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BIJ DE VOORPAGINA: 
Dit deel over de gulden gaat over de 
ontdekkings tochten die door de (voor) 
compag nieën werden uitgevoerd en 
die de weg hebben gebaand voor de 
West-Indische en de Verenigde Oost-
Indische Compagnie. Er werd eind 
16e en begin 17e eeuw veel nagedacht 
over andere routes naar Indië waarbij 
men niet om Kaap de Goede Hoop 
hoefde te varen

646 Kinderzegels 1925
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Pakistan voert oorlog per postzegel over Kashmir

Pakistan beschuldigt India in juli 
2018 op 20 verschillende post-
zegels van ‘wreedheden in bezet 
Kashmir’ en toont deze ook. Hier 
twee van de 20 verschillende 
postzegels uit een blok (afb. 1). 
Op het spandoek staat ‘stop het do-
den van onschuldigen in Kasjmir’, in 
gele letters staat er ‘vrijheidsstrijd’ 
en in de onderste rode balk staat 
‘wreedheden in bezet Kashmir’ 
De zegel ernaast 
laat Indiase 
militairen zien die 
een dode afvoeren. 
En zo bevat het 
blok nog 18 zegels 
met verschillende 

afbeeldingen van wreedheden.
Pakistan en India ruziën al jaren 
over Kasjmir dat nu het noordelijk-
ste deel van India is. Op een post-
zegel van Pakistan uit 1960 (afb. 2) 
wordt dat netjes weer gegeven door 
het betwiste gebied weer te geven 
als een witte vlek met de tekst erin 
‘Jammu en Kasjmir, status nog niet 
bepaald’. Maar nu gaat het er harder 
aan toe.

Politiek wordt 
er meteen terug 
geslagen door 
India. 
• Een bespreking 
tussen collega- 

Geachte lezers,

Voor u ligt alweer het laatste nummer van het 
jaar 2018. Ook dit keer weer boordevol arti-
kelen en informatie over onze geliefde hobby: 
postzegels.

Per 31 december aanstaande lopen diverse 
contracten met onze leveranciers af en we 
hebben in de afgelopen maanden onder-
handelingen gevoerd met bestaande en poten-
tiële nieuwe leveranciers. Dat heeft er toe geleid 
dat wij nieuwe keuzes hebben gemaakt. Het is 
verheugend te mogen constateren dat wij met 
het sluiten van nieuwe contracten voor 2019 en 
2020 bij een tenminste gelijkblijvende kwaliteit 
een behoorlijke besparing op onze kosten 
hebben kunnen realiseren.

Met ingang van het nieuwe jaar zal ons blad 
 gedrukt worden bij Damen Drukkers in Wer-
kendam en zal het blad voortaan op de eerste 
dinsdag van de maand bij u in de bus vallen, 
bezorgd door Sandd. 
Door het kiezen voor een andere drukker en 
bezorger betekent dit voor u als lezer/abonnee 
dat wij voor komend jaar de prijs van ons Neder-
landse abonnement ongewijzigd kunnen houden 
en dus geen verhoging van de prijs hoeven door 

te voeren. Wij kunnen zelfs de 3% btw-verhoging 
opvangen.

Ook in het nieuwe jaar kunt u weer vele nieuwe 
artikelen en uitgebreide informatie over postze-
gels en aanverwanten verwachten. De rubriek 
nieuwe uitgiften mag zich ook nog steeds in een 
zeer grote belangstelling verheugen en is voor 
veel lezers een belangrijke bron van informatie 
en inspiratie. We constateren wel dat de hoeveel-
heid uitgiften in de filatelie nog steeds toeneemt. 
Het doel waarvoor de postzegel is uitgevonden, 
het vooraf door de afzender betalen voor het 
bezorgen van post lijkt steeds meer plaats te 
hebben gemaakt voor andere overwegingen van 
veel  postadministraties. Ondanks dat zij ons 
anders willen doen geloven, is de filatelie c.q. zijn 
de verzamelaars een belangrijke bron van inkom-
sten, zeker gezien het feit dat de bezorging van 
gewone post in binnen- en buitenland al jaren 
een grote krimp vertoond.

De digitale media hebben veel van het post-
verkeer vervangen. Een kaartje van familie op 
vakantie ‘in den vreemde’ is vervangen door een 
WhatsApp-je, compleet met foto en komt real-
time op uw smartphone binnen. Niks wachten tot 
een kaartje in de bus valt.
Als filatelisten/verzamelaars kunnen wij onze 
ogen niet sluiten voor deze ontwikkelingen, maar 
we moeten niet klagen. Er wordt vaak terug 

gekeken op de gouden jaren ’80 van de vorige 
eeuw toen er vele honderdduizenden verzame-
laars waren en de verenigingen een enorme groei 
doormaakten. 
Dat bracht met zich mee dat de vraag groter was 
dan het aanbod en de prijzen de pan uit rezen. 
Postzegels werden toen zelfs aangeprezen als 
belegging. Inmiddels weten we wel beter. Het is 
en blijft een hobby. Een heel mooie hobby.
Nu, ruim 178 jaar na de uitvinding van de postze-
gel, is er nog steeds genoeg te verzamelen. Be-
houdens de heel bijzondere en zeldzame stukken 
(zoals bijvoorbeeld de beroemde Mauritius-zegels) 
zijn de prijzen gedaald naar een niveau waarop je 
weer een mooie verzameling kan opbouwen zon-
der miljonair te hoeven zijn. Postzegels verzame-
len is voor iedereen bereikbaar, van jong tot oud.

Als maandblad Filatelie blijven wij u informeren 
over de nieuwste ontwikkelingen, maar zullen 
uiteraard de lange historie ook blijven belichten.

Ik wens u allen, mede namens het bestuur en 
medewerkers van het maandblad een voorspoe-
dig en zegelrijk 2019.

Met vriendelijke groet,
Hans Kraaibeek

Voorzitter Stichting Nederlandsch
Maandblad voor Philatelie

 Op weg naar een mooi postzegeljaar

ministers van 
buitenlandse 
zaken van 
beide landen in 
september van 
dit jaar, in de 
marge van een 
vergadering bij 
de Verenigde 
Naties, werd onder andere door de 
uitgifte van deze zegels afgelast.
• De postzegels met de tekst  
 ‘missing persons’ (afb. 3) laat, vol-
gens kranten in India, een demon-
stratie zien van Kasjmirse Pandits 
die in 2014 protesteren tegen het 
verjagen van deze bevolkings-
groep door groepen die juist door 
 Pakistan ge-
steund worden. 
Hoezo geweld 
door India? Deze 
groep heeft 
de Verenigde 
Naties gevraagd 
 Pakistan onder 
druk te zetten 

om deze 
zegels in te 
trekken.
• Tot slot is, 
ook weer vol-
gens Indiase 
kranten, de 
zegel met 
de tekst 

‘homeless children’ (afb.4) een foto 
van Palestijnse kinderen, ver buiten 
Pakistan dus. 
Tot op heden (okt 2018) zijn er 
geen protesten ingediend tegen dit 
zegel door India bij de Wereldpost-
unie. Maar ik ben benieuwd wat er 
gebeurt als zo’n postzegel op een 
brief naar India zit. 

Zouden de 
posterijen dit 
accepteren? 
Of komt er 
weer een 
postoorlog? 
We gaan het 
zien.

Jan Heijs

1

2
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H
et is een drukke maand geweest. Door stevige onderhandelingen heeft 
het bestuur van de uitgevende stichting van maandblad Filatelie be-
werkstelligd dat er aanzienlijke besparingen gemaakt kunnen worden 

met ingang van het volgende nummer van Filatelie. Dit uiteraard zonder in 
te boeten op de kwaliteit!
Zoals u heeft kunnen lezen in dit blad, gaan wij naar zowel een andere 
drukker als naar een ander postbedrijf. Dit heeft de nodige uren gekost aan 
inregelen zodat u daar verder niets van gaat merken. Het enige dat u merkt 
is dat de abonnementsprijs (binnenland) ongewijzigd blijft. 
Er zal gewerkt worden met een zogenoemd FM-raster, hetgeen nog fijner is 
dan het raster 100 dat u gewend bent. Het blad zal net zo aanvoelen als dit 
nummer, want het papier waarop het gedrukt zal worden is exact hetzelfde. 
Door gebruik te maken van een FM-raster neemt de scherpte van met name 
kleine afbeeldingen toe. Dat is met postzegels natuurlijk mooi meegenomen.
Een nieuwtje zal zijn dat ingaande het volgende nummer Filatelie geleverd 
zal worden met een heus  particulier postwaardestuk. De  adresdrager 
zal namelijk niet bestaan uit een wit label, maar een ‘briefkaart’ met 
 ingedrukt waardezegel. En, iedere maand een nieuwe. Iets om naar uit te 
kijken dus!

Ook met beurzen was het een drukke maand. Eerst de belangrijke Belgische 
handelsbeurs Antwerpfila daarna de Postex en vervolgens de Briefmarken-
Börse in Sindelfingen. Die laatste twee zeer dicht op elkaar, maar dat 
probleem is door verschuiving van de Postex volgend jaar opgelost.
De Postex vond – noodgedwongen – plaats op een nieuwe locatie, op loop-
afstand van de oude. Dat was voor iedereen duidelijk even wennen, maar 
viel niet helemaal tegen. Althans, voor wat betreft de ruimte voor de handel. 
De tentoonstellers kwamen er duidelijk bekaaider vanaf. Die moesten het 
doen met de donkere, onaantrekkelijke folianten met te weinig licht. Waar 
wel behoorlijk licht was, was in de jurykamer. Gelukkig waren de muren 
stevig, want het was er dringen geblazen.
De organisatie zal er wel haar redenen voor gehad hebben, maar optisch leek 
het dat de kaders best in de hal van de handel hadden kunnen staan. Het was 
er bijzonder (onnodig) ruim opgezet. Opvallend was wel dat de handelaren 
die niet lid zijn van de NVPH in een onaantrekkelijke hoek waren weggezet. 
Dat was – gezien de beschikbare ruimte – niet noodzakelijk.
Vreemd eigenlijk dat de organisatie zo met deze handelaren omspringt. 
Zij leveren namelijk geld op voor de organisatie, want reglementair (GSE-
reglement) gaan alle huurpenningen van de NVPH-handelaren naar de 
NVPH. 
Overigens werd er ook met twee maten gemeten. Niet alle NVPH-stands 
werden bezet door leden van de NVPH of leden van bevriende handelaren-
organisaties, verenigd in de IFSDA.
De communicatie had beter gekund. De omroepinstallatie was door de 
enorme galm onverstaanbaar. Vandaar ook dat ik – evenals anderen – de 
palmares gemist heb en daar ook geen foto’s kon maken. In de catalogus 
was ook geen programma te vinden, dus naar het tijdstip moest men raden. 
Een lezing had daardoor betreurenswaardig weinig belangstellenden. 
 Welgeteld drie. De tweede geplande lezing ging dan ook niet door. 

België heeft een lange traditie van stakingen en, anders dan in Nederland, 
vaak voor een langere periode. Bij bpost was die traditie er echter niet. 
Afgelopen maand werd echter maar liefst vijf dagen achtereen het werk 
neergelegd in een estafettestaking.
Maar bpost was ook anders in het nieuws. Evenals in Nederland worden 
er in België heel wat aankopen gedaan op internet en ook daar gaat een 
groot gedeelte weer retour omdat het – vooral bij kleding – niet past of 
toch anders is dan het leek. Om het de klant gemakkelijk te maken en niet 
eerst het pakket mee naar huis te hoeven nemen is er in Gent in een nieuw 
postkantoor een pashoekje geplaatst. Het pakket kan zo linea recta retour 
worden gezonden. 

Zoals gebruikelijk, zal bij het februarinummer voor onze abonnees weer het 
jaargeschenk bijgevoegd worden. Alweer het vierde.
Fijne feestdagen!

René Hillesum

E D I T O R I A L

Gaan de Verenigde 
Staten de UPU verlaten?
In de Volkskrant stond op 
29 oktober 2018 een bericht 
met de titel ‘Goed dat Trump uit 
de Postunie stapt’. Je gelooft het 
niet als je dat leest. We weten 
dat de president van de VS geen 
voorstander is van internatio-
nale organisaties en dat hij het 
liefst de verdragen opzegt, die 
iets regelen waar de VS last 
van hebben. Maar uit de UPU 
treden?

Wat is de aanleiding? 
Sinds 1969 mogen arme landen 
lage posttarieven rekenen voor 
het internationale postverkeer. 
Destijds hoorde China daar ook 
bij, maar thans 
niet meer. Ech-
ter, de regeling 
geldt nog altijd 
voor China. Het gevolg is dat een 
pakketje tot 2,2 kg goedkoper 
vanuit China naar de VS gaat 
dan binnen de VS zelf. Maar 
het zijn wel de Amerikaanse 
posterijen die het pakketje 
moeten bezorgen. Jaarlijks gaan 
er heel wat pakketjes van China 
naar de VS en dat kost de post 
van de VS jaarlijks tussen 170 en 
300 miljoen dollar. Oneerlijke 
concurrentie dus. De VS protes-
teren daar al enige tijd tegen bij 
de UPU. Maar aanpassing van de 
regelgeving bij de UPU werkt erg 
traag. Om een verandering tot 
stand te brengen is zomaar een 
paar jaar nodig. Nu werd er op 
3-7 september 2018 een extra 

postcongres gehouden in Addis 
Abeba, Ethiopië. Het volgende 
postcongres zal in 2020 zijn, 
maar dat is te laat voor het 
ultimatum van Trump om binnen 
een jaar de UPU te verlaten als 
er geen verandering optreedt. 

Wat is het gevolg?
Het is vreemd dat Trump zoveel 
bijval krijgt. De UPU behoort 
voor een land tot de basisbe-
hoeften, want zonder lidmaat-
schap kan er geen deelname 
zijn aan het internationale 
postverkeer. De postzegels van 
zo’n land worden niet erkend en 
brieven gefrankeerd met zulke 

zegels moeten 
beport worden. 
Wellicht zullen 
de VS ervan 

uitgaan: wij zijn groot en men 
kan niet om ons heen. Er zal een 
omweg bedacht worden net als 
bij Taiwan, dat sinds 1972 geen 
lid meer is van de UPU. De mees-
te post gaat via Japan en valt op 
die manier onder het Japanse 
UPU-lidmaatschap. In elk geval 
zullen de Chinese pakketjes niet 
meer bezorgd worden in Ame-
rika. Er zijn ook enkele staatjes 
in de Grote Oceaan die zelf geen 
UPU-lid zijn maar meeliften met 
de VS: Palau, Micronesië en de 
Marshall Eilanden. Hoe zal het 
hen vergaan als ze buiten de 
UPU vallen? Daar heeft Trump 
vast niet aan gedacht.

Dio Glaudemans

Eind deze maand sluit het 
allerlaatste echte postkantoor 
in Nederland. Het kantoor aan 
het Kerkplein 6 in Den Haag is 
momenteel nog het enige post-
kantoor dat bij PostNL in eigen 
beheer is. Het is al jaren het 

enige echte postkantoor, maar 
sluit nu dus ook.
Ook wordt afscheid genomen 
van de automaat voor automaat-
stroken. Niet alleen daar, maar 
PostNL stopt daar helemaal 
mee. 

Einde van een tijdperk
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samenstelling Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen

Tijdens de Postex is de 50e en 
tevens laatste enveloppe van de 
Dag van de Postzegel ten doop 

gehouden. Voor dit jubileumnum-
mer tekende Paul Walraven voor het 
ontwerp en de tekst. Heel toepasselijk 
sluit de reeks enveloppen af met waar 
de filatelie is begonnen.
Op de envelop ziet u verschillende 
postzegels uit het prille begin van het 
postzegeltijdperk.  De zegel waarmee 
de enveloppe gecompleteerd wordt is 
een ode aan de langlopende emissie 
van Wim Crouwel. De frankeerwaar-
de ‘1’ is verbeeld door de blauwe 1 uit 
de bekende zegel van 10 cent.
In de reeks Bondsvelletjes is een vel-
letje verschenen ter gelegenheid van 
het 110-jarig bestaan van de KNBF. 
De zegel is een aangepaste versie van 

een van de zegels uit het door Paul 
Walraven in 2008 ontworpen drieluik 
ter gelegenheid van het verlenen van 
het predicaat koninklijk aan de toen-
malige NBFV. De kleurstelling is iets 
aangepast, waardoor het beter har-
monieert met het nieuwe vaste kader 
van PostNL. Het KNBF-logo schijnt als 
de zon door de wolken, een toepas-
selijke metafoor. Uiteraard ontbreken 
de jaartallen 1908-2018 niet.

Bestellen
U kunt de enveloppe Dag van de 
Postzegel bestellen bij de KNBF, door 

overmaking van € 4,50 (voor leden) of 
€ 5,50 (voor niet leden) per stuk, inclu-
sief portokosten, op rekeningnummer 
NL 47 INGB 0003 2647 76 ten name 
van KNBF in Houten. Vergeet niet uw 
adres in de omschrijving te vermelden!
Het Jubileumvelletje 1908-2018 
kunt u bestellen door overmaking 
van € 11,– (voor leden) of € 12,– 
(voor niet leden) per stuk, inclusief 
portokosten, op rekeningnummer 
NL 47 INGB 0003 2647 76 ten name 
van KNBF in Houten. Vergeet ook hier 
niet uw adres in de omschrijving te 
vermelden!

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

Voorzitter
Hans Kraaibeek

Secretaris
Marion van der Weijden

Penningmeester
Harrie Jans

Evenementen
Pamela van de Vlekkert

Juryzaken
Ton Steenbakkers

Communicatie
Reinder Luinge

Alle bestuursleden zijn bereik
baar via het Bondsbureau

Audiovisueel Centrum (AVC)
Adviseurs
J.J.M. Pieters, Th.A.E. Kniese
Uitleningen en informatie  
via het Bondsbureau

Bondsbibliotheek
Geopend op woensdag 
van 10.00 tot 16.00 uur
Extra zaterdagopenstelling:
2 februari, 2 maart en 6 april 
2019 van 10.00 tot 13.00 uur.
Nieuwe Schaft 23
3991 AS Houten
Tel. 030-3075469
Bibliothecaris 
Irma van Gent 

Bondskeuringsdienst
Voorzitter
F.C.W. van Beekum

Keurzendingen s.v.p. 
  aangetekend zenden aan de 
secre taris van de Bonds
keuringsdienst
H. Veen, 2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer
Tel. 079-3611910
bondskeuringsdienst@planet.nl

Verzekeringen
Informatie bij het 
Bondsbureau

50e enveloppe Dag van de Postzegel 
en Jubileumvelletje KNBF

Op 6 oktober jl. vierde 
Postzegelvereniging 
Postfris ’68 haar 

50e verjaardag. In hun 
vertrouwde locatie, ‘De 
Schalm’ in De Meern, was 
het een drukte van belang 
met leden, hun partners en 
genodigden die in groten 
getale aanwezig waren om 
dit jubileum mee te vieren.
Voorzitter Janny Vierbergen 
sprak in haar openings-
woord de volle zaal toe en 
huldigde een tweetal leden 
die al vanaf de oprichting, 
dus 50 jaar, lid waren. Ook 
was er aandacht voor leden 
die respectievelijk 40 en 
25 jaar lid van de vereniging 
waren. 
Burgemeester Jan van 
Zanen van de gemeente 
Utrecht, waar Vleuten - 
De Meern tegenwoordig 
deel van uitmaakt, was 
ondanks zijn drukke agenda 

aanwezig om de zaal toe te 
spreken. Hoewel geen post-
zegelverzamelaar, maakte 
hij indruk op de aanwezigen 
door zijn humorvolle betoog 
over zijn eigen verzamelin-
gen en hoe geweldig het is 
om deel uit te maken van 
een groep mensen met 
dezelfde hobby.
Bij een verjaardag horen 
cadeaus en de burgemees-
ter mocht het eerste exem-
plaar van het speciale jubi-
leumvelletje in ontvangst 

nemen. Ter gelegenheid 
van het jubileum verscheen 
ook een jubileumboekje, 
samengesteld door Ton van 
der Wurff en Jan Sangers, 
waarin aan de hand van 
fragmenten uit 50 jaar 
clubblad en nieuwsbrief ‘De 
Zegelaer’ het wel en wee 
van de vereniging wordt 
beschreven. Burgemeester 
Jan van Zanen mocht ook 
hiervan het eerste exem-
plaar in ontvangst nemen.
Postfris ’68 is al sinds de 

oprichting lid van de KNBF.
Uit handen van KNBF-
voorzitter Hans Kraaibeek 
ontving voorzitter Janny 
Vierbergen dan ook de oor-
konde die traditioneel bij de 
felicitaties namens de Bond 
wordt uitgereikt.
Na een korte pauze nam 
Jan Sangers de aanwezigen 
mee door de geschiedenis 
van de filatelie, de maat-
schappij en de vereniging, 
uiteraard geheel geïllus-
treerd met postzegels.
Vervolgens konden de 
aanwezigen hun (filatelis-
tische) kennis testen met 
een quiz met multiple-
choice vragen en leuke prij-
zen winnen en werd daarna 
onder de aanwezigen een 
gratis verloting gehouden.
De dag werd afgesloten 
met nog een paar laatste 
drankjes en gezellig 
samenzijn.

50-jarig jubileum Postfris ’68
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Vakantiesluiting

Het Bondsbureau en de Bonds-
bibliotheek zijn gedurende 
de kerstperiode gesloten van 

21 december t/m 1 januari 2019. Van-
af 2 januari zijn onze medewerkers u 
weer graag van dienst in Houten.

Voor de volledigheid nog even de 
gegevens: KNBF Bondsbureau en 
KNBF Bibliotheek
Nieuwe Schaft 23, 3991 AS houten
030-3075469
info@knbf.nl of bibliotheek@knbf.nl

Regioraad tijdens de Postex

T raditiegetrouw wordt op de 
Postex de najaarsbijeen-
komst van de Regioraad van 

de KNBF gehouden. Tijdens deze 
halfjaarlijkse bijeenkomst komen 
vertegenwoordigers van de diverse 
regio’s samen om ervaringen uit te 
wisselen en op de hoogte te blijven 
van de laatste ontwikkelingen in de 
filatelie en bij de KNBF.
Bij deze bijeenkomst kon terug-
geblikt worden op een succesvolle 
verhuizing van de Bondsbibliotheek 
vanuit Baarn en het Bondsbureau uit 
Utrecht naar het nieuwe onderko-
men in Houten. Ook de tentoon-
stellingskaders, eigendom van de 
Stichting Filatelie, zijn inmiddels 
allemaal overgebracht en is de KNBF 
nu geconcentreerd onder één dak.
Naast de gebruikelijk agendapun-
ten en uitwisseling van ervaringen 
werd één agendapunt uitgebreider 
behandeld. Naar aanleiding van de 
op de Algemene Vergadering van de 
KNBF van 12 mei 2018 gestelde kri-
tische vragen over financiering van 
tentoonstellingen was een schrijven 
van de Colf, regio 9 van de KNBF, ge-

agendeerd. De aanwezige afgevaar-
digden van de regio’s hadden het 
betreffende stuk met hun verenigin-
gen tijdens eerdere vergaderingen in 
hun regio’s besproken en betuigden 
tijdens de regioraad hun instemming 
met de brief en de daarin gestelde 
opdracht aan de KNBF.
De KNBF heeft vanuit de regioraad 
de opdracht gekregen om te verken-
nen/onderzoeken hoe de huidige 
structuur van het financieren van 
tentoonstellingen volledig is open 
te breken en te starten vanuit een 
0-optie om zo spoedig mogelijk 
met de huidige partners, NVPH en 
PostNL stappen te ondernemen om 
de toekomst voor de filatelie beter 
en duidelijker te waarborgen.
Daarbij gericht op dienstverlening 
en dienstbaar zijn aan de toekomst 
van onze hobby. Los van alle huidige 
hokjes, vooroordelen, eigen belang 
en huidige structuren. Ook commer-
cieel denken hoort daarbij. 
Het bestuur van de KNBF zal de 
komende maanden met genoemde 
partners een en ander nader 
bespreken.

Uitslagen tentoonstelling 
Postex rang 1, 2 en 3

De Postex was dit jaar het 
toneel van een tentoonstelling 
waarbij alle disciplines en alle 

rangen binnen het tentoonstellings-
wezen vertegenwoordigd konden 
zijn. Vele bijzondere exposities 
waren te zien en te beleven en er 
werden wederom hoge punten ge-
geven. Wij feliciteren alle inzenders 
met de door hen behaalde punten.
Van de lange lijst van bekroningen 
in de verschillende categorieën 
plaatsen wij omwille van de ruimte, 
slechts de bekroningen met groot 
goud en goud in categorie 1 en 2. 

Groot Goud, categorie 1
A. Kaplanian, The Early Issues 
of Jordan and their varieties,  
92 punten en de ereprijs;
H. Hannecart, Atlantic services of 
the Pan American Clippers 1939-
1945, 91 punten;
J. Dehe, Een oase van vrede?, 
90 punten;
H.T.Hospers, In te vorderen geld(en) 
door PTT, 90 punten;

Goud, categorie 1
C.J. van der Horst, Berichtenverkeer 
met de Nederlandse krijgsgevange-
nen, 86 punten;
D. Geerlings, Postzegelboekjes van 
het Duitse Rijk, 86 punten;
Th. A.E. Kniese, Een boek is meer 
dan een verhaal, 85 punten;

Goud, categorie 2
N.F. Helling, De motorfiets onder de 
wapenen, 91 punten en ereprijs;
H.P.Soetens, Censuur op de post uit 
Griekenland 1914-1919, 86 punten;
E.M. Froon, Frankrijk maximaal, 
82 punten;
M. Mijwaart, Aalsmeer in beeld, 
82 punten;
H. Suiveer, Pracht en macht van 
kunst en ambacht, 82 punten;

In categorie 3 werden van de 
27 inzendingen er maar liefst 
19 met goud bekroond. De ereprijs 
ging naar de inzending van H. van 
Grootheest, Van proefboekje naar 
automaatboekje, met 87 punten.

Rectificatie Philexnam 2018

In het maandblad van oktober jl. 
publiceerden wij de resultaten van 
de Nederlandse inzenders bij de 

tentoonstelling Philexnam 2018 in 
Ciney. Tot onze spijt zijn een tweetal 
inzenders onvermeld gebleven:

A. Kaplanian: ‘The Early Issues of 
Jordan and Their Varieties, 1920 - 
1933‘ met 84 punten.
H. Webers: ‘Verdeeld Europa in 
de XXe eeuw Politieke macht en 
onmacht‘ met 90 en speciale prijs.

Belangrijke mededeling voor exposanten 
en organisatoren van tentoonstellingen
Het Bondsbestuur van de KNBF heeft, op 

voorspraak van de Advies Commissie Jury-
zaken (ACJ), een aantal wijzigingen aange-

bracht in het Bondstentoonstellingsreglement. 
Deze wijzigingen treden beging 2019 in werking, 
na publicatie van het aangepaste Bondstentoon-
stellingsregement op de website van de KNBF.
De belangrijkste wijzigingen volgen hier punts-
gewijs.

5.1a De categorieën 2 en 3 worden samen-
gevoegd tot categorie 2. In deze categorie kun-
nen dus collecties worden ingezonden die niet 
eerder werden tentoon gesteld.

5.5e Nieuw! Kleine collecties (die dus meer 
dan een kader groot zijn maar minder dan 
het minimum per categorie) zullen op proef 

 beoordeeld kunnen worden. Deze beoordeling 
heeft uitsluitend nationale waarde. Vooralsnog 
komt men daar – tot het moment dat de FIP 
eventueel de regels aanpast – niet verder mee 
en kan er niet internationaal tentoongesteld 
worden. Wel is het mogelijk te promoveren 
van categorie 2 naar categorie 1. De beoorde-
ling heeft ook (vooralsnog) geen waarde voor 
buitenlandse nationale tentoonstellingen. Het is 
dus niet mogelijk, als men hier werd beoordeeld 
in categorie 1, dat men dan ook in bijvoorbeeld 
België of Duitsland in categorie 1 kan tentoon-
stellen.

7.1 Het systeem van Nederlandse puntenwaarde-
ring komt te vervallen. Voor beide klassen wordt 
het FIP puntenwaarderingssysteem toegepast.

8.5 Om toegelaten te worden tot categorie 1, 
dient men met de collectie minimaal 75 punten 
behaald te hebben in categorie 2.
Om internationaal te worden toegelaten moet 
nationaal in categorie 1 minimaal 80 punten of 
meer behaald zijn.

9.3 Aantal inzendingen per deelnemer:  
Dit artikel vervalt.

In verband met de aanpassingen van het 
Bondstentoonstellingsreglement kan er nog 
tot 15 december 2019 aangemeld worden 
voor de Nationale Tentoonstelling Gouda 2019 
( categorie 1 en 2).
www.sfeg.nl

mailto:info@knbf.nl
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Rubrieksredacteur Nederland
Maandblad Filatelie kent een aantal vaste rubrieken die worden samengesteld door enthousiaste vrijwilligers.  

Een van die rubrieken is de rubriek Nederland. Met verve werd deze rubriek door Rein Bakhuizen van den Brink 
verzorgd. Na ruim 35 jaar(!) heeft hij echter te kennen gegeven hiermee te willen stoppen.

Wij zijn dan ook op zoek naar een opvolger.

Vanzelfsprekend kan de nieuwe redacteur (v/m) een eigen invulling geven aan de rubriek. Het is wel een vereiste 
dat u kennis heeft van en belangstelling voor Nederlandse postzegels in de volle breedte. Een vaardige pen en 

een behoorlijke kennis van het Nederlands is een pre.
In principe is er ruimte voor de rubriek in alle 11 nummers van een jaargang, 

maar een lagere frequentie is bespreekbaar.

Nadere informatie en sollicitatie bij de hoofdredacteur:
René Hillesum • 078-6101520 • hillesum@filatelist.com
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D irect na de opening van de Postex op vrijdag 
19 oktober jl. werd de Gerrit Glas Trofee 
uitgereikt. Deze trofee van de Stichting 

Filatelie is bedoeld voor iemand of een organi-
satie die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor 
de filatelie in brede zin. De dochter van Gerrit 
Glas, Betty, reikte de trofee uit aan Gert Holstege 
(afb. 1) voor zijn verdiensten voor de filatelie. 
Tijdens deze 20e Postex in Apeldoorn vierden 
een 3-tal verenigingen een jubileum. De Filate-
listenvereniging Dai Nippon vierde haar 70-jarig 
bestaan, de Studiegroep Zuid-West Pacific 
bestond 50 jaar en de Vereniging voor Kinder-
postzegels en Maximafilie vierde haar 35-jarig 
bestaan. De betreffende verenigingen werden 
gefeliciteerd door de KNBF, wat traditiegetrouw 

gepaard gaat met het uitreiken van een oorkonde 
aan de voorzitters van de verenigingen.
Tijdens de borrel op zaterdagmiddag na sluiting 
van de beurs vond er een bijzondere uitreiking 
plaats. De KNBF had een verzoek ontvangen 
om de bestuursleden van de in opheffing zijnde 
Nederlandsche Vereniging van Postzegel Verza-
melaars, tevens oprichters/medewerkers van de 
Stichting Postex, in het zonnetje te zetten (afb. 2).
Corné van Zandwijk, de benjamin die in het 
bestuur van de NVPV en daar belast met de 
jeugd, tevens oud-commissaris jeugdzaken in het 
bestuur van de KNBF, werd onderscheiden met 
de Bondsspeld. Klaas Schokker, oud-secretaris 
van de NVPV en thans secretaris van het Samen-
werkingsVerband Filatelie mocht eveneens een 

Bondsspeld in ontvangst nemen.
Cor Meijer, bestuurslid en directeur rondzendin-
gen van de NVPV, maar daarnaast voorzitter van 
de Postex en verantwoordelijk voor de opbouw 
en inrichting op vele Postexen ontving als derde 
bestuurslid de Bondsspeld.
Drie andere heren, te weten Leen Louwerse 
(afb. 3), Cor Oppelaar en Ben Mol werden op een 
andere wijze door voorzitter Hans Kraaibeek van 
de KNBF in het zonnetje gezet.
Deze heren waren in het verleden reeds voor hun 
diverse verdiensten geëerd met een Bondsspeld 
en werden thans voor hun verdiensten voor de 
NVPV en de Stichting Postex bedacht met een 
originele Delfts Blauwe KNBF-tegel.
(Foto’s: René Hillesum)

Jubilea en onderscheidingen tijdens de 20e Postex
1. Gert Holstege. Links de Gerrit Glas prijs 2. Vlnr: Klaas Schokker, Corné van Zandwijk, Cor Meijer, Cor Oppelaar, Ben Mol 3. Leen Louwerse en Hans Kraaibeek



DECEMBER 2018 FILATELIE 645

e FIP-commissie voor maximafilie hield 
weer de internationale wedstrijd ‘Beste 
maximumkaart van het jaar’ waar 21 lan-
den aan deelnamen. Nederland zond de 

kaart in met de Kinderpostzegel van Catootje uit 
de serie Jan, Jans en de kinderen die de gedeelde 
5e plaats behaalde. De afbeelding stond in het 
januarinummer van de Filatelie op pagina 11.  
Eerste werd de Franse inzending met de Sacre 
Coeur (afb. 1). De groene heuvel van Montmartre 
en de grote met wit travertijn beklede basiliek 
tegen de blauwe lucht leverde een kaart op met 
een ‘maximale’ uitstraling. De zegel verscheen 
op de Parijse lentesalon, wat ook in het bijpas-
sende stempel staat. Het tweede element op de 
postzegel is de Moulin de la Galette, die uit 1717 
dateert. In 1834 werd bij deze molen een taverne 
geopend, waarvan een glimp net zichtbaar is, 
onderaan de maximumkaart (afb. 2). Op plaats 2 

 
samenstelling Edward Froon, f2hedwardfroon@hetnet.nl

 •
 M

A
X

I M A F I L I E
 •

1

2 4
5

9876

3

Beste maximumkaarten van 2017

D
eindigde de Italiaanse kaart van het Grieks-
Romeinse theater van Taormina (afb. 3). Zijn 
ligging op de hoge rotsen boven de Middellandse 
Zee maakt het tot de belangrijkste bezienswaar-
digheid van deze bekende toeristenplaats aan 
de oostkust van Sicilië. Dit theater is nog steeds 
in gebruik. Finland en Griekenland eindigden op 
de gedeelde derde plaats. Finland had de leuke 
kaart van het sneeuwkasteel (afb. 4) die met de 
strakblauwe lucht eenzelfde uitstraling had als 
de Franse kaart.
De Griekse vereniging voor maximafilie scoorde 
met de kaart van het bronzen beeld van Posei-
don (afb. 5). Het dateert uit circa 480 v.Chr. 
en werd gevonden in de Golf van Livadostra. 
Kuststeden vormden bij uitstek de plaatsen waar 
Poseidon als God van de zeeën geëerd werd. De 
zegel verscheen in een serie met drie beelden 
ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan 

van het Nationaal Archeologisch Museum van 
Athene. De Griekse post maakt meestal ook 
goede maximumkaarten bij postzegeluitgiftes 
en hun Poseidonkaart staat op afb. 6. Helaas 
heeft de post de gewoonte die te stempelen met 
goudkleurige inkt, wat een kunstmatige uitstra-
ling geeft. In 2017 verscheen nog een serie met 
zeven beelden van de zeven wijzen van de oud-
heid. (Die serie van 7 maximumkaarten kostte 
slechts € 11,20.) Hieruit (afb. 7) Thales van 
Milethe (624-546 v.Chr.) de eerste van die zeven 
wijzen. Hij was zowel wiskundige, natuurkundige, 
sterrenkundige, ingenieur, meteoroloog en ook 
nog de grondlegger van de Ionische School voor 
natuurlijke filosofie in Milethe. 
De mooiste Griekse bronzen beelden uit circa 
450 v.Chr. staan overigens in Riace in Calabrië 
(Zuid Italië). Daar staan de standbeelden A en B 
(afb. 8+9) die in 1971 voor de Italiaanse kust in 
een Grieks scheepswrak werden gevonden. Ze 
vormen de overgang van de Archaïsche Griekse 
beeldhouwkunst naar de Vroeg-Klassieke stijl.
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Kinderzegels 1925
mee door te gaan. Een commissie van advies 
stelde in een rapport van 8 september 1925 
voor de opbrengst te bestemmen voor ‘den 
arbeid der verleening van bescherming en hulp 
aan het kind, levend onder minder gunstige om-
standigheden, of wel bedreigd door zedelijke of 
lichamelijke gevaren’. Verder bracht de voorzit-
ter nog naar voren dat er een zekere continu-
iteit moest zijn, net als in Zwitserland waar de 
uitgifte van weldadigheidszegels met afbeel-
dingen van de wapens van de verschillende 
kantons een groot succes bleek. Op 9 novem-
ber 1925 deelde de minister van Binnenlandse 
Zaken mee dat dezelfde waarden en toeslag 
gebruikt dienden te worden als in 1924 en de 
zegels de wapens van verschillende provincies 
zouden dragen, ook de komende jaren. Het 
bestuur van de Nederlandsche Bond tot Kin-
derbescherming stelde voor de zegels zodanig 
uit te geven dat ze ook in postzegelplakmachi-
nes gebruikt konden worden. Ook wilde men 
graag stempelvlaggen om de verkoop van de 
zegels te bevorderen. Verder stelde men voor 
een deel van de opbrengst te bestemmen voor 
de verpleging van kinderen van het personeel 
der posterijen. Hiermee bereikte men dat het 
personeel aan de loketten hun best zou doen 
de zegels te verkopen. De minister stemde met 

atuurlijk begint het opzetten van 
zo’n verzameling met het vergaren 
van documentatie. De dienstorders, 
geschiedeniskaarten, maandbladen, 

eventueel andere publicaties van gespeciali-
seerde verenigingen, tentoonstellingscatalogi 
(alles te raadplegen in de Bondsbibliotheek) 
en soms is de emissie al beschreven in het 
Handboek Postwaarden Nederland.
Het opzetten van zo’n verzameling gaat hierna 
volgens een vast stramien. Het begint met 
het waarom en hoe van de uitgave, als het kan 
met ontwerpen, proeven, eerstedagstempels, 
enzovoorts. Dan komt de techniek aan de orde 
met druktechniek, tandingen, oplages, vel-
indeling, gom, watermerk, velrandverschijnse-
len, plaatfouten, en meer. Hierna de stempels 
die in de periode dat de zegels hebben gelo-
pen zijn gebruikt. Vervolgens firmaperforaties 
en natuurlijk de gebruiksmogelijkheden, hoe 
de zegels in de praktijk gebruikt werden.

Vervolg op Kinderzegels 1924
Na het succes van de kinderzegels van 1924 
was het enthousiasme natuurlijk groot om hier 

N

Als filatelist heb ik altijd deelverzamelingen bijeengebracht. 
Voor beelden hiervan zijn velrandverschijnselen met plaat- en 
etsing nummers en kniptekens, stempels in allerlei soorten, firma-
perforaties (perfins en poko’s) , poststukken en postwaarde stukken. 
Een aantal jaren geleden ben ik een andere weg ingeslagen. 
Het verzamelen van één zegel of een kleine emissie geeft meer 
voldoening, omdat alle aspecten van de filatelie dan samenkomen. 
door  Henk Hospers

alle creatieve voorstellen in. 
De minister heeft Antoon Molkenboer, die 
deel uitmaakte van de groep ‘Nieuwe Kunst’, 
aangewezen om de serie kinderzegels met 
provinciewapens te ontwerpen.
De 2 cent kreeg het wapen van Noord-Bra-
bant, de 7½ cent van Gelderland en de 10 cent 
van Zuid-Holland (afb. 1). 

Uitvoering
De zegels zijn gedrukt in rasterdiepdruk in 
vellen van 10x10 is 100 zegels, de loketvel-
len waren even groot. De velranden kregen 
geen bedrukking, ze bleven dus blanco. Er is 
kamtanding 12½ toegepast. De bovenvelrand 
is steeds doorgeperforeerd, de overige drie 
randen niet (tanding No). Een deel van de 
vellen kreeg roltanding. Om de roltanding aan 
te kunnen brengen werden een aantal pennen 
uit de kam gehaald. Van een aantal vellen 
met roltanding werden verticale stroken van 
10  zegels gescheurd die aan elkaar werden ge-
plakt, met een deel van de velrand, tot rollen 
van 500 zegels. Soms tref je nog een zegel aan 
met zo’n deel van de velrand (afb. 2).

Uitgifte
De toeslag voor de goede doelen bedroeg 
respectievelijk 3, 3½ en 2½ cent. De zegels 
zijn uitgegeven op 17 december 1925 en waren 
verkrijgbaar tot en met 16 januari 1926, dus 
slechts één maand (afb. 3). Het einde van de 
geldigheid werd vastgesteld op 31 december 
1935. In 1926 werd gesproken van Weldadig-
heidspostzegels in plaats van Kinderzegels. 
Het Amsterdamsch Comité dat de kinderze-
gels aan de man bracht, heeft zelf enveloppen 
laten drukken (afb. 4).

Techniek
De zegels zijn gedrukt bij Joh. Enschedé en 
Zonen in enkelvellen van 100 (10x10) zegels in 
rasterdiepdruk. Er is papier zonder watermerk 
toegepast, met Arabische gom.

Afb.1. De 2 cent met het wapen van 
Noord-Brabant en de lelie, de 7½ cent 
met het wapen van Gelderland en de 
mispelbloem, de 10 cent met het wapen 
van Zuid-Holland en de rode roos.

Afb. 2. Een 10 cent waar nog het deel van een velrand achter ge-
plakt zit. Een 2 cent (1e van een strook van 10 zegels) met een deel 
van de bovenvelrand welke achter het 10e zegel van een strook 
werd geplakt en een paartje met zegel 10 en 1 van twee stroken. 

Afb. 3. Brief verzonden op 17 december 1925, de eerste dag van uitgifte van de kinderzegels van, Zeist naar Bern, 
Zwitserland. Het tarief voor een brief naar het buitenland van 1 oktober 1925 was tot 1 november 1928: 15 cent.
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De volgende uitgaven hebben plaatsgevonden:

afb. 5 geeft de onbedrukte velranden en de 
gebruikte controletekens / kniptekens weer.
Van alle waarden zijn 500 vellen voorzien van rol-
tanding, waarvan deels rollen zijn vervaardigd.
Afgeleverde rollen à 500 stuks
2 cent: 30 stuks, vernietigd 7
7½ cent: 30 stuks, vernietigd 13
10 cent: 40 stuks, vernietigd 6

Paskruisjes
Bovenin de zegels 1 en 10 en onderin de zegels 
91 en 100 van het vel (de hoekzegels) zijn, 
kleine paskruisjes (in de twee drukkleuren) 
aangebracht. Deze dienden er voor om te 
zorgen dat de kleuren goed ten opzichte van 
elkaar gedrukt werden. De kruisjes zijn ‘uit 
de hand gezet’, waardoor de vier kruisjes per 

waarde verschillend zijn (afb. 6). Uiteraard 
komen de kruisjes ook op de roltandingzegels 
voor want de perforatie werd pas na het druk-
ken aangebracht.

Plaatfouten, verschoven kleur en 
perforatie
Op de kinderzegels komen ook enkele plaat-
fouten voor (afb. 7).
Bij de tweekleurendruk kwamen de kleuren niet 
altijd precies op de plaats waar ze hoorden. De 
kleuren zijn soms iets ten opzichte van elkaar 
verschoven. Enkele voorbeelden ziet u in afb. 8.
Op dezelfde wijze als bij roltanding 29a, komt 
deze perforatiefout ook voor bij de kinder-
zegels van 1925. De eerste slag met de kam is 
iets te laag begonnen, waardoor de bovenste 

Waarde Bestel- Bestel- Besteld  Knip- Afgeleverd  Aflever- Vernietigd
 datum nr. aantal teken aantal vellen datum  aantal vellen

2 cent 26/11/25  604  14.000  4  13.045 24/12/25 3.338,65

7½ cent 26/11/25  604  12.000  7  10.223 23/12/25 2.776,36

10 cent 26/11/25  604  17.800  8  17.857 24/12/25 1.750,22

Afb. 4. Het comité in Amsterdam dat verantwoordelijk was voor de verkoop van de zegels, liet eigen 
enveloppen drukken voor lokaal gebruik. Deze enveloppe werd op 10 januari 1926 verzonden naar 
Kalverstraat 51. Het tarief voor drukwerk was van 1 maart 1921 tot 1 februari 1928: 2 cent.

Afb. 5. De velranden zijn onbedrukt, de bovenvelrand geperforeerd. In de 
velranden de gebruikte controletekens/kniptekens, de 2 cent met knipteken 4, 
de 7½ cent (in roltanding) met knipteken 7 en de 10 cent met knipteken 8. 

Afb. 6. Bovenin het vel de zegels 1 en 10 en onderin de zegels 
91 en 100 (de hoekzegels), zijn er kleine paskruisjes in de twee 
drukkleuren aangebracht. 

Afb. 7. Plaatfouten op de 2 cent: ‘Groeikorrel’ op het rechter 
bloemblad onderin op zegel 99 en punt onder de L van Nederland 
op zegel 100. De 7½ cent met een punt in het rechter bloemblad 
(zegel 24) en de 10 cent met een open rand van het bloemhart 
en aan 1e E van Nederland (zegel 84) een stip in de witte vlek 
rechtsonder in zegel 94.

Afb. 8. Soms zijn 
de kleuren iets 
ten opzichte van 
elkaar verschoven. 
De 2 cent waarbij 
de gele kleur naar 
onderen is ver-
schoven, de 7½ cent 
met de blauwe kleur omhoog (de kleuren 
vallen bij het kruisje niet over elkaar) en 
de 10 cent met de gele kleur naar rechts.
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Afb. 10. Perfins V.E.& v.O. van van Es & van Ommeren te 
Amsterdam, v S & R van van Stolk & Reese te Rotterdam en 
HH van N.V. H. Hartog’s Margarinefabrieken te Oss.

Afb. 9. Door een perforatiefout, de eerste slag met de kam is iets te laag begonnen, zijn de bovenste tanden van de 
onderste rij zegels, links en rechts dik geworden, hetgeen mooi te zien is bij blokken.

Afb. 11. Roltandingzegels gebruikt in de Poko machines 
van Oliefabiek T. Duyvis te Koog aan de Zaan (TD) van de 
Gist- en Spiritusfabriek te Delft (GS) en van Stahl & Zoon te 
Rotterdam (SZ).

Afb. 12. Er komen allerlei stempels 
voor op deze emissie. Enkele 
voorbeelden: 12-uurs korte-
balkstempel (Tilburg 11), 12-uurs 
langebalkstempel met zowel Ara-
bische (Zandvoort) als Romeinse 
maandaanduiding (Vlaardingen), 
reclamehandstempel, kwitantie-
stempel, treinstempel (Amsterdam), 
naamstempel (Amsterdam), ma-
chinestempel (Amsterdam centraal 
station) en een drukwerkrolstem-
pel (Haarlem zonder jaartal). De 
10 cent is zelfs gebruikt tijdens 
de proef met gummistempels in 
1925, uitsluitend te gebruiken 
op binnenlandse pakketkaarten. 
Gestempeld met het gummistempel 
RT2 van het bijkantoor Rotterdam 
Goudsche Singel. Voor een pakket 
van 1-3 kg. gold een tarief van 
50 cent van 1 december 1919 tot 
1 oktober 1926.

Afb. 13. Bandje van een op 4 juni 1926 
verzonden drukwerk van ’s-Gravenhage 
naar Oldenzaal. Tarief: drukwerk 2 cent 
van 1 maart 1921 tot 1 februari 1928.

Afb. 14. Vijfvoudige 
frankering van de 2 cent 
op een op 2 maart 1926 
verzonden brief van 
Amsterdam naar Heerde. 
Tarief: brief tot 20 gram 
10 cent van 1 maart 1921 
tot 1 juli 1927.
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voor het frankeren van respectievelijk bin-
nenlands drukwerk, briefkaarten en brieven. 
Gelukkig zijn ze niet alleen hiervoor gebruikt 
(afb. 13-19).

Literatuur
Dienstorder 717 uit 1925; De geschiedeniskaarten van 
de zegels uit het Museum voor Communicatie;
Nederlands maandblad Philatelie 1926 en 1930;
Handboek Postwaarden Nederland, emissie C4

Afb. 15. Ansichtkaart als briefkaart verzonden op 29 december 1925 naar Rotterdam. 
Tarief: briefkaart 7½ cent van 1 maart 1921 tot 1 oktober 1926.

Afb. 16. Dubbele frankering van de 7½ cent op een op 4 januari 1926 verzonden brief van 
Rotterdam naar Amsterdam. De brief werd doorgestuurd naar Bussum en van hier nog naar 
Hilversum. Tarief: brief 20 tot 100 gram 15 cent van 1 maart 1921 tot 1 februari 1928.

Afb. 17. Een enkelfrankering van een 10 cent zegel. De brief is op 15 april 1926 verzonden 
binnen Amsterdam. De afzender is C. Keg (Groothandel in levensmiddelen) een bedrijf dat met 
een kinderzegel frankeerde! Tarief: brief tot 20 gram 10 cent van 1 maart 1921 tot 1 juli 1927.

Afb. 19. 
Vier voudige 
frankering van 
de 10 cent op een 
brief verzonden 
op 27 augus-
tus 1926 van 
’s-Gravenhage 
naar  Barcelona, 
aankomst 
29  augustus 
1926. Tarief: Brief 
buitenland 20 
tot 100 gram van 
1 oktober 1925 
tot 1 november 
1928, 25 cent. Het 
aantekentarief 
bedroeg 15 cent, 
totaal 40 cent.

Afb. 18. Een enkelfrankering van een 10 cent roltanding. De brief is op 26 januari 1926 
verzonden van ’s-Gravenhage naar Oldenzaal. Tarief: brief tot 20 gram 10 cent van 
1 maart 1921 tot 1 juli 1927.

tanden, van de onderste rij zegels, links en 
rechts dik zijn geworden, hetgeen mooi te 
zien is bij blokken. De onderste 10 zegels van 
een vel zijn derhalve groter dan de overige 90 
(afb. 9). 

Firmaperforaties
In 1925 werden perfins en poko’s veel 
toegepast, dit om de postzegelkas te kunnen 
controleren (postzegels kon men op het 
postkantoor voor geld inwisselen!). Sommige 
bedrijven gebruikten voor hun corresponden-
tie zelfs kinderzegels (afb. 10). Er werden zelfs 
rollen van 500 roltandingzegels aangeschaft 
voor gebruik in de Poko machines (afb. 11).

Stempels
Het is altijd leuk om te zien welke stempels ge-
bruikt zijn in de periode dat de zegels  gelopen 
hebben. Soms komen veel soorten voor, 
soms weinig. Een selectie van voorkomende 
stempels in deze periode, zoals kortebalk, 
langebalk, naamstempel, machinestempel, 
allerlei soorten (afb. 12).

Gebruiksmogelijkheden
De zegels van 2, 7½ en 10 cent zijn uitgegeven 
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maart 1871 (Chinese kalender) wordt 
gezien als de start van het Japanse 
postsysteem (afb 1+2), omdat op 
die dag de eerste post verstuurd kon 

worden en de eerste postkantoren werden 
geopend. Het eerste jaar is dus besteed om dit 

1

Hisoka Maejima (前島 密, 24.01.1835 – 
27.04.1919) is de grondlegger van het 
Japanse postbedrijf. Hij heeft het 
postbedrijf geleid vanaf de oprichting 
in 1870 tot 1881.
door Pierre Tissot van Patot

voor te bereiden. 
Tussen 1927 en 2015 zijn er meer dan 
15 zegels uitgegeven met de afbeelding van 
Maejima (afb 3-5). Het meest bekend is waar-
schijnlijk de zegel van 1 Yen die tussen 1947 en 
2015 in veel verschillende versies is uitgege-
ven. De eerste twee zegels met zijn portret zijn 
van 1927, toen Japan 50 jaar lid was van de 
UPU (afb 6). Hij is een van de eerste Japan-
ners die op een postzegel is afgebeeld. Men 
vindt het niet respectvol om de keizer af te 
beelden op een postzegel. De enige postzegels 
met een afbeelding van huidige keizer Akihito 
zijn gemaakt voor zijn huwelijk in 1959, toen 

hij nog kroonprins was. Er is geen zegel met 
een afbeelding van zijn vader, keizer Hirohito 
of van een van de eerdere keizers. Voor het 
museum staat een groot bronzen beeld van 
Maejima (afb 7), gemaakt door Shinkai Taket-
aro (1868 – 1927). Voor de oorlog stond dit 
voor het ministerie en later voor het postmu-
seum en vanaf 1947 op de huidige locatie. Ook 
dit beeld is afgebeeld op een paar Japanse 
postzegels.

Provincies
Hisoka Maejima is geboren als Fusagorō Ueno 
(上野 房五郎) in Shimoikebe, Echigo provin-
cie (afb 8). Dat ligt nu in Joetsu, Niigata. Alle 
Japanse provincies zijn opnieuw ingedeeld in 
1868 en net na 1900. Het aantal provincies is 
teruggebracht van 285 naar 47 nu. In 1866 is 
Hisoka Maejima bij zijn huwelijk geadopteerd 
in de Maejima familie. In Japan was het gebrui-
kelijk om ook volwassenen te adopteren om ze 
de familie te laten voortzetten. Dan veran-
derde men zijn naam. Dit was belangrijk voor 
de continuïteit van families en bedrijven.
Maejima leefde in de overgangsperiode van 
feodale Edo tijdperk naar de Meiji periode. 
Edo is de oude naam van Tokyo voordat de 
hoofdstad in 1868 werd verplaatst van Kyoto 
naar Tokyo. Na 1853 was Japan langzaam 
opengegaan voor het buitenland en was de 
structuur van het land sterk veranderd. Na de 
Meiji revolutie van 1868 kwam de macht terug 
bij een groep onder de keizer. Dit was een 
proces dat jaren heeft geduurd en soms ook 
leidde tot gewelddadige uitspattingen. Het ge-
romantiseerde verhaal van The Last Samurai 
speelde in die jaren.

Nederlandkunde
Maejima stamt uit een samoerai familie en 
had dus een goede opleiding. Vanaf 1866 
studeerde hij Rangaku (蘭学), de leer van 
Nederlandse dingen. Voor 1853 kwam alle 
nieuwe westerse wetenschap via Nederlandse 
boeken Japan binnen en was Nederlands de 
enige Europese taal die men kon leren. Hij 
leerde wat Nederlands, Engels, geneeskunde. 

Maejima Herdenkings 
Museum (前島記念館)

bezoek aan het postmuseum 13

Afb 1. 1946. 
75e verjaardag 
Japanse post

Afb2. 1951. 
80e verjaardag 
Japanse post

Afb 9



DECEMBER 2018 FILATELIE 651

Maejima werd al snel benoemd als ambtenaar, 
zoals veel jongeren uit de samoerai klasse. 
Maejima was in 1866 ook al 31 jaar, dus zijn 
opleiding was al voltooid. De samoerai waren 
degenen met de beste opleidingen. In het 
oude feodale stelsel waren alle ambtenaren 
samoerai, maar toen waren de functies 
erfelijk. Maejima viel op door zijn onorthodoxe 
ideeën bij Ito Hirobumi en andere hoge politici. 
Maejima heeft onder andere voorgesteld het 
Japanse schrift te vereenvoudigen door de 
Chinese karakters af te schaffen zoals in het 
Koreaans is gebeurd. Het is mogelijk om alles 
in het klankschrift Hiragana te schrijven. De 
betekenis van veel woorden is dan wel minder 
duidelijk. 

Parlement
Maejima kreeg de kans om het Japanse 
postsysteem op te zetten. Maejima was ook 
actief als ondernemer. Hij startte zijn eigen 
krant en twee privé spoorwegmaatschappijen. 

Na zijn pensionering in 1881 was hij betrok-
ken bij de oprichting van de latere Waseda 
Universiteit in Tokyo in 1882, die hij ook 
enige jaren heeft geleid. Dit is een van de top 
universiteiten in Japan. Vanaf 1891 was hij vele 
jaren onderminister. Nadat hij in 1900 baron 
werd, heeft hij tot 1918 zitting gehad in het 
Japanse Hogerhuis. Japan had in die periode 
een gekozen Lagerhuis en Hogerhuis met adel. 
Dit lijkt dus op het Engelse systeem. Maar 
het Japanse parlement had niet veel macht 
en alleen de rijken hadden stemrecht. Ook in 
Nederland had men alleen maar stemrecht als 
men genoeg verdiende. De Japanse regering 
maakte de wetten. Het parlement kon alleen 
de nieuwe begroting tegenhouden zodat de 
oude begroting geldig bleef. Dat was lastig 
in een periode met inflatie en een groeiende 
internationale spanning, want de regering kon 
het budget voor het leger niet verhogen. De 
ministers werden ook niet benoemd door het 
parlement, zodat het parlement ook weinig 

invloed op ze had. Het leger en de marine 
vormden aparte machtspoten waarop het par-
lement en de regering slechts beperkt invloed 
op kunnen uitoefenen.

Postkantoren
Nadat Japan in 1854 was geopend voor bui-
tenlanders kreeg men ook behoefte aan een 
modern postsysteem. Op 20 april 1871 (Eu-
ropese kalender) werd een systeem gestart 
met postkantoren in Tokyo, Osaka en Kyoto 

Afb 3. Maejima 1927, Japan 
50 jaar lid van de UPU

Afb 4. Maejima 1961. 
90 jaar Japanse post

Afb 6. 1921. 50 jaar UPU

Afb 5. 1994. 
Geschiedenis 
Japanse post. 
Maejima 
met eerste 
4 zegels

Afb 7

Afb 10

Afb 8
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toestel en oude telefooninstallaties. Onder de 
leiding van Maejima is ook de Japanse postbank 
en de Japanse telegraaf opgericht. De telefoon 
werd pas in 1886 in Japan geïntroduceerd, toen 
Maejima niet meer aan de Japanse post was 
verbonden.

Het is een leuk museum om te bezoeken. Maar 
alleen als men in de buurt is, iets weet van 
Japanse postzegels en wat Japans beheerst. 
De Japanse post vindt het museum belangrijk, 
maar de ochtend dat ik er was heb ik maar 
een andere bezoeker gezien, die al snel weer 
verdwenen was. Het interessante introduc-
tiefilmpje over het leven van Maejima is ook 
alleen maar in het Japans.

Bezocht op 11 juli 2017.
1317-1 Shimoikebe, Joetsu-shi, 
Niigata provincie Japan. 〒943-0119
Gesloten op feestdagen, elke maandag en soms 
de dag na een feestdag

Afb 12 Afb 13

Afb 11

en 62 postagentschappen op de route tussen 
Tokyo en Osaka. Het kostte 78 uur om post 
van Tokyo naar Osaka te dragen. Dit was voor 
de eerste spoorlijn tussen die steden, wan-
delen was de enige optie. Voor postkoetsen 
was de weg ongeschikt en men had die ook 
niet in Japan. Alleen adel en hoge samoerai 
mochten paard rijden in het feodale stelsel. Er 
waren ook niet genoeg paarden. Rijke burgers 
gebruikten een draagkoets, maar dat ging niet 
erg snel.

Kitte
Maejima heeft het Japanse woord voor post-
zegels bedacht, kitte (切手). Kitte betekent 
snijden (knippen) met de hand. De eerste ze-
gels uit 1871 waren ongetand. Vanaf 1872 zijn 
bijna alle zegels geperforeerd. In 1872 is de 
westerse kalander en het metrische systeem 
ingevoerd. Toen is men overgegaan op de Yen 
verdeeld in 100 sen. De oude zegels werden 
met de nieuwe waarde opnieuw uitgegeven.

Ver weg
Het museum (afb 9-12), geopend in 1931, is 
vooral gewijd aan het leven van Maejima. Hij 
leefde in een tijd dat Japan sterk veranderde 
en hij heeft daaraan een belangrijke bijdrage 
geleverd. Filatelisten zijn vooral geïnteres-
seerd in zijn bijdrage aan het Japanse post-
systeem. Er zijn verschillende vitrines daaraan 
gewijd. Het is jammer dat alle bijschriften al-
leen in het Japans zijn. Het museum is niet zo 
eenvoudig bereikbaar omdat het op ongeveer 
7 km van het dichtstbijzijnde treinstation ligt, 
in een gehucht midden tussen de rijstvelden. 
Vanaf de bushalte is het nog een eindje lopen 
naar het museum. De bus gaat maar paar 
keer per dag. Ik ben er met een taxi naar toe 
gegaan en terug gewandeld. Joetsu ligt aan 
de nieuwe Hokuriku Shinkansen lijn, zodat het 
goed bereikbaar is vanuit Tokyo. Dit is de hoge 
snelheidstrein van Tokyo naar Kanazawa.

Brievenbussen
Naast het museum is een postkantoor dat 
naar Maejima is genoemd. Maejima Kinnen 
Isebe postkantoor. Isebe is de naam van 
het groepje huizen dat daar ligt, kinnen (近
年) betekent herdenking. In deze omgeving 
is Maejima geboren, maar er is niets meer 
over uit die tijd. Ze hebben een Fukeiin, een 
speciaal poststempel met een afbeelding van 
het museum. De helft van de huidige 22.000 
Japanse postkantoren heeft zo’n stempel 
met een afbeelding van iets uit de omgeving. 
Het postkantoor beheert ook het museum. Er 
wordt geen entree geheven, er is alleen een 
gastenboek.
Naast het postkantoor is een extra zaal met 
informatie over de Japanse post. Er worden 
oude Japanse brievenbussen getoond, vanaf 
de oudsten uit 1871 en 1872 (replica’s) tot 
modernere (afb 13). De oudste brievenbussen 
werden lokaal gemaakt naar een vast ontwerp. 
Er is een overzicht van de Japanse zegels met 
een portret van Maejima en voorbeelden van 
andere zegels. Er zijn ook een oud telegraaf 
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Sinterklaas en Kerstman
edurende enkele jaren 
bestaan ze echt en in 
een overgangsperiode 
is het maar het veiligste 

om er nog even in te blijven 
geloven. Immers, pakjes… je wilt 
ze niet mis lopen. En de Kerst-
man? Wel, ik heb persoonlijk geen 
ervaring met dit aftreksel van 
de enige echte goedheiligman. 
Maar beide weldoeners zijn voor 
een filatelist soms interessant. 
Ze blijken post van kinderen te 

G
ontvangen en er in veel gevallen 
ook op te reageren.

Sinterklaas
Ook in Nederlands-Indië kwam de 
Sint. Ik heb een brief uit Medan, 
1934, geschreven door een kind, 
het adres was toen Speelgoed-
stad, Spanje. Een ander kind 
kende een adres dat dichterbij 
was: toko Van de Pol. Mogelijk 
deed Sinterklaas daar inkopen. 
De brieven zijn aandoenlijk. ‘Nu 

het weer tijd is dat u weer naar 
Indië komt…’, ‘ik ben niet het hele 
jaar lief geweest’, ‘ik doe wel mijn 
best op school. Mag ik daarom 
wel wat moois van U vragen 
Sinterklaas, ’t hoeft niet alles te 
zijn, want nu er malaise is kan U 
natuurlijk ook niet zoo veel koopen 
en er zijn zeker wel meer dan 
duizend kinderen’. Het korte wens-
lijstje noemt een schooltas, een 
bal, een ‘marsepeine padvinder’ 
een rombom en een bal. De andere 

brief heeft een mooie tekening.
Sinterklaas kent diverse adressen, 
in Nederland werken 50 vrijwil-
ligers aan het beantwoorden van 
brieven vanuit Nuenen, postzegel 
voor antwoord gaarne bijsluiten. Er 
zullen meer adressen bestaan heb-
ben. Brieven moeten wel een adres 
van de afzender hebben.

Kerstman
Voor de Kerstman is in Amerika het 
adres North Pole, Postbus 56099 
Alaska. Bekend aan deze kant van 
de oceaan is een plek in Lapland 
(Finland), enkele kilometers van 
Rovaniemi, Arctic Circle, postcode 
96930. In de winter schijnt daar een 
heel Santa gebeuren te zijn. Ooit 
kreeg ik een stapeltje enveloppen 
die vanuit Tatarstan, de Tataarse 
republiek in Rusland, daarheen 
gestuurd waren. Ik vermoed dat 
enveloppen verkocht worden via de 
internet postzegelmarkt. 
Het kind uit Boegoelma, in de step-
pen achter de Wolga, voor liefheb-
bers op de route richting vesting 
Orenburg, bekend uit de grote op-
stand van Poegatsjov die zich uitgaf 
voor de echte tsaar, had de postcode 
niet helemaal begrepen. Het schreef 
in plaats van 96930 96 Russische 
letter D en dan 30, hetgeen betekent 
Huis 96 flat 30. Er zat geen brief in, 
dus wat een kind daar wenst?
Filatelistisch heeft het niets te be-
tekenen maar ik bewaar ze ergens 
en af en toe kom ik ze weer tegen 
en kijk er met genoegen naar.

Olav Petri
Boegoelma? Lees de spannende roman 
‘De kapiteinsdochter’ van Poesjkin!
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6 Francs Marianne de Muller

l in 1953 wenste de minister voor 
PTT Pierre Ferri (1904-1993) een 
nieuw model postzegel voor dagelijks 
gebruik. Ferri was slechts één jaar 

minister en werd medio 1954 opgevolgd door 
zijn staatssecretaris André Bardon (1901-
1965). In februari 1955 moest deze alweer 
het veld ruimen voor de nieuwe PTT minister 
Édouard Bonnefous (1907-2007). Ten tijde van 
de Vierde Republiek (1946-1958) waren politici 
hun professionele leven niet erg zeker. Het mag 
dan ook een klein wondertje heten dat er twee 
jaar na het eerste initiatief om tot een nieuwe 
zegel te komen de rozerode 15 francs Marianne 
de Muller (afb. 1) (Yv. 1011) ook daadwerkelijk 
het licht zag. Met ingang van 22 februari 1955 
verving dit nieuwe zegel de blauwe 15 francs 
Marianne de Gandon (afb. 2).(Yv. 886).

Waarom een nieuwe emissie?
Sinds 1945 bepaalden zegels met de beeltenis 
van Marianne de Gandon het dagelijks beeld. 
‘Marianne van de barricaden’ werd ze ook wel 
genoemd met haar frygische muts. Toepasse-
lijk in 1945 toen Parijs door de bevolking werd 
gebarricadeerd in zijn strijd tegen de Duitse 
bezetter, maar niet meer actueel in de jaren 
vijftig toen Frankrijk aan een periode van grote 
bloei was begonnen. Deze periode van sociale 
en economische vooruitgang word ook wel ‘les 
trente glorieuses’ genoemd, de dertig jaar tus-
sen 1945 en 1975. Op die periode wordt tegen-
woordig, nu politiek alles zo stroef verloopt, 
met een zekere nostalgie teruggekeken. 
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Marianne de Muller
Het nieuwe postzegelbeeld moest vrede en so-
ciale en humanitaire vooruitgang verbeelden. 
Het kreeg de officiële benaming ‘La Républi-
que de l’Espérance’. In filateliekringen werd 
de zegel ‘Marianne de Muller’ gedoopt naar de 
ontwerper Louis-Charles Muller (1902-1957). 
Op zich is de benaming ‘Marianne’ voor dit 
ontwerp onjuist. Voor een Marianne moet 
het kopje zijn bedekt met een vrijheidsmuts 
en dat is hier niet het geval. In feite staat dit 
ontwerp symbool voor de republiek en haar 
eeuwigdurende waarden. Duidelijk valt de 
invloed te zien van het type Semeuse Lignée 
van Louis Oscar Roty (1846-1911) uit 1903 
waar de opkomende zon met zijn stralen ook 
een belangrijke rol speelt. (afb. 3). (Yv. 129). 
De afgebeelde figuur kijkt met vertrouwen de 
toekomst tegemoet. Geheel naar gewoonte 
van de filatelistische pers kreeg het ontwerp 
een storm van kritiek te verduren met de 
lange hals van Marianne als centraal mikpunt. 

De serie bestaat uit zes verschillende waarden 
als ik alleen de postzegels in ogenschouw 
neem. Hiervan zijn er drie gebruikt voor de fran-
kering van een binnenlandse brief (de 15, 20 en 
25 francs). Tussen 1 juli 1957 en 6 januari 1959 
ging het brieftarief in drie stappen omhoog van 
15 naar 25 francs. Deze drie zegels kennen een 
oplage die in de miljarden loopt (4,4 miljard 
voor de 15 francs, 2,7 miljard voor de 20 francs 
en 1 miljard voor de 25 francs). Mooi materiaal 
voor specialisatie! Dat de 25 francs ‘maar’ 1 mld 

zegels kent, ligt in het gegeven dat al op 1 ja-
nuari 1960 de ‘nouveau franc’ werd ingevoerd 
en alle zegels moesten worden vervangen. 
De 12 francs (oplage 19 miljoen stuks) was 
hoofdzakelijk bedoeld voor de frankering van 
een briefkaart binnenland > 5 woorden en de 
18 francs (oplage 113 miljoen stuks) diende 
voor de frankering van facturen. Blijft over de 
6 francs bruinrood. Van dit zegel is de oplage 
‘slechts’ 6,4 miljoen stuks. Op zich zou zo’n 
aantal voldoende moeten zijn om dit zegel 
regelmatig tegen te komen, maar waarom zien 
we de 6 francs Muller dan zo weinig?

De 6 francs Marianne de Muller
Met dit zegel kon een briefkaart < 5 woor-
den naar het buitenland worden verstuurd 
(afb. 4 + 5) en drukwerk naar het buitenland 
worden gefrankeerd. Met andere woorden: 
de meeste zegels verlieten het land. Voor het 
binnenland kon met 2 zegels een briefkaart 
binnenland > 5 woorden worden gefrankeerd. 
Met 3 zegels een briefkaart > 5 woorden naar 
het buitenland en met 5 zegels kon een brief 
naar het buitenland worden gefrankeerd. Dus 
ook weer over de grenzen. Van dat materiaal is 
bitter weinig bewaard gebleven als het al ooit 
heeft bestaan.

Er is dus meer aan de hand, want in eerste 
instantie was de 6 francszegel slechts ver-

samenstelling Edwin Voerman 

1. De zes postzegels van de reeks Marianne de Muller waaronder de 15 francs rozerood die het eerst verscheen.

2. De verkoop van de blauwe 
15 francs Marianne de Gandon 
voorgangster van Marianne de 
Muller werd in maart 1956 gestaakt 
toen de voorraad was uitverkocht. 

3. De opkomende zon op de 
Marianne de Mullerzegels is 
ontleend aan de Semeuse Lignée 
van Louis Oscar Roty uit 1903. 

4 en 5. Twee briefkaarten verzonden vanuit Lourdes < 5 woorden naar België en naar Nederland gefrankeerd met een 6 francszegel Marianne de Muller.
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krijgbaar in het bedevaartsoord Lourdes waar 
twee postzegelautomaten waren opgesteld 
waaronder die van het hoofdpostkantoor van 
Parijs aan de Rue du Louvre. Tijdens de oorlog 
waren de meeste postzegelautomaten buiten 
gebruikt geraakt. Vandaar dat die uit de Rue du 
Louvre werd ingezet in Lourdes. De 6 francs-
zegels waren specifiek bedoeld om bezoekers 
van het bedevaartsoord die een kaartje naar 
huis wilden schrijven te bedienen. Men had de 
6 francs Muller namelijk niet als algemene uit-
gifte bedoeld. Na inworp van een 10 francs- en 
een 20 francsstuk kreeg het publiek een stripje 
van 5 zegels van 6 francs in handen. 

De beperkte beschikbaarheid van de 6 francs 
was natuurlijk niet vol te houden. Dat werd 
gedeeltelijk hersteld door de zegels ook in 
Parijs op het hoofdpostkantoor te verkopen. 
Maar hier moest men meteen een hele rol 
van 1.000 zegels afnemen tegen een prijs 
van 6.200 francs. Voor een nominale waarde 
waarmee de meeste particulieren en bedrijven 
niet veel kanten uit konden, hielp dit de 
verkoop natuurlijk niet echt. Dan kon je beter 
de 6 francszegels van de séries touristiques 
d’usage courant van 1954 en 1955 met de 
afbeeldingen van Lourdes (Yv. 976) (afb. 6) 
en de ‘Région bordelaise’ (Yv. 1036). (afb. 7) 

blijven plakken, want die waren tenminste 
overal gewoon per stuk te koop. De ‘tou-
ristiques’ hadden in 1946 het karakter van 
permanente postzegels gekregen sinds de 
regering uit propagandaoverwegingen in 1946 
de nominale waarde van deze zegels sterk 
had verlaagd. Voor WOII waren de ‘touristi-

ques’ met afbeeldingen van landschappen 
en monumenten uitsluitend gereserveerd 
voor de hoge waarden. De Lourdeszegel kent 
een oplage van bijna 49 miljoen stuks en de 
Région bordelaisezegel ruim 53 miljoen stuks. 
In beide gevallen dus beduidend meer dan de 
6 francs Marianne de Muller. 

De 6 francs Muller kwam dus niet aan het 
loket in de rest van Frankrijk en dat verklaart 
waarom dit zegel op stuk vrijwel niet is te 
vinden. Dit zegel komt uitsluitend voor als 
‘roulette’ en is daarmee uniek in zijn soort. 
Er zijn geen vellen aangemaakt.

Conclusie
Per saldo kunnen we spreken van een echte 
‘valeur confidentiellle’, want het merendeel 
van de zegels is niet meer boven water geko-
men. De bescheiden cataloguswaarde is in 
dit geval dan ook geen maatstaf. Wie naar het 
lege vakje in zijn album staart en denkt “die 
kom ik vandaag of morgen ook nog wel een 
keer tegen”, moet dus eerder aan overmorgen 
denken…

6. Voor de frankering 
van een briefkaart 
naar het buitenland 
> 5 woorden moest 
18 francs worden 
betaald. Die zijn hier 
voldaan door een 
briefkaart van 12 francs 
Muller aan te vullen met 
een zegel van 6 francs 
met de afbeelding van 
Lourdes uit de série 
touristique d’usage 
courant van 1954. Dit 
zegel was overal in 
Frankrijk verkrijgbaar 
in tegenstelling tot de 
6 francs Muller die 
alleen in Lourdes en in 
Parijs te koop was.

7. Drukwerkbandje 
met bestemming België 
correct gefrankeerd 
met een zegel van van 
6 francs met de afbeel-
ding van de Région 
Bordelaise uit de série 
touristique d’usage 
courant van 1955. Ook 
dit zegel was overal in 
Frankrijk verkrijgbaar 
in tegenstelling tot de 
6 francs Muller die 
alleen in Lourdes en in 
Parijs te koop was.
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Filatelie: daar kun je op rekenen, al 96 jaar!
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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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EINDEJAARSBEURS  
& STAMPTALES

27 & 28 DECEMBER 2018

1500 stoelen / chaises / Stühle / chairs
Ca. 160 Handelaren / Marchands / Händler / Dealers.

Filatelie, munten, bankbiljetten, prentbriefkaarten, verenigingen.
Philatélique, monnaie, billets de banque, cartes, groupes d’étude.

Philatelie, Münzen, Banknoten,  Ansichtskarten,  ArGe.
Philatelics, coins, papermoney, postcards, studygroups. 

Locatie/Location/Ort: 

De Veluwehal
Nieuwe markt 6

3771 CB Barneveld (NL)

27 - 12 - 2018 10.00 - 17.00 

28 - 12 - 2018 10.00 - 16.00

Toegang/Entree/Eintritt/Entrance
€ 3,- p.p. per dag/Jour/Tag/Day

Jeugd/Jeunesse/Jugend/Youth

<16 gratis/gratuit/frei/free

27 / 28 DEC 2018 STAMPTALES MEGAJEUGDEVENEMENT
BIG YOUTH EVENT / GROSSES JUGENDTREFFEN / GRANDE RÉUNION JEUNESSE 

V.O.V.V. • Postbus 887 • 7301 BC  Apeldoorn NL • Tel: (+31)-(0)55-3558600 • 0630-718411
e-mail: organisatie@eindejaarsbeurs.nl    website: www.eindejaarsbeurs.nl

Grote internationale beurs
Grande bourse internationale
Grosse internationale Messe

biG international fair
auto / Voiture / Car:

A1:  Afrit / Sortie / Ausfahrt / Exit 16 Voorthuizen / Harselaar.
Volg / Suivre / Folge Barneveld-centrum

trein / train / bahn:  
400 m. van station Barneveld-centraal / du gare centraal  

ab Bahnhof-centraal / from station-centrum
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ostzegels hebben altijd een kleur en 
stilzwijgend zijn we gewend geraakt aan 
en verwend met natuurgetrouwe weer-
gave van al die kleurrijke postzegels 

(en brieven) in ons maandblad. Dat is echter een 
vrij moderne luxe, zoals deze tweede lichtvoetig 
historische bijdrage in de aanloop naar het 
100-jarig bestaan van ons Maandblad illustreert.

Kleurrijk filatelistisch drukwerk
Voor de hedendaagse lezer is uitvoering van tijd-
schriften en zelfs van kranten in full colour een 
vanzelfsprekendheid. Dat is echter een nog maar 
vrij recente ontwikkeling. Kleurenreproducties in 
drukwerk zijn heel lang het terrein geweest van 
vakmensen als fotografen, lithografen, cliché-
makers en gespecialiseerde drukkerijen. Dit alles 
met bijbehorend prijskaartje, wat ook bij filatelis-
tisch drukwerk ervoor zorgde dat toepassing van 
kleur nog heel lang vrij zeldzaam bleef.
Een beroemde pionier op kleurengebied in de 
filatelistische literatuur was een uitgever uit 
Leipzig, Moritz Ruhl. Die gaf in 1864-1865 in 
twaalf afleveringen een boekje uit getiteld Der 
Briefmarkenfreund, de postzegelvriend. Tekst 
stond er amper in, de inhoud bestond telkens uit 
acht losse blaadjes met reproducties in kleur van 
postzegels. Aanvankelijk waren het afbeeldingen 
in boekdruk, hij publiceerde nog vier nakomertjes 
in steendruk, waardoor hij in totaal 100 plaatjes 
maakte. Die blaadjes zullen door (jeugdige) 
verzamelaars veel gebruikt zijn om aan de muur 
te prikken, waardoor wereldwijd van het boekje 

P

Kleur in de filatelie is een actueel 
onderwerp. Er verschijnen zelfs 
aparte publicaties over. 
door Jan Vellekoop

Op weg naar 100 jaar Maandblad [2]
nog maar enkele complete exemplaren zijn over-
gebleven. Aflevering drie uit 1864 bevatte een 
kleurenplaat van de Nederlands-Indië nummer 1 
(toen een echt ‘nieuwtje’, de zegel dateert van 
april 1864, hoewel het onderschrift ons anders 
wil doen geloven) en in aflevering twaalf uit 1865 
kwam Nederland aan de 
beurt met een afbeelding 
van de 5 cent uit 1852. 
Die laatste is qua uitvoe-
ring van een aandoenlijke 
naïviteit, maar wel de 
eerste reproductie in 
kleur van een Neder-
landse postzegel.

1870-1940
In dezelfde beginjaren 
van de filatelie werden 
nog wel eens tijdschrif-
ten verfraaid door er 
originele postzegels in 
te plakken, een vroeg 
voorbeeld uit Nederland 
daarvoor is de Timbrop-
hilist. Van dat tijdschrift 
verschenen in 1870 en 
1871 maar een handjevol 
nummers, maar bij ieder 
nummer kreeg de abon-
nee een gratis postzegel. 
Bijgaand het nummer van 
mei 1870, met daarop 
geplakt vier zegels van 
Braunschweig uit 1857 
die samen 1 grote zegel 
vormen. In hetzelfde 
nummer toevallig ook 
een plaatje van de eerste 

Nederlandse portzegels, toen juist verschenen. De 
uitgever was dus geheel bij de tijd!
Een kleine 20 jaar later vierde de eerste en toen 
nog enige Nederlandse postzegelvereniging in 
1889 haar eerste lustrum. Er werd in Amsterdam 
een heuse internationale postzegeltentoonstel-

1864 1865 1870

1889
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ling georganiseerd en van het orgaan 
van de vereniging, het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Postzegelkunde, 
verscheen een speciaal jubileumnum-
mer. De inhoud daarvan werd met 
kostbare kleurendruk verfraaid, het 
eerste voorbeeld van kleurendruk in 
een filatelistische uitgave in Neder-
land. Daarmee was het voorlopig even 
afgelopen met kleurenafbeeldingen, al 
kregen de omslagen van tijdschriften 
nog wel eens een eigen kleurtje of een 
gekleurde papiersoort.
In 1913 zouden in de drie Nederlandse 
koloniën nieuwe postzegels gaan uitko-
men, het Scheepjestype en het Palm-
type, en het Departement van Koloniën maakte 
afbeeldingen daarvan bekend. Het Philatelistisch 
Maandblad, een directe voorganger van ons 
huidige maandblad, voegde bij haar meinummer 
een fraaie in kleur gedrukte losse bijlage met 
daarop de nieuwe zegels. Dit ‘Bijvoegsel’ werd op 
geglaceerd karton gedrukt en de afbeeldingen 
kan men – uitgeknipt uit deze bijlage – nog wel 
tegenkomen met het verhaal dat dit ‘zeldzame 

proeven’ zouden zijn. Ik waarschuw maar even.
Ook voor het Nederlandsch Maandblad voor 
Philatelie betekende een kleurenafbeelding 
lange tijd nog iets bijzonders. Men begon met het 
voorbeeld uit 1913 na te volgen.

Losse kleurenplaten
Voor het eerst komen we in het maandblad kleur 
tegen in december 1925. Als reclame voor de 

kinderpostzegels van dat jaar was er 
een losse illustratie bijgesloten, in 
zeer goed gelijkende kleuren gedrukt 
door de firma Enschedé te Haarlem, 
die ook de postzegels zelf had ge-
drukt. Herhaling van deze kennelijk 
gewaardeerde eersteling volgde in 
november 1926 voor de kinderzegels 
van dat jaar, gevolgd in augustus 
1927 door een vergelijkbare bijlage 
voor de Groene-Kruiszegels van 
Suriname. De derde en laatste serie 
kinderpostzegels met provinciewa-
pens kreeg in het maandblad van 
november 1927 ook weer zo’n mooie 
plaat.

Deze losse kleurenplaten uit de jaren 20 en 
30 zijn inmiddels al een apart verzamelgebied 
geworden en ontbreken daardoor vaak in 
gebonden jaargangen. Compleetheid van de 
vermelding met hierna te noemen kleurenbijla-
gen kan ik derhalve helaas nog niet garanderen.
Ook de Olympiadepostzegels van 1928 kregen 
in april 1928 gekleurde aandacht, gevolgd door 
de Kinderpostzegels van december 1928. Het 

augustus 1927

1925

1913

november 1927

1926
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duurt daarna even, maar in november 1932 
kwam er een bijlage voor de Leger des Heils-
zegels van Nederlands-Indië. Een drukkerij 
wordt nu niet meer vermeld, mogelijk was het 
nog steeds de firma Enschedé. In betrekkelijk 
klein formaat lag er in het meinummer van 
1934 een reclame voor de Crisispostzegels 
van dat jaar.
Weer wat later, in december 1936 is er een 
bijlage voor de Indische postzegelemissie 
voor het Leger des Heils.

Postfrisch No. 1
Een wel heel aparte reclame vormde een losse 
bijlage bij het nummer van december 1940. 
Een adverteerder liet een bijlage insluiten 
voor zijn ‘Gomstrookje Postfrisch No. 1’, een 
product dat volgens de adverteerder zonder 
enige schade te verwijderen zou zijn en toch 
de ingeplakte zegel veilig op zijn plaats liet 
zitten. Op elk exemplaar van het foldertje 
was een originele Duitse postzegel ingeplakt. 
Helaas moeten we bijna 80 jaar later vaststel-
len dat het wonderstrookje niet meer zonder 
schade aan de gomzijde valt te verwijderen, 
zelfs aan de voorzijde is de gomstrook al 
zichtbaar door verkleuring.

Een bijzondere plaats onder de bijlagen van 
het maandblad wordt ingenomen door een af-
fiche voor de Kinderpostzegels uit december 
1941. Die kleine affiche van Aart van Dob-
benburgh leidde tot de nodige beroering. 
Omdat het echter een zwart-wit afbeelding 
is, laat ik hem in deze bijdrage weg, ik kom er 
bij gelegenheid nog op terug. Voor gekleurde 
reclames moeten we nu wachten tot laat in de 
jaren ’50.

april 1928

1934

december 1928

1932

1936
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De fifties en sixties
In september 1959 verschenen de bladzijden 
261 t/m 268 van het maandblad gedrukt op 
luxe papier en volledig in kleur. Zij bevatten een 
artikel van C. Wesseling, getiteld ‘Aardolie en de 
postzegel’. Het betrof een overdruk uit het tijd-
schrift ‘Olie’, het maandblad voor het personeel 
van de Koninklijke/SHELL-groep, die vermoe-
delijk ook wel aan de kosten ervan zal hebben 
bijgedragen. Ook in mei 1965 werden de lezers 

getrakteerd op een bijzondere bijlage. Op stevig 
witter papier en met een kunstzinnige opmaak 
door de Dienst voor Esthetische Vormgeving 
van PTT beschreef Christiaan de Moor de ‘Per-
manente postzegels’ van Nederland, helaas met 
de afbeeldingen nog slechts in zwart-wit.
De Haagse veilinghouder Van Dieten had al van-
af het midden van de jaren vijftig de gewoonte 
eenmaal per jaar een exemplaar van zijn ‘jaar-
overzicht’ bij te laten sluiten, maar pas vanaf 

nummer 17 uit medio 1965 
verscheen het overzicht 
(deels) in kleur.
Ook de Zwitserse filatelisti-
sche dienst liet van tijd tot 
tijd kleine reclameblaadjes 
bijsluiten, afgebeeld een 
voorbeeld uit juni 1965. 
Deze reclames waren drie-
talig en zullen vermoedelijk 
wel in diverse postzegeltijd-
schriften in Europa nog zijn 
terug te vinden.
Voor de eerste internatio-

nale Amphilextentoonstel-
ling werd in december 1966 
een miniposter bijgesloten, 
gevolgd in april 1967 door 
nog een kleurenbijlage. In 
1971 werd voor het eerst 
ook de achterzijde van het 
maandblad uitgevoerd in 
kleur, deze werd altijd gevuld met advertenties. 
In oktober 1973 kon een mooie kleurenbijlage 
over vormgeving geschreven door Hein van 
Haaren worden meegestuurd, vermoedelijk 
mogelijk gemaakt door financiële ondersteu-
ning van PTT.

De jaren ’70 en verder
De overgang naar de Sijthoff Pers in 1974 
bracht weer meer technische mogelijkheden 
(via de computer, die voor ons ook nieuw is). 
Vanaf april kon nu de binnenzijde van de voor- 
en achteromslag in kleur worden uitgevoerd. 
Kleur bleef echter nog beperkt tot die paar 
bladzijden. In december 1983 liet een Amster-
dams veilinghuis een kleurenbijlage van liefst 

1940

1959 juni 1965

1940



DECEMBER 2018 FILATELIE 661

vier bladzijden meezenden en vanaf 1985 liet ook 
een bekende Nederlandse bierproducent af en 
toe een kleurenreclame opnemen met het thema 
‘Vakmanschap is meesterschap’. 
Vanaf 1987 werd in het maandblad het gebruik 
van een steunkleur mogelijk in het binnenwerk, 
wat vooral werd gebruikt om kopjes van rubrie-
ken te accentueren. 

In januari 1988 werd trots gemeld dat nu ‘vier-
kleurendruk’ op een aantal bladzijden mogelijk 
was, maar kennelijk waren de kosten nog zo hoog 
dat slecht een enkele adverteerder die wilde op-
brengen. In het redactionele deel zou kleur nog 
jaren een uitzondering blijven. Vanaf 1999 werd 
echter de rubriek ‘nieuwe uitgiften’ geheel in 
kleur uitgebracht. Veel adverteerders aarzelden 

nog lang, maar we kunnen constateren dat vanaf 
2004 alles in kleur werd gedrukt. Tegenwoordig 
valt apparatuur om digitale kleurenplaatjes van 
redelijke kwaliteit te maken binnen ieders finan-
ciële bereik. Ook aan de productiekant zijn de 
kosten van kleurendruk aanzienlijk gedaald. Een 
kleurloos maandblad kunnen we ons daardoor 
inmiddels al niet meer voorstellen.

1967

1973 1983

1966medio 1965
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a de bezetting van het 
koninkrijk Joegoslavië 
door de asmogendheden 
in april 1941, wordt het 

land verdeeld in 10 gebieden met 
verschillende status. Servië omvat 
nu het voormalig grondgebied bin-
nen de grenzen van 1912 en de regio 
Banat (afb 1). 

Binnenlands verzet
Het wordt, vanwege aanhoudend 
binnenlands verzet en de grote eco-

Dit artikel behandelt de Duitse censuur van het 
binnenlands postverkeer in Servie. Deel 13 staat in 
het augustusnummer 2018. 
door Nico Bader

N
Servië nomische betekenis, onder Duits 

militair bestuur geplaatst. 
Voor wat betreft het postverkeer 
met het buitenland vindt de 
censuur plaats in ABP Wenen (zie 
Filatelie 2016, 12, p 774-777). In 
Servië vindt Duitse censuur plaats 
van het binnenlands postverkeer.

De uitvoering
Vijf censuurinstellingen controleer-
den het postverkeer binnen Servië. Ze 
waren gevestigd in Belgrado, Kraljevo, 
Nisch (thans Niš), en Šabac in Servië 
en Velicki Bečkerek (Gross Betschke-
rek) in Banat. Banat omvat ruwweg 
het gebied noordelijk van Zagreb.

duitse civiele postcensuur tijdens de tweede wereldoorlog 14
Afb 2. Cen-
suurstrook 
Servië. 

Afb 3. Censuurstempels, a, b, c, d en e van Servië.

De kenmerken
Hier worden de meest algemene 
kenmerken weergegeven: de zeer 
specifieke kenmerken welke in 
Landsmann als categorie F (‘ca 5 
oder weniger bekannt, ab Euro 40’) 
geduid worden, zijn niet mee-
genomen.
De censuurinstellingen hanteerden:
1. één censuursluitstrook
2. censuurstempels, specifiek voor 
de betreffende censuurinstelling.

1. Censuur sluitstrook
Er is één censuurstrook in gebruik 
geweest, met Duits/Servische 
tekst. Het betreft een rolstrook van 
30 mm breed waarop cirkels van 
25 mm doorsnee met de binnen-
randtekst boven; OBERZENSUR 
en onder; ВРХОВНА ЦЕНЗУРА. 
In het midden BELGRAD, waaronder 
БЕОГРАД.
Tussen de cirkels staan 4 regels 
tekst t.w. GEÖFFNET / POST-

Afb 1. Servië 1941 – 1944; onder Duits militair gezag. Bron https://goo.gl/jPcYMw 
 

Afb 4. Briefkaart verzonden 20 juni 1942. Op de voorzijde rechtsboven stempel 2a. Nisch.

Afb 5. Brief verzonden op 3 september 1941. Op de achterzijde strook 1 en stempel 2b, Nisch. Op de voorzijde stempel 2b met paraaf censor. 
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Afb 6. Brief verzonden 23 maart 1944. Aan de linkerzijde de censuurstrook 1 en stempel 2c, Kraljevo. Op de achterzijde ook stempel 2c. 

Afb 7. Briefkaart verzonden op 22 december 1943. Op de voorzijde stempel 2c (Šabac). Afb 9. Briefkaart verzonden op 10 november 1943. Op de voorzijde het censuurstempel 2c (Belgrado). 

Afb 8. Brief verzonden op 26 mei 1943. Aan de linkerzijde de censuurstrook 1 en stempel 2c (Velicki Bečkerek). 
Op de achterzijde ook dit stempel.

Afb 10. Briefkaart verzonden op 18 augustus 1944. Op de voorzijde het censuurstem-
pel 2d (Belgrado). 

ZENSUR / ПОШТАНСНА ЦЕНЗУРА 
/ ОТВОРЕНО (afb 2).

2. Censuurstempels
Elke censuurinstelling had eigen 
tweetalige stempels. De volgende 
stempels zijn in gebruik geweest:
a. Cirkel van 33 mm diameter
Voor Belgrado: de tekst is identiek 
aan de cirkeltekst van de sluit-
strook.
Voor Nisch: binnenrandtekst boven; 
POSTZENSUR en onder: 
ПОШТАНСНА ЦЕНЗУРА. In het 
midden NISCH I, waaronder НИШ I.
Voor Velicki Bečkerek; als bij Nisch, 
met in plaats van Nisch / НИШ I :
Betschkerek / бецхкерек. 
b. Rechthoek van 55 x 13 mm, 
waarin een 2-regelige tekst: 
Zensuriert / цензурисано. Links en 
rechts van de tekst staat een getal.
Voor Belgrado zijn de getallen; 
1 – 116.
Voor Nisch de getallen; I – XXX.
c. Rechthoek van 21 x 18 mm, 
waarin een 3-regelige tekst: 
ZENSURIERT / ЦЕНЗУРИСАНО / 
(getal/letter(s)).
Voor Belgrado: de getallen/letters 
1 – 105 / Bgd, 142 – 150 / Bg en 
41 / B.

Voor Kraljevo: de getallen/letters 
131 – 140 / K. 
Voor Nisch: de getallen/letters  
001 – 030 / N.
Voor Šabac: de getallen/letters  
126 – 130 / S.
Voor Velicki Bečkerek; de getallen/
letters 001 – 020 / V.B.
d. Rechthoek van 30 x 14 mm, 
waarin een 3-regelige tekst: 
ZENSURIERT / (getal /Sek. Getal) / 
ЦЕНЗУРИСАНО.
Voor Belgrado: de getallen /  
Sek. 0305 - 324 / Sek. I.
Voor Nisch: de getallen / Sek. 0410 /
Sek. III.
Voor Šabac: de getallen / Sek. 0451 -
0455 / Sek. V.
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Afb 11. Brief verzonden op 6 maart 1942. Op de voorzijde censuurstempel 2 e, Velicki Bečkerek, met paraaf van de censor. 
Op de achterzijde ook dit stempel op de sluitstrook 1.

Voor Velicki Bečkerek; de getallen / 
Sek. 0365 – 0373 / Sek. II.
e. Velicki Bečkerek heeft een 
uniek vijfregelig stempel; 
 Zensuriert / Pregledano / Post 
Zensur / poštanska censura / 
 GROSSBETSCHKEREK
Naast de bovenste 2 regels; No 
(getal). Getallen 1 – 20 komen 
voor.
afb 3 geeft van elk van de stem-
pels voorbeelden. Opvallend is 
stempel e, Duits/Kroatisch-talig 
(in plaats van Duits/Servisch- 
talig). Dit zal te maken hebben 
met de ligging en de vroege peri-
ode van censuur. De stempels zijn 
paars, zelden blauw of rood

De aard en de waarde van 
censuurstukken
Het te censureren gebied is 
beperkt; het aantal gecensureerde 
poststukken is vrij groot, met 

name het aantal briefkaarten. 
Het stempel 2c komt het meest 
voor, met name het Belgrado 
stempel; de andere stempels zijn 
schaarser.

Brieven met censuurstrook en 
stempels van Kraljevo, Nisch, Šabac 
of Velicki Bečkerek komen weinig 
voor.

Voorbeeldbrieven
De afgebeelde brieven bevatten de 
belangrijkste censuur- en censor-
kenmerken. Per brief wordt dit 
gespecificeerd (afb 4-11).

Alle abonnees kunnen voordelig in Filatelie adverteren. Voor maar tien 
euro kunt u een kleine annonce laten plaatsen. Voor dat bedrag heeft u 
recht op drie regels van 31 leestekens (letters, cijfers, spaties, komma’s, 
punten, enz). Heeft u daaraan niet genoeg, dan kunt u uw kleine annonce 
langer maken; iedere extra regel kost 3,50 euro meer. Om annonces op 
te geven kunt u gebruik maken van onderstaande bon (of een fotokopie 
 daarvan). Stuur de duidelijk ingevulde bon naar: Filatelie, Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht. ads.filatelie@gmail.com 

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

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

 Aangeboden 
 Gevraagd 
 Diversen

€ 10,00

€ 13,50

€ 17,00

€ 20,50

€ 24,00

€ 27,50

€ 31,00
   (max.)

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

voor het opgeven van 
een kleine annonce

BON 

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

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

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

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

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

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

de gewenste jaargang(en). Let op: vermeld bij uw over schrijving naar welk adres de CD-rom (’s) moet  worden gezonden.
De toezending kan enige tijd in beslag nemen. Op beurzen waar wij staan kunt u de CD-roms voor € 12,50 kopen.
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De redactie van de Posthoorn wenst 
alle lezers fijne kerstdagen en een 

gelukkig nieuwjaar!
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Adreswijzigingen
Een vriendelijk  verzoek 
aan de abonnees van 
De Posthoorn. Alle adres-
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Toestemming
Het overnemen van arti-
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toegestaan, maar alleen 
met bronvermelding.

Jaargang 68

 ?Top 
of 
Flop

Elke maand stellen we de vraag 
of de afbeelding een top in je 
verzameling is of een flop? 
Deze maand laten we jullie een 
zegel zien van Frankrijk met een 
afbeelding van de kathedraal 
van Lodève. In die kathedraal 
bevindt zich een groot orgel dat 
volgens kenners een heel mooi 
voorbeeld is van de rococo. 

Dat is een kunstvorm die je 
aan de vele versieringen kunt 
herkennen. De vraag is nu of 
deze postzegel opgenomen 
mag  worden in een tentoon-
stellingsverzameling over 
kerkorgels.
A. Nee, want het kerkorgel is 
nergens op de zegel te zien.
B. Nee, je kunt de zegel beter 

gebruiken in een verzame-
ling over kunstvormen.
C. Ja, de afbeelding toont de 
Sint-Fulcrankathedraal waar 
het orgel zich bevindt.
D. Ja, maar liever niet want het 
orgel is niet afgebeeld.

Het antwoord vind je op de 
volgende bladzijde

Meer dan
1700 jongens en
meisjes gingen

je voor.
De postzegel club  

van Stamps4Friends 
 op internet: 

de Stamp Kids Club. 
Surf naar 

www.stampkids.nl

Ik heb jullie een overzicht 
gegeven hoe ik mijn post-

waardestukkenverzameling 
heb ingedeeld. Voor alle 
duidelijkheid: het is maar 
een voorbeeld en je kunt 
natuurlijk zelf je eigen inde-
ling maken. Mijn indeling ziet 
er dus zo uit: 
1. Correct postaal gebruik 
waarvoor het uitgegeven 
postwaardestuk was bedoeld;
2. Postwaardestukken die 
extra frankeringen hebben 
om aan een bepaalde extra 
service te voldoen;
3. Postwaardestukken die 
extra frankeringen hebben 
om te voldoen aan tariefwij-
zigingen;
4. Laat gebruikte postwaarde-
stukken die niet meer aan de 
loketten verkrijgbaar waren, 
maar nog wel frankeergeldig;
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 die beide 
in categorie 5 vallen. Ze wer-
den gestuurd aan de in de 
verzamelaarswereld bekende 
filatelist J. Sandow. 
De eerste briefkaart is afge-
stempeld met een speciaal 
poststempel van de interna-
tionale postzegel tentoon-
stelling in Amsterdam (1909) 
en was zeer waarschijnlijk 
bedoeld om Sandow een 
stempelafdruk te geven.
Het tweede postwaardestuk 
is een postblad met een inge-
drukte waarde van 12½ cent 
verzonden van Amsterdam 
naar Eefde. Het internationale 
brieftarief was 12½ cent voor 
brieven (en postbladen) t/m 
20 gram. Echter het binnen-
landse brieftarief was 5 cent 
voor brieven (en postbladen) 
t/m 20 gram. Er is dus sprake 
van een overfrankering van 
7½ cent. Bij controle blijkt 

Postwaardestukken… Hoe verzamel je die nou? [6]

dat er verder aan de bin-
nenzijde van het postblad he-
lemaal niets staat. De naam 
van de geadresseerde maakt 
maar een conclusie mogelijk: 

filatelistisch gebruikt. 
De volgende maand laat 
ik jullie weer twee nieuwe 
voorbeelden zien.

Alex Nuijten
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!Top 
of 

Flop

 

 

PostscriptumPostscriptum JHALLO 
POSTHOORN- 

LEZERS!

Het is bijna kerstvakantie, een 
mooie tijd om eens lekker te 
postzegelen. Misschien gebruiken 
jullie die vrije dagen ook om eens 
na te denken over een nieuwe 
verzameling. Het zou best kunnen 
dat de hier afgebeelde zegels van 
Frankrijk je op een idee hebben 
gebracht. Ga je weleens naar 
Frankrijk op vakantie? 
Kijk eens op internet of er zegels 
zijn van de plekken die je bezocht 
heb. Als je dat elk jaar doet, 
heb je na een tijdje een aparte 
 herinnering aan leuke vakanties.

Een filatelistische groet van 

Jeffrey Groeneveld

Een Kerststalletje
Eén van de tradities die bij het 
kerstfeest horen, is het kerststal-
letje. Net zoals het optuigen van de 
boom, het versturen van kerstkaar-
ten en het zingen van kerstliederen.
Wordt er bij jou ook een kerststalletje 
neergezet op de kast of ergens in de 
buurt van de boom? Het is een mooi 
gebruik, en ook op de postzegels 
vind je genoeg stalletjes. Je zou er 
bijna een verzameling van maken…

Op weg naar Bethlehem
Het was die winter anders dan 
anders. Keizer Augustus had aan 
al zijn onderdanen laten weten 
dat ze allemaal moesten worden 
ingeschreven. Iedereen in zijn eigen 
stad. Voor de vrouwen gold dat ze 
met hun man mee moesten naar de 
stad waar hij vandaan kwam.
Maria en Jozef gingen op weg 
naar Bethlehem. Zij op een ezeltje, 
hij lopend ernaast. Het was nog 

wel ongeveer 150 kilometer, van 
Nazareth naar de stad waar Jozef 
geboren was.

Er was geen plaats in 
de herberg
Omdat Jozef uit de familie van 
koning David kwam, moest hij zich 
dus in Bethlehem laten inschrijven 
met Maria die zwanger was. Toen ze 
daar aankwamen zaten alle herber-
gen vol; er was nergens plaats. Ze 

mochten wel overnachten in de stal, 
tussen de dieren. Het voordeel was, 
dat het daar warm was.

Het kindje wordt geboren
Eigenlijk had Maria niet meer moeten 
reizen, ze wist wel dat het kindje 
binnenkort geboren zou worden. Maar 
ja, als de keizer het zegt… Toen het 
kindje in die 
stal werd 
geboren, wik-
kelde ze hem 
in doeken. Er 
staat er over 
de geboorte 
niets in de 
Bijbel, het 
zal verder 
wel goed zijn 
gegaan.

 

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

Wist je dat… 
…Alexander Graham Bell 
een Schots-Amerikaanse 
uitvinder was? Zijn naam 
is voor altijd verbonden 
met de telefoon. Dat zit zo. 
Bell was altijd al geïnte-
resseerd in spraak omdat 
zijn vader leraar was bij 
dove kinderen. Hij deed 
experimenten in Boston 
om gesprekken over een 
draad te laten gaan.

Het verhaal gaat 
nu dat hij op een 
gegeven moment in 
een microfoon riep: 
“Mr. Watson, kom 
hier, want ik heb 
je nodig”. Thomas 
Watson was zijn assistent 
die in een andere kamer 
werkte. Watson hoorde de 
oproep en daarmee was 
de telefoon geboren. 

Bell vraagt op 14 fe-
bruari 1876 patent aan 
dat op 7 maart 1876 
wordt  toegewezen.
Kijk eens naar de post-

zegel. De telefoon zag er 
toen wel even wat anders 
uit dan de tegenwoordige 
mobieltjes.

Toon Oomens

Het juiste antwoord is C. Als je 
een postzegel opneemt mag 

dat best omdat er in het gebouw 
op de postzegel iets is wat een 
link heeft met je thema. Het laat 
zien dat je je in het onderwerp 
verdiept hebt. Het zou leuk zijn 
als je ook nog een postzegel (of 
een ander filatelistisch element) 

kon vinden met het orgel erop. 
Dan kun je beide zegels tonen . 
In je begeleidende tekst kun je 
dan informatie geven over het 
orgel en de kathedraal waar het 
zich bevindt. Helaas denken wij 
dat zo’n zegel er op dit moment 
nog niet is. Maar wat niet is, kan 
nog komen.
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Geen wiegje
Omdat er in die stal natuurlijk ver-
der niks was, staat er in het verhaal 
dat ze hem in een kribbe legde. Dat 
is een voerbak voor dieren. Ze deed 
er waarschijnlijk een hoop stro in, 
zodat het lekker zacht was. Het 
was toch al zo afzien voor dat jonge 
gezinnetje, en dan ook nog geen 
behoorlijke hotelkamer; niet best.

Zo koud was het niet
In de verhalen die er over verteld 
worden , lezen we soms dat Jozef 
en Maria ‘door weer en wind, dwars 
door de sneeuwbuien door’ naar 
Bethlehem gingen. Dat is niet waar. 
Het was waarschijnlijk eind van de 
zomer of begin van de herfst. Hoe 
we dat weten? Er werd toen een 
andere kalender gebruikt. En in het 

verhaal staat dat de herders in het 
veld van de engel te horen kregen 
dat het kind geboren was. Herders 
liggen niet in de winter met hun 
schaapjes in het veld. Die zitten lek-
ker binnen in de warme stal.

De kerstster
In sommige verhalen lees je dat 
er een ster boven het 
stalletje kwam te staan, 
maar dat is eigenlijk niet 
geheel mogelijk. De aarde 
draait: dus na een paar 
seconden staat de ster al 
boven het huis van de bu-
ren. Maar het is natuurlijk 
wel een verrukkelijk idee, 
dat zoiets belangrijks 
wordt aangewezen door 
een ster.

Prachtige schilderijen
Toen het geloof in Christus zich 
over Europa verspreidde, wilde 
men in de kerk het verhaal aan de 
mensen vertellen. Maar luisteren 
naar het verhaal was niet genoeg: 
er moesten ook beeldhouwwerken 
komen en schilderijen. Tijdens de 
dienst keken de kerkgangers dan 

naar die afbeel-
dingen en zo 
konden ze het 
zich nòg beter 
herinneren. 
Ook de glas-in-
lood ramen waren daarvoor bedoeld. 

Maak een collectie
Heb je wel eens gezien hoeveel 
kerstzegels je ongemerkt hebt ge-
spaard? Die kan je sorteren: kerstbo-
men, stalletjes, herders, driekonin-
gen, en misschien nog wel meer. 
Van elke serie kan je een albumblad 
maken, dan heb je deze kerstvakan-
tie in ieder geval véél te doen.
Succes er mee!

 

Symbool 
van Parijs
De Eiffeltoren in Parijs is zeker 

een van de bekendste beziens-
waardigheden ter wereld. Sommige 
dingen zijn zo vanzelfsprekend dat 
het bijna onmogelijk is om je een 
tijd voor te stellend dat ze er niet 
waren. Dat is met de Eiffeltoren ook 
het geval. Toch werd pas in 1887 met 
de bouw ervan begonnen. Twee jaar 
later, in 1889, was hij af. Volgend jaar 
bestaat de Eiffeltoren dus 130 jaar. 
Best lang, maar Parijs zelf bestond al 
in de tijd van de Romeinen, meer dan 
2000 jaar geleden. 
De Eiffeltoren werd gebouwd voor 
de Wereldtentoonstelling van 1889. 
Dat was het jaar dat Frankrijk het 
eeuwfeest van de Franse Revolutie 
herdacht. Het grappige is dat er aller-
lei protesten waren tegen de komst 
van deze toren. De schrijvers Emile 
Zola en Guy de Maupassant vonden 

het maar 
niets. In hun 
ogen maakte 
Frankrijk 
zich bela-

chelijk met dit lelijke ding van metaal. 
Buitenlanders zouden de spot 
drijven met die toren en de Fransen 
 uit lachen. Het tegendeel is gebeurd. 
In het eerste jaar gingen bijna 
2 miljoen mensen de toren op. In de 
jaren daarna waren het er aanzien-
lijk minder, maar sinds de Tweede 
Wereldoorlog zijn het er jaarlijks 
steeds meer dan 1 miljoen. Tegen-
woordig komen er zo’n 5 à 6 miljoen 
bezoekers naar de Eiffeltoren.
De toren, die eigenlijk na de Wereld-
tentoonstelling weer afgebroken 
zou worden, is niet meer weg 
te denken. Met het oog op een 
mogelijke aanslag wordt hij dan 
ook goed in de gaten gehouden. De 
Eiffeltoren is inmiddels het symbool 
van de stad Parijs geworden en 
dat beseffen ook degenen die iets 
kwaads willen doen.

Een studiegroep: Contact-
groep Frankrijk Verzamelaars
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 verzame-
laars samendoet, noem je het een 
studiegroep.
Vorig jaar vierde deze club haar 
50-jarig bestaan met een groot 
feest en een prachtige kaderten-
toonstelling door de leden. Een 
hele prestatie, want zie maar eens 
een club zo levendig te houden! 
Dat doet men met een interessant 
magazine, het Marianne Bulletin dat 
vier keer per jaar uit komt. En met 
de ledenbijeenkomsten die vier keer 

per jaar in De Bilt worden gehou-
den. Tijdens deze bijeenkomsten, 
die wisselend op een zaterdag of 
een zondag zijn, wordt er geruild, 
onderling gekocht en verkocht. Na 
de lunch is er een lezing gevolgd 
door de veiling. De Contactgroep 
houdt zich ook bezig met de vroe-
gere Franse koloniën en organiseert 
een eigen rondzending.
De Contactgroep is een gespecia-
liseerde landelijke vereniging waar 
zowel beginners als gevorderde 
verzamelaars welkom zijn. Dus: 
heb je zin om eens een andere weg 
in te slaan en je te verdiepen in de 
prachtige Franse filatelie? Ga dan 
naar www.cfv-marianne.nl

Willeke ten Noever Bakker

http://www.cfv-marianne.nl
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           INFO@CORINPHILA.NL 
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                   ZÜRICH - ZWITSERLAND
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Voorjaarsveiling 2019
16 & 21-23 maart 2019

LEVER NU IN!

€ 8.000
excl. opgeld

€ 6.000
excl. opgeld

€ 17.000
excl. opgeld

€ 9.500
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Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst
Dat is een aloud gezegde. Maar in de fila-
telie zijn er steeds minder jongeren die in 
onze mooie hobby een uitdaging zien. Tijd 
om daar eens iets aan te doen. Ook het top-
segment van de filatelie, de Club de Monte-
Carlo wilde een bijdrage leveren. In 2015 
en 2017 werd een groepje veelbelovende 
jongere verzamelaars uitgenodigd om het 

tweejaarlijks evenement in Monte-Carlo, 
de MonacoPhil, van dichtbij mee te maken, 
inclusief een diner in het prestigieuze Hôtel 
de Paris.  
Dit jaar organiseerde de Royal Philatelic 
Society London (RPSL) het feestje, gespon-
sord door een klein aantal mecenassen 
binnen deze vereniging. Patrick Maselis, 

president van de RPSL en John Davies, 
jeugdverantwoordelijke, zochten 15 leden 
tot 35 jaar met een goede filatelistisch CV 
uit om naar Londen te komen. Daar was 
ook een Nederlander bij: Patrick Peschke. 
Hier volgt zijn verhaal. 

Gerard van Welie
Nederlands representative van de Royal

Een stap in het diepe, maar 
zeker de moeite waard!

fer al rondcirkelen op de band. Vervolgens liep 
ik de aankomsthal in waar James (een boom 
van een kerel) mij met een bordje stond op te 
wachten. Uiteraard mocht ik niet zelf mijn kof-
fer dragen. James haalde de vooraf geboekte 
taxi voor mij op. Een heuse Mercedes CLM (ik 
kon met mijn benen over elkaar zitten, kreeg 
water, een wifi-verbinding en een telefoon-
oplader toegereikt). Na ongeveer een uur door 
de stad te hebben gereden kwam ik aan bij het 
Pullman hotel in St. Pancras. Een onwijs mooi 
hotel. Bij binnenkomst in mijn kamer stond er 
een persoonlijk welkomstbericht voor mij klaar.
Na mijzelf geïnstalleerd te hebben in de kamer 
was het tijd om naar de lobby te gaan. Om 
12:15 zouden we vertrekken met de taxi. In de 
lobby zat ik te gissen wie zal er bij de groep 
horen. Er waren behoorlijk wat jonge mensen 
dus iedereen kon erbij horen. Na een minuut 
of 10 had ik de groep gevonden en sloten de 
anderen zich ook aan. 

James
Er stonden twee luxe taxibusjes voor ons klaar 
en James stond wederom klaar met zijn taxi. 
Het was tijd om maar de Stampex te gaan 
(afb. 2). De grote jaarlijkse herfst tentoon-
stelling in Londen. We werden verwelkomd 
door John Davies (hij heeft samen met de 
president van de society ons programma 
samengesteld). We kregen vervolgens een 
rondleiding door een van de betere Engelse 
juryleden (Mike Smith). Hierbij hebben we 
gesproken over de ontwikkeling in het jureren 
en de behandeling van het onderwerp die de 
verzamelaar op zijn publiek en de jury moet 
proberen over te brengen. In verband met de 
groepsgrootte werden we opgesplitst en had 
iedereen wat tijd om over de tentoonstelling 
te wandelen en eventueel bij de handelaren te 
kijken. Helaas was de tijd wat kort.
Hierna werden we naar het Banqueting House 
gebracht. Dit was onderdeel van een paleis 
dat door de jaren heen ontstaan is uit diverse 
gebouwen die aan elkaar waren geschakeld. 
Helaas is er brand uitgebroken en is dit het 
enige overbleven deel van het paleis. We 

De auteur
Ik ben Patrick Peschke (28) en ben door het 
breken van mijn pols in 1999 met mijn vader 
meegegaan naar de ZHPV. Daar heb ik Mar-
tin Scheer leren kennen. Na een aantal bij-
eenkomsten kwam ik op het thema Griezelig 
hè. Ik wilde het suffe postzegelsverzamelen 
toch nog een beetje cool maken tegenover 
mijn vrienden. Met de verzameling heb ik bij 
de jeugd zowel nationaal als internationaal 
geëxposeerd. Aangezien ’griezelig’ breed is 
en niet snel diepgang kan bieden, vond ik het 

leuk om een deelgebied uit te gaan diepen. 
Dat is Dracula geworden. Hier lees ik veel 
literatuur over en ik blijf de verzameling 
uitbreiden. Met Dracula heb ik nationaal al 
geëxposeerd. Door mijn studie en andere 
omstandigheden ben ik er een paar jaar tus-
senuit geweest. Ik hoop dit jaar af te stude-
ren en daarna mij weer in te schrijven voor 
een nieuwe tentoonstelling met Dracula. 
De verzameling zal er een heel stuk anders 
uitzien dan een paar jaar geleden.

iervoor moest je lid worden van de 
society. Dit hield in dat ik me aan 
moest melden door middel van twee 
referenties en mijn cv. Kort daarna 

werd ik als lid geaccepteerd. Voor studenten 
kost dat maar 10 pond.
De trip ging naar London en de groep bestond 
uit 16 jonge filatelisten (afb. 1). Naarmate de 
trip dichterbij kwam nam bij mij de (gezonde) 

H

Ongeveer een half jaar geleden tipte André Scheer mij. De Royal 
Philatelic Society London organiseerde een trip voor filatelisten 
met een leeftijd tussen de 18 en 35 jaar (op kosten van de Royal). 
door Patrick Peschke

spanning toe. Voor het eerst alleen een reis 
naar het buitenland, zonder enige bekende. 
12 september 2018 was het zover. Door een 
kennis ben ik afgezet op Rotterdam The Hague 
Airport voor mijn vlucht met British Airways 
naar London City Airport. Na vlot ingecheckt 
te hebben was het nog een uur wachten voor 
ik het vliegtuig in mocht. 
Ik was koud uit het vliegtuig of ik zag mijn kof-

1
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moesten helpen om het diner van de president 
klaar te zetten. Echter verliep alles voorspoe-
dig en waren we zo klaar. Het was leuk om te 
zien want we kregen een impressie van de zaal 
(afb. 3). Aan het plafond was de grootste Ru-
bens bevestigd. Helaas hadden de Belgen en 
Britten geen rekening gehouden met de ver-
schillen tussen centimeters en inches dus is 
het kunstwerk bijgesneden. Rubens heeft het 
nooit gezien. Hij was van plan te komen maar 
werd ziek en overleed. Een macaber detail van 
deze zaal was dat Edward de 5e in de hoek van 
de zaal was onthoofd. Wij zouden later deel 
gaan nemen aan het President’s dinner maar 
we zouden niet in deze zaal komen.

President’s dinner
Bij terugkomst in het hotel zijn we ons gaan 
opfrissen om naar het president’s dinner te 
gaan. Het was een happening van je welste. 
Gasten van over de hele wereld die lid zijn 
waren er. We startten in een andere kamer met 
een welkomstdrankje en een aperitief. Vervol-
gens mochten we de bibliotheek (red room) in. 
Daar zat het grootste deel van de jonge filate-
listen aan de tafel Luxemburg (de tafels waren 
gekenmerkt door landsnamen). Op iedere tafel 
lag een glasplaat met zegels van het betref-
fende land erin en erop stond een standaard 
met een bord met de naam van het land en in 
zegels van het land werd de figuur van het land 
uitgebeeld. Op beide werd later geboden om 
geld in te zamelen voor de restauratie van het 
nieuwe pand voor de Royal. 
Wederom een indrukwekkende ruimte. Er werd 
gestart met een lachwekkende speech van 
de president (de Belg Patrick Maselis). Wij 
zagen dit via schermen in onze zaal. Alles was 
wederom keurig geregeld, per zaal een town 
cryer die de belangrijkste punten beschreef. 
Na het hoofdgerecht kwam John Cleese (be-
kend van Monty Python) een humoristische 
speech van ongeveer 20 minuten houden. 

Er waren ook twee postzegels gehouwen uit 
15 kilo chocolade per stuk. Een ervan was een 
cadeau voor een van de aftredende bestuurs-
leden en de ander werd geveild. De opbrengst 
was 1.500 pond. Het was een fenomenaal 
diner met een hoop plezier!

Postal Museum
De volgende morgen zijn we door de taxi 
afgezet bij het Postal Museum. Hier hebben 
we gesproken met conservator Douglas Muir. 
Hij heeft ons verteld dat de brievenbussen 
in Engeland oorspronkelijk groen waren. De 
kleur viel niet goed op, dus later is de kleur 
rood gekomen. Op de brievenbussen staan 
altijd twee letter. De R van ‘royal’ en de andere 
letter met cijfer van de betreffende koning of 
koningin. Edward V is maar voor een korte pe-
riode koning geweest. Er zijn dus maar weinig 
brievenbussen met zijn afkorting. Dit geldt 
ook voor het aantal postzegels dat er officieel 
in gebruik is genomen met zijn beeldtenis. We 

hebben na het bewonderen van de collectie 
een kijkje mogen nemen hoe het werk van een 
conservator er uitziet. Tot slot mochten we 
een kijkje nemen in de archieven. Het museum 
heeft van alle Engelse zegels de ontwerpen, 
essays, proeven en correspondentie. Onlangs 
is er een deel bijgekomen uit de collectie van 
een ontwerper die ruim 100 zegels heeft ge-
maakt. Hij had last van lekkage en heeft toen 
alles gedoneerd. Hierbij zitten zijn originele 
tekeningen en de correspondentie met de 
post, alsmede interviews en krantenartikelen. 
Je kunt dus nooit een proef of essay van een 
Engelse postzegel hebben, want alles is in 
bezit van het museum. Dit in tegenstelling 
andere landen. Tot slot mochten we de kluis 
van het museum bezoeken. Daar liggen twee 
grote originele vellen van de Black Penny 
opgeslagen. Een daarvan werd momenteel 
tentoongesteld, met de ander mochten wij als 
geluksvogels mee op de foto (afb. 4). 

Mailrail
Hierna zijn we naar de overkant van het 
museum gegaan en hebben we een bezoek 
gebracht aan Mailrail. Londen was al zo groot 
dat het ondoenlijk was om alle post lopend 
te bezorgen. Onder Londen bevindt zich 
kilometers smalspoorbaan. Hierover werd 
de post bezorgd. Het was zo goed aangelegd 
dat het de bombardementen uit de Tweede 
Wereldoorlog heeft doorstaan. Nu is het 
voor bezoekers mogelijk om in omgebouwde 
treintjes een deel van het spoor te zien en te 
worden rondgeleid. Uiteraard hebben wij dit 
ook gedaan. Na geluncht te hebben zijn we 
naar het gebouw van de Royal gegaan. 

Clubhuis
Hier kregen we een rondleiding door het 
gebouw. Daarbij hebben we inzage gekregen in 
hoe de procedure werkt en welke technieken er 
worden gebruikt om certificaten van echtheid 

2
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te maken. Het was megadruk, want er was na-
melijk iets bijzonders aan de hand. Het was lang 
geleden dat er een deel van de verzameling van 
de koningin werd tentoongesteld. Leden van de 
Royal kregen vandaag de mogelijkheid om de 
collectie te bewonderen. Wij dus ook!
Na het bezoek aan de Royal hadden we een 
vrije avond. Omdat ik de dag erna jarig was 
hebben we met vrijwel iedereen gezellig fish 
and chips gegeten in een restaurant. Daarbij 
heb ik de boeken (die Martin en André met 
de auto hadden meegenomen en afgegeven 
bij mijn hotel) uitgedeeld. Hierin zat een leuk 
presentje voor de groep en een brief dat 
Martin en ik het idee hebben om in Nederland 
de filatelie ook meer te promoten. Het idee is 
een congres, waarbij de leeftijdsgenoten van 
mij samen met jongere verzamelaars worden 
uitgenodigd. Het belang is om een netwerk te 
creëren en elkaar over de hele wereld vaker 
te zien en elkaar te helpen met de collecties. 
Het viel in deze groep op dat veel van de 
leeftijdsgenoten traditioneel of posthistorisch 
verzamelen en weinig thematisch. Binnen 
deze groep hadden we Fransen, Belgen, een 
Chinees, een Indiër, Amerikanen en ikzelf als 
Nederlander. Sommigen hebben meteen al ge-
meld dat ze geïnteresseerd zijn in het congres.

Jarig
De volgende morgen kreeg ik uiteraard de feli-
citaties. Na het ontbijt zijn we nogmaals naar 
het gebouw van de Royal gegaan. We kregen 
een rondleiding van de bibliothecaresse en 

matie over het conserveren van materiaal.
Na 3 fantastische dagen (waar ik vooraf best 
nerveus voor was) heb ik afscheid genomen. 
We blijven in contact, want we hebben onze 
eigen Facebook-pagina geopend. De plannen 
om elkaar weer te zien op de tentoonstelling 
in Stockholm volgend jaar zijn al gesmeed en 
de foto’s worden nog met elkaar gedeeld. Een 
onwijs leuke groep met de potentie om elkaar 
vaker te zien en op te zoeken. Het lidmaat-
schap van de Royal voor niet studenten is 
niet goedkoop, maar je kunt er zeer veel aan 
hebben. Een trip om niet te vergeten! 

hoorden een stuk achtergrond van het gebouw. 
Dit hielp mij persoonlijk, want de dag ervoor 
was het wel erg druk en werd er weinig aan ons 
uitgelegd. Zoals dat je bij binnenkomst je badge 
kunt pakken zodat men weet wie je bent en dat 
je deze bij het weggaan terug moet leggen. 
Het is de oudste filatelistische vereniging 
met de grootste bibliotheek. Een deel wordt 
momenteel gedigitaliseerd en verder kun je 
verzoeken om een scan van een deel van een 
boek of iets dergelijks. Online kun je de gehele 
lijst aan artikelen en boeken vinden. Een echte 
aanrader om lid te zijn van deze vereniging, 
naast alle andere extra’s en de professionele 
wijze hoe ze alles organiseren.

British Library
Ons laatste bezoek van de trip was een bezoek 
aan de British Library, pal naast ons hotel. Hier 
kregen we een rondleiding in de adembene-
mende en reusachtige bibliotheek door Paul 
Skinner en zijn collega Richard. Ze lieten ons 
bijvoorbeeld een boei zien met een houten 
compartiment waar post in ging om deze 
vervolgens via de stroming vanaf het eiland 
aan op het vaste land te krijgen. In de Theems 
werden zinken bollen gevuld met post gegooid 
die rollend over de bodem in het centrum van 
Londen kwamen en werden opgevist. Vervol-
gens lieten ze ons het belang zien van goed 
opbergmateriaal door een boek met zuurhou-
dende plastic hoezen. Het stonk verschrikkelijk 
en was keihard geworden, het materiaal was 
totaal kapot. Tot slot kregen we nog wat infor-

4

et verzamelen van post-
zegels is en blijft mijns 
inziens een leerzame en 
prettige hobby. Dat neemt 

natuurlijk niet weg dat de concur-
rentie van de sociale media met 
name voor jongeren groot is. Of die 
aandacht voor alle digitale moge-
lijkheden blijvend is, is de vraag. Zo 
bleek mij dat de belangstelling voor 
een cursus leren schaken in het ge-
bied rond De Meern (West Utrecht) 
zeer groot is/was onder jongeren. 
Als je jong begint alles te ver-
zamelen leer je ongemerkt veel 
van aardrijkskunde als je de atlas 
raadpleegt waar de landen/ge-
biedsdelen liggen. Verder is het 
bijvoorbeeld interessant te zien dat 
je de geschiedenis van Nederland in 
meer dan grote lijnen spelenderwijs 
leert aan de hand van herdenkings-
zegels en dergelijke. Je komt er 

vanzelf achter dat alles verzamelen 
onbegonnen werk is en een keuze 
gemaakt moet worden.

Van harte ben ik het eens met de 
klacht van beide inzenders dat er 
door PostNL te veel op de markt ge-
bracht wordt. Uit een telling blijkt dat 
tussen 1950-1995 het aantal op ge-
middeld 18 respectievelijk 23 zegels 
per jaar lag (geen langlopende zegels 
als Juliana Regina opgenomen). 
Daarna vliegt het pijlsnel omhoog, 
bijvoorbeeld in 2000 70, 2005 92 
(exclusief blok of prestige boekje), 
2010 106 (dito beperking), 2011 109 
en 2012 113. Op het mijns inziens 
drama van de persoonlijke zegels 
die via de achterdeur eigenlijk deel 
uitmaken van de jaarproductie van 
PostNL, ga ik maar niet in. Sinds 2014 
koop ik om de vijf jaar de Speciale 
Catalogus want aan het stimuleren 

van commerciële activiteiten heb ik 
geen behoefte. Maar ja, talloze verza-
melaars blijven de postfrisse produc-
ten (met alles wat er bij hoort!) van 
PostNL kopen. Dit is voor het bedrijf 
een puur zakelijke afweging: kosten 
versus baten waarbij men er rekening 
mee houdt dat er in feite geen dienst 
wordt verricht want (vrijwel) alles 
wordt niet postaal gebruikt maar 
verdwijnt rechtstreeks postfris in de 
collectie.
 
Zou de overheid niet moeten ingrij-
pen? Moreel gezien naar mijn idee 
ja, maar de politiek zal ongetwijfeld 
wijzen op de eigen verantwoor-
delijkheid van PostNL wat een 
gevolg is van het overheidsbeleid 
van afstoting van rijksdiensten, 
verzelfstandiging, agentschapcon-
structie of welke politiek geladen 
andere termen nog beschikbaar 

zijn. Zakelijk (economisch) gezien 
is het inderdaad wonderlijk dat bij 
afnemende aankoop van zegels 
de prijs keer op keer fors omhoog 
gaat en geen relatie wordt gelegd 
met de positieve opbrengst uit de 
pakketpost. Mag je een krachtige en 
gezamenlijke actie verwachten van 
de besturen van de organisaties in 
de Nederlandse filatelie? Ik betwijfel 
het, want vanuit die kringen zijn er 
(deel)belangen. Kortom, zolang de 
(oudere) verzamelaars hun abon-
nement op de nieuwtjes van PostNL 
niet massaal opzeggen zal er niets 
veranderen. Jammer, maar het is 
een feit.

Waldemar Herngreen

P.S. als geoloog (ex RGD en NITG-
TNO) doet het mij goed te lezen 
dat de heer De Dreu thematisch 
geologie verzamelt!

Zou de overheid niet moeten ingrijpen? 

L E Z E R S P O S T

H
Reactie op Lezerspost in Filatelie van oktober van de heren Jonkman en De Dreu 
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Nieuwe postzegelcatalogus 
Nu verkrijgbaar bij NVPH-handelaren
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www.nvph.nl
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• Uitgiften t/m 31-12-2018
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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. 

27 december:
Dalfsen. Gebouw “de Doorbraak”, 
Smidswegje 4, 10.00-15.00 uur. 
T: 0529-431528.

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

2019
3 januari:
Bergen op Zoom. Wijkcentrum 
de Korenaere, 19.00-21.30 uur. 
m.gremmen@kpnmail.nl 

5 januari:
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
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
 Bilderdijkhof 1, 10.00-14.00 uur. 
T: 0297-563773. fvu001@gmail.com

6 januari:
Breda. Gemeenschapshuis ‘De 
Blaker’, Graaf Hendrik III Plein 168, 
13.00-16.00 uur. T: 076-5144671. 
Cees.mertens@ziggo.nl

8 januari:
Diemen. De Schakel, Burg. Bicker str. 
46a, 19.00-22.00 uur, T: 06-18551829.
 

 

Opgaven voor deze rubriek in het 
februarinummer 2019 (verschijnt 
7 februari) moeten uiterlijk op 29 
december in het bezit zijn van de 
redactie van  
‘Filatelie’, Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
hillesum@filatelist.com 
Per e-mail heeft de voorkeur!

Attentie: graag alle evenementen in 
1x per seizoen doorgeven. Uitsluitend 
de noodzakelijke data doorgeven in 
een tekstbestand zonder opmaak. 
Geen flyers sturen.

Voor opname onder het kopje 
 ‘Ruildagen’ moet u de volgende 
gegevens vermelden: datum, plaats, 
locatie, adres locatie, openings tijden 
en telefoonnummer en/of e-mail 
adres van de organisator. Onvolledige 
opgaven van 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.

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.postzegel-
verenigingaalsmeer.nl
Kampen. ‘De Leuke Hanzestad’ IJs-
seldijk 12, 10:00 tot 15:00, T: 038-
3324654. bvandervegte@ziggo.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 Vlo-
tenlaan 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 Cen-
trum De Helftheuvel, Helftheuvel-
passage 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. 

23 december:
Diemen. De Schakel, Burg, 
Bickerstr. 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002.
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27-28 december:
Barneveld. Eindejaarsbeurs/Stamp-
tales, Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 
10.00-17.00 uur / 10.00-16.00 uur.

2019
26+27 januari
Hilversum. Filateliebeurs,  
Dudok Arena. 
www.filateliebeurs.nl

23+24 februari:
Borculo. Muziekcentrum Borculo, 
Haarloseweg 7, 09.30-17.00 uur. 
pvdedriehoek@gmail.com

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

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

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN

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 Cen-
trum De Helftheuvel, Helftheuvel-
passage 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.
Veenendaal. SolaFide, Eikenlaan 
3, 9:30-15:30 uur, T:06-18212822. 
secretaris@fv-rijnengrift.nl 
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.

tel:040%20205%202490
mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
mailto:fvu001@gmail.com
mailto:Cees.mertens@ziggo.nl
https://maps.google.com/?q=Cypresstraat+58&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Cypresstraat+58&entry=gmail&source=g
tel:046%20458%205187
tel:046%20458%205187
mailto:Hub.bellen@outlook.com
tel:020%20694%202002
https://maps.google.com/?q=Gerberastraat+6&entry=gmail&source=g
tel:0297%20343%20885
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl/
https://maps.google.com/?q=Van+der+Palmstraat+3&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Van+der+Palmstraat+3&entry=gmail&source=g
tel:0184%20415%20437
mailto:m.a.smeding@tele2.nl
mailto:w.aleven3@upcmail.nl
http://www.deventerpostzegelvereniging.nl/
http://www.deventerpostzegelvereniging.nl/
mailto:info@hertogpost.nl
tel:0167%20563%20568
tel:06%2011301128
tel:020%20694%202002
http://Www.filateliebeurs.nl/
http://www.sfeg.nl/
http://www.zhpv.nl/
mailto:info@hertogpost.nl
https://maps.google.com/?q=Hamersveldseweg+30&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Hamersveldseweg+30&entry=gmail&source=g
tel:0318%20513222
mailto:beurs@deloupeleusden.nl
https://maps.google.com/?q=Uiverlaan+20&entry=gmail&source=g
tel:010%20591%206747
mailto:jur.baas@home.nl
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12 januari:
Hoofddorp. ‘De Jeugd van Gisteren’ 
Beemsterstraat 4, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-54741761.
Leusden. De Til, Hamersveldse-
weg 30, 13.00-16.30 uur. T: 0318-
513222. www.deloupeleusden.nl 

13 januari:
Echt. Buurthuis St. Joris, Cypres-
straat 58, 9.30-12.00 uur. T: 046-
4585187. hub.bellen@outlook.com

16 januari:
Amersfoort. “De Bron”, Vogelplein 
1, 13:00-16:00 uur, T: 06-21413789. 

17 januari:
Ewijk. MFA ’t Hart, Den Elt 17,  
19.30- uur. T: 0487-521340.

19 januari:
Appingedam. ASWA-gebouw, Burg. 
Klauckelaan 16, 10.00-15.00 uur. 
T: 0596-624394.
Breda. Gemeenschapshuis ‘De 
Blaker’, Graaf Hendrik III Plein 168, 
13.00-16.00 uur. T: 076-5144671. 
Cees.mertens@ziggo.nl
Katwijk aan de Rijn. Wijkgebouw 
“de Wiek” Fresiastraat 19, 10.00-
14.00 uur. T: 071-5173995. www.post-
zegelverenigingkatwijkrijnsburg.nl

26 januari:
Badhoevedorp. ’t Rietland, Chr. 
Huygensstraat 21, 10.00-15.00 uur. 
T: 06-54741761.
Winschoten. Gebouw SV Boven-
buren, Tromplaan 86, 9.30-15.00 
uur. T: 0597-422319. 
jur.baas@home.nl

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

27 januari :
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstr. 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002. 

2 februari:
Lisse. ’t Poelhuys, Vivaldistraat 4, 
10.00-14.45 uur. T: 06-27317747. 
a.vansluijs@quicknet.nl
Sappemeer. ”De Tibbe”, Kees de 
Haanstraat 73, 9.30-15.00 uur. 
T: 0598 – 453251 (na 19.00 uur).
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1, 10.00-14.00 uur. 
T: 0297-563773. fvu001@gmail.com

3 februari:
Breda. Gemeenschapshuis ‘De 
Blaker’, Graaf Hendrik III Plein 168, 
13.00-16.00 uur. T: 076-5144671. 
Cees.mertens@ziggo.nl

7 februari. 
Bergen op Zoom. Wijkcentrum 
de Korenaere, 19.00-21.30 uur. 
m.gremmen@kpnmail.nl 

9 februari:
Hoofddorp. ‘De Jeugd van Gisteren’ 
Beemsterstraat 4, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-54741761.
Leusden. De Til, Hamersveldse-
weg 30, 13.00-16.30 uur. T: 0318-
513222. www.deloupeleusden.nl

10 februari:
Echt. Buurthuis St. Joris, Cypres-
straat 58, 9.30-12.00 uur. T: 046-
4585187. hub.bellen@outlook.com

12 februari:
Diemen. De Schakel, Burg. Bicker str. 
46a, 19.00-22.00 uur, T: 06-18551829.

16 februari:
Bilthoven Oost Europa, ’t Vogel nest, 
Boslaan 1, 10-16 uur, T 0346–572593.
Breda. Gemeenschapshuis ‘De 
Blaker’, Graaf Hendrik III Plein 168, 
13.00-16.00 uur. T: 076-5144671. 
Cees.mertens@ziggo.nl

20 februari:
Amersfoort. „De Bron“, Vogelplein 
1, 13:00-16:00 uur, T: 06-21413789. 

21 februari:
Ewijk. MFA ’t Hart, Den Elt 17, 
19.30- uur. T: 0487-521340.

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

24 februari:
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstr. 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002. 

2 maart:
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
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
 Bilderdijkhof 1, 10.00-14.00 uur. 
T: 0297-563773. fvu001@gmail.com

 

NATIONAAL ARCHIEF
Onderzoeksdagen: donderdag: 
17 januari 2019, 14 februari 2019,  
14 maart 2019, 11 april 2019,  
16 mei 2019, 13 juni 2019
Vooraf aanmelden noodzakelijk: 
monique.erkelens@nationaalarchief.nl
T: 06-11316460.
www.nationaalarchief.nl

7 maart:
Bergen op Zoom. Wijkcentrum 
de Korenaere, 19.00-21.30 uur. 
m.gremmen@kpnmail.nl 

9 maart:
Hoofddorp. ‘De Jeugd van Gisteren’ 
Beemsterstraat 4, 10.00-16.00 uur. 
T: 06-54741761.
Leusden. De Til, Hamersveldse-
weg 30, 13.00-16.30 uur. T: 0318-
513222. www.deloupeleusden.nl
Winschoten. Gebouw SV Bovenbu-
ren, Tromplaan 86, 9.30-15.00 uur. 
T: 0597-422319. jur.baas@home.nl

10 maart:
Breda. Gemeenschapshuis ‘De 
Blaker’, Graaf Hendrik III Plein 168, 
13.00-16.00 uur. T: 076-5144671. 
Cees.mertens@ziggo.nl
Echt. Buurthuis St. Joris, Cypres-
straat 58, 9.30-12.00 uur. T: 046-
4585187. hub.bellen@outlook.com

12 maart:
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstr. 46a, 19.00-22.00 uur, 
T: 06-18551829.

13 maart:
Amersfoort. “De Bron”, Vogelplein 
1, 13:00-16:00 uur, T: 06-21413789. 

16 maart:
Appingedam. ASWA-gebouw, Burg. 
Klauckelaan 16, 10.00-15.00 uur. 
T: 0596-624394.
Breda. Gemeenschapshuis ‘De 
Blaker’, Graaf Hendrik III Plein 168, 
13.00-16.00 uur. T: 076-5144671. 
Cees.mertens@ziggo.nl
De Bilt. Latijns-Amerika, Cultureel 
centrum H.F.Witte, Henri Dunant-
plein 4, 12.00-17.00. T: 010-
4802961. pweda@live.nl

21 maart:
Ewijk. MFA ’t Hart, Den Elt 17, 
19.30- uur. T: 0487-521340.

24 maart:
Diemen. De Schakel, Burg. 
Bickerstr. 46a, 10.00-16.00 uur. 
T: 020-6942002. 

mailto:Cees.mertens@ziggo.nl
http://www.postzegelverenigingkatwijkrijnsburg.nl/
http://www.postzegelverenigingkatwijkrijnsburg.nl/
mailto:jur.baas@home.nl
mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
mailto:fvu001@gmail.com
mailto:Cees.mertens@ziggo.nl
http://www.deloupeleusden.nl/
mailto:hub.bellen@outlook.com
mailto:Cees.mertens@ziggo.nl
https://maps.google.com/?q=Oud+Ambacht+116&entry=gmail&source=g
mailto:a.vansluijs@quicknet.nl
mailto:fvu001@gmail.com
mailto:monique.erkelens@nationaalarchief.nl
http://www.nationaalarchief.nl/
http://www.deloupeleusden.nl/
mailto:jur.baas@home.nl
mailto:Cees.mertens@ziggo.nl
mailto:hub.bellen@outlook.com
mailto:Cees.mertens@ziggo.nl
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evens wordt in de eerstkomende 
afleveringen aandacht besteed aan 
de verschillende werkgebieden van de 
WIC en VOC, de verschillende soorten 

versterkingen/forten die overal in de wereld 
door de Nederlanders werden gebouwd ter 
bescherming van de handelsbelangen. Tot slot 
de verschillende vormen van gezag die de com-
pagnieën in de verschillende koloniën/handels-
posten uitoefenden of konden uitoefenen. 
Deze en een volgende aflevering zijn de 
inleiding voor de artikelenserie waarin een zo 
compleet mogelijk overzicht wordt gegeven 
van de Nederlandse bezittingen op het weste-
lijk halfrond en de westkust van Afrika tot aan 
de Kaapkolonie. Gebieden waar de (Geoctrooi-
eerde) West-Indische compagnie het gezag 
namens de Vereenigde Republiek van de zeven 
Provinciën uitoefende (als leenheer). Daarna 
komen de VOC-gebieden in de Oost aan de 
beurt en dat zijn de gebieden vanaf de Kaap-
kolonie tot aan de factorij Decima in Japan.

De overige Nederlandse koloniën/ 
gebieden 
Zoals in deel I van deze artikelenserie gemeld, 
heeft de valutanaam ‘gulden’ met enkele on-
derbrekingen 624 jaar bestaan. In 2002 werd 
de gulden zonder veel ophef ingeruild voor 
de Euro. Vele Nederlanders weten niet dat de 
gulden en zeker ook de stuiver is gebruikt in 
ongeveer tweeëndertig voormalige overzeese 
gebieden, zoals koloniën en handelsposten die 
in de VOC en WIC-tijd (17e en 18e eeuw) over 
de gehele wereld bestonden. 
Bij dit kortstondige Nederlandse wereldrijk 
moet worden bedacht dat de Nederlandse 
Republiek in de 17e eeuw nooit meer dan 
2 miljoen inwoners heeft gehad. Bijvoorbeeld 
de grootste stad was Amsterdam met in 1622 

een inwoneraantal van 105.000. In 1647 en 
1688 steeg dit aantal tot respectievelijk met 
140.000 en 200.000 inwoners. In de stad 
Middelburg ligt het aantal inwoners rond 
de 30.000. Heel bijzonder hoe men al die 
zeevaarts- en handels- en militaire activiteiten 
met zo weinig mensen voor elkaar kreeg.
Vele koloniën en handelsposten gingen in 
de loop der tijd verloren en wat overbleef na 
het failliet van de WIC en de VOC, werd in de 
19e eeuw opgenomen in het Koninkrijk der 
 Nederlanden. De belangrijkste gebieden waren 
nog tot in de 20e eeuw in Nederlands bezit. 
Een aantal kleine eilanden in het Caribisch 
gebied maken nog steeds deel uit van het 
Koninkrijk der Nederlanden.
Vaak weet men niet dat tot in de 19e eeuw 
naast Nederlands-Indië, Suriname en de 
Antillen nog meer Nederlandse koloniën of 
handelsposten hebben bestaan namelijk: De 
Nederlandse Goudkust, nu Ghana (tot 1872), 
Coromandel in India (tot 1825), Nederlands 
Malacca nu Malaysia (tot 1825) en Decima, 
Japan (tot 1853) (afb. 1 en 2).

Portostempels
Naast de genoemde gebieden waren er in de 
17e en 18e eeuw nog veel meer gebieden die 
geruime tijd in het bezit zijn geweest van de 
West-Indische Compagnie of de Geoctrooi-
eerde West-Indische Compagnie (WIC) en Ver-
enigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Over 
die gebieden ga ik u verhalen en poststukken, 
geld of fiscale documenten tonen. 
In deze gebieden is de gulden in gebruik 
geweest; maar de gulden was in die gebieden 

zeker niet de enige munt waarmee werd ge-
handeld. Ook toen gold ook het credo, ‘geld is 
geld’ in welke vorm dan ook, als het maar voor 
grote groepen mensen of volkeren een waarde 
vertegenwoordigt.
De VOC heeft aan het einde van de 18e eeuw 
gedurende een vrij korte tijd portostempels 
gebruikt bij het vervoer van brieven. Bij de WIC 
waren portostempels al in 1712 in gebruik. De 
muntsoorten die daarbij werden gebruikt wa-
ren stuivers en guldens. Op de hier getoonde 
zeer grote brief waren dat guldens. Tot op 
heden is het hoogst bekende bedrag voor de 
verzending van een brief 10 gulden. De hier 
getoonde brief heeft een waarde-stempeling 
van in totaal 8 gulden. Dat hoge tarief is voor 
een briefformaat van de ‘buitencategorie’ 
(afb. 3). Over deze ‘VOC-brieven’ meer in een 
van de volgende afleveringen. 

Hollandse ontdekkingsreizen en octrooi-
gebieden in het hoge noorden van Europa
Voor het ontstaan van de VOC en WIC werden 
door de Nederlanders al ontdekkingstochten 
uitgevoerd in het hoge noorden van Europa. 
De in 1594 opgerichte ‘Compagnie van Verre’ 
was een dergelijke rederij die onderzocht of 
een andere route naar de Oost mogelijk was. 
Petrus Plancius, in 1552 geboren, had allerlei 
theorieën ontwikkeld om via een Noordelijke 
route de ‘Oost’ te bereiken (zie hierna). 
In 1595 en 1596 had Willem Barentsz, de beste 
navigator van Holland en een leerling van 
Plancius, de wateren verkend die boven Siberië 
lagen (o.a. Nova Zembla). De fondsen voor zijn 
reizen werden bekostigd door de Staten-Ge-
neraal van Holland en kooplieden die op zoek 
waren naar een andere route naar ‘de Oost’ 
(zeg maar Oost-Azië). Waarom was men op 
zoek naar een ander route naar de Oost? Het 
Midden-Oosten was voor christenen verboden 
gebied en de Portugezen beheersten de zuid-
oostelijke scheepvaartroute naar Indië. Om de 
daar te koop zijnde specerijen voor zichzelf te 
houden, waren de Portugese zeekaarten tot 
staatsgeheim verklaard. De Hollanders waren 
dus op zoek naar een alternatieve route naar 
Indië, via noordoostelijke richting. Met andere 
woorden een route die bovenlangs Siberië liep, 
dan naar beneden langs Japan, de Filipijnen 
en zo naar Oost-Indië. Nu weten we dat dit een 

T

In de vorige afleveringen (oktober-december 2017) van deze artikelenreeks 
heb ik u verteld over de guldens van Nederlands Nieuw-Guinea, Nederlands-
Indië, de Nederlandse Antillen, Suriname en Guyana.  Dit deel gaat over de 
ontdekkings tochten die door de (voor) compagnieën werden uitgevoerd en die 
de weg hebben gebaand voor de West-Indische en de Verenigde Oost-Indische 
Compagnie. Er werd eind 16e en begin 17e eeuw veel nagedacht over andere 
routes naar Indië waarbij men niet om Kaap de Goede Hoop hoefde te varen. 
door Piet Dees

Ontdekkingen en verkenningen 
de gulden in de nederlandse overzeese rijksdelen 4

afb.1 Het 
kunst-
matige 
schier-
eiland 
Decima 
(Japan)

afb.2 Brief 
uit 1857 naar 
St George 
d’Elmina, de 
bezit-
tingen aan 
Nederlandse 
Goudkust.
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onbegaanbare weg is, maar toen moest dat 
nog ontdekt en ondervonden worden. Van de 
vaderlandse geschiedenis kennen we de verha-
len over de overwintering van Willen Barentsz 
en zijn kapitein Jan van Heemskerck in 1596 op 
Nova Zembla (afb. 4).

Spitsbergen
Ontdekkingen en verkenningen van de gebie-
den bij de Noordpool waren ook nuttig voor de 
ontwikkeling van de walvisvaart. De ontdekte 
gebieden werden gebruikt en tijdelijk bewoond 
in de periode van de Walvisjacht. Op deze 
gebieden werden geen territoriale claims ge-
legd. De Hollandse pioniers van de walvisvaart 
waren in het begin (1614 - 1642) verenigd in de 
‘Noordsche Compagnie‘. Deze compagnie had 
een octrooigebied in de noordelijke Atlantische 
Oceaan tussen Straat Davis en Nova-Zembla. 
De walvisstations die in de jachttijd werden 
bewoond, waren gelegen op Bereneiland, later 
Jan Mayen-eiland genoemd, en op Spitsber-
gen. Spitsbergen had in die tijd een plaatsje 
genaamd Smeerenburg. Jan Mayen-eiland is 
later vernoemd naar Jan Jocobsz. May van 
Schellinkhout, die het eiland in juli 1614 ont-
dekte, beter gezegd hij deed er toen de eerste 
melding van (afb. 5). Een andere Nederlander 
die er enige weken eerder was, deed die mel-
ding niet omdat hij de positie van het eiland 
voor anderen geheim wilde houden. 

Spitsbergen dankt zijn naam aan Willem Ba-
rentsz die het eiland op 19 juni 1596 ontdekte 
(afb. 6+8). De vorm van de besneeuwde 
bergen was voor hem de reden voor deze 
naamgeving. Het eiland wordt thans Svalbard 
genoemd (afb. 7). 
Om de scheepsruimte van de walvisvaarders zo 
economisch mogelijk te benutten, werden op 
genoemde eilanden de geharpoeneerde walvis-
sen verwerkt tot walvistraan/olie (afb. 9). 
In de wintermaanden werden deze plaatsen 
onbewoond achtergelaten. In de zomer kwa-
men de walvisvaarders weer terug. 

Plancius de navigator 
Petrus Plancius (Pieter Patevoet) was betrok-
ken bij de West-Indische Compagnie en de 
Noordsche Compagnie en was tevens bekend 
als theoloog, astronoom, cartograaf en geo-
graaf. Hij was een van de initiatiefnemers van 
expedities die de Noordelijke passage naar 
Indië wilde ontdekken. Voor het ontdekken 
van een nieuwe zeeweg naar de ‘Oost’ had de 
Staten-Generaal een premie uitgeloofd van 
het toen hoge bedrag van ƒ 25.000,=. 
De noordoostelijke passage was gezien de 
tocht van Willem Barentsz op een mislukking 
uitgelopen. Er werd ook een noordwestelijke 
poging gewaagd. Geen wonder dat, voordat 
Henry Hudson op reis ging naar Noord-Ame-
rika, hij aanwijzingen van Plancius meekreeg. 

Ook die poging om daar een noordelijke route 
te vinden, liep op niets uit. De reis was toch 
een succes gezien de commerciële mogelijk-
heden van de nieuw ontdekte gebieden in de 
huidige Verenigde Staten van Amerika.
In 1602 werd Plancius benoemd tot cartograaf 
van de VOC. Vanaf 1599 gaf hij onderwijs aan 
schippers en stuurlui. Hij maakte meer dan 
100 land- en zeekaarten voor de VOC. Op 
15 mei 1622 stierf hij te Amsterdam. 

Ontdekkingen en verkenningen in 
Noord-Amerika, Australië, 
Nieuw-Zeeland en de Stille Oceaan
Bij de VOC- en WIC-gebieden is een onder-
scheid te maken tussen gebieden waar de 
Nederlanders zich permanent wilden vestigen 
en waar niet. Een nederzetting/kolonie, zeker 
in de begintijd van de Compagnieën, werd 
alleen gesticht met het doel handel te drijven 
(geen gedoe met burgers). Verdween de 
winstgevendheid van de handel in dat gebied, 
dan werd de nederzetting opgeheven. 
De grotere gebieden met permanente vesti-
ging/winstgevendheid, waren Nederlands-
Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen 
en Guyana (zie voorgaande afleveringen II 
en III), de Kaapkolonie, Nederlands Brazilië 
(Nieuw-Holland), Nieuw-Nederland (Nieuw-
Amsterdam/ Renselaers Patronaat) en 
Ceylon. Daarover later meer.

afb.3 Brief met een portobedrag van 
8 gulden. Viermaal het twee gulden stempel 
afgedrukt.  (collectie P.R. Bulterman)

afb.4 Deel van een Nederlandse kaart van 
Nova-Zembla uit 1612

afb.7 Een 
landkaart 
van het 
eiland 
Spitsbergen

afb.8 ‘Het 
Nieuwe 
land’ is 
Spitsbergen

afb.5 Bereneiland in de Noordelijke 
IJszee later ‘Jan Mayen eiland’ genoemd

afb.6 Een lokale postzegel van 
10 øre van Spitsbergen (vanaf 
1925 ‘Svalbard’ genoemd).
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Het werelddeel Oceanië
De ronding van Kaap Hoorn, het zuidelijkste 
puntje van het Amerikaanse continent door 
Willem Cornelisz Schouten en Jacob le Maire 
op 29 januari 1616 was een erg belangrijke 
gebeurtenis (afb. 10). Deze ontdekkingsreis 
was essentieel voor de verdere ontdekking van 
de wereld door de Europeanen. Deze Nederlan-
ders (her)ontdekten hierdoor een nieuwe route 
tussen de Atlantische Oceaan en de Stille Zuid-
zee of de Stille Oceaan maar ook een nieuw en 
onbekend werelddeel (het latere Oceanië).
Het bijzondere van deze ontdekkingsreis is dat 
deze reis niet door de VOC werd georganiseerd 
en gefinancierd; in tegendeel. Hoe dat kwam, 
is een prachtig verhaal en een verhaal van alle 
tijden. 
De schatrijke Amsterdamse koopman Isaac 
Le Maire was enige jaren na de oprichting 
van de VOC uit deze organisatie gezet. Na dit 
gedwongen vertrek, deed hij er alles aan om 

het monopolie van de VOC in de ‘Oost’ te door-
breken. In die tijd leefde bij de zeevaarders het 
idee dat er in het zuiden nog een onbekend 
werelddeel Zuidland of Terra Australis Incog-
nita moest bestaan. Een groot land ten zuiden 
van de straat van Magellaan maar er zou 
ook een grote open zee achter die zeestraat 
kunnen liggen. Isaac Le Maire bedacht dus 
een plan dat een tweeledig succes zou kunnen 
opleveren. Als niet het ’Zuidland’ zou worden 
gevonden dan was er ook nog de kans dat er 
een alternatieve route naar de Stille Oceaan 
zou worden gevonden om zo Indië te bereiken. 
Als zijn zoon Jacob en Willem Cornelisz 
Schouten deze alternatieve route zouden 
ontdekken dan gold het alleenrecht van de 
VOC niet meer en kon de familie Le Maire toch 
in Azië handel gaan drijven. 
Toen de twee ontdekkingsreizigers uiteindelijk 
via de stille oceaan in Nederlands-Indië aankwa-
men, werd hen door de VOC verboden handel te 

drijven. Hun schip werd zelfs in beslag genomen. 
Zij werden met de eerstvolgende VOC-retour-
vloot terug naar Nederland gestuurd. Toen 
Isaac le Maire hoorde dat zijn schip en lading in 
beslag was genomen, klaagde hij de VOC aan. De 
Staten-Generaal oordeelde pas in 1619 dat de 
inbeslagname door de VOC onrechtmatig was 
en de VOC moet de schade vergoeden. 
Het opboksen tegen een machtige organisatie 
als de VOC had weinig kans van slagen.
De nieuwe route heeft geen commercieel suc-
ces gekend maar de ontdekkingsreis heeft de 
expeditieleden wel onsterfelijk gemaakt; de VOC-
personen die hen dwarsboomden, kent niemand.
Het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika 
noemden Schouten en Le Maire, Kaap Hoorn 
omdat veel bemanningsleden van de expeditie 
uit de plaats Hoorn afkomstig waren. De nieuw 
ontdekte zeestraat werd naar Jacob Le Maire 
genoemd; en de eilanden bij de Vogelkop van 
Nieuw-Guinea heten de Schouten Eilanden. 
Niet in bezit genomen plaatsen en gebieden 
door de VOC zijn bijvoorbeeld de gebieden die 
door Abel Tasman zijn verkend zoals Austra-
lië, Tasmanië, Nieuw-Zeeland en de Tonga 
eilanden. Dit geldt ook voor de Paaseilanden 
(Paasch-Eyland) welke door Jacob Roggeveen 
op 5 april 1722, paaszondag, werden ontdekt 
(afb. 11+12). Deze eilandengroep behoort 
tegenwoordig tot Chili. 

De Tonga-eilanden
Abel Tasman noemde drie van deze Tonga-ei-
landen Middelburg, Amsterdam en Rotterdam 
(afb. 13 en 14). 

afb.9 Traankokerij op het eiland Jan Mayen geschilderd C. de Man uit 1637

afb.10 Jacob Le Maire, het portret is uit 14 december 1616

afb.11 De beroem-
de beelden op de 
Paaseilanden.

afb.12 Een 
postzegel van 
Paaseiland / Chili

afb.13 Reede van ‘Diemensland’ op Tonga. afb.14 Scheepsjournaal van Abel Tasman, t› Eijlandt 
Amsterdam, nu Tongatapu 1643

afb.15 Tonga en Fidji-eilanden getekend in het 
scheepsjournaal van Abel Tasman 1643
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Deze 177 eilanden liggen ongeveer 2.000 ki-
lometer ten noordoosten van Nieuw-Zeeland. 
Hij was overigens niet de eerste Nederlander 
die de eilanden bezocht. Dat waren al in 1616 
de Nederlandse ontdekkingsreizigers Willem 
Cornelisz Schouten en Jacob le Maire die een 
noordelijk eiland van de eilandengroep be-
zochten. Zij bezochten als eerste Europeanen 
het gebied dat men later Polynesië (Grieks 
voor veel eilanden) gaat noemen. 
Het is een gebied met een oppervlakte negen 
maal zo groot als het oude West-Europa. De 
randen van het gebied hebben bijna de vorm van 
een driehoek met linksonder Nieuw-Zeeland, de 
bovenkant van de driehoek vormen de Hawaï 
eilanden (met daartussen Fiji, Tonga en Samoa) 
(afb. 15) en rechts onder de Paaseilanden. In 
het midden van de driehoek ligt Tahiti. Heel 
bijzonder is dat Tonga altijd buiten de greep van 
de koloniale machten is gebleven. Het land heeft 
het eigen landsbestuur nooit verloren (afb.16). 

Australië 
In de populaire Angelsaksische geschied-
schrijving krijgt James Cook als ‘herontdek-
ker’, van Australië, Nieuw-Zeeland en de Tonga 
eilanden, praktisch alle aandacht en eer. 
Maar liefst 127 jaar nadat Abel Tasman deze 
plaatsen had verkend en gedeeltelijk in kaart 
had gebracht, bezocht James Cook pas die 
gebieden (afb.17 en 18). 
Cook maakte bij zijn verkenningen gebruik van 
de informatie die Abel Tasman meer dan een 
eeuw eerder had verzameld (afb. 19). James 
Cook completeerde deze ontdekkingen met be-
hulp veel modernere instrumenten en technie-
ken die inmiddels hun intrede hadden gedaan.
Bij raadpleging van populaire geschiedkundige 
werken is het aan te bevelen eerst te kijken 

naar de oorspronkelijke schrijver en uitgever 
van het (vertaalde) werk, want chauvinisme 
ligt in dit soort zaken constant op de loer.

Tasmanië
De Engelsen hebben Australië en Nieuw-
Zeeland in de 18e eeuw in bezit genomen. Om 
Australië te koloniseren, werden in bepaalde 
landsdelen Engelse strafkoloniën gesticht. Op 
die manier werden die gebieden bevolkt met 
Europeanen. Een plaats waar een dergelijke 
strafkolonie werd gesticht was ‘Van Diemens-
land’ (afb. 20+21). Het eiland had die naam 
gekregen van Abel Tasman die het noemde 
naar de toenmalige gouverneur-generaal van 
Nederlands-Indië. Die naam had daardoor voor 
de latere bevolking een nare klank gekregen. 

Daarom besloten de Engelse autoriteiten het 
eiland te noemen naar zijn ontdekker; en de 
naam werd veranderd in ‘Tasmanië’ (afb. 22).
Tegenwoordig wordt ook in Australië objectiever 
gekeken naar de eigen vaderlandse geschiede-
nis dan in de Engelse tijd. Nu worden veel post-
zegels uitgegeven met betrekking tot de ‘echte’ 
eerste Europese ‘ontdekkers’ of bezoekers van 
Australië. Dit blijkt bijvoorbeeld uit het herin-
neringsvelletje van Dirk Hartog (afb. 23). Hij be-
zocht op 25 oktober 1616 als eerste Europeaan 
de westkust van Australië. Hij plaatste een paal 
met daaraan een tinnen bord gespijkerd. Op dat 
bord deed hij melding van zijn bezoek en het 
bord is het oudst bekende Europese voorwerp 
uit de Australische geschiedenis.

(Wordt vervolgd)

afb.23 Dirk 
 Hartog bezocht als 
eerste Europeaan 
de westkust van 
Australië.

afb.16 Het zegel heeft een watermerk 
van zeeschildpadden.

afb.17 Twee derde van de Australi-
sche kustlijn is door Hollanders in 
kaarten vastgelegd.

afb.18 Australië werd begrijpe-
lijk lange tijd ‘Nova Hollandia’ / 
Nieuw-Holland genoemd.

afb.21 ‘Van Diemensland’ 
genoemd naar de gouverneur-
generaal van Nederlands-Indië.

afb.22 Tot 1913 gebruikte 
Tasmanië eigen postzegels.

afb.19 De reis van Abel Tasman op een zeekaart uitgebeeld. afb.20 Anthoni van Diemenslandt zoals het eiland door Tasman in 1642 werd genoemd.
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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.
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e bladert wel eens door een album, kijkt 
wat langer naar enkele zegels, en vraagt 
je dan ineens af: waarom eigenlijk? 
Bijvoorbeeld de serie cijferzegels, 

uitgegeven in de jaren 1883-1890. Waarom is de 
5 cent eerst in lichtgroen verschenen en enkele 
jaren later vervangen door blauw? Voldeed de 
lichtgroene kleur niet? Misschien een voorschrift 
van de Wereldpostvereniging (UPU)? Of was er 
een andere reden?
Voordat we het antwoord zoeken op deze vraag, 
lijkt het ons zinvol na te gaan waarom de cijfer-
zegels überhaupt zijn uitgegeven. Immers, op de 
3 cent na bestonden de waarden van 1, 2, 2½, 
en 5 cent al in het koningstype. We raadplegen 
het prachtige Handboek der Postwaarden van 
Nederlandsch-Indië, deel I: ‘Reeds in 1880 kwam 
bij de postadministratie in Nederland het plan ter 
sprake om – in navolging van het buitenland – 
van alle zegels van lage bedragen, die meer 
bijzonder voor het frankeeren van drukwerken, 
monsters, enz. bestemd waren, het medaillon, 
dat de beeltenis van den vorst (of het rijkswa-
pen) bevatte, te vervangen door een groot en 
zeer duidelijk cijferteeken. Aan het Departement 
van Koloniën werd in overweging gegeven om dit 
type ook in Indië in te voeren, waardoor minder 
gevaar zou bestaan voor vergissingen, die – bij 
het groot aantal soorten van zegels en het be-
perkte aantal van duidelijk, vooral des avonds bij 
lamplicht te onderscheiden kleuren – voor dien 
maar al te dikwijls mogelijk waren. Voor die wijzi-
ging zouden, naar gelang de nieuwe bestellingen 
uit Indië werden ontvangen, in aanmerking te 
komen de zegels van 1, 2, 2½ en 5 cent. Wegens 
de tamelijk aanzienlijke kosten van aanmaak 
van een nieuw cliché en het tijdroovende van het 
aanmaken daarvan, zag het Departement van 
Koloniën er toen echter van af.’ 
Maar in oktober 1881 gaf de Indische postadmi-
nistratie de wens te kennen de zegels in de lage 
waarden te vervangen door een nieuw type. Er 
kwamen te vaak vergissingen voor, omdat de 
kleuren van met name de 2 en 10 cent koningsze-
gels vooral ’s avonds bij kunstlicht (zoals de in In-
dië gebruikte petroleumlampen) nauwelijks van 
elkaar te onderscheiden waren. Postambtenaren 
die ’s avonds in het postkantoor frankeringen van 
poststukken controleerden ondervonden vaak 
hinder van de kleurgelijkenis van deze zegels. Dit-
maal vond het Departement van Koloniën deze 
argumenten wel steekhoudend. Bovendien had 
men inmiddels een kostenbesparende ervaring 
opgedaan met de aanmaak van de Nederlandse 
portzegels van 1881: het medaillon werd uit de 

bestaande clichés geboord en vervangen door 
een nieuw cijfermedaillon. Dat werd nu ook 
gedaan met de Indische konings zegels. De rand-
tekening, ontworpen door maison Virey  Frères te 
Parijs, bleef zo behouden. Als eerste cijferzegel 
verscheen in 1883 de oranjegele 2½ cent. 
De lichtgroene 5 cent kent maar één oplage, 
waarvan in 1886 1.000.000 zegels naar Indië 
zijn verzonden en in 1889 nog een restant van 
75.800 stuks. Het vroegst bekende gebruik da-
teert uit september 1887. Behalve de lichtgroene 
cijferzegel bestaat er ook een briefkaart van 
5 cent in dezelfde kleur groen op roomwit karton-
papier. Deze briefkaart werd in een aantal van 
1.500.000 exemplaren eveneens voor het eerst 
in 1886 naar Indië verscheept.
De bestellingen van papier en karton voor de 
productie van de Nederlandse postwaarden werd 
verzorgd door het Departement van Verkeer, 
Handel en Nijverheid. Voor Indië was het Depar-
tement van Koloniën daarvoor verantwoordelijk. 
Begin januari 1888 kwamen beide departemen-
ten overeen, dat in het vervolg de inkoop van 
papier en karton zou worden gedaan door het 
Departement van Verkeer, Handel en Nijverheid. 
Een gevolg daarvan was dat de kleur voor het 
karton van de Indische briefkaart moest wijzigen. 
Immers, de  aan tallen te drukken Nederlandse 
brief kaarten waren veel groter dan Indische. 
Men kon daarom kiezen voor de kleuren roze of 
lichtblauw, de kartonkleuren van de Nederlandse 
briefkaarten van 2½ en 5 cent. Maar de in Indië 
gebruikte groene kleur van het zegelbeeld kwam 

niet goed over op zowel roze als lichtblauw 
karton. Daarop werd besloten de nieuwe Indische 
briefkaart uit te voeren in een blauwe bedrukking 
op lichtblauw karton. In lijn met dit besluit werd 
in januari 1889 ook de kleur van de lichtgroene 
postzegel van 5 cent gewijzigd in blauw. Omdat 
de afstempeling op de zegel goed leesbaar 
diende te zijn, werd drukkerij Joh. Enschedé & 
Zonen verzocht een niet te donkerblauwe kleur 
te gebruiken, maar het blauw waarin de 10 cent 
postzegel van Curaçao uit 1873 werd gedrukt. 
In de loop van 1889 werden de eerste blauwe ze-
gels van 5 cent uit Nederland ontvangen, volgens 
het Handboek 1.000.000 stuks. Het vroegste ge-
bruik kennen we uit april 1890. De groene zegels 
van 5 cent raakten medio 1891 uitverkocht.
De groene en blauwe zegels van 5 cent waren 
hoofdzakelijk bedoeld voor de frankering van 
drukwerk en nieuwsbladen tot 50 gram naar UPU-
lidstaten. De afbeelding toont een omslagbandje 
voor een drukwerk, uit Soerabaja verzonden op 
16 augustus 1890 naar Hartford in de U.S.A.
Terug naar uw verzameling. De blauwe 5 cent is een 
gemakkelijk te vinden zegel, zeker gebruikt. Maar 
probeert u ook eens een mooi getande, zorgvuldig 
gestempelde lichtgroene zegel te bemachtigen!

Peter Storm van Leeuwen

Literatuur
R.A. Sleeuw, De emissies 1870, 1883 en 1892 van 
Nederlandsch-Indië, Bondsreeks deel 4, 1992
Handboek der Postwaarden van Nederlandsch-Indië, deel I, 
hoofdstuk IV, N.V.v.P., 1920
Verslag omtrent den Post- en Telegraafdienst in Neder landsch-
Indië over het jaar 1886, p. 25 en over het jaar 1889, p. 19
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Tempo doeloe 1890

et veel interesse heb ik het 
boeiende artikel over ‘Sede 
vacante’ in het Maandblad 
van oktober gelezen.

Jammer dat de schrijver van dit 
artikel meende te moeten eindigen 
met een voetnoot over seksueel 
misbruik binnen de R.K. kerk. 

Deze  problematiek heeft mijns 
inziens niets te maken met het 
onder werp: ‘Sede vacante’.

Pierre Thöni

Voetnoot

L E Z E R S P O S T

M
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Jubileumnummer
Al 35 jaar lang komen leden van 
de Vereniging voor Kinderpost-
zegels en Maximafilie bijeen 
om kennis en kunde over hun 
gezamenlijke interessegebied 
te delen. Dit heugelijke feit werd 
gevierd met een tentoonstelling 
op Postex waarbij de vereniging 
57 kaders heeft mogen vullen. 
Bovendien verscheen er al eerder 
een extra dik jubileumnummer van 
het kwartaalblad van de vereniging 
(A4-formaat, full colour). Een uit-
stekende manier om eens kennis te 
maken met dit brede verzamelge-
bied. Auteur Ronald van der Leeden 
geeft ons een indruk van wat men 
zoal kon verwachten op de Postex. 
Hij beschrijft een collectie die 
georiënteerd is op de ontstaans-
geschiedenis van de maximafilie 
in Europa die de periode tussen 
1872 en 1937 beslaat. Voorloper 
van de maximumkaart was de 
gegraveerde postkaart, die in een 
gunstig geval een aantal overeen-
komsten vertoonde met de daarop 
aangebrachte postzegel. Een grote 
stap voorwaarts was de introductie 
van de geïllustreerde postkaart op 
het eind van de 19e eeuw waardoor 
men gemakkelijker afbeeldingen 
kon overbrengen. Die afbeeldin-
gen bestonden toentertijd vooral 
uit zeer verluchte portretten van 
monarchen of afbeeldingen van 
wapenschilden. Uiteraard ging deze 
beperkte thematiek prima samen 
met de toenmalige postzegels. 
Langzamerhand kreeg de fotografie 
meer invloed op hetgeen wat werd 
afgebeeld en de definitieve omslag 

naar de foto vond in de vroege 
20e eeuw plaats. Zie bijvoorbeeld 
afbeelding I waarop verschil-
lende foto’s van de Spaanse koning 
Alfons XIII op een prentbriefkaart 
zijn gecombineerd met een postze-
gel van deze vorst. Van der Leeden 
geeft ook aan dat maximumkaarten 
vanaf begin jaren ’30 slechts op 
verzoek werden afgestempeld: een 
aanwijzing dat de specialisatie 
tegen die tijd een erkend verza-
melgebied was geworden. Een 
zeer informatief en overzichtelijk 
artikel! Twee uitvoerige bijdragen 
zijn grotendeels van de hand van 
voorzitter Edward Froon. Samen 
met Herman Verduijn heeft hij aller-
eerst de imposante collectie Voor 
het Kind van laatstgenoemde op 
papier gezet. Verduijn had namelijk 
12 kaders tot zijn beschikking op 
Postex waarin hij een globale maar 
zeer omvangrijke geschiedenis laat 
zien van onze kinderpostzegels. 
Het artikel fungeert als een rijk geïl-
lustreerd handvat voor Verduijns 
collectie. Een heel ander onderwerp 
bespreekt Froon naar aanleiding 
van een recente uitgifte van PostNL 
uit februari ter ere van het 200- 
jarig jubileum van het Rijksmuseum 
voor Oudheden. Aan de hand van 
maximumkaarten verhaalt de 
auteur over de oudste primitieve 
kunstuitingen van de mens. Hij 
leidt de lezer langs millenniumoude 
grotschilderingen diep verholen in 
Frankrijk en Spanje en imposante 
megalithische steenkringen zoals 
Stonehenge. 
www.kindmax.nl

Olympiadezegels 1928
Eens per halfjaar verschijnt het 
blad Notities van de Nederlandse 
Academie voor Filatelie. Dit illus-
tere genootschap brengt specialis-
tische kennis in de filatelie onder 

de aandacht en bundelt deze in het 
genoemde periodiek. Al voor de 
zomer verscheen in Notities 57 een 
uitvoerig verslag van Pim van den 
Bold die alle ruimte kreeg om het 
postale gebruik van de Olympiade-
zegels 1928 te beschrijven. In het 
septembernummer van Thema 
verscheen hiervan een beknopt, 
afgeleid artikel waarin slechts één 
aspect werd besproken van dit 
78-paginatellend standaardwerk 
over het ‘Doel en gebruik van de 
acht frankeerwaarden van de Ne-
derlandse Olympiadezegels 1928’. 
In Notities komt allereerst de tot-
standkoming van deze emissie aan 
bod. Aangezien Van den Bold zich 
ten doel stelt om de relatie tussen 
de op de postzegels vermelde fran-
keerwaarde en de toenmalige ta-
rieven inzichtelijk te maken, maakt 
hij dankbaar gebruik van diverse 
olympiadeverzamelingen om alle 
mogelijkheden te onderzoeken. Op 
27 maart 1928 verschenen de acht 
zegels aan de loketten. Doordat 
het drukwerktarief binnen land nog 
op 1 februari 1928 was verlaagd 
van 2 naar 1½ cent zou het logisch 
zijn geweest als de 2c zou worden 
 teruggetrokken. Er was immers 
geen behoefte meer voor. Van den 
Bold meldt echter dat dit een (niet 
postaal) probleem zou opleveren. 
Op de 2c staat namelijk een scher-
mer afgebeeld en juist de scherm-
sport genoot bijzondere aandacht 
bij het Olympisch Comité. Zowel 
de voorzitter als secretaris hadden 
banden met de Schermbond en 
Nederland had in het verleden 
vele resultaten behaald in deze 
specifieke tak van sport. De post-
zegel met de schermer moest 
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samenstelling nederland: Hugo Brieffies, h.brieffies@gmail.com buitenland: Jan Vellekoop, wijlazenvooru@gmail.com

dus wel gehandhaafd worden! 
Uiteindelijk bedacht men een list. 
Per 1 februari werd een zogenoemd 
‘spoeddrukwerktarief’ in het leven 
geroepen waarvoor men 2 cent 
moest dokken… Deze list hield tot 
1946 stand. Afbeelding II toont 
de 2 cent Schermer. Hier overge-
frankeerd met ½ cent omdat de 
afzender waarschijnlijk per abuis 
nog dacht dat het drukwerktarief 
2 cent bedroeg. 
De auteur verduidelijkt de relatie 
tussen de 8 zegels en de tarieven 
destijds met een overzichtelijke, 
kleurrijke tabel waarin ongeveer 
iedere mogelijkheid is opgenomen. 
Alvorens de echte inventarisatie 
begint, besteedt Van den Bold 
aandacht aan wat hij wel of niet 
geschikt acht voor zijn onderzoek. 
Telt maakwerk bijvoorbeeld mee? 
En wat te doen met mengfranke-
ringen waarin ook andere emissies 
zijn verwerkt? Eveneens worden 
enige onder- en overfrankeringen 
van Olympiade 1928 besproken. 
Een zeer wetenschappelijke 
benadering. Vervolgens – in ruim 
40 pagina’s – bespreekt Van den 
Bold legio poststukken waarvan hij 
het gebruikte tarief onderzocht. 
Alle worden zeer secuur beschre-
ven. Hierbij neemt hij ook de meng-
frankeringen mee. Zeer speciaal 
zijn daarbij de mengfrankeringen 
met de Luchtpostzegels 1928. Uit-
eindelijk heeft de auteur een kleine 
100 stukken met Olympiadezegels 
uitvoerig besproken waarbij een 
gedegen inleiding en een kritische 
kijk op potentieel maakwerk niet 
ontbreken. Met recht een artikel 
van academische kwaliteit. 
www.nedacademievoorfilatelie.nl

http://kindmax.nl/
http://www.nedacademievoorfilatelie.nl/
http://www.nedacademievoorfilatelie.nl/
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1968
De sixties (de jaren zestig uit de 
vorige eeuw) lijken weer geheel 
springlevend, tenminste wan-
neer we sommige hedendaagse 
meubelinrichters en woningen van 
binnen bekijken. Ook in haardracht 
en kledingmode keert het nodige 
uit dat jaar al weer in het straat-
beeld terug. Het Norsk Filatelistisk 
Tidskrift (NFT) nr. 6 van dit jaar 
brengt het kalenderjaar 1968 als 
onderwerp voor een thematische 
collectie. Dat kan met postzegels 
uit het jaar zelf uiteraard, maar 
inmiddels ook met een groeiend 
aantal meer recente emissies. 
Postbedrijven sluiten graag aan 
bij deze golf van nostalgische 
gevoelens onder het publiek. 
Zo fleurden de USA in 1999 het 
50-jarig jubileum van een bekend 
Beatles-album uit 1968 op met 
een voornamelijk geelgekleurde 
onderzeeboot op een postzegel, 
terwijl België een paar jaar terug 
met maar liefst 80 zegels een 
reisje door de 20e eeuw maakte. 
Daarbij ook een zegel ter herin-
nering aan de studentenrevolte 
in Parijs in 1968. Uiteraard zijn er 
ook minder leuke gebeurtenissen 
in postzegels vastgelegd, zoals de 
moorden op Martin Luther King en 
Robert Kennedy. Op sportgebied 
vielen in 1968 de Olympische 
winter- en zomerspelen nog in 
hetzelfde jaar.
Het NFT-nummer besteedt verder 
nog aandacht aan de eerste 
grote postzegeltentoonstelling 
in Noorwegen, in de toen nog 
Christiania geheten hoofdstad, dit 
jaar 100 jaar geleden. Een artikel 
over de Noorse kunstenaar Sverre 

Morkens vertelt ons dat deze 
nijvere postzegelgraveur inmiddels 
195 postzegels heeft ‘gestoken’. 
Hij lijkt nog wel even door te willen 
gaan. 
www.filatelist.no

Scheiding voorzien
Onder deze kop introduceert 
Manfred Klimmeck in de Deutsche 
Briefmarken-Zeitung (DBZ) van 
14 september nog een filatelistisch 
jubileum. Dit jaar is het 170 jaar 
terug dat de Britse uitvinder Henry 
Archer een patent aanvroeg op 
een apparaat om postzegels in 
ongetande postzegelvellen aan alle 
zijden te perforeren, waardoor het 
bewerkelijke met een schaar uit 
een vel knippen verleden tijd zou 
worden. Bijgaand plaatje uit zijn pa-
tentaanvraag laat zien hoe hij losse 
perforeernaalden daarbij zodanig 
in een ‘kam’ ordende dat daarmee 
twee rijen van twaalf zegels in één 
handeling aan drie zijden konden 
worden doorboord. Zijn apparaat 
was bedoeld voor Britse postzegels, 
die toen nog in rijtjes van twaalf 
naast elkaar werden gedrukt.
Een geheel andere scheiding streeft 
de huidige Amerikaanse presi-
dent na. Linn’s stamp news van 
5 november weet te melden dat op 
17 oktober een zegsman van het 
Witte Huis bekendmaakte dat de VS 
uiterlijk 1 januari 2020 hun lidmaat-
schap van de Wereldpostvereniging 
willen beëindigen. Het jaar 2019 wil 
men gebruiken om nieuwe bilate-
rale afspraken met landen wereld-
wijd te maken. Het besluit is vooral 
gericht tegen China, een pakje van 
twee kilo verzenden kost namelijk 
binnen Amerika ongeveer 20 dollar, 
maar vanuit China verzonden kan 
het via de UPU-afspraken al voor 
5 US dollar. Daar wil President 
Trump een eind aan maken. Trump 
houdt sowieso niet zo van het lid 
zijn van organisaties waarin ‘zijn’ 
USA evenveel stemrecht heeft als 
een land met bijvoorbeeld evenveel 
inwoners als Tokelau (ca. 1.300) 
of Vaticaanstad (ca. 800). Daar 
moeten we toch wel enig begrip 
voor tonen? 
www.deutsche-briefmarken-
zeitung.de 
www.linns.com

de beide binnenlandse postsoorten 
is inmiddels opgelopen van in 1968 
4 of 5 pence naar anno nu 58 of 
67 pence. Rondom het onderwerp 
valt inmiddels een aardige speciaal-
collectie bij elkaar te brengen.
De uitgever van het genoemde tijd-
schrift, de beursgenoteerde Stanley 
Gibbons Group PLC, voortgeko-
men uit de oudste nog bestaande 
postzegelhandel (sinds 1856), lijkt, 
zo blijkt uit het julinummer, na een 
kapitaalinjectie van 20 miljoen 
pond door een Londens investe-
ringsfonds, gered van een zekere 
ondergang. De groep was in zeer 
zwaar weer gekomen door de eco-
nomische crisis, de terugloop van 
het aantal verzamelaars en vooral 
door slecht management. Men had 
het bedrijf onder andere uitgebreid 
met een sterk verliesgevende meu-
belveiling en een beleggingstak. 
Voortaan concentreert men zich 
weer op de handel in postzegels en 
in de informatievoorziening daar-
over. Zowel via het eigen tijdschrift 
als via de nog steeds wereldwijd 
gezag hebbende eigen catalogi. Het 
zal nog wel even duren voordat de 
koers van het aandeel, dat in 2016 
instortte van 3 pond naar 4 pence, 
weer op het oude niveau is. De 
beroemde winkel aan de Strand 399 
in Londen blijft gelukkig het hart 
van de onderneming. 
www.stanleygibbons.com 

BUITENLANDSE BLADEN

50 jaar 2nd class
16 september jongstleden was 
het precies 50 jaar geleden dat in 
Groot-Brittannië het oude systeem 
met onderscheid tussen enerzijds 
brieven en anderzijds briefkaarten, 
drukwerken en kranten werd ver-
vangen door iets nieuws. De Britse 
posterijen leden elk jaar verlies, had-
den met name in Londen een enorm 
tekort aan postbodes en zagen ook 
nog eens dat 80% van alle post in 
het begin van de avond werd afgege-
ven of gepost. Het was daardoor een 
dagelijkse veldslag om al die post 
’s avonds nog weg te werken en de 
volgende dag besteld te krijgen.
Diverse opties werden overwogen: 
minder bestellingen (in Londen bij-
voorbeeld toen nog drie per dag, op 
zaterdag twee), inzet van vrouwe-
lijke postbodes en parttimers of het 
vervroegen van de buslichting in de 
vooravond. Automatisch sorteren 
stond nog in de kinderschoenen, 
het meeste werk werd nog hand-
matig gedaan.
Uiteindelijk viel de keuze op een 
oplossing waarbij het publiek kon 
kiezen hoeveel bezorgsnelheid 
men wenste. Eersteklaspost bleef 
de volgende werkdag bezorgd, 
tweedeklaspost pas op de tweede 
dag. Cyril Parsons dook in de 
Britse postarchieven en belicht in 
Gibbons Stamp 
Monthly van 
oktober de 
geschiedenis van 
het ingrijpende 
verandertraject 
dat volgde. 
Er kwam een 
nieuwe tarief-
structuur en veel 
brievenbussen 
kregen een extra 
gleuf om de twee 
soorten post 
direct te kunnen 
splitsen. Uiter-
aard moest het 
publiek zorgvul-
dig worden voor-
bereid op al deze 
veranderingen. 
Al na een paar 
jaar werd die 
tweede dag voor 
2nd class mail 
opgeschoven 
naar de derde 
dag. Het prijs-
verschil tussen 

http://www.filatelist.no/
http://www.filatelist.no/
http://www.deutsche-briefmarken-zeitung.de/
http://www.deutsche-briefmarken-zeitung.de/
http://www.deutsche-briefmarken-zeitung.de/
http://www.linns.com/
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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.
Nederland € 0.60 per 1 EURO.
Liechtenstein € 0,25 per 1 SFR (vanaf 1996).
Canada € 0,23 per 1 DOLLAR.
Engeland € 0,45 per 1 GBP.
U.S.A. € 0,30 per 1 DOLLAR.
Oostenrijk € 0,50 per 1 EURO.
Zwitserland € 0,50 per 1 SFR.
Duitsland Euro Zegels € 0,70 per 1 EURO.

U kunt uw frankeergeldige postzegels inleveren tijdens de 
eindejaarsbeurs op 27 en 28 dec 2018 in Barneveld.

  

  

Ook op de Eindejaarsbeurs!

Poststukken en stempels
van Nederland en Ned. Indië

Klassiek Nederland en Overzee

Bredase Postzegelhandel Bredase Postzegelhandel 

Voorschotense PostzegelhandelVoorschotense Postzegelhandel

Postzegelhandel Nisja v.o.f.Postzegelhandel Nisja v.o.f.

Zegels Nederland en Overzee
op type/tanding, Port, Roltanding etc.

Europese landen en Israël

Specialist in rol- en  automaatzegels
van Nederland, plaatfouten, 
puntstempelsenperfinsetc.

Tevens uitgebreid Scandinavië 

Internet:
 Webwinkel: www.postbeeld.nl  

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

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

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

 Openingstijden winkels: wo t/m za 10-17u, kantoor: ma t/m vr 10-17u.
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Gevraagd
Nederlandse Telegramformulie-
ren en/of –enveloppen of andere 
telegrafie stukken; Rijkstelegraaf of 
private (spoorweg)onder nemingen 
(geen PTT, geen geluks telegram-
men). Mail met scan naar: 
 telegramverzamelaar@gmail.com

Aangeboden
Te koop aangeboden diverse postfris-
se postzegels Oostenrijk van de jaren 
1975 t.e.m. 1997 voor 30% van de cat.
waarde (Michel) en gebruikte zegels 
tot 1999 (25%). Stuur uw mancolijst 
naar  w.steenbergen@tele2.nl

Te koop kilowaar postzegels 
± 4 kilo per zak. Prijs per zak € 12,-. 
A. F lören Gouda. Tel: 0182-514753.

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

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

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

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

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

Studiegroep 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!
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Een industrie die in de Eerste 
Wereldoorlog goede zaken deed 
was die van de prentbriefkaarten. 
De persen draaiden volop… ook in 
Frankrijk. Er waren 700 fotostudio’s 
waar zo’n 80.000 verschillende 
uitvoeringen werden ontworpen en 
er 5.000.000.000 propagandakaar-
ten in productie waren. In de Eerste 
 Wereldoorlog (1914-1918) waren 
deze kaarten hét communicatiemid-
del tussen front en thuis. Ze dienden 
één doel: het moreel van de soldaten 
en de familieleden hoog houden.
Historicus Ed Arnold heeft uit een 
uitgebreide collectie van Franse 
propagandakaarten een selectie 
gemaakt voor het boekje Thuis-
front. Deze heeft hij op de wijze 

Thuisfront

Ed Arnold

  

THUISFRONT
Een selectie Franse propagandakaarten 
uit de Eerste Wereldoorlog

Met een voorwoord van Hans Aarsman

  Zo’n 700 Franse fotostudio’s produceerden tijdens La Grande Guerre        

van ’14-’18 zo’n vijf miljard propagandakaarten in 80.000 verschillende 

uitvoeringen. In een golf van affectie tussen thuis en front en vice versa 

speelden ze een rol in het hoog houden van het moreel. Naast het oproepen van 

mooie herinneringen en het bieden van morele steun, zijn de boodschappen op 

briefkaarten ook nog eens kort, dus eenvoudig te censureren.

Haut les coeurs! Gloire au drapeau Français. Unis pour la liberté. A l’ aurore 

des grands jours triomphants …  Ondanks de propagandistische grandeur van 

de beeldkant wisten de ansichtkaartenmakers maar al te goed dat fotografi e 

niet slechts het medium van het realisme hoeft te zijn. Men manipuleerde 

naar hartenlust, zodat eigenbelang en zakeninstinct hand in hand konden 

gaan met het door de Franse overheid gewenste nationalisme en chauvinisme. 

De beschreven achterkanten zijn schokkend weinig verheven en ademen 

vooral praktische dagelijksheid. 

“Wat een bijzondere verzameling is dit. Je ziet de propaganda voor de oorlog in 

zijn meest geraffi neerde vorm. Groot is de tegenstelling met de realiteit. Een 

boek vol scherp gefi leerde oorlogsgekte.”  –  Hans Aarsman

U
itgeverij Jo

h
n

 A
rn

o
ld

WOI_OMSLAG_DEF.indd   1 07-10-16   10:53

Generaal Joseph Joffre (1852-1931) ziet 
toe op de veiligheid van de kinderen van 
Frankrijk. Wat dat waard was, zou blij-
ken. In 1916 werd hij weggepromoveerd 
tot maarschalk, een ceremoniële functie.

Een jaarlijkse klassieker. De 121e 
(2019) alweer van het beurs-
genoteerde Engelse postzegelhuis. 
De belangrijkste wijziging ten op-
zichte van de voorgaande editie is 
de catalogisering van Indiase zegels 
gebruikt in de twee hoofdpostkan-
toren van Aden. Er is werk gemaakt 
van het vervangen van kleuren-
illustraties daar waar dat nog niet 

gebeurd was en er zijn de nodige 
prijsmutaties aangebracht. Zowel 
naar boven als naar beneden.
Na oud komt jong. De eerste editie 
(2018) van de catalogus  Middle East 
werd uitgebracht.  Feitelijk is het een 
herschikking van van voorgaande 
catalogi en termen als repriced, 
updated en now  included passen hier 
dan ook niet bij een eerste editie.

Beide uitgegeven door Stanley Gibbons
Commonwealth:
A4, 662 pag., gebonden. 
SBN: 978-1-911304-28-9. 
Prijs in UK: £ 89,95
Middle East: 
17x24cm, verlijmd. 
ISBN: 978-1-911304-26-5. 
Prijs in UK: £ 34.95
Beide verkrijgbaar bij de postzegelhandel.

Commonwealth and British 
Empire Stamps 1840-1970

Harde kaft, handzaam formaat, pagi-
nagrote afbeeldingen in frische und 
fröhliche kleuren maken Thuisfront 
tot een fraai boekwerkje. Tip voor de 
lezer wiens Frans even roestig is als 
de geweren op de prentbriefkaarten: 
houd een woordenboek in de aanslag.

Leon Mijderwijk

Ed Arnold, Thuisfront, Franse propaganda-
kaarten uit de Eerste Wereldoorlog (Warns-
veld 2016). ISBN 9789072665003, 80 p. 
gebonden. € 20,50, inclusief verendkosten. 
Uitgeverij John Arnold (voor bestellingen: 
johnarnold21mei@gmail.com)

van Volkskrant-columnist Hans 
Aarsman benaderd: hij hangt als 
een detective met een loep boven 
de foto en analyseert het verhaal. 
De auteur toont aan dat de foto-
montage niet altijd tot een succes-
vol resultaat heeft geleid. Dat kwam 
niet alleen door de beperkingen van 
de toenmalige techniek maar ook 
door de oorlogsomstandigheden. 
Een ruiter kun je nu eenmaal het 
beste fotograferen als hij gezeten 
is op een paard, maar wat als er 
geen komt opdraven omdat deze 
in de strijd wordt ingezet? Arnold 
beschrijft de misstappen bij de 
taferelen met gevoel voor ironie. 
Het contrast tussen de idyllische 
beelden op de kaarten en de wrede 
werkelijkheid van de oorlog roepen 
sowieso een gevoel van scherts op.

mailto:w.steenbergen@tele2.nl
http://www.usca.nl/
mailto:info@usca.nl
http://www.csk.nu/
http://www.nvpvl.nl/
http://www.chinafilatelie.nl/
tel:0182-379470
tel:0180-316452
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
http://www.sgbritannia.nl/
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samenstelling Walter M.A. de Rooij, Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk

Albanië
Europa
Vaak sluit Albanië de rij als het 
gaat om Europazegels. Ook dit 
jaar. De twee zegels met afbeel-
dingen van bruggen verschenen 
op 25 oktober. De zegel van 200L 
heeft een afbeelding van de Gorica 
brug bij Berat, die van 250L toont 
de Shkoder brug bij de gelijkna-
mige stad.
De inhoud van het boekje (afb. 1) 
bestaat uit één zegel van 200L en 
een velletje met eenmaal 250L.

Australië
Droogte
Droogte heeft een verwoestende 
invloed op grote delen van het 
platteland. Om een beetje hulp te 
bieden kwam de post op 20 sep-
tember met een boekje met vijf 
zegels waarmee de koper enige 
verlichting van het probleem le-
vert, want van de aankoopprijs van 
$ 5.00 wordt $ 2.00 gedoneerd 
aan een hulpfonds. De oplage 
bedraagt 100.000 boekjes. Enkele 
druppels, dunkt me.

Eerste Wereldoorlog 1918-2018
Sinds 2014 geeft de Australische 
post zegels uit die aandacht 
schenken aan de Australische 
deelname aan Wereldoorlog I. Zo 
hielpen de Australische troepen 
mee om Amiens te verdedigen 
bij een laatste offensief van de 
Duitsers. 
Maar liefst 60.000 Australische 
soldaten sneuvelden gedurende 
de oorlog voordat in oktober 2018 
de gevechten werden beëindigd. 
Een serie van vijf postzegels 
laat beelden zien van het laatste 
oorlogsjaar.
Tevens twee boekjes: het ene 
met tien zegels van $ 1.00 (twee 
maal de serie) en het andere als 
prestigeboekje met meerdere 
zegelvelletjes plus veel informatie 
in woord en beeld. De prijs van dit 
boekje is $ 20.95.

Vuurtorens van Sydney
De stad Sydney kent drie vuur-
torens: Macquarie (sinds 1883 
vervanger van ’s lands oudste 
vuurtoren, op dezelfde plaats ook), 
Hornby (nadat twee schepen in 
1857 vergingen) en Roberstons 
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S • Point Lighthouse (bij de haven). 
Ze staan alle drie sinds 23 okto-
ber op een postzegel van $ 1.00.
De zegels zijn ook te koop in een 
boekje van tien en in een prestige-
boekje. De laatste wordt verkocht 
voor $ 20.95.

Kerstzegels
Er verschenen op 1 november 
twee boekjes met kerstzegels. 
Beide bevatten twintig zegels van 
65c, het speciale tarief voor kerst- 
en nieuwjaarspost.
Voor wie het echte kerstverhaal 
liefheeft, is het boekje met de 
zegel waarop Maria met het kind 
staat afgebeeld; een iconisch 
plaatje gebaseerd ook op het 
werk van oude Italiaanse mees-
ters. De profane versie bevindt 
zich in het boekje, waar de zegels 
in grote letters titels van bekende 
kerstliedjes Jingle Bells en Glad 
Tidings en wat kerstattributen 
afbeelden.

Canada
Wapenstilstand 1918 – 2018
Ook Canada herdenkt het einde 
van de Eerste Wereldoorlog ‘om 
elf uur, op de elfde dag van de 
elfde maand’. Meer dan 66.000 
Canadezen sneuvelden.
Op de op 24 oktober verschenen 
herdenkingszegel is een duif (hèt 
symbool voor vrede) afgebeeld 
op een prikkeldraad met op 
de achtergrond een vernietigd 
landschap. Een metafoor voor de 
teruggekeerde vrede in een door 
de oorlog verwoeste wereld.
De zegel (tarief P = 85c) is ver-
krijgbaar in een boekje van tien.

Kerstzegels
Sokken, een muts en twee wan-
ten. Deze koude-bestrijders staan 
afgebeeld op de kerstzegels van 
Canada. Maar wel met motiefjes 
en kleuren die bij het kerstfeest 
horen. De ontwerpers benadruk-
ken ermee dat kerst vooral warm 
en gezellig moet zijn.
Alle drie zijn ze sinds 2 november 
te koop in een boekje: tienmaal P 
(sokken), zesmaal muts ($ 1.20, 
US-tarief) en zesmaal wanten 
($ 2.50, overzee).
Tegelijk verscheen een vierde 
boekje met een product van 
volkskunst: de Heilige Familie in 
een armoedige accommodatie, 
compleet met kribbe en ster. Te 
koop in een boekje met twaalf 
P-zegels.

sterretjes, zijn zelfklevend.
De kerstzegels zijn ook in velletjes 
van tien stuks te koop. Nieuw voor 
dit land is dat de zegels ruiken 
naar kaneel en dennen. Deze 
toegevoegde kerstgeur ontbreekt 
bij de boekjeszegels.
 
Guernsey
Opdat we niet vergeten
Met op elke zegel de tekst ‘Lest we 
forget’ kwam de post van Guernsey 
op 8 november met een zestal ze-
gels waarin de rol van de bevolking 
van het eiland tijdens de oorlog 
belicht wordt. Op elke zegel staat 
tevens een gedenkteken waar een 
verhaal achter steekt.
De zegels zijn ook in een pres-
tigeboekje verkrijgbaar. De vier 
series in het boekje vormen tevens 
de verkoopprijs van het geheel: 
£ 17.04.

Ierland
Kerstmis: twee kerstboekjes dit 
jaar
Op 1 november kwam de post met 
zeven zegels die de typische kerst-
sfeer weergeven: het kerstdiner, 
kijken naar de befaamde Late Late 
Toy Show, het afhalen van vrienden 
en familie op het vliegveld, wach-
ten op de kerstman, het bijwonen 
van de nachtmis, kerststal bezoe-
ken en de ster van Bethlehem. 
Er zijn twee boekjes voor nodig 
om ze allemaal te herbergen: het 
ene bevat vier zegels van € 1.00 
en twee van € 0.50, het andere 
18 maal € 1.00 en twee van € 0.50. 
De verkoopprijs van dit laatste 
boekje is overigens € 19.00.
De waarden passen bij de huidige 
tarieven: € 1.00 voor binnenland 
en € 1.50 buitenland.

Noorwegen
Kerst
Ook dit jaar zijn de op 9 november 
verschenen kerstzegels in een 
boekje te koop. De tien zegels 
(afb. 4) in het boekje – met 
afbeeldingen die betrekking 
hebben op de voorbereidingen op 
het feest – hebben de vermelding 
innland (= 14.00 kronen) voor bin-
nenlandse post.

Oostenrijk
Boekjes met kaarten en postzegels
Wel handig bedacht in Oostenrijk: 
boekjes met uitneembare ansicht-
kaarten en bijpassende postze-
gels. Er verschenen er onlangs 
drie. Alfons Mucha (afb. 5) met 

Frankrijk
Marianne
Opnieuw een herdruk van het 
boekje (afb. 2) met twaalf groene 
Marianne zegels voor langzame 
post. Het betreft de nieuwe, door 
president Macron dit jaar uitge-
kozen Marianne met het Frygiër 
kapje op het hoofd. De nieuwe 
Marianne wordt in Frankrijk alge-
meen aangeduid als de Marianne 
l’Engagée. Op de achterzijde van 
de kaft staat reclame voor het 
jaarboek met de zegels van 2018. 
Uitgiftedatum was 15 oktober.
Ook de rode Marianne in boekjes 
van twaalf beleefde – op 20 no-
vember – een herdruk. De kaft 
vestigt de aandacht op de SNA 
(Service national de l’adresse).

72e Salon Philatélique
Tijdens de jaarlijkse herfstbeurs 
in Parijs (van 8 tot 11 november) 
kwam de post met een tweetal 
bijzondere Marianneboekjes. De 
uitgiftedatum ervan is overigens 
vastgesteld op 12 november.
Bijzonder, want in een ervan zitten 
normaal gegomde zegels. Die za-
gen we nog niet eerder. Daarnaast 
bevat dit boekje twee aanvullende 
waarden van € 1.60 en € 1.90 voor 
brieven tot 100 gram.
In het andere boekjes bevinden 
zich in koperdiepdruk vervaardig-
de zegels en een zegel van € 3.20 
naar het originele ontwerp.
Prijs van deze boekjes is € 14.00 
en € 13.70.

Prijs met kerstpost?
In Frankrijk maak je kans: de kerst- 
en nieuwjaarszegels bevatten een 
kraslaagje. De vrolijk bedoelde 
kaarten geven je de kans op een 
van de schitterende geschenken 
(tv’s, droomreizen,…). Dan moet 
de post natuurlijk wel gefrankeerd 
zijn met een zegel uit het op 
12 november verschenen boekje 
(afb. 3) met wenszegels. Het bevat 
twaalf ‘groene’ zegels (80c) met 
vrolijke plaatjes. Plus een kras-
laagje dus. Net als vorig jaar.
Een beetje sneu voor de verzame-
laar is dat deze natuurlijk niet gaat 
krassen. Jammer van die prijs…

Groenland
Kerstboekje
De twee op 22 oktober verschenen 
kerstzegels, van 14.00 en van 
16.00 kronen, zijn per zes verkrijg-
baar in een boekje. De zegels, met 
afbeeldingen van poppetjes en 
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fraaie Jugendstil werken, Pin Ups 
uit de periode 1920 – 1970 en een 
boekje met moderne spreekwoor-
den vol humor en levenswijsheid. 

Slovenië
Kerst- en nieuwjaarsboekjes
De Sloveense post geeft de laatste 
jaren alleen nog maar boekjes uit 
met kerst- en nieuwjaarszegels. 
Ze verschenen in november. Twee 
kerstzegels: de ene met als af-
beelding de drie koningen (waarde 
B = € 0.52) en de andere met 
een kerststal (waarde C = € 1.17). 
Bij de nieuwjaarszegels gaat het 
om een dennenboom (waarde 
A = € 0.43) en een sneeuwkristal 
(waarde C = € 1.17).
Alle vier de zegels zijn in boekjes 
van tien stuks verkrijgbaar.

Tsjechië
De wereld op rails II
Na het ontstaan van de Tsjecho-
Slowaakse Republiek kwam het 
land met een eigen stoomloco-
motief, de ‘365.0’. Er werden er 
tussen 1921 en 1923 zo’n veertig 
gefabriceerd.
Net voor de Tweede Wereldoorlog 
werd de ‘Zilveren Pijl’ ontwikkeld. 
De oorlog gooide roet in het eten, 
zodat het maar bij één exemplaar 
bleef.

Zuid-Afrika
Big 5
Postzegels met afbeeldingen van 
een luipaard, olifant, buffel, leeuw 
en neushoorn horen bij Zuid-Afrika. 
De term Big 5 refereert aan de Big 
Game, waarbij vroeger het jagen op 
deze dieren als een gevaarlijk spel 
beschouwd werd. 
Er zijn de afgelopen tientallen 
jaren al heel wat series met de 
Big 5 verschenen. Bijna steeds 
ook in boekjes. De nieuwste serie 
verscheen kortgeleden, op 26 no-
vember. Het bevat tien zegels voor 
kaarten naar het buitenland en kost 
85R. De zegels in de boekjes zijn 
zelfklevend. De oplage bedraagt 
300.000 boekjes.

Zwitserland
Pro Juventute: kindertijd
De zegels, waarvan de toeslag ten 
goede komt aan de behoeftige 
jeugd, verschenen dit jaar op 15 no-
vember. Het gaat om twee zegels: 
85+40 (bouwen met blokken) en 
100+0.50 (zeepbellen blazen). Het 
thema dit jaar (en ook volgend jaar 
trouwens) is ‘onbezorgde kindertijd’. 
De zegels zijn opnieuw in een 
boekje verkrijgbaar. Het bevat zes 
zegels van elk en heeft een prijs 
van 16.50 Fr, precies de nominale 
waarde.

Beide staan afgebeeld in een 
op 5 september verschenen 
postzegelboekje (afb. 6). De 
zegels hebben de aanduiding A 
(binnenlandse brief tot 50 gram, 
19 kronen).

Gans en wijn op het feest van Sint 
Maarten
Volgens een oud Tsjechisch 
spreekwoord arriveert Sint Maar-
ten op een wit paard. Dat slaat dan 
op de eerste sneeuw. Kan ook al 
op 11 november. 
In Oost-Europese landen (Honga-
rije, Tsjechië) is het een volksfeest 
waarbij gebraden gans en de 
eerste wijn op tafel komt.
Ze staan dan ook beide op de ze-
gel, die sinds 24 oktober per acht 
in een boekje (afb. 7) verkrijgbaar 
is. Ook deze zegels hebben de 
tariefaanduiding A.

Verenigde Staten
Wintervogels
Bij de gemiddelde mens begint 
op 22 september de herfst. Op 
22 september luidde de post de 
winter in met een viertal vogels: 
de Amerikaanse matkop, de rode 
kardinaal, de blauwe gaai en de 
roodbuikspecht. Ze zijn verkrijgbaar 
in boekjes (afb. 8) van twintig zegels 
met de aanduiding for ever (= 50c).

Kerstzegels: sprankelende feest-
dagen
Vier close-ups van de kerstman 
staan op de zegels in het op 11 okto-
ber verschenen ‘profane’ kerstboek-
je (afb. 9). Het zijn min of meer 
klassieke plaatjes uit de veertiger 
jaren van de vorige eeuw, geschil-
derd door Haddon Sundblom. Het 
boekje bevat twintig zegels. Ook 
weer for ever.

Kerstzegels: Madonna en Kind
Ook aan de Christelijke mens is ge-
dacht. De Madonna en haar kind is 
afgebeeld op de andere kerstzegel. 
Het betreft een detail van een schil-
derij van Bachiacca (circa 1520), dat 
te bewonderen is in het Metropoli-
tan Museum of Art in New York.
Deze zegel is ook te koop in een 
boekje van twintig stuks. Opnieuw 
for ever.

Portoverhoging?
Dat gaat in de V.S. niet zo mak-
kelijk als in Nederland. Toch wil de 
Amerikaanse Post het gigantische 
verlies wat verminderen door per 
27 januari de meeste tarieven te 
verhogen. Zo zal een binnenlandse 
brief (for ever) dan 55c gaan kosten. 
Een verhoging met 10%).
Een verzoek daartoe is ingediend bij 
de Postal Regulatory Commission.
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In deze rubriek worden zegels vermeld van landen die – voor zover dat valt na te gaan – zijn aangesloten bij de Wereld postunie (UPU). 
In enkele gevallen worden ook niet-UPUlanden vermeld, bijvoorbeeld als hun uitgiften als normale emissies in de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (zoals Michel en Yvert) worden vermeld. Als bij een zegel geen nadere omschrijving wordt gegeven dan is de zegel  
(of de omschrijving daarvan) nog niet bij de samensteller bekend.

samenstelling Arie Noorland AIJP, Postbus 21331, 3001 AH Rotterdam
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ALDERNEY
8-11-’18. Kerst.
41, 46, 62, 63, 76, 85, 94 p. 
Verschillende afbeeldingen 
uit novelle ‘A Christmas 
Carol’ van Charles Dickens 
(1812-1870).

ANDORRA FRANS
29-9-’18. Fauna.
€ 0.95. Otter (Lutra lutra). 

5-10-’18. Lidia Armengol 
(1948-1991).
€ 1.20. Portret politicus.

ARMENIË
24-9-’18. Organisatie van 
Veiligheidsdiensten 100 
jaar.
170 d. Gebouw veiligheids-
dienst, beeldmerk met 
wapenschild, wereldbol.
2-10-’18. Europa, bruggen.
350 d. Tsakkar-brug.
4-10-’18. Republiek 100 
jaar.
Blok 480 d. Beeldmerk.
8-10-’18. Congres Inter-
nationale Organisatie La 
Francophone in Jerevan.
Blok 870 d. Delen van 
schilderijen van Frans-
Armeense kunstenaar Jean 
Carzou en van Armeense 
schilder Martiros Saryan.
11-10-’18. Charles Azna-
vour (1924-2018).
Blok 870 d. Portret chan-
sonnier. 

AZERBEIDZJAN
31-3-’18. Genocide 100 
jaar geleden.
0.5 m. Beeldmerk.
5-6-’18. Europa, bruggen.
0.4, 0.6 m; blok 1.- m. 
Bruggen in resp. stad 
Tovuz, district Gadabay; 
stad Culfa. 
Aug. ’18. Wereldkampioen-
schap voetbal in Rusland.
Blok 1.- m. Bal.
19-9-’18. Bevrijding Bakoe 
100 jaar geleden.
0.3 m. Vlag. 

Sept. ’18. Wereldkam-
pioenschappen judo in 
Bakoe.
0.5 m. Gekleurde banden.

BELGIË
22-10-’18. Eerste Wereld-
oorlog, bevrijding.
Velletje met vijfmaal 1. 
Bevrijde bevolking, terug-
keer van koning Albert I 
en koningin Elizabeth, 
monumenten, musice-
rende oorlogsinvaliden, 
herstelwerkzaamheden aan 
spoorweg.
22-10-’18. Opdat wij niet 
vergeten.
Velletje met tweemaal 3 
Europe. Papaver met resp. 
militairen en amen gevalle-
nen met monument, ruïne 
van kerken, monument, 
wilde papavers. 

22-10-’18. Kerst.
1 België, 1 Europa. Twee-
maal versierde kerstboom. 
22-10-’18. Herenhuizen.
Velletje met Vijfmaal 2. Hui-
zen in Gent, Luik, Namen, 
Ieper, Brussel. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
21-9-’18. Internationale 
Dag van de Vrede.
2.50 KM. Wereldbol, duif.
28-9-’18. Gastronomie.
Vijfmaal 0.50 KM. 
(samenhangend). Šarena 
dolma, Sogan dolma, Klepe, 
Sarma, Japrak.
9-10-’18. Vereniging van 
patiënten met huidziekte 
epidermolysis bullosa.
0.90 KM. Beeldmerk.
25-10-’18. Fauna en flora.
1.-, 1.50 KM. Resp. libelle 
op irisbloem, wilg (Salix 
alba). 

BOSNIË-
HERZEGOVINA 
 (Kroatische Post 
Mostar) 
9-10-’18. Cultureel 
erfgoed.
0.90 KM. Weefgetouw.
16-10-’18. Wereldvoedsel-
dag, traditionele gerechten.
3.60, 3.60 KM. Cicvara, 
Uštipci. 

BOSNIË-
HERZEGOVINA
(Republiek Srpska)
14- 9-’18. Rode Kruis.
0.20 KM. Hand met wereld-
kaart en longen. (Verplicht 
toeslagzegel).
27-9-’18. Medaille win-
naars Olympische Spelen.
Velletje met achtmaal 
0.90 KM. Zdravko Radjeno-
vic (handbal 1984), Zlatan 
Arnautovic (handbal 1984), 
Milorad Karalic (handbal 
1972), Abas Arslanagic 
(handbal 1972), Nebojsa 
Popovic (handbal 1972), 
Dobrivoje Selec (handbal 
1972), Anton Ante Josipovic 
(boksen 1984), Velimir 
Sombolac (voetbal 1960). 
9-10-’18. Natuurbescher-
ming, flora.
1.70, 1.70 KM. Iris reichen-
bachii Heuff, Pimpinella 
serbica. 
11-10-’18. ‘Negende kunst’, 
striptekenen.
0.90 KM. Postbode, 
postdienst.
26-10-’18. 350e geboor-
tedag Sava Vladislavich 
Raguniski (1669-1738).
0.90 KM. Servische 
koopman-diplomaat in 
dienst van Russische tsaar 
Peter de Grote. 

BULGARIJE
26-9-’18. 150 jaar staats-
spoorwegen.
0.65, 1.20, 1.50, 2.- L. 
Resp. dieseltrein en tunnel, 
stoomlocomotief op brug, 
stoomlocomotief en pas-
sagiers, treinen en autobus 
en passagiers. Ook velletje 
met de zegels.

19-10-’18. Uitgestorven 
dieren.
0.65, 1.20, 1.50, 2.- L.; blok 
0.65 L. Resp. oeros (Bos 
primigenius), stellerzeekoe 
(Hydrodamalis gigas), Tas-
maanse tijger (Thylacinus 
cynocephalus), reuzenalk 
(Pinguinus impennius); 
oeros (Bos primigenius). 

19-10-’18. Bekende 
kunstenaars.
0.65, 0.65, 1.50, 1.50. L. 
Resp. Britse schrijver 
Thomas Mayne-Reid 
(1818-1883), Franse 
componist Charles Gounod 
(1818-1893), Zweedse 
toneel- en filmregisseur 
Ingmar Bergman (1918-
2007), Italiaanse schilder 
Tintoretto (1518-1594).

DUITSLAND
11-10-’18. Tv-legendes.
€ 0.45. Oudejaarsfilm 
 ‘Dinner for one’. 

11-10-’18. Frankeerzegel, 
bloem.
€ 2.20. Vetplant (Cras-
sulaceae sp.). 
11-10-’18. Martelaren van 
Lübeck.
€ 0.70. Namen van gees-
telijken Johannes Prassek, 
Eduard Müller, Herman 
Lange, Karl Friedrich 
Stellbrink.
11-10-’18. Museumschat-
ten.
€ 0.85. Beeld ‘De prinses-
sengroep‘ van Johann 
Gottfried Schadow (1764-
1850). 

ESTLAND
18-10-’18. Fauna.
€ 0.65. Goudjakhals (Canis 
aureus). 

FINLAND
7-11-’18. Kerst.
Driemaal (Nationaal 
20 gr.), Kaarsen, schaat-
sen, kersttak met bal.
7-11-’18. Wintergroeten.
(Nationaal 20 gr.). Be-
sneeuwde wilde lijsterbes. 

FRANKRIJK
2-11-’18. 100 jaar post-
cheques.
€ 0.80. Beeldmerk met 
gestileerde landkaart.
6-11-’18. Groetzegels, 
kraszegels.
Twaalfmaal Lettre verte 
(in boekje). Kerstballen, 
huisje met kerstbomen, 
hart, herten, takken, kaars 
en harten, kerstbal, herten, 
pakje, harten en ijskristal-
len, hart met bladertak en 
ijskristallen, hertenkop.
12-11-’18. Ivan Tourguéniev 
(1818-1883).
€ 1.30. Portret schrijver, 
buitenhuis in Bougival.
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12-11-’18. Wapenstilstand 
Eerste Wereldoorlog 100 
jaar geleden.
Velletje met € 2.60, 2.60. 
Bevrijde bevolking met 
vlaggen, militairen. 

12-11-’18. Decoratieve 
kunst. Gezamenlijke uit-
gifte met Kroatië.
€ 0.95, 1.20. Vazen van 
resp. Émile Gallé (1846-
1904), Antonija Krasnik 
(1874-1956).
12-11-’18. Beroemde pilo-
ten in Eerste Wereldoorlog.
€ 3.80. Maurice Boyau 
(1888-1918) en Michel 
Coiffard (1892-1918), 
vliegtuigen.
12-11-’18. Hoofddeksels.
Velletje met zesmaal 
€ 0.95. Capeline, cloche, 
toque, hoge hoed, mambo, 
bolhoed. 

GIBRALTAR 
21-9-’18. Prins Charles 
70 jaar.
22, 70, 64, 80 p., £ 2.-, 3.-. 
Verschillende portretten 
van Prins van Wales.
21-9-’18. Einde Eerste 
Wereldoorlog 100 jaar 
geleden.
Velletje met 70, 80 p., £ 1.-, 
3.-; blok £ 3.-. Resp. vier 
verschillende afbeeldin-
gen van silhouetten van 
militairen; herdenkingsmo-
nument in Gibraltar met 
papaverkransen. 

 

GROOT-BRITTANNIË
16-10-’18. Harry Potter.
Tienmaal 1st. (samenhan-
gend); velletje met vijfmaal 
1st. Resp. Hermione 
Granger, Hogwarts Express 
met locomotief, Harry 
Potter, Flying Ford Anglia 
met auto, Ron Weasley, 
Hagrid’s Motorbike, Ginny 
Weasley, Triwizard Cup, 
Neville Longbottom, Knight 
Bus met bus; Pomona 
Sprout, Horace Slughorn, 
Sybill Trelawney, Remus 
Lupin, Severus Snape. Op 
zegels en rand van velletje 
plattegrond van magisch 
object ‘De Sluipwegwijzer’. 

1-11-’18. Kerst.
2nd (klein), 1st (klein), 2nd 
(groot), 1st (groot), £ 1.25, 
1.45, 1.55, 2.25. Brievenbus 
met resp. oude man en 
kind, legen van bus, men-
sen, man met kerstboom, 
vrouw met hond, kerk. Ook 
velletje met de zegels.
14-11-’18. Prins Charles 
70 jaar.
1st, 1st, 1st (samenhan-
gend), £ 1.55, 1.55, 1.55 
(samenhangend). Resp. 
portret, met echtgenote 
Camilla Parker Bowles, 
tweemaal met zoons Harry 
en William, portret, met 
kinderen in Wales.

GUERNSEY
22-10-’18. Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden, V.
46, 62, 63, 76, 85, 94 p. 
Tekst ‘Lest we forget’ 
met resp. herdenkings-
monument in St. Peter 
Port, herdenkingslijst 
met namen van gevallen 
postmedewerkers, her-
denkingslijst van Elizabeth 
College, herdenkingssteen 
op Alderney, oorlogsmo-
nument in St. Peter Port, 
raam in kerk van Sark. 

8-11-’18. Kerst, 
46, 63, 85, 94 p. Scènes uit 
sprookje ‘De notenkraker 
en de muizenkoning’. Resp. 
muizenstrijd, koningin-
nenmuis met prinses 
Pirliput, koningsmuis en 
Marie, Drosselmeyers neef 
en Marie.

IERLAND
10-10-’18. Ondergang 
postboot ‘Leinster’100 jaar 
geleden.
€ 1.50. Brandend en 
zinkend schip. 

18-10-’18. 100 jaar volks-
democratie.
€ 1.-, 1.-. Voorvechter 
vrouwenkiesrecht Hanna 
Sheehy-Skeffington (1877-
1946), vrijheidsstrijder en 
politicus Éamon de Valera 
(1882-1975).

ITALIË
20-9-’18. 50e sterfdag 
Pater Pio (1887-1968).
B (€ 1.10). Geestelijke met 
glas tijdens eucharistie-
viering. 
26-9-’18. 45 jaar ceremo-
niële vaandelzwaaiers.
A Zona 1 (€ 3.50). Beeld-
merk, vaandelzwaaiers, 
paleis, toren en kathedraal 
in Florence. 

27-9-’18. 50e zeilregatta 
‘Barcolana’.

B. Zeilboten, beeld op 
Vittoria-vuurtoren in 
Trieste.
6-10-’18. Palermo, Itali-
aanse cultuurhoofdstad.
B. Kerken van: Santa 
Maria dell Ammiraglio, San 
Cataldo.
11-10-’18. Dagblad ‘Av-
venire’ 50 jaar.
B. Voorpagina uit 1968, 
recente voorpagina met 
foto van paus Francisco I.
12-10-’18. FC Internazio-
nale Milano 110 jaar.
B. Beeldmerk.
26-10-’18. Speciale 
interventie-eenheid van 
Carabinieri 40 jaar. 
B. Beeldmerk, helikopter, 
militairen met geweren, 
snelle boot met vlag. 

31-10-’18. Non-profit 
solidariteitsvereniging ‘Il 
Ponte’ 40 jaar. 
B. Helpende hand, brug.

JERSEY
14-11-’18. Prins Charles 
70 jaar.
50, 65, 76, 82, 94 p., £ 1.12; 
blok £ 3.-. Verschillende 
portretten van prins.
14-11-’18. Frankeerzegel.
£ 3.-. Portret prins Charles. 

19-11-’18. Kerst.
44, 50, 57, 65. 76, 82, 94 p., 
£ 1.12. Resp. ijskristallen, 
engel, kersttrui, sneeuw-
pop, kerstboom en pakjes, 
hulsttak, rendier, de Drie 
Koningen.

KROATIË
17-9-’18. Bescherming van 
bossen.
3.10 kn. Kindertekening 
met hond en bomen. 

5-10-’18. Locomotieven.
7.60, 7.60 kn. Stoomloco-
motief no. 7, dieselelektri-
sche motortrein DEV1.
24-10-’18. Mineralen en 
stenen.
Velletje met 5.-, 5.- kn. 
Kwarts uit regio Mosla-
vina, rotssteen van eiland 
Brusnik.
5-11-’18. Militaire eenheid 
1st Guards Brigade.
7.60 kn. Beeldmerk met 
tijgerkop.
7-11-’18. Beschermd 
paardenras.
Blok 15.- kn. Lipizaner.
8-11-’18. Decoratieve 
kunst. Gezamenlijke uit-
gifte met Frankrijk.
8.60, 8.60 kn. Vazen van 
resp. Émile Gallé (1846-
1904), Antonija Krasnik 
(1874-1956).

LETLAND
5-9-’18. Etnische culturele 
groep Koerlandse Koningen.
€ 5.-. Man en vrouw in 
traditionele kleding. 

24-9-’18. Bezoek van Paus 
Franciscus I.
€ 0.61. Paus, basiliek in 
Aglona.
5-10-’18. 25 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Kirgizië, epische helden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Kirgizië.
Velletje met tweemaal 
€ 1.10. Standbeelden van 
Lāčplēsis (Letland), Manas-
sas de Grote (Kirgizië).

12-10-’18. Riga Letlandse 
Vereniging 150 jaar.
€ 0.54. Portretten 
ereleden.
19-10-’18. Vuurtoren.
€ 0.64. Toren van Raga-
ciems.

LITOUWEN
14-9-’18. Hedendaagse 
Litouwse kunst.
Blok € 0.99. Werk van 
Šarūnas Sauka ‘Schilderij 
voor het millennium van 
Litouwen’. 
22-9-’18. Bezoek van Paus 
Franciscus I.
€ 0.69. Paus, stadspoort, 
rivier Neris met brug. 

12-10-’18. 100 jaar 
moderne Litouwse instel-
lingen. 
Velletje met viermaal 
€0.85. pantservoertuig, di-
plomaat en econoom Jurgis 
Šaulys, eerste vrouwelijke 
rechter Elena Jackevičiūtė, 
eerste regering met 
premier Augustinas 
Voldemaras.

LUXEMBURG
18-9-’18. Vereniging 
Europa Donna Luxembourg, 
voorkomen borstkanker.
€ 0.70. Boom met roze 
linten.
18-9-’18. Einde Eerste 
Wereldoorlog 100 jaar 
geleden.
Blok € 0.95. Schilderij 
‘Zwarte markt’ van Pierre 
Blanc.
18-9-’18. Ecologische 
Beweging 50 jaar.
€ 0.70. Handen met 
bloemen, beeldmerk. 

18-9-’18. Beeldhouwer 
Jean Mich (1871-1932).
€ 0.70. Bronzen beeld ‘De 
Chinese kok Chih-Fan’.
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18-9-’18. Cercle Artistique 
de Luxembourg 125 jaar.
€ 0.70. Beeldmerk.
18-9-’18. Miami Universi-
teit 50 jaar in Luxemburg.
€ 1.30. Beeldmerk, vlaggen.
18-9-’18. Dag van de 
Postzegel.
€ 0.70. Remstation van 
spoor met lorries van 
ijzermijn in Téiteng Quä-
schebierg, paarden. 

MAN
26-9-’18. Prins Charles 
70 jaar.
52, 83 p., £ 1.01, 1.52, 1.75, 
2.42. Verschillende portret-
ten van Prins van Wales.
8-10-’18. Volkstradities.
EU, 1st, £ 1.01, 1.40, 
1.75, 2.15. Resp. heks 
op bezemsteel, stropop, 
dansende mensen, man 
met viool, man en vrouw, 
boom en koe. 

 
18-10-’18. Vuurtorens van 
Point of Ayre en Calf of Man 
200 jaar.
52 p., £ 1.53, 2.60, 3.10. 
Torens van resp. tweemaal 
Point of Ayre, tweemaal 
Calf of Man.
29-10-’18. Kerst.
1st, 1st, RoW, RoW, EU, 
EU, £ 1.25, 1.25. Dennis 
the Menace en zijn hond 
Gnasher uit komisch strip-
blad Beano met typische 
afbeeldingen van Man resp. 
stoomtrein, Castle Rushen, 
sneeuwkasteel (Tower 
of Refuge), Fairy Bridge, 
Douglas Sea Terminal en 
Man-kat en Loaghtan-
schaap (Ovis aries), water-
rad Great Laxey Wheel, 
Tynwald Hill, tolpoorten op 
Marine Drive. 

NEDERLAND 
17-9-’18. Architectuur.
Vijfmaal 1. Van Nellefabriek 
(Rotterdam), woonhuizen 
(Utrecht), sanatorium Zon-
nestraal (Hilversum), wa-
renhuis Schunck (Heerlen), 
coöperatie De Volharding 
(’s-Gravenhage).
17-9-’18. Beleef de natuur, 
paddenstoelen.
Velletje met tienmaal 1. My-
cena haematopus, Pterula 
multifida, Amanita musca-
ria, Marasmiellus ramealis, 
Mycena haematopus, 
Spinellus fusiger, Clavaria 
argillacea, Plicaturopsis 
crispa, Stropharia aerugi-
nosa, Russula fragilis. 

2-10-’18. Mijn groentetuin.
Velletje met zesmaal 1. 
Sla, aubergine, venkel, 
radijs, zoete aardappel, 
raapstelen. 
8-10-’18. Kinderzegels, 
Fabeltjeskrant.
Velletje met vijfmaal 
1+€ 0.44. Gebroeders 
Bever, Meneer de Raaf en 
Lowieke de Vos, Meneer de 
Uil, Bor de Wolf en Juffrouw 
Ooievaar, Martha en Myra 
Hamster.
19-10-’18. Dag van de 
Postzegel.
1. Cijfer 1 in type van fran-
keerzegels van ontwerper 
Wim Crouwel.

OEKRAÏNE
9-10-’18. Postzegels in 
periode 1917-1921.
Velletje met 15.-, 15.- Hr. 
Zegel-op-zegel 40 ch. 
(1918), 10 h. (1918).

9-10-’18. Verdedigers van 
Oekraïne.
7.-, 7.- Hr. Strijders ‘Brand’, 
‘Lieshy’. 
10-10-’18. Staatwapens in 
periode 1917-1921.
Velletje met 15.-, 15.- Hr. 
Volksrepubliek: drietand, 
staat Oekraïne: man met 
geweer. 

11-10-’18. 100 jaar eenheid 
van munt.
Velletje met 15.-, 15.- Hr. 
Vrouw met sikkel en koren, 
man met hamer.

OOSTENRIJK
22-9-’18. Klederdracht, 
geborduurd zegel.
€ 6.90. Stiermarkse hoed. 

6-10-’18. Verbond van 
Oostenrijkse filatelisten-
verenigingen 100 jaar, 100 
jaar luchtpost.
Blok € 0.90+0.45. Vliegtuig 
type Hansa Brandenbrug 
C1.
12-10-’18. Dieren bescher-
mingsorganisatie Vier 
Pfoten 50 jaar.
€ 0.90. Berenkop, beeld-
merk.€ 1.35. 
14-10-’18. Gelukwens.
(€ 0.80). Bloemenboeket 
met rozen.
18-10-’18. Wijngebied 
Weststeiermark.
€ 0.90. Wijnglas met 
burcht Deutschlansberg, 
druiven.
20-10-’18. Kronprinz 
Rudolf-Bahn 150 jaar.
€ 1.35. Stoomlocomotief 
KRB 6 bij station Knit-
telfeld. 

24-10-’18. 300 jaar Weens 
porselein.
€ 4.20. Kop en schotel.
9-11-’18. Moderne archi-
tectuur.
€ 2.70. Bibliotheek van 
Wetenschappelijke Univer-
siteit Wenen.
16-11-’18. Kerst, I.
€ 0.90, 0.90. Stille Nacht-
kapel in Oberndorf met ster 
en kerstbomen, kerstboom.
30-11-’18. Kerst, II.
€ 0.80, 0.80. Schilderij ‘Ge-
boorte van Christus’, meisje 
met kat en kerstversiering.
23-11-’18. 800 jaar Stift 
Schlägl.
€ 0.80. Abdij van premon-
stratensers in Aige-Schägl. 

POLEN
24-9-’18. Polen in Siberië.
5.20 ZŁ. Schrijver en 
sociaal activist Wacław Sie-
roszewski (1858 – 1945), 
landkaart.
26-9-’18. Wereld gezien 
door kinderogen.
Velletje met driemaal 
2.60 ZŁ. Windmolens met 
klaverblad, kinderen met 
wereldbol en kerncentrale 
en vulkaanuitbarsting, rid-
der met speer en paarden. 
28-9-’18. Insecten.
3.20, 3.20 ZŁ. Oryctes 
nasicornis, Cucujus cin-
naberinus. 

 

1-10-’18. Katholieke 
Universiteit van Lublin 
100 jaar.
2.60 ZŁ. Portret eerste 
rector Idzi Radiszewski 
ZaŁoźyciel (1871-1922), 
gebouw.
3-10-’18. Via Carpatia van 
Litouwen naar Griekenland.
20 gr. Weg, bergen, kerk, 
zeeën.
3-10-’18. Filatelistische 
tentoonstelling in Poznan.
2.60 ZŁ. Uurwerk van 
gemeentehuis met geiten.
16-10-’18. Verkiezing 
kardinaal Karol Wojtyla 
(1920-2005) tot paus 40 
jaar geleden.
3.60 ZŁ. Portret paus 
Johannes Paulus II. 
18-10-’18. 400 jaar Poolse 
Postdienst.
Blok 10.- ZŁ. Vrouw schrijft 
brief.
22-10-’18. August Hlond 
(1881-1948).
5.- ZŁ. Portret kardinaal.
31-10-’18. Ministerie van 
Buitenlandse Zaken 100 
jaar.
2.60 ZŁ. Brühl-paleis in 
Warschau.

PORTUGAL
6-9-’18. Pop- en cultuur-
festival Comiccon Portugal 
in Algés.
Zesmaal N20g. Beeldmerk 
met verschillende leuzen: 
‘Don’t be so serious’, ‘The 
best place to be is home’, 
‘Who are you calling’, ‘The 
winter is almost coming’, 
‘Everybody needs a hero’, 
‘In a pop culture galaxy far 
away…’. 
20-9-’18. Zeilnavigatie.
€ 0.53, 0.70, 0.80; blok 
€ 1.50. Verschillende 
zeilschepen.
2-10-’18. Prehistorie.
€ 0.53, 0.70, 0.75, 0.86. 
Resp. paleolithicum: 
rotsschildering (Vale de 
Coa), neolithicum: vaas 
(Cartaxo), megaliet: scha-
lieplaat (Praia das Macas), 
calcolithicicum: ivoren 
beeld (Vale do Guadiana). 

9-10-’18. 500 jaar post-
bezorging.
€ 0.53, 0.65, 0.86, 
0.91; blok € 2.-. Resp. 
postzakken en document, 
postkoets en wapenschild, 
brievenweger en kistje, 
scooter; kantooringang 
Correios in Estoril.
22-10-’18. Aartsbisschop-
pen van Braga.
€ 0.53, 0.53, 0.53. São 
Frutuoso, São Geraldo, São 
Martinho de Dume. 

ROEMENIË
28-9-’18. Unicef*, Rechten 
van het Kind.
5.- L. Moeder en kind, 
beeldmerk.
5-10-’18. Vogels.
2.-, 5.-, 8.50, 12.- L. Resp. 
Haliaeetus albicilla, Dryo-
copus martius, Bubo bubo, 
Pelecanus crispus. 

12-10-’18. Nationale 
helden.
1.40, 1.60, 2.-, 8.50, 19.- L. 
Monumenten voor resp. 
spoorweghelden, helden 
van verzorgende diensten, 
onbekende soldaat, 
luchtvaarthelden, helden 
van technische militaire 
diensten.
15-10-’18. Zaligverklaring 
Vladimir Ghika (1873-1954) 
vijf jaar geleden.
5.- L.; blok 28.50 L. Resp. 
portret diplomaat en 
priester, stempel met 
heraldische elementen van 
Groot-Roemenië.
23-10-’18. 150e geboor-
tedag Nicolae Minovici 
(1868-1941).
2.-, 12.- L. Resp. portret 
forensisch arts en crimino-
loog, portret en Museum 
van Volkskunst Nicolae 
Minovici (Boekarest).
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1-11-’18. 90 jaar Roe-
meense radio. 
Blok 28.50 L. Portretten 
van radiopioniers Dragomir 
Hurmuzescu, Eugen 
Preda, Catinca Ralea, Paul 
Grigoriu, Mihail Jora, Alfred 
Alessandrescu, Florian 
Pittis.

RUSLAND
20-9-’18. Hedendaagse 
kunst.
Viermaal 37 r. ‘Monument 
voor de gevallenen’ van 
G.Z. Dolmogombetova, 
‘Portret van schilder M. V. 
Nestorov’ van A.A. Mironov, 
‘In de velden’ van N.N. 
Plastov, ‘Kantoorklok’ van 
P.N. Radimov.
28-9-’18. Wapenschild.
Blok 120 r. Schild van regio 
Moskou met St. George op 
paard en draak. Op rand 
historische wapenschilden.
5-10-’18. Stad Grozny 
200 jaar.
46 r. Moskee, wolkenkrab-
bers. 

10-10-’18. Omroeporgani-
satie NTV.
32 r. Beeldmerk.
25-10’ 18. Communisti-
sche jongerenorganisatie 
Komsomol 100 jaar.
46 r. Beeldmerken uit 
verschillende periodes.

SAN MARINO
16-10-’18. Juventus Itali-
aans voetbalkampioen.
€ 2.-. Beeldmerk.
16-10-’18. Einde Eerste 
Wereldoorlog 100 jaar 
geleden.
Velletje met € 1.20, 1.20, 
1.20. Verschillende opdruk-
ken op zegels van 20, 25, 
45 c. uit 1918. 

16-10-’18. 500e geboorte-
dag Tintoretto (1518-1594), 
schilderijen.
€ 0.05, 0.40, 1.10, 2.60. 
Resp. ‘De aankondiging’, 
‘Visitatie van de Maagd’, 
‘Aanbidding door de wijzen’, 
‘Vlucht naar Egypte’. 
16-10-’18. Kerst.
Velletje met € 1.60, 1.60, 
1.60. Altaarstuk ‘Pala 
Oliva’ van Giovanni Santi 
(ca.1435-1494).
16-10-’18. Invoering 5G-
netwerk.
€ 0.70. Beeldmerk. 

SERVIË
14-9-’18. Klooster van 
Manasija 600 jaar.
23 din. Klooster in Despo-
tovac.
28-9-’18. Vreugde van 
Europa, kindertekening.
70 din. Dansend meisje.
1-10-’18. Kinderzegels.
10 din. Kindergezichten. 
(Verplicht toeslagzegel).
2-10-’18. Dag van de 
Postzegel.
23 din. Radiogrammen. 

16-10-’18. Kerst, fresco’s 
uit klooster van Sopocáni. 
23, 100 din. Resp. geboorte 
van Christus, Christus 
wordt gebaad.
19-10-’18. Joodse archi-
tectuur in Servië.
Driemaal 23 din. (samen-
hangend). Synagogen in 
Belgrado, Subotica, Novi 
Sad. 

SLOVENIË
28-9-18. Fauna.
A, B, C, D, € 1.-. Resp. 
Lynx lynx, Lepus timidus, 
Neomys anomalus, Lutra 
lutra, Mustela nivalis. 

28-9-’18. Natuurpark 
Pivka.
Blok € 1.30. Meer en 
bergen.
28-9-’18. Inheemse dieren.
€ 1.17, 1.30, 1.31; blok 
€ 1.44. Resp. schaap, paard, 
koe; geit.
28-9-’18. Film.
€ 1.44. Scène uit film ‘Op 
ons eigen land’ van France 
Štiglic (1919-1993). 

SLOWAKIJE
21-8-’18. Fotografie.
Blok € 1.80. Man voor tank 
(Bratislava 1968), foto van 
Ladislav Bielik (1939-
1984). 

12-10-’18. Mineralen.
€ 1.65, 1.65. Libetheniet, 
euchroïet.
19-10-’18. Icoon. 
€1.40. Maria met Jezus.
26-10-’18. Stichting van 
Tsjecho-Slowakije 100 jaar 
geleden.
€ 1.90. Meisje in kleder-
dracht.
9-11-’18. Kerst.
Tweemaal T2 50g (€ 0.50). 
Engel, Maria met Jezus.

SPANJE
21-9-’18. Producten met 
Beschermde Oorsprongs 
benaming uit regio Castilla 
en León.
Velletje met € 2.-, 2.-. 
Ham van Guijuelo, wijn van 
Ribera del Duero. 
28-9-’18. 200e geboor-
tedag Cosme García Sáez 
(1818-1874).
€ 1.35. Ingenieur en uitvin-
der, onderzeeboot.

1-10-’18. Provincie Sevilla.
A. Provincieletters SE met 
elementen van olijven, 
beeldhouwwerk Jesús 
del Gran Poder, Plaza de 
España, Giralda-toren, ka-
thedraal van Santa Maria.
4-10-’18. Filmfestival van 
Sitges.
€ 1.45. Beeldmerk, 
filmstrip.
5-10-’18. Grondwet van 
koninkrijk Asturias 1300 
jaar geleden vastgesteld.
€ 0.55. Basiliek van Cova-
donga, overwinningskruis, 
eerste koning Don Pelayo 
(685-737). 

8-10-’18. Kerst.
A, B. Resp. De Drie Konin-
gen op paarden, pakket.
10-10-’18. Film.
Blok € 4.-. Harry Potter. 
Op rand verschillende 
elementen uit films.
11-10-’18. Gendergelijk-
heid in de strijdkrachten.
€ 1.45. Vrouwelijke 
militairen. 

15-10-’18. Upaep*, 
huisdieren.
Blok € 1.45. Hond.
31-10-’18. Postzegelten-
toonstelling Exfilna in 
Sevilla.
Blok € 3.30. Giraldillo-
beeld op Giralda-toren.
31-10-’18. Algemeen 
Archief van de Indies.
€ 0.65. Interieur van ge-
bouw in Sevilla, historisch 
document.

TSJECHIË
10-10-’18. Strijd voor 
Tsjechische onafhankelijk-
heid 100 jaar geleden.
Velletje met 33, 33 Kč. 
Monument van St. Wen-
ceslas, eerste president 
Tomáš Garrigue Masaryk 
(1850-1937). 

10-10-’18. Nationaal 
Museum 200 jaar.
19 Kč. Gebouw in Praag, 
standbeeld. 
24-10-’18. 100 jaar 
Tsjecho-Slowakije, ereme-
dailles.
19, 23, 27, 33 Kč. Resp. 
Medaille van Verdienste, 
Orde van Tomáš Garrigue 
Masaryk, Orde van de 
Witte Leeuw, Medaille voor 
Heldenmoed. Ook velletje 
met de zegels.
24-10-’18. Bekende 
personen.
19, 27 Kč . Resp. acteur 
Miroslav Horníček (1918-
2003), politicus František 
Ladislav Rieger (1818-
1903). 
24-10-’18. Martinmas, 
eerste St. Martin-wijn.
A (19 Kč ). Fles wijn en 
gans. 

24-10-’18. Kerst.
A, A. Kerstbal, lekkernijen 
in stervorm.
14-11-’18. Kunst.
27, 33, 41 Kč. Resp. glazen 
objecten van Stanislav 
Libensky (1921-2002), 
schilderij met vogels van 
Vladimír Komárek (1928-
2002), gravure met Spaans 
edelman en militair Diego 
Mesia y Guzmán van Paulus 
Pontius (1603-1658).

TURKIJE
12-9-’18. Gezondheids-
toerisme.
Tweemaal 2.-+0.10 TL. 
Verschillende ziekenhuizen, 
waterbad en twee oude 
handen met stok. 

26-9-’18. Fauna.
Blok 2.- TL. Roze flamingo’s 
(Phoenicopterus roseus). 
29-10-’18. Nieuwe lucht-
haven van Istanbul.
2.- TL. Vlag, verkeerstoren.

WIT-RUSLAND 
10-10-’18.25 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Armenië.
Velletje met tweemaal 
P. Schilderijen resp. 
‘Winterrozen’ van Leonid 
Shchemelev, ‘Stilleven in 
een donkere kamer’ van 
Phareon Mirzoyan. 

14-10-’18. Crypte van 
Herdenkingskerk.
H. Lamp.
15-10-’18. Kerst en 
Nieuwjaar.
A, N. Resp. krans met bal-
len en sterren, engel met 
trompet.
18-10-’18. 25 jaar 
diplomatiek betrekkingen 
met Kirgizië. Gezamenlijke 
uitgifte met Kirgizië.
H. Staatswapens.
25-10-’18. Communisti-
sche jongerenorganisatie 
Komsomol 100 jaar.
A. Vrouw met boeken, 
beeldmerk met borstbeeld 
Lenin.
2-11-’18. Export van Wit-
Russische producten.
Blok P (rond zegel). Picto-
grammen van exportpro-
ducten.

IJSLAND
1-11-’18. IJslandse kunst, IX.
50g Innanlands, 50g Til 
Evrópu, 50g Utan Evrópu, 
250g Utan Evrópu. Werken 
van resp. Sigurður Guð-
mundsson (1942), ‘Hreinn 
Friðfinnsson (1943), 
Jón Gunnar Arnason 
(1931-1989), Ragnhildur 
Óskarsdóttir (1940). 
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16-7-’18. Vuurtorens.
66, 122, 180, 310, 443, 
690 c. Resp. Marigot (St. 
Maarten), Klein Curaçao, 
Noordpunt, Fort Oranje, 
California (Aruba), Seru 
Bentana (Bonaire). 

ETHIOPIË
26-4-’18. Commerciële 
Bank van Ethiopië 75 jaar.
0.40, 0.50, 0.60, 2.-, 3.- B. 
Beeldmerk met resp. eerste 
bankmanager Tefera Dege-
fe, historisch bankkantoor, 
voormalig hoofdkantoor, 
hoofdkantoor met mobiele 
telefoon en computer, trein 
en fabriek en korenaren 
met schip en waterkracht-
centrale.
5-6-’18. Kerken.
0.05, 0.45, 2.-, 4.- B. Resp. 
Narga Selassie-klooster, 
(Baher Dar), Adadi Mariam 
(Oromia), Medhane Alem 
Kesho (Tigraye), Maryam 
Korkor (Tigraye). 

FALKLANDEILANDEN 
18-10-’18. Vogels.
31, 76 p. (samenhangend), 
£ 1.01, 1.22. Landkaarten 
met resp. tweemaal zuide-
lijke rotspinguïn (Eudyptes 
chrysocome), tweemaal 
grauwe pijlstormvogel (Puf-
finus griseus). 

 

1-11-’18. Kerst, peperkoek-
figuren.
50g Innanlands, 50g Til 
Evrópu. Resp. kerstboom, 
ster.

ZWITSERLAND
8-10-’18. Medicinale 
planten.
Velletje met viermaal 100 c. 
Auricula muris, Aconitum, 
Tithymalus paralius, Scoly-
mus non aculeatus.
8-10-’18. Pro Juventute, 
gelukkige jeugd.
85+40, 100+50 c. Resp. 
jongen met bouwstenen, 
meisje met bellenblaas. 
8-10-’18. Kaasfondue.
100, 100 c. Pan met ge-
smolten kaas, stuk kaas. 

 
8-10-’18. Dag van de 
Postzegel.
Blok 100+50 c. Dorpsplein 
met huizen in Allschwill.
8-10-’18. Spoorwegstation.
360 c. Station in Bern.
8-10-’18. Kerst.
85, 100, 150, 200 c. Resp. 
Slot Bottmingen, kerk in 
Kandersteg, dorp Bedretto, 
brug in Saint-Ursanne. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE
1-9-’18. Rol van Zawiya 
(Arabisch klooster) in 
nationale identiteit.
25.-, 25.- Dh. Klooster en 
groep mannen, landkaart 
met kloosterkoepel en 
schrijvende hand. 

27-9-’18. Cultureel festival 
van S’biba.
25.-, 25.- Dh (samenhan-
gend). Strijders, dansers 
en toeschouwers.
16-10-’18. Honingsoorten.
25.-, 25.- Dh. (ruitvormig). 
Ziziphus, eucalyptus. 

22-10-’18. Nationale Dag 
van de Pers.
25.- Dh. Microfoon, vlag, 
schakelpaneel, letterbak.
25-10-’18. Groene stad.
25.- Dh. Handen met 
bladen en waterdruppel 
gevuld met milieupicto-
grammen.

ARUBA
28-9-’18. Toerisme.
90, 130, 135, 200, 220, 
320 c. windsurfen, surfen, 
kitesurfen, kajakken, body-
boarden, parasailen. 

31-10-’18. Huisdieren.
90, 100, 130, 135, 220, 
500 c. Resp. katten, hond, 
konijn, vissen in kom, 
schildpad, parkieten.

ASCENSION
5-12-’18. Schildpadden.
65, 65 p., £ 1.-, 1.- (per 
waarde samenhangend). 
Landkaart met resp. 
tweemaal Eretmochelys 
imbricata, tweemaal 
Chelonia mydas. 

AUSTRALIË
20-9-’18. Hulp bij droogte. 
$ 1.-. Boeren op uitge-
droogde grond. 

25-9-’18. Steden.
$ 3.-, 4.60, 7.50. Resp. 
Melbourne, Adelaide, 
Brisbane.
2-10-’18. Einde Eerste 
Wereldoorlog 100 jaar 
geleden.
Vijfmaal $ 1.-. Militairen, 
verklaring wapenstilstand 
met vlaggen, luitenant-
generaal Sir John Monash 
(1865-1931), vrouwen 
wachten op terugkerende 
mannen, kinderen bij graf-
kruizen. Ook velletje met 
de zegels.
2-10-’18. Huwelijk hertog 
en hertogin van Sussex.
$ 1.-.Prins Harry en 
Meghan Markle.
23-10-’18. Repatriëring 
troepen na Eerste Wereld-
oorlog 100 jaar geleden.
$ 1.-, 1.- (samenhangend). 
Oud-militair met medailles, 
oud-militair en matroos.
23-10-’18. Vuurtorens bij 
Sydney.
$ 1.-, 1.-, 1.-. Inner South 
Head (Hornby), Cremorne 
Point (Robertsons Point), 
Outer South Head (Mac-
quarie). Ook velletje met 
de zegels. 

1-11-’18. Kerst.
65, 65, 65 c, $ 2.-, 2.30. 
Resp. kerstklok, dennen-
boom, kerstster, Madonna 
met Kind, musicerende 
engelen. Ook velletje met 
65 c. en $ 2.30.

BANGLADESH
24-9-’18. Scouting.
10.-, 10.- t.; blok 60.- t. 
Resp. 100 jaar: welpen, 
roverscouts; roverscouts. 

BRAZILIË
2-10-’18. 150e geboor-
tedag Mahatma Gandhi 
(1869-1948).
R$ 1.85. Portret leider 
onafhankelijkheidsstrijd en 
politicus.
2-10-’18. Diplomatieke 
betrekkingen met India.
R$ 1.85. Linten in natio-
nale kleuren, tijger (Tigris 
tigris), Taj Mahal, exotische 
vruchten, papegaai (Ara 
ararauna), kerk in Brasilia. 

15-10-’18. Historie van 
Braziliaanse computers.
Driemaal 1o Porte Não 
Comercial. Zezinho (1961), 
Pato Feio (1971), Cobra 530 
(1980).

CHINA 
VOLKSREPUBLIEK
19-9-’18. Autonome regio 
Ningxia Hui 60 jaar.
Driemaal 1.20 y. (samen-
hangend). Zonnepanelen 
met datacenter, fabriek en 
hoofd met pictogrammen, 
agrarisch landschap met 
mensen in traditionele kle-
ding, stedelijke bebouwing 
met meren en zeilboten en 
bloemen. 

23-9-’18. Oogstfestival.
1.20 y. Vogels, dansers met 
trommels.
1-10-’18. Internationale 
Dag van Oudere Mensen.
1.20 y. Gezichten van 
man en vrouw, diverse 
activiteiten.
16-10-’18. Autonome regio 
Guangxi Zhuang 60 jaar.
1.20, 1.20, 1.20 y. Resp. 
dansende mensen met 
karstbergen en museum 
en rijstterrasvelden, brug 
met trein en rivier met 
schepen en beursgebouw, 
karstbergen en rivier.

CHRISTMASEILAND
1-11-’18. Kerst.
65 c., $ 2.-. Resp. kerstman 
en vogel op surfplank, 
dennenboom en vogel op 
surfplank. Ook velletje met 
de zegels. 

COCOS (KEELING)
EILANDEN
16-10-’18. Schaduwpoppen.
$ 1.-, 1.-, 2.-, 2.-. Verschil-
lende poppen. Ook velletje 
met de zegels. 

CUBA
17-6-’18. Nationale 
bloemen.
10, 15, 20, 30, 40, 65, 75, 
90 c. Landkaartjes met 
resp. Passiflora edulis 
(Paraguay), Tabebuia chry-
sotricha (Brazilië), Yucca 
elephantipes (El Salvador), 
Cantua buxifolia (Bolivia), 
Victoria amazonica 
(Guyana), Acer saccharum 
(Canada), Lycaste skin-
neri (Guatemala), Cattleya 
trianae(Colombia). 

CURAÇAO
6-6-’18. 30 jaar bezoek 
cruiseschip ‘Freewinds’. 
Aanvulling melding sept. jl.
122, 180 c. Schip en 
palmbomen, schip.
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14-11-’18. Landschappen.
31, 76 p., £ 1.01, 1.22. Resp. 
Quarry Point, New Island, 
Road to Nowhere, Towards 
Albermarle.

GRENADA
10-10-’18. Watervallen van 
Grenada.
Velletje met driemaal 
$ 5.-; blok $ 10.-. Resp. 
Annandale, Concord, Royal 
Mt. Carmel; Seven sisters. 
10-10-’18. Lokale 
vruchten.
Velletje met $ 5.-, 5.-, 6.-, 
6.-; velletje met $ 8.-, 8.-. 
Resp. mango, tamarinde, 
passiefruit, sterfruit; gu-
ava, zuurzak.
10-10-’18. Caribische 
vissen.
Velletje met $ 4.-, 5.-, 6.-, 
7.-; blok $ 10. Resp. Balistes 
vetula, Pomacanthus paru, 
Centropyge argi, Scarus ve-
tula; Holacanthus ciliaris. 

GUYANA
22-10-’18. Hoofdstad 
Georgetown 175 jaar.
Blok $ 80. Beeldmerk 
met vlag, gemeentehuis, 
toren van Stabroek-markt, 
kathedraal van St. George. 
Vlag op rand. 

22-10-’18. 50 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Brazilië.
$ 80. Vlaggen.

HONDURAS
28-9-’18. Upaep*, 
huisdieren.
5.-, 30.-, 100.- L. Resp. Kat 
(Felis silvestris catus), 
schildpad (Trachemys 
scripta), hond (Canis lupus 
familiaris). 

HONGKONG 
9-10-’18. Kantonese Opera 
‘Het maanpaviljoen’
$ 2.-, 2.60, 3.40, 3.70, 4.90, 
5.-. Resp. ‘Het verhaal van 
prinses Chanping’, ‘Het 
maan paviljoen’, ‘Lord Guan 
Gong bevrijdt mevrouw 
Diao Chan’, ‘De prinses in 
nood’, ‘Vlinder liefhebbers’, 
‘Mevrouw Zhaojun vertrekt 
naar de grens’. 

9-11-’18. Ying Wa College 
200 jaar.
Blok $ 10.-. Oprichter 
zendeling Robert Morris-
son (1782-1834) met Li 
Shigong en Chen Laoyi die 
werken aan vertaling van 
bijbel. Op rand verschil-
lende gebouwen.

INDIA
17-9-’18. Hislop College 
Naipur 150 jaar.
5.- R. Portret missionaris 
Stephen Hislop (1817-1863, 
school in 1868. 

23-9-’18. Sant Ganjinath.
5.- R. Berglandschap, 
portret Sri Baba Ganjinath 
(wordt beschouwd als 
reïncarnatie van Shiva).
2-10-’18. 150e geboor-
tedag Mahatma Gandhi 
(1869-1948).
5.-, 12.-, 20.-, 22.-, 25.-, 
25.-, 41.- R. (ronde zegels). 
Verschillende afbeeldingen 
van leider onafhankelijk-
heidsstrijd en politicus. 
Ook velletje met de zegels.

INDONESIË
18-8-’18. Aziatische 
Spelen in Jakarta en 
Palembang.
Driemaal 3.000 Rp. (sa-
menhangend).Beeldmerk 
met: verschillende spor-
ters, wielrenner en stadion 
en brug, zanger.
28-9-’18. Spoorwegen.
3.000, 3.000 Rp. (samen-
hangend). Kliniektrein, 
sneltram. 

8-10-’18. Conferentie van 
Wereldbank en Internati-
onaal Monetair Fonds in 
Nusa Dua (Bali).
10.000 Rp. Beeld.

JORDANIË
30-9-’18. Traditionele 
gerechten.
Velletje met achtmaal 
20 pt. ruitvormig. Verschil-
lende gerechten.
2-8-’18. Cultuurfestival in 
Jerash.
Vijfmaal 30 Pt.; blok 
50 Pt. Resp. dansgroep, 
muzikanten, danseressen, 
dansgroep, danseressen; 
openluchttheater met 
toeschouwers en podium 
met muzikanten. 

KAAP VERDIË
25-11-’16. Nationaal 
Communicatie Agentschap 
ANAC 10 jaar.
60.- e. Verschillende 
pictogrammen van commu-
nicatieapparatuur.
4-6-’17. Campagne tegen 
sexuele uitbuiting minder-
jarigen.
60.- e. Meisje en schaduw 
van man.

KAZACHSTAN
21-9-’18. Ambachtelijke 
kunst.
300 t. Juwelen. 

21-9-’18. Schatten van het 
Nationaal Museum.
Velletje met vijfmaal 600 t. 
(driehoek zegels). Juwelen, 
zadel, juwelen, snaarinstru-
ment kobyz, armband.
28-9-’18. Made in 
Kazachstan.
Velletje met zesmaal 
300 t. Naaiatelier, katoen, 
kussens, schoenen, manu-
facturen, naaiatelier.
5-10-’18. Perzisch nieuw-
jaarsfeest Nawruz.
500 t. Beeldmerk met 
tulpen. 

9-10-’18. 25 jaar Kazach-
staanse postdienst.
C. Postkantoor in Verny.
11-10-’18. Conferentie 
van leiders van wereld- en 
traditionele religies.
C. Beeldmerken, duiven.
12-10-’18. 95e geboorte-
dag Utegen Seitov.
C. Portret aanklager van 
justitie eerste klas.
16-10-’18. Eerste 
Kazachstaanse postzegel 
25 jaar geleden.
C. Zegel-op-zegel 0.50 k. 
‘Gouden soldaat’ (1992). 

19-10-’18. Natuurpark 
Almaty.
Velletje met 500, 500, 500 t. 
Siberische steenbok (Capra 
sibirica), apollovlinder (Par-
nassius apollo), hermelijn 
(Mustela erminea).
21-10-’18. Postdienst 
25 jaar.
C. Kindertekeningen: 
beeldmerk, robot, satel-
lieten, postbode op fiets, 
drone, geldautomaat, 
pakketbezorgers.
23-10-’18. Bomen en 
vruchten.
Velletje met 250, 300 t. 
Abrikoos (Armeniaca vul-
garis), pruim (Louiseania 
ulmifolia). 

KIRGIZIË
15-9-’18. RCC*, Natuur-
park Surmatash.
76 S. Bergen en rivier.
5-10-’18. 25 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Letland, epische helden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Letland.
Velletje met 50, 150 S. 
Standbeelden van resp. 
Manassas de Grote (Kirgi-
zië).Lāčplēsis (Letland).
13-10-’18. Rozen.
20, 48, 55, 83 S. (ook 
ongetand). Verschillende 
rozen. Ook velletje met de 
zegels. 

18-10-’18. 25 jaar diplo-
matieke betrekkingen met 
Wit-Rusland. Gezamenlijke 
uitgifte met Wit-Rusland.
75 S. Staatswapens.

MACAU
21-9-’18. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Macau 2018.
2.-, 3.-, 4.50, 5.50 ptcs. 
(samenhangend); blok 
12.- ptcs. Resp. kinderen 
en vuurwerk, juichende 
mensen, drakenboten, 
gebouw; beeldmerk.
9-10-’18. Vogels en 
voorjaarsbloemen.
2.-, 3.-, 4.-, 5.50 ptcs. 
(samenhangend); blok 
12.- ptcs. Verschillende 
bloesemtakken; vogels.
12-10-’18. Economisch Fo-
rum China-Portugeesspre-
kende landen in Macau. 
2.-, 5.50 ptcs.; blok 
12.- ptcs. Resp. Beeldmerk, 
beeldmerk en wereldkaart, 
gebouwen en tekstbal-
lonnen. 

MALAWI
Okt. ’18. Verplaatsing van 
olifanten.
Velletje met zesmaal 
700 K.; zesmaal blok 450 K. 
Verschillende afbeeldingen 
van olifanten. 

MALEISIË
18-9-’18. Maleisië Dag.
60, 60 sen (samen-
hangend, doorlopend 
beeld); blok RM 5.-. Resp. 
kunstwerk met juichende 
mensen, Twin Towers in 
Kuala Lumpur en moskee; 
vlag. 

9-10-’18. Wereld Post Dag.
60, 60 sen; blok RM 3.-. 
Postbezorging op resp. 
fiets, motor; fiets en motor.
22-10-’18. Sultan Sallehu-
din Ibni Almarhum Sultan 
Badlishah Sultan (1942).
60, 60, 60 sen; blok RM 5.-. 
Resp drie verschillende 
portretten van 49e sultan 
van Kedah; sultan en echt-
genote Maliha.
25-10-’18. Jit Sin-school 
100 jaar.
60, 60, 60 sen; blok RM 8.-. 
Beeldmerk met resp. drie 
verschillende schoolge-
bouwen, gebouwen en 
klokkentoren.

MAROKKO 
10-9-’18. Glimlach voor de 
aarde, kindertekeningen.
Viermaal 3.75 Dh. Wereld-
bol met ogen en resp. 
kind en huis, handen met 
plantengieter en parasol en 
plant, gezicht, kind. 
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ST. PIERRE ET
MIQUELON
13-10-’18. Vuurtoren.
€ 0.95. Toren op eiland Île 
aux Marins. 

SURINAME
10-10-’18. Roofvogels.
SR$ 1.-, 2.-, 6.-, 7.-, 9.-, 
10.-, 11.-, 12.-, 14.-, 18.-, 
20.-, 22.-. Resp. Aquila 
africanus, Aquila fasciatus, 
Aquila heliaca, Circaetus 
beaudouini, Circaetus 
cinerascens, Circaetus 
cinereus, Circaetus 
pectoralis, Dryotriorchis 
spectabilis, Haliaeetus 
leucocephalus, Haliaeetus 
vocifer, Harpyhaliaetus 
coronatus, Hieraaetus 
ayresii. 

TADZJIKISTAN
6-8-’18. Water voor 
duurzame ontwikkeling, 
opdruk.
Blok 10.- (S) op 500 Tr. 
(2000). Grote schoffel-
neussteur (Pseudoscap-
hirhynchus kaufmanni 
bogdanow). 

 

12-10-’18. Oujda, hoofd-
stad van Arabische cultuur 
2018.
Viermaal 9.- Dh. Blouza-
festival: vrouw in traditi-
onele jurk, grote moskee, 
snaarinstrument rebab, 
Sidi Abdelouahab-poort. 
Ook velletje met de zegels.

MAURITIUS
9-10-’10. Wereld Post Dag, 
redding en levensbehoud.
3.-, 13.- Rs. Resp. beeld-
merk St. John Ambulance 
Service, brandweer in actie. 

MEXICO
18-9-’18. Reddingshonden 
van marine.
$ 15.-. Honden. 

20-9-’18. Organisatie van 
geotechnische ingenieurs.
$ 9.-. Bouwwerken.
29-9-’18. Rodriguez en 
Bianchi winnen 24-uurs 
race van Le Mans 50 jaar 
geleden.
 $ 13.50. Racewagen Ford 
GT40 Sieger, portretten 
winnaars.
1-10-’18. Geografisch 
Instituut van Nationale Auto-
nome Universiteit 75 jaar.
$ 7.-. Geoparque Mundial in 
Mixteca Alta (Oaxaca).
5-10-’18. Mationaal Migra-
tie Instituut 25 jaar.
$ 7.-. Beeldmerk, landkaart.
9-10-’18. Wereld Post Dag.
$ 13.50. Postbode, 
wereldkaart.

11-10-’18. Militaire School 
van Sargentos 70 jaar.
$ 7.50. Wapenschild, 
gebouwencomplex.

MONGOLIË
28-9-’18. Strijd tegen 
kanker.
700+100, 1.200+100 T. 
Resp. chirurgen met che-
motherapie en bestraling, 
lint en hart.
15-10-’18. Sociaal-culturele 
identiteit.
Viermaal 500 T. Verschil-
lende traditionele 
klederdrachten. 

MONTSERRAT
Mrt. ’18. 250 jaar viering 
St. Patricks Day.
Velletje met $ 5.-, 5.-, 
7.-, 7.-; blok $ 10.-. Resp. 
vrouw in nationale dracht, 
man in nationale dracht, 
St.  Patrick’s-kerk in 
Lookout, optocht van ge-
maskerde mannen; man en 
vrouw in nationale dracht. 

NIEUW-ZEELAND
30-10-’18. Bezoek van 
hertog en hertogin van 
Sussex.
Velletje met zesmaal $ 3.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van prins Harry en Meghan 
Markle. 
7-11-’18. Kerst.
$ 1.20, 1.20 (samenhan-
gend), 2.40, 3.-, 3.60. Resp. 
Maria, Heilige Familie, 
kerstengel, de Drie Konin-
gen met Jezus, herder. Ook 
velletje met de zegels. 

11-11-’18. Wapenstilstand 
Eerste Wereldoorlog 100 
jaar geleden.
$ 1.20, 1.20, 2.40, 3.-, 3.40. 
Glas-in-loodramen resp. 
luchtmacht, medische 
diensten, leger, marine, 
papaver. Ook velletje met 
de zegels. 

OEZBEKISTAN
17-8-’18. Frankeerzegel, 
vogel. 
1.800 S. Cygnus olor.
17-8-’18. Treinstations.
Velletje met 900, 900, 
1.100, 1.100, 1.800, 1.800, 
3.700, 3.700, 6.500 S. 
Resp. Jizzax, Samarkand, 
Qarshi, Andijon, Buxoro, 
Urganch, Tasjkent Janubiy, 
Nukus, Tasjkent. Trein op 
rand. 

PALESTIJNSE
AUTORITEIT
1-8-’18. Internationale Dag 
van de Radioamateur.
150, 500, 750 m.; blok 
2.000 m. Resp. beeldmerk, 
radio, transistorradio met 
koptelefoon; wereldbol, 
vlag, man met microfoon. 

PAPOEA-
NIEUW-GUINEA
21-5-’18. Gezichten van 
Papoea Nieuw-Guinea.
1.60, 3.-, 5.-, 6.90 K.; 
velletje met 1.60, 3.-, 5.-, 
6.90 K.; velletje met 6.50, 
6.50 K. Vlaggen, diverse 
gezichten uit verschillende 
regio’s. 

PARAGUAY
28-11-’17. Stadstheater 
125 jaar.
Blok 5.000 Gs. Gebouw in 
Asunción.
14-8-’18. Publiciteitsorga-
nisatie Nasta 50 jaar.
2.000; blok 5.000 Gs. 
Resp. Beeldmerk.
21-9-’18. Vogels in regio 
Chaco.
Velletje met 2.000, 2.500, 
3.000, 3.500, 4.000 Gs. 
Melanopareia maximiliani, 
Pseudoseisura unirufa, 
Nystalus maculatus, Pi-
ranga flava, Trogon curucui.

PITCAIRNEILANDEN
19-9-’18. Grote blauwe 
octopus.
Velletje met $ 1.-, 2.80, 4.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van Octopus cyanea. 

POLYNESIË
21-9-’18. Paul Gauguin 
(1848-1903).
Blok 300 F. Portret met 
schilderij ’De gele Christus’. 

26-10-’18. Verdwijning 
Alain Colas (1943-1978) 40 
jaar geleden.
100 F. Zeezeiler, zeilschip.

SENEGAL
7-12-’17. Steden.
250, 300,4 50, 500 F. Resp. 
Podor: fort, Thiès; Pro-
menade de Thiessois, Zi-
guinchor: station veerboot 
Gare Maritime, Kedougou: 
ingang Nationaal Park 
Niokolo-Koba. 

SINGAPORE
11-10-’18. Vroeg onderwijs 
voor meisjes.
1st Local, 70, 90 c., $ 1.30. 
Meisjes resp. tijdens kook-
les, met boeken, tijdens 
naailes, in schoolbanken. 

17-10-’18. Kinderrijmpjes.
Viermaal 1st Local, vier-
maal 70 c. Resp. kind met 
ezel, ooievaar en kikker, 
kind en haan, man met aap 
en varken en kip, tijgers, 
kikkers, meisje en olifant, 
kinderen en schaap. Ook 
velletje met de zegels.

SRI LANKA
29-9-’18. Pauselijks Soci-
eteit van Kindermissiewerk 
175 jaar.
45.- R. Oprichter bisschop 
Charles de Forbin-Janson 
(1785-1844), kinderen, 
beeldmerk.
1-10-’18. Wereld Kinder 
Dag.
45.- R. Hand, kinderen met 
cricketbat, zon. 

9-10-’18. Wereld Post Dag.
15.- R. Postkoets, postkan-
toor in Kandy.

ST. HELENA
17-9-’18. Lichtfestival.
15, 50, 60 p., £ 1.-. Resp. 
lichtobject, schip, huizen 
op marktplein, parade. 
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TAIWAN
15-11-’18. Oude Chinese 
kunstschatten, porselein.
NT$ 6.-, 9.-, 15.-, 16.-; 
blok NT$ 28.-. Resp. 
waterschaal met vis en 
waterplanten (Ming-dynas-
tie), kom met decoratie van 
pioenen ( Ming-dynastie), 
lampetkan met bloemen- 
en fruit (Qing-dynastie), 
vaas met takken en passie-
vruchten (Qing-dynastie); 
bolvaas met draak en 
lotusbloemen. 

3-12-’18. Chinees Nieuw-
jaar**, Jaar van het Varken.
NT$ 6, 13; blok NT$ 15.-. 
Verschillende varkens.

TRINIDAD EN TOBAGO
2018. Frankeerzegels, 
opdrukken.
50 c. op $ 2.50, $ 1.- op 
1 c.,$ 1.- op 75 c., $ 1.- op 
$ 2.50, $ 1.- op $ 5.25, $ 2.- 
op 25 c., $ 3.25 op 95 c. 
Resp. broodbakken in oven 
(2003), cacaovruchten 
(1969), leguaan (2001), 
cricketspeler (2003), 
voetbalstadions (2001), 
locaal kruidenmedicijn 
(2005), bloem Doxantha 
unguis-cati (1983). 

TRISTAN DA CUNHA
18-10-’18. Vogels.
85, 85, 90, 90 p.(per 
waarde samenhangend). 
Landkaart met resp. 
tweemaal Thalassarche 
chlororhynchos, tweemaal 
Ardenna gravis. 

URUGUAY
18-9-’18. Abel Calevaro 
Casal (1916-2001).
$ 20. Componist met 
gitaar.
28-9-’18. Universele 
Verklaring van de Rechten 
van de Mens 70 jaar.
$ 65. Handen, duif, 
mensen.
9-10-’18. Toerisme, vogels 
in departement Treint y 
Tres.
$ 20, 20. Cathartes aura, 
Ramphastos toco. 
11-10-’18. Litouwen 100 
jaar onafhankelijk.
Blok $ 65. Kunstwerk.
19-10-’18. Gemeente 
Vichadero 100 jaar.
$ 20. Koeien, gaucho op 
paard. 

VERENIGDE NATIES
21-9-’18. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
in Macau.
Velletje met US$ 1.15, Zw.Fr. 
2.-, € 1.80. Personages uit 
Kanton-opera Hua Mulan 
resp. rechter Bao Zheng, 
generaal Guan Yu, hero-
ische vrouw Hua Mulan.
1-10-’18. Internationale 
Dag van de Muziek.
Velletje met twaalfmaal 
US$ 0.50; velletje met 
twaalfmaal Zw.Fr. 1.-; velle-
tje met twaalfmaal € 0.80. 
Resp. twaalf verschillende 
blaasinstrumenten; twaalf 
verschillende snaarinstru-
menten; twaalf verschil-
lende slaginstrumenten. 
2-10-’18. Frankeerzegels, 
‘The knotted gun-Non 
Violence’.
US$ 0.01, € 0.90, 2.30. 
Verschillende afbeeldingen 
van pistool met knoop in 
loop. 

WALLIS EN FUTUNA
5-9-’18. Bloemen.
Velletje met viermaal 55 F. 
Verschillende variëteiten 
van plumeria.
26-9-’18. Europese Dag 
van het Vaderland.
40 F. Landschap met 
palmbomen. 

ZUID GEORGIË EN
ZUIDELIJKE SAND-
WICHEILANDEN
18-10-’18. Walvissen. 
70. 80 p. (samenhangend), 
£ 1.05, 1.85 (samenhan-
gend). Landkaart met resp. 
tweemaal Balaenoptera 
musculus,tweemaal Me-
gaptera novaeangliae. 

4-11-’18. Inzet van 
Shackletons bemanning in 
Eerste Wereldoorlog. 
80, 80 p. (samenhangend), 
£ 1.25, 1.25 (samenhan-
gend). Resp. Thomas Orde-
Lees, Luchtmachtkruis, 
Frank Worsley, Orde van 
Voorname Dienst. 

ZUIDPOOLGEBIED 
BRITS
4-11-’18. Inzet van 
Shackletons bemanning in 
Eerste Wereldoorlog. 
76, 76 p. (samenhangend), 
£ 1.22, 1.22 (samenhan-
gend). Resp. Alexander 
Macklin, Militair Kruis voor 
Heldhaftigheid, Joseph 
Stenhouse, Orde van 
Voorname Dienst. 
Nov. ’18. Landschappen.
66, 76 p., £ 1.01, 1.22. Resp. 
Port Lockroy, Paradise 
Harbour, Gould Bay met 
pinguïns, Neumayer 
Channel.

PostNL denkt aan ons!

Nov. ’18. Frankeerzegels, 
pinguïns.
1, 5, 10, 20, 55, 66, 76 p., 
£ 1.-, 1.20, 2.-, 3.50, 5.-. 
Resp. Pygoscelis adeliae, 
Eudyptes chrysolophus, 
Pygoscelis antarctica, 
Pygoscelis papua, Ap-
tenodytes patagonicus, 
Aptenodytes forsteri, Py-
goscelis adeliae, Eudyptes 
chrysolophus, Pygoscelis 
antarctica, Pygoscelis 
papua, Aptenodytes 
patagonicus, Aptenodytes 
forsteri. De eerste zes 
zegels zijn jonge vogels en 
de tweede zes zijn volwas-
sen pinguïns. 

Nov. ’18. Bouw onder-
zoeksschip ‘Sir David 
Attenborough’.
66, 76 p., £ 1.01, 1.22. 
Resp. bouw op werf, 
tewaterlating, constructie 
bovenbouw, schip.

Nov. ’18. Zeehonden.
66, 76 p., £ 1.22, 1.50 (per 
waarde samenhangend). 
Landkaart met resp. 
tweemaal Arctocephalus 
gazella, tweemaal Hydrurga 
leptonyx. 

ZUIDPOOLGEBIED
FRANS
17-10-’18. Alfred Faure 
(1925-1968).
Blok € 0.95. Portret meteo-
roloog, grote albatros (Dio-
medea exulans), kabelbaan 
op eiland Crozet. 

26-10-’18. Zuide-
lijke rotspinguïn op eiland 
Saint-Paul.
€ 0.95, 1.35 (met 
tussenveld). Eudyptes 
chrysocome moseleyi met 
resp. eiland, berg. 

ZUIDPOOLGEBIED
NIEUW-ZEELAND
(ROSS DEPENDENCY)
7-11-’18. Luchtvervoer.
$ 1.20, 1.20, 1.20, 2.40, 
3.-, 3.60. Vliegtuigen resp.
C130 Hercules, DHC-2 
Beaver, Auster T7C, B757, 
helikopter A350 B3 Squir-
rel, DCH-6 Twin Otter. Ook 
velletje met de zegels. 

Afkortingen:
RCC: Regional Com-
monwealth in the field of 
Communications
Unicef: United Nations 
International Children’s 
Emergency Fund
Upaep: Unión Postal de 
las Américas y España y 
Portugal 

**) Chinees Nieuwjaar: 
Jaar van het Varken van 
4-2-19 tot 25-1-’20. 
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edereen zal deze titel herkennen als een 
regel uit het bekende Sinterklaaslied 
‘Zie de maan schijnt door de bomen’ 
(afb 1). Dit blad zal op 6 december 

door de brievenbus glijden bij de abonnees, dus 
een mooie gelegenheid om het eens over de 
Goedheiligman te hebben. 

Vreemde teksten
Goed beschouwd staan er heel wat vreemde 
teksten in Sinterklaasliedjes, zoals: ‘Sinterklaas 
kapoentje’. Weten kinderen dat een kapoentje 
een gecastreerde haan is? Nogal beledigend 
voor de Sint. (overigens is deze betekenis in het 
Vlaams woordenboek geheel onbekend, daar is 
een kapoen een deugniet, een koosnaampje). 
En wat te denken van ‘makkers staakt uw wild 
geraas’? Zou het kunnen dat kinderen dit vroeger 
wel begrepen? Godfried Bomans (afb 2) schreef 
al zo’n 50 jaar geleden: ‘Hierin komen niet minder 
dan drie woorden voor, die voor een kind volkomen 
onbegrijpelijk zijn, namelijk makkers, staakt en 

geraas. Ik moet nog steeds de zes- of zevenjarige 
ontmoeten, die van deze uitdrukking ook maar het 
flauwste vermoeden heeft.’ De originele liedtekst 
van Jan Piet Heije uit 1861 was als volgt:

Zie, de maan schijnt door de boomen,
Makkers! staakt uw wild geraas;
’t Heerlijk avendje is gekomen,
’t Avendje van Sint-Niclaas!
Van verwachting klopt ons hart,
Wie de koek krijgt, wie de gard!
Van verwachting klopt ons hart,
Wie de koek krijgt, wie de gard!

o! Wat pret zal ’t zijn te spelen
Met dien bonten arlekijn!
Eerlijk zullen we alles deelen,
Suikergoed en marsepijn;
Maar, o wee! wat bittre smart,
Kregen wij voor koek, een gard!
Maar, o wee! wat bittre smart,
Kregen wij voor koek, een gard!

Doch ik vrees niet, dat wij klagen,
Vader, Moeder zijn te goed!
Waren we ook niet alle dagen,
Véle waren wij toch zoet!
Ban dus vrij de vrees van ’t hart,
‘k Wed, er ligt geen enkle gard!
Ban dus vrij de vrees van ’t hart,
‘k Wed, er ligt geen enkle gard!

Daar is in de loop der tijd het nodige aan 
veranderd. Zo luidt de tekst tegenwoordig ‘Vol 
verwachting’, en de ‘arlekijn’ is een ‘harlekijn’ 
geworden. 
Aan het derde couplet zijn we nooit toegeko-
men, want dat zal voor bijna iedereen onbekend 
zijn. Als je het goed leest, dan wordt hier de 
bron van de cadeautjes onthuld: ‘vader, moeder 
zijn te goed’. Dat kan natuurlijk niet de bedoe-
ling zijn. Alle kinderen weten dat ze cadeau-
tjes krijgen van de Sint, als ze uit volle borst 
meezingen, ook al is het onbegrijpelijke grote 
mensen taal.

I

Makkers staakt uw wild geraas

samenstelling Dio Glaudemans, dio.glaudemans@hccnet.nl 
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Makkers staakt uw wild geraas Zwarte Piet
Tijdens de intocht van Sinterklaas in Amster-
dam in 2014 hing er een groot spandoek met 
de tekst ‘makkers staakt uw wild geraas’. Toen 
aan de dienstdoende Sint gevraagd werd wat 
hij vond van de Zwarte Piet discussie, wees hij 
op het spandoek en zei: ‘dat is het enige wat 
ik erover te zeggen heb’. Het staat wel vrolijk 
als Zwart Piet allerlei kleuren kan hebben 
(afb 3), maar de stroopwafel-Piet mag alleen 
in Gouda (afb 4). Tegenwoordig zien we vaak 
de roetveeg-Piet, want hij verblijft nogal 
eens in de schoorsteen. Deze varianten zijn 
gecreëerd om te voorkomen dat mensen zich 
ergeren aan het zwartgeschminkte gezicht 
met dikke rode lippen dat als racistisch erva-
ren wordt. Het moet een vrolijk feest blijven 
voor iedereen en geen irritatie wekken. Soms 
denken we dat de Zwarte Piet al vele eeuwen 
het hulpje van de Sint is, maar dat is nog 
niet zo heel lang. Hoe hij precies ontstaan is, 
daarover verschilt men van mening. Het kan 
zijn dat Piet ontstaan is als een begeleider van 
een ruiter, maar ook als een tegenstander van 
Sinterklaas in de vorm van een zwarte duivel. 
Hij was eerder een boeman die stoute kinde-
ren in de zak stopte. Dat komt niet meer voor, 

want het is geen straf meer om meegenomen 
te worden naar vakantieland Spanje.

Spanje?
Sinterklaas komt helemaal niet uit Spanje. 
Hij woont gewoon in België (afb 5). Altijd al 
gedacht, want zijn Spaans is niet zo best. Er 
zijn ook Sinterklazen die niet kunnen paardrij-
den. Geen nood, dan met de brommer (afb 6), 
rolschaatsen kan ook (afb 7), of toch met een 
boot (afb 8), hoewel dit schip aan de ketting 
ligt. En waar moeten kinderen hun schoen 
zetten als er geen open schoorsteen in het 
huis is (afb 9)? Piet komt vast door de buizen 
van de centrale verwarming de cadeautjes 
brengen. Kinderen hebben een grenzeloos 
geloof in allerlei onmogelijkheden. In 2013 was 
de intocht van de Sint in Groningen met een 
echte stoomboot. Voor stripfiguur Paparazzo 
liep het minder leuk af (afb 10), want die 
raakte zijn dure fototoestel kwijt. En dan is er 
ook nog een bedrieger, een na-aper (afb 11), 
die inmiddels grote delen van de wereld tot zijn 
invloedsfeer kan rekenen, terwijl hij ook nog op 
de verkeerde datum zijn verjaardag viert. Maar 
wie zoet is krijgt lekkers (afb 12).

Oorsprong
Nu even wat meer serieus: waar komt Sint Nico-
laas vandaan? Daar zijn meerdere verhalen over 
en waarschijnlijk gaat het ook niet steeds over 
dezelfde persoon. Hij was bisschop van Myra in 
Turkije en daarom wordt hij afgebeeld met staf 
en bisschopsmijter (afb 13). Nicolaas leefde 
van 280 tot 342. Dat was nog in de tijd van het 
Romeinse Rijk. Meer feiten zijn er eigenlijk niet 
over hem bekend en de rest is legendevorming. 
Myra heet tegenwoordig Demre en daar is nog 
een oeroude Nicolaaskerk te vinden, die in 1955 
door Turkije op de postzegel is gezet (afb 14). 
Het Vaticaan heeft in 1987 een zegel uitgegeven 
(afb 15) om te herdenken dat de relikwieën van 
Nicolaas 900 jaar daarvoor van Myra in Turkije 
over zijn gebracht naar Bari in Italië.

Legendes
Er zijn vele verhalen over Sint Nicolaas, die 
eeuwen na zijn dood aan hem toegeschre-
ven zijn. Het zijn mooie verhalen waar vele 
varianten van bestaan en waar geen historisch 
bewijs voor is. De bekendste gaat zo: drie arme 
studenten zochten ‘s avonds laat onderdak in 
de stad Myra. Ze zagen bij een slager nog een 
vuurtje branden, maar de slager joeg hen weg. 
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De vrouw van de slager had gezien dat ze forse 
zakken op hun rug droegen. Ze werden terug-
geroepen en kregen eten en onderdak. Toen ze 
sliepen keken de slager en zijn vrouw in de jute 
zakken: alleen boeken. Wat een teleurstelling, 
terwijl ze wel voedsel aan hen gegeven hadden. 
Wat konden ze de volgende dag op de markt 
verkopen? De slager nam een bijl en doodde de 
studenten en hij was de hele nacht bezig hen 
tot pasteitjes te maken. De volgende morgen 
kwam Sint Nicolaas langs hun marktkraam 
en vroeg streng wat zij voor vlees in de kuip 
hadden. De slager merkte dat hij doorzien was 
en bekende zijn misdaad, waarop Nicolaas de 
jongens weer tot leven bracht. Dit verhaal is 
meerdere malen op een postzegel afgebeeld, 
maar dan waren de studenten kleine kinderen 
(afb 16+17).
Een minder bekend verhaal wordt in het 
Museum Catharijneconvent verteld: de won-
derolie. Een jongen maakte een verre reis en 
kwam een oude man tegen. Hij hielp de oude 
man met het dragen van zijn last en deelde 
ook zijn voedsel met hem. Toen de oude man 
in het dorp aankwam waar hij moest zijn, gaf 
hij als dank een flesje geneeskrachtige olie 
aan de jongen. Die ontdekte dat hij zieken kon 

genezen met de wonderolie. Ook de koning 
hoorde ervan, en bood aan dat de jongen met 
de prinses mocht trouwen, als hij de koning 
kon genezen. Dat trouwen wilde de jongen niet, 
maar de koning werd wel genezen. Een mon-
nik stal het flesje wonderolie. De oude man 
blijkt Sint Nicolaas te zijn, die al die tijd heeft 
toegekeken. Hij spreekt de monnik bestraf-
fend toe en die moet het flesje teruggeven 
aan de jongen. Hiervan is geen postzegel 
bekend, maar van het volgende verhaal weer 
wel. Een arme edelman kon zijn drie dochters 
geen bruidsschat meegeven, zodat ze niet 
konden trouwen en er dreigde zelfs dat zij in 
de prostitutie zouden komen. Nicolaas gooide 
ongezien drie nachten achtereen een geld-
buidel bij hen naar binnen (afb 18). Hij redde 

eens een schip in hevig noodweer (afb 19) en 
daarom is hij de schutspatroon van zeelieden 
en havensteden. Inmiddels heeft de katholieke 
kerk de naamdag, 6 december, van Nicolaas 
geschrapt omdat er voor zijn legendes geen 
enkel bewijs is.
Overal ter wereld zijn plaatsnamen (afb 20+21) 
en kerken (afb 22) naar Sint Nicolaas ver-
noemd. Hij is dan ook immens populair, want 
hij staat bekend als kindervriend (afb 23-26).

Op verzoek
Dit artikel is tot stand gekomen op verzoek van onze 
hoofdredacteur, René Hillesum. Hij zal het wellicht zelf 
niet meer weten want het was een heel terloops verzoek 
en ook al geruime tijd geleden. Er gaat tijd overheen 
om voldoende materiaal te vergaren om af te beelden. 
Als een lezer van dit blad een verzoek heeft om over 
een bepaald onderwerp te schrijven, laat het dan weten 
a.u.b., en ik kan kijken wat er mogelijk is.

Bronnen
https://onzetaal.nl/kregen-wij-voor-koek-een-gard
https://nl.wikisource.org/wiki/Zie,_de_maan_schijnt_
door_de_bomen
www.catharijneconvent.nl
www.huisvansinterklaasinutrecht.nl
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De kerstzegels
van Sandd!

Ook dit jaar brengt Sandd weer een kerstzegel 
op de markt. En wel in 12 verschillende ontwerpen! 
Je vindt de special editions bij de Sandd 
Postpunten en de winkels van Blokker en Etos.
Kijk op www.sandd.nl/postpunt voor het 
dichtstbijzijnde verkooppunt bij jou in de buurt.

In actie voor Pink Ribbon
Koop je een velletje 

kerstzegels? Dan steun je 
borstkankeronderzoek.

Van ieder verkocht zegelvel 
doneert Sandd een bedrag 

aan Pink Ribbon.

De kerstzegels 
van Blokker zijn 
speciaal ontworpen 
door bekroonde 
kinderboekenschrijver 
en illustrator 
Thé Tjong-Khing!
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Postzegel- en muntenveilingen B.V. 
1919 -2019 

Al 100 jaar uw vertrouwen waard. 
 

 
  

Postzegel- en muntenveilingen sinds 1919 

Noordeinde 41 

2514 GC  Den Haag  

Tel.:    +31 070 - 364 78 31   

Web:  www.rietdijkveilingen.nl  

E-mail:   info@rietdijkveilingen.nl        
  

 
• 23 t/m 25 april 2019 

• 4 t/m 6 november 2019 
 

• 6 juni 2019 

• 13 december 2019 

Rietdijk veilingagenda 2019 
 
Postzegelveilingen 
kijkdagen 2 weken voorafgaand 

 
 
Muntenveilingen 
Kijkdagen 1 week voorafgaand 

Bezoek aan huis? 
U wilt graag een bezoek op locatie om de  

mogelijkheden van veiling van uw verzameling  

te bespreken? Dat kan!  

Bel: 070- 364 78 31 

 

Live online met de veiling meebieden? 

Maak nu een account aan! 

 

 

E-mail naar: 
 info@rietdijkveilingen.nl 

Interesse? 
Neemt u contact met ons op! We sturen u  

graag onze veilingcatalogus of informatie  

over taxatie- en veilingmogelijkheden toe. 

 

Wij zoeken inzendingen voor onze 
 

jubileumveilingen in 2019! 
 

Profiteer mee van de extra aandacht. 

                                                    
 
 
 
 
 
 

  

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


