ 1.20. François-Joseph Tal-
ma (1763-1826), Elizabeth 
Rachel Félix (1821-1858), 
Sarah Bernhardt (1844-
1923), Benoît Constant 
Coquelin Ainé (1841-1909). 
10-9-’18. Mens en 
Biosfeer.
€ 1.30. Beeldmerk Unesco*, 
mensen met bergen, 
bomen, bloemen, zonne-
panelen, fruit, bootje.
17-9-’18. Vakmanschap, 
keramiek.
€ 1.30. Vaas, bloem, hand 
met penseel en vogel-
beschildering. 

24-9-’18. Pierre Schoen-
doerffer (1928-2012).
€ 1.30. Filmregisseur, 
schrijver en oorlogsver-
slaggever met parachu-
tisten.
1-10-’18. Louise de Bet-
tignies (1880-1918).
€ 0.80. Portret spion, 
landkaart.
1-10-’18. Rose Valland 
(1898-1980).
€ 1.20. Museumconserva-
tor en redder van kunst in 
Tweede Wereldoorlog met 
beeld en roos.
15-10-’18. Raad van 
Europa, Kaderverdrag 
bescherming nationale 
minderheden tot 20 jaar.
€ 1.20. Tekst, silhouetten.
15-10-’18. Célestin (1896-
1966) en Élise (1898-1983) 
Freinet.
€ 0.95. Onderwijzers en 
kinderpedagogen.
22-10-’18. Beeldend 
kunstenares en fotografe 
Sophie Calle (1953).
€ 1.90. Lezende vrouw.

GEORGIË
31-5-’18. Democratische 
Republiek Georgië 100 jaar 
geleden gesticht.
Velletje met 2.50, 2.50 L.; 
blok 3.50 L.; blok 3.50 L. 
Resp. viering Onafhanke-
lijkheidsdag in 1918, staats-
wapen met paard, mensen 
met vlag, militairen met 
stafkaart. 

18-6-’18. Olympische Win-
terspelen in PyeongChang.
2.- L. Skiër.
18-6-’18. 25 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
buitenland.
Blok 3.- L. Beeldmerk met 
vlaggen.
18-6-’18. Bekende 
personen. 
0.80, 1.-, 1.-, 1.-, 1.- L.; blok 
1.50 L.; blok 2.50 L.; blok 
2.50 L.; blok 5.- L. Resp. por-
tret van: geograaf Vakhushti 
Batonishvili (1696-1757) 
met landkaart, journaliste 
en politicus Noe Zhordania 
(1868-1953), schrijver Ilia 
Chavchavadze (1837-1907), 
schrijver Nodar Dumbadze 
(1928-1984), actrice Nato 
Vachnadze (1904-1953); 
dichter Nikoloz Baratashvili 
(1817-1844); generaal Giorgi 
Mazniashvili (1870-1939), 
dissident en musicus 
Merab Kostova (1939-1989); 
schilder David Kakabadze 
(1889-1952).
18-6-’18. 43e Wereldschaak-
olympiade in Batoemi.
0.90 L. Schaakstuk.
18-6-’18. Diplomatieke 
betrekkingen met Brazilië.
1.50 L. Beeldmerk met 
delen van vlaggen.
18-6-’18. Olympische 
Jeugd Spelen in Argentinië.
2.- L. Beeldmerk.
1-7-’18. Fauna.
Velletje met viermaal 
0.50 L. (samenhangende 
driehoekzegels). Lynx lynx, 
Cervus elaphus, Sciurus 
anomales, Ursus arctos. 

1-7-’18. Petre Okshetli 
(1907-1937).
Velletje met 0.10, 0.20, 
0.30, 0.40, 0.50 L; blok 
1.50 L. Resp. vijf verschil-
lende schilderijen met 
mannenfiguren; portret.

GIBRALTAR
31-7-’18. Rots van Gibraltar.
Velletje met 22, 64, 70, 
80 p., £ 1.-, 2.-. Resp. Moors 
kasteel, oostelijke hel-
lingen, uitzicht op Spanje, 
La Caleta-baai (Sepac*), 
westkant van rots, Trinity-
vuurtoren. 

GRIEKENLAND
20-7-’18. Euromed*, 
Mediterrane huizen.
€ 0.72, 0.72, 0.80, 0.90. 
Resp. toren en huis in Mani, 
landhuis in Pelion, huis op 
de Cycladen, huizen op de 
Dodekanesos.
23-7-’18. Museum van 
moderne Griekse Cultuur 
100 jaar.
Blok € 1.-; blok € 1.- Schil-
derijen van Theophilos Hat-
zimichael (1873-1934) met 
resp. Alexander de Grote 
(356-323 v.Chr.) op paard; 
liefdespaar Erotokritos en 
Aretousa. 

GUERNSEY
1-8-’18. Sepac*, bijzondere 
vergezichten.
46, 62, 63, 76, 85, 94 p. 
Resp. Vale-kasteel, Rousse-
toren, Torteval-kerk, 
waterreservoir, landschap 
bij Pembroke, jachthaven 
van Beaucette. 

8-11-’18. Prins Charles 
70 jaar.
46, 62, 63, 85, 76, 94 p. 
Verschillende afbeeldingen 
van Prins van Wales.

HONGARIJE
1-8-’18. Hongaarse heili-
gen en gezegenden.
Velletje met driemaal 300 
Ft. Monnik Andrew Zorard, 
monnik Benedict van 
Sklaka, bisschop Maurus 
van Pécs.
3-9-’18. Dinosaurussen.
Velletje met zesmaal 
120 Ft. Ajkaceratops 
kozmai, Pneumatoraptor 
fodori, Bakonydraco 
galaczi, Hungarosaurus 
tormai, Iharkutosuchus 
makadi, Pannoniasaurus 
inexpectatus.

ITALIË
28-7-’18. Juventus lands-
kampioen voetbal.
B (€ 1.10). Allianz-stadion, 
voetballer, clublogo. 

KOSOVO
14-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
€ 1.-, 2.10; blok € 2.-. 
Voetballers.
30-6-’18. Schrijvers.
€ 1.30, 1.30. Azem Shkreli 
(1938-1997), Anton Paskhu 
(1938-1995).
17-7-’18. Keramiek.
€ 0.60, 0.80, 0.90. Resp. 
pot met deksel, schaal, kan. 

9-8-’18. Bekende 
personen.
€ 1.30, 1.30. Vrijheids-
strijders Bedri Shala (1969-
1998), Bekim Berisha 
(1966-1998). 

LETLAND
10-8-’18. Waterplant.
€ 0.85. Najas tenuissima, 
beeldmerk met ijsvogel. 

LIECHTENSTEIN
3-9-’18. Dansmuziek.
Velletje met achtmaal 
1.- F. Jazz: saxofonist, 
flamenco: danseres, hip 
hop: meisje met transistor-
radio, electro: toetsenist, 
volksmuziek: accordeonist, 
country: banjospeelster, 
samba: danseres, klassiek: 
cellist. 

3-9-’18. Biedermann Haus 
300 jaar.
2.- F. Huis in Schellenberg, 
plattegrond.
3-9-’18. Vorstelijke 
schatten, tapijten van Jean 
Barraband II (1677-1725).
1.-, 1.50, 1.80 F. Resp. 
‘De theeceremonie’, 
Audiëntie bij de keizer van 
China’, ‘De geleerde van de 
grootmogol’. 
3-9-’18. Vogelogen.
1.-, 1.30, 1.50 F. Resp. Ardea 
cinerea, Podiceps cristatus, 
Phalacrocorax carbo. 

MACEDONIË
1-3-’18. Rode Kruis, Anti-
aidscampagne.
9 den. Handen, vlinder, lint. 
(Verplicht toeslagzegel 1-8 
mrt.).
2-5-’18. Europa, bruggen.
50, 50, 50, 50 (in boekje), 
73, 80 den.; blok 144 den. 
Verschillende bruggen.
8-5-’18. Rode Kruis en 
Rode Halve Maan
9 den. Hulpverlener en 
kinderen. (Verplicht 
toeslagzegel 8-12 mei).
3-6-’18. Religieuze feest-
dagen Bayram.
18 den. Theekan en ver-
schillende lekkernijen. 

5-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
72, 88 den. Resp. beeld-
merk.
13-6-’18. Kočo Racin 
(1908-1943).
18 den. Portret partizaan 
en dichter. 

MALTA
14-8-’18. Parochiefeesten. 
Velletje met tienmaal 
€ 0.26. Processiestand-
beelden van: St. Paul 
(Valletta), St. Peter en St. 
Paul (Nadur), Onbevlekte 
Ontvangenis (Hamrun), 
Onze Lieve Vrouw van Berg 
Carmel (Mdina), St. Gaetan 
(Hamrun), St. Julian (St. 
Julian’s), St. Dominic 
(Valletta), St. Catherine 
(Zurrieq), Geboorte van de 
Heilige Maagd (Senglea), 
Onze Lieve Vrouw van 
Troost (Gudja). 

MOLDAVIË
23-8-’18. Huisdieren, 
vogels.
1.75, 4.-, 5.75, 15.50 L. 
Resp. Anas platyrhynchos, 
Anser anser domesticus, 
Gallus gallus domesticus, 
Meleagris gallopavo. 
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MONACO
20-9-’18. Monegaskische 
liedjes.
€ 1.56. Duif, vlag, rots van 
Monaco. 

NEDERLAND
7-9-’18. Sandd, geboorte-
zegels.
60, 60 c. Teddybeertjes. 

OEKRAÏNE
14-8-’18. Liefde is leven, 
schilderijen.
5.-, 7.50, 9.- Hr. ‘Verloofde’ 
van Olesya Hudyma (1980), 
‘Kus’ van Vsevolod 
Maksymovych (1894-
1914), ‘Moeder en kind’ 
van Vira Barynova-Kuleba 
(1938).
7-8-’18. Andrii Kuzmenko 
(1968-2015).
9.- Hr. Portret zanger.

OOSTENRIJK
1-7-’18. Frankeerzegels.
€ 0.80, 0.90, 1.35, 2.70. 
Resp. merengebied 
Seewinkel met grote 
zilverreiger (Ardea alba), 
vesting Kufstein, ruïne in 
Carnuntum, Marillenknödel 
en abrikozen. 
23-8-’18. 100 jaar 
republiek.
€ 0.80. Parlementsgebouw 
(Wenen), beeld van godin 
van de wijsheid Pallas 
Athene. 

24-8-’18. Historisch 
postvervoer.
Blok € 2.10. Postkoets op 
Tauernstrasse
24-8-’18. Herdenking 
100e sterfdag van bekende 
personen.
Velletje met viermaal 
€ 0.80. Schilderij ‘Zelfpor-
tret met Chinese lantaarn’ 
van Egon Schiele (1890-
1918), schilderij ‘Dood en 
leven’ van Gustav Klimt 
(1862-1918), schilderij 
‘Voorjaar’ van Koloman 
Moser (1868-1918), station 
van Wiener Stadtbahn 
van architect Otto Wagner 
(1841-1918). 

POLEN
11-8-’18. Kroning van 
onze Lieve Vrouw van 
Swietolipsk.
2.60 ZŁ. Maria met kind, 
engelen.
19-8-’18. StanisŁaw 
Kostka (1550-1568).
2.60 ZŁ. Portret patroon-
heilige.
23-8-’18. Madonna’s uit 
oostelijke grensgebieden.
Viermaal 2.60 ZŁ. Verschil-
lende Madonna’s.
31-8-’18. Fabriek van 
stoomlocomotieven in 
Kędzierzyn-Koźle 100 jaar.
2.60, 3.10 ZŁ. Resp. 
Parowóz TKt48, Parowóz 
Ty42. 

PORTUGAL
9-8-’18. Wapenstilstand 
Eerste Wereldoorlog 100 
jaar geleden.
€ 0.80; blok € 2.-. Resp. 
militair, militairen met 
vaandel en meisje. 

ROEMENIË
3-8-’18. Museum van 
Roemeense Records.
1.60, 2.-, 11.50 L.; blok 
19.- L. Resp. beeldmerk, 
zegel-op-zegel 81 p stie-
renkop (1858), beeldmerk 
FIP*; beeldmerk.
10-8-’18. Revolutie van 
1848 170 jaar geleden. 
5.- L.; blok 28.50 L. 
(ongetand). Schilderijen 
van Constantin Daniel 
Rosenthal (1820-1851) 
resp. ‘Roemenië verbreekt 
haar kettingen op weg naar 
vrijheid’, ‘Revolutionair 
Roemenië’.
17-8-’18. Nationaal Park 
Domogled-Cerna, flora en 
fauna.
1.60, 2.-, 5.-, 19.- L.; blok 
28.50 L. Resp. campanula 
(Edraianthus graminifolius 
ssp.kitaibelii), sleutel-
bloem (Primula auricula 
ssp. serratifolia), Griekse 
landschildpad(Testudo 
hermanni), vliegend 
hert (Lucanus cervus); 
esculaapslang (Zamenis 
longissimus). 

24-8-’18. Mocanita stoom-
locomotieven.
1.60, 7.-, 8.50, 12.- L.; blok 
16.- L. Resp. Brad-Criscior 
(1907), Moldovita (1888), 
Sovata (1949), Vaser Valley 
(1933); Sovata-Comandau 
(1890).
29-8-’18. Tennisster 
Simona Halep (1991).
5.- L. (rond zegel) ; blok 
28.50 L. Resp. Portret, met 
beker.

RUSLAND
26-7-’18. Schatten van 
Rusland, werken van 
bekende juweliers.
Viermaal 27.- r. Sauskom 
van Peter Carl Fabergé, 
zoutvaatje van Ivan Kheb-
nikov, koekjesschaal van 
Pavel Ovchinnikov, trojka 
met paarden van Ignaty 
Sazikov. 

10-8-’18. Ivan Turgenev 
(1818-1883).
Blok 90 r. Portret schrijver.
20-8-’18. Federale dienst 
voor Overheidsregistratie, 
Kadaster en Cartografie. 
27 r. Gebouw in Moskou.
23-8-’18. Overwinning 
Slag om Koersk (1943).
41 r. Militairen met gewe-
ren, tanks, kanon.
24-8-’18. Tver, fabrikant 
van rollend materieel.
27 r. Treinstel, fabriek in 
Tver. 

27-8-’18. Diplomatieke 
koeriersdienst ministerie 
van Buitenlandse Zaken 
100 jaar.
27 r. Wapenschild met 
adelaars.

SERVIË 
16-5-’18. Vluchtelingenhulp. 
10 din. Huis. (Verplicht 
toeslagzegel 16-23 mei).
10-7-’18. Wetenschappers.
Velletje met viermaal 23 
din. Wiskundige Mihaila 
Petroviça (1868-1943), geo-
graaf en cartograaf Stevan 
Bošković (1868-1957), geo-
loog en paleontoloog Anton 
Koh (1843-1927), geoloog 
en mineraloog Vladimir D. 
Laskarev (1868-1954).
20-8-’18. Toerisme.
23 din. Boerderij, meer met 
waterfietsen. 

SLOVENIË
8-5-’18. Rode Kruis, lach 
voor iedereen.
€ 0.17. Grootouders en 
kleinkinderen. (Verplicht 
toeslagzegel 8-15 mei).
9-7-’18. Euromed*, Medi-
terrane huizen.
€ 1.26. Škrateljn-hoeve in 
Divača. 

SLOWAKIJE
21-8-’18. Fotograaf Ladis-
lav Bielek (1939-1984).
€ 1.30. Man voor tank bij 
universiteit in Bratislava 
(1968).

SPANJE
1-8-’18. Provincie Málaga.
A. Provincieletters MA met 
portret van schrijfster en 
filosofe María Zambrano 
(1904-1991) en elemen-
ten van museum Centre 
Pompidou, kathedraal La 
Manquita, beeld met stier in 
Ronda, Moors fort Alcazaba, 
vuurtoren, moscatelwijn, 
processie, wandelpad 
Camino del Rey, arena, vlin-
dertuin van Benalmádena. 

3-9-’18. Provincie Navarra.
A. Provincieletter N met 
elementen van roséwijn, 
planetarium, baardgier 
(Vultur barbatus), heks op 
bezemsteel, koninklijk pa-
leis van Olite, beuk (Fagus 
sylvatica), biosfeerreser-
vaat Bardenas, asperges.
10-9-’18. De tachtiger jaren.
Velletje met € 0.55, 
0.65, 1.35, 1.45. Resp. 
natuurwetenschapper Félix 
Rodriguez de la Fuente 
(1928-1980), proteste-
rende mensen tijdens 
optocht voor democratie, 
lidmaatschap Europese 
Unie met hand en vlaggen, 
tv-toestel.
10-9-’18. De negentiger 
jaren. 
Velletje met € 0.55, 0.65, 
1.35, 1.45. Resp. bankbiljet 
van 100 euro, ontbinding 
Sovjet-Unie met landkaart, 
eenwording Duitsland met 
handen en vlag, beeldmer-
ken van wereldtentoonstel-
ling Expo’92 in Sevilla en 
Olympische Spelen 1992 in 
Barcelona.
14-9-’18. Laatste post-
vervoer per trein 25 jaar 
geleden.
€ 1.35. Treinwagon.
21-9-’18. 150e sterfdag 
Leopoldo O’Donnell y Jorís 
(1809-1867).
€ 1.35. Generaal en politi-
cus, onderscheiding Gran 
Cruz Laureada de la Real, 
schilderij ‘Slag bij Tetuán’. 

24-9-’18. Spaanse tech-
niek, hogesnelheidslijn La 
Meca-Medina.
€ 1.35. Treinstel.
24-9-’18. Ambachtskunst.
€ 2.-. Glas-in-loodraam. 
25-9-’18. Centrum voor 
Kadastraalbeheer en Belas-
tingsamenwerking 30 jaar.
€ 0.55. Kadastergebouw 
in Madrid, beeldmerk, 
kadastrale plattegrond.
26-9-’18. Speciale politie-
eenheid GEO* 40 jaar.
€ 0.55. Politieman, beeld-
merken. 
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28-9-’18. Artistiek erfgoed.
Blok € 5.-. Gekleurde 
huizen in historische wijk 
van Cuenca.

TSJECHIË
5-9-’18. Natuurbescher-
ming dierentuinen, III.
Velletje met 19.-, 23.-, 27.-, 
33.- Kč. Nijlpaarden (Hip-
popotamus amphibius) en 
Dianameerkatten (Cercopi-
thecus diana), Afrikaanse 
olifanten (Loxodonta 
africana), Borneose orang-
oetans (Pongo pygmaeus), 
Grizzlyberen (Ursus arctos 
horribilus). 

5-9-’18. Treinen.
Tweemaal A. (19.- Kč). 
Motorwagen ‘Zilveren pijl’ 
(1939), stoomlocomotief 
nr. 365.024 (1923).
19-9-’18. Nationaal Land-
bouw Museum 100 jaar.
27.- Kč. Gebouw in Praag, 
locomobiel.

TURKIJE
1-8-’18. Troje, werelderf-
goed Unesco*.
Velletje met 2.-, 2.-, 2.- TL. 
Huizen, Paard van Troje, 
ruïne van theater.
10-8-’18. Moskee. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Bosnië-Herzegovina.
4.- TL. Moskee in Milodraž 
(Bosnië-Herzegovina).
16-8-’18. Regionale 
gerechten. 
Velletje met 1.-, 2.-, 4.-, 
5.- TL. Verschillende specia-
liteiten uit regio Marmara. 

WIT-RUSLAND

13-9-’18. 25 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Oezbekistan
H. Staatswapens.
13-9-’18. Congres van 
Association of Space Explo-
rers in Minsk.
H. Beeldmerk in ruimte.
14-9-’18. Stad Grodno.
M. Wapenschild met hert, 
brandweertoren, Kalozha-
kerk van St. Boris en Gleb.

ZWEDEN
23-8-’18. Succes!
Vijfmaal Brev. Klaverblad 
en regenboog, lieve-
heersbeestje, olifanten 
en klaverbladen, handen 
en dobbelstenen, kat met 
hoefijzers en bloemen. 
23-8-’18. Frankeerzegels.
Brev. Vlag.
23-8-’18. Frankeerzegels, 
fauna.
1.-, 2.-, 50.- kr. Resp. rosse 
woelmuis (Clethrionomys 
glareolus), boommarter 
(Martes martes), bruine 
beer (Ursus arctos). 

BUITEN EUROPA

ANTIGUA EN 
BARBUDA
1-1-’18. Geschulpte 
hamerhaai.
Velletje met $ 4.-, 5.-, 6.-, 
7.-. Verschillende afbeeldin-
gen van Sphyrna lewini.
1-1-’18. Koralen en spons-
achtigen in Caribische Zee.
Velletje met $ 1.-, 2.-, 3.-, 
4.-, 5.-, 6.-; blok $ 10.- 
Resp. Acropora palmata, 
Callyspongia plicifera, 
Xestospongia muta, Mil-
lepora alcicornis, Acropora 
cervicornis, Callyspongia 
vaginalis; Dendrogyra 
cylindrus. 

1-1-’18. Bloemen.
Velletje met $ 2.-, 3.-, 4.-, 
5.-, 6.-, 7.-; blok $ 12.-. 
Resp. Adenium obesum, 
Plumeria alba, Heliconia 
caribaea, Hibiscus rosa 
sinensis, Bougainvillea 
spectabilis, Nerium olean-
der; Agave karatto. 
5-8-’18. Caribische 
rifoctopus.
Velletje met $ 6.-, 7.-, 8.-, 
9.-; blok $ 10.- Verschil-
lende afbeeldingen van 
Octopus briarbus.

ARUBA
1-8-’18. Groetzegels.
85, 90, 100, 130, 230, 650 c. 
Resp. fijne verjaardag: 
taart, wordt beter: handen 
met appel, Valentijn: hart, 
gecondoleerd: orchideeën, 
dank je: handen met bloe-
men, gefeliciteerd: hand en 
champagnefles. 

ASCENSION
14-8-’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
20, 50, 55 p., £ 2.-; blok 
£ 3.- Verschillende afbeel-
dingen van prins Harry van 
Wales en Meghan Markle. 

AUSTRALIË
20-8-’18. Renpaard Winx.
$ 1.-. Recordwinnaar in 26 
opeenvolgende races.
4-9-’18. Antieke motor-
fietsen.
Viermaal $ 1.-. Kelecom 
(1904), The Precision 
(1912), Whiting V4 (1919), 
Invincible J.A.P. (1923). 

18-9-’18. Invictus Spelen 
in Sydney.
$ 1.- Landkaart.
18-9-’18. Bijzonder Austra-
lisch Alfabet, IV.
Vijfmaal $ 1.-. E: met ei, 
egel en emoe (Dromaius 
novaehollandiae), O: Oil 
skin wearing ocker Oliver 
met orgel, X: Xantippe 
met verpleegster en x-ray, 
Y: Yabby loving yachtie 
met visnet en schip Z: 
zoöloog en zebrapad met 
Australische zebravinken 
(Taeniopygia castanotis).

BAHRAIN
31-5-’18. Ontdekking 
olieveld Khalij Al-Bahrain 
Basin.
Velletje met 200, 250, 
500 fils. Resp. olieboorder 
op platform, olieveld op 
landkaart, boorplatform. 

BERMUDA
Juni ’18. Tassen.
50 c. $ 1.20, 1.40, 2.-. 
Verschillende tassen met 
handvat van cederhout. 

BHUTAN
18-7-’18. Ruimtevaart, 
lancering Bhutans eerste 
satelliet.
Velletje met viermaal 
250 nu. (3-D druk). 
Verschillende kloosters 
met satelliet,

18-7-’18. 25 jaar ontwik-
kelingsactiviteiten van 
UNDP*.
Velletje met viermaal 15 
nu.; blok 30 nu. Resp. 
zonnepanelen (Jordanië), 
maïsoogst (Zuid-Afrika), 
voedselproject met 
guarobavruchten (Brazilië), 
visserij (Palau); rijstoogst 
(Bhutan). 

BOTSWANA
22-6-’17. Eerste sterfdag 
oud-president Ketumile 
Quett Joni Masire (1925-
2017).
5.-, 7.-, 10.- P. Verschil-
lende portretten met 
resp. schoolklas, Nelson 
Mandela, tractor. 

BURKINA FASO
18-7-’18. 100e geboor-
tedag Nelson Mandela 
(1918-2013). Gezamenlijke 
uitgifte met PAPU*- landen. 
Blok 1.000 F. Portret 
anti-apartheidsstrijder en 
politicus.

CANADA
26-7-’18. Weerwonderen.
Vijfmaal P. Arctische 
zeerook, halo om de maan, 
waterhoos, lenswolk, 
lichtzuilen. 

20-8-’18. Vogels.
Vijfmaal P. Poecile atri-
capillus, Grus americana, 
Bubo scandiacus, Branta 
canadensis, Cyanocitta 
stelleri. Ook velletje met 
de zegels.
24-8-’18. Welzijnsorgani-
satie postdienst.
P+10 c. Kind, wolken in 
vorm van konijn en kat.
10-10-’18. Frankeerzegel.
$ 4.-. Dikhoornschaap 
(Ovis canadensis). 

CHINA
VOLKSREPUBLIEK
14-7-’18. Fruit, III.
1.20, 1.20, 1.50, 1.50 y. 
Ananas, kersen, sinaasap-
pel, mango. 

29-7-’18. Nationale helden.
Vijfmaal 1.20 y. Militair 
commandant Guan Tianpei 
(1781-1841), ambtenaar 
Lin Zexue (1785-1850), 
militaire commandant Feng 
Zicai (1818-1903), politicus 
Liu Yongfu (1837-1917), 
officier Deng Schichang 
(1849-1894). 
4-8-’18. Landschappen, 
schilderijen.
0.80, 0.80, 1.20, 1.20 y. 
Landschappen in verschil-
lende seizoenen. Ook 
velletje met de zegels.
7-8-’18. Frankeerzegel.
1.20 y. Zwaanganzen (Anser 
cygnoides).
7-8-’18. Lunisolaire 
(maan)kalender, III.
Zesmaal 1.20 y. (samen-
hangend in waaiervorm). 
Start van de herfst, einde 
aan de hitte, witte dauw, 
herfst equinox, koude mist, 
vallende rijp.

CHRISTMASEILAND
28-8-’18. Vogels.
$ 1.-, 1.-, 2.-, 2.-. Resp. 
Christmaseilandvalkuil 
(Ninox natalis), witstaart-
keerkringvogel (Phaethon 
lepturus), Australische 
havik (Accipiter fasciatus), 
Christmaseilandbrilvogel 
(Zosterops natalis). Ook 
velletje met de zegels. 
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KIRGIZIË
28-7-’18. Insecten.
22, 31, 83, 117 S. Resp. 
Scarabaeidae sensu lato, 
Lucanus cervus, Oryctes 
nasicornis, Cetonia aurata. 
Ook velletje met de zegels. 

20-8-’18. 43e Schaak-
olympiade in Batumi 
(Georgië).
100 S. Schaakstukken op 
wereldbol, beeldmerk.

KOREA NOORD
15-8-’18. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Praha 2018,flora en fauna.
Blok 70, 70 w. Orchidee 
(Phalaenopsis aphrodite), 
koninginnenpage (Papilio 
machon amurensis). 

KOREA ZUID
1-8-’18. Frankeerzegel.
2.130 w. Porseleinen vaas 
met draak. 

6-8-’18. Nationale helden.
Viermaal 330 W.(samen-
hangend) Rechter en diplo-
maat Yi Jun (1859-1907) en 
Yi Jun Peace Museum (Den 
Haag), onafhankelijkheids-
strijder Ahn Jung-geun 
(1879-1910) en treinstel 
op station (Harbin), onaf-
hankelijkheidsactivist Yun 
Bong-gil (1908-1932) en 
Memorial Hall (Shanghai), 
Korean National As-
sociation Meeting Hall (Los 
Angeles). 

 

COLOMBIA
15-6-’18. Internationaal 
Geschiedenis Festival in 
Villa de Leyva-Boyacá.
$ 1.000. Beeldmerk: 
amonietfossiel.
13-7-’18. Cecilia Varga 
Muñoz, 40 jaar keramiste. 
Velletje met viermaal 
$ 5.000. Tweemaal traditio-
nele bus ’La chiva de barro’, 
tweemaal dierfiguren.
18-7-’18. President Juan 
Manuel Santos Calderón 
(1951).
$ 2.000. Winnaar Nobel-
prijs voor de Vrede in 2016.
19-7-’18. Centraal-
Amerikaanse en Caribische 
Spelen in Barranquilla.
$ 2.000, 2.000 (ruitvor-
mig). Beeldmerk, mascotte 
met aap.
24-7-’18. 50 jaar oplei-
dingsschip ‘ARC Gloria’.
Velletje met zesmaal 
$ 5.000. Vijf verschillende 
afbeeldingen van schip, 
jubileumbeeldmerk. 

COSTA RICA
2-7-’18. 75 jaar Sociale 
Verzekering.
Blok 2.890 Cs. Monument 
in Zapote.
24-8-’18. Nationaal Park 
Carara.
5.80 Cs. Witsnuitneusbeer 
(Nasua narica). 

ECUADOR
18-7-’18. 100e geboorte-
dag Nelson Mandela 
(1918-2013). 
$ 10.-. Portret anti-apart-
heidsstrijder en politicus, 
vlag.
13-8-’18. 100 jaar 
diplomatieke betrekkingen 
met Japan.
Velletje met viermaal 
$ 2.50. Kinkaku-tempel 
(Kyoto), Sagrada-eiland 
(Miyajima), kerk van La 
Compania de Jésus (Quito), 
Boog van Darwin (Galapa-
goseilanden). 

EGYPTE
14-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
E£ 2.5; blok E£ 5.-. Wereld-
beker met resp. stadion; 
voetballer. 

EL SALVADOR
28-2-’18. Verkiezingen.
$ 1.-. Man bij stembus. 

25-4-’18. Solidariteit hiv-
slachtoffers.
$ 0.05. Lint.
24-7-’18. Alberto Masferrer 
(1868-1932).
$ 0.50. Portret schrijver.
13-8-’18. Nationale 
Burgerpolitie 26 jaar.
$ 2.50. Beeldmerk.

FILIPPIJNEN
19-7-’18. Rotary Manila 
100 jaar.
12.- P.; velletje met 12.-, 
55.- P. Resp. beeldmerk; 
beeldmerken.

10-8-’18. Presidentiële 
auto’s.
Velletje met tienmaal 
12.- P. Packard Single-6 
Touring 1924 (Emilio 
Aguinaldo), Chrysler 1937 
Airflow Custom Imperial 
CW (Manuel L. Quezon), 
Packhard 1942 (José F. 
Laurel), Chrysler 1943 
(Elpidio Guerino), Cadillac 
1954 Series 75-23, (Ramon 
Magsaysay), Lincoln Con-
tinental Mark VI Signature 
series 1980 (Ferdinand E. 
Marcos), Mercedes-Benz 
500 SEL Corazon Aquino), 
Mercedes-Benz 500SEL 
Guard (Fidel Ramos), 
Mercedes-Benz S600 (Jo-
seph Estrada), Mercedes-
Benz S600 Limousine V140 
(Gloria Macapal-Arroyo). 

GAMBIA
18-7-’18. 100e geboor-
tedag Nelson Mandela 
(1918-2013). Gezamenlijke 
uitgifte met PAPU*- landen. 
Blok D. 200. Portret 
anti-apartheidsstrijder en 
politicus.

GRENADA
16-8-’18. Nootmuskaat.
Velletje met $ 4.-, 5.-, 6.-, 
7.-; blok $ 10.-. Verschil-
lende afbeeldingen van 
Myristica fragrans. 
16-8-’18. Cacao.
$ 3.-, 4.-; blok $ 10.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van Theobroma cacao. 

HONGKONG
17-7-’18. Kinderzegels, 
cijfers en symbolen.
Zestienmaal $ 2.-. 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, plusteken, 
minteken, maalteken, 
deelteken, procentteken, 
gelijkteken.

20-8-’18. Erfgoed in China.
Blok $ 10.- Tempel van de 
Hemel (Beijing). 

INDIA
28-7-’18. Hepatitis 
controle programma.
5.- R. Handen, lever, 
injectienaald, kraan, bloed-
druppel.
7-8-’18. Handgeweven 
stoffen.
Vijfmaal 5.- R. Baluchari 
sari, Bhagalpur zijde, 
Kashmir sjaal, Pochampally 
ikat, Tangaliya sjaal. Ook 
velletje met de zegels.
15-8-’18. Toerisme.
15.-, 15.- R. Udaipur-paleis 
(Rajasthan), stenen wagen 
van Virupaksha-tempel 
(Hampi). Ook velletje met 
de zegels.
25-8-’18. Universiteit van 
Patna 100 jaar.
5.- R. Gebouwen.

INDISCH OCEAAN-
GEBIED BRITS
27-7-’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
£ 1.-, 1.50, 2.-, 3.-. Verschil-
lende afbeeldingen van 
prins Harry van Wales en 
Meghan Markle. Ook vel-
letje met de zegels.

INDONESIË
5-6-’18. Wereld Milieu Dag.
Tweemaal 3.000+500 Rp. 
(samenhangend en 
doorlopend beeld). Reu-
zenbamboe (Gigantochloa 
nigrociliata) met waterval 
en witborst waterhoen 
(Amaurornis phoenicurus). 

IRAK
Juli ’18 Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
250, 500, 750, 1.000 Din. 
Wereldcup en voetballers.

Juli ’18. Wereld Muziek 
Dag.
500, 1.000 Din. Resp. 
dirigent en orkestleden 
van Bagdad Filharmonisch 
Orkest met toehoorders, 
dirigent met orkestleden. 

ISRAËL
28-8-’18. Bekende 
vrouwen.
NIS 2.50, 2.50. Organisator 
uittocht joden uit Italië Ada 
Sereni (1905-1997), dichter 
en redder joodse kinderen 
uit handen van nazi’s 
Recha Freier (1892-1984). 
28-8-’18. Litwinsky House. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Estland.
NIS 6.50. Gebouw in Tel 
Aviv, vlaggen.
28-8-’18. Archeozoölogie.
NIS 2.50, 2.50. Slagtand 
van olifant uit oude steen-
tijd gevonden in Holon, 
schedel van leeuwin uit laat 
bronzen tijdperk gevonden 
in Jaffa. 

28-8-’18. Festival van de 
Dadelpalm.
NIS 2.50, 7.40, 8.30. 
Palmboom met resp. 
loelav-ornament voor Loof-
huttenfeest, palmtakken, 
palmtak- en stam.

KAZACHSTAN
30-7-’18. Europa, bruggen.
800 t. Voetgangersbrug in 
Astana over rivier Yesil. 
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LIBIË
2-4-’18. Internationale 
handelsbeurs in Tripoli.
Velletje met zesmaal 
500 Dh. Beeldmerk met 
tandwiel, beursgebouw, 
vier verschillende moza-
ieken. 

MAAGDENEILANDEN
10-9-’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
20, 50 c., $ 1.-, 2.50; blok 
$ 5.-. Verschillende afbeel-
dingen van prins Harry van 
Wales en Meghan Markle. 

MACAU
27-7-’18. Meesterwerken 
van de Chinese literatuur.
2.-, 2.-, 4.50, 5.50 ptcs.; 
blok 12.- ptcs. Verschil-
lende afbeeldingen uit 
werken van Tang Xianzu 
(1550-1616).
15-8-’18. Dagblad Ou Mon 
60 jaar.
2.-, 3.-, 4.50, 5.50 ptcs.; 
blok 12.- ptcs. Resp. krant 
met bezorger en fiets, 
zetter en letterblokjes, 
opmaak met drukpers en 
afleverband, gebouw met 
wereldbol; gebouw. 

MALAWI 
Aug. ’18. Paddenstoelen. 
Zes velletje met elk 450 K. 
Pleurotus ostreatus, 
Cantharellus sp., Agaricus 
bisporus, Pleurotus cor-
nucopiae, Psathyrella sp. 
Ook velletje met de zegels. 

MALEISIË
14-8-’18. Blaaspijpen.
60, 60, 60 sen; blok RM 3.-. 
Resp. Aborigine,Dayak, 
Murut; Dayak-man met 
blaaspijp. 

3-9-’18. Nationale Dag.
60, 60 sen; blok RM 5.-. 
Resp. vlag, skyline Kuala 
Lumpur met Putrajaya en 
gebouw wetgevende 
vergadering in Kunching 
(Sarawak); beeldmerk.

MAURETANIË
20-6-’18. 50 jaar medi-
sche hulp uit China.
37, 81 um. Beeldmerk 
met resp. arts en patiënt, 
duiven met Chinese Muur 
en moskee van Chinguetti. 

MAURITIUS
23-7-’18. Kunst en weten-
schap.
2, 33 Rs. Resp. Portret van 
fotografiepionier Joseph 
Nicéphore Niepcé (1765-
1833) met zijn eerste foto 
‘Uitzicht vanuit het raam 
bij Le Gras’, vis (Pomacen-
trus pikei) geschilderd door 
natuurkenner Nicolas Pike 
(1818-1905).
18-8-’18. Diplomatieke 
betrekkingen met India.
8 Rs. Vlaggen. 

18-8-’18. Elfde Wereld 
Hindi Conferentie in Port 
Louis (Mauritius).
20 Rs. Beeldmerk.

MEXICO
30-7-’18. Internationale 
Dag tegen Mensenhandel.
$ 7.-. Ballonnen, rolstoel.
2-8-’18. Bijeenkomst Com-
missie Inter-Amerikaanse 
havens. 
$ 13.50, 13.50. Wereld-
kaart, Celarain-vuurtoren 
op eiland Cozumel.
20-8-’18. Gemeente 
Puerto Vallarta 100 jaar.
$ 13.50. Vlag, kinderen, 
palmbomen, toren, zon. 
24-8-’18. Flora.
$ 7.50. Apenhandboom 
(Chiranthodendron 
pentadactylon). 

 
MOZAMBIQUE
2016. SOS Kinderdorpen.
184.- mt. Spelende 
kinderen. 

NAMIBIË
18-7-’18. Kleine Katach-
tigen.
Zone A, Zone B, Zone C, In-
land Registered Mail, Resp. 
Leptailurus serval,Caracal 
caracal, Felis Silvestris 
lybica, Felis nigripes. 

NAURU
17-5-’18. Grondwet 50 jaar.
$ 5.-. Staatswapen. 

NEPAL
2017. Cultuur, kleder-
drachten.
10.-, 20.-, 20.-, 35.- R. Resp. 
bruidspaar van Tharu-volk, 
bruidspaar van Limbu-volk, 
meisje in bruidskleding, 
jongen in rituele dracht.
2017. Bekende personen.
5.-, 5.-, 10.-, 10.-, 10.-, 10.-. 
Resp. musicus Rathadas 
Prakash (1913-1992), 
politicus Dronacharya 
Chhetri (1945-1993), Yagya 
Bahadur Thaps (1913-
1970), politicus Gaurishan-
kar Khada (1959-2009), 
sociaal werker Ghambhir 
Bahadur Thapa (1924-
2009), martelaar Durga 
Nanda Jha (1942-1964). 
2017. Eerste bankbiljetten.
5.-, 10.-, 100.- R. Biljetten 
van resp. 5 R. met tijger, 
10 R. met staatswapen, 
100R met neushoorn. 

2017. Traditionele juwelen.
Viermaal 500.- R. (samen-
hangend). Verschillende 
halsbanden: Bulaki, Hasuli, 
Tilhario, Kalli.
2017. Martelaren.
10.- R. Vier portretten.
2017. Toerisme.
5.-, 35.- R. Resp. Gajedi-
meer, berg Khangchung in 
Himalaya (6061 m.).
2017. Tempels.
2.-, 5.-, 10.- R. Resp. Sarsh-
wer Mahadev (Siraha), 
Mahalaxmi (Lalitpur), 
Kahmadevi (Sindujalde).

NEVIS
24-5-’18. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 65 jaar 
geleden.
Velletje met driemaal $ 5.-; 
velletje met tweemaal 
$ 7.50. Verschillende por-
tretten van Britse vorstin.
24-5-’18. Rode eekhoorn.
Velletje met $ 4.-, 5.-, 6.- 
(ronde zegels). Verschil-
lende afbeeldingen van 
Sciurus vulgaris. 

NIEUW-ZEELAND
5-9-’18. 125 jaar vrouwen-
kiesrecht.
$ 3.-, 3.- (samenhangend 
en doorlopend beeld). 
Portret suffragette Kate 
Sheppard (1847-1934), 
witte cameliabloem. Ook 
velletje met de zegels.
5-9-’18. Buiten het kader 
denken.
Vel met twaalfmaal $ 1.20. 
Gebruik hondenfluitje 
op rugbyveld, patent op 
gebruik gedroogde 
oploskoffie, opbouwen 
uithoudingsvermogen, 
stormparaplu, houtsplijter, 
slimme kippenvoerder, 
herstellende valstrikken, 
blokart-strandzeiler, 
amfibievoertuig op wielen, 
houten kinderfiets, veilig-
heidssluitdop voor flessen, 
‘Life Pod’-couveuse.

NIUE
5-9-’18. Eiland.
30 c., $ 1.40, 2.-, 4.- 
(samenhangend met 
doorlopende landkaart van 
eiland). Resp. Marine Re-
serve, koraalrif, luchthaven, 
Huvalu Conservation. 

NORFOLK
18-9-’18. Cruiseschepen.
$ 1.-, 2.-. Resp. ‘Seven Seas 
Mariner’, Pacific Explorer’. 
Ook velletje met de zegels. 

OEZBEKISTAN
Feb.-apr.’18. Frankeerze-
gels, vogels.
650, 800, 1.000, 1.300, 
2.500, 2.600, 2.800, 3.500, 
4.550, 7.800, 15.800 S. 
Resp. Columba livia, 
Luscinia luscinia,Cygnus 
olor, Cygnus olor, Luscinia 
luscinia, Grus grus, Ciconia 
ciconia, Ciconia ciconia, 
Coturnix coturnix, Pica 
pica, Pica pica. 
Mrt. ’18. Eerbetoon eerste 
president Islam Karimov 
(1938-2016), I.
700, 1.000 S.; 700, 1.300 S.; 
900, 1.200 S.; 850, 
1.400 S.; 900, 1.300 S.; 
900, 1.400 S.; 550, 1850 S.; 
1.000, 1.600 S.; 850, 
1.850 S.; 700, 2.000 S.; 
1.300, 1.400 S.; 900, 
1.800 S.; 1.300, 1.400 S.; 
900, 1.850 S.; 900, 
1.900 S.; 900, 2.000 S.; 
1.400, 2.000 S.; 700, 
2.800 S.; 1.000, 2.700 S.; 
900, 2.800 S; 1.000, 
2.800 S.; 1.300, 2.500 S.; 
1.300, 2.700 S.; 900, 
3.200 S.; 1.000, 3.200 S.; 
900, 3.500 S.; 1.000, 
3.400 S.; 1.000, 4.000 S.; 
1.000, 4.800 S.; 2.700, 
3.500 S.; 900, 5.300 S. 
Resp. mausoleum van al-
Moturidiy, mausoleum van 
al-Buxoriy; autobussen, au-
tobus; hogesnelheidstrein 
‘Afrosyob’, diesellocomotief; 
monument voor resp. dich-
ter Alisher Navoiy (1441-
1501), militair leider Timoer 
Lenk (1336-1405); beelden 
van resp. astronoom Ahmad 
al-Fargóniy (797-865), held 
Alpomish; regeringsge-
bouw, presidentieel paleis; 
verschillende gebouwen; 
resp. Museum van Slachtof-
fers van Politieke Repressie, 
herinneringsmonument 
voor martelaren; 
graanoogst, textielfabriek; 
verschillende gebouwen; 
kleine moskee (Tasjkent), 
Hazrati Imam-complex 
(Tasjkent); inwoners met 
bloemen voor politie-
agenten; resp. scheidsrech-
ter, voetballers; mensen 
met resp. computers, 
microscopen; president 
resp. tijdens conferentie, 
met paus  Benedictus XVI; 
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medewerkers.
4-8-’18. Postdienst 
135 jaar.
Viermaal 3 B. Postbezor-
ging per bode, fiets en 
brievenbus, scooter, auto. 

12-8-’18. Koningin Sirikit 
86 jaar.
9 B. Portret.

TOGO
2017. Frankeerzegels.
200, 200, 200, 800, 800, 
800, 1.000, 1.000, 1.000 F.; 
blok 2.500 F. ; blok 2.500 F. 
Resp. Aklowa- waterval, 
klif van Aledjo, stad Aného, 
tamberma-danseressen, 
tchébé-steltlopers, 
touméwoé -dansers, 
Onafhankelijkheidsplein 
in Lomé, worstelaars, 
vredesmonument met duif; 
vredesmonument met duif; 
monument op Onafhanke-
lijkheidsplein. 

TOKELAU
5-9-’18. Tokelau vanuit de 
lucht gezien.
45 c., $ 1.40, 2.-, 3.-. Ver-
schillende luchtopnames. 
Ook velletje met de zegels. 

TRINIDAD EN
TOBAGO
2018. Frankeerzegels, 
opdrukken.
$ 1.- op $ 3.75, $ 1.- op 
$ 5.25, $ 3.25 op $ 5.-. 
Resp. (2002) witborstama-
zilia (Amazilia brevirostris), 
(2003) carnaval, (1990) 
groene suikervogel (Chlo-
rophanes spiza). 

 

 tweemaal eremedaille; Ka-
rimov met resp. werkneem-
ster in fabriek, bezoekers; 
helikopters, tank; tweemaal 
stadion Bunyodkor (Tasj-
kent), tweemaal wegen; 
staalfabriek, goud smelten; 
president in fabriek, trein en 
tunnel; militairen, piloten 
en straaljager; staven goud, 
olieraffinaderij; parlements-
gebouw, senaatsgebouw; 
chirurgen, verpleegster 
en baby; sodafabriek, 
gascomplex; Monument van 
Onafhankelijkheid, kunstop-
leiding voor kinderen; twee-
maal Karimov en bezoekers; 
tweemaal eremedailles; 
jongen met medailles en 
beker, tweemaal schaker 
Qosimjonov Rustam; 
tweemaal eremedailles. 
Alle hiervoor genoemde 
zegels zijn in paren 
samenhangend uitgegeven 
met een tussenveld waarop 
standbeeld van president.
Mrt. ’18. Eerbetoon eerste 
president Islam Karimov 
(1938-2016), II.
Velletje met 700, 750, 900, 
1.000, 1.300, 1.400, 1.850, 
2.000, 2.800, 3.200, 3.200, 
3.400, 5.800, 6.200 S. 
President met verschil-
lende staatshoofden.
9-6-’18. 25 jaar lid van 
Unesco*.
5.800 S. Gebouw, vlag.
9-6-’18. Regio Tasjkent.
2.700, 2.800 S. (samen-
hangend met tussenveld). 
Resp. moskee Zangiota 
nonani, berggebied en 
rivier in district Bo’stonliq. 
Landkaart op tussenveld.
Aug. ’18. Natuurgebied van 
Zomin, flora en fauna.
Velletje met 900, 1.000, 
1.800, 2.700, 2.800, 3.200, 
3.400, 3.700 S. Resp. 
(Corvus corax), wild zwijn 
(Sus scrofa), conifeer 
(Juniperus sp.), vos (Vulpes 
vulpes), plant (Eremurus 
sp.), Aziatische steenpatrijs 
(Alectoris chukar), plant 
(Ziziphora sp.), nachtvlin-
der (Noctuidae sp.). 

Aug. ’18. Aziatische Spelen 
in Palembang-Jakarta. 
2.700, 2.800 S. Resp. 
taekwondo, voetbal.

PALAU
26-6-’18. Zeeleven. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Taiwan.
Velletje met $ 1.50, 
1.50. Zwartpuntrifhaai 
(Carcharhinus melanopte-
rus), groene zeeschildpad 
(Chelonia mydas). 

5-7-’18. Nationale vogel.
$ 2.-. Ptilinopus pele-
wensis. 

PARAGUAY
11-5-’18. Internationale 
Dag tegen Geweld tegen 
Vrouwen.
8.000 Gs. Beeldmerk, 
tekst. 

6-7-’18. Nationaal cultuur-
fonds 20 jaar.
Blok 9.000 Gs. Vrouwen-
hoofd.
6-8-’18. Nationaal 
programma toerisme voor 
jongeren.
1.400 Gs.; blok 2.000 Gs. 
Resp. bergbeklimmers; 
beeldmerk. 

PITCAIRNEILANDEN
30-5-’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
$ 3.-, 5. (met tussenveld). 
Verschillende afbeeldingen 
van prins Harry van Wales 
en Meghan Markle. Ook 
velletje met de zegels. 

18-7-’18. Bloemen.
Velletje met $ 1.-, 1.-, 1.-, 
2.-, 2.-, 2.-. Resp. Hibiscus 
rosa sinensis, Strelizia 
reginae, Heliconia rostrata, 
Anthurium andraeanum, 
Alpinia purpurata, Al-
lamanda blanchetti. 

POLYNESIË
16-7-’18. Julifeest Heiva.
80 F. Roeiers in traditionele 
pirogues. 

17-8-’18. Milan Rastislav 
Štefenánik. 
140 F. Slowaaks diplomaat, 
astronoom en grondlegger 
van observatorium op Tahiti.

SAUDI ARABIË
Jan. ’18. Kamelenfestival.
Velletje met tweemaal 
2 R. (doorlopend beeld). 
Kamelen en berijders.
8-7-’18. Arabisch 
topoverleg over Palestina 
in Dahran.
2, 5 R. Resp. regeringslei-
ders en delegatieleden met 
vlaggen, koning Salman 
(1935).
11-7-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland. 
Velletje met 2, 2 R.; blok 
5 R. Resp. mascotte, vlag 
en silhouetten van gebou-
wen; voetbalteam. 

SINGAPORE
3-8-’18. Nationale Dag, 
avond in Singapore.
1st, 2nd, 60, 70, 90 c., 
$ 1.10; blok $ 2.-. Resp. fami-
lie aan maaltijd, gymnastiek 
op straat, vissers, joggers, 
marktkramen, straatrestau-
rant; marktkramen. 

4-8-’18. Singapore voorzit-
ter Asean*.
Driemaal $ 1.30. Handen 
met gebouwen en schepen, 
menselijke silhouetten, 
silhouetten van militairen 
met vliegtuigen en schip.

ST. HELENA
Mrt. ’18. Laatste bezoek 
HMS ‘St. Helena’ aan 
eiland.
25, 40, 50, 60 p.; blok 
£ 2.-. Beeldmerk met resp. 
tewaterlating in Aberdeen, 
vaarwelviering in Kaapstad, 
laatste vertrek uit St. 
Helena, eerste kapitein 
Rodney Young. 

Aug. ’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
15, 25, 60 c., £ 1.-; blok 
£ 1.50. Verschillende 
afbeeldingen van prins 
Harry van Wales en Meghan 
Markle. Ook velletje met 
de zegels.
Aug. ’18. Luchthaven 
project, III.
25, 40, 50, 60 P.; 
blok £ 2.-. Resp. vliegtuig 
en personeel, vliegtuig 
Beechcraft King Air 200 op 
landingsbaan, controleto-
ren, helikopter; vliegtuig 
Boeiing 737-800.

ST. PIERRE ET 
MIQUELON
13-6-’18. Scheepvaart.
€ 1.30. Zeilschip ‘ Le Bel 
Espoir’. 

7-7-’18. Jules Verne (1828-
1905).
Blok € 2.-. Portret schrijver, 
vuurtoren. Landkaart op 

rand.
7-8-’18. Klassieke scooters.
Velletje met € 0.46, 0.95, 
1.30, 1.40. Vier verschil-
lende types Lambretta. 

TAIWAN
3-10-’18. Inheemse vogels.
Velletje met NT$ 7.-, 7.-, 8.-, 
8.-. Resp. tweemaal Chli-
donias hybrida, tweemaal 
Recurvirostra avosetta.
31-10-’18. Wereld 
Bloemen Tentoonstelling in 
Taichung.
NT$ 6.-, 8.-, 9.-, 28.-; vel-
letje met NT$ 13.-, 15.-, 17.-. 
Resp. lelie, orchidee, gladi-
ool, anthurium; driemaal 
katten met bloemen. 

TANZANIA
2018. Opdrukken.
1.400 Sh. op 600 Sh., 
1.400 Sh. op 700 Sh., 
1.400 Sh. op 700 Sh., 
1.600 Sh. op 400 Sh., 
1.600 Sh. op 400 Sh. 
Resp. Zanzibarfranjeaap 
(Procolobus kirkii) (2009), 
deur in Zanzibar (2009), 
drogen van kruidnagelen 
(2008), chimpansees 
(Pan troglodytes) (2009), 
reuzenschildpad (2011). 

THAILAND
28-7-’18. Koning 66 jaar.
10 B. Koning Vajiralong-
korn, Rama X in militair 
uniform.
28-7-’18. Frankeerzegels.
1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 
50, 100 B. Portret koning 
Rama X in verschillende 
kleuren. Ook vel met de 
zegels.
1-8-’18. Stedelijke Elektri-
citeits Autoriteit 60 jaar.
3 B. Beeldmerk, gebouw, 
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TRISTAN DA CUNHA
3-9-’18. Vergaan ‘Mabel 
Clark’ 140 jaar geleden.
45, 75 p., £ 1.15, 1.50. Resp. 
zeilschip, USS ‘Essex’, 
gouden chronometer, HMS 
‘Comus’. 

TUNESIË
31-7-’18. Habib Bourgiba 
(1903-2000).
0.5 m. Portret eerste 
president van Tunesië, 
handtekening
2-8-’18. Nationaal Agent-
schap Milieubescherming 
30 jaar.
1.- m. Beeldmerk: handen 
en blad, boom, fabriek. 

TUVALU
30-5-’18. Vruchten.
Velletje met $ 2.-, 2.50, 
4.-; velletje met $ 3.50, 4.-. 
Resp. papaja, kokosnoot, 
banaan; granaatappel, 
grapefruit. 
30-5-’18. Garnalen in 
Grote Oceaan.
Velletje met viermaal 
$ 2.50, velletje met twee-
maal 3.70. Resp. Lysmata 
amboinensis, Periclimenes 
imperator, Rhynchocinetes 
durbanensis, Alpheus 
bisincisus; Odontodactylus 
scyllarus, Synalpheus 
modestus.

URUGUAY
14-8-’18. 50 jaar herden-
king studentenmartelaren.
$ 20. Boeken. 

17-8-’18. Rotary Club 
Montevideo 100 jaar.
$ 20. Oprichter Heriberto 
Coates, gebouw.
28-8-’18. Mercosur*, 
Nationale musea. 
$ 20, 65 (samenhangend). 
Resp. aardewerken kruik 
uit Archeologisch Museum 
Antonio Taddei (Mon-
tevideo), schilderij met 
mannenhoofd en fietsen in 
Museum van San Gregorio 
de Polanco (Tacuarembo)

VERENIGDE 
ARABISCHE
EMIRATEN
Juli ’18. Bezoek Chinese 
premier.
Viermaal 3.- Dh. Portret 
Xi Jinping (1953), portret 
Mohammed bin Rasjid 
Al Maktoem (1949) met 
vlag, vlaggen, vlaggen met 
getal 34.

VERENIGDE NATIES 
15-8-’18. Werelderfgoed in 
Groot-Brittannië.
US$ 0.50, 1.15, Zw.Fr. 
0.30, 1.50, € 0.90, 1.80. 
Resp. rotsformatie Giant’s 
Causeway (Noord-Ierland), 
paleis van Westminster 
(Londen), megalitisch 
monument Stonehenge (bij 
Amesbury), stadsgezicht 
van Edinburgh (Schotland), 
Conwy Castle (Wales), 
Maritime (Greenwich) met 
schepen. 

VERENIGDE STATEN
26-8-’18. Vakantiezegel.
Global Forever ($ 1.15). 
Poinsettiabloem.
3-10-’18. Kerst.
Forever. ‘Madonna met 
Kind’ van Bachiacca (1494-
1557).
10-10-’18. Afrikaans feest 
Kwanzaa.
Forever. Man met vrouw 
en kind, kaarsen, fruit, 
maïskolven. 

11-10-’18. Sprankelend 
vakantieseizoen.
Viermaal Forever. Verschil-
lende kerstmannen uit 
Coca-Cola campagnes tus-
sen 1940 en begin 1960).
16-10-’18. Joods feest 
Hannukah. Gezamenlijke 
uitgifte met Israël.
Forever. Kandelaar.

VIETNAM
18-8-’18. Nationaal Park 
Kon Ka Kinh, fauna. 
Velletje met 3.000, 3.000, 
6.500, 10.500 d. Resp. 
kastanjeoorlijstergaai 
(Garrulax konkakinhensis), 
hagedis (Acantosaura 
nataliae), muntjakhert 
(Muntiacus truongso-
nensis) insect (Pyrops 
spinolae).

ZIMBABWE
5-2-’18. Nationale helden.
40, 75, 85 c., $ 1.-. Vlag 
en monument bij graf 
van onbekende soldaat 
met portretten van resp. 
politicus Cephas George 
Msipa (1931-2016), brigade 
generaal Felix Muchemwa 
(1945-2014), rechter en 
politicus Godfrey Guwa 
Chidyausiku (1947-2017), 
academicus Charles Mun-
hamo Utete (1938-2016).
18-7-’18. Zimbabwe open 
voor handel.
40, 75, 85 c., $ 1.-. Presi-
dent Emmerson Mnanga-
gwa (1942) resp. met Zuid-
Afrikaanse president Cyril 
Ramaphosa (1952). tijdens 
businessforum in Kigali, 
met IMF*-directeur mevr. 
Christine Lagarde (1956), 
met Chinese president Xi 
Jinping. Ook velletje met 
de zegels. 

ZUID-AFRIKA
31-5-’18. Nationale Parken.
Vijfmaal Standard Postage. 
Mountain Zebra N.P., Mokala 
N.P., Garden Route N.P. Knys-
na, West Coast N.P., Garden 
Route N.P. Wilderness.
18-7-’18. 100e geboor-
tedag Nelson Mandela 
(1918-2013). Gezamenlijke 
uitgifte met Duitsland.
Blok Standard Postage. 
Portret anti-apartheids-
strijder en politicus. 

26-7-’18. Incident op sta-
tion Pietermaritzburg 125 
jaar geleden. Gezamenlijke 
uitgifte met India.
Velletje met tweemaal 
Standard Postage. Portret-
ten van resp. Mandela en 
Mahatma Gandhi (1869-
1948). 
12-10-’18. 100e geboor-
tedag Nelson Mandela 
(1918-2013). Gezamenlijke 
uitgifte met PAPU*-landen. 
Blok Standard Postage. 
Portret anti-apartheids-
strijder en politicus.
 
ZUIDPOOLGEBIED
AUSTRALISCH
28-9-’18. Schip ‘Aurora 
Australis’ 30 jaar.
Viermaal $ 1.-. Schip, boeg, 
schip en adeliepinguïns 
(Pygoscelis adeliae), schip 
in ijs. Ook velletje met de 
zegels.

ZUIDPOOLGEBIED 
FRANS
7-6-’18. Frankeerzegels, 
pinguïns.
€ 0.10, 0.20, 0.30; velletje 
met viermaal € 0.85. Resp. 
Aptenodytes patagonicus, 
Pygoscelis papua, Eudyptes 
chrysocome;  Aptenodytes 
forsteri (rond zegel), 
Aptenodytes patagonicus, 
Pygoscelis papua, Eudyptes 
chrysocome. 

Afkortingen:
Asean: Association of 
South-East Asian Nations
CIS: Commonwealth of 
Independent States
Euromed: Mediterrane 
Unie, landen rond Middel-
landse Zee
FIP: Fédération Inter-
nationale de Philatélie
GEO: Grupo Especial de 
Operaciones
IMF: Internationaal Mone-
tair Fonds 
Mercosur: Gemeenschap-
pelijke Economische Markt 
voor Zuid-Amerika
PAPU: Pan African Postal 
Union
Sepac: Small European 
Postal Administrations 
Cooperation
UNDP: United Nation 
Development Programme
Unesco: United Nations 
Educational Scientific and 
Cultural Organization

Chinees Nieuwjaar: Jaar 
van het Varken van 4-2-’19 
tot 25-1-’20 

ZUID-SOEDAN
2018. Frankeerzegels, 
opdrukken.
SSP 100 op SSP 5, SSP 300 
op SSP 5. Zadelbekooie-
vaar (Ephippiorhynchus 
senegalensis). 
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oe je ook over de paus mag denken, 
de periode van de lege zetel (want dat 
betekent Sede Vacante) is een boeiend 
hoofdstuk vanwege de bijzondere re-

gels die dan gelden, maar ook filatelistisch is het 
uitzonderlijk. En er zijn zelfs een paar uitdrukkin-
gen in de Nederlandse taal gekomen hierdoor: 
‘in conclaaf gaan’, ‘tussenpaus’, ‘witte rook’. Maar 
nu eerst een overzicht van de postzegels.

Procedure
De procedures rond het overlijden van een 
paus en de verkiezing van een opvolger zijn al 
eeuwenoud, hoewel er ook wel eens wat aan 
verandert. Het komt hierop neer dat alle kar-
dinalen van de Rooms-Katholieke Kerk vanuit 
de hele wereld (afb 8) naar Rome komen om 
een nieuwe paus te kiezen uit hun midden. De 
bijeenkomst achter gesloten deuren heet con-

claaf. Vanaf het jaar 1216 worden de kardinalen 
opgesloten en mogen zij geen contact hebben 
met de buitenwereld om beïnvloeding te voor-
komen, en ook om het proces te bespoedigen. 
In principe worden er net zo lang stemrondes 
gehouden totdat er een nieuwe paus is. Men 
laat de buitenwereld weten of er een nieuwe 
paus gekozen is met zwarte of witte rook. 

Tegenwoordig moeten kardinalen jonger zijn 
dan tachtig jaar. De kardinaal van afbeel-
ding 8, Kelvin Edward Felix, was in 2014 bij zijn 
benoeming tot kardinaal al boven de tachtig. 
Tijdens de periode van Sede Vacante is de 
kardinaal-kamerheer, de Camerlengo, tijdelijk 
de hoogste autoriteit van het Vaticaan. Hij 
moet alles  regelen, van de begrafenis van de 
net overleden paus tot de organisatie van het 
conclaaf.

H
Sede Vacante

samenstelling Dio Glaudemans, dio.glaudemans@hccnet.nl 
T
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INTERNATIONALE EVENEMENTEN, 

BIJEENKOMSTEN & GEBEURTENISSEN

SPECIAL 
2018

Paus Overleden FDC Begin Conclaaf Einde geldigheid AFB
Pius XI 10-2-1939 18-2-1939 1-3-1939 2-3-1939 1
Pius XII 9-10-1958 21-10-1958 25-10-1958 28-10-1958 2
Johannes XXIII 3-6-1963 15-6-1963 19-6-1963 21-6-1963 3
Paulus VI 6-8-1978 23-8-1978 25-8-1978 26-8-1978 4
Johannes Paulus I 28-9-1978 12-10-1978 14-10-1978 16-10-1978 5
Johannes Paulus II 2-4-2005 12-4-2005 18-4-2005 19-4-2005 6
Benedictus XVI Afgetreden 28-2-2013 1-3-2013 12-3-2013 13-3-2013 7
Franciscus     
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Parapluutje
Als men de Sede Vacante zegels bekijkt dan valt 
op dat er steeds een symbool met een parapluutje 
wordt afgebeeld. Dat wijkt af van het normale 
symbool met de pauselijke kroon, de tiara (afb 9). 
Er zijn ook pauselijke instituten die permanent het 
symbool met parapluutje gebruiken, zoals de uni-
versiteit (afb 10). Hoe zit dat dan? Die vraag had ik 
gesteld aan de webmaster van www.katholiek.org
en het antwoord luidde: Het parapluutje, oftewel 
het pauselijk baldakijn, is al sinds de vroege mid-
deleeuwen een embleem van het pausschap en 
symboliseert de wereldlijke macht. Als zodanig is 
het door de pausen ook aan bepaalde onderdelen 
van de kerk verleend, bijvoorbeeld aan basilieken, 
waar het baldakijn in fysieke vorm naast het altaar 
staat. Als embleem van het pauselijk gezag is het 
in de 16e eeuw ook het embleem geworden dat 
tijdens de Sede Vacante gebruikt wordt, in plaats 
van de pauselijke tiara.

De zegels
Het bijzondere van de Sede Vacante zegels is, 
dat ze meteen ongeldig werden na afloop van 

het conclaaf. Alle zegels hebben dus een zeer 
beperkte looptijd gehad, de kortste geldigheid 
was vier dagen. Dan is het natuurlijk de sport 
om iets te vinden dat nog gebruikt werd na 
afloop van de geldigheid. En inderdaad komt 
dat voor, maar het is wel lastig te vinden. 
Vrijwel alle poststukken en gebruikte zegels 
zijn op de eerste dag gestempeld. Echter bij de 
emissie van 1939 is er geen enkele ‘officiele’ 
FDC te vinden. De catalogus, zowel Michel als 
Unificato, geeft aan dat de zegels op 18-2-1939 
werden uitgegeven, maar die datum is echt 
onvindbaar. De vroegste datum is 20-2-1939 
(afb 1), ook met aanduiding ‘dag van uitgifte’ 
op de envelop. De datum die de catalogus 
noemt, zal wel onjuist zijn. Werden de zegels 
met de overleden paus meteen ongeldig? Nee, 
die bleven in gebruik ook in de periode van 
Sede Vacante (afb 11). 

Het is elke keer na het overlijden van een paus 
een race tegen de klok om de Sede Vacante ze-
gels te drukken en uit te geven binnen een paar 
dagen. Meestal had men al een ontwerp klaar 

liggen. Slechts één keer is het gelukt de zegels 
aan de loketten te krijgen op de eerste dag van 
de Sede Vacante. Dat was in 2013. Paus Bene-
dictus XVI had zijn aftreden vroegtijdig bekend 
gemaakt, zodat er voldoende tijd was om zegels 
uit te geven op de dag na zijn aftreden.
Het is ook een traditie van eeuwen om Sede 
Vacante munten uit te geven. Hier de zilveren 
munt van 5 lire van 1939 (afb 12a+b). De 
munten komen altijd na afloop van de Sede 
Vacante, want munten slaan kost veel meer tijd 
dan zegels drukken.

Speculanten
De Sede Vacante zegels van 1939 zijn in 
meerdere opzichten merkwaardig. Er moesten 
na het overlijden van de paus zo snel mogelijk 
zegels komen, en dat kon alleen door opdruk-
ken te maken. De zegels werden veel opgekocht 
door speculanten, vooral de laagste waarde 
van 5 centesimi, die ook de geringste oplage 
heeft. Ook de 25 centesimi heeft een geringe 
oplage. Er zijn veel poststukken in omloop 
waarbij de 5 en 25 centesimi ontbreken of zoals 

10 11

12a+b

13 14
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bij dit voorbeeld waar een pakketpostzegel 
erbij geplakt is (afb 1). Het conclaaf begon 
op 1 maart 1939 en reeds de volgende dag 
was er een nieuwe paus gekozen, Pius XII. De 
Sede Vacante zegels werden meteen ongeldig 
verklaard. Echter, er zijn toch afstempelin-
gen bekend van latere datum, zelfs nog op 
23 maart 1939, dat is drie weken na afloop van 
de geldigheid (afb 13). En ik heb een poststuk 
met een stempel uit 1930 (afb 14). Dat kan 
natuurlijk niet. Het stempel had een verkeerd 
ingesteld jaartal. Het aankomststempel is 
wel van 1939. Opdrukzegels zijn makkelijk te 
vervalsen, en het is ook aantrekkelijk als de 
zegels zonder opdruk lager genoteerd staan 
in de catalogus. Hier een voorbeeld van een 
erg stomme vervalser die het parapluutje 
heeft weggelaten (afb 15). Het plaatje is van 
veilingsite Delcampe.

Bij de Sede Vacante van 1958 waren er 
opnieuw speculanten actief die de laagste 
waarde van 15 lire opkochten. Aan de loketten 

was die zegel op een bepaald moment niet 
meer verkrijgbaar zodat er eerste dag envelop-
pen bestaan waaraan deze waarde ontbreekt. 
Speculanten zijn er kennelijk nog steeds want 
de prijs van een FDC met complete serie 
Sede Vacante 1958 varieert op internet van 
50 eurocent tot ruim boven 100 euro. Oppas-
sen dus, als je dit wilt kopen. Deze envelop van 
de tweede dag, 22-10-1958, is een juweeltje 
(afb 16a+b): het is een dienstbrief verzonden 
door het secretariaat van het Vaticaan met 
enkelfrankering 60 lire volgens het tarief van 
een brief naar het buitenland. 

Italië had in 1963 een mobiel postkantoor inge-
richt bij het begin van het conclaaf (afb 17).
In 1978 was er tweemaal een periode van 
Sede Vacante. De net gekozen paus Johannes 
Paulus I overleed plotseling nadat hij slechts 
33 dagen paus was geweest. Wel bijzonder dat 
er toch zo snel Sede Vacante zegels kwamen 
(afb 18), precies 14 dagen na het overlijden.
Deze ansichtkaart met Sede Vacante zegel 

van 2013 werd nog in 2015 gebruikt en niet in 
Vaticaanstad maar in Bologna, Italië (afb 7). 
Het komt wel vaker voor dat Vaticaan-zegels 
in Italië gestempeld worden, maar naar alle 
waarschijnlijkheid is dit niet volgens de voor-
schriften.

Ten slotte een enkele voorbeelden van 
zegel-op-zegel van de Sede Vacante 1939 
(afb 19+20+21). 
Overigens wordt er met munten nog veel erger 
gespeculeerd. Kijk dus niet verbaasd als een 
2 euro munt voor meer dan 1000 euro aange-
boden wordt. Het slaat nergens op.

Voetnoot
De RK kerk is geregeld negatief in het nieuws 
vanwege seksueel misbruik. Dat is afschuwe-
lijk. Daarom gaat het in dit verhaal met opzet 
niet over het beleid van de kerk, maar vooral 
over de filatelistische aspecten.
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Posta Stamps, Óðinshædd 2
FO-100 Tórshavn, Faroe Islands

Tel. +298 346200
stamps@posta.fo

Buy Faroese stamps at www.stamps.fo

Faroe Islands Stamps

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

New Issues September 2018
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Edward Fuglø 2018

FØROYAR 20 KR
Edward Fuglø 2018

Regin Dahl - 100 Years
100 years ago, Faroese poet, musician and translator, 
Regin Dahl (1918-2007) was born - he was one of the 
most important composers of the Faroe Islands. De-
sign: Kim Simonsen.

Faroese National Costumes III
The third and last issue in the series about the Faroese 
national costume which illustrates the traditional head-
wear - bonnet and hat. Drawings: Edward Fuglø.

WW1 - End of War 1918
The 11th of the 11th day and almost 11,000 fallen and 
wounded. The Armistice was signed on November 11, 
1918 by representatives of the Allies and German for-
ces. Design: Anker Eli Petersen.

P
ho

to
: 

Ó
la

vu
r 

Fr
ed

er
ik

se
n



PARTNER IN
THE GLOBAL

PHILATELIC NETWORK

CORINPHILA
POSTZEGELS, MUNTEN EN PRENTBRIEFKAARTEN 

BIJZONDERE OPBRENGSTEN 
NEDERLAND EN O.R.
SEPTEMBERVEILING 2018

UW VERZAMELING IN DE BESTE HANDEN!

Geef UW verzameling de aandacht die zij verdient.

LEVER NU IN VOOR DE VOORJAARSVEILING 2019!

Alle veilingopbrengsten op www.corinphila.nl

CORINPHILA VEILINGEN BV
              AMSTELVEEN - NEDERLAND

           INFO@CORINPHILA.NL 

TEL .  + 31 -  (0)20 -  624 97 40

          WWW.CORINPHILA.NL

CORINPHILA AUKTIONEN AG
                   ZÜRICH - ZWITSERLAND

             WWW.CORINPHILA.CH

Filatelistische partner

BEZOEK ONS OP DE POSTEX!

Ex. € 8.000
excl. opgeld

€ 7.750
excl. opgeld

€ 6.000
excl. opgeld

€ 3.400
excl. opgeld

€ 3.200
excl. opgeld

€ 4.800
excl. opgeld

€ 3.700
excl. opgeld

€ 17.000
excl. opgeldEx.

€ 1.000
excl. opgeld

€ 1.000
excl. opgeld

€ 1.700
excl. opgeld

€ 2.400
excl. opgeld

2018.10oktober.indd   1 17-09-18   09:00


