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Uw collectie laten taxeren?
MPO / Heritage Auctions Europe is hèt 
adres voor betrouwbare en realistische 
taxaties. Onze specialisten behoren tot de 
top in hun vakgebied en door jarenlange 
ervaring kunnen zij als geen ander de 
waarde van uw collectie bepalen. 

Iedere woensdag taxeren wij gratis uw 
munten, bankbiljetten, penningen, 
onderscheidingen, postzegels en oude 
ansichtkaarten. U bent zonder afspraak 
welkom van 10.00 tot 16.00. Iedere 
donderdag taxeren wij gratis uw overige 
waardevolle objecten. U bent zonder 
afspraak welkom van 10.00 tot 16.00. Op 
overige werkdagen taxeren wij gratis op 
afspraak. Bel 030-6063944.

Uw collectie laten veilen?
Als ‘s werelds grootste veilinghuis op het 
gebied van numismatiek en andere 
verzamelobjecten zijn wij doorlopend op 
zoek naar inzendingen voor onze veilingen 
in Nederland, de Verenigde Staten en 
Hongkong. Onze bieders/leden (ruim 
950.000!) zorgen gegarandeerd en 
aantoonbaar voor de hoogste opbrengst. 
Voor meer informatie of een afspraak  voor 
een vrijblijvende taxatie kunt u contact met 
ons opnemen per telefoon of email 
(030-6063944, info@mpo.nl).

Bieden op een veiling?
Een overzicht van de veilingen in IJsselstein 
vindt u op www.mpoauctions.com. Na 
registratie kunt u online vooraf bieden en 
deelnemen aan de live-veilingen. De kavels 
staan ongeveer drie weken voorafgaand 
aan de veiling online. De week voor de 
veiling kunt u gebruik maken van onze 
kijkdagen in IJsselstein. Kijk op 
www.ha.com voor veilingen in de 
Verenigde Staten en Hongkong.

MPO / Heritage Auctions Europe
Energieweg 7
3401 MD IJsselstein
030-6063944
info@mpo.nl
www.mpo.nl

DALLAS | NEW YORK | BEVERLY HILLS | SAN FRANCISCO | CHICAGO | PARIS | GENEVA | IJSSELSTEIN | HONG KONG

6A - postfrisse 15
cent oranje 1864
Koning Willem III,

attest Vleeming 2013,
verkocht voor € 3.199

43b - postfrisse
50 cent geelbruin

Prinses Wilhelmina 1891,
met cert. Moeijes 1982,
verkocht voor € 1.140

80 - postfrisse 10
gulden oranje 1905,
Koningin Wilhelmina,

cert. Dr. Louis BPP 1998,
verkocht voor € 1.293

48 - postfrisse 5 gulden
bronsgroen en roodbruin
Prinses Wilhelmina 1896,

lijntanding 11,
cert. Vleeming 2010, 
verkocht voor € 1.201

Blok 10 - postfris blok 15 jaar Volksrepubliek 1964,
miniem zwart puntje in gom, verkocht voor € 1.724



Fila                mei   2020    1 
____________________________________________________________________ 

31e Jaargang nr. 5, mei 2020 
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: 

W. Doesburg,  tel  0343 578179 (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: 

Cees van Holthe, Ede, beheerder stuiverboeken 
      (commissaris@fv-degeldersevallei.nl) 

Nieuwtjesdienst: 
L.J. Brouwer, Barneveld, tel 0342 417991 
Bankrekeningnummer: NL66INGB0006781363 tnv  

 Filatelistenvereniging De Gelderse Vallei 
Veilingmeester: Ron van Beest, tel 0343 415425  (veilingmeester@fv-degeldersevallei.nl) 
 
Maandelijkse bijeenkomst op de 1e donderdag van elke maand (behalve juli en  
augustus) om 20.00 uur in kantine “Fortissimo” Sportparkweg 8, 6717 LD, Ede,  
tel: 0318 640038. 
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 150) 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. 
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Clubdagen afgelast! 
 
Geachte leden,  
 
Het weer nodigt ons uit om naar buiten te gaan, de zon heeft de afgelopen jaren niet 
zo veel geschenen als in april, de experts waarschuwen dat we “zoveel als mogelijk 
thuis moeten blijven/niet de drukte moeten opzoeken” maar Nederland sputtert tegen 
en wil weer “vrijheid en leuke dingen doen”.  
De ouderen en kwetsbaren (hoor sinds kort tot deze groep) zijn wat voorzichtiger en 
nemen niet zoveel risico’s en doen de dagelijkse dingen die ze al gewend waren om 
te doen, zonder anderen in gevaar te brengen. Blijft wel het gemis van familie, de 
contacten en de activiteiten die we gewend zijn te doen. Ook voor mij is het niet altijd 
even leuk maar besef dat het beter is dat we ons aan de regels houden, het gaat ten-
slotte om onze veiligheid en gezondheid.  
Dit betekent niet dat ik alleen maar binnen zit, regelmatig wandel en fiets ik in het 
buitengebied/randen van Ede. Ik neem nu meer de door mij niet betreden paden en 
niet bereden wegen/ fietspaden die de gemeente rijk is. Het is als een ontdekkings-
tocht en ik geniet ervan. Enkele voorbeelden en aanraders:  
De Valouwe-Meulunteren-De Valk met centraal het Wekeromse Zand. Planken 
Wambuis-Heelsum-Doorwerth met prachtige beekdalen en zijn landingsterreinen 2e 
WO. Voor mij het meest verassend het gebied van de Grebbelinie op de grens van 
Utrecht en Gelderland zo tussen Barneveld en Ede. Mijn vakantie bestemmingen 
voor de zomer staan al vast. 
De clubdagen zijn afgelast, de NieuwtjesDienst loopt gewoon door en de RondZen-
ding zal zo rond eind van de maand worden afgesloten. Dat betekent dat er in de 
maanden juni, juli en augustus geen evenementen zijn.  
 
Gelukkig zijn er bij het bestuur nog geen berichten ontvangen met de mededeling dat 
leden ziek of ernstig ziek zijn geworden door het Coronavirus, van andere verenigin-
gen heb ik wel al wat berichten binnen gekregen.  
Ik wens u allen goede en veilige zomermaanden toe en hoop u in september weer bij 
een van onze clubdagen in gezondheid te ontmoeten, zie planning. 
 
Blijf allen gezond, let goed op elkaar en hou vol!  
Roy Lijbaart, vz 
_________________________________________________________ 
 
Wie heeft foto's van de Jubileumtentoonstelling, die “Globe Barneveld” op 12 no-
vember 2011 in het Pluimveemuseum heeft gehouden en die ik mag gebruiken in 
Delfzijl om mensen hier een indruk te geven van hoe we in Barneveld dat georgani-
seerd hadden??  Zo herinner ik me nog het grote met postzegels beplakte ei, maar ik 
heb daar geen foto van. Bedankt!! 
Lex van Rootselaar (lex.rootselaar@planet.nl ) 
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Voorlopige planning seizoen 2020-2021 (onder voorbehoud). 
 
3  sept  2020 Clubavond  Startavond ???! 
17  sept  2020 Clubmiddag 
1  okt  2020  Clubavond  Lezing  
15  okt  2020 Clubmiddag 
5  nov  2020  Clubavond  Veiling 
19  nov  2020 Clubmiddag 
3  dec  2020  Clubavond  December avond met koffer en 1 kader 
17  dec  2020 Clubmiddag 
7  jan  2021 Clubavond  Nieuwjaarsbijeenkomst 
21  jan  2021  Clubmiddag 
4  feb  2021  Clubavond  Lezing 
18  feb  2021  Clubmiddag 
4  mrt  2021 Clubavond  Ledenvergadering 
18  mrt  2021 Clubmiddag 
20 mrt 2021    Postzegeldag in “Ons Huis” 
1 apr  2021 Clubavond  Veiling   
15  apr  2021 Clubmiddag 
6  mei  2021 Clubavond  Quiz 
20  mei 2021 Clubmiddag 
3  jun  2021  Clubavond 
___________________________________________________________________  
 

  Puzzelrubriek  
 
 
 
 
 
Beste puzzelaars, 
 

Ja, deze keer blijkbaar iets moeilijker dan gebruikelijk, maar toch. 
Enkelen hadden toch weer alle punten verzameld, maar sommige van u kenden blijk-
baar niet de term “Dan maar de lucht in”. Deze uitspraak is ooit gedaan door van 
Speyk en dat was dus het goede antwoord. Velen dachten aan de KLM of een andere 
optie de lucht in maar dat werd niet bedoeld. De eerste vraag was eigenlijk ook niet 
zo moeilijk, “van harte” is op diverse zegels te vinden, de meesten gaven 2005/2008 
of  1886, beide zijn goedgekeurd. 
Ook een struikelblok was vraag 2 de Poes, de juiste tekst staat bij zegel 2339 b en 
enkelen hebben dit inderdaad gevonden. De andere twee waren geen probleem. 
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Oplossing 
Vraag 1: 1886, 2005/2008 
Vraag 2: 2339 b 
Vraag 3: 771 
Vraag 4: 1556, 2336 
Vraag 5: Van Speyk op 1900 
 
Nieuwe opgave 
Vraag 1: Het is een doolhof 
Vraag 2: Flip Fluitketel 
Vraag 3: Schorpioen 
Vraag 4: Sponsor Nieuwjaarsduik 
Vraag 5: In deze stad is de koek nooit op 
 
Stand 
Naam     huidige stand  april  nieuw totaal 
 
Geo van Dartel    356   17  373 
J.A. te Loo     303   14  317 
Gerard de Nooij    296   12  308 
Arie Oskam     278   
Anneke de Wit    243     9  252 
Jacqueline de Wit    227 
W. van Doorn    207      
J. Huiskes     185      
Peter Fidder     129     9  138 
C. van Holthe    116      
J. Bisschops     115   
L. v.d. Maesen      84     9    93 
Rik van Andel      47 
Wim Holleman      24     9    33  
H. Wolters         6   17    23  
 
Oplossingen naar L.L. Louwerse, Koningin Wilhelminastraat 51, 2811 TT Reeuwijk 
graag uiterlijk 10 juni insturen.  
Als ik het goed heb begrepen is dit de laatste puzzel voor de vakantie. Na deze puzzel 
zal ik de inzenders die leuke zegels plakken voor de Postzegelvriend met extra punten 
belonen.  
In deze tijd: doet u voorzichtig, houdt afstand, ik zal dat ook doen, dus tot in  
september. 
 
Leen Louwerse 
___________________________________________________________________ 
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Zeekanalen deel 2  (door Rob Bosman) 
 

Het Panamakanaal is een ruim 81 km lang kanaal in 
het Centraal-Amerikaanse Panama. Het loopt door de 
landengte van Panama en verbindt de Caraïbische Zee 
met de Grote Oceaan.  
Het kanaal is een belangrijke 
ader in het intercontinentale 
transport omdat men anders 
om Zuid-Amerika heen zou 
moeten varen. Een schip, 
varend van New York naar San Francisco, legt via het 

kanaal een afstand af van 9500 kilometer, dat is minder dan de helft van de 22.500 
kilometer via Kaap Hoorn.  
 
Al in de 16e eeuw werd gesproken over de mogelijkheid om de landengte die de At-
lantische van de Stille Oceaan scheidt, met een kanaal te doorsnijden.  
 

 
 
 
 
 
 
 

De Spaanse koning Filips II (1527-1598) verbood echter het graven van een kanaal 
op straffe des doods, omdat "de mens niet mag scheiden wat God heeft verenigd"  
Van 1883 tot 1889 hebben de Fransen onder Ferdinand de Lesseps aan het kanaal ge-
bouwd, echter de Compagnie Universelle de Canal Interoceanique ging in 1889  
failliet. Ongeveer 22.000 arbeiders stierven in deze tijd vnl. vanwege malaria.  
Tot 1903 was Panama een pro-
vincie van Columbia. Na een 
door Amerika gesteunde op-
stand werd Panama een soeve-
reine staat en werd in 1904 de 
bouw van het kanaal opgepakt 
door de VS.  De prijs voor deze hulp was wel het afstaan “voor eeuwig” van een 
strook land van 8 km breed aan beide zijden van het kanaal aan de VS. Tijdens de 
tweede bouwperiode kwamen slechts 5600 arbeiders om.  
In 1914 op 15 augustus vond de opening plaats.  
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De Grote Oceaan ligt ten westen van de Atlantische Oceaan, maar de ligging van het 
kanaal is eerder omgekeerd: de ingang aan de Atlantische kant van het kanaal is ten 
noordwesten van die aan de Pacifische kant. Dit houdt verband met de grillige vorm 
van de landengte.  

Na een opstand van Panamese studenten 
in 1974 over het beheer van de Panama-
kanaalzone is na lang onderhandelen het 
beheer en bezit van het Panamakanaal 31 
december 1999 overgedragen aan de staat 
Panama.  
 

Van 2009 tot 2016 heeft men het kanaal gemoderniseerd en de sluizen vergroot 
waardoor nu 87% van de wereldvloot gebruik kan maken van het Panamakanaal.  

Het kanaal heeft aan de At-
lantische Oceaan 3 achter 
elkaar liggende sluizen en 
aan de Pacific zijde 2 achter 
elkaar liggende en op een 
kleine afstand een derde.  
Het kanaal ligt 27 meter bo-

ven zeeniveau en het schutten van een schip duurt 10 minuten per sluis. Het schip 
wordt niet afgemeerd maar door locomotieven, die op een tandrad rijden, in het mid-
den van de sluis gehouden. Zij maken ook de daling of stijging mee.  
 
Er is continu baggeronderhoud, wat hier veelal met een baggerkraan wordt uitge-
voerd. Het velletje van België is uitgegeven als hommage aan de baggergigant Jan de 
Nul die het meeste baggerwerk voor de laatste modernisering heeft verricht. 

  
  
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
__________________________________________________________________ 
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Verleden en Heden van mijn hobby 
Ja hoor, we hebben een inzender als vervolg op het artikeltje “Verleden en Heden van mijn hobby” 
in de Fila van maart. Heel leuk, dank je wel, Lex en al woon je in Delfzijl, je belangstelling voor 
ons blijft gewoon bestaan!  
 

Als kleine jongen 
woonde ik in   
Amsterdam en omdat 
zowel mijn  moeder als 
ook mijn vader  
postzegels verzamelde, 
was mijn interesse al 
vroeg gewekt.  
In 1968 mocht ik als 
14-jarige met mijn 
moeder mee  naar een 
bijeenkomst van de 
postzegelvereniging 
waar zij actief lid van 
was. Daar was een quiz 
met (toen voor mij) las-
tige vragen, maar door 
“samenwerking”  met 
mijn moeder kon ik 
toch heel wat vragen 
goed beantwoorden en 
won ik zelfs één van de 
prijzen. Mijn  
aanwezigheid en pres-
tatie werden toentertijd 
zo opmerkelijk   
gevonden dat dit in 
november 1968 in  het 
maandblad Philatelie 
verscheen! 
Ook toen waren jeugd-
leden blijkbaar zeld-
zaam en vond de 
schrijver dat verenigin-
gen meer aandacht 
moesten geven aan het 
informeren en werven 

                 van jeugdleden. 
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Natuurlijk begon mijn verzameling met Nederlandse postzegels. Omdat ik onder de 
aanvliegroute van de Bulderbaan van Schiphol woonde, ging ik postzegels met ver-
keersvliegtuigen verzamelen.  
Mijn postzegelverzameling lag tussen mijn 18e en 53e vrijwel helemaal stil, maar 
eenmaal naar Barneveld verhuisd heb ik de draad weer opgepakt en werd ik lid van 
de Globe. Ik liep maandelijks naar de clubavonden en genoot daar van het enthousi-
asme van de anderen. Mijn verzamelgebieden werden uitgebreid met verkeersveilig-
heid (want ik had tien jaar bij de Directie Verkeersveiligheid gewerkt), volleybal 
(want ik had twintig jaar gevolleybald), treinen/openbaar vervoer (want ik was aktief 
als ov-ambassadeur) en gastronomie (want mijn vriendin heeft een grote collectie 
buitenlandse kookboeken) en dienstenveloppen (omdat ik in Bibliotheek allerlei 
boeiends over portvrijdom had gelezen).  
Kort daarna besloot ik mijn aandeel in de vereniging te gaan leveren en werd jeugd-
begeleider. Intussen was ik ook als vrijwilliger bij de KNBF-bibliotheek in Baarn ak-
tief geworden en daar ontdekte ik maandelijks nieuwe feitjes en was ik blij, als ik be-
zoekers de weg kon wijzen als ze op zoek waren naar afstempelingen van een be-
paalde luchtpostzegel of naar artikelen over zeer specialistische onderwerpen. De uit 
de hele wereld binnenkomende filatelistische tijdschriften waren telkens een bron van 
nieuwe verzamelideeën. Door een artikel in een Amerikaans tijdschrift dat ik daar las 
ben ik zegels met afstempelingen op 29 februari gaan verzamelen. 
Als jeugdbegeleider werd ik in 2011 door een journaliste van de Barneveldse Krant 
geïnterviewd en ze had duidelijk geen voorkennis, want haar openingsvraag was hoe-
veel postzegels ik had. Ze was verrast toen ik zei dat ik dat niet wist en dat het ook 
niet belangrijk was, omdat postzegels per kilo te koop zijn. Ik legde uit dat ik thema-
tisch verzamelde en dat je dat over elk onderwerp kunt doen. Sindsdien verzamel ik 
ook “journalistiek” op postzegels. Zelfs over het onderwerp jeu-de-boules ging ik 
sparen (als aktief lid van de jeu-de-boulesvereniging). Die brede verzamelingen 
maakten dat ik altijd geniet van het snuffelen in snuffelboeken/stuiverboeken en ik 
elke clubavond of Hollandfila, Brievenbeurs, Postex of Eindejaarsbeurs wel postze-
gels vind, die passen in één van mijn collecties. Na mijn verhuizing naar Delfzijl ben 
ik gestopt bij de bondsbibliotheek (inmiddels in Houten), maar ben ik begonnen aan 
een verzameling over Delfzijl, die ik volgend jaar, bij het 75-jarig bestaan van  
De Fivel van plan ben te gaan exposeren. 
 
Lex van Rootselaar 
C. Houtmanstraat 8 
9934 HG Delfzijl 
____________________________________________________________________ 
Noot van de redactie: Wie is de volgende die iets vertelt over zijn filatelistische hobby, in vroegere 
tijden en in het heden? Tijdens de zomerstop heeft u misschien wel gelegenheid om hierover iets te 
schrijven? 
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SCHADELIJKE UITGIFTE 
 
Eén van de afgelopen gezellige bijeenkomsten bracht mij als verzamelaar een succes. 
Uit de stuiverboeken had ik een paar leuke aanwinsten en tijdens de verloting was ik 
ook één van de gelukkige winnaars, een kaartje met 50 dierenpostzegels. Maar vrij-
wel meteen bleek dat een groot deel van deze zegels in de zogenaamde categorie ‘on-
gewenste’ uitgiftes viel.  

Volgens internationale regels van de FIP is het op 
postzegeltentoonstellingen toegestaan om naast 
postzegels ook andere postgerelateerde items te 
gebruiken om je verhaal te vertellen. Deze worden 
de ’12 filatelistische elementen’ genoemd. In de 
regels, die de laatste jaren sterk veranderd zijn 
worden ook een groot aantal items genoemd die op 
tentoonstellingen ongewenst zijn of zelfs onder de 
categorie ‘schadelijk’ voor de filatelie vallen en 
dus ook niet in een verzameling opgenomen mo-
gen worden. Er kunnen verschillende redenen zijn 
waarom een postzegel op deze lijst is geplaatst. 
 
Als eerste staan op deze ‘zwarte lijst’ zegels die 
zijn uitgegeven door landen die geen lid zijn van 
de UPU. Eigenlijk kun je dit zelfs illegale uitgiftes 

noemen. Verschillende kleinere landen in vooral Afrika en Azië vallen onder deze 
categorie. De meest bekende zijn Ajman, Fujeira, Guinee Equatorial, Manama, Ras al 
Khaima en Sjarjah. Maar er zijn er nog meer. Een deel van de genoemde gebie-
den/landen vormen samen de Verenigde Arabische Emiraten en deze geven allemaal, 
sinds 1963 al, veel postaal onnodige postzegels uit, terwijl ze vrijwel geen of hele-
maal geen postverkeer kennen in het land zelf. De zegels worden niet door de Post 
gebruikt maar de enige reden van de uitgifte is om de verzamelaars op te lichten en 
de inkomsten van het land te vergroten. De zegels worden voor het grootste deel in 
Groot Brittannië gedrukt waar ze ook allemaal tijdens het drukproces van een stempel 
worden voorzien. Meestal een mooi ‘hoekstempeltje’ en zijn vrijwel altijd afbeeldin-
gen van dieren, schilderijen of beroemde personen. Van elk motief dat maar engszins 
in de mode is worden grote hoeveelheden zegels over de hele wereld verspreid, ter-
wijl er vrijwel geen een naar het land van uitgifte gaat. 
 
In de Nederlandse postzegelhandel worden deze ‘schadelijke’ zegels nog steeds aan-
geboden, (zoals in het setje dierenpostzegels) maar eigenlijk moeten ze niet alleen 
verboden zijn op tentoonstellingen, maar helemaal verbannen worden uit de filatelie. 
Maar dat is mijn persoonlijke mening. 
 
 
 



Fila                mei   2020    10 
____________________________________________________________________ 

 
Voor de ongewenste uitgiftes is het een ander verhaal. 
Deze groep van postzegels is wel uitgegeven door offi-
ciële postadministraties maar zijn om verschillende re-
denen op de lijst van de FIP geplaatst.  
Als eerste zijn er de postzegels met een overdreven hoge 
nominale waarde zodat ze eigenlijk nooit voor normale 
frankering van een poststuk gebruikt worden of werden. 
Hieronder valt zondermeer de Nederlandse ‘Zeem-
eeuw’, luchtpostzegels LP12 en LP13 met een nominale 
waarde van 15 en 25 gulden.  
 
Dan zijn er de zegels die niet gewoon te koop door het 
publiek bij de posterijen. Denk maar aan een beperkte 
uitgifte die slechts bij inschrijving verkrijgbaar was. 
Uitgiftes die teruggetrokken waren door de posterijen 

maar via een omweg door handelaars toch weer op de markt gebracht en uitgiftes die 
bij verschijning vrijwel volledig opgekocht werden door speculanten. Maar ook ze-
gels die in een veel te kleine oplage waren verschenen zodat maar een enkeling er 
eentje kon bemachtigen. 
Maar ook een zegel die in te veel varianten is gemaakt, bijvoorbeeld getand, onge-
tand, in blokken, in verschillende kleuren en afmetingen enz. staat genoteerd.  
 
Zegels werden ook op de lijst geplaatst als de toeslag (veel) te hoog was. Regel is dat 
de toeslag niet meer mag zijn dan de helft van de frankeerwaarde. Daarom zijn ook 
de Nederlandse kinder-blokken 
1965 t/m 1970 op de lijst ge-
plaatst. Maar ook de getoonde 
zomerzegel valt onder deze 
groep. Let op: Als er sprake is 
van een ongewenste zegel in 
een serie dan is de volledige 
serie besmet verklaard.  
Uitzondering op die regel over 
de maximaal toegestane toeslag 
is bij zegels waar de toeslag ten 
bate van slachtoffers van ram-
pen is en voor de organisatie 
van postzegeltentoonstellingen. De zegels Amphilex 1977 staan bijvoorbeeld niet op 
de lijst en kunnen gewoon in tentoongestelde verzamelingen opgenomen worden. 
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Een ongewenste uitgifte die zeker genoemd moet worden is de zogenaamde sper-
waarde. In de Deutsche Demokratische Republik werden vanaf 1955 bepaalde series 
zegels gedrukt met één waarde in een aanzienlijk lagere oplage dan de rest. Deze en-

kele waarde was voor een beperkt aantal mensen aan 
sommige loketten te koop. Het merendeel van deze 
‘sperrwert’ werd ver boven de nominale waarde ver-
kocht aan de buitenlandse handel. Deze zegels horen 
niet op een tentoonstelling thuis vindt men. 
 
Een klein beetje daar op lijkt de zogenaamde ‘korte se-
rie’. Dat is de term die in de filatelie wordt gebruikt om 
een setje zegels aan te duiden dat bestaat uit de lagere 
waarden van een serie. Zulke ‘korte’ series kunnen ont-
staan wanneer er van een bepaalde uitgifte maar enkele 
zegels een bruikbare frankeerwaarde hebben en de ove-
rige (vaak de hogere) waarden geen posttarief vertegen-

woordigden maar alleen als winst voor de post-
dienst uitgebracht werden. De DDR is ook hierin 
berucht. Maar ook Uganda maakte zich hier schul-
dig aan. Dat land gaf in 1991 een serie van acht ze-
gels uit waar alleen de waarde van 10 t/m 200 shil-
ling een doel hadden, maar de drie hoogste waarden 
(tot 1000 shilling) nooit op een poststuk gebruikt 
konden worden.  
De ‘korte serie’ dankt zijn naam aan het feit dat in 
de handel vaak zegels worden aangeboden met uit-
sluitend de lagere waarde zegels. 
 
De DDR verkocht ook enorme aantallen zegels on-
der de nominale waarde aan de handel. Om te 
voorkomen dat deze weer goedkoop doorverkocht 
werden en via een omweg alsnog door DDR bur-
gers voor frankering konden worden gebruikt wer-
den de zegels uitsluitend gestempeld (lees bedrukt) 
aangeboden en in enorm grote aantallen gedumpt op de westerse markt. Ook de ande-
re voormalige Oostbloklanden hebben zich aan deze massaproductie en –ontwaarding 
schuldig gemaakt zoals Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Polen en Tsjecho-Slowakije. 
Het thema op de zegels was veelal dieren, bloemen, schilderijen, sport, ruimtevaart. 
Ze zijn bij iedereen bekend.  
 
Niet-postzegels mogen volgens de FIP reglementen niet opgenomen worden in ver-
zamelingen op tentoonstellingen, maar ik vind het leuk om een poststuk te bemachti-
gen die, ondanks het ontbreken van een officiële postzegel toch door de posterijen is  
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behandeld en gewoon de geadresseerde heeft bereikt. Ik heb in mijn verzameling di-
verse echt gelopen brieven die gefrankeerd zijn met een sluitzegel en, ondanks de au-
tomatisering, gewoon gestempeld en bezorgd zijn. 
Zo’n brief hoort niet in een postzegelverzameling 
thuis, maar ik denk als de verzameling als onderwerp 
deze gekke frankeringen heeft dat ze deze op een ten-
toonstelling niet zullen weigeren. 
 
Nog steeds worden veel moderne zegels aangemerkt 
als ongewenste uitgifte. Ook in Nederland. In 2014 
verschijnt een eerste velletje van tien zegels in een 
serie vuurtorens in Nederland. Deze waren alleen te 
verkrijgen als je een abonnement afsloot waarbij men 
steeds een velletje van tien postzegels geleverd kreeg. 
Deze is dus als ongewenst aangemerkt. Het belang 
van de filatelist zou hiermee niet gediend zijn. Vooraf 
was bekend dat om die reden de zegels ook geen 
hoofdnummer zouden krijgen in de NVPH catalogus. 
 
En zo zijn er nog veel meer voorbeelden. Als laatste wil ik de postzegeluitgiftes van 
helemaal niet bestaande landen noemen. Dat zijn er nogal wat, maar Sealand is wel 
de meest bekende. (en dichtbij). In 1967 nam Paddy Roy Bates het tot dan toe verla-
ten Maunsell-fort (een soort boorplatform in zee) uit de Tweede Wereldoorlog in be-

zit en riep hij het vorstendom Sealand 
uit. Hoewel Sealand door geen land ter 
wereld wordt erkend, heeft het wel een 
grondwet en heeft het postzegels en 
munten uitgegeven. In 2007 werd Sea-
land te koop gezet en is het rond dit land 
stil geworden. U begrijpt dat zegels van 
dit land uiteraard op de lijst van de FIP 
horen te staan en niet in een verzameling 
thuishoren. 
 

Tot slot. Het gaat in de genoemde zwarte lijst van de FIP uitsluitend om uitgiftes die 
ze liever niet op tentoonstellingen zien. Heel veel items komen gewoon in catalogi 
voor en zijn in voordrukalbums opgenomen. Trouwens, de FIP lijst werd zo lang dat 
deze al jarenlang niet of nauwelijks wordt bijgehouden.  
 
Voor zich zelf is iedereen vrij om te verzamelen wat hij of zij wil en op de wijze  
zoals hij of zij wil. Gelukkig maar.  
            G R 
___________________________________________________________________ 
 



 

 

 

 

 

 

   Postzegelhandel 

   Mirjam Meurs 

Rietveldlaan 126 
6708 SV Wageningen  

Telefoon 0317-423275 
E-mail info@pzhmirjammeurs.nl  

ING nr. NL45 INGB 0004 9853 98      
Handelsregister 09147698 
BTW nr. NL0019.15.911OB79  

 

 Postzegelhandel Mirjam Meurs is gespecialiseerd in abonnementen op 
 nieuwe uitgiften van zegels en fdc’s van landen en motieven van de gehele 
 wereld.  

 Ook leveren wij supplementen,voordrukalbums,insteekalbums,klemstroken, 
 catalogi en alles dat u voor uw verzameling verder nog  nodig heeft van 
 DAVO, voorheen Importa, Leuchtturm, Schaubek, Lindner, Kabé, Safe, 
 Hartberger en Michel.  

 Wij zijn geopend op dinsdag en donderdag van 9.30 tot 14.30 uur en op    
 afspraak, maar u kunt uw wensen ook via de telefoon, e-mail of brief 
 kenbaar maken. Natuurlijk kunnen wij uw bestelling opsturen of binnen de 
 regio  bezorgen.  

 

 Gespecialiseerd in abonnementen op nieuwe uitgiften van zegels en 
fdc’s (van landen en motieven van de gehele wereld) en bijartikelen.  
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www.fv-degeldersevallei.nl 


