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BIJ DE VOORPAGINA: 
Wat is de betekenis van de tekst 
postabonnement op kranten of 
drukwerkbandjes? Deze vraag was 
de reden voor nader onderzoek. 
Helaas bleken er, voor zover bekend, 
geen publicaties op dit  gebied, 
de uitdaging werd daarom nog 
groter. Het blijkt een interessant en 
uitgebreid onderwerp te zijn.

586 Wapenstilstand 
of capitulatie



580 FILATELIE  NOVEMBER 2018

 

DE F I L AT ELIE

U
IT

 D
E WERELD VA

N

Postaumaat 45 jaar
Ter gelegenheid van 45 jaar Post aumaat werden 
twee verschillende velletjes Persoonlijke Post-
zegels uitgegeven, passend bij de verzamel-
gebieden van de jarige vereniging.
De velletjes (twee velletjes van ieder vijf zegels) 

kosten € 14.50 per set, inclusief verzendkosten. 
Ze zijn te verkrijgen door overmaking op  
NL88 ABNA 0568 1145 90 ten name van 
 Postaumaat, Nieuwtjesdienst 1 te Waalwijk.  
Vergeet niet uw adres te vermelden.

Pilot postzegel
automaat stopt
Zoals aangekondigd in Collect 97 stopt 
eind dit jaar de pilot met de postzegel-
automaat. De laatste mogelijkheid om 
hiervan gebruik te maken zal echter niet 
op de Eindejaarsbeurs zijn, maar op de 
Filateliebeurs. Daar zullen dan alle drie de 
automaten aanwezig zijn.

Nieuwe 
ontwikke lingen 
bij PostNL
In Posted 18 (het blad voor de retailers) 
lezen we over een nieuwe ontwikkeling per 
eind van dit jaar. U was altijd gewend een 
fysiek verzendbewijs mee te krijgen. Dat gaat 
verdwijnen en wordt vervangen door een di-
gitaal verzendbewijs. Het bericht rept er niet 
over of de niet-computergebruikers onder 
de klanten een fysiek verzendbewijs, in uw 
mailbox blijven ontvangen, maar dat zal wel 
het geval zijn mag worden aangenomen.
Per 1 oktober van dit jaar zijn de sorteercodes 
op de barcodestickers aangepast. Deze codes 
staan rechtsboven op de barcodesticker.

De Grote Prijzen van de Belgische 
en Europese Filatelistische Kunst

Op 15 september werden in het monumentale 
stadhuis van Brussel wederom de jaarlijkse 
prijzen uitgereikt. Voor wat betreft de Belgische 
Filatelistische Kunst is het een jaarlijks terug-
kerend ritueel, met dezelfde kunstenaars. Geen 
wonder ook, want die zijn in dienst bij bpost.
De Grote Prijs ‘Ambassadeur’ 2017 ging naar 
het velletje ‘De schoonheid van de trein’ (Kris 
Maes en Guillaume Broux). De prijs voor de best 
gegraveerde zegel in de Europese Unie van 2017 
ging naar Spanje: met ‘Granada’.  

De prijs voor de beste jeugdzegel 2017 
van de Europse Unie ging naar België met 
‘Guust  Flater’. Nederland behaalde in deze 
categorie een tweede prijs met de emissie 

Arjan Jochems (Senior Marketeer Verzamelmarkt PostNL) ontvangt uit handen van de plaatsvervangend Nederlands ambas
sadeur in Brussel, mevrouw Meline Arakelian de prijs voor Jan Jans en de kinderen. Rechts: juryvoorzitter Guy Coutant.

‘Granada’

Jan Jans en de kinderen.
Tevens werd de prijs voor de mooiste Europa-
zegel 2018 uitgereikt. De eerste prijs werd door 
België in de wacht gesleept.
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H
et postzegelseizoen is inmiddels goed op dreef. Als u dit leest 
is de Postex inmiddels ook achter de rug. Op het moment van 
schrijven is het dus nog gissen naar de nieuwe locatie, althans, 

hoe het de Postex daar is vergaan. U leest daar ongetwijfeld iets over 
in de volgende editie van Filatelie.

Een van onze oprichters en medeeigenaar van de uitgevende 
s tichting, Postzegelvereniging Breda, heeft deze maand iets te vieren. 
U leest daar elders over in dit nummer. Het is niet zomaar iets, want 
ze bestaan maar liefst 125 jaar. Daarmee is het de oudste vereniging 
van ons land en nog steeds springlevend.
Dat geldt natuurlijk ook nog steeds voor de postzegel, de kern van 
onze hobby. Ook die is nog springlevend, maar ‘het papiertje’ heeft in 
de loop der jaren wel een andere betekenis gekregen. Was het in het 
verleden een bewijs van betaling voor het verzenden van een brief, 
thans wordt het meer en meer een verzamelwaardig kunstvoorwerp 
op postzegelformaat. Want, in de basis is het postzegelformaat nog 
steeds gebleven.

Dat de postdiensten de witte randen eromheen steeds meer zijn gaan 
gebruiken voor tekst en/of beeld is voor de een een gruwel en voor de 
ander een welkome aanvulling op het onderwerp van het zegelbeeld. 
Smaken verschillen immers en dat is maar goed ook. Niet alleen 
dat de velranden, die er altijd al waren, gebruikt worden, er worden 
ook velletjes geproduceerd met extra veel velrand die dan ten volle 
benut wordt. 
De postzegel heeft dus niet meer het primaire doel om daarmee een 
brief te kunnen frankeren. Niet alleen dat het briefschrijven door 
cultuuromslag en internet zeer sterk is afgenomen, er zijn ook andere 
mogelijkheden om de brief te frankeren dan het plakken van een 
postzegel. Neem nu bijvoorbeeld de frankeermachine of de post
zegelcode. Dat was natuurlijk ten tijde van de oprichting van de 
Postzegelvereniging Breda wel anders. Niets van die moderniteiten 
en gewoon een brief schrijven met de hand en een postzegel plakken.

Maar, zoals geschreven, de postzegel als verzamelobject is nog 
steeds springlevend. We moeten alleen onze gedachte over wat een 
postzegel is aanpassen. Net zoals we ons hebben aangepast door in 
plaats van een prentbriefkaart te versturen met een vakantiegroet 
uit een ver oord, wij nu een foto versturen, het maken van eigen 
kunst dus, en deze via een van die handige appjes van deze tijd zoals 
WhatsApp  delen.
Daar komt geen postzegel meer aan te pas en is er nog sneller ook. 
Stuurde u vroeger die vakantiekaart ook niet al op dag twee? Bang dat 
u was dat de kaart bij familie en vrienden op de mat zou vallen als u al 
lang en breed weer thuis was? Nu kunt u dat rustig uitstellen en zelfs 
nog versturen vanaf het vliegveld als u op uw vlucht zit te wachten.

En toch blijft die postzegel interessant en zeer verzamelwaardig. Dat 
bent u natuurlijk roerend met mij eens, want anders zat u ook niet in 
dit blad te lezen! Loslaten dus dat oude gevoel dat de postzegel een 
kwitantie is voor de door u betaalde portokosten en – gek genoeg 
eigenlijk – moet u dat betalingsbewijs ook nog afstaan door deze op 
de envelop te plakken. De postzegel van tegenwoordig is ‘gewoon’ een 
cultuurdrager. En wat voor een!

Door een ernstig en triest ongeval met een Stint in Oss is de vergun
ning voor alle Stints om op de openbare weg te rijden per 2 oktober 
ingetrokken. Ook PostNL maakte er gebruik van en heeft 79 van deze 
elektrische transportkarretjes. Ze werden ingezet in   steden. Zolang 
niet bekend is of ze al dan niet meer de weg op  mogen, wordt de 
 capaciteit opgevangen door elektrische bak fietsen en diesel busjes. 

Eind oktober sloot in de Passage in Den Haag de aloude (1897) en 
zeer bekende postzegelwinkel G. Keiser & Zoon.

René Hillesum

E D I T O R I A L

De visch wordt 
duur betaald

De gestolen zegel
In het oktobernummer van Filatelie 
heeft u al kunnen lezen over dit 
bijzondere boek, dat – hoewel in 
het Nederlands geschreven – eerst 
in Tsjechië werd uitgegeven in de 
Tsjechische vertaling. Onder grote 
belangstelling werd het Neder-
landse boek bij een boekhandel in 
Rotterdam-Hillegersberg ten doop 
gehouden. Onder het genot van 
Tsjechische volksmuziek kwamen 
de boeken ‘nog warm’ net op tijd 
binnen!

Wie kent het niet, dit gevleugelde 
gezegde uit het toneelstuk ‘Op 
hoop van zegen’ van Herman 
Heyermans.
Natuurlijk, het is niet helemaal van 
toepassing, maar hoogst opmerke-
lijk is wel de verkoop op 21 septem-
ber bij Corinphila in Amstelveen 
van een envelop ‘met inhoud’ 
waarvan de filatelistische waarde 
maximaal zo rond een tientje ligt. 
Deze envelop werd afgeslagen voor 
maar liefst € 9.500! (plus nog de 
veilingkosten)
Met een knappe media- en marke-
tingcampagne wist het veilinghuis 
deze op zich onbeduidende brief-
omslag voor veel geld te slijten.
Maar waarom? Het betreft een 
bedrukte venster-briefomslag van 
de Amsterdamse vestiging van 
de Engelse (levens)verzekerings-

maatschappij Gresham. De inhoud 
laat zich raden (letterlijk, want de 
envelop is ongeopend) maar bevat 
slechts een zakelijk document van 
de maatschappij. Tot zover nog 
steeds niets spannends.
De brief werd echter gezonden aan 
de heer O.H. Frank, Merwedeplein 
37 te Amsterdam op 4-9-1942. Dit 
is Otto Frank, de vader van Anne. 
Op dat moment waren ze reeds 
enige maanden ondergedoken, dus 
vandaar retour. Een particuliere, in-
houdelijke brief – waarin mogelijke 
nieuwe informatie – zou zo’n prijs 
mogelijk rechtvaardigen. Maar een 
verzekeringsdocument?
Dat de envelop ongeopend is, is 
ook niet erg bijzonder. Heel veel 
onbestelbaar gebleven enveloppen 
die retour kwamen bij een bedrijf 
werden niet geopend.

Auteur Bram Klein ziet zijn Nederlandse 
boek bij de presentatie voor het eerst.

In Comm in Den Haag 
werd de brief enige tijd 
tentoongesteld.



582 FILATELIE  NOVEMBER 2018

 
samenstelling Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen

Al in het septembernummer 2016 
schreef ik over de zilveren zegel 
van Ollie B. Bommel, die voor 

aangetekende zendingen kon worden 
gebruikt. Frankeerwaarde slechts 
€ 8,15, maar te koop voor € 25,–.
Daarna verscheen opnieuw een zil-
veren zegel voor aangetekende post, 
de “Johan Cruijff”, die in slechts een 
oplage van 1400 stuks verscheen en 
wederom € 25,– kostte. Recent ver-
scheen een “Guust Flater” waarover 
de hoofdredacteur in het oktober-
nummer van dit jaar schrijft, die maar 
liefst € 29,95 moet kosten.

Er is nu weer een nieuwe melkkoe ge-
vonden om ons filatelisten het geld uit 
de zak te kloppen, hoewel PostNL zelf 
beweert “de consument” te willen be-
dienen. PostNL heeft nl. bedacht om 
zg. “gouden kader”zegels uit te geven 
binnen het assortiment Persoonlijke 
Postzegels. De gedachte hierbij is om 
het publiek bij bijzondere gelegenhe-
den een velletje van 5 zegels te laten 
bestellen, met letterlijk (zoals men wil 
doen geloven) een gouden randje.

5 zegels zijn goedkoper dan 10 was de 
gedachte en daarmee halen we men-
sen makkelijker over de streep om wat 
te bestellen. Frankeerwaarde € 4,15 
voor een velletje van 5 stuks in plaats 
van € 8,30 voor 10 stuks. Dat lijkt 
aantrekkelijk. Maar wat telt u werkelijk 
neer voor de zegels die u bestelt?
Voor één “gouden velletje”van 
5 zegels betaalt u € 6,80, dus € 1,36 
per zegel, dat is 64% meer dan de 
frankeerwaarde. Bij 10 velletjes krijgt 
u een korting, maar deze kosten dan 
samen nog steeds € 55,– ofwel € 1,10 
per zegel. Dat is 32,5% meer dan de 
frankeerwaarde.
Voor één velletje van 10 betaalt u nor-
maal € 10,95, ofwel € 1,10 per zegel, 
dat is 32,5% meer dan de frankeer-
waarde. Bij 10 velletjes wordt de prijs 
€ 96,50, dus € 9,65 per velletje, ofwel 
€ 0,97 per zegel. Ook dat is nog steeds 
17% meer dan de frankeerwaarde.
Het lijkt dus leuk om een velletje 
gouden zegels te maken, maar u bent 
gunstiger uit als u meer zegels bestelt 
in velletjes van 10 zegels.
De verwachting is dat in 2019 de 

prijs van het “1”-tje verder stijgt. Er 
is toestemming gegeven om de prijs 
met 14% te verhogen, maar PostNL 
wil slechts “matig” verhogen. Dat 
betekent wel dat de prijs zal stijgen 
van € 0,83 naar ca € 0,89 tot € 0,94. 
Post verzenden binnen Nederland is 
daarmee nog niet het duurste vergele-
ken met andere landen in Europa, maar 
we gaan wel hard omhoog in de lijst.

En wat gaan die “gouden zegels” in 
2019 kosten? Dat is nog niet bekend, 
maar u mag er vanuit gaan dat Post-
NL haar vette marge op deze zegels 
wil vasthouden. Het argument dat de 
inkt van de gouden zegels duurder is 
dan gewone inkt mag u vergeten. Het 
is geen echt goud wat er blinkt. Het 
enige “goud” is het geld wat wij in de 
zakken van PostNL laten glijden.
Het is dat het zo leuk is om iemand iets 
persoonlijks cadeau te geven, of zo’n 
velletje te maken voor een jubileum 
van een vereniging. Maar hoelang gaan 
we nog door met het op deze manier 
spekken van de kas van PostNL?

Hans Kraaibeek

KNBF Bondsbureau
Nieuwe Schaft 23
3991 AS Houten
Tel. 0303075469
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:
7 november van 10.00 tot 
13.00 uur.
Nieuwe Schaft 23
3991 AS Houten
Tel. 0303075469
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. 0793611910
bondskeuringsdienst@planet.nl

Verzekeringen
Informatie bij het 
Bondsbureau

Ons bereikte het bericht dat 
 Siemon Tuin op zondag 23 sep-
tember jl. op de veel te jonge 

leeftijd van 61 jaar is overleden.
Siemon was landelijk bekend als 
bestuurslid en dan met name als 
penningmeester van de KNBF, iets dat 
hij ruim 16 jaar heeft gedaan tot zijn 
aftreden in 2014. Markant, betrokken, 
gewaardeerd en wijs zijn begrippen 
die op hem van toepassing waren.

Niet voor niets werd hij in 2008 
benoemd tot lid van waardering en in 
2014 zelfs tot lid van verdienste van 
de KNBF.
Lokaal was hij ook zeer actief bij de 
Filatelistenvereniging “Veendam e.o.”, 
waar hij ondermeer secretaris en 
voorzitter was en betrokken bij de 
tentoonstellingen “Veendamphila”.
Met zijn markante verschijning trad hij 
in de decemberperiode ook vaak op als 

Sinterklaas. Liever gezegd, hij kroop zo 
in die rol, dat hij Sinterklaas werd!
Een andere hobby was line-dancing 
in clubverband, door hem liefkozend 
en gekscherend z’n “huppelclub” 
genoemd. En uiteraard het maken van 
lange tochten op zijn motor.
Wij verliezen in Siemon een goede 
vriend en betrokken persoon. Wij 
wensen zijn familie veel sterkte met 
het dragen van dit verlies. 

Filatelistische Bananenrepubliek 
Nederland, een vervolg

Dag van de Jeugdfilatelie 
in Breda op 17 november

Ter gelegenheid van 
de viering van het 
125-jarig bestaan van 

Postzegelvereniging Breda
wordt op 17 en 18 novem-
ber 2018 een beurs en 
een kleine tentoonstelling 
gehouden in Ontmoe-
tingscentrum De Vlieren, 
Monseigneur Nolensplein 1 
in Breda. Om dit jubileum 
extra luister bij te zetten 

wordt hier op 17 november 
de 33e Dag van de Jeugd-
filatelie gevierd, met vele 
activiteiten voor de jeugd, 
georganiseerd door de werk-
groep  Stamps4Friends van 
de KNBF. Ook is deze dag de 
speciale enveloppe van de 
33e Dag van de Jeugdfilate-
lie verkrijgbaar voor € 3,–.
Bent u niet in de gelegen-
heid om naar Breda te gaan, 

na 19 november kunt u deze 
enveloppe voor € 4,– (incl 
verzendkosten) bestellen 
bij het Bondsbureau van 
de KNBF door overma-
king op rekeningnummer 

NL 47 INGB 0003.2647.76 
t.n.v. KNBF onder vermel-
ding van uw naam en adres 
en enveloppe 33.
Meer informatie: tel. 030-
3075469 of info@knbf

in memoriam: siemon tuin
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oals ieder jaar sinds 2004 verschijnt 
er in 2019 ook weer een bijzonder 
Filatelie-themanummer. Dat zal 
– in verband met de late Pasen – 

dit keer het aprilnummer zijn. Aangezien de 
Brievenbeurs in 2019 onderdeel uitmaakt 
van de Nationale Tentoonstelling Gouda 2019  
heeft de tentoonstelling hetzelfde thema 
als het Brievenbeursnummer van Filatelie: 
Markante gebeurtenissen.

De organisatie van de tentoonstelling heeft 
een groot aantal markante gebeurtenissen 
op een rijtje gezet en dat zijn er nogal wat! 
Gelet op de gevarieerdheid aan thema’s 
moet het een interessant nummer worden!
De artikelen dienen uiterlijk half januari 2019 
in het bezit te zijn van de redactie. Voor de 
wijze van aanlevering alsmede het maken van 
scans: zie het meinummer van dit jaar. Wel 
graag tijdig uw artikel aanmelden, want gelet 
op de variatie is de kans op doublures toch 
aanwezig.

We hebben de navolgende, voornamelijk 
Nederlandse of van Nederlandse interesse, 
markante gebeurtenissen op een rijtje gezet:

1619 (400) Batavia gesticht
1619 (400) Sterfjaar Johan van Olden-
barnevelt
1619 (400) Synode van Dordrecht (laatste 
vergadering)
1669 (350) Rembrandt overleden
1669 (350) Straatverlichting (Amsterdam)
1719 (300) Vorstendom Liechtenstein 
1769 (250) Bataafsch Genootschap
1869 (150) Accijns op gedestilleerde drank
1869 (150) Celluloid (het eerste plastic)
1919 (100) Achturige werkdag en 
vrije  zondag
1919 (100) Bauhaus
1919 (100) Eerste aan de lopende band 
geproduceerde auto in Europa (Citroën –  
van Nederlandse komaf)
1919 (100) KLM
1919 (100) Radio
1919 (100) Verdrag van Versailles 
 (einde WOI)
1919 (100) Volkenbond
1919 (100) Vrouwenkiesrecht (algemeen 
kiesrecht)
1919 (100) Vrije School
1969 (50) BTW
1969 (50) Maagdenhuisbezetting
1969 (50) Marokkaanse migratie
2019 (0) Brexit

Thema Brievenbeursnummer: 
Markante gebeurtenissen
Z

Historicus Leon Mijderwijk, regelmatig auteur 
voor Filatelie, heeft de onderstaande tekst 
geleverd en nog een flinke lijst markante 
gebeurtenissen toegevoegd. 

Er is geen dag, week, maand of jaar meer of 
deze is ergens aan opgedragen: de Dag van 
de Leraar, de Week van het Werkgeluk (wie 
verzint zoiets?), de Maand van de Geschiede-
nis en het Jaar van de Huiszwaluw (Vogel-
bescherming Nederland muntte 2018 tot deze 
heuglijke aangelegenheid).  
Echte markante gebeurtenissen vinden na-
tuurlijk ook plaats. Er zijn data in de geschie-
denis die herinneren aan voorvallen die het 
bestaan van velen hebben beïnvloed of die het 
begin- of eindpunt markeerden in het leven 
van mannen en vrouwen die een uitzonderlijke 
prestatie leverden.

Wonderjaar
Vele generaties konden een groot aantal 
historische jaartallen, voornamelijk uit het 
nationaal verleden, tot hun geestelijke bagage 
rekenen: van Wonderjaar tot Rampjaar. In het 
laatste kwart van de twintigste eeuw echter 
werd het vaderlands verleden in het geschie-
denisonderwijs verdrongen door de wereld-
geschiedenis en maakte de chronologie plaats 
voor thematisering. Jaartallen, de handvatten 
om de structuur van eeuwen snel te doorzien, 
werden verguisd. Bij velen, niet alleen scho-
lieren, begint er geen bel meer te rinkelen 
bij ‘754’, ‘1296’, ‘1600’ of ‘1848’, ondanks de 
grote belangstelling die er momenteel voor 
geschiedenis is.

Kalendaria
Wat rest zijn tal van handige pockets met ge-
beurtenissen per jaartal en per topografisch 
gebied die nog in de jaren 1960 werden gezien 
als ‘uitstekend hulpmiddel’ bij de bestudering 
van de geschiedenis. Vooral Duitse auteurs 
hebben naar hartenlust kalendaria opgesteld. 
In 2019 is het precies 200 jaar geleden dat 
Karl Ploetz, aartsvader van de jaartallen-
boekjes, werd geboren. Zijn systematische 
naslagwerken en die van zijn navolgers zijn, 
naast internetsites als Wikipedia, nog steeds 
een mooi vertrekpunt om een onderwerp te 
vinden dat filatelistische verdieping verdient.

Markante gebeurtenissen
69 (1950) Bataafse opstand tegen de 
 Romeinen o.l.v. Julius Civilis
719 (1300) Friese koning Radboud sterft
719 (1300) Bonifatius komt naar Europese 
vasteland om Willibrord te ondersteunen
919 (1100) Hendrik I de Vogelaar gekozen 
tot koning, begin Ottoonse dynastie
1019 (1000) Jaroslav de Wijze grootvorst 
van Kievse Rijk
1219 (800) Verovering van Damiate (met 
legendarische heldenrol voor Haarlemmers)
1419 (600) Zoen van Woudrichem, 
poging om Hoeks-Kabeljauwse twisten te 
 beëindigen
1419 (600) Eerste Praagse Defenestratie, 
begin Hussietenoorlogen (Tweede leidde tot 
Dertigjarige Oorlog)
1419 (600) Filips de Goede doet Blijde 
Intrede in Mechelen
1519 (500) Conquistador Hernando Cortés 
trekt Amerika in
1519 (500) Karel V volgt Maximiliaan I op 
als keizer
1519 (500) Geboorte René van Chalon, 
van wie Willem I titel prins van Oranje erft
1519 (500) Italiaans kunstenaar en uit-
vinder Leonardo da Vinci overleden
1519 (500) Aanvang reis om de aarde door 
Magelhaes
1569 (450) Unie van Lublin, verbond tussen 
Polen en Litouwen
1619 (400) Manneken Pis ontworpen door 
Hiëronymus Duquesnoy de Oudere
1619 (400) Geboorte Frans schrijver 
Cyrano de Bergerac
1719 (300) Robinson Crusoe geschreven 
door Daniel Defoe
1769 (250 jaar) patent op verbetering 
stoommachine
1819 (200) Uitvinder/verbeteraar stoom-
machine James Watt overleden
1819 (200) Spanje staat Florida af aan de 
Verenigde Staten van Amerika
1819 (200) Einde Congres van Wenen
1819 (200) Ivanhoe geschreven door 
Walter Scott 
1919 (100) Rosa Luxemburg en Karl Lieb-
knecht in Berlijn vermoord
1919 (100) Oprichting Vereniging Ons 
Suriname
1919 (100) Verdrag van Versailles
1919 (100) Stichting vliegtuigfabriek 
Fokker
1919 (100) Oprichting Weimarrepubliek
1919 (100) Gele trui ingevoerd bij Tour de 
France
1919 (100) Amerikaans president Theodore 
Roosevelt overleden

special 
2019

markante 
gebeurtenissen
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‘LEOPARDI’
VEILING 218
Zaterdag 17 november 2018
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal.

•	KIJKDAGEN: maandag	12	november	t/m	vrijdag	16	november	van	
10.00	tot	16.00	uur,	zaterdag	17	november	van	08.30	tot	12.30	uur.

•	VEILING:	zaterdag	17	november	vanaf	11.00	tot	12.30	uur	de	zgn.	
	‘kleine	kavels‘	en	vanaf	13.30	uur	de	verzamelingen,	partijen	en	dozen.

•	Vraag	de	GRATIS CATALOGUS!
•	Veiling	219	wordt	gehouden	op	zaterdag	19	januari	2019.

Tevens	renteloze	voorschotten	op	grotere	kollekties.

W.V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur.

De grootste marktplaats voor verzamelaars

Elke dag vinden meer dan 
10.000 verzamelaars 

hun schatten op Delcampe. 
Vind de uwe nu!

www.delcampe.net

PUB_NL_quart_Filatelie_NEW.indd   1 07/03/2018   12:18:48

•  Compleet overzicht Davo  
en Importa albums

•  Hawid klemstroken met  
± 15% korting

•  Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken

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

•  Franco vanaf 75,00 euro

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO

tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48

Elke maand leuke aanbiedingen
waaronder Davo luxe land-albums
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n het uitgifte programma van dit jaar 
is tot nu toe aandacht besteed aan 
het Rijksmuseum van Oudheden en de 
Europazegels. Er is nog het nodige in te 

halen uit het uitgifteprogramma van het eerste 
halfjaar. Op 2 januari verscheen al het eerste vel-
letje in de serie Beleef de natuur met de reptielen 
en amfibieën. Hieruit (afb. 1) de ringslang (Natrix 
natrix) die als waterslang een groot versprei-
dingsgebied in Europa kent, maar in Nederland 
beschermd wordt en in veel streken het enige 
reptiel is. Hij is ongevaarlijk en niet giftig voor 
de mens. De adder (Vipera berus) (afb. 2) is wel 
giftig, maar een beet is niet fataal. Hij is nuttig als 
belangrijke verdelger van muizen en konijnen. De 
kaarten zijn naar foto’s van M. Zekhuis.
De circa 18 cm lange levendbarende hagedis 
(Zootoca vivipara) (afb. 3) komt vooral voor in 
het oosten en het zuiden van ons land en rond 
de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe. Het ge-

 
samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl
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Maximumkaarten eerste helft 2018

I
bruikte stempel Nijkerk, dat beschikbaar was bij 
de Bond voor deze serie, is daarom passend. 
De heikikker (Rana arvalis) (afb. 4) is circa 6 cm 
lang, heeft doorgaans een bruine kleur, vaak 
met vlekken op de rug en flanken. Het mannetje 
zoals op de postzegel heeft per jaar twee tot drie 
dagen een blauwe kleur. Hij staat in Nederland 
als een kwetsbare soort op de zogenoemde rode 
lijst. Een categorie slechter staat de boomkik-
ker (Hyla arborea) (afb. 5) ervoor als bedreigde 
soort. Zijn natuurlijke biotoop bestaat uit jonge 
en natuurlijke poelen. Hij is niet kieskeurig en 
heeft in kleinschalig agrarisch landschap een 
vervangende biotoop gevonden. Een typisch ken-
merk van de boomkikker is de heldere, groene 
kleur en het ontbreken van vlekken of strepen 
op de rug. Het is de enige soort die zogenoemde 
hechtschijven aan de uiteinden van de vingers en 
de tenen heeft. Dit zijn geen zuignappen, maar 
kennen wel zeer kleine kanaaltjes, waarin bij het 

neerzetten van de hechtschijf vocht wordt gedre-
ven waardoor de kikker blijft plakken. Zo kan hij 
mooi klimmen, zoals de postzegel laat zien. De 
kaarten zijn van foto’s van H. Dekker en F. Vassen. 
Van een heel andere categorie zijn de uitgiftes 
rond het humoristische duo Fokke en Sukke. Zij 
sieren het nieuwe model voor de persoonlijke 
postzegels. Hiervan op afb. 6 die voor het bin-
nenlandse tarief op een Verhuisd-kaart in een 
ogenschijnlijk droog landschap, goed passend 
bij de warme zomer van dit jaar. afb. 7 is voor 
het Internationaal tarief en dus verlangen Fokke 
en Sukke naar hun huisje, een postbus in het 
buitenland…
We starten (afb. 8) met de 14e-eeuwse stads-
poort van Hattem als eerste van de stadspoorten 
in de laatste serie Mooi Nederland. Opvallend 
was bij de in de winkels aangeboden ansicht-
kaarten, dat telkens de andere zijde van de toren 
afgebeeld is dan op de postzegels staat. Gelukkig 
zijn er voldoende oude ansichtkaarten te koop, 
waar een betere maximumkaart mee kon worden 
gemaakt met het huisje rechts zoals afb. 9.
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en wereldoorlog waarin drie keizer-
rijken ten onder gingen, meerdere 
volken zich onafhankelijk verklaarden 
en 10 miljoen soldaten sneuvelden. 

11 november is nog steeds de dag waarop 
Groot-Brittannië de doden van de Eerste We-
reldoorlog herdenkt door het dragen van een 
klaproos. (afb.1) Met de wapenstilstand komt 
er ook een einde aan de massale stroom veld-
postbrieven (meer dan 2 miljard brieven en 
pakjes) aan beide zijden van het front. Op het 
hoogtepunt in 1917 worden er dagelijks circa 
19.000 postzakken over het Kanaal vervoerd.

Wapenstilstand of capitulatie

E

11 november 2018 is het 100 jaar geleden dat een wapen stilstand 
 plotse ling en onverwacht een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. 
door Piet Dees

Vooraf aan Duitse zijde
De hoofdrolspelers aan Duitse zijde zijn veld-
maarschalk Paul von Hindenburg en generaal 
Erich Ludendorff (afb.2) die door hun over-
winningen aan het begin van de oorlog een 
bijna onaantastbare positie hebben verworven 
en eigenlijk een soort militaire dictatuur vor-
men waarbij zelfs Keizer Wilhelm II niet veel in 
te brengen heeft.
Op 3 maart 1918 ondertekenen de Sovjetrepu-
bliek en de Centrale Mogendheden, waaronder 
Duitsland, het vredesverdrag van Brest-
Litovsk. Daarmee komt een einde aan de 

oorlog in het oosten. Oekraïne, Polen inclusief 
Wit-Rusland, Finland en de Baltische staten 
verklaren zich onafhankelijk, zij het binnen de 
invloedssfeer van Duitsland en met onder-
steuning van Duitse vrijkorpsen. Het Duitse 
opperbevel (met Hindenburg en Ludendorff) 
hoopt dat hierdoor circa 1 miljoen soldaten 
beschikbaar komen voor versterking van het 
westfront. Maar de aanhoudende gevechten 
in de nieuwe staten vragen nog steeds een 
aanzienlijke hoeveelheid bezettingstroepen 
(zie afb. 3) en de troepen die wel vrijkomen 
(uit Russische krijgsgevangenkampen) zijn 
nauwelijks bruikbaar door het slechte moreel 
en de invloed van het Bolsjewisme.
In het westen zijn de geallieerden aan het eind 
van hun krachten en vermijden elke grote slag, 
wachtend op het moment dat de Amerikaanse 

afb 1. Door het gedicht ‘in Flanders field...’ van de 
Canadese militaire arts John McCrae is de klaproos het 
symbool geworden voor Remembrance Day. Hier is de 
klaproos afgebeeld op een Post and Go automaatstrookje 
dat van 24 oktober tot 13 november 2016 verkrijgbaar 
was bij alle kiosken in het Verenigd Koninkrijk, op 
Jersey en Guernsey, in Gibraltar en Qatar. Met name 
de automaatstroken met opdruk Headquarters BFPO 
 (alleen verkrijgbaar in de kiosk ter plekke) zijn gezocht.

afb 2a/b. Duitse Veldpost
kaart met handstempel 
(type cirkelstaaf met 
bogen boven en onder) van 
de  Kaiserliche Deut
sche Feldpostexp van de 
28e Infanterie Divisie die 
op dat moment, 29 juli 1915, 
bij Reims in stelling ligt. 
De kaart met op de voorzijde 
generaal Hindenburg en 
stafchef Ludendorff is 
verstuurd door soldaat Her
mann die meldt dat het nog 
steeds rustig is in de stelling 
en hij vraagt zijn moeder 
om bij het volgende pakje 
chocolade mee te sturen.

afb 3a/b. Uitgeput door de oktoberrevolutie sluit Rusland op 3 maart 1918 in BrestLitovsk vrede met Duitsland en zijn bondgenoten. Rusland doet afstand van grote gebieden 
waaronder WitRusland. Met instemming van Duitsland wordt de Belarus Nationale Republiek uitgeroepen. Maar de militaire macht blijft in handen van de Duitse Heeresgruppe 
Kiev onder leiding van veldmaarschalk Eichhorn en later generaaloverste Graf von Kirchbach. Tot 3 februari 1919 is het hoofdkwartier in BrestLitovsk gevestigd waarna 
Duitsland het bestuur aan Polen overdraagt. Daarmee is deze door de Geheime Feldpolizei gecensureerde ansichtkaart waarschijnlijk een van de laatste veldpostkaarten uit deze 
stad en het bewijs dat er op 12 januari 1919 nog steeds Duitse troepen aan het Oostfront aanwezig waren.



NOVEMBER 2018 FILATELIE 587

‘Expeditionary Forces’ op voldoende sterkte 
zijn. In afwachting daarvan krijgt de Britse 
blokkade steeds meer invloed op de voedsel-
voorziening en de economie van Duitsland. 
Daarom besluit het Duitse opperbevel om met 
een krachtig en goed voorbereid offensief 
nog een keer alles op alles te zetten. Dit om 
op z’n minst een voor Duitsland voordelige 
vrede mogelijk te maken. Honderdduizen-
den manschappen krijgen maandenlang 
een uiterst zorgvuldige training en enorme 
hoeveelheden munitie worden naar het front 
getransporteerd zonder dat de geallieerden 
daar veel van merken. Die zijn verrast door de 
omvang van het ‘maartoffensief’ onder leiding 
van Ludendorff. (afb.4). Duitse troepen steken 
de Marne over en bedreigen Parijs maar in 
juli en augustus wordt het offensief met hulp 
van Amerikaanse troepen gekeerd. Daarna 
nemen de geallieerden het initiatief over 
met een aantal elkaar snel opeenvolgende 
offensieven. Zo worden tijdens het offensief 
bij Amiens 30.000 Duitse soldaten krijgs-
gevangen gemaakt (afb.5). Van maart tot 
augustus 1918 verliezen de Duitsers in totaal 
(gesneuveld, gewond of gevangen genomen) 
circa 680.000 man (afb.6+7). De geallieerden 
verliezen in diezelfde tijd ca 850.000 man.

Vooraf aan geallieerde kant
Hoofdrolspelers aan de geallieerde zijde zijn 
president Woodrow Wilson (afb 8) en de 
Franse Maarschalk Ferdinand Foch (afb 9). 
Op 6 april 1917 verklaart Amerika Duitsland 
de oorlog. Het Amerikaanse beroepsleger 
beschikt op dat moment over slechts 145.000 
manschappen. Na de invoering van de 
dienstplicht worden in snel tempo rekruten-
kampen opgezet en groeit dit aantal in korte 
tijd van 500.000 in mei 1918 naar 1 miljoen in 

augustus 1918, wanneer de ‘Army Expeditio-
nary Forces’ (AEF), onder leiding van generaal 
John J. Pershing, echt als US eerste leger aan 
de strijd gaan deelnemen. Voor kanonnen, 
tanks en vliegtuigen zijn ze afhankelijk van 
Frankrijk. De geallieerden kiezen voor een 
reeks kleine, elkaar snel opvolgende offensie-
ven met telkens een beperkt doel. Steeds op 
een andere plek aan het front en telkens met 
een numeriek overwicht ter plekke (afb 10).
Van 18 juli tot 4 augustus heroveren 3 Franse 

afb 4a/b. Veldpost 
ansichtkaart met 
afbeelding van generaal 
Ludendorff op 17 juni 
1918 verstuurd vanuit 
de omgeving van Reims. 
Ludendorff is op dat 
moment de legeraan
voerder van het Maart 
Offensief waarmee 
Duitsland aan het wes
telijk front nog een keer 
alles op alles wil zetten 
om een gunstige vrede 
af te dwingen. Het 
40e fuseliers Infanterie 
regiment van het 
tweede bataljon heeft in 
de voorafgaande weken 
tijdens het BlüchnerYorck offensief successen geboekt bij Soisson en Reims. Vijf dagen na het begin van dat offen
sief stond het Duitse leger op 90 km van Parijs. Maar op 17 juni, als deze kaart wordt verstuurd, is het laatste Duitse 
offensief tussen de Aisne en de Marne daags tevoren vastgelopen op verse Franse en Amerikaanse troepen. Hierna 
stokt de Duitse opmars wegens gebrek aan verse troepen. Steeds meer soldaten deserteren of worden slachtoffer 
van de griepepidemie. In augustus 1918 nemen de geallieerden het initiatief over en daarmee is dit een belangrijk 
keerpunt in de Eerste Wereldoorlog. 

afb 5. Op 8 november 1918 
is ook het 102e regiment 
van het Duitse leger in de 
buurt van Sedan en Metz 
nog volop in gevecht met 
Amerikaanse en Franse 
troepen. Terwijl in Duits
land zelf de revolutie is 
uitgebroken functioneert 
de Duitse veldpost nog 
zonder problemen. Deze 
strijd (onderdeel van het 
MaasAragon offensief) 
gaat door tot 11 november 
wanneer door de wapen
stilstand er een abrupt 
einde aan de gevechten 
komt.

afb 6. Het koninklijke Beierse 2e infanterie regiment Kronprinz is onder andere betrokken bij de slag om Verdun. Aan het eind van de oorlog, op 8 augustus 1918, is het regiment ge
decimeerd en bevindt het zich in de champagne streek tussen de Oise en de Aisne. De beeldzijde van de veldpostkaart laat een veldlazaret zien zoals er op dat moment tientallen zijn.
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legers en 5 Amerikaanse divisies de ‘Marne 
saillant’. Ze maken 50 km terreinwinst en ma-
ken 25.000 Duitsers krijgsgevangen. Daarmee 
is de terreinwinst van het Duitse maartoffen-
sief teniet gedaan.
Van 8 augustus tot 3 oktober volgt een Brits 
offensief in de Somme-sector bij Amiens. 
Resultaat: 4 km terreinwinst, 18.000 doden, 
3.000 krijgsgevangenen en 400 kanonnen 
buitgemaakt. Van 21 tot 31 augustus volgt een 
Brits, Canadees, Australisch offensief richting 
Vlaanderen waarbij voor het eerst met Mark V 
tanks de Hindenburg linie wordt doorbroken.

Van 12 tot 29 september volgt een onafhan-
kelijk Amerikaans offensief tegen de St. Mi-
chiel saillant waarbij 8.000 Duitse soldaten 
gevangen worden genomen en 443 kanonnen 
buit worden gemaakt. Maar bij Aragon wordt 
de opmars gestuit. 
Van 28 september tot 1 november volgt 
opnieuw een Belgisch, Brits, Frans offensief 
richting Vlaanderen. Op 19 oktober veroveren 
de Britten Kortrijk en op 23 oktober wordt 
Waregem door de Fransen veroverd. Op 1 no-
vember trekken de Duitsers zich terug achter 
de Schelde (afb 11).

Volgens het World War I Databook van 
Ellis&Cox kostten deze offensieven de Duit-
sers meer dan 1 miljoen doden en gewonden 
terwijl de geallieerden 1,46 miljoen doden en 
gewonden telden. 
Het geallieerde opperbevel stelt dan ook vast 
dat Duitsland nog niet gebroken is en in staat 
moet worden geacht om een zodanige positie in 
te nemen waardoor de vredesonderhandelingen 
nog ernstig bemoeilijkt kunnen worden.

De onderhandelingen/ plan Ludendorff
Op 28 september 1918 krijgt Ludendorff een 
attaque en op 29 september doet het Duitse 
opperbevel, onverwacht en in weerwil van de 
positieve berichten tot dat moment, de me-
dedeling dat de oorlog niet meer kan worden 
gewonnen en dat de regering onmiddellijk een 
wapenstilstand moet aanvragen. Deze drama-
tische mededeling is het sein voor een aantal 
ontwikkelingen die uiteindelijk zullen resul-
teren in de ineenstorting van het Duitse Rijk. 
De pasbenoemde rijkskanselier prins Max von 
Baden weigert om zich door de militairen voor 
een voldongen feit te laten plaatsen maar het 
opperbevel houdt vol dat er geen dag meer 
te verliezen is en op 4 oktober wordt er via 
Zwitserland een verzoek naar de Amerikaanse 
president Wilson gestuurd om te onderhande-
len op basis van zijn 14 punten en volstrekte 

afb 7. Deze brief van een Duitse gevangene is afkomstig van een relatief klein detentie kamp bij Douglas op Isle of Man. 
Het grote kamp Kockaloe bij Patrick, ook op Isle of Man, heeft een omtrek van 5 km2 en huisvest 24.000 gevangenen in 
barakken omgeven door 1.100 km prikkeldraad. Het kamp heeft zelfs een eigen spoorlijn. Deze kampen zijn in gebruik 
tot 1919 en de langdurige opsluiting resulteert in een hoger zelfmoord percentage als gevolg van de prikkeldraad ziekte. 

afb 8. USA FDC uit 1956 met afbeelding van Woodrow Wilson, 
de president die Amerika buiten de oorlog wilde houden maar 
als Duitse onderzeeboten ook Amerikaanse schepen torpede
ren zich gedwongen ziet om Duitsland de oorlog te verklaren.

afb 9. Maarschalk 
Ferdinand Foch op 
een zegel die op 
1 mei 1940 wordt 
uitgegeven. Na de 
machtsovername 
door de Duitsers 
wordt de zegel nau
welijks nog gebruikt 
en op 25 november 
1940 weer ingetrok
ken door het Vichy 
bewind. Een gestem
peld poststuk is dus 
redelijk zeldzaam.

afb 10. Franse FDC van 10 september 1988 bij de uitgifte van een postzegel naar aanleiding van de 70e ver
jaardag van de wapenstilstand. Het kaartje toont het verloop van het honderd dagen offensief van de gealli
eerden. Dit offensief vond plaats van 8 augustus 1918 tot 11 november 1918, en leidde tot het terugtrekken 
van het Duitse leger uit Frankrijk. Na het verlies van de Hindenburglinie kwam het Duitse opperbevel tot 
het inzicht dat de oorlog verloren was. Dit leidde ten slotte tot een wapenstilstand en uiteindelijk vrede.

afb 11. Het Belgische postbedrijf bpost gaf in 2017 een reeks postzegels 
uit in het kader van de Derde Slag om Ieper die 100 jaar geleden (31 juli 
6 november) plaatsvond. Daarbij is een zegel waarop de ruïnes van de 
lakenhal te zien zijn. De postzegels waren te koop op zaterdag 21 en zon
dag 22 oktober in CC Den Briel in Brielen. Daar vond dat weekend Yprifil 
plaats, een tentoonstelling van filatelisten uit West en OostVlaande
ren. De postzegel met de verwoeste lakenhal werd in een beperkte oplage 
gedrukt en was te koop voor 2 euro. De aanval bij Ieper loopt vast in de 
modder bij het dorpje Passendale. Pas een jaar later, in oktober 1918, lukt 
het de geallieerden om WestVlaanderen te veroveren. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/8_augustus
https://nl.wikipedia.org/wiki/1918
https://nl.wikipedia.org/wiki/11_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/1918
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hindenburglinie
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gelijkheid. Na overleg met de geallieerden 
eist Wilson op 8 oktober de terugtrekking van 
Duitse troepen uit de bezette gebieden en 
op 14 oktober in een tweede nota het staken 
van de duikbootoorlog. Dit is voor Ludendorff 
niet acceptabel en op grond van de gunstige 
berichten van het front en het uitblijven van 
een geallieerde doorbraak verandert hij van 
mening. Tijdens een gesprek met de rijks-
kanselier op 9 oktober lanceert hij het ‘plan 
Ludendorff’. Dat komt erop neer dat hij de wa-
penstilstand die geen capitulatie mag zijn wil 
gebruiken om de Duitse troepen bliksemsnel 
terug te trekken over de Maas om zo de front-
lijn te verkorten van 400 naar 245 km. Tegelijk 
wil hij het vrijkomende niemandsland grondig 
en totaal vernietigen zodat het de geallieerden 
maanden kost om het Duitse leger te volgen. 
Eenmaal over de Maas wil hij het leger grondig 
reorganiseren. De rijkskanselier, die een en an-
der zorgvuldig wil afwegen, geeft Ludendorff 
een lijst met 21 vragen en belegt alvast een 
regeringsvergadering voor 17 oktober. Tijdens 
deze urenlange vergadering suggereert de 
minister van Oorlog, Scheüg, dat het wellicht 
mogelijk is om eenmalig 600.000 tot 700.000 
extra man bijeen te brengen voor een snelle 
inzet aan het front. De vergadering besluit 
uiteindelijk om de 2e nota van Wilson niet te 
accepteren en tijd te winnen. Toch geeft de 
rijkskanselier enkele dagen later het bevel om 
de onderzeebootoorlog te staken wat volgens 

Ludendorff betekent dat Duitsland hiermee de 
weg naar capitulatie is ingeslagen (afb 12).

Einde onderzeebootoorlog
Hierna stuurt Wilson, na overleg met de 
geallieerden, op 23 oktober een nieuwe nota 
met daarin zwaardere eisen waaronder het 
aftreden van keizer Wilhelm II. Zonder overleg 
met de rijkskanselier reageert het opperbevel 
hierop met de mededeling dat de eisen van 
Wilson onaanvaardbaar en in strijd met de 
Duitse eer zijn zodat niets anders overblijft 
dan de strijd voort te zetten. Bovendien roepen 
zij het leger op om de regering en de onder-
handelingen te negeren. Op 26 oktober wordt 
Ludendorff voor dit eigenmachtig optreden 
door de Duitse keizer ontslagen. Parallel 
aan deze gebeurtenissen werkt de ‘Oberste 
Seekriegsleitung’ aan een geheim plan om de 
Duitse vloot nog eenmaal een beslissende slag 
te laten leveren met Britse Royal Navy. Als de 
matrozen, ondanks de geheimhouding door de 
staf, erachter komen dat ze op weg zijn naar 
een zinloze zeeslag en mogelijke zelfvernieti-
ging, slaan ze aan het muiten. Op 3 november, 
eenmaal terug in Kiel, worden enkele matrozen 
gearresteerd en de demonstratie die daarop 
volgt is het begin van een revolutie die zich in 
de daaropvolgende dagen over heel Duitsland 
verspreidt. In Berlijn, Bremen, Hamburg en 
München worden arbeiders- en soldatenraden 
opgericht. Zo wordt op 8 november de Frei-
staat Bayern uitgeroepen (afb 13).
Op 9 november 1918 wordt de sociaalde-
mocraat Friedrich Ebert (afb 14) de nieuwe 
rijkskanselier en doet keizer Wilhelm II afstand 
van de troon om de volgende dag politiek asiel 
aan te vragen in Nederland.

Ondertekening
Op 7 november ontvangt het Duitse opperbe-
vel instructies voor het sturen van een delega-
tie naar Frankrijk om te onderhandelen over 
een wapenstilstand. De delegatie onder leiding 
van Matthias Erzberger arriveert op 8 novem-
ber in Compiègne waar hem door maarschalk 
Foch in een spoorwegwagon een dictaat werd 
voorgelegd. Door het ontbreken van goede 
verbindingen worden deze voorwaarden pas 
op 10 november aan de Duitse legerleiding 
voorgelegd. Gegeven de situatie rest hun niets 
anders dan de voorwaarden te accepteren 

waarna op 11 november ’s ochtends om 5 uur 
de wapenstilstand die om 11 uur zal ingaan 
wordt ondertekend (afb 15).
De voorwaarden van de wapenstilstand 
betekenen een totale nederlaag voor Duits-
land. Duitsland moet zich binnen 15 dagen 
terugtrekken uit België, Frankrijk en Elzas 
Lotharingen maar ook uit Oost-Europa. Bo-
vendien moeten de troepen zich terugtrekken 
tot 40 kilometer ten oosten van de Rijn. Al het 
oorlogsmaterieel, geschut, vliegtuigen en de 
hele vloot moet aan de geallieerden worden 

afb 12a/b. Na een oproep 
van het opperbevel aan 
het leger om de regering 
en de onderhandelingen 
te negeren wordt de 
overspannen Ludendorff 
door de keizer ontslagen 
en beschuldigd van 
hoogverraad. Ludendorff 
vlucht vermomd naar 
Zweden maar keert in 
1919 weer terug naar 
Duitsland.

afb 13. Op 7 november 
1918 slaat de Duitse 
novemberrevolutie over 
naar de Beierse hoofdstad 
München. Koning Lud
wig III wordt afgezet en 
de sociaaldemocraat Kurt 
Eisner roept de Beierse 
vrijstaat uit. Dienstzegels met opdruk ‘Volkstaat Bayern’ 
verschijnen op 1 maart 1919 en blijven in gebruik tot 
30 juni 1920. Ook als na 7 april 1919 de raden(=sovjet) 
republiek Bayern wordt uitgeroepen en de gewone post
zegels voorzien worden van de opdruk ‘Freistaat Bayern’.

afb 14. Postzegel met afbeel
ding van Friedrich Ebert, 
de eerste rijkspresident 
van Duitsland, met opdruk 
30 juni 1930 als datum 
waarop de bezettingstroepen 
zich terugtrekken uit het 
Rijnland.

afb 15. Generaal Foch en anderen bij het verlaten van de 
treinwagon waar enkele uren daarvoor de wapenstilstand 
getekend is. De treinwagon waar de wapenstilstand 
getekend is wordt een toeristische trekpleister. In 1927 
wordt rond deze wagon bij Compiègne een museum inge
richt. Dezelfde wagon wordt op 22 juni 1940 door Hitler 
gebruikt bij de capitulatie van het Franse leger.
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overgedragen en de krijgsgevangenen 
vrijgelaten en gerepatrieerd. Het gebied ten 
westen van de Rijn wordt ingenomen door 
een bezettingsleger (afb 16).

Wapenstilstand
De ondertekening van de wapenstilstand 
wordt algemeen beschouwd als het einde 
van de Eerste Wereldoorlog. Een gebeurtenis 
die in heel veel landen regelmatig, en zeker 
nu in 2018, wordt herdacht met de uitgifte 
van een herdenkingspostzegel (afb 17-22). In 
Nieuw-Zeeland is de nationale postzegelten-
toonstelling van 2018 op 9-11 november in 
Dunedin zelfs helemaal gewijd aan de wapen-
stilstand. De New Zealand Post organiseert 
dan de Armistice Stamp Show 2018. Het 

besluit van de Canada Post Corporation om in 
2018 geen postzegel uit te geven ter gelegen-
heid van de wapenstilstand heeft inmiddels 
geleid tot officiële protesten van Canadese 
postzegelverenigingen bij Canada Post en de 
ministeries van Defensie en Veteranen Zaken. 

Militaire nederlaag of dolkstoot-legende
Begin november was de militaire positie van 
Duitsland uitzichtloos maar tussen de beide 
wereldoorlogen waren er veel Duitsers die ge-
loofden dat de oorlog niet op het slagveld was 
verloren maar dat de linkse novemberrevolu-
tie het land had ondermijnd en dat de linkse 
regering de legerleiding had gedwongen om 
de strijd te staken. De theorie dat Duitsland de 
oorlog zou hebben verloren aan het thuisfront 

wordt tegenwoordig alom als te simplistisch 
gezien en daarom ook wel dolkstootlegende 
genoemd. Aanhangers van deze theorie, 
leden van een extreemrechtse groep, ver-
moorden in augustus 1921 Erzberger omdat 
ze hem beschouwen als een landverrader die 
de wapenstilstand had ondertekent.
Een andere theorie – evenmin onderbouwd 
– gaat ervan uit dat Hindenburg en Luden-
dorff de chaos zagen aankomen en daar 
bewust aan hebben meegewerkt om te zijner 
tijd door middel van een staatsgreep als 
sterke mannen weer terug te komen. Feit is 
dat Ludendorff in 1920 betrokken is bij een 
mislukte staatsgreep tegen de socialistische 
regering en dat hij van 1920 tot 1924 nauw 
samenwerkt met Adolf Hitler. Als de Bierkel-
lerputsch in München geslaagd zou zijn 
was Ludendorff rijksminister van Defensie 
geworden. Maar ook deze coup mislukt.
Hindenburg daarentegen wordt in 1925 
gekozen tot president van het Duitse Rijk 
(afb 23). In 1933 wordt hij herkozen ondanks 
dat hij aan dementie leed.

afb 23. Postzegel met afbeel
ding van rijkspresident Paul 
von Hindenburg uitgegeven 
op 1 september 1928 en op 
30 juni 1930 voorzien van een 
opdruk ter gelegenheid van 
de aftocht van de bezettings
troepen uit het Rijnland.

afb 16. Veldpostbrief van US soldaat Earl op 29 april 1919 verstuurd vanuit Neuwied op 
de linker Rijnoever aan zijn nichtje Helen in Vermont USA. Het derde A.E.F. vormt op dat 
moment samen met Belgische troepen het bezettingsleger van de linker Rijnoever.

afb 19. New Zealand 1978 FDC ter gelegenheid van de 60e verjaardag van de wapenstilstand. 
Ook NieuwZeelandse postbeambten geven massaal gehoor aan de oproep om te dienen bij de 
New Zealand Expeditionary Forces met als gevolg dat de openingstijden van de postkantoren 
drastisch ingeperkt worden. 230 van hen sneuvelen en de situatie wordt nog verergerd door 
de griepepidemie die in november 1918 zijn hoogtepunt bereikt. Door het publiek karakter van 
hun werk zijn zij vatbaarder voor besmetting en 70 postbeambten bezwijken aan de griep.

afb 17. Cana
dese zegel uit 
1968 ter gele
genheid van de 
50e verjaardag 
van de wapen
stilstand.

afb 18. Franse zegel uit 
1978 ter gelegenheid van 
de 60e verjaardag van 
de wapenstilstand. Met 
uitzondering van 1928 heeft 
Frankrijk elke 10 jaar een 
zegel uitgegeven ter gelegen
heid van de wapenstilstand.

afb 20. Op 9 november 
1968 geeft België voor 
de 50e verjaardag van de 
wapenstilstand een serie 
van 4 zegels uit. Deze 
zegel toont de intocht 
van de koning in Brussel 
op 22 november 1918.

afb 21. Een gepersonaliseerde Franse postzegel van la Poste, een 
zogenoemde Montimbramoi© zegel met de wapenstilstand van 
1918 als onderwerp. Afgestempeld op 13 november 2012.

Afb22. Deze poppy zegel is uitgege
ven op 6 november 2008 ter gelegen
heid van Remembrance day. In het 
blad van de klaproos is het gezicht 
van een Engelse soldaat zichtbaar.
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Het is bijna zover: Postzegel
vereniging Breda bestaat 125 jaar!

(advertorial)

n Filatelie nummer 6/7 van dit jaar (blz 
363) vraagt Dennis Smits zich af waar-
om we dingen doen zoals we ze doen. 
En daarmee bedoelt hij specifiek de 

manier van tentoonstellen. Hij stelt zich een fila-
telistische wereld voor ‘waarin we verzamelingen 
digitaal tentoonstellen aan iedereen die het wil 
zien. Een tentoonstellingspresentatie die altijd en 
overal bereikbaar is en niet gebonden is aan tijd- 
of geografische barrières’. Zijn opmerking dat hij 
wellicht aan het dagdromen is klopt echter niet. 
Al in 2002 organiseerde de Postzegelvereniging 
Haarlemmermeer – voor zover toen bekend – 
onder de naam Philaned de eerste postzegel-
tentoonstelling op internet. Die tentoonstelling 

ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan van de 
vereniging is een jaar lang online geweest met 
inzendingen uit binnen- en buitenland. Vanwege 
hoge kosten voor het onderhoud van het speciaal 
hiervoor ontwikkelde programma is Philaned na 
dat jaar offline gegaan. Maar de Postzegelvereni-
ging Haarlemmermeer is nog steeds eigenaar 
van de domeinnaam Philaned.
Het is dus logisch dat het artikel van Dennis mij 
als initiatiefnemer van Philaned aan het denken 
zette. Sinds 2002 is er heel veel veranderd op 
ICT gebied. Het opzetten van een website en het 
onderhouden ervan is iets wat iedereen met een 
beetje ICT basisvaardigheden kan. De kosten van 
de webhosting zijn laag. Het versturen van grote 
hoeveelheden data is tegenwoordig geen enkel 
probleem meer. En – ook belangrijk – steeds 
meer verzamelaars beheersen Word of verge-

lijkbare programma’s. Zo worden bijvoorbeeld 
alle artikelen van het maandblad Onder de loupe 
van de Postzegelvereniging Haarlemmermeer 
ook op de website www.pzvh.nl gepubliceerd. En 
iedereen maakt tegenwoordig gebruik van allerlei 
internetveilingen.
Een snelle rekensom leert mij dat het wellicht mo-
gelijk is om voor minder dan € 25,– per  inzending 
per jaar een kostendekkende exploitatie van 
een filatelistische internettentoonstelling op te 
zetten. Uitgangspunt is dan wel dat de  website 
wordt onderhouden door vrijwilligers. Alle reden 
dus voor de KNBF of het Samenwerkings Verband 
Filatelie om het voortouw te nemen met een stu-
die naar de haalbaarheid van een filatelistische 
internet tentoonstelling. Bij deze bied ik mij aan 
als initiatiefnemer/ vrijwilliger.

Piet Dees

Philaned 2

L E Z E R S P O S T

I

Postzegels behoren ongetwijfeld tot 
het erfgoed van de samenleving en 
bijzondere gebeurtenissen in de 

postzegelwereld verdienen het dan ook 
te worden gememoreerd. Zo’n gebeurte-
nis is zeker het 125-jarig bestaan van de 
Postzegelvereniging Breda (PV Breda)!
Op 17 en 18 november 2018 zal deze ver-
eniging haar 125-jarig bestaan  vieren. 
Daar is dan ook alle reden toe: de 
vereniging – opgericht op 21 november 
1893 – is de oudste postzegelvereniging 
van Nederland. Dat feit op zich is daar-
mee nog geen bijzondere verdienste. 

ER IS DAN OOK MÉÉR!
De Postzegelvereniging Breda heeft 
vanaf haar oprichting een belangrijke 
rol gespeeld in de Nederlandse Filate-
lie. Zij was ook nauw betrokken bij de 
oprichting van de inmiddels Koninklijke 
Nederlandse Bond van Filatelisten- 
verenigingen. En was medeoprichter 
van de Stichting Nederlandsch Maand-
blad voor Philatelie, uitgever van het 
maandblad Filatelie.
De Burgemeester van Breda zal op de 
17e november om 11.00 uur de manifes-
tatie officieel openen.

Wilt u hierover meer lezen dan wordt u 
de uitgave van het jubileum boek dat 
op 17 november wordt gepresenteerd 
aangeraden. 
De Breda collectie – brieven, eerste 
dag-enveloppen et cetera – is tijdens 
de Tweedaagse in november 2018 in De 
Vlieren aanwezig en is gedeeltelijk in 
dit boekje opgenomen.
Voor deze gelegenheid komt naast de 
uitgave van het jubileumboek ook een 
velletje persoonlijke postzegels van tien 
stuks uit. De beide uitgaven zijn verkrijg-
baar bij de viering van het jubileum. 
Het jubileumboek en het velletje van 
10 persoonlijke postzegels is ook te be-
stellen door overmaking van 12,50 euro 
voor het jubileumboek of 13 euro voor 
de postzegels over te maken op reke-
ning NL 44 RABO 0107966859 t.n.v. 
Postzegelvereniging Breda te Etten-
Leur onder vermelding van uw adres.

•	Grote	verzamelbeurs	op	17	&	18	november

•	Kleine	tentoonstelling
	 17	november	‘Dag	van	de	Jeugdfilatelie’
	 Tevens	een	filatelistische	jeugdhoek	

•	Gratis	postzegels	voor	iedere	bezoeker

•	Veiling	op	18	november	

Openingstijden	op	17	&	18	november:
van	10	uur	tot	16	uur.	Gratis	toegang

De	Vlieren,	
Mgr.	Nolensplein	1,	4812	JC	Breda

http://www.pzvh.nl/
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n 1821 maakten beide landen deel uit 
van het 1e onafhankelijke Mexicaan-
se Keizerrijk. Met andere Centraal-
Amerikaanse landen scheidden zij 

zich twee jaar later af, om samen de Verenigde 
Staten van Midden-Amerika (Estados Unidos 
de América Central) te vormen. Deze Federa-
tie viel in 1840 uiteen. Vervolgens begonnen 
de discussies pas echt (afb. 1+2).

Annexatie van Nicoya 1824
Geografisch gezien omvat Nicoya het grootste 
deel van de huidige Costa Ricaanse provincie 
Guanacaste. Oorspronkelijk werd dit gebied in 
het noordoosten begrensd door de Río la Flor 
en de Lago de Nicaragua, in het zuiden door 
de Río Salto en in het oosten door de lijn tot 
aan het begin van de Río San Juan. Dit gebied 
genoot een relatieve autonomie, maar viel in 
civiele en bestuursrechtelijke zaken onder ‘La 
Capitanía de Guatemala’. In 1812 moest de 
provincie Costa Rica een afgevaardigde sturen 
naar de rechtbank in Cadiz. Omdat de Costa 
Ricaanse bevolking klein was, was de provincie 
Nicoya tijdelijk toegetreden tot de provincie 
van Costa Rica zodat het minimale aantal in-
woners werd bereikt om een dergelijke verte-
genwoordiger benoemd te krijgen. Nicaragua 
protesteerde hiertegen en probeerde Nicoya 
te dwingen om te kiezen bij welke provincie 
ze wilde horen. Daarop besloten de inwoners 

De grensconflicten tussen 
Costa Rica en Nicaragua

I

In het eerste kwart van de 19e eeuw viel het Spaanse rijk 
in Latijns-Amerika uiteen. Dit leidde tot conflicten over de 
afbakening van de grenzen tussen de verschillende autonome 
regio’s/landen. Latijns-Amerika, met inbegrip van Nicaragua en 
Costa Rica, werd veroverd door de Spanjaarden in de 16e eeuw. 
door Ap Koopman

van Nicoya een algemene bijeenkomst te 
organiseren. Costa Rica bleek de beste optie 
en op 25 juli 1824 besloot men toe te treden 
tot de provincie Costa Rica (afb. 3-5).
De grens tussen Costa Rica en Nicaragua 
heeft een lengte van 309 km. De noordelijke 
grens van Costa Rica met Nicaragua loopt 
bijna direct vanaf de Caribische Zee langs de 
Río San Juan en het Lago de Nicaragua in de 
richting van de Stille Oceaan. Het integreren 
en definiëren van de grens duurde van 1826 
tot 1838.

Nationale campagne van 1856-1857
De 19e eeuw werd in Nicaragua gekenmerkt 
door een strijd tussen de conservatieven en 
liberalen. De democratische liberale partij 
zocht militaire steun bij William Walker, 
een Amerikaans arts, advocaat, journalist 
en huurling die verschillende particuliere 
militaire expedities in Latijns-Amerika or-
ganiseerde. Dit leidde tot een bezetting van 
Nicaragua in 1855 door een Filibuster leger 
(vrijbuiters) onder zijn commando. Op een 
gegeven moment was zijn invloed zo groot 
dat hij zichzelf benoemde tot de president 
van Nicaragua.
In 1856 werd Costa Rica bij dit geschil be-
trokken. De achtergrond van deze complexe 
situatie was:
• De consolidatie van de economische, 

politieke en sociale situatie van Costa Rica 
(koffie-export);
• De instabiele politieke situatie van 
Nicaragua;
• De geopolitieke en strategische belangen 
van de Verenigde Staten en het Verenigd 
Koninkrijk. Hierbij speelde de transit-route via 
de Río San Juan, het Lago de Nicaragua en de 
landengte van Rivas als blauwdruk van een 
inter-oceanisch kanaal een rol;
• De expansionistische politiek van de 
Verenigde Staten na de afschaffing van de 
slavernij.

Na verschillende veldslagen en na afloop van 
een cholera-epidemie, was het hoofddoel 
van Costa Rica, zich meester te maken van 
de toegang tot de route via de Río San Juan, 
waarover de Filibusters bevoorraad werden. Er 
volgden nog enkele gevechten, waarbij andere 
Midden-Amerikaanse republieken betrokken 
waren. Uiteindelijk – mede door druk vanuit 
het Amerikaanse Congres – leidde dit op 1 mei 
1857 tot de capitulatie door William Walker 
(afb. 6).

Het geschil over de Río San Juan
Er waren talloze conflicten tussen de twee 
Midden-Amerikaanse landen over de juiste 
afbakening van hun gemeenschappelijke 
grenzen aan de oostzijde en de interpretatie 
van het recht van de navigatie op de Río San 
Juan, zoals vastgesteld in het Verdrag van 
de Cañas-Jerez uit 1858. Na dit, bevestigd in 
een arbitrageprocedure door de Amerikaanse 
president Grover Cleveland in 1888 en in 
1916 nogmaals beoordeeld door het Hof van 
Justitie van Midden-Amerika, had Nicaragua 
de soevereiniteit over de Río San Juan. Costa 
Rica had het recht om over een deel van de 
rivier handelsgoederen te vervoeren, indien 
nodig vergezeld door Nicaraguaanse douane-
ambtenaren. Costa Rica’s goederen waren niet 
onderworpen aan belastingen. En zo ja, dan in 
onderling overleg. In eerste instantie had de 
mogelijkheid dat de Río San Juan als de route 
voor het Nicaragua-Canal zou kunnen worden 

Afb. 1. Nicaragua 
 1986  500ste ver
jaardag van de ont
dekking van Amerika 
(1992) Mi.nr. 2704 
 1 Córdoba  kaart 
van MiddenAme
rika en Mi.nr. 2705 
 1 Córdoba  vloot 
van Columbus.

Afb. 2. Costa Rica  1987  
Christopher Columbus Dag. 
Mi.nr. 1338  30 colon  kaart 
MiddenAmerika (16de eeuw) 
 beschrijving ‘Audencia del 
Guatemala’, dit omvat het 
huidige gebied van Guatemala, 
Belize, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua, Costa Rica en de 
Mexicaanse deelstaat Chiapas.

Afb. 3. Costa Rica  1885  
Mi.nr. 3A  5c  violet blauw, 
opdruk zwart. Uitgave voor 
Guanacaste tussen 1885 en 
1889. De opdruk van de provin
cienaam heeft plaatsgevonden 
om de postzegels die in de pro
vincie Guanacaste met korting 
werden verkocht te herkennen. 

De zegels met opdruk Guanacaste golden alleen in deze 
provincie. In 1891 verviel de korting, reeds verworven 
zegels konden tot eind 1892 worden gebruikt. 

Afb. 4. Costa Rica  1924  100e ver
jaardag van de opneming van de provin
cie van Nicoya. Mi.nr. 120  1c  kaart 
van Guanacaste.

Afb. 5. Costa Rica 
 1965  inbeslag
neming van Nicoya 
provincie (uit een 
serie van 6 postzegels). 
Mi.nr. 678  15c  
oorkonde en Mi.nr. 679 
 35c  kaart van de 
provincie Nicoya, 
Guanacaste.



NOVEMBER 2018 FILATELIE 593

gebruikt het geschil verscherpt. Maar de 
bouw van het Panamakanaal en het wegvallen 
van het Nicaragua interoceanisch kanaal-
project, hebben het motief voor wrijving sterk 
verminderd.

Internationaal Hof van Justitie (Inter-
national Court of Justice/ICJ) 2009
Het geschil ontstond in 1998 toen Nicaragua 
de aanwezigheid van Costa Ricaanse politie-
agenten op de Río San Juan verbood, omdat 
Nicaragua dit zag als een schending van hun 
soevereiniteit; pas sinds 1949 verbiedt de 
Grondwet van Costa Rica het bestaan van 
een leger in vredestijd. Ook legde Nicaragua 
eenzijdig een belasting van US$ 25 op voor 
elke Costa-Ricaanse toerist met producten 
die niet werden gedekt door het Verdrag. Op 
13 juli 2009 bevestigde de ICJ het recht van 
vrije vaart van Costa Rica op de Río San Juan. 
Nicaragua had het recht om de scheepvaart 
op de Río San Juan te regelen en een paspoort 
of identiteitsdocument te eisen. Het vissen 
door Costaricanen vanaf hun kant van de Río 
San Juan viel onder gewoonterecht (afb. 7+8).

Isla Calero 2010
In oktober 2010, begon Nicaragua met het 
uitbaggeren van de Río San Juan aan de Cari-
bische kust over een lengte van 33 kilometer. 
Costa Rica beklaagde zich over de inzet van 
Nicaraguaanse troepen en de veroorzaakte 

schade aan het milieu in de ‘wetlands’ op Isla 
Calero. Nicaragua wees alle bezwaren af en 
antwoordde dat Costa Rica hun grondgebied 
was binnengevallen. Costa Rica wierp tegen 
dat Nicaragua hun actie rechtvaardigde, zich 
baserend op een grens, zoals die op Google 
Maps werd aangegeven. Later bleek die 
inderdaad verkeerd te zijn en werd deze door 
Google gecorrigeerd (afb. 9, landkaartjes 
grensgebied).

Kibbelen over oplossing conflict
Beide landen hadden verschillende bena-
deringen om het probleem op te lossen. 
Nicaragua voerde aan dat het grensconflict 
zou moeten worden opgelost door het Inter-
nationale Hof van Justitie (ICJ), terwijl Costa 
Rica beweerde dat het een militaire invasie 
was die bij de Organisatie van Amerikaanse 
Staten (OAS) thuis hoorde. De ambassadeurs 
van de OAS besloten daarop dat Costa Rica en 
Nicaragua zich beide met hun troepen uit het 
conflictgebied langs hun gemeenschappelijke 
grens moesten terugtrekken en besprekingen 
moesten beginnen om hun juridische geschil 
op te lossen. Op 18 November 2010 maakte 
Costa Rica een zaak tegen Nicaragua aan-
hangig bij de ICJ. De ICJ kwam in maart 2011 
met een voorlopige beslissing. Zowel Costa 
Rica als Nicaragua mochten geen burgers, 
veiligheidstroepen en politie in dit betwist 
gebied toelaten. Uitgezonderd waren burgers 

uit Costa Rica, als het om milieukwesties ging. 
Nicaragua mocht doorgaan met baggeren 
omdat Nicaragua de soevereiniteit over de 
rivier bezat.
In de tussentijd was er een nieuw probleem 
ontstaan: Costa Rica bouwde een weg langs 
de grens met Nicaragua. Nicaragua beweerde 
dat hiermee de ‘wetlands’ en het Nationaal 
Park van Costa Rica werd aangetast. Costa 
Rica voerde aan dat het noodzakelijk was 
voor de bescherming tegen ‘Sandinisten’ en 
voor de levering van elektriciteit en andere 
behoeften aan mensen die op een afgelegen 
plek woonden. Vóór aanleg van de weg, was de 
Río San Juan de enige mogelijkheid om hun 
woongebied te bereiken.

Het arrest de ICJ uitgebracht op 
16  december 2015 
Het Hof verklaarde:
• Costa Rica heeft de soevereiniteit over het 
betwiste gebied. Door het uitbaggeren en 
de militaire aanwezigheid op Costa Ricaans 
grondgebied heeft Nicaragua de territoriale 
soevereiniteit van Costa Rica geschonden. 
Daarnaast doet Nicaragua inbreuk op Costa 
Rica’s recht om op de Río San Juan te navige-
ren, conform het Verdrag uit 1858.
• Nicaragua heeft de verplichting, de mate-
riële schade – veroorzaakt door hun illegale 
activiteiten – aan Costa Rica te vergoeden. 
Deze compensatie moet door beide partijen 

Afb. 6. Costa Rica  1957  100ste verjaardag van het einde van 
de oorlog tegen de Filibusters. Mi.nr. 523  5c  kaart Costa Rica/
Mi.nr. 524 10c  kaart van Guanacaste /Mi.nr. 525 15c  kamp 
van de Filibusters.

Afb. 7. Nederland  1951 
 Internationaal Hof van 
Justitie, Den Haag. S28  
afbeelding Vredespaleis 
Den Haag.

Afb. 8. Nicaragua  1985 13e conferentie van 
de AmerikaansSpaanse Postunie in Havana. 
Mi.nr. 2576  7 Córdoba  vliegtuig, kaart Nicaragua 
met de grens dicht bij de rand van Lago de Nicaragua.

Afb. 9 a/b. Kaarten van Isla Calero en de wetlands met het omstreden grensgebied.
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voor 16 december 2016 worden vastgesteld, 
of bij gebreke van een overeenkomst door het 
Hof (ICJ).
• Costa Rica is nalatig, omdat het verzuimd 
heeft – als de algemene verplichting krach-
tens internationaal recht – om een milieuef-
fectrapportage voor de bouw van de weg uit 
te voeren.
• In juni 2016 heeft Costa Rica de door Nicara-
gua te betalen schade op US$ 6.700.000,- ge-
schat. Daarbij was overeengekomen dat Costa 
Rica een tweede evaluatie zou accepteren als 
Nicaragua daarom vragen zou. Voor de uiter-
ste datum, op 16 december 2016, verklaarde 
de president van Nicaragua, Daniël Ortega, 
publiekelijk, dat zijn land bereid was de boete 
te betalen. Daarop verlengde Costa Rica de 
termijn voor het overeengekomen bedrag.

Geen overeenstemming
Echter, de problemen waren nog niet voorbij. 
Op 16 januari 2017 was er nog steeds geen 
overeenstemming bereikt over het bedrag van 
de schade. Costa Rica op zijn beurt diende 
een klacht in bij de ICJ over een nieuwe 
militaire aanwezigheid op zijn grondgebied 
en vroeg het gerechtshof om het definitieve 
bedrag van de compensatie en de datum, 
volgens de resolutie van het jaar 2015, vast te 
stellen. 
Onlangs, op 2 februari 2018, heeft het Interna-
tional Gerechtshof in Den Haag de definitieve 
zeegrenzen tussen Nicaragua en Costa Rica 
in de Stille Oceaan en de Caribische Zee en 

een klein stukje grensgebied in het afgelegen, 
omstreden wetland, vastgelegd. Als onderdeel 
van het complexe besluit heeft de Verenigde 
Naties – als de hoogste juridische instantie – 
besloten dat de Nicaraguaanse militaire basis, 
die op een deel van de omstreden kust in de 
buurt van de monding van de Río San Juan 
op Costa Ricaanse grondgebied ligt, moet 
worden ontruimd.

Afgaande op de twee gevallen die door Costa 
Rica waren ingediend, beschouwde het uit 
16-rechters bestaande VN-orgaan, de getrok-
ken kustlijnen van beide landen en een aantal 
eilanden, als ‘eerlijke’ maritieme grenzen. 
Deze besluiten zijn belangrijk en hebben een 
impact op het gebied van visrechten en het 
onderzoek naar bodemschatten. Allereerst 
gebood het VN-hof, Nicaragua tot het vergoe-
den van de milieuschade veroorzaakt door de 
illegale bouwwerkzaamheden in de omgeving 
van de monding van de Río San Juan. Tege-
lijkertijd bevestigde het hof de uitspraak van 
het voornaamste gerechtelijke orgaan van de 
Verenigde Naties (december 2015), namelijk, 
dat Nicaragua Costa Rica’s soevereiniteit 
geschonden had, vanwege de militaire basis 
en het graven van kanalen in de buurt van 
de rivier, aan de kust van de Caribische Zee. 
Uiteindelijk werd Nicaragua verplicht tot het 
betalen van iets meer dan US$ 378.890,- voor 
milieuschade en andere kosten die Costa Rica 
had geleden, een fractie van de $ 6,7 miljoen 
die door ‘San José’ waren verlangd.

Reacties op de uitspraak
• “Een grote nederlaag voor Costa Rica en hun 
ambities en een rechtvaardiging van de positie 
van Nicaragua” zei president Daniel Ortega in 
een verklaring.
• De Nicaraguanse vice-president en de First 
Lady Rosario Murillo zei, “met deze resultaten 
behouden wij genoeg natuurlijk erfgoed, zowel 
in het Caribisch gebied als de Stille Oceaan”. 
• Costa Rica’s minister van buitenlandse 
zaken, Manuel Gonzalez vond dat het hof 
geen rekening had gehouden met de schade 
aan het milieu, die in meer dan 50 jaar in 
het gebied – waar de bomen meer dan twee 
eeuwen oud waren – was veroorzaakt. Hij 
voegde eraan toe dat zijn land het oordeel zou 
aanvaarden. 
Is dit het einde van het verhaal ? (zie afb 10, 
de nationale trots: flora en fauna) 

Bronnen
• ‘America on the map’ - The Cartophilatelic Society, 
2007
• Jack Child, ‘Miniature Messages’, Duke University 
Press, 2008
• Jorge I. Domínguez, Boudary Disputes in Latin 
America, United States Institute of Peace, 2003
• Frank Jacobs - blog New York Times: ‘The first Google 
Maps War’. https://goo.gl/K7QGTa 
• UN Court lays down Costa Rica, Nicaragua maritime 
borders. https://goo.gl/AJ2EZr 
• Diverse andere internetsites

Afb. 10. Nicaragua  2012  nationale trots erfgoed van Río San Juan. Mi.nr. Block  no. 1170, 6 postzegels, Panorama Río San Juan, Fort lguana, flora en fauna Nationaal Park.
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samenstelling Kees Verhulst, kees.verhulst@gmail.com

Tuimelstempel
’sGravenhage 62 
Het laatste postkantoor (nu geves-
tigd op het Kerkplein 6 in Den Haag) 
gaat eind van het jaar de deuren slui-
ten. De dienstverlening zal worden 
overgedragen aan een retailer. Het is 
de laatste vestiging die nog wordt be-
heerd door PostNL zelf. In deze vesti-
ging is stempel ’s-Gravenhage 62 in 

gebruik, maar er wordt niet een, maar 
er worden twee stempels tegelijker-
tijd gebruikt met hetzelfde nummer. 
Zoek de verschillen! Aan de afdruk is 
te zien dat het eerste type in gebruik 
is en dat het tweede stempel type 2.0 
is met een kleiner PostNL-logo, maar 
wel gecentreerd.

Stempel Eindejaarsbeurs
Het jaar 2018 nadert alweer het 
einde en dat betekent dat de Ein-
dejaarsbeurs alweer in zicht komt. 
Traditiegetrouw vindt deze beurs 
plaats in Barneveld. In de stand van 
PostNL zal op 27 en 28 december 
weer een dagtekenstempel Barne-
veld met de datum 27 DEC. 2018 in 
gebruik zijn en er is een bijzonder 
poststempel dat past bij de uit te 
geven beurspostzegels. Deze keer is 
er gekozen voor een afbeelding van 

een pauw. Het stempel is ontwor-
pen door Birza Design uit Deventer.

Stempel Dag 
van de postzegel
Voor de viering van de 50e Dag 
van de Postzegel heeft Paul Walra-
ven een stempel ontworpen met als 
afbeelding de achterkant van een 
envelop en het getal 50. Persoonlijk 
vind ik het jammer dat er geen 
verwijzing is naar de postzegel ‘Dag 
van de Postzegel’ die in oktober 
verscheen met verwijzing naar de 
cijferpostzegels van Crouwel. Dit 
stempel werd gebruikt voor de 
gelegenheidsenveloppen Dag van 

de Postzegel en tijdens Postex kon 
bij de KNBF een afdruk worden 
verkregen.

Stempel 33e Dag van 
de Jeugdfilatelie
In Ontmoetingscentrum De Vlieren 
aan de Monseigneur Nolensplein 1 
te  Breda zal de oudste postzegel-
vereniging van Nederland haar 
125-jarig bestaan vieren op 
17 november met een groot feest. 
Volgens Stamps4Friends, de 
jeugdafdeling van de KNBF, is dat 
wel een goede reden om naar Breda 
te komen. Met een eigen stempel-
ontwerp met daarin zichtbaar een 
wapen, dat enigszins bijgewerkt 

werd door Birza Design uit Deventer 
om de productie van het stempel 
technisch mogelijk te maken, zullen 
gelegenheidsenveloppen worden 
afgestempeld.

  D
ag van de Postzegel  

Apeldoorn  20 oktober 2
01850

Tuimelstempel voor COMM
PostNL-vestigingen komen en 
gaan, maar het meest verrassende 
onlangs geopende pakketpunt 
was toch wel het pakketpunt dat 
is gevestigd in de Zeestraat 82 bij 
COMM, voorheen het Museum voor 
Communicatie, ook wel bekend als 
het oude postmuseum. Het pak-
ketpunt in de Zeestraat – geopend 
op 5 september – heeft stempel-
nummer 79 gekregen. Het stempel 
is type 3.0 (kleiner PostNL logo, niet 
gecentreerd ).

Het nummer 79 is eigenlijk wel leuk, 
want het postmuseum kreeg op 
18 mei 1979 een nieuw stempel met 
als afbeelding een envelopje. Het 
museum bestond toen 50 jaar. Ik 
denk dat iedereen dit envelopje wel 
kent. Dit stempel was in gebruik van 
18 mei 1979 tot en met 13 maart 
1989, toen het postmuseum werd 
omgedoopt tot PTT Museum. Het 
envelopje bleef, maar met een 
andere tekst (PTT Museum)

Voor het envelopje waren twee 
ronde dagtekenstempels in gebruik 
met de nummers 1 en 2. De tekst 
was ’s-Gravenhage Nederlands 
Postmuseum.

Nog beperkt te koop (op=op): CD-rom ‘Filatelie’, de jaargangen 2005 tot en met 2016
Per stuk de complete jaargang met elf edities gedigitaliseerd. Als u oudere CDrom’s wilt bestellen, kunt u € 15,– (per jaar) overmaken 
op NL64 INGB 0000 7069 68 ten name van de Stichting Neder landsch Maandblad voor Philatelie in Leusden, onder vermelding van

de gewenste jaargang(en). Let op: vermeld bij uw over schrijving naar welk adres de CDrom (’s) moet  worden gezonden.
De toezending kan enige tijd in beslag nemen. Op beurzen waar wij staan kunt u de CDroms voor € 12,50 kopen.
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ok de tekst in de linkerzijkant van de 
postwissel intrigeerde mij. Na wat 
archiefonderzoek heb ik deze tekst kun-
nen ontcijferen en ook kunnen vaststel-

len wie de afzender van deze postwissel was. 
De geadresseerde was mr. Gerard Kruijff, die 
op villa Casa Reale woonde. Voordat ik inga op 
de tekst in de linkermarge en de naam van de 
afzender, wil ik eerst het een en ander vertel-
len over de Sassenheimse familie Kruijff en 
over villa Casa Reale. Dat doe ik mede aan de 
hand van enkele poststukken. Wat verder ook 
nog opvalt aan de postwissel is de summiere 
adresaanduiding. De naam ‘Casa Reale’ was 
blijkbaar voldoende (afb. 1). Dat is overigens 
niet zo vreemd als je bedenkt dat ‘Casa Reale’ 
een zeer bekende villa was (en trouwens nog 
altijd is), die in 1894 is ontstaan uit de ver-
maarde buitenplaats ‘Het Oude Koningshuys’ 
in Sassenheim.

De familie Kruijff en Het Oude 
Koningshuys
De naam Kruijff komt al voor in 17e-eeuwse 
archieven van Sassenheim. Bij de opkomst en 

Een opmerkelijke postwissel uit 1912

O

In het februarinummer van 
maandblad Filatelie (2018, pag. 105) 
beschrijft auteur Gert Holstege een 
gebruikte postwissel uit 1912. Deze 
was verzonden uit Utrecht en gericht 
aan de heer G. Kruijff, woonachtig 
op Casa Reale te Sassenheim. Als lid 
van de Werkgroep Historie van de 
Stichting Oud Sassenheim trok dat 
mijn bijzondere aandacht. 
door Gijs Overvliet

de ontwikkeling van de bollenteelt in Sassen-
heim in de 19e-eeuw heeft de familie Kruijff een 
belangrijke rol gespeeld. Dat begon met Engel 
Klaassen Kruijff (1785–1851). Hij was aanvan-
kelijk huisschilder van beroep, in Sassenheim. 
Toen in 1807 de kruitramp in Leiden had 
plaatsgevonden heeft hij daar veel glas kunnen 
leveren voor het vervangen van de talloze ge-
sprongen ruiten. Met het geld dat hij daarmee 
verdiende kocht hij een partij bollen en begon 
ermee te kweken. In plaatselijk jargon: hij begon 
een bollenkraam. In die tijd waren dat vooral hy-
acinten. Hij bracht de bollen zelf aan de man en 
reisde daarvoor ook naar Duitsland. In 1813 be-
vond hij zich in Leipzig toen daar van 16-19 ok-
tober de zogeheten Volkerenslag plaatsvond, 
waarbij Napoleon verpletterend werd verslagen. 
Kruijff wist ongedeerd aan het strijdgewoel te 
ontkomen en keerde terug in Sassenheim. In 
1810 richtte hij daar het bollenbedrijf E. Kruijff 
op, dat ruim een eeuw zou blijven bestaan. Zijn 
vier zoons werkten aanvankelijk allen mee in dit 
bedrijf. Zijn jongste zoon Leendert Kruijff (1827-
1905), weduwnaar van Geertruida Johanna 
Meurs, stapte echter uit de zaak toen hij in 1862 
hertrouwde met Clasina Susanna van Waveren, 
dochter van de Hillegomse bollenkweker Gerrit 
van Waveren. Leendert werd de belangrijkste 
firmant van een nieuw groot Sassenheims 
bollenbedrijf onder de naam Gt. van Waveren & 
Kruijff. In 1863 ging hij met zijn echtgenote 
Clasina wonen op ‘Het Oude Koningshuys’, een 
statig 17e-eeuws Sassenheims landhuis met 
een rijke historie. Zij kregen daar acht kinderen, 
waarvan er enkelen bij de geboorte overleden. 
Hun drie zoons waren respectievelijk Gerard 
(1864-1921); Engelbertus Hermanus (1865-
1947; roepnaam Engel Lz.) en Leonard Nicolaas 
(1869-1899). Hun twee dochters waren: Anna 
(1863) en Femma Johanna (1867; roepnaam 
Femine). Gerard was degene aan wie later de 

postwissel van ons verhaal was gericht.
Het Oude Koningshuys ontleent zijn naam aan 
het feit dat van 1680-1700 stadhouder-koning 
Willem III het door vererving in eigendom had 
gekregen. Hij heeft er overigens zelf nooit 
gewoond. Wel hadden er in de voorafgaande 
jaren 1677-1680 twee ‘koninklijke’ Portugese 
prinsessen gewoond. Zij waren kleindochters 
van prinses Emilia van Nassau, een dochter van 
Willem van Oranje en Anna van Saksen en een 
zus van prins Maurits. Deze Emilia was gehuwd 
met de Portugese prins en troonpretendent 
Emanuel I. Tot koning van Portugal heeft die 
het echter nooit gebracht omdat Spanje dat 
verhinderde. Prins Emanuel en zijn nazaten 
werden daardoor bannelingen.
  
Gerard Kruijff en Casa Reale
De oudste zoon van Leendert Kruijff, Gerard, 
trouwde in 1894 met Helena Catharina Vorstius. 
Ter gelegenheid van dit huwelijk werd de fraaie 
villa Casa Reale gebouwd op het land van Van 
Waveren & Kruijff aan de Hoofdstraat in Sassen-
heim. Architect was Eduard Cuypers, een neef 
en leerling van de vermaarde P.H.J. Cuypers. 
Het jonge echtpaar ging er wonen. Casa Reale 
betekent koningshuis (of koninklijk huis) en 
verwijst dus naar Het Oude Koningshuys, waar 
Gerard was opgegroeid. Beide villa’s lagen op 
een steenworp afstand van elkaar.  
 
De firma Gt. Van Waveren & Kruijff
Toen Leendert Kruijff in 1905 overleed zetten 
zijn zoons Gerard en Engel Lz. de zaak Gt. Van 
Waveren & Kruijff voort. De andere broer, Leonard 
Nicolaas, was al in 1899 overleden en heeft voor 
zover bekend ook niet eerder deel uitgemaakt 
van het bollenbedrijf. Zowel Gerard als zijn broer 
Engel liepen echter niet erg warm voor het bol-
lenvak, althans niet om het zelf uit te oefenen. 
Gerard ging rechten studeren en behaalde op 
latere leeftijd nog de graad van meester in de 
rechten. Hij werd inspecteur der directe belastin-
gen. Engel Lz. hield van fietsen en auto’s. Hij was 
nauw betrokken bij de oprichting van de ANWB, 
waar hij later ook bestuursfuncties bekleedde. Hij 
bezat naast een deftige vélocipède (fiets met een 
groot voorwiel en een klein achterwiel) ook een 
fraaie auto, een Darracq uit 1902, waarvan we nog 
een fraaie prentbriefkaart hebben (afb. 2+3). De 
firma Gt. Van Waveren & Kruijff werd omstreeks 
1920 opgeheven. Gerard en zijn broer Engel Lz. 
bleven overigens wel bij het bollenvak betrokken, 
zij het op afstand. Toen tijdens de mobilisatie 
’14-’18 teveel bollenkwekers onder de wapenen 
werden geroepen heeft Gerard bij de toenmalige 
minister met succes gepleit voor vrijstelling 
van deze mensen. En zo werd voorkomen dat de 
bollenteelt helemaal stil zou komen te liggen, ook 
al stond de export door de oorlogshandelingen 
op een heel laag pitje. En Engel Lz. heeft nog 
jarenlang in het blad De Kampioen van de ANWB 
artikelen geschreven over de Bollenstreek onder 
het pseudoniem Bertus Bol. Helemaal los van het 
bollenvak zijn ze dus nooit geweest.
 

1. De postwissel aan de heer G. Kruijff, Casa Reale, Sassenheim. Datum: 10 dec. 1912.
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Darracq
Op bovenstaande prentbriefkaart zien we een 
gezelschap in een Darracq op de oprijlaan 
naar Het Oude Koningshuys. Deze auto was 
van Engel Kruijff. De tekst onder de foto luidt: 
‘Oprijlaan Koningshuis, 16 Aug. 1904, Dit is de 
nieuwe tuf die heerlijk snel en zonder stoten 
gaat. Met dit troepje gingen we naar ’t Kopje, 
enz. Ik hoop Dien, dat wij er nog dikwijls met 
elkaar van zullen genieten. Je Femine.’ 
Dit ‘troepje’ bestond naar alle waarschijnlijkheid 
uit Engel Kruijff Lz. (achter het stuur) met naast 
hem zijn zus Femine Kruijff en erachter Gerard 
Kruijff met zijn echtgenote en de echtgenote 
van Engel. De toren op de achtergrond is van de 
oude St. Pancratiuskerk. Tussen 1913 en 1929 
is deze kerk in twee fasen vervangen door een 
nieuw kerkgebouw en een nieuwe toren.
Frankeerstrook (7-10-91) van gemeente Sas-
senheim (afb. 4) met daarop een afbeelding 
van het gemeentehuis. Sinds 2006 maakt Sas-
senheim samen met Voorhout en Warmond 
deel uit van de fusiegemeente Teylingen. 

Nogmaals de postwissel
Terug naar de postwissel uit het begin van dit 
verhaal. Wie was de afzender en welke relatie 
had deze met de geadresseerde? En waarom 
zoveel tekst op het strookje dat alleen bedoeld 
was voor naam en adres van de afzender? 
Nu we iets meer weten over de familie Kruijff 
op Casa Reale en de firma Gt. van Waveren & 
Kruijff (afb. 5) is het ontcijferen van de tekst 

een stuk eenvoudiger geworden (afb. 6).
De afzender was A.M.W. Kruijff-van Dam, de 
weduwe van Leonard Nicolaas Kruijff, de jong 
overleden broer van Gerard Kruijff. Adriana 
Maria Wilhelmina van Dam was in 1894 te Wijk 
bij Duurstede gehuwd met Leonard Nicolaas 
Kruijff. Deze was van 1897-1899 burgemees-
ter van Mijnsheerenland en Westmaas, toen 
hij in 1899 op 29-jarige leeftijd overleed. Het 
echtpaar had een zoon gekregen (in 1897): 
Adriaan Cornelis. Het valt moeilijk te ontkennen 
dat de handgeschreven tekst op de postwissel 
nogal scherp van toon is. Dat wekt de indruk dat 
er mogelijk sprake was van een zekere onmin 
tussen de schrijfster en haar familie op Casa 
Reale. Let daarbij ook op de onderstreepte 
woorden ‘faire’ en ‘beslist’. Maar wat nu precies 
de aanleiding is geweest voor deze tekst blijft 
gissen. Een interne familiekwestie? Feit is wel 
dat deze postwissel heel goed past in een stukje 
lokale historie van Sassenheim in een tijd dat 
de familie Kruijff daar een belangrijk stempel 
op drukte. We hebben daarbij in het voorgaande 
alleen nog maar de tak van Leendert Kruijff be-
licht. Maar twee van zijn broers, Hein (Hendrik) 
en Jan, die het bedrijf van vader Engel Klaassen 
Kruijff (de fa. E. Kruijff) voortzetten nadat Leen-
dert er in 1862 uitstapte, hebben een minstens 
zo belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling 
van de bollenteelt. En de derde broer, Klaas 
Kruijff, die kort na Leendert ook het bedrijf van 
zijn vader Engel Klaassen had verlaten, richtte 
een eigen bedrijf op onder de naam Kruijff & Co. 

Kweekerij en Handelszaken in Bloembollen. Alle 
drie de bedrijven ‘Kruijff’ waren in Sassen-
heim gevestigd, dat in die tijd daarom ook wel 
gekscherend ‘Kruijffenheim’ werd genoemd. De 
familie Kruijff is echter al in de eerste helft van 
de vorige eeuw uit Sassenheim vertrokken. Nu, 
bijna honderd jaar later, herinnert ons alleen 
nog een straatnaam in Sassenheim aan deze 
familie: de Engel Kruijfhove. Een straat van be-
scheiden omvang, aangelegd halverwege jaren 
zestig en waarin de naam Kruijff nota bene ook 
nog verkeerd is gespeld (met één f). En verder 
zijn er natuurlijk nog altijd de ‘koninklijke’ villa’s 
Casa Reale en Het Oude Koningshuys, beide 
inmiddels verheven tot rijksmonument en waar-
mee de familie Kruijff in Sassenheim jarenlang 
verbonden was. 

Referenties
1. G. Holstege in ‘Terug naar 1912’, maandblad Filatelie, 
editie februari 2018, pag. 105.
2. J. Braun sr. in de artikelenreeks ‘Sassenheim, 
voorheen en thans’, weekblad ‘De HoBaHo’, edities 
oktober-november 1930.
3. A.M. Hulkenberg. ‘Het Oude Koningshuys 1628/1978’, 
uitg. Spruyt, Van Mantgem & De Does B.V., Leiden, 1978.
4. A.M. Hulkenberg, ‘Kent u ze nog…de Sassenheimers’, 
uitg. Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1978.
5. G. Verschoor. ‘Sassenheim in oude ansichten’, 
uitg. Europese Bibliotheek, Zaltbommel, 1985. 
Archief Stichting Oud Sassenheim.
6. Archief Erfgoed Leiden en Omstreken (ELO) via 
website.

4. Frankeerstrook van 
 gemeente Sassenheim

5. Een vignet van de fa. Gt. van Waveren & 
Kruijff. Dit sluitzegel werd voor reclame
doeleinden gebruikt en aangebracht op 
brieven en poststukken. Op de afbeelding 
zien we een pluimspirea, ook wel astilbe 
genoemd. Het is een vaste plant. Het kwe
ken hiervan was een specialiteit van deze 
firma. Naast bol en knolgewassen werden 
destijds ook al veel vaste planten gekweekt 
en verhandeld. Dat waren vooral planten die 
wortelstokken vormen en relatief gemak
kelijk verpakt en verzonden konden worden 
(archief Stichting Oud Sassenheim).

6. De handgeschreven 
tekst luidt: 
2 Gld 50 Ct. Datum 
10 Dec. 1912. Utrecht. 
Na de faire behandeling 
van de firma Gt. van 
Waveren en Kruijff 
weigert mijn zoon 
beslist voortaan alle 
zoogenaamde cadeaux. 
A.M.W. Kruijff-van Dam.

2+3 Voor en achterzijde van een 
briefkaart, die op 26 augustus 1904 
door Femine Kruijff is verzonden aan 
Mademoiselle E.(Everdien/Dien?)  
J. van Heeckeren te ’s Gravenhage. 
(Archief Stichting Oud Sassenheim, uit 
collectie A. le Clercq). Op deze oprijlaan 
naar Casa Reale en Het Oude Konings
huys werd in 1929 het gemeentehuis 
van Sassenheim gebouwd (afgebeeld op 
onderstaande frankeerstrook, afb. 4).
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den naam van den geabonneerde te voorzien 
en daarop postzegels vast te hechten, die het 
verschuldigd port vertegenwoordigen. Die post-
zegels worden voorts op de gewone wijze met 
den daartoe strekkende stempel vernietigd’.
Hierna geeft besluit 120 van 16 juni 1875 
in artikel 13 aan: ‘De nieuwspapieren en 
tijdschriften, die door Nederlandsche aan 
Duitsche postkantoren, of omgekeerd door 
Duitsche aan Nederlandsche postkantoren 

Naar het buitenland
oor verzending naar het buitenland 
werd een uitgebreide instructie 
gegeven in Circulaire 742, art.2 van 
12 februari 1869: ‘De Directeuren 

der betrokken kantoren van uitwisseling (later 
ook de uitgevers) worden dus aangeschreven 
om elk noemer of exemplaar van een Duitsch 
nieuwspapier, enz. tot de abonnementen van 
hun kantoor behorende, van een bandje en 

Afb. 13. Een 
Telegraaf, per 
postabonnement 
verzonden naar het 
Postamt te Neustadt 
am Rubenberge 
bij Hannover in 
Duitsland. Er is 
een standaard 
krantenbandje ge
bruikt, handmatig 
is ‘Postabonnement’ geschreven ! Het binnenlands tarief voor verzending van nieuwsbladen 
bedroeg ½ cent voor een krant tot 25 gram, ingegaan op 1 januari 1871.

Afb. 14. Een voorgedrukt bandje 
van ‘De Telegraaf’. Het binnen
lands tarief voor nieuwsbladen 
bedroeg 1 cent voor een krant 
van 40150 gram, ingaande 
1 april 1892.

Afb. 15. Een voorgedrukte bandje ‘PostAbonnement’ verzonden op 29 september 1907 van 
Rotterdam naar het postkantoor te Luik in België, waarop de geadresseerde is voorgedrukt. 
Het bandje heeft gediend voor de verzending van 5 zware kranten naar België, gezien de grote 
blauwe 5 links op het bandje. Het postkantoor te Luik had vijf abonnees op de Rotterdamse 
krant. Tarief als bij afb. 14.

Afb. 16. Een bandje verzonden uit Amsterdam op 
18 oktober 1917 naar het postkantoor te Tellbach / 
Wurtemberg. Er is censuur toegepast, gezien het stempel 
‘Auslandstelle Emmerich’, een stempelafdruk in violet.

Afb. 18. Een bandje verzonden op 2 decem
ber 1899 van Amsterdam naar het Post
kantoor te Winterberg. Het tarief bedroeg 
tot 150 gram 1 cent. Hierboven ½ cent per 
50 gram. Het gewicht was tussen 200 en 
250 gram. Wellicht zaten er meerdere 
kranten in het bandje.

Postabonnementen [2]
V

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

bij wijze van abonnement worden geleverd, 
zijn in beide rigtingen onderworpen aan port, 
gelijkstaande met het frankeergeld dat volgens 
het Nederlandsch tarief voor nieuwspapieren 
en andere gedrukte stukken, bij verzending 
binnen ’s lands, verschuldigd is’.
Dit betekent dat verzending per postabon-
nement naar het buitenland, kon plaatsvinden 
tegen het binnenlands tarief.
De te verzenden couranten/tijdschriften naar 
het buitenland werden voorzien van band-
jes, waarop het woord ‘Postabonnement’ of 
‘Abonnement-poste’ stond. Bijzonder is dat 
verzending naar het buitenland, tegen het 
binnenlands tarief kon plaatsvinden, mits met 
frankeerzegels werd voldaan (afb. 13-20).
Het tarief voor een krant tot 25 gram bedroeg 
½ cent vanaf 1 januari 1871. Op 1 april werd een 
nieuwsblad tot 40 gram toegestaan voor ½ cent. 
In de loop der tijd bleken couranten zwaarder te 
worden. PTT kreeg veel klachten van uitgeverijen 
dat dan 1 cent gefrankeerd diende te worden. Op 
1 oktober 1908 werd het dan ook mogelijk cou-
ranten tot 55 gram te verzenden voor ½ cent.

Naar Nederland
Evenals Nederlandse couranten en tijdschrif-
ten naar het buitenland werden gezonden, 
werden natuurlijk ook couranten en tijdschrif-
ten vanuit het buitenland naar Nederlandse 
abonnees (postkantoren) gezonden. Naast 
postkantoren sloten ook spoorwegboekhan-
delaren abonnementen af. Waarschijnlijk voor 
de losse verkoop in hun kiosken (afb. 21-24).

Afb. 17. Een volledig 
voorgedrukte bandje van 
‘De Telegraaf’ verzonden 
op 6 juni 1913  naar het 
postkantoor te Weis
senfels. Tevens is een 
drukwerkrolstempel aan
wezig: ‘Amsterdam ’13’.
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Afb. 21. Een bandje van de Bossische Zeitung verzonden op 
4 oktober 1923 van Berlijn naar de spoorwegboekhandel te 
Vlissingen. Wat port betreft zitten we in de inflatieperiode. 

Het tarief werd tussen 24 augustus en 10 oktober 1923 
uitgedrukt in Duizenden Marken. Voor een drukwerk 

tussen 50 en 100 was het tarief tussen 1 en 10 oktober 
2400. Dit is ook met potlood aangegeven. Dit betekent dus 

2400 x 1000 = 2,4 miljoen Mark. Veelal werd met een stem
pel aangegeven dat de porto betaald was, in plaats van (veel) 

postzegels te plakken. Hier het rode stempel: ‘Taxe Percue’.

Afb. 22. Een Rotterdammer had een 
abonnement op een Russisch blad. 
Een (kruis)bandje uit Rusland, ver
zonden op 19 september 1905 van 
Kronschtadt (nu Sint Petersburg), 
naar het postkantoor te Rotterdam. 
De tekst linksonder betekent: Naar 
Nederland. Op de achterzijde een 
aankomststempel Rotterdam.

Afb. 23. De abonnee was de Spoorwegboekhandel die een abonnement had afgesloten bij het postkantoor te 
Zwolle en twee (grote blauwe 2) abonnementen had. Het partijblad De Westfälische Landeszeitung Rote Erde, het 
amtliches Blatt der NationalSozialistischen Deutschen ArbeiterPartei, is op 12 juni 1940 verzonden van Am
sterdam naar het postkantoor te Zwolle. Stempel ‘Port betaald’. Verzending heeft plaatsgevonden uit Amsterdam!

Afb. 24. Het bandje is verzonden op 8 januari 1931 van Batavia 
naar het postkantoor te Boskoop. Het tarief per zeepost is 2 cent per 
50 gram van 1 januari 1929 tot 26 maart 1937. Gezien de frankering 
van 4 cent, heeft het tijdschrift tussen 50 en 100 gram gewogen.

Afb. 19. Een bandje verzonden op 8 augustus van Rotterdam naar het 
Postkantoor te Stuttgart. Deze zending woog 150 + 4x50 is tussen 300 en 
350 gram. Op de achterzijde een grote blauwe 3 ten teken dat de inhoud 
3 couranten betrof.

Afb. 20. Een bandje van ‘De Telegraaf’ op 6 augustus 1910 verzonden van Amsterdam naar het post
kantoor Leipzig 13. Het bandje is gefrankeerd met een 2 x 2 cent. Het tarief bedroeg vanaf 1 oktober 
1908 tot 55 gram ½ cent, tussen 55 en 150 gram: 1 cent, hierboven  per 50 gram ½ cent. Het gewicht 
van de vier (grote blauwe 4) couranten bedroeg dus tussen 400 en 450 gram. Per krant ruim 100 gram.
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Verrekening
Betaling aan de uitgever
Verrekening van de abonnementen met de 
uitgever ging via hiervoor uitgegeven abon-
nementspostwissels, formulier No.214b. Voor 
Frankrijk werden zelfs speciale postwissels 
vervaardigd, voor ‘Fransche bladen’, formulier 
No.214 (afb.25).
In een dienstorder uit 1888 is opgenomen: 
‘De levering van Duitsche, Luxemburgsche, 
Oostenrijksche, Turksche, Zwitsersche, 
Italiaanse, Russische en Noorsche couranten 
en tijdschriften geschiedt door tussenkomst 
van het Spoorwegpostkantoor no 1, die van de 
overige buitenlandsche, met uitzondering van 
de Belgische en Fransche door tusschenkomst 

Afb. 25. 
Voor 
Frankrijk 
werden 
speciale 
Abonne
ments
post
wissels 
ontwor
pen. Hier 
het model 
No.214. 
L.1330/ 
*13.

Afb. 26. Een Abonnementspostwissel No. 214a. Febr. 1904. Hierop is ‘Spoorwegpostkantoor No.1’ te Amsterdam voorgedrukt.

van het Spoorwegpostkantoor no 2’ (afb. 26).
‘Voor de levering van couranten en tijdschriften 
uit de overige buitenlandsche landen, dus niet 
van Duitsche, Luxemburgsche, Oostenrijksche, 
Turksche, Zwitsersche, Italiaanse, Russische, 
Noorsche, Belgische en Fransche, door tus-
schenkomst van het Spoorwegpostkantoor 
no 2 te Rotterdam’.
In 1901 veranderde een en ander. In para-
graaf 2 werd gemeld: ‘Met ingang van 1 februari 
a.s. zal het postkantoor te Utrecht, in plaats van 
de Spoorwegpostkantoren no 1 en no 2, belast 
worden met de levering van abonnementen op 
nieuwe bladen en tijdschriften in het verkeer 
met het buitenland, uitgezonderd Frankrijk, 
waaromtrent de bestaande bepalingen van 

kracht blijven. Er zullen nieuwe formulieren van 
den abonnementspostwissel model no 214a 
worden gedrukt’. (afb. 27)

Verrekening van de provisie
Voor de door PTT verleende diensten, moest 
natuurlijk betaald worden. In Voorschrift 12 uit 
1890, artikel 8 staat: ‘Aan den uitgever wordt 
overgemaakt, en aldus in den postwissel en in 
het register no. 13 ingevuld, de abonnements-
prijs na aftrek van 10%. Dit recht van 10% is 
door middel van frankeerzegels op den wissel 
te verantwoorden’.
Op 1 november 1919 eindigde deze wijze van 
verantwoording van het recht.
De door PTT gebruikte formulieren waren 
veelal voor intern gebruik. Dit gold zeker ook 
voor postwissels, maar ook bijvoorbeeld voor 
pakketkaarten. Dit betekent dat de op de 
formulieren geplakte postzegels in handen 
van PTT bleven. PTT zag hier een extra bron 
van inkomsten in. De kaarten werden naar de 
interne ‘knipseldienst’ gezonden. Hier werden 
de zegels uit de kaarten geknipt (ook toen was 
er al sprake van privacyrechten!), in kavels 
verdeeld en via ‘’s Rijks veilingen’ verkocht. 
Postzegelverzamelaars protesteerden hier 
heftig tegen. Men had de postzegel al betaald 
vond men en wilde de zegels niet nogmaals 
kopen. PTT stelde echter dat de postzegels 
gekocht waren om een dienst uit te voeren. 
Zodoende had men geen recht op de postze-
gel, maar op een dienst. Het geschil is hoog 
opgelopen, maar uiteindelijk won PTT. De 
gestempelde hoge waarden konden de verza-
melaars nauwelijks anders verkrijgen dan uit 
kavels van de veilingen. Handelaren kochten 
de kavels en verkochten de hoge waarden als 
losse zegels, maar soms ook in blokken of 
strippen als deze in de kavels zaten.

Omdat de abonnees in de maand voorafgaand 
aan een kwartaal voor de 15e van de lopende 
maand hun abonnementsgeld moesten betalen, 
zijn de postzegels die voor de provisie op de 
abonnementspostwissels werden geplakt, 
gestempeld tussen 15 en 31 maart, 15 en 30 juni, 
15 en 30 september en 15 en 31 december.
Het is dus zaak hoge waarden te zoeken met 
een stempeldatum zoals hierboven aange-
geven, enkele voorbeelden hiervan ziet u in 
afb. 28. Hoewel de data in de genoemde perio-
des vallen, is niet met zekerheid vast te stellen 
dat deze zegels afkomstig zijn van abonne-
mentspostwissels. In afb. 29 is een strip van 
5 zegels van de 10,- afgebeeld met stempel 
Amsterdam 15 maart 1907. Deze strip met een 
nominale waarde van 50,- moet afkomstig zijn 
van een abonnementspostwissel. Er was geen 
andere mogelijkheid met een dergelijk bedrag 
een andere dienst te voldoen.
Soms werden de zegels op de knipsels niet af-
geweekt maar als ‘briefstukje’ bewaard. Het is 
een uitdaging knipsels van abonnementspost-
wissels te vinden. Een nog grotere uitdaging 
is het om dan bij het knipsel het model abon-
nementspostwissel te zoeken waar het knipsel 
van afkomstig is (afb. 30-32).
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Afb. 27. Formulier: No. 214a. L.785. ‘11. Nu gericht aan den Directeur van het postkantoor 
te Utrecht. De layout is gewijzigd. De plaats voor de ‘aanhechting van de frankeerzegels’ 
is verplaatst van de randen aan de voorzijde, zie afbeelding 26, naar een bovenste ‘tweede 
deel’ van de kaart.

Afb. 28. Een 2,50 Hangend Haar met kleinrondstempel ’s Gra
venhage van 22 maart 1894, een 2,50 met grootrondstempel 
Amsterdam 
van 26 maart 
1897 en een 
10,– Jubileum 
1913 met lan
gebalkstempel 
Rotterdam 37 
van 20 maart 
1916.

Afb. 29. Een strip van 5 zegels van de 10,– met grootrondstempel 
Amsterdam 15 maart 1907. Deze strip met een nominale waarde 
van 50,– is afkomstig van een abonnementspostwissel.

Afb. 30. Een knipsel met een blok van 4 zegels van 50 cent, gestempeld Venlo 14 maart 1914. 
Het blok past precies op een abonnementspostwissel Model no. 214a L.775/13. Op het knipsel 
is links de m te zien van ‘bestemd’ rechts de v en een stukje a, van ‘van’. De dikke streep 
onderaan loopt precies door. Betaling voor het tweede kwartaal.

Afb. 31. Een knipsel met een blok van 4 zegels van 
de 10 gulden, gestempeld met Rotter dam 37 op 
17 maart 1917. Het blok past precies op een abon
nementspostwissel Model no. 214a L.569/’17. Op 
het knipsel is links een o te zien van ‘voor’ rechts 
de een a, van ‘frankeerzegels’. Betaling voor het 
tweede kwartaal.

Bureau Courantenzaken
Zoals beschreven en getoond in de afbeeldin-
gen 30–32 dragen de gebruikte zegels allemaal 

een stempel, veertien dagen voorafgaand aan 
een nieuw kwartaal, dus tussen 15-31 december, 
15-31 maart, 15-30 juni of 15 en 30 september.

De verschuiving van één maand in de 
stempeldata duidt op het gebruik van abon-
nementspostwissel 214b, in gebruik bij de 
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Afb. 32. Twee knipsels van 
de 5 gulden 1913, gestempeld 
resp. Enschede 15 juni 1915 
en ’s Gravenhage 26 juni 1915. 
Beide passen precies op een 
abonnementspostwissel Model 
no. 214a L.775/’13. Betalingen 
voor het derde kwartaal.

Afb. 34. Een zegel en een strip van vier zegels van de 10 gulden 
Hangend Haar, gestempeld met langebalkstempel Utrecht 15, 
respectievelijk op 26 juli 1912 en 25 januari 1913. Het stempel was 
in gebruik bij het Bureau Courantenzaken te Utrecht.

Afb. 33. Een knipsel met een strip van vier zegels van de 5 gulden Hangend Haar, gestempeld met grootrondstempel 
Amsterdam op 28 oktober 1899. Het knipsel past precies op een abonnementspostwissel Model no. 214b Dec. 1891. 
Het stempel is gebruikt door het Spoorwegpostkantoor 1.

spoorwegpostkantoren 1 te Amsterdam en 
2 te Rotterdam, dit om de uitgevers van de 
bladen te betalen. In afb. 33 is een zeldzame 
strip van 4 zegels van 5,- te zien, afkomstig 
van abonnementspostwissel No.214b. van 
december 1891. Gebruikt in het spoorweg-
postkantoor 1, op 28 oktober 1899.
Zoals eerder vermeld is met een dienstorder 
uit 1910, paragraaf 2 aangegeven dat het 
postkantoor te Utrecht per 1 februari 1910 
belast werd met de levering van abonne-
menten, terwijl de spoorwegpostkantoren 
1 en 2 hun bemoeienis hiermee dan beëin-
digden. afb. 34 laat een zegel en een strip 
van 4 zegels zien met het langebalkstempel 
Utrecht 15; een schaars stempel. De stempel 
is op 3 februari 1912 aan het postkantoor te 
Utrecht geleverd. Waarschijnlijk is dit stem-
pel uitsluitend gebruikt door het Bureau 
Courantenzaken.

Geraadpleegde literatuur
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Wilt u het thuis ontvangen, dan maakt 
u € 13 over op rekeningnummer 

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

Vermeld wel vel 96 en uw adres!
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 ?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 het kaftje van 
een postzegelboekje zien. Het boekje werd 
uitgegeven ter gelegenheid van de Europese 
Hondenshow die in 2009 in Dublin werd 
 gehouden. Mag de kaft van dit postzegel-
boekje gebruikt worden in een tentoon-
stellingsverzameling over honden om te 
laten zien dat er hondenshows worden 
gehouden?

A. Ja, dit is de kaft van een postzegel-
boekje en die mag je gewoon gebruiken.
B. Nee, de kaft van een postzegelboekje 
is geen filatelistische element.
C. Nee, de tekst verwijst naar de Europese 
hondenshow, maar voor de rest is er niets 
te zien dat iets met die hondenshow te 
maken heeft.
D. Nee, je kunt beter een postzegel laten 
zien, want de kaft van een postzegel-
boekje neemt veel te veel ruimte in op je 
 albumblad.

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 

postwaardestukkenverzame-
ling 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 uitgege-
ven postwaardestuk was 
bedoeld;
2. Postwaardestukken die 
extra frankeringen hebben 
om aan een bepaalde extra 
service te voldoen;
3. Postwaardestukken die 
extra frankeringen hebben 
om te voldoen aan tariefwij-
zigingen;
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 is een 
Duitse briefkaart met bijfran-
kering van een Nederlandse 
postzegel van 5 cent. Hij 
werd verstuurd van Amster-
dam naar Kalk in Duitsland. 
Er waren indertijd briefkaar-
ten verkrijgbaar die uit twee 
delen bestonden. Het ene 
deel werd gebruikt door de 
afzender. Het andere deel 
kon gebruikt worden door 
degene die de briefkaart 

Postwaardestukken… Hoe verzamel je die nou? [5]

ontving. Op die manier kon 
hij of zij de ontvangen brief-
kaart beantwoorden. Met de 
landen die waren aangeslo-
ten bij de UPU, de Wereld-
postunie, was afgesproken 
dat het antwoorddeel 
teruggestuurd kon worden 
naar het land van oorsprong. 
Er hoefde niet extra voor 
betaald te worden. Er was 
wel een voorwaarde: op 
zulke kaarten moest de tekst 
“Carte postale -réponse” 
vermeld worden. Op die 
manier wist de postbeambte 
wat voor een soort kaart hij 
in handen had. Zoals je kunt 
lezen staat op deze brief-
kaart alleen “Carte postale” 
vermeld. Dit betekende dat 
de briefkaart niet frankeer 
geldig was in het buitenland. 
Daarom moest de afzen-
der van de briefkaart een 
postzegel van 5 cent plakken 
om zo aan het internationale 

briefkaartentarief te voldoen. 
Deze kaart valt zowel in 
categorie 3 als in 6.
Het tweede voorbeeld is een 
postblad dat op 19 februari 
1930 van Utrecht naar Bern 
in Zwitserland ging. Het 
brieftarief was 12½ cent 
voor brieven (dus ook 
postbladen) t/m 20 gram. 
Dit postblad laat duidelijk 
zien dat het is gebruikt voor 
het doel waarvoor de waarde 
is uitgegeven en het werd 
laat gebruikt. De aanmaak 
en verkoop van postbladen 
werd in Nederland in juli 1918 
gestopt. Maar in 1929 werd 
de aanmaak en verkoop van 
postbladen hervat. Het ging 
toen alleen maar om waar-
den voor het binnenlandse 
tarief. Dit voorbeeld valt in 
categorie 4. Volgende maand 
toon ik jullie weer twee 
nieuwe voorbeelden.

Alex Nuijten

Het antwoord vind je op de volgende bladzijde
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PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Als redactie van de Posthoorn 
proberen we elke maand weer een 
rubriek te maken die voor iedereen 
aantrekkelijk is. We schrijven 
niemand de wet voor, maar 
proberen wel te vertellen waar de 
valkuilen van het verzamelen kun-
nen  liggen. Als je geen zin hebt om 
aan tentoonstelling mee te doen, is 
dat natuurlijk prima. Maar heb je 
die ambitie wel, dan helpen we je 
er graag mee. 

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Breda
Neem je opa (oma mag ook) mee: 
we gaan naar Breda! De Dag van de 
Jeugdfilatelie is er voor iedereen.
De oudste postzegelvereniging 
van Nederland viert haar 125-jarig 
bestaan op 17 november met een 
groot feest en dat is wel een goede 
reden om naar Breda te komen. 
Voor de bezoekende jeugd zijn er 
activiteiten en het Postzegelhoekje 
is ook van de partij. Dus ik zie 

jou met je vader en je opa en alle 
andere verzamelende familieleden 
graag aan onze balie!

125 jaar is wel heel oud
De Postzegelvereniging Breda heeft 
ook vele jaren een grote jeugdclub 
gehad, maar dat is nu een beetje 
aan het veranderen. In ieder geval 
kunnen de belangstellende jeugd-
leden op zaterdag de 17e een leuke 
dag tegemoetzien. Er zijn activitei-
ten, die niet alleen grappig zijn voor 
kinderen maar ook voor jongeren 

en volwassenen. Ga jij met je opa 
postzegelmemory spelen? En hoop 
je dan te winnen? We gaan het zien.

Wat zat er in je album?
Er werden in die tijd van de oprich-
ting in 1893 niet zo heel veel zegels 
uitgegeven, en die series liepen 
ook nog eens een aantal jaren. Dus 
je kon makkelijk ‘De hele wereld’ 
sparen, en dat deed mijn opa 
dan ook. In een schriftje en later 
in een album. Hij zette de zegels 
vast met lijm of plakkers, tsja, dat 
deed je toen. In 
Groot-Brittannië 
werden al vanaf 
1840 postzegels 
uitgegeven, 
maar ook niet 
daverend veel. 

Dus het is logisch dat verzamelaars 
gewoon alles verzamelden wat ze 
tegen kwamen. 

Landen die niet meer bestaan
Soms kom je een oude zegel tegen 
van een land dat niet meer zelfstan-
dig bestaat, zoals Danzig (een ha-
venplaats in Duitsland) en Allenstein, 
een plaats in Polen. Het is een leuk 
karweitje om de locaties van deze 
zegels op te zoeken en te ontdekken 
wat er in de geschiedenis allemaal 
gebeurd is. Dat is nou filatelie.

 

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

De Oostenrijkse 
postdienst stond 

stil bij het 30-jarig 
bestaan van de orga-
nisatie Vier Pfoten. 
In ons land staat 
die bekend als Vier 
Voeters. Deze organi-
satie zet zich in voor 

het welzijn van die-
ren. In opvangcentra 
en reservaten op 
verschillende plek-
ken in Europa wordt 
hulp geboden aan 
dieren in nood. Waar 
mogelijk gebeurt dat 
in een zo natuurlijk 

mogelijke leefomge-
ving. In 1998 werd 
bijvoorbeeld een 
berenwoud geopend 
in Oostenrijk. Daar 
worden onder andere 
beren opgevangen 
die afkomstig zijn uit 
circussen.

Het juiste antwoord is A. De kaft van een 
postzegelboekje mag je zo in je verzame-

ling opnemen. Je moet er wel op letten dat 
de postzegels er nog inzitten. Op je album-
blad moet je het boekje zo laten zien dat 
het nog duidelijk is dat ze zegels er niet zijn 
uitgehaald. Als je een filatelistisch element 
gebruikt (en dat is dit dus) maakt het niet 
uit of er met grote letters op staat waarom 
het werd uitgegeven of dat het plaatje dat 
meteen laat zien. De reden waarom het 

element werd uitgegeven is genoeg om het 
te mogen opnemen. Het maakt het natuurlijk 
wel interessanter als de link met je onder-
werp meteen duidelijk is. Dat is hier zeker 
het geval. De hond kijkt ons recht in de ogen 
en laat zien dat hij helemaal klaar is om ge-
jureerd te worden. De ontwerper heeft rechts 
in de bovenhoek ook nog een klein grapje 
uitgehaald. De prijs van het boekje staat in 
een rozet die de honden krijgen als ze een 
prijs hebben gewonnen.

Jubileum voor ‘Vier Voeters’
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Hoe het verzamelen bij mij ging
Mijn opa verzamelde, zoals je wel 
begrijpt, de hele wereld en ik mocht 
absoluut niet naar die albums kij-
ken, laat staan aanraken. Een kind! 
Die had vieze vingers en stel je voor 
wat er zou gebeuren als… Mijn va-
der dacht er anders over. Van hem 
mocht ik wel in de albums kijken, 

maar niet de bladzijden omslaan. 
En afstand houden, alsjeblieft.

Een verzamelaar werd lid 
van een vereniging
Gelukkig waren er in de begintijd al 
postzegelverenigingen, want op de 

clubs gingen de verzamelaars ruilen 
en vooral leren van elkaars ervarin-
gen. De Postzegelvereniging Breda 
heeft haar sporen ruimschoots ver-
diend op dat gebied. Ze was ook één 
van de zeven clubs die samen de 
(intussen Koninklijke) Nederlandse 
Bond van Filatelisten Verenigingen 
heeft opgericht in juni 1908.

Waar zien we elkaar?
Op 17 november 2018 gaan de deu-
ren open van Ontmoetingscentrum 

De Vlieren, Monseigneur Nolens-
plein 1 in Breda. Ga de kaders 
bekijken en laat je verrassen, zoek 
onze stand op van Stamps4Friends 
en haal je deelnameformulier 
op. Daarop staan de activiteiten 
waarmee je punten kan verdienen. 
En die punten? Daarmee kan je op 
de veiling postzegels kopen. Met 
andere woorden: je wordt er alleen 
maar beter van.
Wij zouden het extra leuk vinden als 
je met opa of papa komt. Of dat opa 
of papa met een kind of kleinkind 
komt. Het is voor iedereen, ook 
voor u!

Succes er mee!

 

Wist je dat… 
…er op deze 
 postzegel 
een aard-
varken 
af gebeeld is, 
maar dat het 
helemaal 
geen varken 
is? Het is wel 
een zoogdier en zijn snuit 
lijkt op die van een varken, 
vandaar ook zijn naam.
Hij is de enige overgeble-
ven soort van de zoge-
naamde buistandigen en 
komt nog voor in geheel 
Afrika ten zuiden van de 
Sahara. 
Het aardvarken leeft over-
dag in een zelf gegraven 
hol in de grond. Dat kan 
wel tot zes meter diep 
zijn om veilig te zijn voor 
roofdieren. Zijn grootste 

vijanden 
zijn wilde 
honden en 
slangen. 
Als het 
donker is 
gaat het 
aardvarken 
uit eten. 

Zijn hoofdvoedsel bestaat 
uit mieren en termieten 
die hij met een plakkerige 
tong van wel anderhalve 
 meter (!) uit termieten-
heuvels haalt. Als afwisse-
ling wil hij ook wel wat lar-
ven van mestkevers eten 
en soms ook de vruchten 
van de kalebas. Maar ja, 
je krijgt dit dier eigenlijk 
nooit te zien of je moet een 
nachtje opblijven en in het 
donker op pad gaan.

Toon Oomens

Een studiegroep: De Vereniging 
voor Tsjechoslowakije-Filatelie
Je kunt natuurlijk 

postzegels verzamelen 
op de gewone manier, je 
verzamelt een land, of een 
thema. Maar het kan nòg 
anders: je bestudeert een 
bepaald gebied binnen de 
postzegels. Als je dat met 
een groep verzamelaars 
 samendoet, noem je het 

een studiegroep.
Stel je nou eens voor dat je 
zegels en poststukken gaat 
verzamelen van een land 
dat niet meer bestaat…
uitdaging! Tsjechoslowakije 
is de voorloper van twee 
gebieden die tot 1993 één 
land vormden. Nu zijn het 
twee aparte staten: Tsjechië 
en Slovakije. Kijk, nu weet 
je het weer, want die landen 
ken je wel van topo.
De Vereniging Tsjechoslo-

wakije houdt zich bezig met 
onderzoek naar de zegels, 
poststukken, stempels en 
dergelijke die zijn uitgege-
ven vanaf 1918 tot 1993. Zij 
hebben ook een aantal pu-
blicaties uitgebracht die de 
verzamelaar kan gebruiken 
bij zijn onderzoek.
Meer weten?
www.cs-filatelie.nl

Willeke ten Noever Bakker

http://www.cs-filatelie.nl
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Eieren en ander misbaksels
l enkele maanden na invoering van 
de tuimelstempels vanaf maart 
2007 (versie voorjaar 2007) begon 
bij veel exemplaren vervorming van 

de naamplaatjes op te treden, resulterend 
in eivormige stempelafdrukken tot volledige 
degeneratie van het plaatje (afb. 21). 
Het werd al snel duidelijk dat de misvorming 
een gevolg was van incompatibiliteit tussen de 

lijm waarmee de naamplaatjes bevestigd waren 
en de gebruikte stempelinkt. TNT besloot tot 
een rigoureuze ingreep, waarbij alle stempel-
apparaten werden voorzien van een nieuw 
naamplaatje (versie zomer 2007) en een stick-
er waarop het gebruik van een bepaald type 
stempelinkt (nr. 295) werd voorgeschreven. 
Hoewel de eerste nieuwe naamplaatjes van ver-
sie zomer 2007 al in juli werden aangebracht 
(afb. 22), zou het tot eind 2007 duren voor 
de vervangingsoperatie goeddeels voltooid 
was (afb. 23). Zelfs ver in 2008 worden her en 
der nog eivormige en anderszins misvormde 
stempels aangetroffen (afb. 24). 
Het snelle ‘ruimen’ van de tuimelstempels 
van versie voorjaar 2007 heeft de stempel-
verzamelaars overvallen. Van veel van deze 
eerste serie tuimelstempels zijn afdrukken 
vermoedelijk zeer schaars. Ik had het geluk 
dat ik via een contactpersoon bij het sorteer-
kantoor aangetekenden in Arnhem regelmatig 
van zendingen postzaklabels werd voorzien. 
Daarnaast bezocht ik veel postkantoren en 
in najaar 2007 schreef ik een groot aantal 
postvestigingen aan in de hoop alsnog een 
afdruk van het tuimelstempel versie voorjaar 

2007 te verkrijgen. Daarnaast waren enkele 
stad- (Tilburg, Den Bosch), regio- (Aalsmeer) 
en provincieverzamelaars (Friesland, Fryslân 
is de officiële benaming van deze provincie) 
actief bezig met het vastleggen van stempel-
gegevens. Het is evenwel hoogst onzeker of er 
een complete set van afdrukken op postzegels, 
laat staan op gelopen stukken van deze eerste 
versie tuimelstempels is samen te stellen. Ove-
rigens moeten we bedenken, dat een aantal 
vestigingen nooit een tuimelstempel versie 
voorjaar 2007 heeft gekregen, omdat zij tot ver 
in 2007 nog een cilinderbalkstempel of ander 
model typenraderstempel in gebruik hadden 
en bij vervanging dus direct een exemplaar van 
versie zomert 2007 hebben ontvangen. 
Bij de stempelvervanging leken veel naam-
plaatjes wat kleiner van diameter dan hun 
voorganger van de eerste versie (afb. 25). Toch 
moet men bij vergelijken voorzichtig zijn, want 
de rubberen naamplaatjes hebben de eigen-
schap tijdens het gebruik wat uit te lubberen 
en groter te worden dan bij uitreiking! Eigenlijk 
zijn vergelijkingen van de diameter alleen goed 
mogelijk tussen nieuwe of pas kort in gebruik 
zijnde stempels van beide modellen. Stem-

afb. 23. Late vervanging van de tuimelstempels versie voorjaar 2007. Vestiging 
RuinerwoldHavelterweg gebruikt op 16 NOV 2007 nog het oude en op 3 DEC 2007 
eindelijk het vervangende stempel versie zomer 2007.

afb. 24. De (zakelijke) vestigingen OisterwijkNijverheidsweg # 1 en Utrecht
Cartesiusweg # 1 stempelen op 24 JUL 2008 nog met het vervormde stempel van 
versie voorjaar 2007.

afb. 21. Dit komt ervan als je de  
verkeerde inkt gebruikt: Eivormige  
afdrukken en los latende stempelplaatjes  
komen bij het tuimel stempel versie voor
jaar 2007 algemeen voor. 

afb. 22. De oudste mij bekende afdruk van het vervan
gende tuimelstempel versie zomer 2007: Pijnacker
Ackershof # 1 met datum 16 JUL 2007, slechts vier 
maanden na de verstrekking van het eerste stempel.

Tien jaar zelfinktende tuimel
stempels: 2006–2016 [3]
In een eerste proeve van dit 
 artikel schreef ik begin 2017, op 
een moment dat wij allen dach-
ten dat er definitief een einde 
was gekomen aan het gebruik 
van handstempels bij PostNL, 
het volgende: ‘1 Januari 2017 
was doemdag voor de filatelie.’ 
Deel twee stond in het 
 augustusnummer.
door Bert van Marrewijk

A
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pelafdrukken van versie zomer 2007 zijn – ook 
als ze qua uitvoering niet van hun voorganger 
verschillen – zeker kort na verstrekking ge-
makkelijk te onderscheiden van versie voorjaar 
2007 door hun regelmatige vorm (afb. 26). 
Bij de uitreiking van Versie zomer 2007 werd 
van de gelegenheid gebruik gemaakt om fou-
ten te herstellen (afb. 27) of de tekst aan te 
passen; soms ook in negatieve zin (afb. 28).

Vervanging van naamplaatjes  
versie zomer 2007
De vervangingsoperatie was op zich een 
succes. Het was nagenoeg gedaan met de 
snelle vervorming van de stempelplaatjes. 
Maar nu diende zich het probleem aan van de 
‘sluipende degeneratie’. In de loop van enkele 
jaren nam bij veel stempels de kwaliteit van de 
afdrukken af als gevolg van slijtage en vooral 
vervuiling van de rubberen naamplaatjes 
(afb. 29). Ook mechanische beschadiging 
door stoten en vallen of gewoon onzorgvuldige 
behandeling komen regelmatig voor (afb. 30). 
Door de bank genomen blijkt, afhankelijk van 
de gebruiksintensiteit, de levensduur van de 
rubberen naamplaatjes 2 à 4 jaar te zijn. Dat 
leidde ertoe, dat vanaf 2009 een toenemend 
aantal stempels van versie zomer 2007 op-
nieuw moest worden vervangen, waarbij 
naast tekstuele ook andere aanpassingen 
zijn doorgevoerd (afb. 31). De stempels uit 
2007 voor postvestigingen met een uitge-
breid dienstenpakket en meer dan één balie 
droegen in 2007 nog volgnummers, lopende 

afb. 25. Het oude en nieuwe tuimelstempel van de vestiging NunspeetMarktstraat zijn gemakkelijk van elkaar te onderscheiden 
door de kopstaande datum in het eerste stempel en door het al dan niet aanwezige volgnummer. Of ze ook in grootte (diameter) ver
schillen is in dit stadium moeilijk te bepalen. Daarvoor zijn vroege afdrukken zonder vervorming van versie voorjaar 2007 nodig.

afb. 26. Twee 
voorbeelden van 
afdrukken van 
tuimelstempels 
versie voorjaar 
en zomer 2007 
met ongewij
zigde tekst. Deze 
zijn alleen te 
onderscheidbaar 
door de regel
matige vorm van 
de vervangende 
stempels.

afb. 27. Oude en nieuwe TNTtuimelstempel van 
WaardenburgSteenweg. Bij de in november 2007 ge
bruikte versie voorjaar (?) 2007 nog zonder straatnaam. 
Deze is wel toegevoegd aan het vervangende stempel 
met dagtekening WaardenburgSteenweg 01 APR 2008. 
Is dit versie zomer 2007 of al een volgende versie?

afb. 28. Oude en nieuwe tuimelstempels met verschillende tekst: TilburgBurg van de Mortelplein is gewijzigd in TilburgB v/d Mortelplein en ZwolleAnthony Fokkerstraat 
wordt ZwolleA Fokkerstraat. Niet elke verandering is een verbetering.

afb. 29. Ook bij 
de tuimelstem
pels versie zomer 
2007 komt 
overbeïnkting en 
vervuiling van 
het naamplaatje 
voor, zoals hier 
bij de afdruk van 
AlmereHaag
beukweg # 1.
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van 1 tot soms hoger dan 10 bij de allergrootste 
vestigingen (afb. 32a). Meestal bleef het 
echter bij twee tot vier stempels (afb.  32b). Bij 
vervanging van de naamplaatjes vervielen in de 
meeste gevallen de stempelnummers. Bij nader 
inzien vond de post, dat één stempel per twee 
balies wel genoeg was. Weer een bezuinigings-
resultaat ingeboekt! 
Waar nog wel volgnummers gebruikt werden, 
zijn deze vaak van de oude stempels te 
onderscheiden door een ander type cijfer met 
schreven (afb. 33). Maar er komen ook stem-
pels voor met een groot schreefloos cijfer 1 
of 2, onder andere bij vervangende stem-
pels van het voormalige hoofpostkantoor 
Wageningen-Plantsoen (afb. 34). 

(Wordt vervolgd)

afb. 30. Volgens de vestigingsbeheerder van BrielleVoorstraat is de vervorming en 
verminking aan de rechterkant van de stempelafdruk te beschouwen als valschade.

31. Ook bij de 
vervanging 
van stempels 
van versie zo
mer 2007 door 
versie 3 wordt 
de tekst soms 
aangepast. 
Valkenswaard
V. Bruhezedal 
wordt Valkens
waardVan 
Bruheze dal 
en Silvolde
Pr. Bernhard
straat ver 
andert in 
SilvoldePrins 
Bernhard
straat. Beide 
aanpassingen 
mogen we als 
verbetering 
zien. 

afb. 32a. Het hoogste door mij ge
ziene volgnummer in een stempel van 
hoofdpost kantoor (?) Amsterdam. 

afb. 32b. Tuimelstempels met 
volgnummer 3 van het postkantoor 
WormerveerEsdoornstraat en # 4 van 
postkantoor VenrayPatersstraat. 

afb. 33. TNT Tuimelstempels versie 3, voor
zien van groot volgnummer met schreven.

afb. 34. Postkantoor WageningenPlantsoen # 2. Links versie zomer 2007 (klein volgnummer zonder schreven), 
rechts versie 3 (groot volgnummer zonder schreven).
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uitsland werd omgeven door neutrale 
landen; Denemarken, Noorwegen, 
Zweden, Zwitserland, België en Neder-
land, die alle potentiële leveranciers 

van Duitsland waren. En jawel, ze deden zaken 
met Duitsland zoals ze ook voor de oorlog zaken 
hadden gedaan want ze waren immers buren. 
Hoewel, een blik op de hoeveelheid goederen 
door Duitsland geïmporteerd eind 1914 vanuit 
deze neutrale landen, laat echter een scherpe 
stijging zien en dat is wat de bondgenoten 
probeerden te controleren, zodat wederuitvoer 
uitsluitend om humanitaire redenen zou plaats 

Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij (N.O.T.)

D

Deze Nederlandse organisatie werd op 
24 november 1914 opgericht, met het 
hoofdkantoor in ’s-Gravenhage. De 
organisatie werd in het leven geroe-
pen als antwoord op de druk vanuit 
Engeland en Frankrijk om importen te 
kunnen controleren, zodanig dat deze 
bestemd zouden zijn voor de nood-
zakelijke binnenlandse consumptie.
door Richard Wheatley • vertaling René Hillesum

vinden, en voor wat betreft de omvang overeen-
komend met die van voor de oorlog.

Controle
Gedurende de eerste twee jaar van de oorlog 
werkte het systeem van de N.O.T. goed. Er 
waren twee manieren om de import van 
goederen te controleren. Ten eerste, een 
importeur in Nederland kon vragen om een 
N.O.T. certificaat waarin vermeld stond dat de 
goederen noodzakelijk waren en niet bestemd 
voor export naar Duitsland. In Engeland had 
de exporteur dan een vergunning nodig van 
het ‘War Trade Department’. Afgebeeld een 
voorbeeld zoals het systeem werkte in febru-
ari 1916. (voor- en achterzijde)
  
Blokkade
Aangezien de Britse koninklijke marine Duitse 
en Nederlandse havens had geblokkeerd 
konden zij de Noordzee controleren. De com-
mando patrouilleschepen uit Dover enterden 
alle neutrale schepen en onderzochten en 
onderzochten deze op oorlogssmokkelwaar. 
Deze schepen werden verzocht voor anker te 
gaan bij de ‘Downs off Deal’* voor onderzoek 
en inspectie. Ook schepen onder Britse vlag 

werden hieraan onderworpen!
Op het moment dat de USA en Italië zich in de 
oorlog begaven – aan de zijde van de gealli-
eerden – was er een tekort aan veel zaken. De 
oorzaak hiervan was het tot zinken brengen 
van geallieerde schepen door Duitse onder-
zeeboten die opereerden vanuit Oostende en 
Triest. In 1915 werden 756 geallieerde schepen 
getroffen door onderzeeboten en in 1917 het 
gigantische aantal van 3.723. In 1918 liep het 
aantal weer terug naar 1.647 omdat het sys-
teem van varen in konvooi werd ingevoerd.

Rantsoenering
In 1917 werd rantsoenering ingevoerd in Ne-
derland en de prijs van aardappelen verdub-
belde, met rellen tot gevolg in enkele steden.
Op 21 juni 1919 werd het vredesverdrag 
getekend door de Duitsers en de N.O.T. werd 
ontbonden. Het had een moeilijke taak 
volbracht. Een moeilijk feit uit die vreselijke 
periode; in Nederland waren er na de oorlog 
drie keer zoveel miljonairs dan voor de oorlog. 
Deze profiteurs werden genoemd ‘OW’ers’. 
(OW staat voor oorlogswinst)

* voor de kust van Deal

Briefkaart van 1 penny met stempel Howden Clough Birstall, Leeds, 15 Feb 16, aan een Tilburgse fabriek van wollen stoffen. Janssens van Buren begon in 1846 met de productie, 
en werd in 1969 gesloten in verband met buitenlandse concurrentie. Bestellerstempel B.32. Het bericht op de achterzijde onthult alles. De kaart werd verzonden door Becker 
Brothers die fabriaknten waren van slechte ‘shoddy’. Zij hadden een certificaat ontvangen van de N.O.T. uit Nederland en waren in afwachting van vrijgave vanuit Londen. 
‘Shoddy’ is een inferieure stof deels gemaakt van versnipperde vezels van oude wollen stoffen en vermengd met nieuwe wol. Het werd gebruikt voor militaire uniformen.
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Opgaven voor deze rubriek in het 
januarinummer 2019 (verschijnt 
3 januari) moeten uiterlijk op 
24 november in het bezit zijn van de 
redactie van 
‘Filatelie’, Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
hillesum@filatelist.com 
Per email 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 email 
adres van de organisator. Onvolledige 
opgaven van evenementen 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 aanvaardt 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 materiaal 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.

AANLEVERINSTRUCTIES
Met ingang van 2 november worden 
opgaven voor evenementen / ruil
dagen nog slechts in behandeling 
genomen indien deze worden 
aangeleverd in het format zoals dat in 
maandblad Filatelie wordt gebruikt 
(zie deze pagina’s). Uitsluitend de 
navolgende informatie dient aangele
verd te worden (en ook niets meer!)
• datum evenement
• plaatsnaam (zonder postcode)
• naam locatie
• adres locatie
• openingstijd
• één telefoonnummer
Indien geen telefoonnummer vermeld 
wordt, dan een mailadres of het 
www adres van de organisator. 
Let op: indien mailadres, dan geen 
www adres.
Er wordt niet gecorrespondeerd over 
aanmeldingen die niet aan het format 
voldoen. Deze worden niet geplaatst.

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: 040-2019309. 
m.panhuijzen@upcmail.nl
Winterswijk. Theater De Storm, 
Haitsma Mullierweg 11, 10.00-15.00 
uur. eedes@mac.com 
 
5 november:
Velp. Parkstaete Zalencentrum, 
Parkstraat 3-B, vanaf 20:00.T: 06-
11018699. www.vierstroonfilatelie.nl

10 november:
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, 
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:
Alkmaar. Stichting de Rekere 2.0, 
Drechterwaard 16, 10.00 – 16.00 
uur. T : 06-14931087. 
Anna-Paulowna, Ontm. Centr. Veer-
brug, Sportlaan 21, 9.00-12.00 uur. 
T: 0224-223029.
Boxtel. Gemeenschapshuis De 
Walnoot, Reginahof 1, 10.00-13.00 
uur. T: 0411-673485.

Echt. Buurthuis St.Joris, Cypres-
straat 58, 9.30-12.00 uur. T: 046-
4585187. Hub.bellen@outlook.com 
Obdam. Ver. Gebouw De Brink, 
9.00-12.00 uur. T: 0226-452047.
Wijchen. Wijkcentrum ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 10.00-
13.00 uur. T: 024-6411388.

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, Gerberastraat 
6, 9.30-15.00 uur. T: 0297343885. 
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
Apeldoorn. Wijkcentrum het 
 Bolwerk Ravelijn 55, 10.00-16.00 
uur. T: 06-30718411. 
organisatie@eindejaarsbeurs.nl 
www.eindejaarsbeurs.nl 
Appingedam. ASWA-gebouw, Burg. 
Klauckelaan 16 te Appingedam van 
10.00 tot 15.00 uur. T: 0596-624394.
Bilthoven. Oost Europa, ’t Vogelnest, 
Boslaan 1, 10-16 uur, T 0346-572593.
Boskoop. De Loods, Achter de Kerk, 
13..00-17.00 uur. T: 0182-631928. 
beurscoordinator@nvpvboskoop.nl 
www.nvpvboskoop.nl

FI
LA

TELISTISCHE

E V E N E M E N
T

E
N TENTOONSTELLINGEN 

EN MANIFESTATIES

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

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, Bloe-
menhof 2, 13.00-16.00 uur. T: 0162-
432738. ceespijpers@casema.nl 
Rotterdam. De Oranjehof Imma-
nuel Kantstraat 2, 10.00-16.00 uur. 
T: 010-4194020. 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, Bilder-
dijkhof 1, 10.00-14.00 uur, T: 0297-
563773. fvu001@gmail.com
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode. César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. T: 06-27233453. 
www.zhpv.nl

mailto:cees.mertens@ziggo.nl
http://www.pvbreda.nl/
mailto:info@dephilatelistgeleen.nl
mailto:info@zoetelief-denbosch.nl
https://maps.google.com/?q=van+der+Clusenstraat+4A&entry=gmail&source=g
tel:0402019309
mailto:m.panhuijzen@upcmail.nl
https://maps.google.com/?q=Parkstraat+3-B&entry=gmail&source=g
http://www.vierstroonfilatelie.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
mailto:fjsuijde@icloud.com
https://maps.google.com/?q=Cypresstraat+58&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Cypresstraat+58&entry=gmail&source=g
tel:046%20458%205187
tel:046%20458%205187
mailto:Hub.bellen@outlook.com
https://maps.google.com/?q=Sint+Maartenstraat+54&entry=gmail&source=g
http://www.vierstroonfilatelie.nl/
tel:020%20694%202002
tel:0167%20563%20568
tel:06%2011301128
https://maps.google.com/?q=Gerberastraat+6&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Gerberastraat+6&entry=gmail&source=g
tel:0297%20343%20885
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nl
https://maps.google.com/?q=Burg.+Klauckelaan+16&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Burg.+Klauckelaan+16&entry=gmail&source=g
tel:0596%20624%20394
https://maps.google.com/?q=Boslaan+1,+10+-+%c2%a016&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Boslaan+1,+10+-+%c2%a016&entry=gmail&source=g
tel:0346%20572%20593
tel:0182%20631%20928
mailto:beurscoordinator@nvpvboskoop.nl
http://www.nvpvboskoop.nl/
http://Www.verzamelaarsjaarmarkt.nl/
http://Www.verzamelaarsjaarmarkt.nl/
http://www.sfeg.nl/
https://maps.google.com/?q=Oud+Ambacht+116&entry=gmail&source=g
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
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NATIONAAL ARCHIEF
Onderzoeksdagen: donderdag: 
15 november, 13 december.
Vooraf aanmelden noodzakelijk: 
monique.erkelens@nationaalarchief.nl
T: 06-11316460.
www.nationaalarchief.nl

Capelle a/d IJssel. De Lijster, 
Lijstersingel 20, 10.00-16.00uur. 
T: 0180-522530
De Meern. De Schalm, Oranjelaan 
10, 9.00-12.00 uur. T: 06-30690519. 
secretariaat.postfris68@gmail.com
Kloetinge. Amicitia Schimmelpen-
ninckstraat 14 19.30-22.00uur. 
T: 0113-228562 ecm@zeelandnet.nl 
Steenwijk. De Meenthe, Stationsplein 
1, 10.00-15.00 uur. T: 0521-515835. 
www.filatelistenverenigingijsselham.nl 
Rotterdam. Restaurant de Gulle 
Gans, Tomas Mannplaats 150,10.00-
16.00 uur. T: 06-22184304.
Rijssen. S.V. Tubantia Nieuwlands-
weg 5, 10:00-15:00. T: 0548-517506.
Veldhoven. Gemeenschapshuis D’en 
Bond, Rapportstraat 29, 10.00-16.00 
uur. jcmlschalks@onsbrabantnet.nl

18 november:
Reuver. De Schakel, Broeklaan 2, 
10.00-13.00 uur. hermgeerlings@
home.nl
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, 9.00-12.00 uur. 
T: 0224-298416.

19 november:
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 19.00-22.00 uur. 
www.deventerpostzegelvereniging.nl
Wijchen. Wijkcentrum ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 19.00-
22.00 uur. T: 024-6411388.

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

24 november:
Huizen. de Zenderkerk, Borneolaan 
30, 10.00–16.00 uur. T: 035–
5397550. gjvis123@xs4all.nl
Zwolle. Jubal, Geert Grootestraat 1, 
10.00-15.00 uur. T: 038-4539140.

25 november:
Alkmaar. Sporthal Alkmaar Noord, 
Arubastraat 6, 9.00-12.00 uur. 
T: 0227-542286.
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstr. 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002.
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. 
Weert. Scholengemeenschap 
Philips van Horne, Herenstraat 298, 
09.30 -15.30 uur. T: 0495-541666. 
www.filatelicaweert.nl 

1 december:
De Bilt. Latijns-Amerika. Cultureel 
centrum H.F.Witte, Henri Dunant-
plein 4, 12.00-17.00 uur. T: 010-
4802961. pweda@live.nl
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
Zoetermeer. Buurtvereniging 
Buytenrode. César Franckrode 60, 
13.00-16.00 uur. T: 06-27233453. 
www.zhpv.nl

2 december:
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

3 december:
Arnhem. De Gaanderij, Driemond-
plein, vanaf 20:00. T: 06-11018699 
www.vierstroonfilatelie.nl

8 december:
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, 
Uiverlaan 20, 12:00 -16:00 uur. 
T: 010 5916747.
Winschoten. Gebouw SV Bovenbu-
ren, Tromplaan 86, 9.30-15.00 uur. 
T: 0597-422319. jur.baas@home.nl.

9 december:
Anna-Paulowna, Ontm. Centr. Veer-
brug, Sportlaan 21, 9.00-12.00 uur. 
T: 0224-223029.

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

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

15 december:
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerbera straat 6, 9.30-15.00 uur. 
T: 0297343885. 
www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
Markelo. Socuruimte De Haver-
kamp, Stationsstraat 30, 10.00-
15.00 uur. T: 0548-858220
Papendrecht. Zalencentrum 
De Palm, Van der Palmstraat 3, 
10.00-15.30 uur, T: 0184-415437. 
m.a.smeding@tele2.nl 

16 december:
Huissen. Cultureel centrum ‘de 
Brink’, De Brink 8 10.00-14.30 uur. 
T: 026 – 3271979. w.aleven3@
upcmail.nl
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, 9.00-12.00 uur. 
T: 0224-298416.

17 december:
Deventer. Wijkgebouw Van Vloten-
laan 85, 19.00-22.00 uur. 
www.deventerpostzegelvereniging.nl
Wijchen. Wijkcentrum ‘Noorder-
licht’, Roerdompstraat 76, 19.00-
22.00 uur. T: 024-6411388.

20 december:
Ewijk. MFA ’t Hart, Den Elt 17, 19.30- 
uur. T: 0487-521340.
’s-Hertogenbosch. Cultureel 
Centrum De Helftheuvel, Helftheu-
velpassage 115, 19.00-22.30 uur. 
T: 073-6567680. info@hertogpost.nl
Welberg. Gem.huis De Vaert Kap. 
Koch straat 54, 19.00-22.00 uur. 
T: 0167-563568, 06-11301128. 
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mailto:w.aleven3@upcmail.nl
mailto:w.aleven3@upcmail.nl
http://www.deventerpostzegelvereniging.nl/
mailto:info@hertogpost.nl
tel:0167%20563%20568
tel:06%2011301128


614 FILATELIE  NOVEMBER 2018

 

Bijna raak is helemaal mis
iefhebbers van Franse postzegels en 
van de emissie type Semeuse in het 
bijzonder weten niet wat ze zien bij het 
aanschouwen van de 1F40 (Yv. 196) 

op brief als enkelfrankering. Zelf heb ik dit zegel 
nog nooit juist gebruikt in handen gehad. De 
cataloguswaarde bedraagt voor een brief met 
alleen dit zegel enkele duizenden euro’s, maar 
ik schat dat een goed gebruikt exemplaar niet 
onder de € 10.000 te koop is. Hoewel ik al jaren 
actief verzamelaar van Frankrijk ben, heb ik nog 
nooit een goede brief met dit zegel gezien. Mo-
gelijk zitten de enkele exemplaren die er moeten 
zijn vast of worden onderhands verkocht en 
komen dus niet op de markt.
Waarom is deze enkelfrankering zo  bijzonder? 
Dat zit als volgt: op 1 mei 1926 werd het bin-
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nenlandse brieftarief verhoogd van 30 cen-
times naar 40 centimes. Het aantekenrecht 
bedroeg sinds dezelfde datum 1 franc, samen 
1F40. Het aantekenrecht bleef tot in 1932 
ongewijzigd, maar het brieftarief werd al 
op 9 augustus 1926 verder verhoogd naar 
50 centimes. Vanaf die datum moest voor een 
aangetekende brief dus 1F50 worden betaald. 

Waarom we in de periode 1 mei 1926 tot 
9 augustus 1926 uitsluitend aangetekende 
brieven tegenkomen die altijd meer dan 
een zegel dragen (meestal een zegel van 
40 centimes en een van 1 franc, afb. 1) zit ’m 
in het feit dat de nieuwe zegel van 1F40 pas 
op 6 augustus 1926 uitkwam, dus 3 dagen 
voordat het brieftarief alweer werd verhoogd. 
In die drie dagen zullen lang niet alle kantoren 
de beschikking over dit zegel hebben gehad, 

want dan hadden we wel regelmatig brieven 
gezien die met 10 centimes zouden zijn 
bijgefrankeerd om aan het nieuwe tarief na 
9 augustus 1926 van 1F50 te voldoen. Ik houd 
het erop dat veel kantoren dit zegel nooit heb-
ben ontvangen. De afgebeelde brief (afb. 2) 
betreft een aangetekende brief met als datum 
13 augustus 1926, dus 4 dagen na de tariefver-
hoging. De brief is daarom met 10 centimes 
ondergefrankeerd maar op het eerste gezicht 
valt niet te zien dat we hier slechts te maken 
hebben met een mooi stuk bladvulling. Hij lijkt 
verdacht veel op de echte, maar is het helaas 
net niet. Bijna raak is dus helaas helemaal 
mis... De posterijen hebben de onderfranke-
ring ofwel niet gezien ofwel het de moeite van 
het beporten niet waard gevonden. ‘Passé en 
tolérance’ heet zoiets in Frankijk. Elegante taal 
toch dat Frans...

samenstelling Edwin Voerman 

afb. 1. Aangetekende brief binnenland verzonden op 5 juni 1926. Brieftarief 40 centimes 
sinds 1 mei en aantekenrecht van 1 franc maken samen 1F40. Aangezien er tot 6 augustus 
geen postzegel van 1F40 voorhanden was, moest de frankering worden samengesteld.

afb. 2. Aangetekende brief binnenland verzonden op 13 augustus 1926. Brieftarief 50 cen
times sinds 9 augustus en aantekenrecht van 1 franc maken samen 1F50. De brief is dus 
sinds 4 dagen met 10 centimes te weinig gefrankeerd.
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Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie 
in 1991 ontstond er een oerwoud aan 
opdrukzegels. Een groot aantal oudere 
en nieuwere zegels van de voormalige 
Sovjet-Unie (en een aantal van Rus-
land) werden lokaal overdrukt met alle 
mogelijke opdrukken, vaak motief-

matig. Zo ook met het in Rusland zeer 
belangrijke thema ruimte vaart. Auteur 
Leo Barhorst heeft er een heel boek 
over samengesteld. 
Na een overzicht van de gebruikte 
basiszegels en een bescheiden inlei-
ding is het vooral een kijkboek. Alle 
zegels staan er – op plaatsnaam – 
in afgebeeld en voorzien van een 
beschrijving van de (ruimtevaart)
opdruk en een nummer.

Het is jammer dat er nogal gepropt 
is in het boek. Het komt de over-
zichtelijkheid en leesbaarheid niet 
ten goede.

Postzegels van ex-Sovjet Republieken 
met ruimttevaartopdrukken op CCCP- en 
Roccия-zegels. Uitgave: Ruimtevaart 
 Filatelie Club Nederland. 88 pag., verlijmd, 
2018. Prijs: € 19,95 incl. verzendkosten
Bestellen bij l.j.c.barhorst@online.nl

Ruimtevaartopdrukken

mailto:l.j.c.barhorst@online.nl
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Iets over het 
gebruik van 
de 1 cent Van 
Krimpen [4]
Het is verbazend op hoeveel 
manieren zo’n eenvoudig post-
zegeltje een rol heeft kunnen 
spelen, en vaak een rol van 
betekenis. Deel 3 stond in het 
septembernummer 2018.
door Huber van Werkhoven

63+64. De Centrale 
Dienst voor In en 
Uitvoer (CDIU) 
weigerde strafport 
te betalen. Omdat de 
afzender zijn naam 
niet had vermeld 
op de envelop, ging 
deze naar het Bureel 
der Rebuten in Den 
Haag. Na opening 
schreef men de naam 
en het adres van de 
afzender in rode 
inkt op de voorzijde 
en retourneerde de 
brief voorzien van 
een strookje ‘terug 
ter bijfrankering’ 
met vermelding van 
het bij te plakken 
porto van 13 cent. 
Op 10 oktober 1960 
ging de brief voor 
de tweede keer, nu 
bijgefrankeerd, naar 
Den Haag.

65+66. Monster zonder waarde, per ex
presse en aangetekend van Almelo naar 
Berlijn 19.6.1950. Stempel op achterzijde: 
 ‘Zollamtlich nicht geöffnet’.

67. Rembours drukwerk ƒ 20, 
2.6.1968 van Rotterdam naar 
Flensburg WestDuitsland.
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68. Waardebrief 1949. Brieftarief: 10 ct. Aantekenrecht: 15 ct. Verzekeringsrecht. 26 ct. 
Samen 51 cent.

69. Brief
kaart per 
expresse 
naar 
Bremen.

70. Lokaal 
verzonden 
aange
tekende 
briefkaart.

73. Aangetekende luchtpostbrief (1950). De Amsterdamsche Bank mocht de envelop 
‘krachtens ontheffing’ gesloten aanbieden.

71+72. Luchtpostbrief naar Israël (1950), geopend 
door de officier van justitie. Deze trof ‘zegels aan 
waarvan de uitvoer zonder vergunning van de Ned. 
Bank is verboden’.Derhalve ‘terug afzender’.

74. Aangetekend per luchtpost  
naar New York (november 1946) 
ad ƒ 1,55. Brieftarief 20 ct. Aanteken
recht 15 ct. Luchtrecht. 120 ct.
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78. 

75+76. In 1950 per 
expresse, luchtpost en 
aangetekend naar Peking. 
ƒ 2,65 geplakt (20 cent te 
weinig!)

77. Brief van Zaandam 
(28.7.1950) naar Amsterdam. 
Brieftarief 10 cent, 3 cent 
gefrankeerd. Het ontbrekende 
port is contant betaald aan 
een passerende postbode. 
Vandaar stempel ‘Port betaald 
Zaandam’. De twee geplakte 
zegels zijn op het postkantoor 
te Zaandam met het machi
nestempel vernietigd. Om port
naheffing te voorkomen werd 
in Amsterdam het stempel 
‘kosteloos uitreiken’ geplaatst. 
De firma De Ronde had met 
het motorschip ‘’De Martelaar’ 
een beurtdienst van Zaandam 
naar de Martelaarsgracht te 
Amsterdam.
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Nu te koop: CD-rom jaargang 2017

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

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

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

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

Gevorderde verzamelaar zoekt:

Nederland, Emissie 1852, los, op
briefstukje of gehele brief, maar
uitsluitend met duidelijke  stem-
peldatum van na 11 april 1861.

De zegels dienen van goede
kwaliteit te zijn.

Aanbiedingen, voorzien van
prijsvoorstel en scan graag
naar: emissie1852@gmail.com
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oals bekend, waren er 
direct na de Tweede 
Wereldoorlog in Neder-
land grote tekorten 

aan basale overlevingszaken als 
voedsel, kleding en woningen. 
Bovendien was de staatsschuld 
hoog en was er een enorm tekort 
aan buitenlandse betaalmiddelen 
zoals Amerikaanse dollars. Omdat 
de regering ervan uitging dat dit 
tekort de wederopbouw in Neder-

Terug naar 1946

Z
land in gevaar zou kunnen bren-
gen, werd op 12 oktober 1945 het 
Deviezenbesluit 1945 genomen. 
Hiermee werd getracht buiten-
landse betaalmiddelen (deviezen) 
zoveel mogelijk binnen Nederland 
te houden. Het betalingsverkeer 
met het buitenland werd daarom 
geheel gecentraliseerd en zonder 
vergunning van De Nederland-
sche Bank was iedere deviezen-
handeling verboden.

gisters, obligatiën, aandeelen, certi-
ficaten van zoodanige waarden, 
schatkistbiljetten, pandbrieven, 
depotfractiebewijzen, recepis-
sen, winstbewijzen, en soortge-
lijke waardepapieren, zoomede 
afzonderlijke mantels, coupons, 
dividendbewijzen, en talons; 
onder postzegels moeten worden 
begrepen zoowel ongestempelde 
als gestempelde frankeer- en port-
zegels.’
Volgens Dienstorder H. 315. 7. 
viel onder het verbod ‘uiteraard 
niet de postzegels, die voor de 
frankeering op poststukken zijn 
gehecht. Indien echter zendingen 
worden aangetroffen, waarop een 
hooger bedrag aan zegels werd 
geplakt dan noodzakelijk is voor 
de voldoening van porten en c.q. 
rechten, zulks met het kennelijk 
doel op die wijze postzegels 
in- c.q. uit te voeren, behooren 
deze stukken op de in punt 5 en 6 
bedoelde wijze worden behandeld.’
Onder punt 5 en 6 werd uitgelegd 
dat de afzenders van zendingen 
waarvan vermoed werd dat deze 
effecten of postzegels bevatten, 
erop moesten worden gewe-
zen dat, met uitzondering van 
aanwezigheid van een vergunning 
van de Nederlandse bank, hun 
zending niet naar het aangegeven 
buitenlandse adres mocht worden 
verzonden.
De afgebeelde brief (boven voorzij-
de en onder achterzijde) werd door 
het bijkantoor Amsterdam-Zuid 
niet als toegestane zending be-
schouwd, immers overfrankering 
(in dit geval van 20½ cent, aange-
zien het buitenlandtarief 12½ cent 
was) werd niet toegestaan. De 
brief ging ‘Terug afzender Niet toe-
gelaten’ en op de achterzijde werd 
gestempeld ‘Overfrankeering van 
poststukken naar het buitenland is 
niet toegelaten.’ 
Hieruit blijkt dat vijf van de zes 
gestempelde Prinsessenzegels 
als ‘deviezen’ werden beschouwd 
en dat in 1945 PTT ‘postzegels’ 
vergelijkbaar achtte met aandelen 
en obligaties. Overigens werden in 
de Dienstorders in 1946 en 1947 
dezelfde maatregelen weerge-
geven, maar zendingen, met 
een ‘hooger bedrag aan zegels 
werd geplakt dan noodzakelijk 
is’ werden niet meer genoemd. 
Het bijkantoor Amsterdam-Zuid 
hield zich op 28 september 1946 
echter streng aan de voorschrif-
ten uit Dienstorder H. 315 van 
12 december 1945.

Gert Holstege

Dit had ook effect bij de post. Twee 
maanden na het Deviezenbesluit 
werd in Dienstorder H. 315 van 
12 december 1945 de in- en uitvoer 
van effecten en postzegels gere-
geld. Volgens Dienstorder H. 315. 3. 
was ingevolge het Deviezenbesluit 
1945 de invoer en de uitvoer onder 
andere van effecten en postzegels 
verboden, behalve als daar een 
vergunning voor was. Volgens 
Dienstorder H. 315. 4. werden 
onder effecten verstaan ‘inschrij-
vingen in schuld- en aandeelenre-
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Retour afzender in 
Tsjecho slowakije
Elk halfjaar verschijnt er in mijn 
inbox een digitaal exemplaar van 
Pošta ČČesko-Slovenská van de Ver-
eniging voor Tsjechoslowakije Fi-
latelie. De najaarseditie 2018 wordt 
gevuld met twee diepgravende 
artikelen en een aantal kortere 
bijdragen. Douglas Muir, u wellicht 
bekend als de curator van The 
Postal Museum in Londen, wijdt uit 
over de talloze retourstrookjes die 
Tsjechoslowakije rijk is. In 1886 deed 
de Postmeester-Generaal van het 
Duitse Rijk als eerste een beroep op 
de overige UPU-landen om een con-
sistent beleid in te voeren voor het 
terugsturen van stukken. Sindsdien 
kennen we de verschillende (Frans-
talige) labels met beweegredenen 
voor het retoursturen van poststuk-
ken zoals parti (vertrokken) en 
décédé (overleden).Toen in 1918 de 
nieuwe staat Tsjechoslowakije het 
levenslicht zag, kenden de gebie-
den die tot dan toe schatplichtig 
waren aan de dubbelmonarchie al 
enige retourstrookjes. Bohemen en 
Moravië gebruikten vanaf 1887 roze 
strookjes waarop zowel in het Duits 
als Frans de reden voor retour was 
weergeven (zie afbeelding) en de 
Hongaarse provincie Slowakije 
volgde in 1892 met strookjes in het 
Frans en Hongaars. Tsjechisch en 
Slowaaks ontbraken echter nog… 
Pas vanaf augustus 1921 werden 
nieuwe strookjes gedrukt met een 
Tsjechische retouraanduiding die 
qua uiterlijk veel weg hadden van 
het Duitse roze model. Na de woelige 
jaren veertig waarin sporadisch 
ook strookjes werden gebruikt met 

Slowaakse aanduidingen, voerde 
Tsjechoslowakije het vooroorlogse 
systeem weer in waarbij ook het 
Slowaaks definitief een plek kreeg. 
Deze tweetalige strookjes hielden 
in iets andere vorm stand tot de 
Fluwelen Revolutie van 1989. Verder 
in deze editie treffen we een uitge-
breide en interessante verhandeling 
aan over de zogenoemde Hradčany 
Briefkaarten door Robert Lauer en 
Johan Sevenhuijsen en van Mathieu 
Jonkergouw informatie over de 
talrijke plaatfouten van de Hradčany 
80 heller (olijfgroen) uitgifte. Een 
zeer informatief en vakkundig blad! 
www.cs-filatelie.nl 

Postwagonstempels in Letland
Filatelistengroep Het Baltisch 
Gebied publiceert halfjaarlijks een 
bulletin (A4-formaat, full colour) 
waarin allerhande filatelistische 
aspecten van de Baltische staten op 
uitstekende wijze worden belicht. 
Jan Kaptein en Ruud van Wijnen 
zijn in dit septembernummer toe 
aan alweer de derde aflevering van 
‘Postvervoer per trein in Letland 
in de Tsarentijd’. Zij doen uitvoerig 
verslag van enkele (smal)spoorlij-
nen in Letland en de verscheidende 
spoorwegstempels. Riga was in 
tsaristisch Rusland de zesde stad 

van het land en een van de belang-
rijkste havens. Goede spoorverbin-
dingen met het Russische hartland 
waren derhalve noodzaak. Riga viel 
uiteindelijk meerdere kopstations 
ten deel, die prozaïsch tot Riga I, II 
en III werden bestempeld. Omdat 
de verschillende stations op beide 
oevers van de Dvina lagen, werd in 
1875 een brug geslagen om Riga I 
en III met elkaar te verbinden. Toen 
op 12 september 1861 de spoorlijn 
Riga-Dünaburg werd geopend en 
daarmee Riga I, werd al gauw een 
puntnummerstempel ingevoerd 
om postzegels op dat station de 
ontwaarden. Puntstempel 700 was 
daarmee het eerste spoorwegstem-
pel van Letland. Talloze stempels 
volgden (lijnstempels, dagteken-
stempels vanaf 1868 enz.) evenals 
vele nieuwe spoorlijnen. Kaptein 
en Van Wijnen hebben al deze 
stempels in handzame tabellen 
onder elkaar gezet en zo alle spoor-
wegstempels van Riga en verschil-
lende postwagonstempels van de 
Letse spoorlijnen zeer inzichtelijk 
gemaakt. Naast bovenstaand artikel 
verdiept Van Wijnen zich in dit 
bulletin ook in op de Letse filatelie 
na de Duitse bezetting: wat valt er 
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samenstelling nederland: Hugo Brieffies, h.brieffies@gmail.com buitenland: Jan Vellekoop, wijlazenvooru@gmail.com

nog te verzamelen na de Duitse 
Hitler-zegels met opdruk ‘Ostland’? 
Jan Kaptein en Keimpe Leenstra 
hebben ook veel werk verzet door 
tot in detail de eerste postzegel van 
Litouwen onder de loep te nemen. 
Thomas Löbbering heeft zich weg-
wijs gemaakt in de vervalsingen van 
de reeds genoemde ‘Ostland’-op-
drukken en Olav Petri wijdt tot slot 
uit over Gustaaf II Adolf van Zweden 
en diens betekenis voor Estland. 
www.hetbaltischegebied.nl

Belastingzegels in 
Noord-Nederland
Vijf maal per jaar verschijnt het blad 
Grunopost, het verenigingsblad 
van de Philatelisten Vereniging 
Groningen. We treffen meerdere in-
formatieve bijdragen aan van Gerrit 
van der Molen waaronder een inte-
ressant artikel over de beruchte Jan 
van Leiden. Deze prediker van de 
Wederdopers die korte tijd koning 
was van het theocratische Konink-
rijk Münster, is vooral bekend van-
wege zijn jammerlijke lijdensweg. 
Nadat Münster namelijk heroverd 
was op de opstandige Wederdopers, 
werd hun leider zes maanden lang 
publiekelijk vernederd en uitein-
delijk op het schavot gemarteld 
en geëxecuteerd. Ter afschrikking 
werd zijn lichaam bovendien in een 
ijzeren kooi aan de toren van de 
Lambertikerk opgehangen die pas 
na 50 jaar weer naar beneden werd 
gehaald. De beruchte kooi hangt 
er nog steeds. Een intrigerend en 
choquerend verhaal aan de hand 
van een bankbiljet! 

Een stuk van een heel ander slag 
is geschreven door Douwe van der 
Heide die in dit en volgende num-
mers van Grunopost informatie zal 
verstrekken over Nederlandse be-
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winnende paard kreeg omgehangen. 
Jan Billion beschrijft in de Deutsche 
Briefmarken-Revue van septem-
ber de ontwerpfase van de eerste 
postzegel die speciaal hiervoor werd 
uitgeven. Dat gebeurde in 1936 en 
wel in de vorm van een blokje met 
één zegel van 42 Pfennig, bruikbaar 
op een interlokale aangetekende 
brief tot 20 gram. Daar kwam nog 
wel 108 Pfennig toeslag bij, ten bate 
van het ‘kweken van volbloedpaar-
den’ in Duitsland. Die toeslag staat 
overigens niet op de zegel vermeld. 
Voor de in plaatdruk uitgevoerde 
blokjes werd speciaal handgeschept 
papier gebruikt, dat voorkomt in 
twee tinten. Er doken enkele geheel 
ongeperforeerde blokjes op, en een 
paar met gespiegeld watermerk er 
in. Bij de wedstrijd van 1936 hadden 
ook diverse buitenlandse staats-
hoofden zich laten verleiden daarbij 
aanwezig te zijn, zoals de koningen 
Faroek van Egypte, Leopold III van 
België en Peter II van Joegosla-
vië. Met hun carrières zou het na 
1945 betrekkelijk snel zijn afgelopen. 
www.deutsche-briefmarken-revue.de

Luchtpost met jaren vertraging
Na de val van de Berlijnse muur en 
de hereniging van Oost- en West-
Duitsland in 1989 volgde een im-
mens programma van wederopbouw, 
met name in de voormalige DDR. 
Voor Berlijn kwamen grootschalige 
nieuwbouwplannen op tafel, ook voor 
de vliegvelden rondom de nieuwe 
hoofdstad. Van de bestaande vlieg-
velden werd Tempelhof al in 2008 ge-

sloten, Berlin-Tegel moet te zijner tijd 
volgen en ook Berlin-Schoenefeld 
moet plaats gaan maken voor een 
nieuwe mega-luchthaven, genaamd 
Berlin Brandenburg (verkorte 
aanduiding BER), die vernoemd zal 
gaan worden naar de Duitse politicus 
Willy Brandt. Met de nieuwbouwplan-
nen ging vanaf 2006 ongeveer alles 
fout, wat fout kon gaan. Miljarden 
euro’s aan kostenoverschrijdingen 
en jaren vertraging volgden. Voor 
3 juni 2012 werd echter een of-
ficiële openingsvlucht door de KLM 
voorzien naar de nieuwe luchthaven, 
met welke datum dan ook speciale 
enveloppen werden gemaakt. De 
datum zou niet worden gehaald, 
maar de enveloppen werden nu 
gebruikt voor verzending op een 
nieuwe, iets latere datum, namelijk 
17 maart 2013. PostNL liet een speci-
aal gelegenheidsstempel aanmaken 
met die nieuwe datum, waarmee de 
aangeleverde post werd afgestem-
peld. De openingsvlucht zou worden 
uitgevoerd met een Boeing 737-900, 
die werd dan ook in het bijzondere 
stempel afgebeeld, met verder een 
weergave van de vlaggen van 
Nederland en Duitsland. Ook maart 
2013 werd echter niet gehaald, men 
bouwt inmiddels nog steeds nijver 
verder aan de nieuwe luchthaven.
De Deutsche Briefmarken Zeitung 
(DBZ) van 31 augustus meldt dat 
nu de voor de openingsvlucht 
van 2013 ingeleverde bijzondere 
enveloppen recentelijk maar aan 
de afzenders zijn teruggestuurd. 
Op de enveloppen een verklarend 
stempel ‘Vlucht voor onbepaalde 
tijd uitgesteld. VH’. Die laatste twee 
letters staan voor de vereniging de 
Vliegende Hollander, die wellicht ook 
weet om hoeveel van deze curiosa 
het in totaal gaat. De opening van de 
nieuwe luchthaven wordt nu officieel 
beoogd voor 2020, maar garanties 
daarvoor durft niemand te geven. 
www.deutsche-briefmarken-zeitung.de

teraard inmiddels zeer gezocht, maar 
meestal zeldzaam en dus prijzig. De 
mooiste verzameling op dit gebied 
is momenteel die van de Amerikaan 
William (Bill) Gross, bestuurder van 
diverse succesvolle beleggings-
fondsen. Linn’s stamp news van 
1 oktober blikt vooruit naar de eerste 
veiling van de collectie Amerika van 
Gross, die zo’n jaar of 25 lang alles 
kocht wat hij wilde hebben, maar nu 
aan het opruimen slaat. De firma Sie-
gel in New York plant daarvoor diver-
se veilingen, de zeer fraaie catalogi 
zijn kosteloos op de website van het 
bedrijf te vinden, maar verschijnen 
ook nog in papieren vorm. Bijgaand 
plaatje toont een paartje provisionals 
van 5 cent uitgegeven in 1847 door 
postmeester James M. Buchanan 
uit Baltimore, een neef van de latere 
gelijknamige president. De totale 
waarde van de USA-verzameling van 
Gross wordt geschat op iets meer 
dan 42 miljoen dollar, het veilinghuis 
is echter optimistisch over het op de 
markt komen van zoveel zeldzaam 
materiaal, wat nieuwe verzamelaars 
de gelegenheid geeft ook eens 
wat moois op te bouwen. Door het 
aanbod te spreiden over enkele jaren 
hoopt men de markt niet al te zeer te 
overspoelen met kostbare zeldzaam-
heden.
In het blad verder nog het bericht 
dat een postzegel met kopstaande 
Jenny die al 60 jaar niet meer op 
de markt was onverwachts weer is 
opgedoken. Ik zoek nog eens verder 
tussen mijn doubletten. 
www.linns.com

De bruine sjerp
Om internationaal sportieve 
goodwill te kweken organiseerde 
Nazi-Duitsland vanaf 1934 tot en 
met 1944 jaarlijks in München-Riem 
paardenrennen voor paarden van 
drie jaar en ouder. Hoofdprijs was 
naast een flink geldbedrag een brui-
ne sjerp, das Braune Band, die het 

lastingzegels, stads- en streekpost 
en voorafstempeling bij het kran-
tenvervoer in Noord-Nederland. 
Deze eerste aflevering verhaalt 
over het gebruik van belasting-
zegels in die regio. Van der Heide 
onderscheidt vijf type zegels (zoals 
omschreven door de Nederlandse 
Vereniging Fiscale Filatelie) die in 
verschillende plaatsen in Noord- 
Nederland zijn gebruikt waarvoor hij 
een handzame tabel gebruikt. John 
Tolsma sluit deze Grunopost af met 
een artikel over de zogenoemde 
Operatie Cornflakes die door de 
Amerikanen tegen het einde van 
de Tweede Wereldoorlog werd 
gestart om geallieerde propaganda 
vermomd als Duitse post door Nazi-
Duitsland te verspreiden. Doel was 
om het moraal van de Duitse bevol-
king te breken. Via Duitse krijgsge-
vangen wisten de geallieerden ruim 
twee miljoen adressen in handen 
te krijgen waarnaar men envelop-
pen, gesierd door een verminkte 
postzegel van Hitler, stuurde. Naar 
schatting werd slechts 50% van 
die brieven daadwerkelijk bezorgd. 
Desalniettemin heeft deze operatie 
wel een stukje fascinerende postge-
schiedenis opgeleverd! 
www.philatelist.nl 

BUITENLANDSE BLADEN

Postmeesterzegels
In navolging van het voorbeeld uit 
1840 van de Britse posterijen werden 
per 1 januari 1845 in de Verenigde 
Staten ook sterk vereenvoudigde 
posttarieven ingevoerd: 5 cent voor 
brieven tot 300 mijlen afstand, 
10 cent voor afstanden van 300-
3.000 mijlen. Postzegels om vooraf 
dat port vooruit te betalen waren 
er echter nog niet. Een elftal lokale 
postmeesters besloot daarop zelf 
maar iets uit te geven, in afwachting 
van nationale zegels. Die voorlopers, 
de Postmaster provisionals, zijn ui-

http://www.linns.com/
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Verkoop nooit uw postzegels 

Voordat u met ons contact heeft opgenomen. Verkopen is geen kunst, want 
iedereen geeft u de hoogste en beste prijs. Of nog erger, belooft u de beste 

resultaten bij een (eventuele) verkoop ! 

Postzegelhandel Zeist is een groeiend bedrijf met een steeds grotere klantenkring in 
binnen- en buitenland. Onze succesformule is een snelle verkoop tegen een 
winstmarge van maar 15%. Bij verkoop op een gemiddelde veiling rekent de 

veilinghouder toch 20% voor de koper en tussen de 20% en 25% voor de verkoper. en 
meestal moet u maanden op uw geld wachten ! 

Dit is tussen de 40% en 45% aan kosten !!!! 

Mocht u overwegen uw collectie, verzameling of doubletten te verkopen,               
neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

Postzegelhandel Zeist   

Postadres:  Bachlaan 76  3706BD  te  Zeist.      Tel 0654624422            
Of bezoek ons kantoor/winkel, vrijdags van 10 uur tot 17 uur 

Sterrenbergweg 25A te Soesterberg,                  Internet:  info@pzhzeist.nl 
Wilt u ook onze gratis maandelijkse prijslijst ontvangen, bel dan nu. 

 

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.
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e zon komt op. ‘En als zijn eerste 
stralen over de vlakte strijken, dan 
ligt daar vóór ons een panorama zóó 
grootsch en van zóó overweldigende 

schoonheid als de stoutste verbeelding zich 
nauwelijks vermag te schilderen.’ Het is een ly-
rische beschrijving uit 1922 van J.Z. van Dyck, 
die vroeg in de frisse morgen op het terras 
staat van het Grand Hotel Sanatorium Garoet 
nabij het op circa 950 meter hoogte gelegen 
dorpje Ngamplang. En het is waar; ruim een 
halve eeuw later stond ik bij het rudiment van 
wat eens het luxueuze hotel was, waarvan 
men in de Nederlandse tijd zei: ‘Elke kamer 
heeft een uitzicht die je voor de rest van je 
leven bijblijft.’
We zitten in de bergen van West-Java, om 
precies te zijn in de nabijheid van Garoet, in 
het hart van de residentie Preanger Regent-
schappen. Groene valleien waarin pittoreske 
meertjes, omringd door vulkanen. In 1913 laat 
dr. Denis Gerard Mulder, civiel geneesheer 
in Garoet, bij Ngamplang een sanatorium 
bouwen voor het herstel van zijn patiënten. 
De jaren daarna worden meerdere gebouwen 
bijgebouwd. Al gauw blijken er steeds meer 
toeristen te willen verblijven die van de omge-
ving willen genieten. In 1920 wordt dr. Mulder 
aangesteld in Bandoeng. Hetzelfde jaar wordt, 
eveneens in Bandoeng, de Nederlandsch-
Indische Hotelvereeniging opgericht. Het 
sanatorium wordt meteen aangekocht en is 
dan uitsluitend een hotel ‘dat wat inrichting en 
comfort aangaat, den meesteischenden kan 
bevredigen.’ 
Als service voor de gasten krijgt de hotel-

beheerder toestemming van de PTT een 
hulppostkantoor in zijn hotel te vestigen. De 
locatie moet wel kosteloos aan de PTT worden 
afgestaan, maar dat is geen bezwaar. Het 
kantoor wordt op 31 maart 1921 geopend en 
bevindt zich in een kamertje naast het kantoor 
van de beheerder [afb. 1]. Toch wordt er niet 
zo veel gebruik van gemaakt. Waarschijnlijk 
posten de meeste gasten hun brieven en 
vooral prentbriefkaarten in Garoet. De PTT 
kijkt natuurlijk ook naar de cijfers en als van 
een kantoor te weinig gebruik wordt gemaakt 
moet het sluiten. Het overkomt Ngamplang. 
Op donderdag 1 maart 1923, nog net geen 
twee jaar na de opening, valt het doek. Dat 
geldt niet voor het hotel. Tot de Japanse 

bezetting vinden talrijke toeristen de weg 
naar dit paradijselijke oord. Niet alleen gasten 
uit het buitenland, maar ook mensen die in 
de snikhete kustplaatsen wonen en werken, 
en in de bergen een frisse neus willen halen. 
Naar verluidt is het hotel omstreeks 1946 door 
brand verwoest. 
De Nederlandsch-Indische Hotelvereeniging 
beheert al spoedig meerdere hotels op Java. 
Zo wordt in 1920 ook het hotel Villa Pauline in 
het nabij gelegen Tjisoeroepan gekocht. Dit 
plaatsje beschikt al sinds 1 juni 1917 over een 
hulppostkantoor, dat in 1920 wordt overge-
bracht naar een kosteloos afgestane kamer 
van het hotel. Twaalf jaar later wordt daar de 
laatste post verwerkt. Vanaf 1 juli 1932 kunnen 

de gasten hun post ter verzen-
ding afgeven aan de chef van 
de spoorweghalte ter plaatse 
[afb. 2].
Reist u ooit op eigen gelegen-
heid door Java, treed dan eens 
buiten de gangbare route en 
bezoek via Garut (= Garoet) 
de plaatsjes Ngamplang en 
Cisurupan (= Tjisoeroepan), van 
waaruit een eeuw geleden prent-
briefkaarten werden verzonden, 
met sfeervolle foto’s gemaakt 
door Thilly Weissenborn van 
Foto Atelier Lux in Garoet. 

Peter Storm van Leeuwen

Literatuur
J.Z. van Dyck, Garoet en Omstreken. 
Zwerftochten door de Preanger (1922)
http://masterpieces.asemus.
museum/masterpiece/detail.
nhn?objectId=10836
Verslag omtrent den Post-, Telegraaf- 
en Telefoondienst in Nederlandsch-
Indië over het jaar 1920, tweede 
gedeelte, bijlage N2, p.446
Poststempelcatalogus Nederlands-
Indië 1864-1942, p.41, 52, 222
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

Australië
Record paardenrennen
Met een ingelaste uitgifte eerde de 
post de 26ste achtereenvolgende 
overwinning van de Australische 
merrie Winx. De postzegel van $ 1.00 
toont het paard met haar vaste 
berijder Hugh Bowman. De zegel is 
verkrijgbaar in een boekje (afb. 1) 
van tien stuks.
Vooruitziend van de post was dat de 
bewuste race plaatsvond op 18 au-
gustus. De uitgifte van de zegel was 
op dezelfde datum!

Motorfietsen uit het verleden
In de jaren voor de Tweede Wereld-
oorlog was de motorfiets een 
populair vervoermiddel in Australië. 
Hoewel er op veel plaatsen fabrieken 
waren, werd het merendeel geassem-
bleerd uit ingevoerde onderdelen. 
Vaak van Britse komaf.
Op 4 september gaf de post een serie 
van vier postzegels uit met afbeel-
dingen van de Kelecom (1904), The 
Precision (1912), de Whiting V4 (1912) 
en de Invincible J.A.P. (1923). De vier 
zegels hebben elk een frankeerwaarde 
van $1, het binnenlandse brieftarief.
Er horen ook boekjes bij. Elke zegel 
kent de uitvoering in boekjes van 
tien stuks. Zelfs een speciale Booklet 
Collection is leverbaar. Daarnaast 
kwam er ook nog een prestigeboekje 
(verkoopprijs $ 20.95) met verhalen 
en illustraties, en natuurlijk de zegels.

Fair Dinkum
Deze Australische uitdrukking bete-
kent zoiets als ‘eerlijk, echt waar’. Het 
gaat dan vaak om afkortingen, neo-
logismen of Aboriginals-idioom. In 
2016 begon de post een Fair Dinkum 
Aussie Alphabet op vijf postzegels. 
Daarop kwam enkele malen een 
vervolg. Op 18 september verscheen 
opnieuw een vijftal, nu met de E, O, 
X, Y en de Z. Het zijn weer grappige 
plaatjes, gebaseerd op de Australi-
sche flora en fauna, op de mensen, 
plaatsen, iconen, objecten en uitvin-
dingen. Een greep: de emoe (E), de 
ocker (O) met z’n sterke Australische 
accent, Xantippe met x-ray (X), de 
jachtliefhebber (Y) en de zoöloog (Z) 
met een paar zebravinken.
Ook deze vijf zegels van elk $ 1.00 
zijn in boekjes van tien stuks te 
koop. En opnieuw alle boekjes in een 
Booklet Collection.
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Vogels in Canada
Voor het derde achtereenvolgende 
jaar kwam de post, op 12 augustus, 
met een serie postzegels waarop 
vogels staan afgebeeld. De vijf vogels 
‘in de vlucht’ zijn de Stellers gans, de 
sneeuwuil, de trompetkraanvogel, de 
Canadese gans en de Amerikaanse 
matkop. 
Ze zijn ook in een boekje (afb. 2) te 
koop. Dat bevat twee maal de serie. 
De zegels hebben waarde P (= Perma-
nent, nu nog 85c).

Noodhulp
Vijf noodhulpverleners staan centraal 
in een op 14 september verschenen 
serie postzegels: de krijgsmacht, 
brandweer, ambulancepersoneel, 
politie en reddingswerkers. De zegels 
kosten elk 85c (aanduiding P) en zijn 
per tien in een boekje verkrijgbaar.

Jeugdfonds
Sinds jaar en dag geeft de post jaar-
lijks een boekje uit met toeslagzegels 
ter ondersteuning van behoeftige 
kinderen. Dit jaar verscheen het op 
24 september. Het bevat tien zegels 
met de aanduiding P. De prijs ligt ech-
ter op $ 9.50: $ 1.00 toeslag dus.
De zegel beeldt een gevoel van vrij-
heid, verwondering en speelsheid 
uit met een kind zittend in het gras 
op een heuvel en kijkend naar de 
dierenfiguren in de wolken. 

Duitsland
Kerstboekje
Dit jaar maar één kerstboekje (plus 
een velletje). Het boekje verscheen 
op 2 november en heeft als thema 
‘kerkramen’. Op de tien zelfklevende 
zegels van € 0.70 staat een fragment 
van een gebrandschilderd raam 
met de afbeelding van een engel. 
De prijs van het boekje is overigens 
€ 10.00, want er is een toeslag van 
0.30 per zegel voor sociale projecten 
ten behoeve van kinderen, ouderen 
en gehandicapten. De serie is ook 
verkrijgbaar in gegomde vellen.

Ecuador
Huisdieren
Sinds het jaar 2000 kent Ecuador 
de Amerikaanse dollar als natio-
nale munteenheid. Dat geldt dus 
ook voor de postzegels. Het op 
18 mei verschenen postzegelboekje 
(afb. 3) kost $ 5.00 en bevat twee 
zegels van $ 0.25, $ 0.50, $ 0.75 en 
$ 1.00. Afgebeeld zijn huisdieren: 
eend, haan, hond, kat, schaap, 
konijn, geit, paard en lama.

brug (afb. 7) wordt gewoonlijk de Rio-
Antirriobrug genoemd, en ligt maar 
liefst ruim 200 kilometer van Athene 
verwijderd.
Terecht dat ik door een lezer op de 
vingers werd getikt. Deze wist tevens 
te vertellen dat de andere beschreven 
brug (Plaka-brug) in 2015 is inge-
stort. Met de herbouw zou intussen 
begonnen zijn.

Groot-Brittannië
The Great War 1918 – 2018
Voor het vijfde jaar kwam de Britse 
post – op 13 september - met post-
zegels waarmee de Eerste Wereldoor-
log herdacht wordt. Naast de serie 
postzegels zijn er een prestigeboekje 
(£ 15.65) en een retailbooklet (6x 1st - 
€ 4.02) verschenen.

Hongkong
Kantonese opera
Op 9 oktober verscheen een serie 
postzegels met voorbeelden uit het 
repertoire vna de Kantonese opera. 
Deze muziekvorm is gebaseerd op 
een eeuwenoude traditie, vermoede-
lijk ontstaan in de dertiende eeuw.
Ze worden wereldwijd in Chinatowns 
nog volop gespeeld.
De zes zegels zijn ook verkrijgbaar 
in een prestigeboekje. Dat bevat 
éénmaal de serie, verdeeld over drie 
velletjes. De prijs ervan is 53 HKD.

Japan 
Briefschrijfdag
Het is weliswaar een erg lelijk woord 
‘briefschrijfdag’, en bovendien is één 
dag per jaar brieven schrijven ook erg 
matig. Niettemin kent Japan al bijna 
dertig jaar zo’n dag. Met een bijzon-
dere postzegeluitgifte. Tot 2005 was 
daar jaarlijks ook een boekje bij.
En sinds 2014 is die gewoonte weer 
opgepikt. Zelfs met twee boekjes. Dit 
jaar verscheen er één op 23 juli. Het is 
een boekje (afb. 8) met vijf post-
zegels van 62 yen. Afgebeeld op de 
zegels zijn – voor een deel briefbezor-
gende – vogels en boomblaadjes.
Japan geeft jaarlijks veel velletjes 
met tien zegels uit. Door sommigen 
worden ze boekjes genoemd. Ten 
onrechte. Belangrijk bij een boekje 
blijft dat ze gevouwen moeten zijn 
of kunnen worden. De boekjes sinds 
2014 zijn gerild en inderdaad gemak-
kelijk te vouwen.

Nieuw boekjesland: Malediven
Boekje verscheen al in 2015
De hoofdredacteur wil het eigenlijk 
niet: het noemen van oude nieuwtjes. 
Toch meld ik hier dat op 2 december 

Finland
Stadsparken
De tweede serie met afbeeldingen 
van stadsparken richt zich op 
kustplaatsen: Pori, Hanko en Kotka. 
Beide eerste laten de parken zien 
met silhouetten van de stad op de 
achtergrond, op de derde staat de 
fameuze Sapokko Watertuin.
De zegels zijn sinds 12 september te 
koop in een accordeonboekje (afb. 4) 
met vijftien zegels voor binnenlandse 
post (€ 1.50).

Frankrijk
Juweeltjes van postzegels
Sinds 2014, en dit jaar voor het 
laatst, komt de Franse post met een 
collectie van vijftig juweeltjes uit de 
filatelie. De zegels uit het verleden 
zijn opnieuw in diepdruk vervaardigd. 
En tevens in vijf kleurvarianten. De 
bedoeling van de collectie is de ge-
schiedenis van de postzegels toe te 
lichten en het verhaal van de Franse 
filatelie te vertellen.
De presentatie ervan is in een soort 
pocketboek. Natuurlijk hoort het niet 
in deze boekjesrubriek thuis. Maar ik 
vermeld het omdat de eerste herdruk 
van de nieuwe Marianne l’Engagée in 
een boekje (afb. 5) met twaalf rode 
zegels (€ 0.95, lettre prioritaire) 
reclame voor deze collectie bevat. 
De kaftmededeling spreekt zelfs 
over heruitgifte van uitzonderlijke 
postzegels.

Sneeuwvlokken
Wel eens sneeuwvlokken onder de 
microscoop bekeken? Nee? Kijk dan 
maar eens naar de postzegels in 
het op 5 oktober verschenen boekje 
(afb. 6) ‘sneeuwvlokken’. Ze hebben 
niet altijd de vorm van een ster, maar 
kunnen vooral door de tempera-
tuur allerlei vormen en structuren 
aannemen. Leuke zegels dus voor 
de komende winter. In Frankrijk zijn 
boekjes nog altijd populair, getuige 
de oplage van 3 miljoen. De zegels 
zijn bestemd voor ‘langzame’ post 
(lettre verte) = 80c.

Griekenland
Athene heeft nauwelijks bruggen
In het augustusnummer van Filatelie 
schreef ik over het Europazegelboek-
je van Griekenland. 
Bij de beschrijving van de zegels 
plaatste ik de Antirrio brug in Athene. 
Helemaal fout. Het betreft de brug 
over de Golf van Korinthe tussen 
de plaatsjes Antirrio en Rio. Het is 
de (tol)verbinding tussen Centraal 
Griekenland en de Peloponnesos. De 
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2015 in de Republiek der Male-
diven voor het eerst een post-
zegelboekje werd uitgegeven. 
De Malediven zijn een eilanden-
groep (méér dan duizend!) ten 
zuidwesten van India. Het zijn alle-
maal koraaleilanden en ongeveer 
20% ervan is bewoond. Baa Atol 
staat bekend om zijn bijzondere 
fauna en is in 2011 door Unesco 
uitgeroepen tot een beschermd 
biosfeergebied.
Het boekje (afb. 9) bevat een 
velletje met vier zegels: 5L 
walvishaai, 10L kleine fregatvogel, 
25L adelaarsrog en 50L met fraaie 
handgemaakte vazen, geliefd bij 
toeristen.

Nieuw-Zeeland
KiwiStamp
Dit is de naam voor de gewone 
zegel voor binnenlandse briefpost. 
Er zijn vijf verschillende afbeeldin-
gen: een ijsco, een verkeersbord 
met een kiwi, een strandtafereel-
tje, een visser en een mountainbi-
ker. Ze zijn sinds 2011 verkrijgbaar 
in boekjes van tien stuks, twee 
van elk. Het bijzondere aan deze 
zegels is dat ze forever geldig 
blijven. De aanschafprijs wijzigt 
natuurlijk wel steeds. De eerste 
uitgave kostte nog 60c per zegel, 
nu in 2018 is dat het dubbele: 
$ 1.20. Natuurlijk zijn er al de 
nodige herdrukken geweest. 
In juli verscheen herdruk 9 en 10. 
Te herkennen aan de kiwi-
embleempjes op de achterzijde 
(afb. 10). De afbeelding toont 
de voor- en de achterzijde van 
herdruk nummer 10.

Oostenrijk
Nieuwe tarieven, nieuwe zegels
Sinds 1 juli gelden in Oostenrijk 
nieuwe tarieven. Voor het eerst 
is er nu ook onderscheid tussen 
snelle post (prio) en langzame 
(eco). Deze laatste kan er dan 2 à 
3 dagen over doen.
De nieuwe tarieven voor binnen-
landse brieven zijn 80 en 70c. Ook 
de andere tarieven zijn veranderd. 
Op 1 juli verscheen daarom een 
hele nieuwe serie permanente ze-
gels met afbeeldingen van wapens 
van deelstaten en steden. Een 
zestal ervan is per vier ook in een
hangblokje verkrijgbaar: 80c (Stier-
marken), 90c (Neder-Oostenrijk), 
135c (Opper-Oostenrijk), 180c 
(Burgenland), 270c (Tirol) en 420c 
(Karinthië). Ze zijn zelfklevend.
Andere zijn in echte boekjes 

(afb. 11) te koop: 10x 80c 
(Klagenfurt), 25x 80c (Salzburg, 
stad), 50x 90c (Wenen, stad), 
50x 135c (Graz) en 25x 270c 
(St. Pölten). Een rib uit het lijf 
van de boekjesverzamelaar: 
nominaal al meer dan € 200! 
Voor de volledigheid: een drietal 
zegels is ook in rollen te koop: 10c 
(Vorarlberg), 12c (Salzburg) en 
80c (Bregenz).

Portugal
Comiccon
Een vier dagen durend festival 
startte op 6 september en had 
een enorme verscheidenheid aan 
activiteiten voor jeugd en oude-
ren: (straat)toneel, zang, dans, 
verkleedpartijen, workshops, enz. 
Alles met een laagje humor. De 
zes zegels (elk N20g = € 0.53) in 
een op de eerste dag verschenen 
boekje ademen in engelstalige 
kreten dezelfde sfeer. Twee voor-
beelden: don’t be so serious! en 
everybody needs a hero.

Uruguay
Sail Zuid-Amerika
Dit voorjaar deed een vloot van 
ongeveer twintig zeilschepen 
maar liefst twaalf Zuid-Amerikaan-
se landen aan (en achttien festi-
vals). Deze regatta vindt éénmaal 
per vier jaar plaats. 
Ook Uruguay werd bezocht. 
Daartoe kwam de post op 13 april 
van dit jaar met een velletje met 
afbeeldingen van deelnemende 
schepen. De bekende badplaats 
Punta del Este, ongeveer 145 kilo-
meter verwijderd van Montevideo, 
was de plek waar het te doen was.
Het velletje, met acht zegels van 
$20 en één van $65, is ook in een 
boekje (afb.12) verkrijgbaar. De 
oplage bedroeg 1000 boekjes.

Zweden
Gelukssymbolen
‘Good luck!’ is het motief van 
een op 23 augustus verschenen 
postzegelboekje (afb. 13). Het 
bevat twee maal vijf verschillende 
zegels waarmee je iemand geluk 
kunt wensen bij een bijzondere 
gebeurtenis. De symbolen op de 
zegels zijn ook hier niet onbekend: 
een hoefijzer, een klavertje vier, 
een Japanse kat, een lieveheers-
beestje, en de hand van Fatima, 
een gelukbrengend amulet.
De zegels hebben de aanduiding 
‘brev’, en vertegenwoordigen een 
waarde van 9.00 kronen.
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EUROPA

ARMENIË
25-7-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
450 d. Wereldbeker, Basili-
uskathedraal in Moskou.
26-7-’18. Armeense Atle-
tiek Unie 100 jaar.
330 d. Beeldmerk, salue-
rende jongen, manifestatie, 
vlag.

29-8-’18. Dansen. Geza-
menlijke uitgifte met India.
280, 280 d. (samenhan-
gend). Resp. Hov Arek 
(Armenië), Manipuri 
(India). Ook velletje met 
de zegels.

BOSNIË-
HERZEGOVINA
10-9-’18. Noten.
Vijfmaal 0.90 KM. 
(samenhangend). Amandel, 
walnoot, hazelnoot, pista-
che, aardnoot. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
5-9-’18. Slangen.
Velletje met viermaal 
1.70 KM. Zamenis 
longissimus, Vipera berus, 
Natrix tessellata, Vipera 
ammodytes. 

DENEMARKEN
6-9-’18. Eetbare planten.
Vijfmaal 9.- kr. Brandnetel, 
rozenbottel, Japanse 
duizendknoop, zevenblad, 
eekhoorntjesbrood. 

ESTLAND
17-9-’18. Technische 
Universiteit 100 jaar.
€ 1.50. Universiteitsge-
bouw in Tallinn.
18-9-’18. Tallinn-Monte 
Carlo Electric Marathon. 
Velletje met tweemaal 
€ 1.50. Klassieke auto’s: 
Hotchkiss AM 80S, GAZ-
M20 ‘Pobeda’. 

FRANKRIJK 
8-10-’18. Francoise Dolto 
(1908-1988).
€ 0.95. Portret kinderarts.
8-10-’18. Sneeuwvlokken.
Twaalfmaal Lettre verte 
(in boekje). Verschillende 
afbeeldingen van sneeuw-
vlokken gezien onder 
microscoop. 

29-10-’18. Stad Périgueux 
(Dordogne).
€ 0.80 (met aanhangsel). 
Rivier Isle met brug en 
huizen en Saint Front-
kathedraal. Vésone-toren 
op aanhangsel.

GRIEKENLAND
4-9-’18. 50-jarige jubilea.
€ 0.72, 0.80, 1.-. Resp. 
Speciale rampenbestrij-
dingseenheid: beeldmerk 
en brandweerman, Interna-
tionale handelsbeurs van 
Thessaloniki: beeldmerk, 
Orthodoxe Academie van 
Kreta 50 jaar: gebouwen in 
Platanias. 

HONGARIJE
3-9-’18. Paleizen, II.
Velletje met achtmaal 
155 Ft. Bisschoppelijk 
paleis (Sümeg), Széchenyi-
paleis (Nagycenk), Károlyi-
paleis (Fehérvárcsurgó), 
Sándor-Mdtternich-paleis 
(Bajna), Festetics-paleis 
(Dég), Esterházy-paleis 
(Tata), Camaldolese Hermi-
tage (Majk). Károlyi-paleis 
(Füzérradvány).

ITALIË
1-9-’18. Katholieke leken-
gemeenschap Sant’Egidio 
50 jaar.
B (€ 1.10). Puzzelstukjes, 
duif silhouetten van 
mensen. 

6-9-’18. Italiaanse films.
Driemaal B. ‘I solito ig-
notti’: agenten op de fiets, 
‘Il giorno della civetta’: 
man met geweer, ‘C’era una 
volta il West’: acteurs. 

6-9-’18. Genoa Cricket and 
Football Club 125 jaar.
B. Beeldmerk, voetballer.

JERSEY
2-10-’18. Vrouwen-
kiesrecht 100 geleden 
ingevoerd.
50, 65, 76, 82, 94 p.; £ 1.12; 
blok £ 2.-. Verschillende 
vrouwen met protestbor-
den en spandoeken. Ook 
velletje met de zegels. 

KOSOVO
24-8-’18. Flora.
€ 0.30, 0.40, 0.60, 0.80, 
0.90. Resp. Achillea clypeo-
lata, Viola dukadjivica, Cro-
cus flavus Watson, Adonis 
microcarpa, Leontopodium 
alpinum. 

KROATIË
8-5-’18. Rode Kruis. 
1.55 kn. 140 jaar. (Verplicht 
toeslagzegel 8-15 mei).
31-8-’18. Tweede plaats 
Kroatië tijdens wereld-
kampioenschap voetbal in 
Rusland.
Velletje met 6.-, 6.- kn. 
Spelers.
6-9-’18. 100 jaar Kroati-
sche postzegels.
Velletje met 1.50, 3.10, 
8.60, 11.50 kn. Man ver-
breekt ketens, afbeelding 
op eerste zegels in 1918. 

14-9-’18. Rode Kruis.
1.55 kn. Tbc-bestrijding. 
(Verplicht toeslagzegel 
14-21 sept.).

MALTA
21-9-’18. 50e sterfdag 
Padre Pio (1887-1968).
Blok € 3.-. Portret heilig-
verklaarde kapucijner pater.

MAN
4-8-’18. Anzac* gedenk-
tekens van beeldhouwer 
Rayner Hoff.
52, 83 p., £ 1.25, 1.40, 1.75, 
2.05. Portretten van op 
Man geboren militairen met 
details van monumenten in 
Sydney en Adelaïde. 

MOLDAVIË
6-9-’18. Wijntoerisme.
5.75 L. Wijnbouwgebied, 
druiventrossen, vaten. 

NOORWEGEN
29-8-’18. Gouden bruiloft 
koningspaar.
Blok 50.- kr. Koning 
Harald V (1937), koningin 
Sonja (1937). 

6-10-’18. 50 jaar postcodes.
24.- kr. Symbolische weer-
gave van postsortering. 

OEKRAÏNE
23-8-’18. Bezienswaardig-
heden regio Kharkiv.
 5.- Hr.; velletje met vier-
maal 5.- Hr. Resp. Hemel-
vaartkathedraal (Kharkiv); 
Polovetski-standbeeld 
(Izium), Vrijheidsplein 
(Kharkiv), Verlosserskerk 
(Volodymyrivka), Sharivka-
paleis (Sharivka). 

OOSTENRIJK
8-9-’18. Kerk.
€ 0.80. Frauenkirchen in 
Burgenland.
20-9-’18. Klaus Maria 
Brandauer (1943).
€ 0.80. Acteur en filmster.
21-9-’18. Gewijde kunst.
€ 1.75. Heilige Erentrudis 
(ca.663-718). 

POLEN
10-9-’18. Botanisch 
tuin van Universiteit van 
Warschau 200 jaar.
3.20 ZŁ. Bloeiende heesters. 

 

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 nietUPUlanden vermeld, bijvoorbeeld als hun uitgiften als normale emissies in de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (zoals Michel en Yvert) worden vermeld. Als bij een zegel geen nadere omschrijving wordt gegeven dan is de zegel  
(of de omschrijving daarvan) nog niet bij de samensteller bekend.

samenstelling Arie Noorland AIJP, Postbus 21331, 3001 AH Rotterdam
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20-9-’18. Wereldcongres 
Poolse diaspora.
2.60 ZŁ. Wereldkaart op 
Poolse vlag.

PORTUGAL
31-8-’18. Werelderfgoed 
Unesco*.
€ 0.86, 0.86, 0.86. 
Aardewerk van zwarte klei 
uit Bisalhães, productie 
van Chocalos (koebel-
len) in regio Alentejo, 
handgemaakte kleifiguren 
uit Estremoz. 

14-9-’18. Mickey Mouse 
90 jaar.
Zesmaal € 0.90. Verschil-
lende afbeeldingen van 
stripfiguur. 

ROEMENIË
4-9-’18. Olympische Spe-
len gezien door kinderen.
2.-, 3.-, 5.-, 19.- L. Kinder-
tekeningen, resp. landkaart 
en verschillende sporten, 
tennis, verschillende 
sporten, gymnasten. 

14-9-’18. Meesters in 
camouflage, vogels.
2.-, 3.-, 5.-, 19.- L. Resp. 
griel (Burhinus oedic-
nemus), Syrische bonte 
specht (Dendrocopos 
syriacus), nachtzwaluw 
(Caprimulgus europaeus), 
groene specht (Picus 
viridis). Ook velletje met 
de zegels.

17-9-’18. Grondleggers 
van de natie 100 jaar 
geleden, II.
2.-, 5.-, 8.50, 11.50 L.; blok 
19.- L. Resp. voorvechter 
rechten van Transsylvanië 
Gheorghe Pop de Basesti 
(1835-1919), politicus in 
Transsylvanië Alexandru 
Vaida Voevod (1872-1950), 
vakbondsleider in Bukovina 
Iancu Flondor (1865-1924), 
politicus Take Ionescu 
(1852-1922); staatswa-
pen. Op rand portret van 
koningin Marie (1875-1938) 
en verschillende vooraan-
staande politici.

RUSLAND
30-8-’18. Kunst en kunst-
nijverheid. 
Velletje met viermaal 
25 r. (ruitvormige zegels). 
Verschillende voorwerpen 
van email.
31-8-’18. New Wave, inter-
nationale wedstrijd voor 
jonge popzangers in Sotsji.
22 r. Beeldmerk, haven van 
Sotsji.
4-9-’18. Nationale muntin-
stelling Goznak 200 jaar. 
Blok 200 r. Fabriekscom-
plex in Sint-Petersburg.
5-9-’18. Ioffe Instituut 
voor Fysica en Technologie 
100 jaar.
32 r. Borstbeeld A. F. Ioffe 
(1880-1960), gebouw in 
Sint-Petersburg.
5-9-’18. Motorenfabriek 
Tutayev.
27 r. Motor, tractor , lucht-
haventrekker, truck. 

6-9-’18. Held van de 
Sovjet-Unie.
27 r. Militair Oleg Dolgov 
(1976-1996) met medaille.

SERVIË
31-8-’18. Ljubičevo 
paardensportwedstrijden 
in Požarevac.
70 din. Dravers met sulky’s. 

4-9-’18. 70 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
India.
70, 70 din (samenhan-
gend). Portretten van: 
hindoe geestelijke Swami 
Vivekananda (1863-1902) 
met tempel, uitvinder en 
natuurkundige Nikola Tesla 
(1856-1943) met appara-
tuur. Gezamenlijke uitgifte 
met India.

TURKIJE
30-8-’18. Dag van de 
overwinning.
2 TL. Vrouwen in munitiefa-
briek, strijders met vlag. 

VATICAAN
6-9-’18. 50e sterfdag 
Pater Pio (1887-1968).
€ 1.10. Kapucijner pater, 
engel, duif, gezin. 

6-9-’18. Grote Venetiaanse 
schilders. 
€ 1.10; blok € 2.60. 
Schilderijen resp. ‘Kerk 
Onze-Lieve-Vrouw van 
Goede Gezondheid’ van Ca-
naletto (1697-1768), ‘Maria 
met Kind’ van Tintoretto 
(1518-1594). 
6-9-’18. 15e gewone 
algemene Generale Synode 
van Bisschoppen.
€ 1.15. Christus met paus 
Franciscus, geestelijken en 
jonge mensen. 

6-9-’18. Heiligverklaring 
paus Paulus VI (1897-1978).
€ 1.10. Portret, zeilschip.
6-9-’18. 40e sterfdag 
paus Johannes Paulus I 
(1912-1978).
€ 1.15. Portret, God met 
kind.
6-9-’18. Wetenschap en 
geloof.
€ 1.10, 1.15. Resp. astro-
noom Angelo Secchi (1818-
1878), wiskundige Maria 
Gaetana Agnesi (1718-1799). 

IJSLAND
13-9-’18. Ecosysteem 
zeebodem.
B50g Til Evrópu, B50g 
Utan Evrópu. Resp. spons 
(Porifera) , zeekomkommer 
(Holothuroidea). 

13-9-’18. Bifröst Universi-
teit 100 jaar.
50g Innanlands. Gebouw 
met vlag.
13-9-’18. Norden 2018, 
vissen.
50g Til Evrópu. Makreel 
(Scomber scombrus) en 
vissersschip. 

13-9-’18. Sepac*, bijzon-
dere vergezichten.
50g Til Evrópu. Berg 
Vestrahorn.
13-9-’18. Begin mechani-
sche landbouw.
1.000 g. Innanlands. 
‘Akranes-tractor’ met ploeg. 

BUITEN EUROPA

AITUTAKI
4-5-’18. Postzegelten-
toonstelling Birdpex in 
Luxemburg.
$ 1.-, 4.80. Resp. Ptero-
droma sandwichensis, 
Pterodroma externa. 

2-8-’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
Velletje met tweemaal 
$ 4.80; blok $ 8.-. Verschil-
lende afbeeldingen van 
prins Harry van Wales en 
Meghan Markle. 

ARGENTINIË
10-9-’18. Buitengrenzen 
continentaal plat.
Blok $ 120. Landkaart. 

ASCENSION
8-10-’18. Laatste bezoek 
RMS ‘St. Helena’ aan 
Ascension.
£ 1.60, 2.-. Resp. schip 
van 1978-1990, schip van 
1990-2018. 

ARUBA
31-8-’18. Lokale cultuur.
90, 130, 220, 420 c. Resp. 
danspaar, bosje Aloë vera 
in deuropening, folkloristi-
sche jurk, visschotel. 

BANGLADESH
29-7-’18. Dag van de 
Postzegel.
5.- t. Zegel met lotusbloem.
15-8-’18. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Praha 2018, vogels.
Viermaal 20.- t.; blok 20.- t. 
Verschillende afbeeldingen 
van witbandzeearend 
(Haliaeetus leucoryphus).
15-8-’18. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Praha 2018, tijger.
50.- t. Panthera tigris. 

Aug. ’18. 17e Aziatische 
Kunst Biënnale in Bangla-
desh.
10.- t. Beeldmerk.
Aug. ’18. Lancering 
satelliet. 
10.- t. Wereldbol, commu-
nicatiesatelliet Banga-
bandhu-1. 

BOTSWANA
31-8-’18. Biodiversiteit 
in Kgalagadi Transfrontier 
Park.
STD A, STD B, Postcard 
Rate, 0.10, 0.20, 0.30, 
0.50, 1.-, 2.- 3.-, 9.- 10.-, 
20.-, 30 P. Resp. springbok 
(Antidorcas marsupia-
lis), genetkat (Genetta 
genetta),Puku (Kobus 
vardonii), Kalahari grond-
gekko (Colopus wahlbergi), 
grootoorvos (Otocyon 
megalotis), Namaqua zand-
hoen (Pterocles namaqua), 
bateleur (Terathopius 
ecaudatus), Afrikaanse 
stierkikker (Pyxicephalus 
adspersus), zwarte mamba 
(Dendroaspis polyle-
pis), republikeinwever 
(Philetairus socius), vis 
(Oreochromis andersonii), 
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blauwe gnoe (Connochae-
tes taurinus), knobbeleend 
(Sarkidiornis melanotos), 
Stekelrandlandschildpad 
(Psammobates oculifer), 
Kaapse plevier (Charadrius 
pallidus).

CANADA
14-9-’18. Eerste hulpver-
leners.
Vijfmaal P. Paramedici, le-
ger, opsporing en redding, 
brandweer, politie. 

CAYMANEILANDEN 
26-8-’18. Cayman Airways 
50 jaar.
25, 80 c, $ 1.-, 1.50. Resp. 
Boeing 737-300, Boeing 
737-800, De Havilland DHC 
6 Twin Otter, Saab 340B. 

CHINA 
VOLKSREPUBLIEK
28-8-’18. Yangtze-rivier, 
economische zone.
1.20, 1.20, 1.20, 1.20, 1.50, 
1.50 y. Resp. plan voor 
milieubescherming: witte 
dolfijnen (Delphinapterus 
leucas), transportsyste-
men: wegen en bruggen 
en schepen en vliegtuig, 
industriële modernisering: 
computers en robot, nieuw 
type verstedelijking: steden 
met gebouwen en parken, 
nieuwe mogelijkheden voor 
uitgebreide transport-
faciliteiten: schepen en 
havenkranen en vliegtuig, 
regionaal gecoördineerde 
ontwikkeling: met gebou-
wen en tempel en Chinese 
steur (Acipenser sinensis). 
Ook velletje met de zegels. 

8-9-’18. Boek der liederen, 
oude gedichten.
0.80, 1.20, 1.20, 1.20, 1.50, 
3.- y. Resp. Guan Sui en 
vogels, Jian Jia, Wu Yi, Lu 
Ming, He Ming met kraan-
vogels (Grus japonensis), 
Ma Jiong met paarden. Ook 
velletje met de zegels.

COLOMBIA
9-8-’18. Orchideeën.
Tienmaal $ 500 (samen-
hangend). Verschillende 
orchideeën.
13-8-’18. Presidentiële 
garde 90 jaar.
$ 200. Militair, vlag.
17-8-’18. Regio Catatumbo.
Velletje met zesmaal 
$ 1.000. Rivier Catatumbo 
(El Tarra), ananasoogst 
(Teorama), teelt van 
rode bonen (Abrego), 
natuurreservaat Páramo 
de Guerrero (Cáchira y Villa 
Caro), historisch complex 
(Ocaña), rotsformaties in 
Nationaal Park Estoraques 
la Playa (Belén).
24-8-’18. Vogels en vlinders 
in departement Risaralda.
Vel met achttienmaal 
$ 1.000. Turkooispitpit (Dac-
nis hartlaubi), cauca-sjako-
hoen (Penelope persipax), 
oranjebuikcotinga (Pipreola 
jucunda), witstaarthoorn-
kolibrie (Boissonneaua 
jardini), zoomstaarttiran 
(Myiarchus apicalis), vlinder 
(Euedes isabella arquata), 
vlinder (Eueides procula 
edias), vlinder (Heliconius 
cydno cydnides), vlinder 
(Heliconius erato chesterto-
nii), vlinder (Heliconius doris 
obscurus), paarskeelboself 
(Calliphlox mitchellii), grijze 
dwergspecht (Picummus 
granadensis), goudnek-
tangare (Tangara ruficervix), 
zwartgouden tangare 
(Bangsia melanochlamys), 
veelkleurige tangare (Chlo-
rochrysa nitidissima). 

31-8-’18. 74 jaar militaire 
verbindingssystemen.
$ 20.000. Militair met tele-
foon, mast met satelliet-
schotels, beeldmerk.

COOKEILANDEN
10-4-’18. Modebeurs 
Gemenebest in Londen.
Blok $ 5.-. Deelnemer 
Cookeilanden met 
bezoekers.
4-5-’18. Postzegelten-
toonstelling Birdpex in 
Luxemburg.
$ 1.-, 4.80. Resp. Puffinus 
tenuirostris, Puffinus 
bailloni. 

2-8-’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
Velletje met tweemaal 
$ 4.80; blok $ 8.-. Verschil-
lende afbeeldingen van 
prins Harry van Wales en 
Meghan Markle. 

COSTA RICA
31-8-’18. José M. Castro 
Madriz (1818-1892).
Blok 1.155 Cs. Portret 
advocaat, diplomaat en 
politicus.
13-9-’18. 200 jaar onaf-
hankelijkheid, fauna.
580, 630, 685 Cs. (ruitvor-
mig). Resp. Grays lijster 
(Turdus grayi), zeekoe 
(Trichechus manatus), 
witstaarthert (Odocoileus 
virginianus). 

DOMINICAANSE 
REPUBLIEK 
22-8-’18. Nationaal Sym-
fonie Orkest 77 jaar.
100.- P. Orkest. 

EQUATORIAAL 
GUINEE
2018. Schilderijen van 
Tintoretto (1518-1594).
600, 650, 700, 750 F. 
(samenhangend). Resp. 
‘Christus wast voeten van 
zijn discipelen’, ‘Koningin 
van Sheba en Salomon’, 
‘Suzanna en de oudsten, 
‘Esther voor Ahasverus’.

ESWATINI
(voorheen Swaziland)
31-8-’18. Frankeerzegels.
A, B, C, D. Resp. koning Ms-
wati III (1968), jeugdparle-
ment, trein, luchthaven en 
vliegtuig. 

FIJI
13-7-’18. Reptielen.
38, 40 c. $ 1.63, 5.- Resp. 
Gehyra vorax, Emoia tros-
sula, Brachylophus gau, 
Leiolopisma alazon. 

FILIPPIJNEN
30-8-’18. Maand van de 
Onderwijzer.
12.- P. Onderwijzeres en 
kind. 

31-8-’18. Lucrecia R. 
Kasilag (1918-2008).
12.-, 12.- P. Portret com-
poniste.

GRENADA
3-8-’18. Frankeerzegels, 
flora en fauna.
$ 5, 10, 20, 40, 60, 80. 
Resp. cacaoboom (Theo-
broma cacao), Caribische 
lamentijn (Trichechus 
manatus), negenbandgor-
deldier (Dasypus novem-
cinctus), bougainvillea 
(Bougainvillea spectabilis), 
muskaatboom (Myristica 
fragrans), grenadaduif 
(Leptotila wellsi). 

14-8-’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
Velletje met viermaal $ 5.-; 
blok 10.-. Verschillende 
afbeeldingen van prins 
Harry van Wales en Meghan 
Markle. 

GUYANA
13-7-’18. Nationale vogel.
Velletje met $ 200, 300, 
400, 500; blok $ 850. 
Verschillende afbeeldingen 
van Opisthocomus hoazin.
8-8-’18. Katachtigen.
Velletje met $ 380, 400, 
420, 440; velletje met 
$ 380, 400, 400, 420. Resp. 
Puma concolor, Leopardus 
pardalis, Leopardus wiedii, 
Leopardus tigrinus.

HONGKONG
17-9-’18. Opening spoorlijn 
Guangzhou-Shenzen naar 
Hongkong.
$ 2.-, 3.70, 4.90, 5.-. Ver-
schillende pictogrammen. 
Ook velletje met de zegels.
21-9-’18. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
in Macau.
Blok $ 10.- Bloemen. 

INDIA
30-8-’18. Dansen. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Armenië.
5.-, 25.- R. Resp. Hov 
Arek (Armenië), Manipuri 
(India). Ook velletje met 
de zegels.
3-9-’18. Mahadevappa 
Mailara (1911-1943).
5.- R. (ruitvormig). Portret 
vrijheidsstrijder. 
4-9-’18. 70 jaar diploma-
tieke betrekkingen met 
Servië.
Velletje met 5.-, 25.- R. 
Portretten van resp. 
uitvinder en natuurkundige 
Nikola Tesla (1856-1943) 
met apparatuur, hindoe 
geestelijke Swami Viveka-
nanda (1863-1902) met 
tempel. Gezamenlijke 
uitgifte met Servië.

INDISCH OCEAAN-
GEBIED BRITS
4-8-’18. Internationaal 
Jaar van het Rif.
Velletje met viermaal £ 2.-. 
Kindertekeningen, rif met: 
vissen: vissen en inktvis en 
koraal, koraal met vissen 
en schildpad, koraal met 
schildpad en haai.

IRAN
1-6-’18. Dichter Attar Ney-
shaburi (ca.1145-ca.1221).
12.000 Rls. Kalligrafie.
10-6-’18. Wereld Ambach-
ten Dag.
12.000 Rls. Handwerk met 
bloemen en vogels.
14-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
Blok 12.000 Rls. Nationaal 
team.

JAPAN
2-4-’18. Bloemen.
Vijfmaal 62 yen; vijfmaal 
82 yen. Resp. tweemaal 
rozen, hortensia, stokrozen, 
boeket; tweemaal rozen, 
hortensia, anjer, bal-
lonklokje.
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11-4-’18. Nationaal Park 
Daisetsuzan (Hokkaido).
Velletje met tienmaal 
82 yen. Vos, eekhoorn, 
konijn, vliegende eekhoorn, 
heide (Phyllodoce cae-
rulea), primula (Primula 
cuneifolia), zilverkruid 
(Dryas octopetala), nagel-
kruid (Geum pentapeta-
lum), gentiaan (Genti-
ana algida), klokjesbloem 
(Campanula chamissonis). 
20-4-’18. Week van de 
Filatelie.
82, 82 yen (samenhan-
gend). Schilderijen ‘God 
van de wind’ en ‘God van 
de donder’ van Tawaraya 
Sotatsu (ca.1570-ca.1640). 

23-4-’18. Groetzegels.
62, 62, 62, 82, 82, 82, 92, 
92, 92 yen. Verschillende 
decoratiemotieven.
7-5-’18. Groetzegel. 
82 yen. Gekleurde envelop-
pen.
9-5-’18. Traditie en cultuur.
Velletje met tienmaal 
62 yen; velletje met tien-
maal 82 yen. Verschillende 
figuren en maskers uit 
Kabuki-theater.
3-5-’18. Groetzegels, Hello 
Kitty.
Velletje met tienmaal 
82 yen; velletje met 
tienmaal 82 yen. Verschil-
lende afbeeldingen van 
stripfiguur.
16-5-’18. Samenwerking 
met Rusland. Gezamenlijke 
uitgifte met Rusland.
82, 82 yen. Bloemen met 
linten in nationale kleuren 
van Japan, Rusland. 

1-6-’18. Zomergroeten.
Vijfmaal 62 yen; vijfmaal 
82 yen. Verschillende 
zomerse afbeeldingen. 
6-6-’18. Nationaal planten-
festival in Fukushima.
Tienmaal 62 yen. Verschil-
lende bloemen en bomen.
12-6-’18. Bloemen in 
dagelijks leven.
Velletje met tienmaal 
62 yen; velletje met tien-
maal 82 yen. Verschillende 
bloemmotieven.
15-6-’18. 100 jaar kampi-
oenschap basketbal voor 
middelbare scholieren.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Hand met knuppel, 
bal, slagman, werper, 
spelscène, cheergirls, toe-
schouwers, spelmoment, 
scorebord, spelscène.
26-6-’18. Ogasawara-
eilanden 50 jaar bij Japan.
Velletje met tienmaal 82 y. 
(per twee zegels samen-
hangend). Gebouw met 
vlag, kinderen op strand, 
wuivende mensen en sche-
pen, vogels, ondergaande 
zon en palmbomen.
4-7-’18. Zeeleven, kwallen.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Verschillende 
kwallen.
11-7-’18. Eiland Okinoshi-
ma, werelderfgoed Unesco*.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Tweemaal luchtfoto 
(samenhangend), drie ver-
schillende heiligdommen 
bij Munakata, grafheuvels 
van Shinbara en Bashin, 
gouden ring, goudkoperen 
dierfiguur, vaas Nara 
Sanzo, spiegel.

13-7-’18. Eiland Hokkaido 
150 jaar Japans.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Monument, traditi-
oneel kledingstuk, klokken-
toren van landbouwschool 
in Sapporo, kantoorgebouw 
in Hokkaido, huis, voormalig 
kantoorgebouw NYK-line in 
Otaru, museum in Sapporo, 
voormalig auditorium van 
wijk Hakodote, luchtfoto van 
Nationaal Park Shiretoko, 
Shinkansen-trein. 
23-7-’18. Dag van het 
Brieven Schrijven.
Vijfmaal 62 yen; vijfmaal 
82 yen. Resp. bladeren, 
vogel met brief, vogel 
met brief en brievenbus, 
vogel, vogels; vogel met 
brief,bloemen met brief, uil 
met brievenbus, bloem met 
pen en brief, brieven.
27-7-’18. Fauna.
Tienmaal 62 yen; tienmaal 
82 yen. Gestileerde afbeel-
dingen van zoogdieren en 
vogels: hertje, flamingo, 
egel, eekhoorn, slangen, 
schildpad, krokodil, zebra, 
kikker, capibara; olifanten, 
tweemaal pandaberen, 
koala’s, giraffe, schoen-
bekooievaar, zeehond, 
kameleon, zeeotter, leeuw.
2-8-’18. 150 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Zweden.
Velletje met tienmaal 
82 yen. Stadhuis van 
Stockholm, berg Fuji en 
kersenbloesem, nationale 
Zweedse kostuums, Japanse 
yukatadracht en vuurwerk, 
Zweeds landhuis, Japans 
huis, thee met gebak 
(Zweden), thee met gebak 
(Japan), huizen in Gamla 
Stan (Stockholm), brug.
8-8-’18. Stripfiguren.
Velletje met tienmaal 
62 yen; velletje met 
tienmaal 82 yen. Resp. tien 
verschillende afbeeldingen 
van Mickey en Minnie 
Mouse; tien verschillende 
afbeeldingen Winnie The 
Pooh en zijn vriendjes.
20-8-’18. Wereldbeker 
rugby in Japan.
Zevenmaal 82 yen. Vijfmaal 
beeldmerk, mascottes, 
beker.

3-9-’18. Vuurtorens.
Vijfmaal 82 yen. Saita, 
Kanzimoto, Kaap Muroto, 
Saita, Saita. 

5-9-’18. Reis door Japan, IV.
Tienmaal 62 yen; tienmaal 
82 yen. Resp. trein bij sta-
tion Nishi Oyama, gezicht 
op Sakurajima, ijsgerecht, 
brievenbus, tweemaal kloof 
van Takachiho, apenpark 
Takasakiyama, mango, 
warmwaterbronnen bij 
Umi Jigoku, Kinrin-meer 
bij Yufu; heiligdom Dazaifu 
Tenmanguugu, Hakata-
noedels, gerecht mentaiko, 
bord van Arita-porselein, 
Karatsu-kasteel, gezicht 
op Nagasaki, Glover House 
in Nagasaki, katholieke 
kerk, historisch gebouw, 
landschap bij Aso. 
5-9-’18. Reis door Japan, V.
62, 62, 82, 82, 120 yen. 
Resp. Huis ten Bosch met 
molen en bloemenvelden 
in Nagasaki, beeldengroep 
in themapark in Nichinan, 
Sakurajima-vulkaan op 
eiland Kyushu, draadbal-
len met geometrische 
patronen ‘Temari Higo’, 
Karatsu-kasteel.
26-9-’18. Japan bij nacht, V.
Tienmaal 82 yen. Kust bij 
Mizushima, Togoi-vijver, 
Matsue Water Lamp Road, 
heiligdom van Itsukushima 
in Hiroshima, Wutaiyama 
observatorium in Kochi 
City, kasteel van Matsuy-
ama, Karatsu stad, kasteel 
van Shuri, tweemaal 
(met doorlopend beeld) 
themapark Huis ten Bosch 
in Nagasaki.

4-10-’18. Treinen. 
Tienmaal 82 yen. Tekenin-
gen van vooraanzichten 
van: Tokio Bridge type 
1000, Kinki Nippon Railway 
serie 21000 en 21020, East 
Japan Railway 651-serie, 
Odakyu Electric Railway 
20000, Kyushu Railway 
Line 883-serie, East 
Japan Railway E257-serie, 
Shikoku Travellers Railroad 
5100, goederenspoorlijn 
M250-serie, Odakyu Elec-
tric Railway 50000, Kyushu 
Railway BEC 819-serie. 

4-10-’18. Treinen.
Tienmaal 82 yen. Vooraan-
zicht historische treinen, 
Kinki Nippon Railway 
serie 21000 en 21020, East 
Japan Railway 651-serie, 
Odakyu Electric Railway 
20000, Kyushu Railway 
Line 883-serie, East 
Japan Railway E257-serie, 
Shikoku Travellers Railroad 
5100, goederenspoorlijn 
M250-serie, Odakyu Elec-
tric Railway 50000, Kyushu 
Railway BEC 819-serie.
9-10-’18. Internatio-
nale Week van het Brieven 
schrijven.
8, 70 , 70, 110, 130 yen. 
Resp. vogel, bloem, vogel, 
brug met mensen, bootjes, 
palmboom en mensen. 
17-10-’18. Bosleven. 
Velletje met tienmaal 
62 yen; velletje met 
tienmaal 82 yen. Resp. 
bloemen, bloemen, vogel, 
kever, noten, fruit, bloem, 
aap, fruit, klimplant; vruch-
ten, eekhoorn, klimplant, 
bloem, boomschors, vogel, 
klimplant, wasbeer, vogels, 
hert.

KAZACHSTAN
28-8-’18. Atoomproject.
300 t. Beeldmerk.
3-9-’18. Olympische Win-
ter Spelen in Pyongyang, I. 
Velletje met 900, 900 t. 
Skiërs.

7-9-’18. Regio West 
Kazachstan.
Velletje met 140, 250 t. 
Resp. gouvernements-
gebouw, Kazak-theater 
(Uralsk).
10-9-’18. Regio Karaganda.
Velletje met 140, 250 t. 
Resp. moskee, monument 
(Ulytausky).
10-9-’18. Olympische Win-
ter Spelen in Pyongyang, II. 
Velletje met 800, 900 t. 
(driehoek zegels). Skiërs.
17-9-’18. Isabelbeer.
Velletje met 500, 600 t. Ver-
schillende afbeeldingen van 
Ursus arctos isabellinus. 

KIRGIZIË
7-9-’18. Vlinders.
50, 100, 150 S. Resp. 
Parnassius loxias tashko-
rensis, Colias regia, Colias 
christophi. Ook velletje met 
de zegels. 

25-8-’18. Conferentie ITU* 
in Dubai.
Blok 117 S. Beeldmerk, 
historisch beeld van 
congresgangers. Landkaart 
en dieren op rand.

KOREA NOORD
Apr. ’18. Bezoek Kim Jong-
un aan China.
Blok 70 w. Kim Jong-un 
met Chinese president Xi 
Jinping, vlaggen.
15-6-’18. Inter-Koreaanse 
top in Pyongyang.
Velletje met viermaal 
120 w. Verschillende afbeel-
dingen van Kim Jong-un 
(Noord-Korea) en Moon Jae 
(Zuid-Korea).
Aug. ’18. In Noord-Korea 
geproduceerde motorvoer-
tuigen.
30, 40, 50 w. (ook samen-
hangend). Resp. tractor, 
vrachtwagen, autobus. 
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SAUDI ARABIË
Aug. ’18. Hadj, bedevaart 
naar Mekka.
3; blok 5 R. Wereldkaart, 
Arabische tekst. 

SINGAPORE
1-9-’18. Luchtmacht 50 
jaar.
1st, 2nd, 60, 70, 90 c., 
$ 1.30, 2.-. Resp. 
straaljagers type Hawker 
Hunter en F-15SG en piloot, 
helikopter tijdens red-
dingsactie, grondpersoneel 
en tankvliegtuig, pilote en 
vliegtuig, laden van bom-
men, lanceerinstallatie en 
raketten, verbindingsper-
soneel en verkeerstoren. 

SRI LANKA
8-8-’18. Daha Ata Sanniya, 
traditioneel dansritueel.
Achttienmaal 15.- R. 
Verschillende gemas-
kerde dansers die elk een 
menselijke ziekte of kwaal 
uitbeelden. 

ST. PIERRE ET
MIQUELON
12-9-’18. Pierre Hélène 
(1907-1993). 
France 20g (€ 0.46). 
Portret duiker met helm. 

 

Aug. ’18. Mahatma Gandhi 
(1869-1948).
Blok 70 w. Onafhanke-
lijkheidsactivist met 
spinnewiel. 
Aug. ’18. Scholen voor 
weeskinderen.
Velletje 10, 90 w.; velletje 
30, 70 w. Resp. kinderen 
met voetbal en computer 
en accordeon, gebouwla-
gere school; kinderen met 
computer en scheikunde 
attributen, gebouw mid-
delbare school. 
Aug. ’18. Noord-Korea 
70 jaar.
10, 50 w.; velletje met 
vijfmaal 40 w. Resp. 
staatswapen, vlag; vlag en 
staatswapen met: militai-
ren, arbeider, gebouwen 
en personeel ziekenhuis, 
militairen, gebouwen en 
voertuigen.
Aug. ’18. Wapenstilstand 
van Panmunjeom 65 jaar 
geleden.
10, 30 w.; blok 70 w. Resp. 
monument, monument; 
militairen en leider Kim 
Il-sung (1912-1994). 
Aug. ’18. Oogheelkundig 
ziekenhuis Ryugyong.
Blok 50 w. Ziekenhuis in 
Pyongyang. 

KOREA ZUID
31-8-’18. Wereldkampioen-
schappen radio-oriëntering 
330 w. Deelnemer, 
radiogolven, vrouw met 
communicatieapparatuur. 

3-9-’18. Universiteit van 
Joongang 100 jaar.
330 w. Gebouw.
10-9-’18. 13e Wereld 
Brandweer Spelen in 
Chungju.
330 w. Brandweerman.

12-9-’18. Inter-Koreaanse 
top in Pyongyang.
330 w. Kim Jong-un 
(Noord-Korea) en Moon Jae 
(Zuid-Korea).
14-9-’18. Terugkeer uit 
ballingschap van Jeong 
Yakyong (1762-1836) 200 
jaar geleden.
330 w. Geschriften van 
dichter, wetenschapper en 
filosoof, huis waar Jeong in 
ballingschap verbleef.

LIBANON
8-8-’18. Ghaleb Chahine.
L£ 500. Portret zakenman, 
vlag.
5-9-’18. Emily Nasrallah 
(1931-2018)
L£ 1.250. Portret schrijver. 

LIBERIA
2-5-’18. Inhuldiging presi-
dent George Weah (1966).
$ 100, 200, 250. Verschil-
lende portretten met 
nationale vlag. 

18-7-’18. 100e geboor-
tedag Nelson Mandela 
(1918-2013). Gezamenlijke 
uitgifte met PAPU*- landen. 
Blok $ 550. Portret 
anti-apartheidsstrijder en 
politicus.

LIBIË
10-5-’18. Koranwedstrijd.
Vijfmaal 50 Dh. (samen-
hangend). Beeldmerk 
en vijf verschillende 
afbeeldingen van biddende 
man in moskee.

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

MADAGASCAR
28-4-’18. 25 jaar Inner 
Wheel van district 920.
500 Ar. Vrouw met kind, 
beeldmerk Rotary. 

Juni ’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
Velletje met driemaal 
2.000 Ar. Stadions en 
portretten van Luis Albertó 
Suarez (Uruguay), Cyrille 
Noyer (Frankrijk), Harry 
Kane (Engeland).

MAROKKO
Aug. ’18. Stadsmuren.
Achtmaal 9.- Dh. (in boek-
je). Bab el Okla (Tetouan), 
Bab Marshan (Tanger), 
Bab el-Marsa ((Essaouira), 
Bab al Bahr (Assilah), El 
Bab el Gharbi (Ouijda), 
Bab el Kebir (Rabat), Bab 
Lamrissa (Sale), Porte de 
Mehdia (Kenitra). 

Aug. ’18. Flora en fauna.
3.75, 3.75 Dh. (samen-
hangend). Dromedaris, 
lavendel. 

Sept. ’18. CGEM* 70 
jaar dienstverlening aan 
ondernemingen.
9.- Dh. Beeldmerk, verschil-
lende bedrijfsactiviteiten. 

MEXICO
30-8-’18. Filateliemuseum 
in Oaxaca 20 jaar.
$ 7.-, 7.- (samenhangend). 
Gebouw met cactus en 
display, ingang en hal.
30-8-’18. Tiende sterfdag 
Gilberto Rincón Gallardo 
(1939-2008).
$ 7.-. Portret politicus, duif.

NIEUW-CALEDONIË
7-9-’18. Traditioneel feest.
75 F. Oogst van keverlarven 
in Farino. 

13-9-’18. Promotie en 
selectieorganisatie van 
paarden UPRA.
75 F. Landschap met 
paarden. 

PANAMA
11-7-’18. Nationale Biblio-
theek 75 jaar.
0.35 B. Beeldmerk, gebouw.
22-7-’18. Folklore.
0.30, 0.40, 0.50, 0.60 B. 
Resp. vrouw in traditionele 
klederdracht, driemaal 
verschillende juwelen. 

8-8-’18. Panamese Rode 
Kruis 100 jaar.
0.35 B. Kinderen.
16-8-’18. Lions Club 100 
jaar.
5.- B. Beeldmerk.

20-8-’18. Verbreding 
en nieuwe sluizen van 
Panamakanaal.
1.-, 2.-, 3.-, 4.- B.; blok 
0.75, 0.75 B. Schip resp. 
in kanaal bij nacht, bij 
sluizen van Cocoli, bij 
sluizen van Agua Clara, met 
containers; tweemaal schip 
bij sluizen. 

1-9-’18. Justo Arosemena 
(1818-1896).
0.35, 0.35 B.; blok 1.50 B. 
Verschillende portretten 
van politicus en schrijver.

PENRHYN
4-5-’18. Postzegelten-
toonstelling Birdpex in 
Luxemburg.
Viermaal $ 1.50 (sa-
menhangend). Limosa 
fedoa, Phalaropus tricolor, 
Calidris temminckii, Actitis 
hypoleucos. 

2-8-’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
Velletje met tweemaal 
$ 4.80; blok $ 8-. Verschil-
lende afbeeldingen van 
prins Harry van Wales en 
Meghan Markle. 

PAPOEA –
NIEUW-GUINEA
31-7-’18. Kroning koningin 
Elizabeth II 65 jaar geleden.
Velletje met viermaal 8.- K.; 
blok 20.- K. Verschillende 
portretten Britse vorstin.
31-7-’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
Velletje met viermaal 8.- K.; 
blok 20.- K. Verschillende 
afbeeldingen van prins 
Harry van Wales en Meghan 
Markle.



NOVEMBER 2018 FILATELIE 631

 

ST. VINCENT 
GRENADINEN
14-7-’18. Kroning koningin 
Elizabeth II 65 jaar geleden.
Blok $ 10.-. Portret Britse 
vorstin.

SUDAN
2018. Frankeerzegels, 
opdruk.
25.- SDG op 10 pt. 
Zeilschip. 

SURINAME
12-9-’18. Upaep*, huisdie-
ren, vogels.
SR$ 25.-, 70.-; velletje met 
SR$ 35.-, 60.-, Resp. rood-
keelsialia (Sialia sialis), 
zebravink (Taeniopygia 
guttata); dwergpapegaai 
(Agapornis), gouldsama-
dine (Erythrura gouldiae). 

TONGA
4-5-’18. Postzegelten-
toonstelling Birdpex in 
Luxemburg.
$ 5.-, 5.-. Verschillende 
afbeeldingen van Mega-
podius reinwardt.
27-7-’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
Velletje met driemaal 
$ 2.50; velletje met 
tweemaal $5.-; blok $ 9.20. 
Verschillende afbeeldingen 
van prins Harry van Wales 
en Meghan Markle. 
6-9-’18. Frankeerzegels 
voor aangetekende brieven, 
vlinders.
Blok $ 8.-; blok $ 20.60. 
Verschillende afbeeldingen 
van Hypolimnas bolina 
nerina. 

TONGA NIUAFO’OU 
4-5-’18. Postzegelten-
toonstelling Birdpex in 
Luxemburg.
Viermaal $ 2.25 (samen-
hangend). Charadrius 
obscurus, Cyanoramphus 
unicolor, Charadrius 
ruficapillus, Thinornis 
novaeseelandiae. 

27-7-’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
Velletje met tweemaal 
$ 5.-; blok $ 9.20. Verschil-
lende afbeeldingen van 
prins Harry van Wales en 
Meghan Markle. 

TUNESIË
2-9-’18. Recht op fatsoen-
lijke huisvesting.
0.5 m. Huizen, sleutel, 
gezin. 

15-9-’18. Hédi Shaker 
(1908-1953).
2.- m. Portret nationalis-
tisch leider, vlag.

URUGUAY
30-8-’18. Kathedraal 
van San Fructuoso de 
Tacuarembó 100 jaar.
$ 20. Kathedraal.
10-9-’18. Olimpia Athletic 
Club 100 jaar.
$ 20. basketballer, zwemmer. 

VERENIGDE
ARABISCHE
EMIRATEN
29-8-’18. 25e Tawazun 
Economic Council.
3.-, 3.- Dh. Beeldmerk 
nationale economische 
ontwikkelingsorganisatie.

WALLIS EN FUTUNA
2-5-’18. De maand van 
Maria.
380 F. Processie.
18-6-’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
150 F. Spelers, stadion, 
wereldbeker, vlag. 
14-7-’18. Nationale 
feestdag.
500 F. Meisje met vlag en 
bloemen. 

26-7-’18. 100e geboor-
tedag Lavelua Tomasi 
Kulimoetoke (1918-2007).
600 F. Vijftigste koning van 
Wallis Island, vlaggen.
12-8-’18. Internationale 
Dag van de Jeugd.
350 F. Jongelui met 
vlaggen. 

Afkortingen:
Anzac: Australian and New Zealand Army Corps
CGEM: Confédération Génerale des Enterprises du Maroc
ITU: Internationale Telecommunicatie Unie
PAPU: Pan African Postal Union
Sepac: Small European Postal Administrations Cooperation
Unesco: United Nations Educational Scientific and Cultural 
Organization
Upaep: Unión Postal de las Américas y España y Portugal 

 

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

Diversen
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 

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

K

LEIN E
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C
E

SCapelse Postzegelbeurs. 17 nov. 
2018. Sporthal De Lijster, Lijster-
singel 20, Cap. a/d IJssel. 10.00-
16.00uur. Inl.0180-522530

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

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

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

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

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

http://www.csk.nu/
tel:0180-316452
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
http://www.nvpvl.nl/
http://www.sgbritannia.nl/
http://www.usca.nl/
mailto:info@usca.nl
http://www.chinafilatelie.nl/
tel:0182-379470
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e leven in een tijd van snelle ontwik-
kelingen, en de computer speelt daarbij 
een belangrijke rol. Eenvoudige taken 
worden door robots overgenomen, 

maar aan de andere kant ontstaat door de auto-
matisering nieuw werk. 

Ontstaan van de computer
Vanouds hebben mensen hulpmiddelen gebruikt 
bij het rekenen, zoals het telraam (afb 1). Op 
school heb ik nog gewerkt met een boek met 
logaritmetabellen. Ook in de scheepvaart werden 
tabellenboeken gebruikt met vooraf berekende 
waarden om de plaats op aarde te bepalen waar 
het schip zich bevindt.
De Britse wiskundige Charles Babbage (1791-
1871) (afb 2) was de eerste die een automa-
tische rekenmachine maakte. Het was geheel 
mechanisch, geen elektronica. Het apparaat 
uit 1821 was enorm groot en is nooit helemaal 
afgebouwd. Ook de verbeterde ontwerpen die hij 
vanaf 1834 bedacht, zijn nooit gebouwd, maar 
200 jaar later (1991) toonde het Science Mu-

seum in Londen aan dat het had kunnen werken. 
Babbage had het al over een rekeneenheid en 
een geheugen, onderdelen die tegenwoordig in 
elke computer voorkomen.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd in Enge-
land de eerste elektronische computer gebouwd, 
de Colossus. Zoals de naam zegt, was het een 
enorm apparaat vol met elektronenbuizen. Het 
werd onder andere ingezet bij het ontcijferen van 
Duitse militaire berichten, die gecodeerd waren 
met het Enigma-apparaat. 
Na de Tweede Wereldoorlog kwamen er grote 
centrale computers (mainframes) bij grote 
bedrijven en overheidsinstellingen. Het waren 
kostbare apparaten, die traag werkten. Compu-
tertijd moest ingepland worden.

Turing
Alan Mathison Turing (1912-1954) was een Britse 
computerpionier (afb 3), die betrokken was bij 
de ontcijfering van het Enigma-apparaat. De naar 
hem genoemde turingtest is een experiment om 
intelligent gedrag van een computer te bepalen. 

Daar is wel wat kritiek op. En er is een prijs naar 
hem genoemd, de ‘Turing Award’, wat als de 
hoogste onderscheiding in de informatica wordt 
beschouwd, vergelijkbaar met de Nobelprijs. In 
1966 werd de prijs voor het eerst toegekend.

Neumann
De Hongaars-Amerikaanse wiskundige en 
computerwetenschapper John von Neumann 
(Hongaarse naam: Neumann János Lajos) (1903-
1957) (afb 4) was een veelzijdig geleerde. Wiki-
pedia: Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog 
raakte hij betrokken bij het militaire project 
ENIAC, de bouw van de eerste elektronische com-
puter. Er was een opvolger gepland, de EDVAC, 
en Von Neumann ontwierp hiervoor de naar hem 
genoemde revolutionaire Von Neumann-architec-
tuur, waarbij een CPU (centrale processor) en een 
werkgeheugen worden gebruikt, waarbij niet al-
leen de gegevens, maar ook het programma in het 
werkgeheugen geladen wordt. Deze architectuur 
wordt nog steeds gebruikt in alle computers.

Ponskaarten
Ponskaarten bestaan al veel langer dan de 
computer, mogelijk zelfs al in de Middeleeuwen. 
Draaiorgels werken nog met ponskaarten die 
zigzag gevouwen aan elkaar door het orgel lopen. 

W

Computer
samenstelling Dio Glaudemans, dio.glaudemans@hccnet.nl 

T
H

EMATISCH

P A N O R A M
A

1
3

2

5

7

86
10

4

9



NOVEMBER 2018 FILATELIE 633

 

 

Op 1 februari 1945 werden in de USA zegels 
en ponskaarten uitgegeven voor postbewijzen 
(Postal Notes). De kaart bestaat uit drie delen 
maar hier nog aan elkaar en gestempeld op de 
eerste dag (afb 5). Ze waren in gebruik tot 31-3-
1951, oorspronkelijk met ronde ponsgaten, later 
rechthoekige gaten. In 1961 ging de Nederlandse 
Postcheque en Girodienst ponskaarten gebruiken 
om de gegevensverwerking meer te automatise-
ren. Er waren heel wat ponstypistes in dienst, die 
de gaatjes in de kaarten aanbrachten. Bij dit voor-
beeld (afb 6) zijn de twee delen van de kaart bij 
elkaar bewaard gebleven, omdat het een storting 
op eigen rekening was. De kaart is een postwaar-
destuk met ingedrukte waarde van 15 cent, die 
zonder gaatjes werd verkocht op de postkanto-
ren. Een storting op eigen rekening kostte toen 
15 cent, later werd dat gratis. Een kaartlezer kon 
tot duizend ponskaarten per minuut verwerken 
maar het was een foutgevoelig systeem. Een 
vouw in een kaart kon het laten vastlopen.

Miniaturisering
Door het gebruik van transistors in plaats van 
radiobuizen, konden computers steeds kleiner 
en sneller worden. In 1981 bracht IBM (afb 7) de 
eerste ‘Personal Computer’ op de markt, kortweg 
PC. Zo’n apparaat werkte met floppy’s, schijfjes 

met daarop programma’s of gegevens. Het zal 
rond 1990 zijn geweest dat we op het werk de 
eerste PC met een harde schijf kregen. Het 
kostte destijds 20.000 gulden en had een harde 
schijf van 20 megabyte. Tegenwoordig is dat 
niets, maar toen was het een hele verbetering. 
Het besturingssysteem was DOS. Dat had IBM 
van Microsoft gekocht. Oorspronkelijk heette 
het QDOS (Quick and Dirty Operating System). 
Inmiddels is DOS en de opvolger daarvan, Win-
dows, de standaard voor de meeste computers.
Het spul wordt nog steeds kleiner en sneller. Veel 
transistors bij elkaar op een chip, en meerdere 
chips op een printplaat (afb 8), dat is het hart 
van de computer. De laptop is een volwaardige 
computer met draadloze verbinding, en het is zo 
plat en lichtgewicht dat het in je tas past (afb 9). 
Een telefoontje is ook een computer waar bellen 
maar bijzaak is geworden. Het heet niet voor 
niets smartphone.

Internet
Wat betekent ‘ICT’? Meestal is de betekenis 
‘informatie- en communicatietechnologie’, maar 
volgens deze postzegel uit 1972 (afb 10) is het 
ook ‘Instituto Costarricense de Turismo’ (Insti-
tuut van Costa Rica voor Toerisme). En wanneer 
is het internet ontstaan? Volgens dit stempel 

bestond het al in 1969 (afb 11), maar hier wordt 
iets heel anders bedoeld: projectplanning door 
netwerk analyse. 
Internet (afb 12) is het netwerk waarmee alle 
computers verbonden zijn. Het omspant de 
gehele aarde tot in de verste uithoeken. Er zijn 
protocollen (zoals TCP/IP) die de uitwisseling van 
beeld, spraak en gegevens in goede banen leiden. 
Het is inderdaad in 1969 ontstaan uit een Ameri-
kaans militair netwerk (Arpanet), maar de naam 
internet wordt pas sinds 1983 gebruikt hiervoor. 
Is de computer te ingewikkeld voor ouderen? 
Oma de Jong heeft haar diploma internet 
gehaald (afb 13). Dat was in 2009. Het inter-
net biedt voordelen voor iedereen, en je hoeft 
geen volleerd expert te zijn, want met een paar 
basishandelingen kom je al een heel eind. Voor 
elk artikel dat ik schrijf, zoek ik weer informatie 
via internet (vaak in de internetencyclopedie 
Wikipedia), want het moet wel kloppen wat hier 
verteld wordt. Social Media (afb 14) en e-mail 
(afb 15) zijn niet meer weg te denken. Mensen 
raken verslaafd aan computerspelletjes (afb 16). 
Als een keer de stroom uitvalt dan zijn we erg 
onthand. Webadressen duiken op in stempels en 
frankeermachines (afb 17+18), en zelfs op een 
stempel uit de toekomst (afb 19), foutje van de 
Duitse post om met 2027 te stempelen.
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Dom apparaat
De computer blijft een dom apparaat, hoewel het 
soms lijkt of er intelligentie in zit. De computer 
kan snel veel gegevens doorzoeken, heeft een 
ijzersterk geheugen en veel rekenkracht, en kan 
het op die manier winnen van de beste schaak-
grootmeesters. Laat je niets wijs maken, het is 
allemaal geprogrammeerd. De computer kan al-
leen wat de programmeur heeft gemaakt en meer 
niet. Vaak zit het vol fouten. Grappig is de website 
waar een knop in het Engels ‘save’ (bewaren) 
heet maar in het Nederlands is dit vertaald met 
‘besparen’. Inderdaad, dat kan ‘save’ ook beteke-
nen maar hier is het niet goed. Veel ernstiger is 
het als in de ruimtevaart een computerfout tot 
een crash leidt, wat al enkele malen is gebeurd. 
Elke onbemande satelliet heeft een computer 
aan boord die de besturing regelt en opdrachten 
uitvoert. Gelukkig gaat het meestal goed, zoals bij 
ruimtesonde Giotto die in 1985 werd gelanceerd 
en in 1986 langs de komeet Halley vloog (afb 
20). Men had niet verwacht dat de sonde dat 
zou overleven wegens het stof uit de staart van 
de komeet, maar het viel mee. Slechts enkele 
instrumenten raakten buiten bedrijf. Men gaf de 
sonde een nieuw programma en stuurde het naar 
een andere komeet, Grigg-Skjellerup, waar het in 
1992 aankwam om opnieuw metingen en foto’s 
naar de aarde te sturen. Een succes voor de Euro-

pese ruimtevaart organisatie ESA. De computer 
wordt onmisbaar op steeds meer terreinen.

Computer en post
In 1962 werden drie zegels uitgegeven voor de 
voltooiing van het automatische telefoonnet 
(afb 21). Alles ging toen nog geheel mechanisch, 
maar het is wel een grote prestatie. 
Al in 1970 werden de zomerzegels ontworpen 
door professor Oxenaar met behulp van een 
computer. Vooral de zegel van 45+20 cent is 
opmerkelijk, want gedrukt in witte inkt (afb 22).
De computer is doorgedrongen tot het loket 
van het postkantoor (afb 23) en barcodes zijn 
te vinden op postzegels (afb 24) en stempels 
(afb 25). In Frankrijk kan men zegels via internet 
aankopen om die vervolgens op de eigen printer 
af te drukken: MonTimbreEnLigne. Men kan 
kiezen uit tientallen afbeeldingen maar niet 
een eigen plaatje gebruiken. De zegel krijgt een 
rechthoekige barcode, wat zal verhinderen dat 
je het te vaak print en gebruikt. Oorspronkelijk 
stond er een bedrag in euro op, maar tegen-
woordig alleen een tarief, zoals ‘Lettre Prioritaire 
Europe Max 20g’ (afb 26). De afdrukkwaliteit 
wisselt nogal, afhankelijk van de printer van de 
gebruiker.
Kameroen heeft het datacentrum van de post 
afgebeeld op een zegel (afb 27).

Code
Computers werken met codes en program-
meertalen, en op het laagste niveau met nullen 
en eentjes (afb 28). Het is een binaire code 
(tweetallig) omdat geheugencellen van compu-
ters slechts twee waarden kunnen hebben: nul 
of een, aan of uit, ja of nee. Dit al naar gelang de 
betekenis in het computerprogramma. Een com-
piler is een programma om leesbare program-
meertaal om te zetten in code die sneller door 
een computer uitgevoerd kan worden, maar voor 
een mens is het onleesbaar. Frances Elizabeth 
Allen (geboren 1932, afb 29) is een pionier op 
het gebied van compilers, en in 2006 kreeg zij als 
eerste vrouw de Turingprijs hiervoor.
DNA is de computercode van het leven. Het is 
een viertallige code, die aangeduid wordt met de 
letters A, C, G en T (adenine, cytosine, guanine en 
thymine) (afb 30). Verder lijkt het heel erg op de 
soort code die in computers gebruikt wordt. Het 
DNA bestuurt alle processen in de levende cel. En 
die cel is onnoemelijk veel kleiner dan de kleinste 
computer en onnoemelijk veel ingewikkelder. Het 
werkt perfect, hoewel het ook wel eens een fout be-
vat. Bij de computer twijfelt niemand eraan dat er 
een ontwerper bezig is geweest om het programma 
te maken. Ik heb een vraag: kan het programma 
dat vastligt in het DNA vanzelf ontstaan zijn? Of is 
er wellicht een ontwerper bezig geweest?
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In 2019 bestaat ons veilingbedrijf 110000 jaar.  

Dat vraagt natuurlijk om bijzondere aandacht en  

speciale veilingen in dat jaar. Dat gaat alleen met hulp van u. 

Voor postzegelveiling 441122  (april 2019) en voor postzegelveiling  441133  

(november 2019) zoeken wij speciale objecten en verzamelingen die  

dat feestjaar kunnen opluisteren en dus ssppeecciiaallee  aaaannddaacchhtt   zullen genereren. 

Heeft u bijzondere objecten, luxe stukken, collecties, voorraden,  

of ander kostbaar materiaal en zou u die onderdeel willen  

laten worden van deze speciale veilingen?  

Neemt uu contact met ons op! 

Ook kleinere inzendingen zijn uiteraard meer dan welkom! 

Wij staan open voor uw suggesties en ideëen, ppeerrssoooonnlliijjkkee  aaaannppaakk    

is geen loze kreet maar een mmoottttoo van ons veilingbedrijf.  
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TTeelleeffoooonn::  

070-364 79 57  

EE--mmaaiill::  
info@rietdijkveilingen.nl  

Noordeinde 41 Den Haag 


