
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FILA EDE ~ BARNEVELD 
 

UITGAVE VAN FILATELISTENVERENIGING 

 
DE GELDERSE VALLEI 

 

Jaargang 27 ~ nr. 9 ~ november  2016 

 

1 december: Ede: Surprise-bijeenkomst 

met “Koffer-veiling”  en “1-kader-bezichtiging” 

8 december: Barneveld: Gezellige avond  

met jaarafsluiting 

15 december: Ede: Postzegelmiddag 
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27e Jaargang nr. 9, november  2016 
Verschijnt 10 maal per jaar 

Kopij inleveren, vóór de 15e van de maand bij de redactie:  A. de Wit, tel. 0318-637424 of   

redactie@fv-degeldersevallei.nl 

Bestuur Filatelistenvereniging “De Gelderse Vallei” 

Voorzitter:  

 R.Lijbaart,  tel 0318 621305   (voorzitter@fv-degeldersevallei.nl) 

Secretaris: 

 Vacant     (secretaris@fv-degeldersevallei.nl)    

Penningmeester (tevens vice-voorzitter): 

S.R. Martin,  tel 0318 690659  (penningmeester@fv-degeldersevallei.nl) 

Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv  

Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

Hoofd Rondzendingen (tevens 2e secretaris): 

A.G. Jakobsen, tel 0318 613806 (hrzv@ fv-degeldersevallei.nl) 

Bankrekeningnummer rondzendingen: NL38INGB0006826584 tnv  

Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei  

Ledenadministratie: 

 E.R. Bel, tel 0318 610959  (leden@fv-degeldersevallei.nl)  

Commissaris: 

L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991 

Lex van Rootselaar, Barneveld, tel 0342 493444 

Nieuwtjesdienst: 

 R.M. Lijbaart,  tel 0318 621305 

 Bankrekeningnummer: NL32INGB0006826595 tnv  

 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 

Jeugdleider: vacant 

Veilingmeester: Ron van Beest, tel 0343 415425  (veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl) 

 

Maandelijkse bijeenkomst in Ede op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en 

augustus) om 19.00 uur voor de jeugd en om 20.15 uur voor de senioren in kantine 

“Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 

Bijeenkomst in Barneveld is op de 2e donderdag van de maand in de Immanuelkerk, 

Achterdorpstraat 5, 3772 CC Barneveld. Aanvang: 19.30 uur, tel. 0342 415669. 

Postzegelmiddag op de 3e donderdag van de meeste maanden van 14.00 uur tot 16.30 

uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede, tel 0318 640038. 

Op de avonden en middagen zijn (rond 200) snuffelboeken met zegels a 5 eurocent 

per stuk en snuffelbakken met poststukken a 25 eurocent per poststuk aanwezig.  

Bezoek ook onze websites:  

Eigen afdeling     www.fv-degeldersevallei.nl 

Samenwerkingsverband Filatelie  www.svfilatelie.nl 

De internetveiling     www.SVFveiling.nl 

Uitlenen wereldcatalogi: Tijdens clubavonden op locatie Fortissimo 

 

mailto:redactie@fv-degeldersevallei.nl
mailto:voorzitter@fv-degeldersevallei.nl
mailto:secretaris@fv-degeldersevallei.nl
mailto:penningmeester@fv-degeldersevallei.nl
mailto:hrzv@fv-degeldersevallei.nl
mailto:leden@fv-degeldersevallei.nl
mailto:rvb@kpnplanet.nl
http://www.fv-degeldersevallei.nl/
http://www.svfilatelie.nl/
http://www.svfveiling.nl/
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Geachte leden, 

et bestuur van de Filatelisten Vereniging de Gelderse Vallei nodigt u van harte 

uit voor de surprise bijeenkomst van donderdag 1 december a.s. in de zaal van 

“Fortissimo”, Sportparkweg 8 te Ede. Aanvang 20.00 uur. 

 

AGENDA: 

1. Opening en welkom 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 

3. Verslag van de bijeenkomst van donderdag 3 nov. 2016 

4. Rondvraag 

PAUZE, verkoop loten 

5. Verloting van de Koffer 

6. Bezichtiging kaders 

7. Snuffelboeken 

 

We kunnen terugzien op een leuke avond met veiling waar goed werd geboden en 

ook op onze najaars-postzegeldag in “Ons Huis” werd goed gekocht, de aanwezige 

handelaren waren tevreden (bravo voor Berry). Toch zie ik ook dat de “drukte” is 

verdwenen en het aantal bezoekers minder wordt. Je ziet dat, waar we eerst ruim  

45 bezoekers op de clubavonden hadden we nu rond de 40 bezoekers blijven steken. 

De leden die wel (kunnen) komen hebben nog steeds een gezellige postzegelavond en 

wij als bestuur zetten ons daar ook volledig voor in. Onze laatste surpriseavond van 

dit jaar zullen enkele leden wat van hun verzameling laten zien (een-kader van een 12 

tal bladen). Het is me niet gelukt om verzamelaars enthousiast te maken om een een-

kader samen te stellen. Soms denk ik wel eens dat het woord (Jan Mak) “TROFEE” 

een hindernis is, moeten we daar van af ???  Reacties zijn welkom. Beste 

verzamelaars het is juist leuk om je kennis en ervaring met anderen te delen, u bent 

de expert. Ik heb enkele leden gevraagd om hun (al eerder getoonde en gemaakte) 

een-kader mee te nemen en hoop vurig op nieuwe inzendingen.  

Deze avond verkopen we naast de ”gewone loten” ook loten voor De Koffer. Prijs per 

lot is € 1,-- en u mag er per persoon maar eentje kopen. Er zijn al artikelen voor de 

koffer binnen en ik hoop dat u nog vele leuke surprises (die u toch niet verzamelt) 

voor de koffer meeneemt.  

Op de laatste clubavond kreeg ik de vraag om ook voor de verloting prijzen mee te 

nemen en ik was niet spontaan genoeg om te antwoorden ”wat een goed idee”. Ik 

hield het in het midden en zou het nog bespreekbaar maken, mompel, mompel enz. 

Na informatie werd het me duidelijk dat we dat, zij het niet regelmatig, al eerder 

hebben gedaan. Heeft u iets leuks dat ook als prijs voor de gewone verloting geschikt 

is, dan nodig ik u van harte uit om deze surprise  mee te nemen. 

 

Hartelijk welkom en tot ziens! 

R. Lijbaart, voorzitter 

___________________________________________________________________ 

 

H 
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Verslag van de bijeenkomst op 3 november  2016. 

 

Lokatie : Zaal van Fortissimo sportparkweg 8 Ede. 

Aanwezig: ongeveer 40 leden en een deel van het bestuur  

Met kennisgeving afwezig :  Mevr. C. Kingma, De Heren S. Martin, A. Schol, A. 

Oskam en W. Verhoef. 

 

1. Opening: Om 20: 15 opent de voorzitter (R. Lijbaart) de bijeenkomst en heet 

 een ieder hartelijk welkom. Een bijzonder welkom is er voor de aanwezige 

 handelaar H(enny). v.d. Berg. 

 

2. Mededelingen:  

1. Op 1 december zal er een speciale sinterklaasavond zijn waarbij ook de 

door de leden gevulde koffer zal worden verloot. Stort dus wat u kan missen 

in de, op die avond aanwezige, koffer. 

2. Eveneens zal er op die avond ook weer de jaarlijkse strijd om de 1 kader- 

presentatie voor de J. Mak Trofee plaatsvinden. Er is plaats voor maximaal 

10 exposanten tot een maximum van 12 A4 documenten per exposant. Bij 

minder dan 3 exposanten wordt de Jan Mak Trofee niet uitgereikt. 

3. De voorzitter meldt nog enige op korte termijn plaatsvindende veilingen en 

beurzen. Ook doet hij een oproep voor vrijwilligers voor de postzegeldag 

van FV De Gelderse Vallei op 5 november. 

4. De ledenadministratie laat weten dat wijzigingen in het lidmaatschap bij het 

bestuur bekend moeten zijn voor 25 november, zodat deze op tijd kunnen 

worden doorgegeven aan het samenwerkingsverband. 

 

3. Behandeling verslag van de bijeenkomst op 6 oktober 2016. Er zijn geen 

 aanvullende of inhoudelijke commentaren. Verslag gearresteerd. 

 

4. Rondvraag: Harry stelt voor dat bij de volgende bijeenkomst iedereen een 
 (ingepakte) prijs meeneemt voor de verloting. Zodat we op die avond een 
 volle tafel hebben en bijna iedereen kans maakt op een (verrassings) prijs. 
 

5. Afsluiting: Om 20:30 sluit de voorzitter het formele gedeelte van de 

 bijeenkomst af en wenst iedereen een succesvolle veiling en een prettige 

 postzegelavond. 

 

 

      De notulist, Erik Bel 

 

 

__________________________________________________________________ 
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Nieuws uit Barneveld 

Het jaar loopt ten einde en dat betekent dat het postzegelseizoen volop gaande is. Op 

10 november hebben we in Barneveld een veiling gehouden en daar werden voor 

ongeveer 150 euro filatelistische zaken verhandeld. 32% van de 104 kavels werd 

verkocht. Heel wat kopers hebben zich verzekerd van sorteerwerk in deze 

winterperiode. 9 Maart is onze volgende veiling en we zijn benieuwd wie daarvoor 

materiaal wil inleveren en vooral welk materiaal er deze keer tussen zal zitten. 
 

Programma voor rest van seizoen   

8 december 2016 Jaarafsluiting  

28+29 december 2016 Eindejaarsbeurs Veluwehal 

12 januari 2017 Quiz  

21 januari 2017 Postzegeldag Veluwehal 

9 februari 2017 Jaaroverzicht  

9 maart 2017 Veiling Wat brengt u in ? 

13 april 2017 Lezing Waarover wilt u horen ? 

18 mei 2017 Postzegelwinkeltje Neem uw mancolijst mee 

 

Terwijl ik dit schrijf is er discussie over een bod dat het Belgische postbedrijf B-Post 

(overigens steevast op z’n engels uitgesproken als bi-poost) doet op Post NL. Als dat 

doorgaat, ben ik benieuwd wat dat bijvoorbeeld voor het uitgifteprogramma gaat 

betekenen. Intussen lijkt Post-NL het afstempelen van postzegels in de 

verkooppunten (zoals Primera) af te gaan schaffen. Maar zo brengt elk nieuw jaar 

ook weer nieuwe ontwikkelingen. Benieuwd wat er van alle plannen terecht gaat 

komen. 

Ik sluit af met goede wensen voor u en uw naasten voor de komende feestdagen en 

voor het komende jaar. Dat 2017 maar een mooi postzegeljaar mag worden. 

Lex van Rootselaar,  Kampstraat 16, 3771 AV Barneveld 

___________________________________________________________________ 

Oproep van de ledenadministratie. 
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     Een (Wagenings) lid vertelt 
door Niek Edelenbosch 

Het mysterie van Fernando Poo. 

Het zal zo’n tien tot vijftien jaar geleden zijn geweest, dat ik op de verzamelaarsbeurs 

in Ons Huis bij handelaar Ad Dikkers een Britse postzegel in zijn boeken zag zitten 

met nummerstempel ‘247’ (Afb. 1). Daar ging me meteen een lampje branden, dat 

dat stempel weleens betrekking kon hebben op een buitenlands kantoor en wel het 

eiland Fernando Poo, gelegen voor de kust van Kameroen (Afb. 2). Even checken in 

mijn documentatie bevestigde dat en voor de normale zegelprijs kon ik de aanwinst 

meenemen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Afb. 1       Afb. 2 

 

Van alle stempelafdrukken van Britse buitenlandse kantoren is die van Fernando Poo 

een van de zeldzaamste. Op Fernando Poo, nu Bioko en onderdeel van Equatoriaal-

Guinea en daarvoor van Spaans Guinea was tot 1877 een Brits kantoor gevestigd. Het 

eiland was vanaf 1858 geautoriseerd om Britse postzegels te gebruiken. Alleen uit de 

periode 1874-1877 is daadwerkelijk gebruik bekend. In het boek van Whitney stond 

dit stempel zelfs als duurste genoteerd in de categorie ‘gebruikt in het buitenland’ 

(used abroad).  

Het samenwerkingsverband waarbij Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei is 

aangesloten heeft laten weten dat wijzigingen in NAW gegevens en het al dan niet 

laten wijzigen van abonnementen, bij hen voor 1 december 2016 bekend moet zijn, 

willen deze voor het seizoen 2017 kunnen worden doorgevoerd. 

 

Mocht U voor het seizoen 2017 iets gewijzigd willen hebben in Uw lidmaatschap 

van FV De Gelderse Vallei., dan moet U dit voor 25 november 2016 doorgeven aan 

leden@fv-degeldersevallei.nl.  

Wijzigingen die na deze termijn komen kunnen niet meer voor het seizoen 2017 

worden doorgevoerd.  

 

Ledenadministratie FV de Gelderse Vallei/Erik Bel 

 

mailto:leden@fv-degeldersevallei.nl
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Maar is het wel het goede stempel? Het middelste cijfer, de ‘4’ is wat wazig, maar 

lijkt toch geen ander cijfer te kunnen zijn. Whitney vermeldt twee typen van het 

stempel ‘247’. Er is een staande (upright oval – Afb. 3) en een liggende (horizontal 

oval) variant. De liggende variant is van het plaatsje Elmham (Afb. 4) in Norfolk in 

Engeland. Het gekochte exemplaar is duidelijk van het staande type.  

 

 

 

 

 

Afb. 3         Afb 4. 

 

 

 

Een aantal jaar later kwam ik een oude gespecialiseerde catalogus tegen van Stanley 

Gibbons. Hierin staat een uitgebreid stuk over buitenlands kantoren en worden zelfs 

per kantoor alle daar gebruikte postzegels vermeld. Het blijkt dat er op Fernando Poo 

slechts twee Britse postzegels verkrijgbaar zijn geweest, namelijk de 4p  vermiljoen 

en de 6p grijs. Van de 4p zijn dat alleen plaatnummers 13 en 14 geweest en van de 6p 

plaatnummers 13 t/m 16. Mijn exemplaar is een 4p vermiljoen met plaatnummer 13, 

zoals linksboven en rechtsboven onder het woord ‘postage’ is te zien en past dus 

perfect in dit plaatje van mogelijkheden. Zou het dan echt een schot in de roos zijn 

geweest? 

In 2011 is om dit uit te vinden de postzegel ter keuring voorgelegd aan de 

Bondskeuringsdienst (BKD). Na enkele maanden kwam per post het antwoord. Het 

oordeel van de BKD was: “het stempel 247 is het stempel dat gebruikt is in Elmham 

(Norfolk, UK) en niet het stempel dat gebruikt is in Fernando Po. De zegel heeft geen 

gebreken“.  

Wat een verrassende en vreemde conclusie! Dat klopt toch niet met de liggende 

stempelvorm voor Elmham. Op navraag naar de argumentatie, kwam gelukkig een 

antwoord. Het te keuren nummerstempel wijkt volgens de BKD af van de stempel 

zoals die gebruikt is op het eiland Fernando Poo. Het stempel komt geheel overeen 

met het de stempel van Elmham. Hierbij zit het verschil volgens de BKD o.a. in de 2 

dunne streepjes per kant naast het nummer die het echte stempel van Fernando Poo 

kenmerkt, i.p.v. één dikke streep per kant naast het nummer.  

Hoewel duidelijk onderbouwd, blijft het gek, dat de stempelvorm voor Elmham in 

Whitney geheel anders is dan wat de BKD aangeeft. Verdere navraag had als 

resultaat, dat het zo was dat alle betrokken keurmeesters van de BKD tot hetzelfde 

oordeel waren gekomen op basis van  kennis, handboeken en internationale 

veilingcatalogi. Volgens de BKD kan het voorkomen, dat sommige gemaakte 

(getekende) afbeeldingen die in handboeken staan niet overeenkomen met de 

daadwerkelijke stempelafdruk.  

Het is inderdaad zo, dat Whitney alleen naar hoofdcategorieën indeelt, waarbinnen 

variaties mogelijk zijn in aantal en dikte van de balken. Maar een liggend stempel is 
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wel duidelijk een andere categorie dan een staand type. De stempelafdruk van Afb. 1 

is qua vorm geheel gelijk aan die van Constantinopel (Afb. 3), waarbij de hoogte 1,5 

maal zo groot is als de breedte. Enige verschil is de dikke streep links en rechts naast 

het nummer. Een Brits nummerstempel met een dergelijke dikke streep op deze plaats 

heb ik verder niet in mijn verzameling. Verder zijn de balken zijn wat onregelmatig 

van vorm. Daar heb ik wel andere voorbeelden van in mijn collectie.  

Op internet zijn enkele sites met Britse postzegels gestempeld in het buitenland te 

vinden. Vooral de site ‘Penny red stars used abroad; a plating record’ van Mike Batty 

is voor geïnteresseerden een bezoek zeker waard. Hier is de stempelafdruk ‘247’ 

echter niet op te vinden. De 1 penny is ook niet op Fernando Poo verkrijgbaar 

geweest. 

Stanley Gibbons blijkt bij nader inzien bij de buitenlandse kantoren toch meer 

onderscheid naar typen te tonen dan Whitney. Voor het staande nummerstempel 

worden twee afbeeldingen getoond (Afb. 5).  

Het stempel ‘S’ is van Stamboul, een deel van het huidige 

Istanboel en heeft dezelfde vorm als die van Constantinopel 

en mijn stempel ‘247’.  Het stempel ‘975’ is van Limassol op 

Cyprus, waar rond 1880 Britse postzegels werden gebruikt. 

Stanley Gibbons verwijst voor de stempelvorm bij Fernando 

Poo naar die van Limassol en niet naar die van Stamboul. Bij 

het stempel van Limassol is de hoogte slechts 1,33 maal zo 

groot als de breedte. In dat geval en dat lijkt aannemelijk is  

Afb. 5           mijn exemplaar conform de bevinding van de BKD inder 

            daad niet van Fernando Poo. Maar zou mijn stempel dan toch 

echt van Elmham zijn ondanks de afwijkende aanduiding in Whitney? Het is een 

boeiende en mysterieuze zoektocht geweest naar de achtergronden van het stempel 

van Fernando Poo. Maar het blijft toch wel onbevredigend, wanneer de conclusie van 

een expertise deels strijdig is met de eigen bronnen. 

  
Bronnen: 

Rossiter, Stuart and John Flower. The stamp atlas. 1986. 336 p. 

Stanley Gibbons postage stamp catalogue. Part 1 British Commonwealth. 1965. 882 p. 

Whitney, Dr. J.T. Collect British postmarks. The handbook to British postal markings and their 

values.  6e editie 1993. 332 p. & 7e editie 1997. 352 p. 

http://www.rfrajola.com/batty/batty15Feb2012.pdf 

https://en.wikipedia.org/wiki/Coded_postal_obliterators 

________________________________________________________________________________ 

Van de redaktie 
Veel dank aan de 2 inzenders van een artikeltje (Roy en Niek) deze maand!  

Wie volgt? 
Voor allen:  Een gezellige 5 december! 
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Puzzelrubriek 
 

Over oktober hebben alle inzenders in die maand alsnog vijf bonuspunten gekregen 

en ook deze maand vielen er 10 oplossingen in de bus. De vragen waren ook dit keer 

niet zo moeilijk en vele puzzelaars scoorden 20 punten of meer.  

  

 

OPLOSSING  

 

1. Een kapiteel of kopstuk is de bekroning, kopstuk of bovenbeëindiging van 

een zuil, pijler of pilaster, om de last of kracht op een smaller draagvlak over te 

brengen, vaak voorzien van beeldhouwwerk: NVPH 1979. Ook op 501 en 

1184 zijn er te vinden.  

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuil_(bouwkunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pilaster
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2.  Moerdijk: NVPH 246, 3275  

 

3.  Paulus: NVPH 2606 Paulus de boskabouter, 986 Apostel Paulus, 2643Sp. 

Paulusabdij Oosterhout Mooi Nederland. 

 

4.  Zijn er meer zegels met peren? Het antwoord was natuurlijk ‘ja’: 1003 

Zomerzegels 1972 en 2295d Kinderzegels 2004. Op 327-331 staat ‘Kind met hoorn 

des overvloeds’ en daar zou best een peer in kunnen zitten. 

Als laatste ‘Da’s toch een kaart waard uit 2015’. Omdat mijn nieuwste catalogus de 

‘Junior’ van 2015-16 is, en ik het op internet ook niet kon vinden, heb ik hier geen 

nummer van. Wel een afbeelding: zie hieronder.  

 

5.  "Veertiende": NVPH 984, de14e volkstelling 1971. Maar nr 14 Rijkswapen 1 ct 

zwart is natuurlijk ook de 14e zegel in de catalogus. 

 

 
 

 

DE STAND 
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Dhr. A. Oskam     460 437 + 5 + 10 + 3b + 5   

Mevr. C. vd Genugten   451    

Dhr. Verhoeff     431 407 + 5 + 14 + 5       

Mevr. J.A. te Loo   369 342 + 5 + 17 + 5 

Dhr. R. Ietswaart   364     

Dhr. R. van Andel  341 336 + 5       

Dhr. G. de Nooij  297 275 + 5 + 12 + 5     

Mevr. A. de Wit   273 246 + 5 + 17 + 5        Stockboek middel 

Dhr. P. Fidder  229 209 + 5 + 15  

Dhr. W. van Doorn 191 173 + 5 + 13    

Dhr. L. v.d. Maesen  188 149 + 5 + 15 + 5 + 14    

Dhr. J. Huiskes   185 160 + 5 + 15 + 5   

Dhr. L. v. Rootselaar 115   

Dhr.  C.v. Holthe     113 

Dhr. W.J. Holleman   67 42 + 5 + 15 + 5   

Dhr. H. Wolters     40 35 + 5  

 

 

DE NIEUWE OPGAVE 

 

1.  Nova Hollandia 

2.  Duesenberg 

3.  Champagne 

4.  ‘een harde werker en goede vriend’ 

5.  Donders 

 

Drie punten per vraag en 5 bonuspunten bij 10 inzenders. Extra of leuke anwoorden 

kunnen extra punten opleveren.  

 

Uw oplossing s.v.p. uiterlijk maandag 12 december a.s. voor 17.00 uur op de post 

doen naar      Geo van Dartel     Annadaal 67    6715 JB Ede 

 

A.u.b. uw envelop filatelistisch frankeren ten behoeve van de jeugd.  

Voor het plakken van een Willem Alexandertje, het cijfer 1 of een andere veel 

gebruikte zegel kan aftrek van punten volgen.  

 

E-mailen mag ook, maar levert een aftrek van 4 punten op: gvdartel@gmail.com 

Voor vragen of opmerkingen kunt u ook mailen. 

 

 

__________________________________________________________________ 

 
 

mailto:gvdartel@gmail.com
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Zoekertjes 
ebt u als lid van Filatelistenvereniging “de Gelderse Vallei” iets te koop of zoekt 

u iets op filatelistisch gebied, dan kunt u dat kosteloos doorgeven aan  

Anneke de Wit, Houtrakbos 37, 6718 HC, Ede of  

redactie@fv-degeldersevallei.nl en het zal éénmaal 

geplaatst worden. 

 

Er zijn deze maand geen zoekertjes aangeboden 

 

 

 

 
 

Globeveiling op het internet. 

 
Hebt u onze internet veiling al bezocht? U kunt daar elke maand bieden op vele tientallen kavels 

vanaf ongeveer € 5,00. Op 30 november loopt de volgende veiling af. Ga via www.svfilatelie.nl                                   

(of rechtstreeks) naar www.SVFveiling.nl en registreer uzelf. Veel leden van het 

Samenwerkingsverband Filatelie (voorheen de Globe) zijn u al voorgegaan en breidden op die 

manier hun verzameling uit. 

 

____________________________________________________________ 

WIST U DAT….. 
 

Tangier International Zone, 1924-1956 
 

Ik vertelde u in mijn lezing, clubavond oktober, bij de zegel van het Duitse Reich met 

de mooie Tanger afstempeling, dat Tanger een vrijhandelshaven was en dat is bijna 

goed. Ik moest het fijne er van weten en na 9 sites en 45 pagina’s tekst dacht ik “ik 

wil u alleen de andere zegels laten zien”. Hieronder het verhaal in het kort, voor het 

complete verhaal even “google-len”.  
 

Onder Europese invloed (1830 – 1956) 

Na de Portugezen, Ottomaanse Rijk, zeeroverkapiteins , Engelsen, en Spanjaarden 

kreeg de Alaouite dynastie (sinds 1666) meer en meer het gebied, tegenwoordig 

Marokko, onder controle. Frankrijk kreeg vanaf 1830 meer interesse en invloed  en 

verkreeg het centrale gebied onder controle en Spanje het noordelijk gebied, waar 

ook Tanger deel van uitmaakt. Na onenigheid tussen Frankrijk, Spanje en Groot 

Brittannië werd van Tanger (GB: Tangier) een neutrale gedemilitariseerde zone 

H 

mailto:redactie@fv-degeldersevallei.nl
http://www.svfveiling.nl/
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gemaakt in 1924, onder gezamenlijk militair gezag. Vanaf 1956 maakt Tanger deel 

uit van het koninkrijk Marokko. 
 

Frankrijk: Frankrijk gaf vanaf 1891 zegels uit voor het Franse bezette en 

gecontroleerde gebied. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste regel zegels van (tijdelijke) autonome gebieden: 

Algazar & Ouazzan, Mogador, Mazagan en Tetouan.  
 

Spanje:  
Spanje gaf vanaf 1903 voor het noordelijke gedeelte zegels uit onder de naam 

”Marruecos”. Van 1909 zegels voor Tanger. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groot Brittannië:  
Groot Brittannië had een 9 tal postagentschappen in Marokko.  
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Duitsland: 
Duitsland had een 15 tal postagentschappen in Marokko. 
 

 
 

Van deze landenverzamelingen kan men eenvoudig een thema verzameling maken. 

Vertel over je verzameling, laat het zien en deel je kennis.  

Blijft het allerbelangrijkste: plezier in verzamelen! 

Roy 
 

Bronnen: Diverse sites Marokko en Tanger. 

 

 

________________________________________________________________ 



 

 

 

 

”DUTCHSTAMP” 
 

HET ADRES VOOR: 

 

 

Uw postzegel en (euro)muntenalbums. 

Abonnementen op elk land of motief. 

 Nederlandse en Euromunten. 
 

 

 
 Postzegel- en munthandel ”DUTCHSTAMP” 

Maanderpoort 11 

6711AB  Ede (centrum) 

Tel. 0318-610334 

e-mail postzegels@dutchstamp.nl 

 

 

 Openingstijden: Dinsdag t/m Vrijdag 09.00 - 17.30 

   Zaterdag 09.00 - 17.00 

   Avondverkoop op afspraak 

 
 

 

 

 

 

 
 

mailto:postzegels@dutchstamp.nl
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