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openbare postzegelveilingen 

VAN O S S E L A E R 
volgende veiling 

zaterdag 7 mei 2011 om 13.00 uur 
inzaai RUGGEHOF, Frans Van Dijckstraat 46, 2100 DEURNE BELGIË 

WIJ VERKOPEN TEVENS UW COLLECTIE OF DOUBLETTEN 
EN DAT VOLGENS DE BESTE VOORWAARDEN, 

NEEM CONTACT OP!! ! 
NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW - NIEUW 

15.000 loten online 
www.buystampsonline.eu 

veilingcatalogus online 

www.vanosselaer.com 
Koolsveldlaan 39A - 2110 WIJNEGEM - BELGIË 

g 0032 3 354 4R 88 - fax 0032 3 303 63 96 - infniSvanosselaer.com 

http://www.buystampsonline.eu
http://www.vanosselaer.com


DUTCH S T A M P 2 O O O | 

Klassiek 
is onze passie 

Exclusieve stukken, eenheden, brieven en rariteiten. 
Postfris, ongebruikt en gebruikt tussen 1840 - 1940. 

Nederland Overzeese 
gebiedsdelen België & 

Luxemburg 

Engeland Engelse 
Koloniën 

;»«L'i;i'/l.aJi''" • V '?'^gEFmmr»i: 
m^ïï/y 

Italië, San Marino 
& Vaticaan 

Griekenland Frankrijk 

COLLECTIES- & PARTIJEINLIJST 
ledere maand een nieuwe lijst met nieuw aanbod. Meer dan 
5 0 0 collecties en partijen van de hele wereld vanaf € 25, - . 

VERKOOPLIJST ENGELAND & KOLONIËN NR 4 
Betere losse nummers en series, postfris, ongebruikt 
en gebruikt, tussen 1840 en 1950. 

Ethiopië 

TE KOOP 
GEVRAAGD: 

CHINA! 
Al onze actuele verkoopltjsten en 
veilingcatalogi zijn te vinden op 

www.dutchstamp.nl 

Maanderpoort 11 
6711 AB Ede 
Tel. 0318 -610334 
E-mail postzegels@dutchstamp.nl 231 

Volgende veiling: Duitsland & Gebieden 

http://www.dutchstamp.nl
mailto:postzegels@dutchstamp.nl


VAN LOKVEN FILATELIE BV 

232 

• • • ifsda Ä Van Dieten en Van Lokven Postzegelveilingen . „ a Ä ^ ^ 
i r = ï r \ ^ Kantoor en Kijkdagen 11U U 

Bakkerstraat 22, 6041 JR Roermond 
T: +31 (0)475 - 563 500 • F +31(0)475 330 829 • admin@vaniokven.nl • wvi^w.vaniokven.nl 

Organisatie. Henk van Lokven en Peter Storm van Leeuwen 

www.van lokven .n l www.vand ie ten .n l www.van lokven .n l www.vand ie ten .n l 

mailto:admin@vaniokven.nl
http://vaniokven.nl
http://www.vanlokven.nl
http://www.vandieten.nl
http://www.vanlokven.nl
http://www.vandieten.nl


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN 

Van Dieten Postzegelveilingen 
en 

Van Lokven Filatelie 

organiseren veiling nr. 621/69 op 8 en 9 april 
te Roermond 

Th«, BurlnalB Sttoip /«enoy 

Faraniiiribo. 

p i : 

SP 178-201 

uit collectie V.H.C.J. Thaels 

m m \ sr: so 
P.15-lll+ll+l+15fd 

NEDERLANDSCHE POSTERUEN. 

T. 24 ZEGELS VAN I 2 CENT. 

PRUS f l ,8 t . 

PB 8 

In deze veiling komen onder meer onder de hamer: 

• Intact gelaten collecties en mooie samenstellingen in dozen, albums, 
insteekboeken en enveloppen 

• Mooi aanbod Nederland 
• Het eerste gedeelte van de indrukwekkende collectie Surinaamse Kroontjes-porten 

van wijlen de heer V.H.C.J. Thaels 
• Bijzonder aanbod buitenland, vooral Frankrijk en postfris België en Duitse Rijk 
• Uitgebreid postgeschiedenis Nederland en Overzeese Rijksdelen 

VAN LOKVEN FILATELIE BV 

üfsda Van Dieten en Van Lokven Postzegelveilingen • • • 

Kantoor en Kijkdagen: 
Bakkerstraat 22, 6041 JR Roermond 

T: +31 (0)475 - 563 500 • F: +31(0)475 330 829 • info@vandieten.nl • www.vandieten.nl 
Organisatie: Henk van Lokven en Peter Storm van Leeuwen 

www.vand ie ten .n l www.van lokven .n l www.vand ie ten .n l www.van lokven .n l 

mailto:info@vandieten.nl
http://www.vandieten.nl
http://www.vandieten.nl
http://www.vanlokven.nl
http://www.vandieten.nl
http://www.vanlokven.nl


GROTE ALGEMENE VERZAMELBEURZEN 
MET RUIM AANBOD FILATELIE ! ! 

Meer dan 200 m tafel / open 09.30 -16.00 uur 

GRONINGEN 
zaterdag 23 april 2011 

Sporthal Hoogkerk, zuiderweg 70-i, 9744 AP 
( nabij A7, afrit 35) 

•liRÏEiiÏMcuy^ra 
WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

Inkoop 
Verkoop 

Postzegels 
Munten 

Bankbiljetten 

015-2123055 
www.pzhvandomburg.nl 

Postzegelhandel "ADVANTAGE" 
Gespecialiseerd in klassie!< topmateriaal van Nederland en 
de Overzeese gebiedsdelen in uitsluitend 1' klas kwaliteit. 

Europa t/m ca, 1960 - Israël - Indonesië - Ver. Naties 

Heeft u internet, kijkt u dan op onze zeer uitgebreide website; 

www.advantage-stamps.com 
Bij ons is postfris 100% postfris met volledige originele gom en ongebruikt 

met 1* plakker of kleine plakkerrest met volledige originele gom, tenzij anders 
omschreven met volledige garantie op de omschreven kwaliteit. 

De duurdere zegels en/of series worden meestal 
met fotocertificaat van eclitlieid geleverd. 

Winkel aan huis (wilt u ons bezoeken, s.vp. na tel. afspraak). 
Nieuwtjesdienst van de gehele wereld tegen gunstige condities. 

Hans Sundquest 
Jacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

Tel: 078 6153386 - Fax 078 6413340 
KvK nr: 23083937 - e-mail: sundquest@planet.nl 

S'P l p?m m 
©«, -

In de maand april en mei treft u ons op de vele verzamelevenementen zoals 
Verzamelaarsbeurs Utrecht; Filamania Gouda; Filanumus in Houten en 
Antwerpfila in België. Nieuwe kilowaar, catalogi en stockboeken bieden wij 
u aan tegen scherpe prijzen. 

Postzegels van zowel binnen als buiten Europa, zijn bij ons op stock in 
postfris of gestempelde uitvoering. Ook veel thematische zegels behoren tot 
onze specialiteit 
Kijk ook eens op onze website en webshop: www.^eert:£nphilatelie.nL 
Hier treft u een beursagenda met alle locaties waar wij u graag van dienst 
willen zijn. Pinnen is bij ons mogelijk. 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardsiraat 11 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel: 0031348 501582 Mobiel: 
Fax: 0031348 434602 e-mail: 
Lid van IFSDA en NVPH. 

0031653447302 
geert7£n.phila(a)wxs.nl 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

België = 
Canada = 
Denemarken = 
Frankrijk = 
Engeland = 
Kanaaleilanden = 
Liechtenstein = 
USA = 
Zweden = 
Zwitserland = 
Duitsland Euro Zegels = 

ei.ÜOper 
e 0,32 per 
e 0,85 per 
€ 0,65 per 
€ 0,70 per 
€ 0,40 per 
€ 0,35 per 
€ 0,35 per 
e 4,50 per 
€ 0,40 per 
€ 0,82 per 

100 BFR (vanaf I960) 
1 CAD. 

10 DKK. 
10 FF. 

1 GBP. 
1 GBP. 
1 SFR (vanaf 1996). 
1 USD. 

100 ZWKR. 
1 SFR. 
1 EURO. 

Rabatt boekjes Zweden tussen 1979 en 1990 6,00 netto per boekje, (losse zegels 0.30 per stuk) 
Alle zegels dienen met gom te zijn. Geen port en dienst zegels. 
Overige landen op aanvraag. Prijzen onder voorbehoud van valuta-schommelingen. 
U kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden bij onze stand 
tijdens de FILANUMIS 2011 te Houten 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

Tel-Fax: 040 2044684 - E-Mail: r.vergossen@hetnet.nl 

POSTZEGELHANDEL LODEWIJK 
vraagt met spoed postzegelverzamelingen te l(oop 

In uw en ons belang proberen wij een zo 
hoog mogelijke bieding vast te stellen. 
Wij zijn geïnteresseerd in alle landen. 
Postzegels, automaatboekjes, FDC's, 
alles! 
Een niet te slechte prijs kost u slechts 
een telefoontje. 
Bel ons even vrijblijvend. 
Wij bezoeken door heel Nederland 
(en daarbuiten), vrijblijvende taxatie en 
bezoek aan huis. 

Postzegelhandel 
Lodewijk 

Tel. 0 3 4 6 - 5 5 0 6 1 8 
b .g .g . 0 6 - 5 1 3 6 0 1 9 7 

Postbus 294 
3600 AG Maarssen 

RECENTE PRIJSLIJSTEN 
C. Groot Brittannië postfris 1880 t/m 2009. Januari 2010 
CO. Groot Brittannië gebruikt, ongebruikt en postfris 1840-1935 materiaal. 
S. Nieuw Zeeland postfris .luni 2010. 

OPRVIMINGSPKIJSLIJSTEN POSTFRIS MET GROTE KORTINGEN < f l H H i 
EF. Guernsey, Alderney, Jersey, Man & Ierland (11/10). 
M. Duitsland (West & Berlijn) (11/10). 
NOP. Polen, Roemenië, Tsjecho Slowakije (11/10). 
T. Oceanië/Pacific (6/" 10). 
Prijslijsten worden op aanvraag gratis toegezonden (wet gaarne opgeven welice lipt V wilt ontvangen) 

Ik ben specialist in Nederland & O.C.D., Groot Brittannië, Australië (t m 2006), 
Nieuw Zeeland, Canada, Zuid Afrika, Antarctica & Falkland (buitenland uitsluitend pobtfris). 

Grote Markt 1 - 8011 LV Zwolle 
tel. 038 -4213838 (fax 4226330) 
ING-bank 3931929 
E-mail: boomstamps@home.nl 
Winkel geopend: dinsdag t/m zaterdag 
10.00-12.30 en 13.30-17.00 uur. 

Postzegelhandel 
Boomstamps 

ZEER GROTE VOORRAAD NED. EN OVERZEE -i- INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HELE V/ERELD. 
GRAAG UV^ AMNCOLUST. 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN , , 
OUDE ANSICHTKAARTEN. ^^ 
Postzegel-en Muntenhandel D e G l o b e 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel. 055-5213708, ING. 908176 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDEN-NOORWEGEN-DENEMARKEN-FAROER 

GR0ENLAND-USLAND-F1NLAND-ÄLAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 
BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, ( C ^ ^ 
6950 AA Dieren ^ ^ # 
Tel: 0313-419041 "̂  
Fax:0313-413295 
e-mail pzhronh@bart.nl 

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://www.pzhvandomburg.nl
http://www.advantage-stamps.com
mailto:sundquest@planet.nl
http://www.%5eeert:%c2%a3nphilatelie.nL
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
mailto:boomstamps@home.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl


Jaargang 8g april 20JI nr 1002 

Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nedcriandsch 
Maandblad uoor Philatelie in Den Haag 

De officiële mededelingen van de 
Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen KNBF en de 
pagina s van De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie 

Hoofdredacteur 
FntsNjioAIIP 
Postbus 30014 i303AAAlmere 
Telefoon 06 51 53 68 72 

036 52 50 490 
Email redactie(a)defï latei te nl 
Website www defilatelie n! 

Advertentieverkoop 
Bureau de Troye 
Pneelvogelweg 5 1349 CG Almere 
Jeamne de Troye 
Telefoon 036 53 84528 
Telefax 036 5384880 
info@bureaudetroije nl 

Abonnementenen bezorgklachten 
Abonnementenland 
Postbus 20 1910 AA Uitgeest 
Telefoon 0900 ABOLAND 

(0900 2265263) 
Telefax 0251 310405 
Mutaties www oboland nl/blad(filatelie 

Adreswij zigmgen 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 
secretaris van de vereniging waarvan u 
lid bent Individuele abonnees zenden 
hun adreswijziging aan de administra 
tie (zie Abonnementen ) 

'Hoe word ik abonnee?' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectief abonnement 
U kunt hd worden van een vereniging 
die bij Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit 
van uw verenigingscontributie 
2 een individueel abonnement 
hiervoor kunt u zich m u v België 
aanmelden bij Abonnementenland in 
Uitgeest (zie Abonnementen ) voor 
€31 (Nederland) €49 (buitenland 
standaard) of € 74 (buitenland 
priority) Een individueel abonnement 
gaat per de eerste van een willekeurige 
maand in het loopt minimaal een 
jaar (11 nummers) Abonnements 
beëindiging 21e Opzegging abon 
nement 

Belgische abonnees 
Woont u in België? Dan kost een 
abonnement €32 Stort dit bedrag op 
rekening 000 0350882 33 t n v Pen 
ningmeester Filatelie Brussel 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden verzonden' 

Opzegging abonnement 
Een individueel abonnement kan aan 
het eind van de lopende abonnements 
periode worden beëindigd U doet 
dit door uiterlijk vier weken vóór het 
aflopen van uw abonnement een brief 
te schrijven aan Abonnementenland in 
Uitgeest (adres zie Abonnementen ) 

Losse nummers 
Nummers van de lopendejaar^anfl 
kunnen (mits voorradig) voor € 2 50 
per nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnementenland in Uitgeest 
vermeld de gewenste editienummers 
en uw volledige adres 

Bestuur 
voorzitter 
G C van Balen Blanken AIJP 
secretaris 
Drs SWD Veenstra Roelofsstraat31 
2596 VK sGravenhage 
penningmeester 
PI van de Kasteele 

Copyright 
© 2011 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
29 500 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 

.a\edes7( 

% Official ^ ^ ' 
> partner ^ 

Inhoud Filatelie 
Uit de wereld van de filatelie 

Verzamelgebied Nederland 

Verzamelgebied België 

De Posthoorn 

Maximafilie 

Nieuw in het postagentschap 

Bondspagina s 

Postwaardestukken 

Postzegelboekjes 

Post uit het gebied van de Rode Garde 

Älandse postgeschiedenis en de Krimoorlog 

Vreemde eenden in de bijt 

Koningin Wilhelmina heldhaftig en vastberaden 

Boekenplank/Filunamis 

244/245 

246 

247 
248;249;25o;25i 

253 

254/255 

256/257 

258/259 

260/261/262 

264/265/266 

267/268/269/270/271 

276/277/278/279/280 

281 
Nederlandse militairen in Japanse krijgsgevangenschap 

282/283/284/285/286/287 
Filatelistische evenementen en stempels 

288/280 
Postale gevolgen bevrijding Zuid Nederland 1944 

De tandjes van de macht bijten in Nederland 

Water in de strijd 

WIJ lazen voor u/Terug naar 

Onder de hamer 

Nieuwe uitgiften 

Thematisch panorama 

Kleine annonces 

290/291/292/293 

294/295/296/297/298 

300/301/302/303 

304/305/306 

307 

308/309/310/311/312/313/314/315 

316/317 

318 

Bij' de voorpagina 
«0114 Voor u ligt de jaarlijkse special, die deze 

keer is gewijd aan het thema Oorlog 
en Vrede in de aanloop naar de Brie-
venbeurs Geografisch gezien voeren 
deze artikelen de lezer naar de postale 
geschiedenissen van Finland, Aland, 
maar ook naar de Duitse oorlogsbodems 
in Nederlands-Indische wateren rond de 
voorlaatste eeuwwisseling en Nederland
se militairen m Japanse krijgsgevangenschap Verder bhjven 
we dicht bij huis, waar het water in de strijd en de postale 
gevolgen van de bevrijding in Zuid-Nederland tegen het einde 
van de Tweede Wereldoorlog worden belicht De tandjes van 
de macht bijten flink in Nederland, maar koningin Wilhel
mina blijft heldhaftig en vastberaden ons land verdedigen 
Veel dank gaat weer naar Rene HiUesum 

Advertentie-index 

Post uit het gebied 
van de Rode Garde 
260 

Finland werd na de 
Eerste Wereldoorlog 

onafhankelijk met alle 
postgevolgen vandien 

Älandse 
postgeschiedenis 
en de Krimoorlog 
264 

Hoe de Krimoorlog 
zijn kenmerken in de 
postgeschiedenis van 

Aland achterliet 

Vreemde eenden 
in de bijt 
267 

m*^^ 

Hoe Duitse oorlogsbodems in 
Indische wateren zijn sporen naliet 

m de Indische correspondentie 
voor de Eerste Wereldoorlog 

Brievenbeurs 
Gouda, 22-23 ^P '̂î  

Ackermann 240 
Advantage Pzh 234 
Apeldoornse De Pzh 272 
Boomstamps Pzh 234 
BredenhofPostz Imp 31g 
Brievenbeurs De Stichtmg 241 
Brinkman Bert Fil 241 
Crimpen Pzh 236 
Dieten van /LokvenVan Pzv 232 
Domburg Van Pzh 234 
Dutch Stamp 2000 231 
Essen Int Postz beurs 243 

Geertzen Phil 
Globe de Pzh 
GoudpnjsB V 
Herschei tRon Pzh 
Hollandse De Postz veiling 
Leopardi 
Lodewijk Pzh 
Meinhardt 
MPO 
Nijmeegse Pz+Mh 
Ni j sWimde Pzh 
NunspeetVerz beurs 

234 OsselaerVan Veilmgen 
234 Peters Theo Fil 
263 Poveia 
234 PPG 
319 Rietdijk pzv 
272 Safe Nederland 
234 Sandafayre 
243 Smits Philately 
272 Vergossen Ruud Fil 
272 Verzamelaar De 
242 WB Evenementen 
242 ZutphenseDe Pzh 

230 
274 
240 
273 
320 
240 
243 
238 
234 
213 
234 
240 mmm Bureau de Troye 

Telefoon 036 - 5 38 45 28 
I of info@)bureaudetroye.nl 

Het maandblad Filatelie is QÖncial Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Pfiiiateliques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften) 

23! 

jEcm 



postzegelhandel 

Postzegelhandel CRIMPEN ̂  v. 
is geïnteresseerd in: 

complete verzamelingen van elk willekeurig land, postfris, plakker en gebruikt 

• betere series van de wereld en rariteiten 

• complete stocks en voorraden 

• FDC's, jaargangen, vellen en blokken 

Momenteel zoeken we specifiek en betalen topprijzen voor: 
1. Nederland en overzee 
2. China 
3. Engeland en Britse Koloniën 
4. Scandinavië 
5. Franse Koloniën 
6. Rusland en Oost-Europa 
7. Zuid-, Midden- en Noord-Amerika 
8. Landenverzamelingen van alle landen van de wereld doorlopend tot NA 2002 
9. Spanje en Spaanse Koloniën 

Reisschema april/mei 
In de komende maand reizen wij continu door NL Hier ziet u ons sctiema 
26 - 27 april Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel 
28 - 29 april Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 
2-3 mei Utrecht, Flevoland en Gelderland 
4-5 mei Noord- en Zuid-Holland 

Tijdens deze 
dagen komen 
wij graag bij u 
op bezoek voor 
een taxatie of 

aankoop 

Marcel Steenhuis Clemens Smits 



Uw postzegelverzameling in goede handen! 

Aankoop China. Prijzen tot ver boven 100% Michel Catalogus! 
AankooD series ^""^"^ '?^w'mT''m^''^rm'^^rrwwvrt, 
Michel Nr. Aankoop € 
3134 (1ste druk) 140,00 
14675 (1ste druk) 610,00 
269277,288296 18,00 
495510 41,00 
534545 360,00 
546550 135,00 
570588 (zonder 576) 490,00 
604605 65,00 
608615 105,00 
622625 26,00 
643645 95,00 
648655 800,00 
648655 ongetand 3.200,00 
689698,726735 180,00 
702713 28,00 
702713 ongetand 140,00 
736738 65,00 
736738 ongetand 190,00 
741743 29,00 
741743 ongetand 160,00 
744759 470,00 
760764 . H M — » ■ 68,00 

Michel Nr. 
776777 
786787 
788793 
795809 
811818 
824826 aan 
827831 
834837 
838845 
858860 
868872 
874881 
882889 
899902 
903913 
914918 
927934 
947 
948951 
952954 
955957 
958963 

Aankoop € 
48,00 
40,00 
56,00 

260,00 
70,00 

elkaar 190,00 
240,00 
190,00 
28,00 

180,00 
28,00 

150,00 
140,00 
53,00 

280,00 
70,00 

131,00 
41,00 

140,00 
136,00 
56,00 

160,00 

De aankooplijst is slechts een kleine selectie van de senes die wij 
zoeken. Voor een totale aankooplijst postfrisse, plakker en 
gebruikte series China kunt u contact opnemen met ons kantoor. 
Tevens zijn wij geïnteresseerd in: 
• complete voorraden van Klassiek China (1878  1948). 
• Volksrepubliek China (1949  2011), ook als het aantallen van losse 

waarden uit een serie betreft. 
• Massawaar/bundels/vellen en veldelen. 

Bijgaand vindt u enkele voorbeelden: 

" # 
««ail^il^i 

Michel Nr. Aankoop € 
964965 64,00 
966976 gevouwen 1.300,00 
966976 ongev. 
977981, 990992 
982984 
985989 
993994 
9951008 
10101018 
1019 
10201024 ongev. 
1025 
1027 
Al 027 
1028 
10291032 
10331034 
VI 
10351038 
Mlhtar 13 

2.900,00 
820,00 
820,00 
220,00 
105,00 

2.350,00 
760,00 
180,00 

3.200,00 
115,00 
135,00 

op aanvraag 
25,00 
34,00 
53,00 

op aanvraag 
49,00 

op aanvraag 

Aankoop 
Michel Nr. 
BI. 1  4 
BI. 5 
BI. 6 
BI. 7 
BI. 8 
BI. 9 
BI. 10 
BI. 11 

12 
13 
14 

BI 
BI 
BI 
BI. 15 
BI. 16 
BI. 17 
BI. 18 
BI. 19 
BI. 20 
BI. 21 
BI. 22 
BI. 23 

blokken: 
Aankoop € 

105,00 
130,00 
280,00 
800,00 

10.500,00 
1.750,00 
2.300,00 

290,00 
350,00 
230,00 
240,00 

85,00 
680,00 

44,00 
38,00 

1.300,00 
135,00 
190,00 
165,00 
170,00 

Prijzen gelden voor postfrisse, luxe kwaliteit, tot aan onze behoefte voldaan is. 

Voor iedere vraag die u heeft, neemt u gerust contact op met ons kantoor: U kunt ons 
bereiken maandag tot en met zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur op: tel: 0346  552585 of 
06  43073077 / fax: 0346  552584 of 030  2892620 of per email: info@pzhcrimpen.nl 

Commissie: 
Wij bieden u ook de mogelijkheid om uw verzameling in commissie te geven. In dit geval leggen wij gezamenlijk 
met u een verkoopprijs vast en bieden wij uw verzameling gedurende twee maanden aan via onze internationale 
verkoopkanalen. Bij daadwerkelijke verkoop berekenen wij slechts 12% commissie. (VERGELIJK DAT EENS 
MET DE PERCENTAGES DIE VEILINGEN BEREKENEN) 

^ 

mailto:info@pzhcrimpen.nl


,j$inite Philately "?i Ä^ 
AmstQrdamsestraatweg 404 - 3551 CX Utrecht^ 

Tel.: 030-2443170 (24 uurs bestellijn) 
iiifo@fiiatelie.net - Bank: 3 6 . ^ ^ f . 3 7 8 / Giro: 7227081 

Smits Philately: Een kleine greep uit onze 800 collecties/partijen ! 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: www.fiiateiie.net 
15130 Allenstein, Silezië. Prijs: € 150,00 
Kleine ongebruikte en gebruikte collectie Allenstein en Silezie, wo Allenstein (cat Michel) no 1-14*, 15-28*. 
Silezie no 1-9,10-11 en wat dienst Op albumbladen en insteekbladen in map 

compleet gefotografeerd op vivm.filatelie.net 
15119 Beieren 1849-1920. Prijs: € 1.800,00 
Vnl gebruikte collectie Beieren 1849-1920, WO (cat Michel) 1-3,3-7,8-13,14-21,22-29,30-31,32 en 34 en 
35*,33 36 37-44,75-91,76-88typeI 94-107,108-109*, 116-131,133,1161! B-133II B, 13411 B-135IIB, 
136-151,152-170 In KaBe klemband compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15100 Beigiè 1912-1915. Prijs: € 225,00 
Leuk lot rariteiten wo proeven plaatfouten ongetand en herdrukken, in map 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15083 Beriijn 1948-1990. Prijs: € 1.450,00 
Gestempelde complete collectie Berlijn 1948-1990 in 2 albums Bevat al de dure series zoals zwartopdruk-
ken (hoge waarden Schlegel gekeurd), roodopdrukken (2 Mark gekeurd), UPU, Wagner, blok 1 (Schlegel ge
keurd), etc Mooie collectie hoge cat waardei compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15135 Berlijn 1949-1990. Prijs: € 1.125,00 
Complete, postfnsse en ongebruikte collectie Berlijn 1949-1990 in Borek album Collectie bevat al de dure 
series zoals zwartopdrukken en roodopdrukken, UPU, Wagner, klokkensenes, blok 1 etc 

compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
15211 Berlijn 1960-1990. Prijs: € 350,00 
Postfrisse stock Berlijn 1960-1990 in dik insteekboek Tevens postfns en gebruikt Franse Zones Cat waar-
deca 4900 euro (Berlijn 3300, zones 1600) compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15167 Berlijn. Prijs: € 1.100,00 
Zeer uitgebreide, postfnsse stock Berlijn in 4 dikke boeken in een doos Zeer veel matenaal, waaronder ook 
veel blokken Cat waarde ca 17000 euro 
15162 Braunschweig 1852-1865. Prijs: € 2.000,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Braunschweig 1852-1865 in blanco Importa album Collectie bevat zeer veel 
doubletten met ook leuke stempels Cat waarde ca 35000 euro 

compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15089 Bulgarije 1879-1940. Prijs: € 875,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Bulgarije 1879-1940 in oud album Collectie bevat zeer veel beter maten
aal zoals (Yvert no s) 1-5, 6-11 24-27,88*, 90*, 91-93*, 224-230,238-243*, 244-249*, 258-262*, 264-268* 
273-277*, luchtpost 12-14*, 19-30*, leuk port etc Tevens aardig Oost Roumelie aanwezig zoals 2,3,4 5,6, 
leuk Zuid Bulgarije, o a 1* 3* 4*, 5*, 7*. 9*, 10*, 11*, etc Leuke collectie, hoge cat waarde 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15190 Bund en Berlijn 1948-1960. Prijs: € 300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Bund en Berlijn 1948-1960 in Larssons album Goed gevulde 
collectie met veel duurder matenaal compleet gefotografeerd op www filatelie.net 
15099 Bund/Berlijn fdc-collectie 1956-1992. Prijs: € 300,00 
Verzameling Bund 1956-1992 en Berlijn 1956-1990(excl 72/79), verder Ie dagbladen collectie Bund 1974-
1991 en Berlijn ETB s 1975-1990 + doubletten, in 28 kleine albums en los, in 2 grote dozen Koopje' 
15141 Bundespost 1949-1998. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse, complete collectie Bundespost 1949-1998 in 4 luxe albums Collectie bevat alle dure zegels, in
clusief posthoornserie (6,8,10,15,20,25 en 90 pfennig Schlegel gekeurd), Marienkirche 20 pfennig (Michel 
140) heeft honzontale vouw, verder nette collectie 
15213 Canada 1990-1997. Prijs: € 500,00 
Postfnsse partij Canada 1990-1997 in 2 insteekboeken Bevat zegels, velletjes en boekjes Nominaal 848 
Canadese dollar (ca 640 euro) compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15109 Cyprus 1960-1981. Prijs: € 300,00 
Complete postfnsse collectie incl de schaarse 1960 opdruksene en 1963 padvinder blok, tevens Turks 
Cyprus 1974-1979 in Behrens album compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
15108 Cyprus 1960-1987. Prijs: € 300,00 
Complete postfrisse collectie incl de schaarse 1960 opdruk serie en 1963 padvinder blok, in Leuchtturm al
bum compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
15148 Duitse Bezetting 2e wereldoorlog supercollectie 
1939-1945. Prijs: € 149.500,00 
Werkelijk indrukwekkende speciaalverzameling met typen en tandingen ongetand, (opdruk)vaneteilen blok
ken en Kleinbogen, proeven vele uitgaven die netto duizenden euro's per stuk kosten("i), veel gekeurde uit
gaven, ook IJsberenblok meervoudig wo op bnef, Bohemen & Maren met Heydnch blok, Theresienstadt, 
Generalgouvernement met zeldzame proeven, met uitgegeven sene, zeer uitgebreid Estland opdrukken, 
Frankrijk Laibach met toppers, sterk Litouwen met roebel zegels etc etc in 2 insteekboeken Unieke gele
genheid om zo n mooie collectie te bemachtigen (in consignatie van een Duitse klant) 
15125 Duitse Rijk 1872-1923. Prijs: € 1.200,00 
Gebruikte collectie Duitse Rijk 1872-1923 wo (cat Michel) no 1-11,12,14-15,16-23,25-28,29-30,31-36, 
37 40-44,45-52,68-77 78-80,258-260, luchtpost 111-112*,210-218*, 235-237,263-267en dienst In Safe 
nngband compleet gefotografeerd op www.fliatelie.net 
15137 Duitse Rijk en gebieden 1872-1945. Prijs: € 1.950,00 
Voornamelijk ongebruikte collectie Duitse Rijk en gebieden 1872-1945 in 3 Borek albums Collectie is goed 
gevuld en bevat ook veel beter materiaal zoals (Michel no s) Duitse Rijk 1-11 12-13*, 14-15,27 29-30,385-
397*, 423-424, 479-481*, 529-539*, 556-564*, 588-597* blok 3 (Ostropa) 5', 6', 7*, 8*, 9' 10*, 11*, etc 
Verder leuk bezettingen en gebieden aanwezig, o a Saar 102-103, 104-107, 135-141*, Danzig 217-219*, 
262-266*, 276-280*, 281-283*, 284-288*, etc Mooie collectie, veel materiaal 

compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
15127 Duitse Staten en Duitse Rijk 1849-1945. Prijs: € 21.000,00 
Fantastische postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Staten en Duitse Rijk 1849-1945 in oud al
bum Collectie IS grotendeels dubbel verzameld (ongebruikt en gebruikt) en bevat extreem veel beter mate
riaal zoals (Michel no's) Baden 1-4 5-7 8 Beieren 1(*) (gekeurd Buhler), 2-7,8-13 14-19, Braunschweig 1-
3 etc DuitseRijkl-11,12,13*, 14-15 16-28 (24 en 28 ongebruikt), 29, 30*, I', II*, III*, IV VI* 438-439 (Zuid 
Amenkafahrt) ongebruikt en gebruikt, 456-458 (Polarfahrt) ongebruikt en gebruikt, 496-498 (Chicagofahrt) 
ongebruikt en gebruikt 499-505 (Wagner) ongebruikt en gebruikt blok 1*, 2** (juiste formaat), 3 etc 
Prachtige collectie zeer hoge cat waardei compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15134 Duitse Staten en Duitse Rijk 1850-1945. Prijs: € 1.200,00 
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Staten en Duitse Rijk 1850-1945 in oud Schaubek 
album Collectie beval zeer veel matenaal, zonder de echte top Ook kolomen en gebieden aanwezig 

compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
15149 Duitse Staten supercollectie 1849-1920. Prijs: € 129.500,00 
Enorm indrukwekkende ongebruikte/gebruikte zwaar overcomplete verzameling op typen, kleur en stempel 
verzameld, ook veel gekeurde zegels aanwezig met o a Baden incl nr 1 meervoudig, 9x 30kr gebruikt met 
afstempelingen, Bayern met 5x nr 1 gebruikt en alle andere toppers, Ikr rood in gebruikt brugpaar (cat 
25000 euroii), alle andere staten zwaar overcompleet elke keer weer opgevrolijkt met bijzonderheden, stem
pels, eenheden Sachsen natuurlijk met nr 1, Württemberg met alle schaarse 18kr zegels meervoudig, 70kr 
2x ongebruikt en lx gebruikt, in 2 albums Cat w is ruim 700 000 euro Adembenemend mooie collectie" 

compleet gefotografeerd op www filatelie.net 

15095 Duitse Staten. Prijs: € 750,00 
Gebruikt wo doubletten, in doorgaans redelijke kwaliteit incl betere waarden, ook mooi stempelmatenaal, 
van Baden Bayern NDf̂  Pruisen, T&T en Württemberg, in insteekboek Enorme cat w 

compleet gefotografeerd op www.riiatelie.net 
15096 Duitse Zones 1945-1949. Prijs: € 6.000,00 
Fantastische in de hoofdnummers complete geheel gebruikte collectie incl alle toppers van de verschillende 
Zones Sovjet Zone incl pocta zegels en de dure blokken Franse zones (Baden Rheinland Pfalz en 
Württemberg) incl de dure blokken Amenkaanse en Britse Zone Tevens Saar compleet t/m 1959 incl de 
Hochwasserhilfe blokken, in album Schitterende collectie, deels (waarschijnlijk) op verzoek afgestempeld, 
ook gekeurd materiaal, cat w Michel is ruim 50 000 euro'" compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15131 Duitse Zones 1945-1951. Prijs: € 1.500,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Duitse Zones 1945-1951, wo (cat Michel) 963-964*, 969-970*, idem in 
blok van 4 V Zd 1 en 2* Blok no 12A+B*, Franse Zone Baden no 28-36, 37*. 38-41*, 42-45*, 46*, 47-49*, 
Blok IA en IB o, 50-52* 54-55* Rheinland Pfalz no 6*, 10 o, 90 o, 42-45*,46-48*, 49-52*, Württemberg no 
44-46* 47-50*, 51-52 o op albumbladen in map compleet gefotografeerd op wwwfilatelie.net 
15133 Duitse Zones en Bund 1945-1990. Prijs: € 420,00 
Gebruikte collectie Duitse Zones en Bund 1945-1990, wo Bund(cat Michel) no 111-159ev,blok1 t/m23, 
souvenirvel van no 1023 en 1065 In insteekboek compieetgefotografeerdopwwwfilatelie.net 
15144 Duitsland 1872-1945. Prijs: € 4.250,00 
Prachtige bijna complete gebruikte collectie incl alle Brustschilder meest in nette kwaliteit, 5 mark 
ReichsposLInfIa, Weimar, Zeppelins Nothilfe blok (ii),lposta blok etc etc in album Prachtkoop met enorme 
cat w compleet gefotografeerd op www filateiie.net 
15113 Duitsland 1880-1945. Prijs: € 2.100,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie, redelijk compleet in meest nette kwaliteit, goed infia, Nothilfe senes Zeppelins, 
blok 1 t/m 11 compleet(iii) 1933 Wagner sene gebruikt leuke bneven, dienst, Bohemen & Maren, General Gou
vernement in zelfgemaakt album Leuke speelse collectie compleet gefotografeerd op www filateiie.net 
15188 Duitsland. Prijs: € 2.250,00 
Insteekboek met divers postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Duitsland Bevat leuk matenaal van 
Duitse Rijk, waaronder leuk combinaties en 2 Germania zegels met reclame aanhangsel. Baden, 1, 2 en 5 
mark 1915 in gebruikte blokken van 20 ('), aardig oud Bund, Berlijn en DDR, leuk gebieden (o a China op
drukken) etc compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
15106 Duitsland. Prijs: € 200,00 
Klem nngbandje met voornamelijk gebruikt matenaal van Oud Duitse Staten en Duitse Rijk Bevat o a Iposta 
blok 1930 (met gebrek) compleet gefotografeerd op www filateiie.net 
15204 Engelse koloniën ca. 1900-1968. Prijs: € 2.500,00 
Postfrisse en ongebruikte collectie Engelse kolomen ca 1900-1968 in 9 redelijk gevulde Scott albums Veel 
complete senes, mooie kwaliteit 
15177 Europa ca. 1850-1950. Prijs: € 1.250,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie West Europese landen ca 1850-1950 in groot oud Yvert album Bevat 
Oostenrijk, België (o a Yvert 308-314', 377-383*), Frankrijk (o a 156*, 252*, 354-355*, 576-580*), 
Zwitserland (oa 405-417* (Fax sene), Liechtenstein, Luxemburg, Noora/egen, Zwitserland etc 

compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
15201 Europese landen. Prijs: € 2.500,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Europese landen in 3 albums Collectie bevat o a goed Joegoslavië, 
Fiume, Kroatië, Frans Andorra (Ie serie ongebruikt compleet). Roemenie, Griekenland, Bulgarije, Modena & 
Romagne compleet etc Zeer hoge cat waarde' compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
15221 Franse koloniën. Prijs: € 240,00 
Insteekboek met voornamelijk ouder postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Franse kolomen 
Bevat o a Reunion, Dahomey, Gabon, Mayotte etc Cat waarde ca 1650 euro 

compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
15220 Franse koloniën. Prijs: € 125,00 
Insteekboek met divers matenaal van Franse kolomen, voornamelijk na de onafhankelijkheid Bevat postfns, 
ongebruikt en gebruikt materiaal, waaronder ook ongetand Cat waarde ca 1400 euro 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15081 Griekse gebieden verzameling. Prijs: € 2.300,00 
Indrukwekkende **/*/0 speciaalverzameling van vnl Dedeagh/Thracie zeer uitgebreid verzameld met typen, 
opdrukfouten, bnefstukjes en bneven, vellen en veldelen, met zeer veel liefde en kunde bijeengebracht, in 2 
zelfgemaakte albums waarvan 1 boek helemaal geweid is aan de 1912 opdrukken met enorme hoeveelhe
den variëteiten Levenswerk van verzamelaar" compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
15107 Hongarije 1871-2000. Prijs: € 700,00 
Goede (on)gebruikle/postfnsse collectie met de Ie uitgaven vele betere zegels en senes blokken, onge
tand port etc deels meervoudig aanwezig, dicht op elkaar opgezet in 3 stockboeken Zeer hoge cat w 

compleet gefotografeerd op www fiiatelie.net 
15170 Indonesië 1949-2000. Prijs: € 650,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Indonesië 1949-2000 in 2 Davo luxe albums Collectie is zo 
goed als compleet inclusief blokken en boekjes en bevat dus ook de opdruksene 1949, Ris opdrukken, alle 
dure blokken etc Mooie collectie aanraderi compleet gefotografeerd op vmw.filatelie.net 
15202 Indonesië vanaf 1948. Prijs: € 800,00 
Doos met 9 banden met Indonesië vanaf 1948 Accumulatie met o a postfnsse blokken van 4 met ook tem
pelsene en tevens tempelsene en RIS los Koopjei 
15212 Isle of Man 1971-1998. Prijs: € 175,00 
Postfnsse, zo goed als complete collectie Isle of Man 1971 -1998 in luxe Importa juweel album Ook wat dou
bletten aanwezig compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15173 Israël 1948-1984. Prijs: € 500,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Israel 1948-1984 in 3 Franse Scheps albums Bevat o a tele-beches 1948 onge
bruikt met plakker blok 1 postfns, tete-beches UPU 1950 postfns, 1951 Joods nat Fonds postfns full tab postze
gelboekjes (wo anti-honger boekje 1963), wat FDC's etc compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
15114 Italiaanse koloniën. Prijs: € 400,00 
Grote map met 9 postfnsse complete vellen van met uitgegeven fiscaalzegels Vellen bevatten brugparen en 
zijn in goede staat Uitgegeven ca 1940 
15175 Italië 1879-1956. Prijs: € 450,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1879-1956 in oud Yvert album Collectie bevat o a (Yvert no's) 221-
222*, 270-271*, 273-279*, 295-304*, 305-320*, 518-529, luchtpost 23-24* 86-90* 91-95*, 129-130*, pakket
zegels 34-45*, 46-51* etc Tevens wat Vaticaan aanwezig, o a 44-59* etc 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15146 Japan verzamelaar nalatenschap t/m 1985. Prijs: € 2.500,00 
Deels dubbele verzameling (zowel **/* als O, gedeeltelijk echter met vetplakkers) met goed klassiek, 1894/6 
senes ongebruikt en gebruikt, 1916 10 yen troonopvolging gebruikt verder heel veel National park en ande
re velletjes, en veel doubletten, opgezet in 5 albums en 3 insteekboeken in doos Enorme cat w Koopjei 
15168 Japanse bezetting Nederlands Indië. Prijs: € 2.700,00 
Twee insteekboeken met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van de Japanse bezetting van 
Nederlands Indie Bevat in totaal ca 1800 zegels, waaronder ook betere 

compleet gefotografeerd op www.fiiateiie.net 
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15084 Joegoslavië 1945-1991. Prijs: € 850,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, vrijwel complete collectie Joegoslavië 1945-1991 in 2 albums Collectie 
IS gedeeltelijk dubbel verzameld (ongebruikt en gebruikt) en bevat ook veel blokken, kleinbogen, boekjes, va
riëteiten etc compleet gefotografeerd op vmw.filatelie.net 
15088 Kreta speciaalverzameling 1899-1911. Prijs: € 3.050,00 
Zeer indrukv^ekkende collectie, vaak meervoudig en zeer gespecialiseerd verzameld met Ie serie meervou
dig gebruikt/ongebruikt, kleurnuances, verschoven druk, 2e sene met opdruk vaneteiten, latere uitgaven met 
veel bijzonderheden, fouten, brieven, veldeeltjes, uitgebreid 1905 zelfstandige post, Heraklion 1898 20p on
gebruikt, 1898/99 serie zeer uitgebreid, ook veel Russische, Oostenrijkse en Franse post op Kreta, in 2 al
bums Zeer bijzondere collectie" compleet gefotografeerd op wwwfllatelie.net 
15143 Liechtenstein 1912-1995. Prijs: € 3.250,00 
Meest postfnsse collectie (wo iets gebruikt en met onginele gom), vnjwel compleet met bijna alle toppers 
WO 1912 sene met typen, 1921 wapens in beide tandingen (deels met eert i), het dure Vaduz blok postfris, 
1951 hoge waarden in beide tandingen, luchtpost incl de dure Zeppelins, dienst en port, in 2 Lindner al
bums Cat w voor postfris circa 30 000 euro" compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15192 Luxemburg 1852-1970. Prijs: € 900,00 
Goed gevulde, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1970 in oud album Collectie 
bevat veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 1-2,3-11,12-15,47-58,68,234-238*, 239-243*, 244-248,252-
257, 276-281*, 433-438*, 443-448*, 449-452", 454A*, 514-516*, 531-533*, luchtpost 16-20*, blok 3*, 7*, 
dienst 54-65*, 67-76, etc compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15132 Mecklenburg Vorpommern 1945. Prijs: € 4.500,00 
Fantastische speciaalverzameling 1e emissie IVlecklenburg Vorpommern 1945 (Michel no 8-19) in 3 Safe al
bums Voornamelijk postfris matenaal, met zeer veel typen, kleuren, papiersoorten, plaatfouten, landings va-
neteiten, complete veilen etc Prachtige collectie, alles netjes gedocumenteerd, veel gekeurd matenaal, zeer 
hoge cat waardei compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15195 Monaco 1885-1939. Prijs: € 500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Monaco 1885-1939 op albumbladen in map Collectie bevat 
veel beter zegels, ongebruikt en ook postfns Enkele voorbeelden (Yvert no's) 8*, 9*, 9,133", 184**, port 4*, 
4,10'etc Cat waarde ruim 5000 euro compleetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
15155 Monaco 1885-1939. Prijs: € 865,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Monaco 1885-1939 op albumbladen in map De collectie bevat o a 1-10 (no 
10 ongebruikt) en heeft een cat waarde van ca 4700 euro compleet gefotografeerd op www.filatelte.net 
15105 Nederland 1852-1954. Prijs: € 180,00 
Gebruikte collectie Nederland 1852-1954 in kleine ringband Bevat nog leuk matenaal en veel complete se
ries compleet gefotografeerd op www. filatelie, net 
15180 Nederland 1852-1963. Prijs: € 2.800,00 
Gebruikte complete collectie Nederland 1852-1963 inclusief roltanding (zonder no 32) luchtpost, port, dienst in 
Schaubek album Zeer mooie kwaliteit, zeer hoge cat waarde' compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15183 Nederland 1852-1970. Prijs: € 3.750,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1970 in Borek album Collectie is goed gevuld 
met oa 1-3, 4-6, 7-12,13-18,19-29, 34-44,45-48,49*, 56-76*, 77-80*, 90-100*, 101,104*, 105,130-131, 
136-138* 149-162*, 346-349*, 518-537*, luchtpost 12-13*, postbewijs 1-7, goed port, roltanding, etc Mooie 
collectie, hoge cat waardei compleet gefotografeerd op www.rilateiie.net 
15157 Nederland 1852-1976. Prijs: € 350,00 
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1976 op Importa bladen in ordner 
Collectie IS op wat klassiek en beter matenaal na vrijwel compleet Cat waarde ruim 4700 euro 

compleet gefotografeerd op www.fiiateiie.net 
15160 Nederland 1900-1988. Prijs: € 325,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1900-1988 in 2 luxe Importa juweel albums 
Collectie tievat leuk matenaal, waaronder aardig jaren 30 gebruikt, en Face (518-537) ongebruikt en modern 
nominaal matenaal postfns Koopje' compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
15222 Nederland 1921-1969. Prijs: € 1.250,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Nederland 1921-1969 in 2 Davo luxe albums Goed gevulde collectie met 
veel beter matenaal, waaronder legioenblokken (402-4038), internenng 2 etc Ook Konijnenburg (346-349) 
en Face (518-537) aanwezig, maar beide senes met nette plakker Cat waarde ca 6500 euro 

compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
15217 Nederland 1960-1963. Prijs: € 200,00 
Collectie onbeschreven FDC's Nederland met open klep van E42 t/m E61 in stockboek Mooie kwaliteit, cat 
waarde 591,50 euro compleet gefotografeerd op www.filatelle.net 
15151 Nederland brandkast serie gebruikt. Prijs: € 2.100,00 
1921 sene 15 cent t/m 7 1/2 gulden GEBRUIKTi Op verzoek afgestempeld, doch echt, met certificaat Cat 
waarde 5000 euro, zeldzaam' compleet gefotografeerd op www.fil3telie.net 
15152 Nederland Cour de Justice 1934-1938. Prijs: € 3.000,00 
De zeldzame sene NVPH 9/15,1 1/2ct t/m 30 cent, sene van 7 waarden ongebruikt met onginele gom, mooi 
fris van kleur, catalogus waarde 4750 euro + certificaafi compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15219 Nederland FDC's 1952-1976. Prijs: € 300,00 
Collectie Nederland FDCs 1952-1976 in oud album Bevatoa E7,8,10,11,13,14,15,16etc Oudere deel 
beschreven, modernere deel zonder adres Cat waarde ca 2200 euro. 
15166 Nederland postfris. Prijs: € 250,00 
Insteekboek met een postfnsse stock Nederland, voornamelijk jaren 50 en 60 Cat waarde ca 2800 euro 

compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15165 Nederland postzegelboekjes. Prijs: € 150,00 
Lindner album met 101 postfnsse postzegelboekjes van Nederland en 10 boekjes van de Antillen Cat waar
de ca 1300 euro compteetgefotografeerdopwww.filatelie.net 
15150 Nederland roltanding 1927. Prijs: € 2.000,00 
De zeldzame driegaats roltanding gebruikt, zeer zeldzaam zegel, met certificaat NVPH (echt, doch gerepa
reerd), cat w 5000 euro compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15208 Nederland stempels. Prijs: € 250,00 
Insteekboek met divers stempelmateriaal van Nederland op 228 zegels en 3 brieven Bevat o a kleinrond-
stempels rolstempels, langstempels etc compleet gefotografeerd op www.fitatelie.net 
15209 Nederland. Prijs: € 200,00 
Insteekboek met een postfnsse stock Nederland, voornamelijk jaren 60 en 70 Cat waarde 2422 euro 

compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 

15225 Nederlandse Antillen 1980-1999. Prijs: € 325,00 
Postfnsse, complete collectie Nederlandse Antillen 1980-1999 in Davo cnstal album Aanraderi 

compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
15176 Nieuw Zeeland postzegelboekjes. Prijs: € 385,00 
Album met een collectie postzegelboekjes van Nieuw Zeeland Enigszins gespecialiseerd en met ook wat 
doubletten Bevat in totaal 134 boekjes compleet gefotografeerd op www.filateile.net 
15093 Noorwegen 1856-2003. Prijs: € 675,00 
Gebruikte, goed gevulde collectie Noorwegen 1856-2003 in 4 luxe Safe albums Collectie bevat veel maten
aal, waaronder ook betere zoals (Yvert no's) 3,4, 5,11,15,16,21,60,62,164-167,193-19, etc 

compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
15223 Oostenrijk 1945-1980. Prijs: € 450,00 
Postfnsse, vrijwel complete collectie Oostenrijk 1945-1980 in 2 luxe Safe albums Collectie bevat o a (Yvert) 
543-552** (Hitler opdruk gekeurd), 738A-754A**, luchtpost 54-60** (vogels) etc Cat waarde ca 2700 euro 

compleet gefotografeerd op www.fllatelie.net 
15139 Oostenrijk 1945-1984. Prijs: € 1.050,00 
Complete, postfnsse collectie Oostenrijk 1945-1984 in 2 luxe Michel albums Collectie bevat alle dure zegels 
uit de jaren 40 en 50, zoals (Michel no's) 693-696, 772-775B, 893-926, 929-932, 984-987 etc Zeer mooie 
collectie, hoge cat waardei compleet gefotografeerd op www.fiiateHe.net 
15159 Oud Duitse Staten 1850-1920. Prijs: € 4.800,00 
Voornamelijk gebruikte, zeer goed gevulde collectie Oud Duitse Staten 1850-1920 in Leuchtturm album. 
Collectie bevat veel gekeurd en beter materiaal zoals (Michel no's) Baden 1b (keur), 4a (keur), 11b (keur), 
12 (keur), 15ba (keur), 21a (certificaat), Beieren 7 (keur), 13 (keur), 18 (keur), 19 (keur), Württemberg 10a 
(eert) etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waardei compleet gefotografeerd op www.filateile.net 
15191 Oud Duitse Staten en gebieden. Prijs: € 1.000,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Oud Duitse Staten en gebieden in Schaubek album Leuk gevulde collec
tie in veelal nette kwaliteit Hoge cat waardei compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15187 Portugese en Spaanse koloniën. Prijs: € 5.250,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Portugese en Spaanse kolomen in Borek album Collectie bevat zeer veel 
topmatenaal zoals (Yvert no's) La Aguera 1-26*, Elobey Annobon & Consco 19-34*, 39-54*, Fernando Poo 
26*, 30*, 33*. 36, 36B, 126*, 127-142*, 160-170* (opdruk Muestra), Spanje 329-330*, 333-334*, Rio de Oro 
1-16*, 17*, 18-33*, 34-36*, 37-40*, 41*, Spaans Guinee 8*. 25*, 26*, 34-49*, Spaanse Antillen 4,17,22-25*, 
30-33*, 37*, etc Zeer mooie collectie, hoge cat waarde' compleet gefotografeerd op www.filateiie.net 
15091 Servië 1866-1918. Prijs: € 965,00 
Zeer mooie postfnsse, ongebruikte en gebruikte speciaalcollectie Servië 1866-1918 op blanco bladen in 
Kabe album Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 2,4,6,9*, 10*. 11-18 gespecialiseerd, 
19-20 gespecialiseerd, etc Heel veel apart materiaal, veldeeltjes, paren, afwijkingen etc 

compleet gefotografeerd op www.rilatelie.net 
15075 Servië 1866-1918. Prijs: € 735,00 
Gebruikte en ongebruikte collectie Servië 1866-1918 met schaarse 1ste emissies, WO (cat Yvert) no 1-2,8-
10,11-13,14-15,16-24, in diverse tandingen, 27-32, 33-39,126-132, enkele mooie vroege brieven, port en 
bezetting Hoge cataloguswaarde Op zelfgemaakte bladen in map 

compleet gefotografeerd op www.fiiatelie.net 
15140 SovjetZone/DDR 1945-1990. Prijs: € 1.800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte complete collectie SovjetZone/DDR 1945-1990 in 4 luxe Kabe albums 
Collectie tjevat al het goede matenaal zoals (Michel nos) Sovjetzone 41** (gekeurd), blok 1*, 2", 3A(*), 3B*, 
4**, 5*, 6*, DDR 284-285**, 286-288*, blok 7' (Debna), 8-9A/B* (Karl Marx blokken) etc Mooie collectie, zeer 
hoge cat waardei compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15193 Spanje 1856-1966. Prijs: € 3.000,00 
Postfnsse en ongebruikte (paar gebruikte zegels) collectie Spanje 1856-1966 in Kabe album Zeer mooie 
collectie met zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 224*, 225*, 226-234*, 259-270*. 288-299*, 300-
312*, 367-379*, 380-392*, 442-456*, 478*, 481*, 636-639*, 664-675*. 675B-675H*, 691-704*, 805**, lucht
post 31-36*, 50-55*, 193*, 202-211*. 236-237*, 245**, 246 (op briefstukje), 256*, 262-263*, blok 5*, 13*, 14', 
18*. etc Leuke collectie, hoge cat waarde' compieetgefotografeerdopwww.filateiie.net 
15085 Spanje 1951-1997. Prijs: € 500,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Spanje 1951-1997 in 3 Safe albums met blanco bladen Collectie is aardig 
gevuld met in de eerste jaren helaas iets tropische gom compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15103 Tsjecho-Slowakije 1918-1987. Prijs: € 700,00 
**/*/0 collectie incl uitgebreid 1e sene, vanaf 1928 bijna compleet met betere opdrukken, A- en B- uitgaven, 
kleinbogen, port, Ostschlesien etc in 3 albums compleet gefotografeerd op www.filateile.net 
15078 Victoria ca. 1850-1905. Prijs: € 775,00 
Gebruikte en ongebruikte verzameling Victona ca, 1850-1905, w.o (cal Yvert) no 1-3,4,6-8,13,18-20,82 
(2x), 111-112, Aantekenzegel no 1 (2x), Stamp duty no. 8 en 13 en port Op albumbladen en insteekkaarten 
in map compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
15199 Wereld ca. 1850-1900. Prijs: € 2.000,00 
Schaars gevulde ongebruikte en gebruikte wereldcollectie ca 1850-1900 in 2 oude albums Collectie bevat 
o a leuk Azie waarbij ook beter China, Japan, etc 
15136 Wereld collectie. Prijs: € 1.800,00 
Ongebruikte en gebruikte wereldcollectie in oud, dik Schaubek album Collectie loopt tol ca 1900 en hoewel 
de collectie al geplunderd is bevat hij nog veel bruikbaar matenaal bevat o a aardig Bulgarije, Italië, Franse 
kolomen, Engelse kolomen, Azie etc 
15124 Wereld collectie. Prijs: € 2.400,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Europa en Duitse kolomen in oud (1913) Schaubek album Bevat o a oud 
Duitse Staten, zeer goed Duitse kolomen, leuk Italië, aardig Oostenrijk etc Gemengde kwaliteit, de waarde 
wordt voornamelijk bepaald door de Duitse kolomen en gebieden 

compleet gefotografeerd op www.riiatelie.net 
15122 Wereldcollectie klassiek. Prijs: € 2.400,00 
Oud Schaubek album met een ongebruikte en gebruikte wereldcollectie buiten Europa Collectie loopt tot ca 
1920 en bevat zeer veel materiaal, o a veel Engelse kolomen, Portugese kolomen, Azie (o a China en 
Japan), leuk Perzie, Libena etc Mooie collectie, enorm veel zegels, vondsten absoluut mogelijk 

compleet gefotografeerd op www filatelie net 
15205 Wereldcollectie. Prijs: € 2.500,00 
Zeer uitgebreide wereldcollectie in 11 oude albums in doos Collectie bevat zeer veel matenaal, voornamelijk 
tot ca 1940 

Onze openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur 
SMITS PHILATELY KOOPT ALLES, HEEFT U IETS AAN TE BIEDEN? 

Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst 

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

- ^ -

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 
O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 
O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
met mij op via tel. nr. 

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Amsterdamsestraatweg 404, 3551 CX Utrecht of fax naar 030-2892620 
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J.H . Ackermann 
winkel. 

ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - Tel. 020-4823966 

SCHRIFTELIJKE VEILING "POVEIA" 
Onze 4-maandelijkse veilingen bevatten steeds een uitgebreid en gevarieerd 
aanbod kavels tegen aantrekkelijke inzetten. 
Naast vele losse nummers en series binnen- en buitenland 
hebben wij elke keer een groot aantal poststukken, telefoon
kaarten en andere 'platte zaken'. Overtuig u van dit schitteren
de aanbod!! 
Uw voordelen 

aantrekkelijke kavels 
aantrekkelijke inzetten 
100% garantie 
optimale service 
gratis fotokopieënservice 

Veilingschema 

januari 
mei 
september 

Voor Inlichtingen en 
GRATIS catalogus: 

"POVEIA" 
Neckarstraat 8 
9406 VN ASSEN 
tel.: 0592-350486 
fax: 0592-355861 
email' j.zinkstok@poveia.nl 
http://www.poveia,nl 

" P O V E I A " : Uw vertrouwen meer dan waard. 

ZUTPHENSE 
EGELHANDEL" 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 

BANKBILJETTEN - ANSICHTKAARTEN 

Tel.: 0575 - 5'i 02 54 
fi»:.-0575-51 40 48 
E-mail: postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl 
W^èw'te; www.dezutphensepost2egelhandel.nl 

Opeuhigstijdefi: 
woensd.ig 13.30 u. - 17.30 u. 
donderdag 10.00 u. - 17.30 u. 
vrijdag 10.00 u. - 21.00 u. 
zaterc&g 10.00 u. - 17.00 u. 

Optisch elektrische 
waterm 

Naast watermerken kunt U de 
kwaliteit, dunne plekken, reparaties, 

papieronregelmatigheden, eet., 
zichtbaar maken. 

Werkt op AA batterijen 
en /o f op 220 Volt. 

Professioneel apparaat Signoscope T1 
Nr. 9886 € 172,50 
Adapter T1 220 Volt 
Nr. 9887 € 1 5 , -

Handzame Signoscope T 2 
Nr. 9875 € 77,50 
Adapter T2 220 Volt 
Nr. 9876 € 12,50 

Signoscope 
SAFE Nederland • Firma Van Mastrlgt 
Boters loot62 & 64 • 3011 HJ R O T T E R D A M 
Internetsite: www.safenederland.nl • Email: m.mastrigt@wxs.nl 

mailto:j.zinkstok@poveia.nl
http://www.poveia,nl
mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepost2egelhandel.nl
http://www.safenederland.nl
mailto:m.mastrigt@wxs.nl


leder jaar Goede Vr i jdag en Paaszaterdag: GOUDA, postzegelstad! 
3000 m2 postzegelplezier in twee spor tha l len: Ie FILAMANIA 
voor postzegels en 18e de BRIEVENBEURS voor poststukken 

Sporthallen "de MAMMOET", Calslaan 101, 2804 RT GOUDA 

vri jdag 22 apri l : 11.00 -17.00 uur 
zaterdag 23 apri l : 10.00 -17.00 uur 

Toegang en parkeren gratis! 
Handelaar en nog geen stand? Neem contact op! 

I £/e BRIEVENBEURS 
Lo n i e u w e , b u i t e n l a n d s e h a n d e l a r e n ! 
* Organisatie beide beurzen: Stichting "de Brievenbeurs" 
\ info@brievenbeurs.com 
J www.brievenbeurs.com / www.filamania.com 

te koop in Gouda! 
Jurliib;mjda;éi 

Gouda ^Mcter^ 

111=111=1111 

iviviv.bbfila.coitt bezoek de site voor oorlogspost 

Bm4£F|«A«IR1 

' ^ V ^ /^*MrJ} 
'u^li^^ 

x.» ui,i..''8.<aaät..^ 

COLLECTIE HOVENKAMP-LUCHTPOST ROUTE 1939 -1944 

Nu online a a n g e b o d e n o p wrMrw.bbfila.com. De col lect ie bevat e e n keur a a n mater iaal over de 
luchtpostverbindingen in de oorlogsjaren e n is de bas i s voor diverse publ icat ies e n Po&Po 

posthistoriscbe s tudies . De verzamel ing bevat vee l bijzonder ntateriaal van Nederland e n de 
Nederlandse g e b i e d e n nset undercover mai l , h o r s e s h o e routes , luchtpost verb indingen 

Zwritserland e n verb indingen tus sen Europa e n Noord e n Zuid Amerika. 

De posts tukken wrorden afzonderlijk e n in k le ine partijen a a n g e b o d e n o p vtfKvwy.bbfila.com t e g e n 
vast prijzen. Direct k o p e n - 2 d a g e n later in hu i s . 

bbßla.com is een onderdeel van 
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GROTE VERZAMELBEURS NUNSPEET 

7 MEI 2011 
PHILATELIE STERK VERTEGENWOORDIGD 

250 METERVERZAMELOBJECTEN 
POSTZEGELS -TELEFOONKAARTEN - MUNTEN - ANSICHTKAARTEN - BRIEVEN 

Martin Huisman zal het thema 'De Brandweer voor u en mij' in 6 l<aders 
tentoonstellen , waarvan 2 kaders met uitsluitend persoonlijke postzegels. 

SPORTCENTRUM ^DE B R A K E ' 
Oosteinderwegl9 Nunspeet 10.00 tot 16.00 uur 

ENTREE IS GRATIS 
GRATIS PENDELBUSJEVAN / NAAR STATION NUNSPEET 

Postzegelvereniging NUNSPEET 0341 -25 61 63 
WWW.WljyERZAMELENPOSTZEGELS.COM 
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VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling Groot of klein, 
het maakt niets uit 

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engros-posten betreft Alles op het gebied van 
postzegels heeft onze interesse En niet alleen Nederland, 
de gehele wereld heeft onze interesse 

Vanzelfsprekend staan wij garant voor een geheel 
vrijblijvende deskundige taxatie, kosteloos 

Betaling geschiedt natuurlijk a contant (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis. 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel.: 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-A'dam) 

http://WWW.WljyERZAMELENPOSTZEGELS.COM


P.W.Meinhardt 
boekhandel voor de \ 
Piet Hemstraat % 2518 f H Dcii 111 

Teletoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 I 
Eniail 

\nto(a collectura.com 

Yvert Jaaroverzicht 2010 in kleur 22,50 

teuwe catalogi 
74,00 
74,00 
56,00 
56,00 
64,00 
64,00 
33,00 
44 00 

Michel Duitsland speciaal deel 1 tot 1945 in kleur 
Michel Duitsland speciaal deel 2 na 1945 in kleur 
Michel Europa deel 1 MiddenEuropa 2011 in kleur 
Michel Europa deel 2 ZuidwestEuropa 2011 in kleur (mei) 
Michel Overzee 5 1 WestAfnka Landen AJ 2011 (mei) 
Michel Overzee 5 2 WestAfnka Landen KZ 2011 (juni) 
Yvert Franse Gebieden tot onafhankelijkheid 2011, m kleur 
Yvert Overzee deel 1 Landen AB 2011 nu in kleuM 
Yvert Europa 1 Landen AB (West & Oost) 2011, kleur (mei) 44 00 
Bale spec cat Palestina Brits Mandaat, editie 2010 120,00 
Gibbons catalogus Afnka compleet, 1e editie 2011 91,00 
ACS catalogus NieuwZeeland 2011 in kleur 12 50 

Book4U Stadspostzegels Nederland 2011 21,50 

Michel CD Schepen op zegels wereld 49,80 

www.collectura.com 
l \ ( , i2S ^4 14 \ I J \ Vmio SO 70 90 077 
Orders + fc 3,50 verzendkosten bij vooruitbetaling Bij tacturermg 
werkelijke verzendkosten Prijswijzigingen voorbehouden 
Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.00 ■ zaterdag 10.0016.00 

21e Internationale 
Postzegelbeurs Essen 
Messe Essen 
Messehaus Süd 
■ Meer dan 130 vakhandelaren, 

veilinghuizen, producenten 
van accessoires, uitgevers , 
postadministraties ] 
& agentschappen uit 1 
de hele wereld 

I e Dag emissies Duitsland 

Speciale beursstempel & postwaardestuk 

, Centrum Filatelie met 
vakmensen & keurmeesters 

I Europese kampioenschappen 
voor thematische filatelie 

GRATIS TOEGANG! 

Verheugd u op de wereld 
van de postzegels 

Deutsche Post O f 

Ö f f n u n t s z e i t e n : 5./6. Mai 1018 U h r 7. Mai 1017 U h r 

VeransUl te r : Jan Bi l l ion ■ Messeajentur ■ Postfach 108 ISA ■ 40863 Rat in jen 
Telefon + 49 (0) 2102/5 06 75 • Fax + 49 (0) 2102/89 58 25 

info@briefmarkenmesseessen.de • www.briefmarkenmesseessen.de 

OUR WEEKLY 
AUCTIONS ARE 

URSTING 
/ITH STAMPS! 

Vs 

Whatever you collect, you'll find something of interest in the 
thousands of overseas and Commonwealth coUechons, cartons, 

classics, postal history, specialized, unique and unusual lots 
from around the world offered every week in our exciting 

catalogue and online sales 

Catalogs I Lots from ,̂ 00% Satisfaction 
or Online j €20 to Guaranteed  or 
you choose! 1 €20,000! ^ money back! 

Sandafayre 
Don't delay  request your free catalogue 

or visit our website today! 

www.sandafayre.com 
' Please send me my FREE introductory Sandafayre catalogues ' > ̂  

Name 

Address 

Email 
My collecting interests are 

(NL) 

SANDAFAYRE, PARKGATE, KNUTSFORD, WA16 8DX, UK. 
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AfrikaStudiecentrum Leiden www.ascleiden.nl 14 januari 2011 
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AFRIKA STUDIECENTRUMZEGEL 

Het Afrika Studiecentrum 
gaf onlangs een persoon
lijke postzegel uit. Het 
toont het logo van het 
Afrika Studiecentrum 
in Leiden. Op het Afrika 

Studiecentrum is een wis
seltentoonstelling te zien 
over 'Afrikaanse identiteit 
op postzegels'. De eerste 
ging over 'voetbal in 
Afrika' (tijdens het WK 

2010). De tweede over '50 
jaar onafhankelijkheid'. 
In 2011 volgen drie andere 
thema's. 

WERELD DOWNSYNDROOMDAG 

Romfilatelia heeft 
postzegels uitgegeven ter 
gelegenheid van Wereld 
Down Syndroom Dag. Ie
der jaar wordt op 21 maart 
World Down Syndrome 
Day gehouden door de 

Down Syndrome Associ
ation die in 2006 voor het 
eerst werd georganiseerd 
in Singapore. Hetzelfde 
gebeurde in Geneve, waar 
de World Health Organi
zation ofHcieel deze dag 

in 2008 erkende. 
De postzegel met een 
frankeerwaarde van 3 
lei illustreert op een 
symbohsche manier de 
noodzaak van integratie. 

21 martüQ  Ziua Mondiaiä a SindromuGui Down 

^iP:^S ; »»2I^~_J ; «21 
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POSTZEGELS SMSEN 

Door de opkomst van 
email en elektronische 
diensten krijgt de fysieke 
brief met postzegel het 
steeds moeilijker. 
Maar er zijn nieuwe 
initiatieven om dit 
tegen te gaan. Zweden en 
Denemarken starten bin
nenkort met een testfase, 
waar briefschrijvers die 
brieven per post verzen

m 
■ 
• • • 
• • • 
• • • 

m 
SMSj 

den niet meer naar het 
postagentschap hoeven te 
gaan om postzegels te ko
pen. Het Zweedse Posten 
AB start binnenkort met 
een systeem, waarmee ge
bruikers een sms kunnen 
sturen ter frankering. 
Zij ontvangen vervolgens 
een unieke code die ze 
vervolgens op de envelop 
noteren. De scanner bij 
Posten herkent deze code 
als geldig betaalmiddel. 
In Denemarken wordt 
op I april een soortgelijk 
experiment gestart. Of dat 
om een grap gaat, is nog 
niet bekend... 

VAN DIETEN 

9 
Afgelopen i maart heeft 
de Rotterdamse rechtbank 
TH Holding B.V.,Capelle 
aan den IJssel, failliet 
verklaard. Bestuurder 
M.J. A. Tierolff voerde 
de feitelijke leiding over 
dochtermaatschappijen 
AlihpB.V.,VéDéPhilaB.V. 
en OLH B.V. De laatste B.V. 
organiseerde onder meer 
postzegelveilingen onder 
de naam Van Dieten Post
zegelveilingen. OLH B.V. 

was in de afgelopen jaren 
zwaar verlieslijdend. Van 
Lol<ven Filatelie kwam on
langs met het gefailleerde 
bedrijf overeen, dat het 
onder de naam Van Die
ten, postzegelveilingen 
kan blijven organiseren. 
Desgevraagd zegt direc
teur Henk van Lokven, dat 
de veiling van 8 en g april 
in Roermond gewoon 
doorgaat en geheel buiten 
deze malaise staat. 

«üi 

• tlts|||= 

200 RECHTERLIJKE 

200 JAAR OPENBAAR MINISTERIE 

Met recht en veiligheid 
heeft iedereen in ons land 
te maken. Deze maand is 
het 200 jaar geleden dat de 
rechterlijke organisatie, 
zoals wij die nu in ons 
land kennen, werd inge
voerd. Rond dit jubileum 
wordt ondermeer de uitga
ve van een jubileumboek 
en een speciale tentoon
stelling in het Nationaal 
Archief gepland. 

Het velletje met drie 
dezelfde persoonlijke 
postzegels kost € 3,95 
en wordt gedrukt in een 
oplage van 6000 velletjes 
bij Joh. Enschede Security 
Printers, Haarlem. 
Het postzegelvelletje in 
speciale envelop met at
tentiezegel is te koop via 
de Collect Club in Gronin
gen en www.tntpost.nl/ 
postbox. 

http://www.ascleiden.nl
http://www.tntpost.nl/


IERSE AMERIKAANSE KAMERZEGELS 

Op 3 februari gaf de 
Ierse An Post een nieuwe 
postzegel uit om de 
50e verjaardag van de 
Amerikaanse Kamer van 
Koophandel in Ierland 
te vieren. De American 
Chamber of Commerce 
zegel heeft een frankeer-
waarde van€ 0,55. 

Een vel
letje kost 
€8,80 
ende 
eerstedag-
envelop 
€1,55. 

Meer info: 
www.irishstamps.ie 

OVERZICHT MUTATIES VERENIGINGSADRESSEN 

De volgende mutaties zijn 
in het overzicht van bij 
Filatelie aangesloten ver
enigingen doorgevoerd. 

Amsterdam 
AV 'De Philatelist' secre
taris: A.H.L. van Veen, 
Tussen Meer 34", 1068 
GB Amsterdam, telefoon 
020-6198901. 

Monnickendam 
PV'Waterland' secretaris: 

J.B. van Duist, Hermanus 
Reijntjeslaan 134,1141 
HB Monnickendam, El 
jbdul5t@gmail.cQm-

Mutaties van vereni
gingsadressen kunt u 
uitsluitend zenden aan: 
mw. E. Braakensiek, 
P.W. Alexanderlaan 41, 
3273 AS Westmaas, Él 
e.braakensiek(g)tele2.nl. 

TNT OP WEG NAAR SPLITSING 

TNT verwacht dat de 
volumes bij de post verder 
zullen dalen, zo bleek bij 
de onlangs verschenen 
jaarcijfers over 2010. TNT 
splitst de postactiviteiten 
(Post) en de pakketbe
zorgdienst (Express) van 
elkaar. Eind mei gaan 
beide bedrijven verder als 
twee aparte bedrijven met 
eigen beursnoteringen. 
TNT hoopt met de split
sing een koper te vinden 
voor Post. 
"Een strenge winter en 
stakingen voor het eerst 
in 25 jaar hebben de da
ling van de Nederlandse 
postactiviteiten verder 
doen versterken", aldus 
CFO Ben Bot. Meer men
sen gebruiken e-mail en 
internet. "Driekwart van 
de daling heeft hiermee 

te maken", aldus topman 
Peter Bakker. TNT 
signaleert wel groei bij 
de pakketjes en interna
tionale postactiviteiten. 
De volumes daalden met 
9% in 2010 en voor 2011 
verwacht TNT zo'n 8-10% 
daling. 
Het bedrijfsresultaat voor 
Post daalde in het vierde 
kwartaal met ig°/o tot 
€ 185 miljoen. Bij Express 
steeg het bedrijfsresul
taat met 4,9% tot € 107 
miljoen. Hoe de postdivi-
sie na de afsphtsing gaat 
heten is nog niet bekend. 
Ook niet onder welke 
kleur het verder gaat. 
Brievenbussen 'verscho
ten' de afgelopen jaren 
van rood naar oranje. 

Post groep FRYSLÄN 
MBI deze pompebltdzegels verstuurt u uw post 
door geheel Frysian 

Post niet In TNT-postbussen deponeren. 

Voor alle Info kl|k op www postgroepfryslan.nl 

Postgroep FRYSLAN is het samenwerkingsverband van: 

HSH«'>'0i?£.6PM p MEREN POST 
Leeuwarden Tel 058 2154157 

pgfleeuwarden@fi1-group nl 
Kol!um-Tel 0511 452603 
pgtkollum@reqiopost com 

POMPEBIEDZEGELS UUT FRYSLAN 

Drie Friese particuliere 
postbedrijven, FRL Post 
Leeuwarden, Meren Post 
Sneek en Regio Post 
Kollum geven onder de 
naam Postgroep Frysian 
hun samenwerking meer 
vorm. Om dit te accentue
ren geven zij gezamenlijk 
unieke pompeblêdzegels 
uit met een waarde van 
33 cent. Op een velletje 
zijn tien zegels afgebeeld. 
Het bijzondere is, dat de 
zegels de vorm hebben 
van een pompeblêd. 

5 0 JAAR ENERGIE 
ARGENTINIË 

Correo Argentino heeft 
ter gelegenheid van het 
vijftigjarige bestaan van 
het Electric Power Federal 
Council een speciale 
postzegel uitgebracht. 
Hierop prijkt de land
kaart, waarop de locaties 
van de energiecentrales 
oplichten. 
Ook alternatieve energie
vormen als zonnepanelen 
en windmoles worden 
weergegeven op de zegel. 
De frankeerwaarde is 
$1.50 en wordt gedrukt 
in 70.000 oplage. Ook is 
een eerstedagvenvelop 
verkrijgbaar bij 
www.correoargentino. 
com.ar. 

Binnenkort zijn in bijna 
alle steden en dorpen in 
Frysian deze zegels ver
krijgbaar. Poststukken, 
geplakt met deze zegels 
kunnen alleen worden 
bezorgd in Frysian. Ze 
moeten niet in de TNT 
postbussen worden 
gedeponeerd, maar in de 
speciale postbakken van 
de drie postbedrijven. Al 
bijna twintig jaar zijn de 
drie postbedrijven, die 
tevens bezorgen voor 
het landelijke postbe
drijf Sandd, op de markt 
en zijn gezamenlijk 

Sneek-Tel 0516-335433 
pgfsne©k@merenpost nl 

goed voor het bezorgen 
van bijna een miljoen 
poststukken per week in 
Frysian, bezorgd door 
meer dan 750 bezorgers. 
Op 22 en 23 maart zullen 
de drie postbedrijven 
zich o.a. met de nieuwe 
zegels presenteren op 
de Bedrijven Contactda
gen in Leeuwarden. Op 
deze beurs kan iedereen 
uit Frysian kosteloos 
zichzelf een envelop, met 
daarop de pompeblêdze-
gel, toesturen. 

FEPA MEDAILLES 2010 WINNAARS 

Het FEPA bestuur deelde 
zijn medailles 2010 uit 
aan: Ludwik Malendowicz 
(PL), president van de 
Unie van Poolse Filatelis
ten; Marisa Giannini (I), 
directeur Filatelistische 
Divisie Poste Itali-
ane; Patrick Maselis (B), 
redacteur Catalogus 
MonacoPhil 200g, uitgave 
van de Club de Monte-
Carlo en alle andere 
co-auteurs Stes, Delbeke, 
Schouberects, Tavano, 
Huys, Kaiser, Van Pamel 
en Slabbinck zullen een 
diploma ontvangen. 

Het FEPA bestuur waar
deerde ook Harry von 
Hoffmann (D), Luciano 
Calenda (I), Jihlava Phi-
latehcClub,Jihlava(CZ), 

Philatelisten-Club Berlin-
Mitte e. V., Berlin (D), 
Associazione Filatelica 
Numismatica Italiana "Al
berto Diena", Rome (I). 

PHILATELISTEN-CLUB 
BERLIN-MITTE E.V. , 

axariiriimiaau 
Mil Arbeihgemeir^$<^(lh 

.DDÜ-SPClAr 
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SAMENSTELLING: REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRJNK 
e-mail: dziewon(ó)xs4all.nl 
website: www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

DE 2C BIJPLAKZEGELS 
MET TNTPOST LOGO 

De vast-kader zegels 
zijn nu ook zelfklevend, 
behalve die in blokken 

van 10 met een eigen 
afbeelding. Ze zijn nu ook 
in rollen van 25 te koop. 

DE NIEUWE AANGETEKEND, PAKKET EN 
REMBOURS ZEGELS 

Per I januari zijn de 
speciale en aanvullende 
diensten gewijzigd en 
zijn de daarbij behorende 
postzegels in een geheel 
nieuwe uitvoering ver
schenen. 
Er zijn nu negen zegels 
beschikbaar: 
- prepaid zegel Aange
tekende brief (0-2 kg); 
zegel barcode 3SRPPB -1-
6 digits; product-barco-
de-)-69054; artikelnum
mer 316101; € 7,00 
- prepaid zegel Pakket 
(o-io kg); zegel barcode 

3SKR+ 8 digits; product-
barcode+6gi6o; artikel
nummer 315704; € 6,75 
- prepaid zegel Pakket 
(10-30 kg); zegel bar
code 3SPBIS + 6 digits; 
product-barcode-i-69184; 
artikelnummer 315705; 
€ 12,20 
- prepaid zegel Verzeker-
service Pakket (10-30 kg); 
zegel barcode 3SPVRZ + 
6 digits; product-barco-
de+6g207; artikelnum
mer 315706; € 19,00 
- prepaid zegel Aange
tekend pakket (o-io kg); 

Toen enkele jaren de 3c, 
5c en IOC blokken van 10 
zegels uitkwamen met 
het TNTPost logo, bleef 
dat van de 2c nog uit. Het 
was op dat moment dui
delijk, dat de verkoopun-
ten nog beschikten over 
voldoende voorraad! Of 
de 2c toen al was gedrukt 
of pas later is nog niet 
bekend, maar sinds enige 
tijd is de 2C met TNT Post 
logo gesignaleerd! 
De zegels zijn gedrukt 
in rasterdiepdruk bij 
JESSPen vertonen aan de 
keerzijde de restvan het 
scheerperforaat! 

zegel barcode 3SPREA + 
6 digits; product-barco-
de+68996; artikelnum
mer 315707; € 8,05 
- prepaid zegel Aangete
kend pakket (10-30 kg); 
zegel barcode 3SPAGT -i-
6 digits; product-barco-
de-i-6goi6; artikelnummer 
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315708; €13,50 
- prepaid zegel Betaalser-
vice (o-io kg); zegel bar
code 3 SPBET + 6 digits; 
product-barcode-(-69io8; 
artikelnummer 315701; 
€15,83 
- prepaid zegel Betaalser-
vice (10-30 kg); zegel bar

code 3SPBET + 6 digits; 
product-barcode4-69i222; 
artikelnummer 315702; 
€20,00 

Alle zegels zijn gedrukt 
in offset bij Lijnco in 
Groningen. 

http://www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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BELGISCHE STREKEN 
 MIJNBOUW IN DE 
KEMPEN 

Op 4 april verscheen 
een blok met vijf zegels 
van (i Europa) (= 0.93) 
met afbeeldingen van 
overwegend plaatsen in 
de Belgische Kempen 
(Belgisch Limburg). 

 Beringen [mijnwerkers
huisjes] 

 Steenkool 
 As [station plus toren] 
 Zolder [landschap met 

steenberg of terril] 
 Eisden [steenberg of 

terril] 

Met ertussenin afbeel
dingen met betrekking 
tot Beringen [ventilator], 
HeusdenZolder [markt] 
en Waterschei [schacht
blok]. 

Ontwerp door Bart van 
Leuven (fotografie  www. 
bartvanleuven.com) en 
Inge Van Damme (grafi
sche vormgeving  www. 
ingedingen.be/). 

De zegels zijn gedrukt op 
een Goebel rasterdiep
drukpers in de Zegelwerk
plaats te Mechelen. Het 
zegelformaat is wisse
lend, mogelijk gemaakt 
dankzij het scheerper
foraat. Tanding loopt 
naar de randen door ten 
behoeve van het uitscheu
ren. Productbarcode 
rechts onderaan op het 
blok. Losse zegels uit het 
blok kosten loc méér. 

DE FOOR  DE KERMIS 

Ook verscheen er een 
hangblokje met tien 
verschillende zelfklevende 
zegels van (i) (= 0.61) met 
diverse kermisattracties. 
Ontwerp door J.P. Lorand. 
Het hangblok kost € 6.10 
en wordt slechts als ge
heel  en bloc  verkocht. 
De boekjes zijn gedrukt 
in vierkleuren rasterdiep
druk op een Goebelrota
tiepers in de Zegelwerk
plaats in Mechelen. 

http://bartvanleuven.com
http://ingedingen.be/
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ADRESWIJZIGINGEN 
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de abonnees van 
De Posthoorn. 
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DE SLAG OM TRAFALGAR 
Een van de grootste 
helden uit de Engelse 
geschiedenis is Hora
tio Nelson. Hij was de 
admiraal die in 1805 de 
Slag om Trafalgar won. 
Frankrijk en bondgenoot 
Spanje waren in die tijd 
m oorlog met Engeland. 
Frankrijk werd geleid 
door keizer Napoleon die 
al grote delen van Europa 
veroverd had. Het was 
hem nog niet gelukt om 
Engeland te bezetten. Op 
21 oktober 1805 versloeg 
Nelson de FransSpaanse 
vloot bij Kaap Trafalgar 
in Spaanse wateren. Het 
was een zeer belangrijke 
overwinning voor de 
Engelsen. De Fransen die 
bezig waren een groot 
rijk op te bouwen, wer
den behoorlijk gedwars
boomd. De Engelsen 
konden nu op hun beurt 

hun invloed in de wereld 
vergroten. Londen bleef 
een belangrijke stad voor 
de handel. Nelson zelf 
kon maar heel kort van 
de overwinning genie
ten: hij raakte ernstig 
gewond. Hij hoorde nog 
net het bericht, dat de 
Engelsen de strijd had
den gewonnen voor hij 
stierf. De terugreis naar 
Engeland zou nog even 
duren. Om te voorkomen 
dat het dode lichaam 
in een slechte staat het 
trotse moederland zou 
bereiken, nam men een 
ongebruikelijke beslis
sing. Het lichaam van 
Nelson werd in een vat 
met cognac gestopt. De 
alcohol zorgde ervoor, 
dat het lichaam niet 
te snel achteruit ging. 
Nelson kreeg een begra
fenis die alleen voor de 

NEDERLAND HELPT ZUIDKOREA 
De landen die in 1945 
Duitsland hadden ver
slagen kregen ruzie met 
elkaar. Het leek erop dat 
de communistische Sov
jet Unie de wereld wilde 
veroveren. De VS en haar 
bondgenoten wilden dat 
voorkomen. Daarom 
trokken ze naar Korea 
om te vechten tegen de 
Sovjet Unie. Die steunde 
het communistische 
NoordKorea, dat Zuid
Korea in 1950 had aan
gevallen. Ook Nederland 

stuurde soldaten. Deze 
oorlog duurde jaren en 
pas in 1953 werd een 
wapenstilstand bereikt, 
maar de vrede zou nooit 
getekend worden. Tot op 
de dag van vandaag hoor 
je op het nieuws dat er 
spanningen zijn tussen 

Noord en ZuidKorea. 
Om de Nederlanders 
te bedanken voor hun 
steun werd er een 
postzegel uitgegeven in 
ZuidKorea. 
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zou uitbreken, gingen 
een aantal Europese 
landen in de jaren vijftig 
samenwerken. De 
Fransman Jean Monnet 
was een van de mensen 
die plannen maakten 
voor die samenwerking. 
In 1950 sloten Frankrijk, 
Duitsland, de Benelux
landen en Italië zich bij 
die plannen aan. In het 
begin draaide het voorna
melijk om kolen en staal, 
die erg belangrijk waren 
voor de economieën van 

rbF = 1 3 po 

deze landen. Later vond 
men elkaar ook op ander 
gebied. Er werd zelfs 
gedroomd van één land 
dat net als de Verenigde 
Staten van Amerika zijn 
plek op de wereld zou 
krijgen. Zover is het nooit 
gekomen, maar de sa
menwerking is gebleven. 
In 1957 werd het Verdrag 
van Rome door de zes 
landen ondertekend, wat 
leidde tot de oprichting 
van de Europese Econo
mische Gemeenschap. 
Het was de voorloper van 
de Europese Unie, waarin 

allergrootsten is bedoeld. 
Het was een gebeurtenis 
waar heel Londen nog 
dagenlang over sprak. 
De held van Trafalgar 
werd begraven in de 
kathedraal van Sint Paul. 
Er werd een groot plein 

genoemd naar de Slag 
bij Trafalgar. Tot op de 
dag van vandaag kun je 
daar Nelsons standbeeld 
zien op een 50 meter 
hoge zuil. 

SCHIETPARTIJ MET 
GROTE GEVOLGEN 
Op 28 juli 1914 brach
ten aartshertog Franz 
Ferdinand en zijn vrouw 
Sophie een bezoek aan 
Sarajewo. De aartshertog 
was de troonopvolger 
van OostenrijkHonga
rije, dat toen nog een 
heel groot land was. 
Aan het hoofd stond 
de oude keizer Franz 
Joseph, die al tientallen 
jaren regeerde. Hij was 
niet bij iedereen even 
geliefd. Er woonden vele 
verschillende volkeren in 
zijn rijk, dat vele malen 
groter was dan de hui
dige landen Oostenrijk 
en Hongarije bij elkaar. 
BosniëHerzegovina, 
waar de stad Sarajewo 
ligt, hoorde daar ook bij. 
Cavrilo Princip was een 
Serviër die niet blij was, 
dat zijn land erg afhanke
lijk was van Oostenrijk
Hongarije. Hij besloot 
om een daad te stellen. 
Toen de aartshertog en 
zijn vrouw naar Sarajewo 

kwamen wist Princip wat 
hem te doen stond. Bij 
toeval werd de route die 
het paar zou afleggen 
veranderd en daardoor 
reed hun auto vlak langs 
hem. Het was zo erg 
makkelijk om het tweetal 
te doden. De moorde
naar werd gearresteerd. 
Als wraak verklaarde 
OostenrijkHongarije de 
oorlog aan Servië. Dat 
had een dominoeffect. 
Rusland schoot Servië 
te hulp en Duitsland 
steunde OostenrijkHon
garije. Binnen de kortste 
keren was een groot deel 
van Europa in oorlog met 
elkaar. Pas in 1918, nadat 
ook de Amerikanen bij 
de oorlog betrokken 
waren geraakt, kwam er 
een eind aan deze Eerste 
Wereldoorlog. De auto 
waarmee de noodlottige 
rit werd gemaakt, kun je 
nu zien in het Legermu
seum in Wenen. 

H tt»! «Bit* proMdmy ' ( J ' ^ W a P m 
a Unnt KU V Stra»ni r' 

rrwuKU F<cdlnvKli d a n 

tSISi'Ai 

^ mm 
■ ■ ■ ■ R E P U B U K A 

III 

27 landen samenwerken. 
Nederland leeft dankzij 
die samenwerking al 
vanaf de Tweede Wereld
oorlog in vrede. 

TOESTEMMING 
Het overnemen van arti

kelen uit De Posthoorn is 
toegestaan, maaralleen met 
bronvermelding. 



!3aiStgMgt'8/1.. 

In mijn album 
zitten nogal wat 
zegels die met 
oorlog te maken 
hebben. Nou is oorlog niet bepaald het 
vrolijkste onderwerp, maar het is toch 
goed om er aandacht aan te besteden. 
En bovendien, jij hebt toch ook wel eens 
oorlog met je zusje? Of niet soms? 

^ ^ ^ J J J l i l I »t H uut^^ 

Wat is oorlog eigenlijk? 
Oorlog is een gewapende 
strijd tussen volkeren 
of staten. Als groepen 
binnen hetzelfde land 
oorlogvoeren, noem je 
dat een burgeroorlog. De 
zegel die je hier ziet gaat 
over de Burgeroorlog 
in 1861 in Amerika. De 
noordelijke staten wilden 
de slavernij afschaffen, 
de zuidelijke staten niet. 
In 1864 wonnen de noor

delijke staten. 

De Vikingen 
Hoewel de Vikingen 
heel gewelddadig waren, 
kwamen ze niet in de 
eerste plaats om oorlog 
te voeren. Ze zochten 
land om te gaan wonen 
en pas later overvielen ze 
steden om ze te beroven. 

75iAHiS NATONAIE VDLLS^RWÏ 
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Wanneer begint een 
oorlog? 
Om te beginnen kunnen 
we vaststellen, dat een 
oorlog altijd voorkomen 
moet worden. Er zijn twee 
redenen om een oorlog te 
beginnen. Dat is ten eer

ste als de vrede bedreigd 
wordt. En de tweede 
reden is als er sprake is 
van zelfverdediging. 

Ook in onze gebieden 
waren af en toe aanvallen 
van de Vikingen. Weet je 
dat ze de rivier de Rijn 
opvoeren tot helemaal bij 
Wijk bij Duurstede? Dat 
ligt midden in Neder

land, ik vind het nogal 
een prestatie. 

Een koning uit de mid

deleeuwen 
Robert wilde graag 
koning van Schotland 

zijn, er moest hij wel een 
moord voor plegen. Toen 
dat gelukt was, werd 
hij de koning. Daarna 
voerde hij een onafhan

kelijkheidsoorlog, omdat 
hij Schotland zelfstandig 
wilde maken. Dat lukte 
ook. Daarna voerde hij 
oorlog in Ierland, en 
daar hij zette zijn broer 
Edward op de troon. In 
Schotland is Robert the 
Bruce een nationale held. 
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Het zwaard 
Heb jij je houten zwaard

je nog, waarmee je zo 
leuk kon zwaardvechten? 
Een zwaard bestaat uit 
drie delen: het gevest, 
waaraan je 'm vasthoudt; 
de kling, dat is het blad 
van het zwaard, en de 
schede. Ken je de uit

drukking: iemand over de 
kling jagen? Dan weet je 
nu wat dat betekent. 

CESKDSIOVEHSHOiKSaM^» > 

Kanonnen 
In China was het buskruit 
uitgevonden, maar de 
Chinezen gebruikten dit 
niet in vuurwapens. Ik 
zal je vertellen waarom 
niet. De vijanden van 
de Chinezen waren 
rondtrekkende stam

men die te paard in een 

brede zwerm aanvielen. 
Dan heb je niks aan een 
kanon, dat begrijp je. 
De ontdekkingsreizigers 
namen dat buskruit wel 
mee, want bij ons in 
Europa kwam dat goed 
van pas. Vanaf 1350 
wordt er met kanonnen 
geschoten. Toen was het 
gewone oorlogvoeren 
met zwaarden voorgoed 
verleden tijd. Ook nu 
nog worden kanonnen 
gebruikt bij oorlog te 
land en in de lucht. 
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Vuurwapens 
Heb jij waterpistool? Of 
zo'n hele grote Super 
Soaker waarmee je de 
hele buurt natspuit? 
Ze werken fantastisch, 
zolang het maar plastic 
is. Een echt vuurwapen is 
heel andere koek. 
Maar hoe ging dat 
schieten nou vroeger? 
Reken maar dat dat niet 
zo makkelijk was. Eerst 
moest je de loop van je 
geweer schoonmaken 
met een stok en een 

doekje. Daarna deed 
je het kruit er in. Dat 
moest goed aangestampt 
worden. Dan de kogel. 
Weer aanstampen. Goed 
kijken: kan ie? Richten 
en schieten. Daarna 
weer hetzelfde liedje: 
schoonmaken, kruit er in, 
je begrijpt het wel. Echt 
snel ging het niet. 
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Voetbaloorlog 
je hoort wel eens zeggen: 
voetbal is oorlog. Dat is 
niet echt waar, maar er 
is wel een echte voetbal

oorlog geweest: tussen El 
Salvador en Honduras, in 
1969. De oorlog duurde 
l oo uur en het ging niet 
alleen over voetbal. Pas 
n jaar later was alles 
weer goed en speelden 
ze weer voetbal tegen 
elkaar. 

De bevrijding 
Hier zie je het einde van 
de Tweede Wereldoorlog: 
voedseldroppings in het 
westen van Nederland. 
Eindelijk was de oorlog 
voorbij. 
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THBMATZSCH PANOKAMAJUNZOK 
De slag 

om Engeland 
"De Slag om Frankrijk is gestreden. Ik verwacht dat de Slag 

om Engeland op het punt staat te beginnen...." Dit zijn de 
woorden van Winston Churchill, vlak na de capitulatie van 
Frankrijk. Engeland had In Frankrijk samen met het Franse 

leger grote verliezen geleden. De volgende logische stap 
voor Hitler zou het innemen van Engeland zijn. Hitler wilde 

eigenlijk helemaal geen oorlog met Engeland, hij wilde 
liever vrede. Hij zou over het Europese vasteland heersen 

en Engeland zou de koloniën besturen. Churchill wilde daar 
niets van weten. Hij zei te willen doorvechten tot het bittere 

einde (i). In juli 1940 gaf Hitler, met enige tegenzin, op
dracht Operatie Seelöwe voor te bereiden. 

Hurricanes, Stuka's en 
Spitfires 
De Duitse legerleiding 
had ondertussen door 
dat de Kriegsmarine veel 
zwakker was dan de En
gelse Royal Navy, dus een 
aanval over zee had niet 
veel zin. De Duitse Luft
waffe beschikte wel over 
meer vliegtuigen dan de 
Royal Air Force (RAF). De 
bekendste bommenwer
per van de Duitsers was 
de Stuka, een vliegtuig 
dat van grote hoogte heel 
steil omlaag kon duiken 
en dan vlakbij de grond 
de bommen losliet. Het 
vliegtuig is vooral bekend 
om het gigantische gehuil 
van de sirenes. Verder be
schikte de Luftwaffe over 
twee verschillende Mes
serschmitts, een jager 
en een bommenwerper, 
de Heinkel He n i (2), 
geschikt voor grote bom
bardementen, de Kondor, 

een grote bommenwer
per die eigenlijk een 
mislukking was en niet 
geschikt was voor grote 
afstanden, en de junkers 
ju 52/3m, een transport
toestel. In totaal hadden 
ze zo'n 2550 vliegtuigen. 
De RAF had bijna 2000 
vliegtuigen. De Engelsen 
vlogen met Spitfires en 
Hurricanes, beide jagers, 
om hun luchtruim te 
verdedigen (3). 

Het einde? 
De Engelsen hadden 
enkele voordelen. Ze 
opereerden boven eigen 
gebied en hoefden geen 
brandstof te gebruiken 
om de Noordzee over te 
steken. Ook hadden ze 
sinds kort een radarin
stallatie, waardoor ze 
Duitse vliegtuigen al 
vroeg konden signaleren 
en hun eigen vliegtuigen 
erop af konden sturen. 

Toch ging het in het 
begin van de operatie erg 
goed met de Duitsers. 
De eerste maand vielen 
ze vooral de kustverdedi
ging en de scheepskon-
vooien aan. Dat was nog 
niet zo'n probleem, maar 
halverwege augustus 
veranderden de Duitsers 
van tactiek. Elke dag 
voerden ze honderden 
bombardementen uit op 
vliegvelden, radarstations 
en grondinstallaties. Ze 
probeerden de Engelse 
luchtverdediging uit te 
schakelen, wat nood
zakelijk was voor een 
succesvolle invasie over 
zee. Daarvoor waren in 
Duitsland de voorberei
ding al in volle gang. De 
Engelsen leden in deze 
week grote verliezen. Ze 
probeerden vooral de 
bommenwerpers uit te 
schakelen en gevechten 
met de Messerschmitts 

te voorkomen. Begin 
september was een 
kwart van de Engelse 
vliegtuigen uitgeschakeld 
en stond de RAF op het 
punt om in te storten. 

Verandering van tac
tiek 
Maar Hitler en Coring, 
de leider van de Luft
waffe, waren ongeduldig 
geworden. Weer veran
derden ze van tactiek. 
Ze bombardeerden de 
grote steden; Londen, 
Liverpool, Birming
ham, Bristol, Aberdeen, 
Portsmouth... Op deze 
manier hoopten ze de 
Engelsen te breken en 
tot overgave te dwingen. 
Tientallen nachten lang 
ging vaak meerdere 
keren het luchtalarm af 
Dan kropen alle gezin
nen in de schuilkelders. 
Ook vonden sommigen 
de metrostations veiliger 

TffF BATTIË OF SHtTAItl 
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dan hun huizen. In deze 
tijd sliepen mensen vaak 
op de metroperrons. Er 
vielen 43.000 doden, 
50.000 mensen raakten 
gewond en velen werden 
dakloos. Na de oorlog 
moesten grote delen van 
steden opnieuw worden 
opgebouwd. Hoe raar het 
ook klinkt, de verande
ring van tactiek was de 
redding van de Engeland. 
De RAF kon zich herstel
len en haalde in totaal 
1700 vliegtuigen neer. 
Bijna de hele Luftwaffe 
werd uitgeschakeld. 
De Battle of Britain, de 
Slag om Engeland, was 
mislukt, Engeland had 
gewonnen. De invasie 
werd afgeblazen. Chur
chill zei in het parlement: 
"Nimmer [...] hadden zo 
velen zo veel te danken 
aan slechts enkelen" en 
bracht een eresaluut aan 
de Britse piloten (4). 

Amy Croeneveld 

THC VICTORY IN EUROPE SERIES 

BRITAIN AT WAR 
Wa ihaH flght on tha baa^MS, 
wa «hall fight on tha landing ground«, 
wc «hall navar currander" Navar in tha ftakJ of human conflict M 

u> much owad by so many to «o few" 
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ANTWOORDEN PUZZELJANUARI2011 

Dit zijn de antwoorden van de 
puzzel van januari 2011: 
1.1973; 2.139 jaar; 3.1951; 4. 
Afrika en Azië; 5.15 jaar; 6. 2 of 3 
eieren per jaar. 

Na loting heeft Stijn Vos 
uit Raamsdonkveer 
een prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL APRIL 2011 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Hoeveel Japanners beklimmen per jaar de berg 

Fuji? 
2. Welke Schotse koning werd een nationale held? 
3. Welke landen waren betrokken bij een 

voetbaloorlog? 
4. Hoe heette de aartshertog die in 1914 werd 

vermoord? 
5. Wat werd er in 1957 opgericht? 
6. Welke vliegtuigen gebruikten de Engelsen om 

hun luchtruim te verdedigen? 
7. Waarmee konden de Engelsen Duitse 

vliegtuigen signaleren? 

Stuur je antwoorden voor i juni 2011 naar de 
redactie van De Posthoorn, De Coedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. 
Vergeet nietje naam, adres en 
PUZZEL APRIL 2011 te vermelden. 
Graag fllatelistisch frankeren met geldige 
postzegels! 

Meer dan 1400 jongens 

en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 

van JFN op internet: 

de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.org 

ABC VAN HET POSTZEGELS VERZAMELEN 
Een boek, dat iedereen 
in zijn boekenkast moet 
hebben, is het ABC van 
het Postzegels Verza
melen deel 2 (2e druk). 
Het is uitgegeven door 
JFN en geschreven door 
een aantal deskundige 
verzamelaars die al jaren 
verzamelen, meedoen 
aan tentoonstellingen en 
optreden als jurylid. Het 
gaat over de manieren, 
waarop je kunt verzame
len en over de vele soor
ten verzamelingen die er 
zijn. Het is een ideeën-
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bus. In de Posthoorn 
geven we die ideeën uit 
het boek aan jullie door. 
Deze maand stellen we 
de vraag: 

Wat is postgeschiede-
nis eigenli|k? 
Eigenlijk zegt het woord 
postgeschiedenis al wat 
ermee bedoeld wordt: 
de geschiedenis van de 
post. Er zijn verzame
laars die zich niet richten 
op postzegels, maar op 
poststukken. Ze willen 
aan de hand van deze 

Huize "Boachttijk 
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poststukken iets laten 
zien van de ontwikke
ling van het postverkeer, 
postverbindingen of 
postverwerking. Er zijn 
wel honderden onder
werpen waarover de 
postgeschiedenis kan 
worden beschreven. 
Voorbeelden zijn verza
melingen over de post 
in een bepaalde stad, 
soorten stempels, de 
postcode, portvrijdom, 
dienstpost of poststuk
ken met een bepaalde 
zegel. In hoofdstuk 3 
van het ABC worden vele 
voorbeelden gegeven van 
dit soort verzamelingen. 
Kijk er eens in, wie weet 
is het iets voor jou. 

WIST]E DAT... 
...iedere Japanner de wens heeft om ix in 
zijn leven de heilige berg Fuji te beklim
men? Te voet! En dat is geen peulenschil. 
De beroemde berg is 3776 meter hoog. In 
de maanden juli en augustus start de klim 
in de avond en als de zon opkomt is men 
boven. Aan de rand van de krater op de top 
staat een heilige schrijn (altaarkist) waar 
een gift in kan worden gedaan. En dan weer 
naar beneden, voetje voor voetje. De totale 
klim en afdaling duurt wel 12 uur! Elk jaar 
doen ongeveer een half miljoen Japanners 
deze klimtocht. Deze tocht is zo zwaar dat 
je gek moet zijn om dit 2x te doen. 

Toon Oomens 
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PC TIP VAN MARTH 
Gebruik internet om meer te weten te 
komen over de thema's die je spaart. 
Welke namen hebben vlinders of 
welke landen zijn er? Maak hier een 
overzicht van in Word. Kijk eens op: 
http://nl.wlkipedia.org 
w/ww.freestampcatalogue.com 
www.jeugdfilatelie.nl 
www.stampkids.org 
http://www.postzegelblog.nl of zoek in Google op 
afbeeldingen van postzegels. Voor de Engelstaligen: 
www.raster.it/stefano/a ; moet je gezien/gelezen 
hebben! 

Martli var) Herk 

TOESTEMMING 
Het overnemen van 
artikelen uit De Post
hoorn is toegestaan, 
maar alleen met 
bronvermelding. 

http://www.stampkids.org
http://nl.wlkipedia.org
http://www.jeugdfilatelie.nl
http://www.stampkids.org
http://www.postzegelblog.nl
http://www.raster.it/stefano/a
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FRANSE MAXIMUMKAARTEN VAN 2010 

Aandacht voor de mooiste 
maximumkaarten die 
in 2010 verschenen 
van Franse postzegels. 
We starten met twee 
maximumkaarten van de 
Lisa's (frankeerstroken) 
die verschenen op de 
tentoonstelling Salon du 
Timbre die in Vincennes 
bij Parijs werd gehou
den. Kaart [i] toont het 
riviergezicht op de Seine 
in de richtingvan de rijkst 
versierde brug van Parijs, 
de Pont Alexandre III. 
Kaart [2] is het gezicht op 
de Conciergerie midden 
in Parijs. Op deze Lisa is 
aparte aandacht voor de 
eerste openbare Franse 
klok. De eerste werd in 
1371 geïnstalleerd, de 
huidige dateert uit 1585. 
Kaart [3] toont de oude 
boogbrug in en symbool 
van VilleneuvesurLot. 
De van oorsprong 13 e 
eeuwse brug beschermde 
met drie torens deze 
belangrijke vestingstad, 
maar is nu ontmanteld. 
Dit kan niet gezegd 
worden van de indruk
wekkende 32 meter hoge 
muren van de poort van 
Filips de Schone van 
het Fort Saint André op 
kaart [4] van Villeneuve
lèsAvignon. Dit is de 
kardinalenstad die op 
de andere oever van de 
Rhone ligt pal tegenover 
de pausenstad Avignon. 

In het onderwerp jaar
lijkse thema's kwam 
een blolqe uit met zes 
molenpostzegels. Hiervan 
op kaart [5] de bekende 
molen van Alphons 
Daudet. Kaart [6] toont 
de molen van Birlot op 
het eiland Bréhart voor de 
kust van Bretagne. Deze 
van oorsprong i6e eeuwse 
molen is pas gerestau
reerd. Het is geen gewone 
watermolen, maar een 
getijdenmolen. Dit heeft 
als voordeel, dat deze ge
bruik kan maken van een 
permanente waterstroom 
die een groot bekken vult 
en weer leeg laat lopen 
door de getijdenwerking. 
Hierdoor heeft deze geen 
last van watergebrek zoals 
bij normale watermolens 
bij laag water of erger, 
droogvallende rivieren. 

Er is altijd veel aandacht 
voor kunst in het Franse 
uitgifteprogramma. 
Gevarieerd is de serie 
van twaalf postzegels 
die gewijd is aan Franse 
Romaanse kunst met 

fresco's, miniaturen, ar
chitectuur en beeldhouw
kunst. Hieruit op kaart [7] 
het beroemde 13e eeuwse 
timpaan van de Basiliek 
St. Foy in Conquès, met 
het klassieke onderwerp 
van de tronende Christus 
op de dag des oordeels. 
Minstens zo leuk is kaart 
[8] met het kapiteel 
(gebeeldhouwd boven
stuk) uit de triomfboog 
van de abdij St. Philbert 
in Tournus. De boog is 
zelf in het stempel van 
[8a] apart weergegeven. 

In november aandacht 
voor renaissance kunst 
met een velletje met twee 
zegels t.g.v. de 500e 
sterfdag van de beroemde 
Italiaanse schilder Bot
ticelli. Kaart [9] toont het 
schilderij "De Lente" en 
de postzegel daarop het 
onderdeel de drie gratiën, 
die een sensuele reidans 
uitvoeren, wat in 1482 
nog niet eerder vertoond 
was in de kunst. 

De 70e verjaardag van 
het appel van Charles de 

GauUe uit Londen om 
zich tegen de Duitsers te 
blijven verzetten, is het 
onderwerp van de laatste 
kaart [10]. Via de BBC 
richtte De Gaulle zich tot 
de Franse bevolking met 
de boodschap dat wel de 
slag was verloren, maar 
niet de oorlog. Hiermee 
richtte hij de Vrije Fransen 
op en zette zich openlijk 
aftegen zijn meerdere. 
Maarschalk Pétain die 
een wapenstilstand had 
gesloten met de Duitsers. 
De afloop kent u allemaal. 

7 "■ 
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STAD VAN NEDERLAND 

De uitgifte van 'Stad 
van Nederland' komt na 
de verbouwing van het 
Nederlands Architec
tuurinstituut (NAi). Op 
deze postzegels worden 
visionaire architectuur
ontwerpen van Neder
landse architectenbureaus 
afgebeeld. Ook staan op 
de postzegels abstracte 
plaatjes 'markers' die 
een code bevatten. Door 
naar www.toekomstinbe
weging.nl te gaan en het 
plaatje voor een webcam 
te houden, activeert de 
code een ARtoepassing 
(augmented reality). 
Vervolgens verschijnt op 
het computerscherm een 
interactief beeld van het 
desbetreffende gebouw, 
dat letterlijk in beweging 
wordt gebracht. TNT 
Post heeft samen met 
reclamebureau Gummo 
en het NAi deze post
zegels met augmented 
reality uitgebracht. Zo 
wordt aangetoond dat 
de postzegel nog steeds 

springlevend is en ruimte 
biedt aan de meest ge
avanceerde mediatechno
logieën van dit moment. 
Naast een postzegelvel 
van twaalf postzegels, 
waarvan elf verschillende 
postzegels, verschijnen 
er een postzegelmapje en 
een eerstedagenvelop. 
Het postzegelvel bevat 
twaalf postzegels met de 
waardeaanduiding I. Op 
vijf van de twaalf postze
gels staan vijf bijzondere 
architectuurprojecten: 
Boekenberg Spijkenisse 
van MVRDV, Kennisclus
ter Arnhem van Neute
lings Riedijk Architecten, 

I Parkeertoren van Studio 
1 Marco Vermeulen & HAU, 

Skytower van SeARCH en 
WindpostvanZUS. Op 
vijf andere postzegels zijn 
markers afgebeeld. De 
eerste en twaalfde postze
gel op het vel zijn identiek 
en bevatten een landsplat
tegrond die is opgebouwd 
uit de overige postzegels. 
Hiermee wordt de nieuw
ste tentoonstelling van 
het NAi aangekondigd: 

'Stad van Nederland'. 
Ole Bouman, directeur 
van het Nederlands Archi
tectuurinstituut: "Het NAi 
loopt graag voorop, ook 
als het gaat om het inzet
ten van nieuw technisch 
vernuft. Zo ontwikkelde 
het instituut vorig jaar de 
nieuwe mobiele architec
tuurapplicatie UAR, ook 
voorzien van augmented 
reality. En nu presenteren 
we met trots de eerste 
postzegel met geavan
ceerde ARtechnologie." 
Er zijn eerder postzegels 
met augmented reality 
uitgebracht door Royal 
Mail. De gebouwense
lectie deed het NAi, AR
technologie (Magie Lens) 
DPI Animation House. 
Het NAi heeft ook een 
mobiele ARtoepassing 
(UAR). Met UAR is het 
mogelijk om op het 
scherm van een mobieltje 
de stad in 3D te laten zien 
welke gebouwen waar 
staan, stonden of hadden 
kunnen staan. 
Het postzegelvel 'Stad van 
Nederland' werd ontwik

STADVAN NEDERLAND 
toekomst in beweging 

: ;̂ r̂ 

keld door reclamebureau 
Gummo uit Amsterdam, 
verantwoordelijk voor het 
toevoegen van augmen
ted reality. Het ontwerp 
is van Mark Kuiper en 
Ingrid van der Meulen van 
Gummo. 

Het velletje met 12 bijzon
dere postzegels met 11 
verschillende ontwerpen 
wordt in een oplage van 
345.000 stuks gedrukt 
bij Cartor Security Print, 
Frankrijk. 

UITGIFTEPROGRAMMA EERSTE HALFJAAR 2 0 1 1 

II april 
• Mooi Nederland 2011 

 Breda*: postzegelvel 
met vijf dezelfde postze
gels (gegomd) 

• Mooi Nederland 2011 
Apeldoorn*: postze
gelvel met vijf dezelfde 
postzegels (gegomd) 

18 april 
• Da's toch een kaart 

waard! 2011: postzegel
vel met drie dezelfde 
postzegels (gegomd) 

2 mei 
• Jubileumpostzegels 

2011: postzegelvel met 
tien postzegels, waar

van vijf verschillende 
postzegels (gegomd) 

23 mei 
• Unicef 65 jaar: post

zegelvel met tien ver
schillende postzegels 
(gegomd) 

• Mooi Nederland 2011 
Enschede*: postze
gelvel met vijf dezelfde 
postzegels (gegomd) 

• Mooi Nederland 2011 
verzamelvel**: postze
gelvel met vijf dezelfde 
postzegels (gegomd) 

27 juni 
• 100 jaar Nederlandse 

Vereniging voor Micro
biologie: postzegelvel 
met tien verschillende 
postzegels (gegomd) 

*) Alleen verkrijgbaar in 
genoemde plaatsen. 
**) Alleen het verzamel
vel is opgenomen in de 
Jaarcollectie Nederlandse 
Postzegels 2011 

Onder voorbehoud van 
wijzigingen, druk en 
schrijffouten. 
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UNIVERSITEIT UTRECHT 3 7 5 JAAR 

Op 26 maart vierde de Univer
siteit Utrecht haar 375jarige 
bestaan. Het gelijknamige post
zegelvel besteedt aandacht aan 
tien jubilea die dit jaar binnen de 
universiteit worden gevierd. 

Naast een postzegelvel van tien 
verschillende postzegels verschij
nen er een postzegelmapje en een 
eerstedagenvelop. 
Het postzegelvel Universiteit 
Utrecht 375 jaar bestaat uit tien 
postzegels met tariefsaandui
ding I. Elke postzegel besteedt 
aandacht aan een jubileum, dat in 
2011 binnen een onderdeel van de 
universiteit wordt gevierd. 
Mebiose Studievereniging Bio
medische Wetenschappen  25 
jaar. Instituut voor Theaterweten
schap  45 jaar, Utrecht Science 

Park De Uithof 50 jaar, Gerard 
't Hooft (Nobelprijs Natuur
kunde)  65 jaar. Psychologie 
Opleiding  90 jaar, Unitas 100 
jaar, Utrechts Universiteitsfonds 

125 jaar. Diergeneeskunde 
190 jaar. Petrus van Musschen
broek (hoogleraar Wiskunde en 
Wijsbegeerte)  250 jaar geleden 
overleden en de Portrettengalerij 
Senaatzaal  325 jaar. 

"Bij het ontwerp van het postze
gelvel Universiteit Utrecht 375 
jaar is ons hele bureau actief be
trokken geweest", vertelt Arthur 
Herrraan van studio Kummer & 
Herrman. "En dat is geen toeval. 
In de eerste plaats zijn we een 
klein bureau en iedereen weet 
van elkaar waarmee we bezig 
zijn. Onze filosofie is bovendien 
dat elke opdracht een gezamen
lijk project moet zijn waarbij we 
dus iedereen betrekken. Inclusief 
de opdrachtgever. Want een 
geslaagd ontwerp ontstaat door 
voortdurend met de opdrachtge
ver in gesprek te zijn. Vorm ont

staat immers vanuit de inhoud." 
Voor het ontwerp van Universiteit 
Utrecht 375 jaar heeft Arthur 
Herrman van studio Kummer & 
Herrman nauw samengewerkt 
met de Lustrumcommissie. 
"Daarmee kunnen we de reik
wijdte van de Universiteit Utrecht 
illustreren en ook uiteenlopende 
groepen binnen en buiten de uni
versiteit aanspreken. Zo blikken 
we niet alleen terug naar een ver 
verleden, maar kijken we met de 
meer recente jubilea ook naar de 
toekomst" aldus Herrman. 
De postzegels zijn verkrijgbaar 
bij de Collect Club in Groningen, 
via de Onlinewinkel op www. 
tntpost.nl/collectclub en bij de 
reguliere verkooppunten. De 
geldigheidstermijn is onbepaald 
en de oplage bedraagt 245.000 
velletjes. 

http://www.toekomstinbeweging.nl
http://www.toekomstinbeweging.nl
http://tntpost.nl/collectclub
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POSTBUS 4034, 3502 HA UTRECHT 

BONDSBIBLIOTHEEK 

Wilt u een goed beeld 
krijgen van wat er zich 
zo al afspeelt in de 
wereld van de Filatelie in 
Nederland en daarbuiten? 
De hieronder genoemde 
tijdschriften liggen direct 
na verschijnen voor 
bezoekers van de Bonds
bibliotheek ter inzage. 
Na afloop van het abon
nementsjaar ontvangt 
de Bondsbibliotheek via 
derden nog verschillende 
andere tijdschriften. Bent 
u geïnteresseerd in gespe
cialiseerde verenigingen? 
Kijkt u dan in Baarn eens 
naar de tijdschriften die 
door deze verenigingen 
worden uitgegeven. 

Tijdschriften van gespeci
aliseerde verenigingen: 
Aantekenstrookjes (Lan
delijke Vereniging van 
Aantekenstrookjesverza-
melaars), 
Al Barid (Filatelistische 
Contactgroep Islamiti
sche wereld), 
Bartolomeu Dias (Filate
listen Vereniging Zuide
lijk Afrika), 
Britannia News (Studie
groep Britannia), 
China Filatelie (Studie
groep China Filatelie), 

't Cleyn Segel (Nederland
se Vereniging voor Fiscale 
Filatelie), 
Corre(i)o Latino America
no (Postzegelkring Latijns 
Amerika), 
Dai Nippon (Filatelisten 
Vereniging Japanse bezet
ting Nederlandsch Indië), 
De Aerophilatelist (Ne
derlandse Vereniging de 
Vhegende Hollander), 
De Postzak (Nederlandse 
Vereniging Po&Po), 
De Variant (Nederlandse 
Postzegelvereniging De 
Plaatfout), 
Deutsche Post (Filatelis
tenvereniging Duitsland), 
Druk Doende (Filatelisti
sche Motiefgroep Papier 
en Druk Nederland), 
Filitalia (Postzegelvereni
ging Italië en gebieden), 
Gabriel (Filatelisten Ver
eniging Gabriel), 
Grenzenloos (VN-VE 
Filatelie), 
Hermes (Postzegelvereni
ging Griekenland), 
Het Baltische Gebied 
(Filatelistengroep Het 
Baltisch Gebied), 
Het Noorderlicht (Neder
landse Filatelisten Vereni
ging Skandinavië), 
Iberia (Kontaktgroep 
Spanje en Portugal), 
Jungfraupost (Studie
groep Zwitserland), 

Kind & Maximafilie bul
letin (Contactgroep), 
Liechtenstein Mededelin
genblad (L.VP.V.L.), 
Marianne (Contactgroep 
Frankrijk Verzamelaars), 
NIP (Vereniging Neder
land Israël Philatelie), 
Notities (Nederlandse 
Academie voor Filatelie), 
Oost Europa Filatelie 
(FCOE) (Filatelistische 
Contactgroep), 
Particuliere Postbezor
ging (Studiegroep), 

Perfinpost, (Perfin Club 
Nederland), 
Postaumaat Bulletin 
(Postzegel Vereniging), 
Ruimtevaart Filatelie Club 
(RFC) Nieuwsbrief, 
Thema (Nederlandse Ver
eniging voor Thematische 
Filatelie), 
USCA Post (Vereniging 
voor USA-Canada Fila
telie), 
Zuid-West Pacific (ZWP) 
Mededelingenblad (Stu
diegroep). 

Is uw interessegebied niet 
in bovenstaande lijst aan
wezig? Neem dan contact 
op met de Bondsbiblio
theek en wellicht dat u 
daar vindt wat u zoekt of 
kijk eens op de website: 
www.knbfnl/bieb.htm! 

WAT DOET DE STICHTING FILATELIE? 

De Koninklijke Ne
derlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen 
(KNBF) is samen met de 
Nederlandsche Vereeni-
ging van Postzegelhan
delaren (NVPH) partner 
in de Stichting Filatelie. 
De stichting heeft tot doel 
de filatelie - in de ruimste 
zin van het woord - te 
bevorderen. De stichting 
beheert een fonds, dat 
vooral door verzamelaars 
is bijeengebracht. Het 
fonds is gevormd met als 
basis de opbrengsten uit 
bijslagen op bijzondere 
postzegeluitgiften. Zoals 
de uitgiften ter gelegen
heid van internationale 
tentoonstellingen in 
Nederland. Daardoor 
kunnen tal van filatelisti
sche activiteiten worden 
gesteund. Bijvoorbeeld de 
organisatie van tentoon
stellingen. De stichting 

stelt - op verzoek van de 
KNBF - het kadermateriaal 
gratis ter beschikking, 
inclusief het vervoer naar 
en van de tentoonstel
ling. Verder kan subsidie 
worden gegeven voor het 
maken van filatelistische 
studies en andere publi
caties. Heeft u een unieke 
filatelistische publicatie 
in voorbereiding? Neem 
dan eens contact op met 
de KNBF over de eventuele 
mogelijkheden in de vorm 
van een financiële bijdrage 
van de Stichting Filatelie. 
Aan de hand van de vast
gestelde criteria kan de 
KNBF al dan niet besluiten 
om uw publicatie voor te 
dragen voor subsidiëring, 
alsmede voor de hoogte 
van het subsidiebedrag. 
Op reeds in druk zijnde 
of verschenen publicaties 
kan geen subsidie meer 
worden verleend. 

KAN IK EEN JURYLID TE SPREKEN KRIJGEN? 

Tijdens een postzegel
tentoonstelling in de 
categorieën i, 2 en 3, 
bestaat de mogelijkheid 
voor inzenders in een 
competitieklasse, een 
jurygesprek aan te vragen. 
Dan wordt gedurende 
maximaal tien minuten 
door enkele juryleden, 
die de inzending hebben 
beoordeeld, met de in
zender over de inzending 
gesproken. De goede 
zaken in de inzending 
worden benadrukt en over 

wat eventueel beter of an
ders kan, advies gegeven. 
Bij opvolging daarvan kan 
een hogere bekroning 
worden gekregen. Hoewel 
het voorkomt, dat een wij
ziging of aanpassing van 
een inzending niet altijd 
een verbetering behoeft te 
zijn. Want soms wordt het 
advies verkeerd begrepen 
of niet op de bedoelde 
wijze uitgewerkt. 
Maar kan een verzamelaar 
die voor het eerst wil gaan 
exposeren, eerst eens rus

tig praten met een jurylid 
zonder die tijdsdruk van 
tien minuten en zonder 
beoordeling vooraf? Veel 
verenigingen maken 
nog geen gebruik van de 
mogelijkheid de KNBF 
te vragen of een jurylid 
tijdens hun propaganda-
ofclubtentoonstelling 
aanwezig kan zijn om met 
hun leden/inzenders een 
gesprek te voeren over 
hun inzending. De erva
ring leert, dat tijdens deze 
gesprekken de gedachte

wisselingen, goede raad 
en nuttige adviezen zeer 
op prijs worden gesteld 
door de leden/inzenders. 
Ook kunnen vragen 
over de reglementen en 
richtlijnen voor het beoor
delen van inzendingen op 
wedstrijdtentoonstellin
gen worden beantwoord. 
Aanvragen voor jury 
adviesgesprekken tijdens 
een clubavond of pro-
pagandatentoonstelling 
kunt u richten aan het 
Bondsbureau te Utrecht. 

http://www.knbfnl/bieb.htm


PERSOONLIJKE POSTZEGELS VERZAMELWAARDIG 

Nog altijd is op een 
website van een handelaar 
in postzegels te lezen, dat 
persoonlijke postzegels 
door de KNBF volstrekt 
genegeerd worden en 
dat deze zegels 'in de 
ban' zijn gedaan. Dit 
zou in strijd zijn met alle 
basisbeginselen van de 
filatelie. Niets is minder 
waar. De KNBF heeft 
absoluut geen 'proble
men' met het fenomeen 
persoonlijke postzegels. 
Integendeel. IVIaar ten 
behoeve van deelnemers 
aan postzegeltentoonstel
lingen, waarbij collecties 
worden beoordeeld door 
een jury, zijn regels in het 
leven geroepen om tot een 
juiste en eerlijke beoorde
ling te komen. In het kort 
nog even deze regels op 
een rijtje. Gemakshalve 
wordt hier uitgegaan van 
twee totaal verschillende 

meer 'druktechnieken' 
voor gebruikt. Mits goed 
omschreven is dit een 
uitstekende mogelijk
heid om een persoonlijke 
postzegel (of meer) op te 
nemen in een traditionele 
collectie. 

Anders is het met een the
matische collectie. Hierbij 
gaat de aandacht vooral 
uit naar de afbeelding 
op de postzegel. En daar 
zit het ogenschijnlijke 
probleem. Maar is het 
wel een probleem? Wat 
wordt in een thematische 
collectie geaccepteerd? 
De persoonlijke postzegel 
zoals deze voor het eerst 
met een bepaald kader 
is uitgegeven door TNT 
Post. Omdat het niet 
mogelijk is om uitsluitend 
persoonlijke postzegels 
te verkrijgen ZONDER 
'plaatje' is de eerste 

soorten collecties: de 
traditionele- en de thema
tische collectie. We beper
ken ons tot postzegels. 
De traditionele collec
tie beschrijft in eerste 
instantie de opgenomen 
postzegels. Daarbij 
worden zaken omschre
ven als reden van uitgifte, 
ontwerper en uitgifteda
tum. Daarnaast worden 
beschreven de eventu
ele varianten in tanding, 
watermerk, papiersoort, 
fosforescentie, oplage, 
drukkleuren, druktech
niek en dat soort zaken. 
Met persoonlijke post
zegels is dit heel goed te 
doen. Maar daarbij wordt 
uitgegaan van het oor
spronkelijke ontwerp, het 
'kader' van de postzegel, 
waarin een willekeurige 
afljeelding kan worden 
opgenomen. Hier gaat het 
dus om de bovenvermelde 
kenmerken. Maar om bij 
de 'techniek' te blijven 
kan ook de invulling 
van het 'kader', dus het 
'plaatje' van belang zijn, 
als het gaat om de tech
niek van het aanbrengen 
hiervan. Daar zijn soms 

persoonlijke postzegel 
uitgegeven met een be
paald kader, ingevuld met 
een afbeelding gekozen 
door TNT Post, zonder 
meer op te nemen in een 
thematische collectie. 
Voorbeelden zijn daar 
voldoende van. 
Persoonlijke postzegels 
die door TNT Post werden 

en worden uitgegeven, 
maar die al eerder zijn 
verschenen met een 
bestaand kader, zijn ook 
volledig acceptabel in 
een thematische col
lectie. Deze persoonlijke 
postzegels waren of zijn 
verkrijgbaar via een 
aantal postkantoren en 
zeker bij de Collect Club 
in Groningen. Denk 
bijvoorbeeld aan de reeks 
velletjes persoonlijke 
postzegels met de Canon 
van Nederland. Aan het 
opnemen van dergelijke 
persoonlijke postzegels in 
tentoonstellingscoilecties 
is geen limiet gesteld. 
Dan de persoonlijke 
postzegels, uitgebracht 
door bijvoorbeeld post
zegelverenigingen. Een 
persoonlijke postzegel is 
een heel goed middel om 
een postzegelvereniging 
te promoten. Ook hiervan 
zijn voorbeelden te over. 
Alleen wordt hierbij wel 
een limiet gesteld voor, 
nogmaals, opname in een 
thematische tentoonstel
lingscollectie. Daarbij is 

uitgegaan van maximaal 
twee van dergelijke zegels 
per kader van twaalf 
albumbladen. De reden is 
eenvoudig: deze persoon
lijke postzegels zijn niet 
algemeen verkrijgbaar, 
ook niet bij de Collect 
Club. 
Ten slotte de persoonlijke 
postzegels die ikzelf of de 
buurman kan bestellen 
met een eigen gekozen 
afbeelding. Deze zijn 
niet gewenst in een 
thematische tentoonstel
lingscollectie. Ook hierbij 
is de reden eenvoudig: 
men kan ze nergens op 
de gebruikelijke wijze 
aanschaffen. Wordt door 
een jury een of meer van 
dergelijke persoonlijke 
postzegels in een collectie 
aangetroffen, dan gaat 
men ervan uit, dat de 
inzender weinig of geen 
moeite heeft gedaan om 
een postzegel te vinden 
waarop dezelfde of een 
gelijkwaardige afbeelding 
voorkomt. Dit wordt dan 
tot uitdrukking gebracht 
in de filatelistische kennis 

van de inzender. Terug 
naar de opmerkingen 
die door de handelaar in 
onder andere persoonlijke 
postzegels is gepubli
ceerd. Daarbij gaan 
wij maar niet in op de 
uitlatingen over de KNBF 
die kant nog wal raken. 
Telegramzegels, postpak
ket verrekenzegels, port-
zegels, dienstzegels en 
dergelijke, zijn volkomen 
verzamelwaardig en op 
te nemen in tentoonstel
lingscollecties. En niet te 
vergeten de automaatze
gels, ook een verzamel-
gebied met vele boeiende 
mogelijkheden. Waar we 
het zeker mee eens zijn? 
Persoonlijke postzegels 
zijn in filatelistische zin 
100% ECHTE postzegels 
en de algemeen verkrijg
bare zegels absoluut te 
gebruiken in tentoon
stellingscollecties, mits 
goed beschreven. Met de 
komst van de persoonlijke 
postzegel is een nieuwe 
dimensie toegevoegd 
aan het verzamelen van 
postzegels. 

PAS OP VOOR NAMAAK! 

Verzamelt u persoonlijke 
postzegels? Niet alleen de 
zegels die door TNT Post 
zelf worden uitgegeven, 
maar ook die worden 
aangeboden door particu
lieren, zoals postzegelver
enigingen? Dan geldt voor 
die laatste categorie nu al 
een waarschuwing: pas 
op voor namaak! Iedereen 
kan via de website van 
TNT Post persoonlijke 
postzegels bestellen door 
een 'plaatje' in te sturen 
en het verschuldigde be
drag over te maken. Maar 
kijkt TNT Post wel naar 
dat ingezonden plaatje, 
voordat de velletjes 

persoonlijke postzegels 
worden geproduceerd? 
Jazeker! Maar er wordt 
alleen gekeken of het 
plaatje niet aanstootge
vend is of iets dergelijks. 
Er wordt NIET gekeken of 
het plaatje al eens een keer 
eerder door iemand anders 
is aangeboden. Is het 
plaatje niet strijdig met de 
normen die TNT Post heeft 
vastgesteld, dan wordt het 
velletje met persoonlijke 
postzegels gewoon ver
vaardigd en toegezonden. 

De KNBF is erop attent ge
maakt, dat op een website 
persoonlijke postzegels 

worden aangeboden met 
dezelfde afbeelding als 
eerder uitgegeven, maar 
met een waarde i (€ 0,46). 
Alleen, deze waarde is 
NOOIT door de oorspron
kelijke opdrachtgever van 
deze persoonlijke postze
gel besteld! Hij heeft alleen 
velletjes met de 'oude' 
waarde van € 0,44 laten 
aanmaken. 
Er is dus sprake van na
maak. Is dit l<walijk? Ja en 
nee. Een koper moet na
tuurlijk zelf bepalen of hij 
tot aankoop wil overgaan. 
Wel is bij het beoordelen 
van de vraagprijs en de 
kwaliteit van belang te 

weten dat er namaak kan 
voorkomen: is de vraag
prijs wel in overeenstem
ming met de aanbieding? 

Op dit moment kunnen 
we niet vaststellen of 
namaak op grote schaal 
voorkomt. Het advies 
is wel: koop direct bij 
de opdrachtgever van 
persoonlijke postzegels 
of bij een vertrouwd adres 
en blijf alert. En komt 
een bepaalde uitgifte als 
'verdacht' voor? Neem 
dan eerst contact op met 
de opdrachtgever. Pas op 
voor namaak! 
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NIEUWE UITGIFTEN 

Argentinië 
Op 2 februari was de 
Internationale Dag van 
de Wetlands, de water
rijke natuurgebieden die 
van veel belang zijn als 
broedplaats voor vogels, 
maar die ook in de drink
watervoorziening een 
steeds grotere rol spelen. 
In Argentinië werd op 
die datum een geïllu
streerde briefkaart van $ 2 
uitgegeven met foto's van 
diverse Argentijnse 'wet
lands'. Op de adreszijde 
van de kaart ziet men 
onder meer een reiger, 
op de beeldzijde staat de 
aanleiding voor de uitgifte 

en het embleem van de 
40e herdenking van de 
RamsarConventie (1971), 
waarbij vele landen zich 
verplichtten zorgvuldig 
met hun wetlands om te 
gaan.ia,b 

Australië 
Bij de postzegelemissie 
'Bloemenfestivals' van 
8 maart 2011 zijn een 
luchtpostblad en enkele 
enveloppen verschenen. 
Ik hoop ze een volgende 
keer te kunnen afbeelden. 

China (Taiwan) 
Liefhebbers van vuurto
rens l<wamen begin dit 
jaar in Taiwan aan hun 
trekken: op 26 januari 

werd een aantekenenve
lop binnenland uitgege
ven met in het zegelbeeld 
(NT$ 26) de vuurtoren 
van Wenkan Tui. Op 14 
februari volgden twee 
briefkaarten met in het 
zegelbeeld (NT$ 2,50) de 
vuurtorens van Chilung 
Tao en Paisha Chia. De 
eerste briefkaart heeft het 
Chinese staande formaat, 
de andere het westerse 
liggende formaat. Beide 
kaarten worden ook gele
verd in ongesneden vellen 
van acht stuks, zodat 
de koper ze kan laten 
bedrukken met zijn eigen 
gegevens. 2,3,4 

We zien in Taiwan steeds 

meer gelegenheidsuit
giften voor westerse 
feestdagen; op 12 januari 
werd bijvoorbeeld een 
briefkaart voor Valentijns
dag uitgebracht met een 
zegelbeeld (NT$ 2,50) 
ontleend aan de postzegel 
'Hart' uit de serie 'Happy 
Times'. 

Duitsland 
Voor verzamelaars van 
Duitse postwaardestuk

' ken is er vrijwel elke 
maand iets te melden. 
We beginnen met een 

' maihng van de Duitse 
I Filatehstische Dienst, met 

zegelbeeld 55 eurocent 
I 'Mit guten Wünschen' en 
1 typografische afstempe

hng Weiden 92637, '7.
2.II.18'. 5 
Vervolgens een C5
envelop van de financiële 
tak van Deutsche Post, 
'Bereich 10'. Deze envelop 
is voorzien van een 
zegelbeeld 145 euro
cent Posthoorn en een 
typografische afstempe
ling van het nieuwe type 
golflijnen, met postcode 
53113 Bonn. 6a, b 
En tenslotte een envelop 
in het formaat DL met 
zegelbeeld 25 eurocent 
Anjer en een typografisch 
golfiijnenstempel met de 
aanduiding 'Infopost' (die 
staat voor geadresseerd 
reclamedrukwerk). 7a, b 

Frankrijk 
Niet alleen in Nederland, 
ook in Frankrijk rukt de 
Persoonlijke Postzegel 
op; men noemt hem daar 
'JVlon timbre a moi' (mijn 
eigen postzegel). De 
postzegel kan blijkbaar 
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ook gebruikt worden als 
zegelbeeld op postwaar-
destukken. Ik weet nog 
niet of dit mogelijk is voor 
particulieren of alleen 
voor grootverbruikers, 
maar de Filatelistische 
Dienst heeft al enkele 
mailings verstuurd met 
een 'Mon timbre ä moi'-
zegelbeeld. Als voorbeeld 
een C5-envelop uit janu
ari met zegel 'Gelukkig 
Nieuwjaar 2011' en de 
aanduiding 'wereldwijd 
50 gram'. De envelop 
is ontwaard met inkjet-
stempel. 8a, b 

Portugal 
De looe geboortedag van 
dichter Antonio Vicente 
Campinas werd begin 
dit jaar herdacht met de 
uitgifte van een binnen
landbriefkaart. In het 
zegelbeeld (Port betaald) 
is de naar de dichter ge
noemde bibliotheek in de 
plaats Vila Real de Santa 

Antonio afgebeeld en 
op de linkerzijde van de 
briefkaart zijn portret. 9 

Rusland 
Prentbriefkaarten met 
zegelbeeld 'B': 
vijfprentbrieflaarten 
voor kerst- en nieuwjaars
wensen; afbeeldingen 
kerstballen, kerk en 
kerstklokje, de Kerstman 
in een slee, eekhoorn, 
sinaasappels. Er was een 
speciaal stempel beschik
baar. 10, II, 12 

Enveloppen klein formaat 
met bijzonder zegelbeeld 
10,50 r; 
Mecenas P.U. Tretjakow 
1832-1898; zegelbeeld 
portret, illustratie zijn 
huis in Moskou (bestelda
tum achterzijde 03-og-
2010) 
Mecenas N.B. Jussupow 
1751-1831; zegelbeeld 
portret, illustratie zijn 
paleis in Archangelsk (03-

09-2010) 
Architect M.W. Posochin 
1910-1989; zegelbeeld 
portret, illustratie wol
kenkrabber in Moskou 
(04-08-2010). 13 

Briefkaarten klein 
formaat met bijzonder 
zegelbeeld 7,70 r: 
125e geboortedag van 
kunstschilder S.W. 
Gerassimow; zegelbeeld 
portret, illustratie Rivier
landschap uit 1945 
Schrijver E.S. Worobjow 
1910-1990; zegelbeeld 
portret, illustratie boek 
'De Hoogte'. 14 

Briefkaart klein formaat 
met zegelbeeld 'B': 
65 jaar Kernenergie in 
Rusland, met een afbeel
ding van de centrale in 
Rostow. 15 

Enveloppen groot formaat 
met zegelbeeld 'A': 
Wedstrijd kinderteke

ningen (besteldatum 
achterzijde 14-07-2010) 
Kerstmis/Nieuwjaar (08-
og-20io) 
Dag van de Verdedigers 
van het Vaderland, Lucht
macht (20-10-2010) 
Dag van de Verdedigers 
van het Vaderland, Vlag 
en Wapen (26-10-2010) 
50 jaar Vrijwillige Brand
weer (27-10-2010)16 
Dag van de Verdedigers 
van het Vaderland, Sint-
Joris (29-10-2010) 17 
Wolven (15-11-2010) 18 
Geleerde P.W. Schmakow 
1885-1982 (16-11-2010) 
Schilderijenmuseum in 
Wladiwostok (24-11-2010) 
25 jaar Metro in Nishni-
Novgorod (01-12-2010) 19 
Bouwwerken van Archi
tectuurbureau Sergei 
Tkatschenko (07-12-2010) 

Spanje 
De Spaanse Filatelistische 
Dienst gebruikt eigen 
enveloppen met een 

zegelbeeld zonder waar
deaanduiding. In plaats 
daarvan staat er 'SF' in, 
voor 'Servicio Filatélico'. 
Ik kreeg een dergelijke 
envelop met zegelbeeld 
'Fiets', ontwaard met een 
speciale stempelafdruk in 
blauw. 20 

Zwitserland 
Op 24 februari werd een 
voorgefrankeerde prent-
briefkaart uitgebracht 
met op de beeldzijde een 
tekening van het man
netje Petterson op de 
fiets. Op het stuur staat 
zijn kat Findus; enkele 
andere dieren reizen mee 
op de bagagedrager. 
Voor deze kaart was een 
speciaal eerstedagstempel 
beschikbaar. 21a, b 
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Voorzijde ran het nieuuje prestigeboekje 

Nederland 
375 Jaar Uniuersiteit Utrecht 
Het weekend gooide roet 
in het eten: op maandag 
28 maart verscheen het 
33e prestigeboekje: twee 
dagen, nadat Universi
teit Utrecht zijn 375ste 
verjaardag vierde. Het was 
op 26 maart 1636, dat de 
tot universiteit verheven 
Utrechtse Illustere School 
startte met een inaugu
rele rede van Gisbertius 
Voetius. 
Het boekje kost €9.95 
en bevat tien verschil
lende postzegels met de 
aanduiding i (= 46c). De 
zegels in het boekje zijn 
ontworpen door Kummer 
& Herrman uit Utrecht. In 
het boekje staat veel infor
matie over de geschie
denis van de op één na 
grootste universiteit van 
Nederland. De teksten 
zijn geschreven door 
Noortje Krikhaar. 

Alderney 
Verjaardagen 
Het hoogbejaarde vor
stenpaar in Buckingham 
Palace is binnenkort weer 
jarig: koningin Elizabeth 
wordt 85 jaar en haar 
echtgenoot prins Phillip 
90 jaar. Deze prestatie 
vindt de post van Guern

Z sey, waartoe Alderney 
° behoort, wel een presti
_, geboekje waard. Daarin 
'Z. bevindt zich viermaal de 
^ serie van zes postzegels 
Ï; ad £3,26, zodat het 
i boekje op een prijs van 
2 £ 13,04 komt. De verschij
^ ningsdatum is 2 juni. 

258 Argentinië 
Rally Argentime  Chih 
In de eerste helft van 
januari vond de 33e editie 
van de Dakar Rally plaats. 
Voor de derde maal werd 

deze rally in ZuidAmeri
ka verreden. 
Op II december ver
scheen een grootformaat 
boekje om er de aandacht 
op te vestigen. Het is 
een bijzonder exemplaar 
geworden met twee lange 
zegelvellen met in totaal 
vijftien zegels: i2x $ 1.50 
enix $ 5, $ 7 en $ 10. Op 
de zegels staan actiefoto's 
met rallyauto's en motor
fietsen. Het boekje bevat 
tevens een postkaart met 
een afbeelding van één 
der hoogste spoorlijnen 
ter wereld de 'Tren a las 
nubes' (4200 meter boven 
zeeniveau). 

SAMENSTELLING: 
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International Flower and 
Garden Show, 
Jacaranda: Jacaranda Fes
tival in Grafton (al sinds 
1935O, 
Australian Everlasting: 
Perth, 
Viooltje: Queensland's 
Toowoommba Carnival of 
Flowers, 
Tulp: Canberra's Floriade. 
De boekjesverzamelaar 
komt ook zijn trekken: 
prestigeboekje ($ 12.95), 
boekje met twintigmaal 
60C en  voor gefortu
neerden  een zogenaamd 
chequebook met twintig 
boekjes van twintig zegels. 
Het prestigeboekje heeft 
nog als bijzonderheid, dat 
het blokken van vier van 
elk van de bloemen bevat. 

Blocmen/estiuals in Australië, 
prestigeboekje 

Nog meer bloemen 
De National Gallery of 
Victoria te Melbourne, 

Het Argentijnse Dakarboekje 

Australië 
Bloemen/estiuak 
De gemiddelde Australier 
is dol op tuinieren en het 
kweken van bloemen. 
Niet voor niets worden 
hier veel jaarlijkse bloe
menfestivals gehouden. 
Met een serie op 8 maart 
verschenen bloemenze
gels wil de Australische 
post bijdragen aan de 
populariteit van bloemen 
en de waarde van de 
festivals. Het is een strip 
van vijf samenhangende 
6ocentzegels geworden, 
waarvan elke zegel een 
bepaald festival vertegen
woordigt: 
Gerbera: Melbourne 

gesticht in 1861, is het 
oudste museum van 
Australië. Het museum 
heeft een uiterst gevari
eerde collectie, waaronder 
ook werk van Hollandse 
meesters. 
Omdat bloemen altijd al 
favoriet zijn bij veel schil
ders, heeft men gemeend 
de 150e verjaardag van het 
museum op te vrolijken 
met een serie van vijf 
bloemenzegels van elk 
60c. De serie verscheen 
op 22 maart. Ze zijn ook 
verkrijgbaar in een boekje 
van tien stuks. Twintig 
van deze boekjes zijn 
weer verkrijgbaar in een 
chequeboek. 

Koninklijk fiuivelijk 
Het huwelijk van prins 
William en Catherine 
Middleton, op 29 april 
in Westminster Abbey, 
is voor nogal wat landen 
aanleiding tot het uitge
geven van speciale postze
gels. Australië vormt 
daarop geen uitzonde
ring. Er komen twee post
zegels, die afbeeldingen 
laten zien van het paar na 
het bekend maken van 
de verloving. De laagste 
waarde (6oc) is ook per 
tien verkrijgbaar in een 
postzegelboekje. En  u 
raadt het al  wederom 
twintig boekje is een 
chequeboek. 

William en Kate 

Denemarken 
Jicht 
Het begin dit jaar (6 
januari) in Denemarken 
verschenen boekje met 
toeslagzegels t.b.v. de 
patiëntenvereniging van 
lijders aan jicht verscheen 
in een nieuwe waarde op 
9 maart. Dat was nood
zakelijk in verband met 
de tariefsverhoging van i 
april. Het boekje bevat nu 
twaalf zegels van 8.00 + 
0.50 kronen. 

Het leuen op de camping 
Voor Denen is kamperen 
niet zomaar een manier 
om vakantie te vieren, 
maar het is voor velen ook 
een manier van leven. De 
caravandichtheid is in 
Denemarken hoger dan in 

welk land dan ook. Het is 
dan ook niet verwonderlijk, 
dat de post op 23 maart 
twee postzegels uitgaf, 
waarmee men de 'cultuur 
van de camping' eert. 
De beide zegels zijn ook 
in boekjes verkrijgbaar: 
het ene met twaalf zegels 
van 6.00 en het andere 
met twaalf van 8.00 
kronen. 

Porto für Maxibriefe 
dtutschlandweit 

MARKENSET 
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Boekje 82b met het 
productienummer op een sticker 

(linksonder) 

Duitsland 
Drie varianten Hildesheim
boekje 
Op 2 januari vorig jaar 
verschenen in Duitsland 
boekjes met tienmaal 
220c. Op de zegels stond 
een afbeelding van de 
duizendjarige Michaelis
kirche. In de Michelca
talogus heeft het boekje 
nummer 82. 
Aanvankelijk had het 
boelqe op de voorzijde 
als productienummer 
1620 03775. In novem
ber doken boekjes op 
met een gele sticker 
met het productienum
mer 1620 20119. Ook de 
barcode was gewijzigd. 
Eén maand later stond 
ditzelfde nummer en de 
nieuwe barcode op het 
boekje zelf 

GrootBrittannië 
Beta Blocker 
Ter gelegenheid van de 
50e verjaardag van de 
Britse Hartstichting ver
scheen er op 24 februari 
een postzegelboekje met 
zes eersteklaszegels: 
viermaal Machin in goud 
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De serie was normaal gegomd, m het boekje zijn de zegels zefkleuend 

en tweemaal Propranol, 
de eerste beta blocker, uit 
de eerder op i6 september 
verschenen serie Medi
sche Doorbraken. 
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Tsjechië 
Oude postzegel 
Tsjechië hecht aan oude 
postzegels uit de Tsjecho-
slowaakse tijd. Jaarlijks 

zijn vervolgens alleen in 
boekjes verkrijgbaar. De 
inhoud ervan bestaat uit 
acht zegels van elk lo kr, 
plus een viertal vignetten 
met een posthoorn. 
Dit jaar - 20 januari - was 
de zegel met de postkoets 
op de Karelsbrug (1966) 
de gelukkige. Er zijn 
25.000 boekjes vervaar
digd. 

Stripuerhaal voor kinderen 
De jeugd in Tsjechië 
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Afbeelding uan de tiuecde druk-
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tujee menora's rechtsbouen 

Israël 
Herdruk 
Het in 2008 voor het 
eerst verschenen boekje 
met twaalf zegels voor 
expresse post beleefde op 
7 februari zijn derde druk. 
De zegels in de boekjes 
bevatten een afbeelding 
van medicinale planten, 
plus een etiket, dat de 
post binnen 24 uur be
zorgd moet worden. 
De derde druk onder
scheidt zich door drie 
menora's (zevenarmige 
kandelaar) op de marge 
rechtsboven. De waarde 
van de zegels is momen
teel 3.10 shekel. 

Polynesië (Fr) 
Mooie plaatjes 
De 118 eilanden van Frans 
Polynesié hebben samen 
dezelfde oppervlakte als 
die van Europa. Het me
rendeel van de eilanden is 
overigens niet bewoond: 
de 250.000 bewoners 
bewegen zich op een 
beperkt aantal ervan. 
In maart verscheen er 
een boekje met zes fraaie 
panoramische beelden 
van de fauna, flora, land
schappen en de cultuur. 
De zelfklevende zegels 
kosten elk loof 

TRADICE CESKÉ ZNAMKOVÉ TVORBY 

8 kusüä 10 Kö 80 Kc 

De betredende zegel staat ook op de uoorzijde uan het boekje â ebeeld 

wordt zo'n postzegel 
dan geëerd door deze op 
een moderne postzegel 
af te beelden. De zegels 

smult van de stripver
halen van Ctyf listek. Al 
tweemaal eerder kwamen 
ze op postzegels terecht. 

Znimkovy sesitek obsahuje 10 znimek se symbolem A 
Ur£eno pro standardni listovni zäsill<y do 50 3 ve vnitrostätnim styku 

Tsjechische stripfiguren 

Op g februari verscheen er 
een boekje met tienmaal 
Pinda, het konijn, als een 
schilder met kwast en wa
terverf. De zegels hebben 
de waarde A (brief tot 50 
gram, 10 kr). 

Verenigde Arabische 
Emiraten 
Nationale Dag 
De Verenigde Arabische 
Emiraten zijn ontstaan 
op 2 december ig/i toen 
zeven emiraten besloten 
samentegaan. Daarom is 
2 december sindsdien een 
nationale feestdag. 
Ter gelegenheid van de 
39e verjaardag gaf de 
post van de Emiraten op 2 
december 2010 een post
zegelboekje uit met twee
maal zes zegels van id. 
Kinderen gaven uitdruk
king aan hun beleving van 
de nationale feestdag en 
het zijn deze tekeningen 
die op de zegels staan 
afgebeeld. 

gigantische verliezen 
noteert, blijft het bin
nenlandse brieftarief 
ongewijzigd. 
Het gaat dan om twintig 
zegels per boekje, waar
bij de zegels zich aan 

Sg-'Nalional Day in lh.;".iyfts ol childrcn ^^EmrAresroSf 

President Khalifa bin Zaycd Al Nohayan, regeringsleider uan de 
Verenigde Arabische Emiraten sinds 2004 

Verenigde Staten 
Vrij fieidsbeeld -Amerikaanse 
vlag 
Een exacte datum is nog 
niet bekend, maar het 
is de bedoeling dat er in 
september postzegels in 
vouwboekjes ('convertible 
booklets') gaan verschij
nen met afbeeldingen van 
het Vrijheidsbeeld en de 
Amerikaanse vlag. Beide 
kwamen al op i december 
van het afgelopen jaar uit 
als rolzegel. Waarde van 
de zegel is 44c. Hoewel 
vrijwel alle tarieven op 17 
april verhoogd worden, 
en de Amerikaanse post 

beide zijden van de folie 
bevinden. De drie vaste 
contractdrukkers van de 
Amerikaanse Post gaan 
ze vervaardigheden. De 
verschillen zullen zeker 
zichtbaar zijn. Nadere 
informatie volgt later dit 
jaar. 
ATM-boekjes van acht
tien zegels, vorig jaar al 
aangekondigd, zouden 
intussen sinds 8 april 
verkrijgbaar zijn. Zowel 
met het Vrijheidsbeeld als 
met de vlag. 
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Finland werd onafhankelijk tijdens de naweeën van 

de Eerste Wereldoorlog, nadat het ongeveer 110 jaar 

lang een autonoom Groothertogdom van Rusland 

was geweest. Finland profiteerde als onderdeel van 

Rusland, omdat het zo zijn economie en industrie 

kon ontwikkelen. Het kreeg bijvoorbeeld in 1856 

zijn eigen postzegels (in roebels) en in 1863 zijn 

eigen munteenheid, de markka. Aon het eind van 

de 19e eeuw verminderde Rusland deze autonomie 

als onderdeel von de ponslavische beweging. Dit 

resulteerde in protesten en groeiende onvrede tegen 

het Russische bewind. Industriële arbeiders en boeren 

omarmden het socialisme en begonnen voor hun eigen 

rechten op te komen. 

Hoewel de Eerste Wereldoorlog 
voor Finland betekende dat 
het zeer winstgevende handel 
kon drijven met andere delen 
van Rusland, verslechterden de 
levensomstandigheden voor 
het Russische volk. Dit leidde 
tot een revolutie in februari 
(maart volgens de Gregoriaanse 
kalender) 1917, waarbij de Tsaar 
gedwongen moest aftreden. 
Eén van de consequenties van 
de revolutie was, dat Finland 
zijn volledige autonomie 

terugkreeg. Het kreeg zijn eigen 
regering, waarvan de helft van 
de senatoren uit burgerafge
vaardigden en de andere helft 
uit socialistische afgevaardig
den bestond. Een ander gevolg 
was, dat de Russische militie in 
Finland zijn macht verloor. Dit 
leidde tot onrust in verschil
lende delen van het land. De 
socialisten en de burgerij waren 
het oneens over hoe de situatie 
moest worden aangepakt, en 
beide partijen begonnen hun 

eigen garde samen te stellen 
om de militie te vervangen. 

Het Finse parlement met een 
socialistische meerderheid wil
de de rechten van de arbeiders 
en boeren verbeteren. Het wilde 
ook de autonomie vergroten, 
wat de nieuwe Russische rege
ring niet accepteerde. In plaats 
daarvan liet deze de regering 
opheffen en schreef nieuwe ver
kiezingen uit. Dit resulteerde in 
oktober 1917 m een nieuw par
lement met een meerderheid 
afkomstig uit de burgerij. Een 
van de eerste daden was het 
voorbereiden van de verklaring 
van onafhankelijkheid die op 6 
decern ben 917 werd gegeven. 

De ontevreden socialisten 
riepen in november 1917 op 
tot een algemene staking. Ze 
werden aangemoedigd door de 
Russische bolsjewieken die in 
de Oktoberrevolutie (november 
volgens de Gregoriaanse kalen
der) de macht grepen. De span
ningen namen toe, en zowel 
de socialisten als de burgerij 
begonnen hun eigen legers te 
vormen, respectievelijk de Rode 
en de Witte Garde. Tegen de tijd 
dat het nieuwe jaar begon was 
een confrontatie onvermijdelijk. 

Burgeroorlog 
Beide partijen wilden zo snel 
mogelijk het initiatief nemen 
en besloten om op zondag 
27 januari 1918 tot actie over 
te gaan. De Roden namen de 

grote geïndustrialiseerde steden 
in ZuidFinland in, terwijl de 
Witten zich gebieden in Botnië 
en NoordFinland toeeigenden. 
De officiële regering van Finland 
vluchtte naar Vaasa, dat de 
hoofdstad van de Witten werd. 
Al snel was het land in twee 
delen verdeeld (afb. i ) . 
Tijdens de eerste maand van 
de oorlog werden er geen 
grote veldslagen gevoerd. Beide 
partijen concentreerden zich op 
het veiligstellen van hun eigen 
gebied. De Roden waren aan
vankelijk enthousiaster met aan
vallen, maar de Witten wisten 
ze tegen te houden. Dit leidde 
tot een paar weken stabiliteit 
in de oorlog. De Witten kregen 
in februari 1918 met de komst 
van de Jagers  ca. 1200 Finse 
mannen die in Duitsland waren 
getraind  de kans hun troepen 
te versterken. In maart waren 
de Witten sterk genoeg om een 
groot offensief te beginnen, dat 
op 5 april 1918 resulteerde in 
de bevrijding van Tampere, de 
tweede belangrijke stad van de 
Roden. Tegelijkertijd landde een 
divisie van de Duitse troepen 
in Hanko en binnen tien dagen 
hadden ze de zuidkust bevrijd. 
Op 13 april 1918 werd Helsinki 
ingenomen. Hiermee was de 
weerstand van de Roden gebro
ken en na een laatste strijd in 
Viipuri gaven de Roden zich op 
5 mei 1918 over. 

Postomstandigheden Roden 
In het begin van de oorlog 

Afb 4 Pakje 1J5 kg van Turku 
n 2 igi8 naar Paimio 
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vormden de Roden hun eigen 
regering en namen overheids
instanties van de Witten in. 
Dit betekende, dat zij ook hun 
eigen postkantoor stichtten. 
Gedurende de eerste dagen van 
de oorlog hadden de Roden 
problemen met het in stand 
nouden van het postsysteem. 
Een algemene staking legde 
alle activiteiten in de meeste 
postkantoren plat. Daarnaast 
vluchtten veel medewerkers 
naar de Witte gebieden of 
doken onder. Het duurde ook 
lang, voordat de Roden de 
macht in de landelijke gebieden 
in handen hadden en de laatste 
provincies werden pas eind 
februari veroverd. 
Ondanks de moeilijkheden 
bleven de meeste postbodes 
werken. In de grote steden en 
de plaatsen langs de spoorlij
nen werden de postomstandig-
heden al snel genormaliseerd. 
De postkantoren in Helsinki 
gingen bijvoorbeeld maar een 
paar dagen dicht en gingen op 
4 februari 1918 weer open. En 
de postkantoren in Turku gin
gen zelfs helemaal niet dicht. Er 
zijn ook poststukken die tijdens 
de eerste dagen van de oorlog 
via Zuid-Finland zijn bezorgd 
(afb. 2). 
Het militaire front onderbrak 

de postverbindingen van Zuid 
naar Noord Finland, en vice 
versa. De poststukken werden 
op postkantoren vastgehouden 
en met bezorgd tot na de oorlog 
(afb. 3). Er zijn op deze regel 
geen uitzonderingen gevonden. 
Ook de verbindingen vanuit 
het Rode garde gebied met het 
buitenland werden onmiddellijk 
verbroken, toen de oorlog be
gon. Circulaire Nr. 2 (11 februari 
1918) van het Rode Postkantoor 
deelde mee dat "het onmogelijk 
is post naar Inet buitenland te 
versturen" en daardoor "postkan
toren geen poststukken naar het 
buitenland kunnen accepteren, 
m.u.v. brieven en briefkaarten 
naar Rusland". 

Tijdens de eerste oorlogsmaand 
gebruikten de Roden dezelfde 
posttarieven als de Witten. De 
poststukken uit deze periode 
kunnen alleen worden herkend 
aan de vertrek- en aankomstlo
caties, (afb. 4). 

Nieuwe posttarieven 
Het postkantoor van de Roden 
publiceerde Circulaire Nr. 6 op 
26 februari 1918, met de nieuwe 
posttarieven vanaf 1 maart 1918. 
De nieuwe posttarieven waren 
zeer uitgebreid en de Circulaire 
besloeg bijna drie pagina's. De 
meest gebruikte tarieven waren 

nu 40 penni (in plaats van 30 p) 
voor een brief 25 penni (15 p) 
voor een briefkaart en 10 penni 
(5 p) voor lokaal drukwerk (afb. 
5). Eén van de redenen voor deze 
verhoging was de salarisverho
ging die de postbodes in februari 
kregen. De Roden vonden, dat 
de post winstgevend moest zijn. 
De post in het Rode Garde 
gebied functioneerde verba
zingwekkend goed in maart. 
Verbindingen waren snel, 95% 
van de post werd binnen 24 
uur bezorgd (het huidige Finse 
poststelsel komt zelfs niet in de 
buurt qua effectiviteit). Dit was 
voornamelijk het gevolg van de 
snelle treinverbindingen. Op het 
platteland werden plaatselijke 
ruiters ingehuurd als postbezor
gers. Het militaire offensief eind 
maart veranderde de situatie 
echter drastisch. Een aantal 
treinstations werd ingenomen, 
zoals Lempäälä bij Tampere op 
24 maart, en Tikkurila ten noor
den van Helsinki op n april. 
Dit resulteerde in een situatie, 
waarbij de post alleen lokaal kon 
worden bezorgd. Poststukken 
bestemd voor verdere bestem
mingen werd onderschept en in 
beslag genomen. Het meren
deel van deze post werd echter 
later alsnog door de Witten 
bezorgd (afb. 6). 

Buitenlandse post mocht alleen 
naar Rusland worden verstuurd, 
omdat de Roden geen enkele 
connectie met andere landen 
hadden. Desondanks zijn er ver
zonden poststukken naar China, 
Frankrijk, Zweden en zelfs naar 
de VS gevonden. De stukken 
naar Frankrijk en Zweden wer
den door de Roden onderschept 
en later na de bevrijding van het 
land door de Witten verstuurd. 
De buitenlandtarieven werden 
tegen het einde van de oorlog 
verhoogd wegens een soortge
lijke actie in Rusland. De nieuwe 
tarieven waren slechts drie 
weken geldig, aangezien het 
Rode regime begin mei in elkaar 
stortte. Dit is een van de kortste 
tariefperiodes in de postgeschie-
denis van Finland, en tot nu toe 
is hiervan slechts één exemplaar 
gevonden (afb. 7). 
De post uit het Rode Garde 
gebied is zeer interessant. Er 
is echter zeer weinig materiaal 
uit die tijden bewaard gebleven 
en buiten de archieven zijn er 
slechts 800 stukken op de vrije 
markt beschikbaar. Hierdoor 
worden zowel het onderzoek als 
het verzamelen zeer uitdagend, 
maar tevens zeer bevredigend. 

Aß 6 Aangetekende bnefvan Vtipun 
(Viborg) 9 4 igi8 naar Helsinki Be

zorgd bij de Witten opig4 igiS, toen 
Helsinki al was bevrijd. 

Tiipun-Tiborg 
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Afo 7 Bnefkaart van Viipuri op 17.4.1918 
naar Rusland Petrograd censuurstempels 
tonen aan dat de kaart inderdaad is bezorgd 
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Verzilver uw goud! 

De goudprijs was nog nooit zo hoog. En dus 
kan het interessant zijn juist nu uw gouden 
sieraden en munten te verkopen. Maar dan 
wel aan een vertrouwd adres. En dat is er nu: 
Goudwisselkantoor. 

Goudwisselkantoor is eigendom van familie 
de Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de 
wereld van de goudhandel. Vanzelfsprekend 
is Goudwisselkantoor lid van de diverse 
vakverenigingen. Goudwisselkantoor is 
geen winkel, maar koopt uitsluitend goud en 
sieraden in. Dat inkopen doen we niet alleen 
van particulieren, maar ook van opkopers en 
juweliers. En door onze jarenlange ervaring 
weten we waar het om gaat in de goudwereld. 
U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs. 

Wacht niet langer, profiteer van de huidige 
hoge goudprijs en kom bij ons langs voor een 
vrijblijvende taxatie. 

C goudwisselkantoor 
www.qoudwlsselkantoor.nl 

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zaterdag 
van 9.30 -17.00 uur 

http://www.qoudwlsselkantoor.nl


^»^DSE POSTGESCHIEDENIS 
DE KRIMOORLOG 

M Ä R T E N S U N D B E R G , M A R I E H A M N , A L A N D 
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Na de Finse Oorlog van i8o8-
1809 gingen het Zweedse Fin
land en Aland over in Russische 
handen. Hierdoor was Aland, dat 
deel uitmaakte van het Groot
hertogdom Finland, onderdeel 
van het Russische tsaristische 
rijk ten tijde van de Krimoorlog. 
De oorzaak hiervan is de strija 
om invloed over het Ottomaanse 
Rijk. In de ogen van Croot-Brit-
tannië is de Russische expansie 
een bedreiging voor de controle 
over de route naar India. 
Toen Turkije in 1853 de oorlog 
aan Rusland verklaarde, hadden 
zowel Frankrijk als Groot- Bnttan-
nië een deel van hun vloot in de 
Oostzee liggen, en in maart 1854 
verklaarden ook zij de oorlog. 

Geschiedenis 
Toen in 1812 de postkantoren in 
Finland de eerste afstempelingen 
ontvingen (met uitzondering van 
Viborg, welke deze waarschijn
lijk voor 1810 kreeg) bevonden 
zich twee van de kantoren op 

De Krimoorlog veranderde de toekomst van de Äland-

eilanden. Gedurende een paar dagen in augustus 

1854 was de archipel in de Oostzee het slagveld voor 

de Europese grote mogendheden. Dit liet ook enkele 

interessante kenmerken in de postgeschiedenis van 

Aland achter. 
afb.i 
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deÄland-eilanden: Eckerö en 
Kastelholm. 
De grens tussen Rusland en 
Zweden bevond zich in de Zee 
van Aland, en Eckerö was de 
buitenpost naar het westen. Om 
deze reden werd ten behoeve 

,^jf^P'^'^r 
{J 

van de douane en het postkan
toor een enorm gebouw van 
baksteen en keien gebouwd dat 
in 1828 gereed was. Het gebouw 
was groter dan eigenlijk nodig 
was, maar het belangrijkste voor 
de Russen was een luxueuzer 
postkantoor dan de Zweedse 
evenknie in Grisslehamn te 
hebben. 
Er is een oud gezegde in Eckerö, 
dat de Russen drie goede eigen
schappen hebben: 'Ze hebben 
het postkantoor gebouwd, ze 
hebben ons geleerd goed brood 
te maken en ze zijn weer vertrok
ken'. 
Eckerö neemt niet alleen een 
belangrijke plaats in binnen de 
postgeschiedenis van Aland, 
maar ook van Zweden en 
Finland. 
Het "Postbesluit'Van 1636 wordt 
beschouwd als de geboorte 
van de Zweedse Postdienst, 
en in 1638 werd de algemene 
postdienst in Finland opgericht. 
Daarna werd de regeling voor 
de postroute van Zweden via de 
Äland-eilanden naar Finland aan
genomen, en er werd een post
kantoor in Kasteel Kastelholm 
gevestigd. De oorsprong van het 
kasteel dateert uit 1380 en het 
werd voortdurend herbouwd en 
vergroot, totdat het in de 17de 
eeuw onder Gustavus Vasa een 
Zweeds Koninklijk kasteel werd. 
De postroute over de Zee van 
Aland was het toneel voor vele 
dramatische gebeurtenissen uit 
het harde leven van de platte

landsmensen die verantwoorde
lijk waren voor het vervoeren van 
de post in kleine bootjes. Totdat 
in 1870 het stoomschip Postiljo-
nen in gebruik werd genomen, 
kwamen er tijdens de voorgaan
de jaren meer dan 200 mensen 
- voornamelijk afkomstig uit 
Eckerö - tijdens zulke transpor
ten om het leven. 
Tegenwoordig wordt de herin
nering aan deze tijden herdacht 
met een jaarlijkse ze il-/roei wed
strijd in ouderwetse bootjes tus
sen Eckerö op de Älandseilanden 
en Grisslehamn aan de Zweedse 
kust, waarbij de bemanning zich 
kleedt in ouderwetse kleding. 

Enkele jaren nadat het post
kantoor in Eckerö gereed was, 
begonnen de Russen met de 
bouw van het grote Bomarsund 
fort op het oostelijke deel van 
Aland, niet ver van Kastelholm. 
Aland werd beschouwd als een 
belangrijke strategische positie 
in de maritieme verdediging van 
de Russische hoofdstad Sint-
Petersburg. 
De bedoeling was een enorm 
hoofdfort en 14 kleinere verde
digingstorens binnen een klein 
geoied te realiseren, maar toen 
de geallieerde troepen op 13 
augustus 1854 aanvielen waren 
slechts 3 van de torens klaar. 
Frankrijken Groot-Brittannië 
hadden daarna Bomarsund met 
65.000 man en ongeveer 60 
schepen omsingeld. Ze hadden 
de week daarvoor ongestoord 
zowel soldaten en kanonnen 
kunnen ontschepen. 
Het fort werd door ongeveer 
2000 man verdedigd. 
De aanval begon om half vier 's 
morgens. De verdedigingstorens 
werden na een hevig vuurge
vecht een voor een ingenomen. 
Drie dagen later, in de namid
dag van i6 augustus, gaf de 
Russische commandant Kolonel 
Bodisco zich over. 

Bij de Vrede van Parijs (1856) 
werd er m.b.t. Aland een speciale 
overeenkomst gesloten tussen 
Groot-Brittannië, Frankrijken 
Rusland. Hierin werd bepaald 
dat Aland een gedemilitariseerde 
en neutrale zone moest worden. 
Deze overeenkomst wordt nog 
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steeds als geldend beschouwd, 
en is de basis van de status die 
Aland tegenwoordig heeft. 
Na de Eerste Wereldoorlog werd 
Finland onafhankelijk. In Aland 
bestond een sterke beweging 
voor een hereniging met Zwe
den, maar in 1921 besloten de 
Verenigde Naties dat Aland een 
autonoom, gedemilitariseerd 
onderdeel van Finland moest 
blijven. 
Gedurende oorlogstijd (WOl 
en WOII) zijn er fortificaties op 
Aland gebouwd, maar tijdens 
vredestijd zijn en geen militaire 
troepen offaciliteiten in de archi
pel, en de Alanders hebben geen 
militaire dienstplicht. 

Veldpost uit deze periode van 
de Franse en Britse troepen in 
de Oostzee, welke beschouwd 
kan worden als deel van de 
posteeschiedenis van Aland, 
IS zeldzaam. De auteur heeft 
door Britse marineoflRcieren 
verstuurde brieven gezien die in 
de Älandarchipel gedateerd zijn, 
maar geen enkele met postale 
kenmerken. 
In een boekje van het Nationale 
Post Museum in Croot-Brittan-
nië staat het volgende: 
"In het begin van mei 1854 werd 
een aanvoerlijn per stoomschip 
tussen Danzig en de vloot in het 
leven geroepen. De dienst func
tioneerde goed; echter, brieven 
voor deze marinetroepen, die 
door België en Pruisen werden 
vervoerd, moesten volgens 
de tarieven van deze landen 
gefrankeerd worden. Om dit te 
omzeilen werd de mogelijkheid 
gecreëerd de post te laten ver
voeren door Britse marinesche
pen die het Verenigd Koninkrijk 
verlieten. De brieven die middels 
deze dienst werden vervoerd 
werden volgens het gebruikelijke 
voorkeurstarief van 1 Engelse 
Penny gefrankeerd. Het tarief 
voor de vloot vanuit het VK via 

Danzig was 3 Engelse Pence." 
Indien u dus een brief tegen
komt met Britse postzegels en 
een poststempel uit Danzig, 
dan is het zeker de moeite waard 
deze verder te onderzoeken. 

Er zijn echter wel enkele voor
beelden van Franse veldpost 
gevonden. 
Tijdens deze campagne werden 
drie specifieke Franse poststem
pels gebruikt. Over het algemeen 
werd een poststempel "Escadre 
de la Baltique" (Oostzee Eska
der) gebruikt dat voornamelijk 
voorkomt in rood, maar individu
ele afstempelmgen in blauw en 
zwart zijn ook waargenomen. 
In zijn boekje "A Crimean War 
Study" (Studie over de Krimoor-
log) uit Frangois Piat Dewa-
vrin de hypothese dat dit een 
aankomststempel voor veldpost 
uit Frankrijk zou kunnen zijn. 
Een dergelijke afstempeling 
zou nodig zijn geweest om het 
gereduceerde tarief voor deze 
brief aan te tonen, welke identiek 

was aan de Franse binnenlandse 
tarieven. Bijna alle bekende 
enveloppen hebben de Franse 30 
centimes frankering. Nog zeld
zamer dan dit poststempel is het 
vertrekstempel van het expedi
tiecorps waarvan ongeveer vijf 
voorbeelden bekend zijn. Twee 
brieven zijn gefrankeerd met 20 
centimes Napoleonzegels die 
afgestempeld zijn met "C.E.B." 
(Corps Expeditionnaire de la 
Baltique, oftewel het Oostzee Ex
peditiecorps), waarbij de afdruk 
van een aanvullend datumstem
pel is toegevoegd. 
In de Rurik veilingscatalogus 
(1992) beschrijft Martin Holm-
sten twee van dergelijke brieven: 
- Gedateerd "devant Bomarsund 

Ie 14 Aoüt 1854" (voor Bom
arsund op 14 augustus 1854). 
Veldpoststempel "Corps Expre 
de la Baltique" (Oostzee Expe
ditiecorps). 

- Gedateerd "au camp de Sonnd-
Chorka prés Bomarsund, ce 19 
Aoüt 1854" (in het kamp bij de 
kerk in Sund voor Bomarsund, 
19 augustus 1854). Veldpost
stempel "Corps Expre de la Bal
tique". De briefis gefrankeerd 
met een Franse 20 centimes 
zegel en afgestempeld met een 
in het midden "C.E.B." gestip
peld poststempel. 

Behalve de belegering van 

Bomarsund, en de uiteindelijke 
sloop ervan, had de Britse en 
Franse blokkade ten doel alle 
handel met Rusland en Finland 
te blokkeren door alle koopvaar
dijschepen te overmeesteren en 
alle fortificaties aan de kust te 
vernietigen. 
Hierdoor werd zelfs het postver
voer tussen Zweden en Finland 
geblokkeerd. Brieven werden 
in plaats daarvan langs de 
noordelijke route via Haparanda 
in Zweden en Tornio in Finland 
vervoerd, of langs de zuidelijke 
route via Denemarken, of Stettin, 
en Sint-Petersburg. De blokkade 
begon in mei 1854, en op 10 juli 
van datzelfde jaar verklaarde 
een postcirculaire dat alle post 
via Haparanda moest worden 
verstuurd. Maar het postvervoer 
tussen Finland en Aland lijkt 
onverstoord te zijn verlopen. 
In november 1854 werd de Zee 
van Aland opengesteld voor 
postboten, maar in juli 1855 werd 
de blokkade opnieuw ingesteld. 
Tegen het eind van dat jaar verlie
ten de Britse en Franse troepen 
de Oostzee, en op 1 december 
was het postverkeer weer nor
maal. 
De blokkade was echter niet 
compleet. Een privé initiatief 
organiseerde een blokkade 
brekende regelmatige vervoers
dienst vanafde late zomer van 
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1855, en zelfs gedurende de blok
kade werden er brieven over de 
Zee van Aland vervoerd. 
Onderzoekers hebben in Finse 
archieven ook paren identieke 
brieven gevonden, één verzon
den via Haparapda, de andere 
via de Zee van Aland. 
Zulke briefparen zouden een 
mooie aanvulling zijn op een 
verzameling van de postgeschie
denis van Aland. 

In 1842 werd het Kastelholm 
postkantoor naar Skarpans ver
plaatst, het plaatsje dat naast het 
Bomarsund fort was ontstaan. 
Skarpans was op weg om de 
eerste stad op Aland te worden. 
Hier woonden handelaren en 
ambachtslieden, ze hadden er 
een school en een ziekenhuis 
In de buurt. Skarpans was het 
commerciële centrum van Aland, 
maar het dorp werd evenals het 
fort vernietigd. Enkele jaren later, 
in i86i , werd Aland's eerste en 
tot nog toe enige stad Marie
hamn gevestigd. 
In 1842 werd het Cyrillische 
éénlijns Skarpans poststempel 
in gebruik genomen. Het wordt 
aangenomen dat het Skarpans 
poststempel werd gebruikt voor 
post van militaire troepen, en het 
Kastelholm poststempel voor 
burgers. 
Het Kastelholm poststempel 
is zeldzaam en Skarpans bijna 
nietbestaand. Tenminste, er is 
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gehandeld. Men zou kunnen 
zeggen dat, doordat de gestolen 
brieven werden gelegaliseerd, 
de archiefinstanties ze niet meer 
terug konden claimen. 

In een artikel in het Finse 
tijdschrift Keräilyuutiset (2008), 
verklaart de bekende expert 
Mikko Ossa dat de ondertussen 
overleden onderzoekers KarlErik 
Stenberg en D.A. Dromberg in 
een archief in Finland drie brie
ven met het Cyrillische Skarpans 
stempel hadden gevonden. 
In de Jaren Negentig was er in 
Finland nog een briefte koop, 
eigendom van een man in Abo. 
Wijlen Folke Löfström, een 
Zweed met een Nordic gouden 
medaille Aland postgeschiedenis 
verzameling, stond op het punt 
de briefte kopen maar trok zich 
terug. Hij was bang dat een of
ficieel archief het eigendom over 
de briefzou claimen, aangezien 
de afkomst ervan niet was gecer
tificeerd. 
Zo ver we weten is de brief nooit 
onderzocht, en het is niet bekend 
wat er later mee is gebeurd. 
Maar dit zou wel eens het enige 
exemplaar in privébezit kunnen 
zijn. 
Een vreemde bijkomstigheid 
in deze zaak is het feit, dat de 
enige twee nog bestaande Cyril
liscne stempels (de hardware) 
die in Finland werden gebruikt, 
behouden zijn gebleven en in 
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geen enkele bekende brief met 
het Cyrillische Skarpans in welke 
privécollectie of museum dan 
ook. 
Zelfs het lage kastjesstempel 
Skarpans, gebruikt tussen 1847
1856, is zeer zeldzaam. Deze zou 
nog zeldzamer zijn, ware het niet 
dat gedurende de Jaren Zeventig 
en Tachtig een dief zeer veel 
archieven in Finland heeft ge
plunderd. Het duurde vele jaren 
voordat deze diefstallen werden 
ontdekt, en ongeveer 2025 brie
ven met het lage kastjesstempel 
Skarpans hebben hun weg naar 
de markt gevonden. 
Tijdens een rechtszaak in 
Zweden werd een handelaar uit 
Stockholm, die veel van deze 
brieven had gekocht, onschuldig 
bevonden. Het werd vastgesteld 
dat hij te goeder trouw had 

het Postmuseum van Helsinki 
worden bewaard. Skarpans is 
daar één van. 

Bijschriften bij de afl}eelclingen 
1 BOEKJE 
In 2004 vierde de Aland Post 
de 150ste verjaardag van de 
aanval op Bomarsund meteen 
prestigeboekje. De postzegels 
zijn gebaseerd op een schilderij 
van A. LourdeLaplace. Andere 
illustraties in het boekje zijn 
gebaseerd op hedendaagse 
lithografieën gemaakt door O. 
BrierTy E. Dolby J. F. Meyer en A. 
L MorelFatio. 

2 FRANSE POSTSTEMPELS 
Frangois Piat Dewavrin laat 
deze drie poststempels zien die 
voor de Oostzeecampagne zijn 
gebruikt. "Corps Expre de la Bal

afb.8 

tique" met datum, "Escadre de 
la Baltique", en een gestippeld 
poststempel met "C.E.B.". 

3 ESKADER 
Brief van Frans marineschip 
Breslaw naar Brest gedateerd 
7 August 1854, de dag voordat 
de troepen rond Bomarsund 
ontscheept werden, en met 
poststempel "Escadre de la Bal
tique". Deze brief werd te koop 
aan geboden op een Drouot vei
ling in het najaar van 2010, maar 
de prijs van €5.000,00 bleek te 
hoog. 

4 ESKADER 2 
Een brief gedateerd 22 August 
1854 van een Franse soldaat met 
poststempel "Corps Expre de 
ia Baltique". Hij schrijft aan zijn 
ouders en kan hen vertellen dat 
de Russen zich hebben overge
geven. (Collectie van Christian 
Auschra). 

SSPINK2C)3 
Envelop van de Britse Oostzee
vloot verstuurd naar Hamp
shire via Danzig. Rond "Dan
zig/i5/6/54" datumstempel. 
Verkocht op een Spink veiling 
zomer 2010. 

6 DE OUDE POSTROUTE 
De Oude Postroute van Stock
holm naar Abo (Turku) is zeer 
belangrijk in de postgeschiedenis 
van zowel Zweden en Finland 
als Aland. De stad, Mariehamn, 
werd in i86i gesticht en viert 
daardoor dit jaar zijn 150ste 
verjaardag. Kaart: Monica Fogel
ström 

7 KASTELHOLM 1843 
Een brief uit 1843 van posthisto

risch belang. Hij is in Kastelholm 

afgestempeld, maar gedateerd 
Skarpans. Het toont aan dat de 
stempel van Kastelholm aan 
Skarpans was overhandigd. Het 
Kastelholm postkantoor sloot op 
1.8.1842, en Skarpans opende op 
diezelfde datum. (Collectie van 
wijlen Folke Löfström). 

8 KEERDRUK 
De bekendste en meest waar
devolle brief die langs de oude 
postroute over de Zee van Aland 
werd vervoerd. Brief van Helsinki 
naar Stockholm 1859 met 10 
kopek têtebêche paartje. Ver
kocht voor ca. 300.00 Zwitserse 
franken op de David Feldman 
veiling van "The Irina Collection" 
in 2003. 

Literatuur 
Andersson: The Mail Road 
Across Aland (The Archaeologi
cal Section of The Aland Govern
ment 2000). 
Greenhill, B  Gifl'ard, A: The Bri
tish Assault on Finland 18541855 
(Conway 1988). 
Piat Dewavrin, F.: A Crimean War 
Study; 1997. 
Robins, Skogsjö &. Örjans: Bom
arsund (Skogsjömedia 2004). 
Stenberg, KEWirzenius, H: 
Sällskapetför Svensk Posthisto
risk Dokumentation 1/1997. 
Sundberg, M (met aanvullingen 
van Thomas Berger): The Postal 
History of the Aland Islands 
during the Russian period (Deut
sche Zeitschrift für Russland
Philatelie nr 92/Mai 2010). 
Wilén, B: Postfärder over Alands 
hav (1985). 
Wilén, B: Eckerö Post och Tull
hus. (1998). 

%. 



VREEMDE EENDEN IN DE 
Duitse oorlogsbodems in Indische wateren fiS^^igi^ ' 

H A N T. S I E M , C L E A R W A T E R , USA 

In vele opzichten kan de twintig 
jaar, voorafgaand aan de Eerste 
Wereldoorlog een periode van 
'Naval PoweP genoemd worden. 
Het was de tijd waarin westerse 
mogendheden zich bewapenden 
om nun rol op het wereldtoneel 
te bevestigen ofte versterken. De 
bewapeningswedloop tussen de 
grootmachten kwam neer op het 
bouwen van steeds meer, steeds 
grotere en steeds snellere oor
logsbodems. Kleinere mogend
heden als Nederland maakten 
op hun eigen manier gebruik van 
gunboat diplomacy'. 

De keizerlijke marine 
Onder regie van de Pruisische 
kanselier Bismarck kwam In 
1871 de Duitse eenheid tot stand 
en werd de Pruisische Koning 
Wilhelm tot Keizer van Duitsland 
gekroond. Daarna verklaarde 
de kanselier das Deutsche Reich 
für saturiert. Bismarck wilde dat 
Duitsland zich zou concentreren 
op een machtspositie in conti
nentaal Europa en voelde weinig 
voor het creëren van Duitse kolo
nies. Hij vond het niet de moeite 
waard om daarmee de irritatie 
van Engeland en Frankrijk op te 

Oorlog wordt vaak voorbereid in vredestijd. In dit 

artikel wijst Han Siem op de herhaalde aanwezigheid 

van Duitse oorlogsbodems in Indische wateren. Hij 

belicht de achtergrond en laat de sporen van deze 

aanwezigheid zien in de Indische correspondentie, 

voorafgaand aan de Eerste Wereldoorlog. 

wekken. Andere groeperingen 
binnen Duitsland keken echter 
gretig uit naar uitbreiding van 
Duits territorium overzee. Nati
onaal prestige en het uitbreiden 
van de exportmarkt speelden 
daarbij een rol. Uiteindelijk gaf 
Bismarck toe. Zo ontstonden 
vanaf 1884 de eerste Duitse 
Schutzgebiete. 

Om deze gebieden te 'schüt
zen' was natuurlijk een vloot 
nodig. De Kaiserliche Marine 
was in 1872 louter opgezet om 
de Duitse kust te bewaken. De 
thuishavens waren Kiel voor de 
Oostzee en Wilhelmshaven voor 
de Noordzee. In Kiel werd een 

marine academie opgericht voor 
de opleiding van officieren. In 
1872 werd ook een 10-jaren plan 
opgesteld voor de modernisering 
van de vloot. Pakweg tien jaar 
later, toen deze modernisering 
was gerealiseerd, kon de Duitse 
marine dus mooi meedoen met 
de bescherming van de Duitse 
belangen overzee. In 1887 werd 
begonnen met het graven van 
het Noord-oostzeekanaal waar
mee het manoeuvreren van de 
vlooteenheden aanmerkelijk kon 
worden verbeterd. 
In 1888 overleed Keizer Wilhelm. 
Zijn opvolger, de kroonprins, 
stond bekend als pro-Engels en 
liberaal. We zullen nooit weten 

eeograph Ansichfskaffen G B S « 2 1 go»c^u l l ^ &BGMK»a93B'* 

Ap 7 De haai van Kiautschou, afgebeeld op een prentbnejkaart De baai werd m i8g8 door Duitsland op China veroverd om te dienen als steunpunt voor 
de i<eizerlijke Marine De baai vormde een ideale natiAurlijke haven voor het Oost-Azie eskader 

hoe de wereldgeschiedenis zou 
zijn verlopen als Keizer Friedrich 
III niet al na 99 dagen was 
overleden. Hoe het mogelijk was 
dat zijn keelkanker aanvankelijk 
verkeerd werd gediagnosticeerd 
en welke arts(en) hiervoor 
verantwoordelijk was (waren), 
is een heel ander verhaal. In elk 
geval werd in 1888 uiteindelijk 
zijn zoon, Wilhelm II, als Duitse 
Keizer gekroond. 
De jonge Wilhelm was vastbe
raden het nog beter te doen dan 
zijn grootvader Hij schoofde 
voorzichtige Bismarck aan de 
kant en begon opgewekt met een 
expansiepolitiek. Hij vond dat 
sommige wereldmachten in ver
val waren geraakt en om daarvan 
te profiteren had Duitsland een 
vloot nodig. De Keizer was ver
zot op uniformen en als Groot 
Admiraal van de Duitse marine 
had hij grote plannen. 

Kiautschou 
Voor de ontplooiing van de Duit
se vloot werd gezocht naar een 
strategisch steunpunt in Azië. 
Het verzwakte China was een 
geschikt slachtoffer. De Duitsers 
zochten op hun gemak naar een 
geschikte plek voor hun marine-
Basis. In 1896 bezocht admiraal 
Tirpitz persoonlijk de baai van 
Kiautschou, waarover in Berlijn 
zulke gunstige rapporten waren 
ontvangen. Toen op 1 november 
1897 twee Duitse missionaris
sen werden vermoord, was de 
reactie bliksemsnel. De Chinese 
regering was nog niet eens op 
de hoogte van het gebeurde 
toen de orders voor de Duitse 
kruisers bij Sjanghai al uitgin
gen. In de vroege ochtend van 
14 november verschenen drie 
kruisers voorTsingtau en werden 
Duitse troepen aan land gezet. 
Zij hadden iets meer dan twee 
uren nodig om het garnizoen 
te overmeesteren. MetTsingtau 
kreeg het Oost-Azië eskader een 
thuishaven waarmee Oost Azië 
en Oceaniëwerd bestreken. 
Een prentbriefkaart uit deze 
periode (afb. i ) laat zien waarom 
de Duitsers zo happig waren de 
baai van Kiautschou in handen 
te krijgen. Zij kregen daarmee 
de beschikking over een ideale 
natuurlijke haven, waar onder 
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Aß 2 Unsere Manne in China (Berlijn, igoij 

beschutting herstel- en onder
houdswerkzaamheden konden 
worden verricht. Hoewel de stad 
Kiautschou Chinees gebied bleef, 
gaven de Duitsers hun kolonie 
dezelfde naam. Als nieuwbak
ken koloniale mogendheid was 
Duitsland vastbesloten te laten 
zien hoe efficiënt een kolonie 
tot ontwikkeling kon worden 
gebracht. Kiautschou had vanaf 
het begin een aparte status. 
In tegenstelling tot de andere 
Duitse koloniën, die onder toe
zicht stonden van het Ministerie 
van Koloniën {Reichsi<olonialamt) 
ressorteerde Kiautschou onder 
de admiraliteit {Reichsmarine-
amt). De Duitsers waren maar 
wat trots op hun steunpunt in 
China en in de geest van de tijd 
maakten zij daar geen geheim 
van (afb. 2). 
Wat is van deze aanwezigheid 
van Duitsland in Oost Azië 
terug te vinden in de filatelie van 
Nederlands-Indië? 

Groeten uit Batavia 
Op het 4''' UPU congres in 
Wenen in 1892 werden regelin
gen getroffen voor de post van 
Paquebots. Daarbij werden ook 
mogelijkheden geopend voor 
postverzending van oorlogsbo
dems naar hun moederland. Als 
resultaat werden vanaf 1895 op 

de schepen van de Kaiserliche 
Deutsche Marine voorzieningen 
getroffen voor de verwerking van 
post. De Marine Schifspost is een 
gespecialiseerd onderdeel van de 
Duitse filatelie. Het werk van en

kele zeer actieve studiegroepen 
werd recent vastgelegd in een in
drukwekkend handboek^ waarin 
o.a. vrijwel alle scheepsbewegin-
gen van de Keizerlijke Marine 
kunnen worden geraadpleegd. 
Het stempel Kais. Deutsche 
Marine Schifipost No 46 op een 
Indische briefkaart (afb. 3) is af 
komstig van de SMS IHansa. De 
Hansa was een grote kruiser van 
de Victoria Luise klasse. Tussen 
1895 en 1898 werden vijf schepen 
van deze klasse gebouwd, 
speciaal ontworpen om overzee 
te worden ingezet. Het dek van 
deze schepen was beschermd 
dooreen bepantsering van loo 
mm dik. 
De SMS Hansa werd gebouwd 
op de Vulcan scheepswerf in 
Stettin en liep op 12 maart 1898 
van stapel. Het schip werd op 
20 april 1899 door de marine 
in dienst genomen. Na enkele 
proefvaarten vertrok de Hansa 
op 16 augustus 1899 voor haar 
'maiden voyage' naar Oost-Azië. 
De kaart met de route van deze 
reis (afb. 4) is overgenomen van 
de website die aanhet schip is 
gewijd'. De route laat zien, dat 
de Hansa op weg naar haar be
stemming een uitstapje maakte 

naar Nederlands-Indië. Er 
werden stops gemaakt in Batavia 
(18/1/00-24/1/00), Probolinggo 
(26/1/00-31/1/00) en Ampenan 
(1/2/00). De kaart naarOels in 
Neaer-Silezië (momenteel Oles-
nica in Polen) werd aan boord af 
gestempeld op 23 januari 1900, 
de laatste dag voor het vertrek 
uit Batavia. Voor verzending naar 
Duitsland was het binnenlands 
tarief van 5 Pfennig toereikend, 
maar de briefkaart heeft ook nog 
een frankeerwaarde voor ver
zending als Indische briefkaart 
naar Duitsland {jYi cent). Het 
lijkt erop dat de afeender eerst 
van plan was de kaart aan wal te 
posten maar uiteindelijk anders 
besloot (vergeten misschien). 
De achterzijde is volgeschreven 
met een authentiek reisverslag. 
Als aanhef'Liebe Eitern, Sind i8 
... glücklich hier angekommen...' 
en verder bijzonderheden over 
zijn reis '... Probolin^o... kleinen 
Rundreise... und kommen am i^. 
Februar wider in Singapore an... 
von dort... Tsintau-Kiautschou'. 
Een ander bemanningslid van de 
SMS Hansa was Wilhelm Kaudel 
(1881-1968). Kaudel hield van ziin 
reizen op het schip een dagboek 
met foto's bij, dat door zijn klein
zoon op de eerder genoemde 
Hansa website is te raadplegen^. 
De notities van de 19-jarige 
matroos over zijn bezoek aan 
Batavia bieden een interessant 
tijdsbeeld: In Batavia gingen wir 
in Hafen und somit auch mehrere 
male an Land. Wir besichtigten 
auch unter vielem anderen die 
Kasernen-Anlagen der holländi
schen Fremdenlegion, unter welche 
viele Deutsche dienen. Auch trafen 
wir mehrere Landsleute, ja sogar ei
nes unserer Kameraden {Fritz Voigt 
aus Hannover) hier schon lo Jahre 
dienenden Bruder Die Freude war 

Nederlandöcli-Iiidië, 
orloutoles ntelandaiseii.) 
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Afi) 3 Indische bnefkoart, afgestempeld Kais Deutsche Manne Schiffspost No 46 aan boord van de SMS Hansa op de laatste dag voor het vertrek uit 
Batavia 
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gross, wir konnten jetzt durck\ die
sen Legionär unseres Kameraden 
nälneren Einblick tun in die fami
liären Gegebenheiten. Er erklärte 
uns unter anderem, dass das Leben 
dort wohl familiär zu beriehten sei, 
jedoch aber ohne Bedeutung, denn 
jeder Legionär bekommt dort eine 
grössere Buschhütte angewiesen, 
selbige ist für ihn zu gleicher Zeit 
Wachstation. Auch bekommt er 
von der Regierung eine Malai
enfrau gestellt, die entstehenden 
Kinder gehören der holländischen 
Regierung und nicht den Eltern, da 
selbige ja nicht verehelicht sind. Die 
Jungen werden später wieder Legi
onäre und die Mädchen wiederum 
deren Frauen. 
Op 15 maart T900 arriveerde de 
SMS Hansa in haar thuishaven 
waar zij verenigd werd met 
haar zusterschip, SMS Hertha, 
dat een jaar eerder in Tsingtau 
was gearriveerd. In juni raakten 
beide schepen betrokken bij 
de vijandelijkheden rond de 
Bokseroorlog. Zij werden naar 
de rede van Taku gedirigeerd en 

Aß) 4 Route van de 
'maiden voyage' van 
de SMS Hansa (T^OO) 

Pa^ifu Op weg van Kiel naar 
Occuii Ktautschou maakte 

de Duitse kruiser een 
uitstapje naar Batavia 

, , (15), Probobnggo f i6j 
 * ' ^*^> ß" Ampenan (ly) 

. Bron website SMS 
y '"^ ' Hansa. 

een reis ondernomen naar het 
Zuiden, waarbij o.a. Nederlands
Indië werd aangedaan. Ti)dens 
de tweede reis verzond een 
bemanningslid van de Hertha 
een ansichtkaart met groeten 
uit Batavia naar het thuisfront in 
Tsingtau (afb. 5). 
Van de post die door de Marine 
Schifspost werd verwerkt, be
stond een kwart uit ansichtkaar
ten. Groeten uit Batavia werden 
verstuurd door nog een ander 
Duits bemanningslid (afb. 6). 
Het stempel Marine Schifspost 
No 42 (afb. 7) is afkomstig van 
SMS Fürst Bismarck. De Bismarck 
was het eerste pantserschip 
van de Keizerlijke Marine, een 
nieuwe generatie van gepant
serde oorlogsbodems. Tijdens 
de Bokseroorlog was de Bismarck 
het vlaggenschip van het oost 
Azië eskader. In 1909, met de 
komst van de volgende generatie 
pantserschepen, keerde SMS 
Fürst Bismarck Xe'rug naar Europa. 
Een reclame zegel met de afbeel
ding van het pantserschip (afb. 
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Aß) 5 Ansichtkaart uit Batavia van een bemanningslid van de SMS Hertha aan het thuisfront in 
Tsingtau. SMS Hertha was het zusterschip van SMS Hansa Beide kruisers participeerden m de 

geallieerde acties tijdens de Bokseroodog (igot) 

hun manschappen participeer
den in de vergeefse poging van 
de Britse viceadmiraal Seymour 
op te rukken naar Peking. Later, 
in augustus, namen zij deel aan 
de uiteindelijke bezetting van de 
Chinese hoofdstad^. SMS Hertha 
bleef tot 1905 in Oost Azië ge
stationeerd. In die jaren verbleef 
het schip voornamelijk rond de 
kust van China en de wateren 
rond Japan. Twee maal werd 

8) stamt waarschijnlijk uit deze 
periode. 

SMS Scharnhorst 
Typerend voor de bewapenings
wedloop tussen Duitsland en 
Engeland, voorafgaand aan de 
Eerste Wereldoorlog, was het 
hoge tempo waarin oorlogs
schepen werden vervangen door 
steeds beter bewapende en 
steeds snellere schepen. SMS 

'VmJs.ï 

Afb 6 Croet uit Batavia van een Duitse schepeling (zie afb 7 voor keerzijde) 
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Afb 7 Ansichtkaart, afgestempeld Kaïs Deutsche Marine Schijfspost No 43 aan boord van de SMS 
Fürst Bismarck Tijdens de Bokseroorlog was de Bismarck het vlaggeschip van het oost Azie eskader. 

Scharnhorst (afb. ga) was de 
eerste van een generatie pantser
schepen die in 1907 in gebruik 
werd genomen. Aanvankelijk 
bestemd voor de Hochsee Flotte 
(Noordzee vloot) werden de 
Scharnhorst en haar zusterschip 
de Cneisenau beter geschikt be
vonden voor koloniale dienst in 
het Verre Oosten. In 1909 vertrok 
SMS Scharnhorst naar Tsing
tau, in 1910 gevolgd door SMS 
Cneisenau. Op de heenreis naar 
Tsingtau ontmoette de Scharn
horst de terugkerende Fürst 
Bismarck in Colombo, waar SMS 
Scharnhorst het nieuwe vlaggen
schip van het OostAzië esKader 
werd. Het schip vormde met 
haar zusterschip SMS Cneisenau 
de harde kern van het OostAzië 
eskader Beide oorlogsbodems 
beschikten over een voortreffelijk 
getramde bemanning^. Twee 
maal wonnen Scharnhorst en 
Cneisenau tijdens schietoefenin
gen de Beker van de Keizer voor 
het schip met de beste artillerie 
prestatie. Ongetwijfeld was dit 
mede te danken aan de bevel
hebber van hun eskader, schout
bijnacht Maximilian von Spee. 
Von Spee had tijdens zijn carrière 
een gedegen reputatie opge
bouwd als artilleriespecialist. 
In 1913 werd hij bevorderd tot 
Konteradmiral (schoutbijnacht) 
en benoemd tot bevelheober van 
het OostAzië eskader. 
In de Keizerlijke Marine was von 
Spee een opvallende persoon. 

Het merendeel van het oflRciers
korps was gerekruteerd uit de 
middenstand en was overwe
gend van Protestante signatuur. 
Daartegenover stamde von Spee 
af van een Katholiek aristo
cratisch geslacht, waarvan de 
oorsprong terug was te voeren 
tot de twaalfde eeuw. Afgezien 
van zijn afkomst was OOK zijn 
gestalte opvallend. Von Spee was 
de langste persoon van zijn eska
der en stond zo kaarsrecht 'dat 
het leek alsof hij een bezemsteel 
had in geslikt'. Zijn beide zonen, 
ook marineofficieren, kwamen 
met hem mee naar het Verre 
Oosten en deden dienst op SMS 
Cneisenau en SMS Nürnberg. 
Evenals andere Duitse oorlogs
schepen in Tsingtau maakte de 
Scharnhorst met enige regel
maat reizen naar het Zuiden. 
Blijkbaar vond men dat de 
oorlogsbodems tijdens de barre 
NoordChinese wintermaanden 

■miiiiiiiMMl 
Aß 8 Reclame zegei uit de serie Deutsche 

Marine, uitgegeven door de kantoorboekhandel 
A Friedrich in Leipzig ImgoQwerdde 

Bismarck uit Kiautschou terug geroepen naar 
Europa 
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Aß go Het pantserschip SMS Scharnhorst, vanaf zg april 7909 vlaggenschip van het OostAzie 
eskader van de Keizerlijke Marine 

',■•̂  , ^^  i " 

Afo gb In 7970 maakte SMS Scharnhorst baareerste reis naar het zuiden Tijdens het verblijf in 
Sabang (410) werd deze ansichtkaart verzonden naarde Duitse thuishaven {zie ook afb ga) 

elders onder aangenamere om
standigheden nuttiger activitei
ten konden ontplooien. Tijdens 
de eerste reis naar het zuiden 
verzond een bemanningslid van 
de Scharnhorst uit Sabang een 
ansichtkaart van het schip naar 
de Duitse thuishaven (afb. gb). 
Het pantserschip verbleef van 
4 tot 10 februari igno in Sabang 
en deed vervolgens Padang, 
Labuan, Manilla, Amoy en 
Shanghai aan, om uiteindelijk op 
22 maart (hoera, eindelijk lente!) 
in Tsingtau terug te keren. 
Dergelijke buitenlands rei
zen met zijn vlaggenschip 
hielden voor von Spee als 
(aristocratische) bevelhebber 
sociale verplichtingen in als het 
bezoeken van een eindeloze 
reeks van recepties, banketten 
en tuinfeesten. Uit brieven aan 
zijn vrouw weten we nu dat hij 
daar een grondige hekel aan had. 
Hij had geen hoge dunk van het 
Europese koloniale leven (simpel 
en 'weinig verfijnd'). Natuurlijk 
moest hij niets hebben van de 
'moderne Amerikaanse dan
sen' die hij in Singapore zag 
en de tango in Manilla vond hij 
bepaald onfatsoenlijk. 
Op de laatste tocht naar het 
zuiden voor het uitbreken van de 
Eerste Wereldoorlog werd SMS 
Scharnhorst begeleid door de 
kanonneerboot SMS Tmr, een 
oudgediende die de Bokseroor
log nog had meegemaakt. In Me

dan verzond een bemanningslid 
een aangetekende briefkaart naar 
een familielid in Oost Friesland 
(afb. io) . Dit familielid moet 
een postzegelverzamelaar zijn 
geweest wamt de briefkaart 
is tamelijk bont gefrankeerd. 
Scharnhorst en Tiger hadden 
Bangkok en Penang aangedaan 
en zouden via Singapore, Ma
nilla en Hongkong naar China 
terugkeren. 

Ansichtkaarten naar Kiel 
Voor de meeste eenheden van 
het OostAzië eskader was Kiel 
de Duitse thuishaven. Dat maakt 
het de moeite waard briefkaarten 
die vanuit NederlandsIndië 

naar Kiel zijn verzonden, nader 
te bekijken. De ansichtkaart uit 
Ternate (afb. n) werd verzonden 
door een bemanningslid van 
'SMS Planet, Neu Guinea'. 
Naast (het voorbereiden van) 
krijgshandelingen voerde de Kei
zerlijke Marine ook wat vriende
lijker activiteiten uit. SMS Planet 
stond te boek als Vermessungs
schiff. In 1861 had het Pruisische 
Departement van Marine een 
hydrografisch bureau opgericht. 
In 1891 werd begonnen met het 
systematisch verzamelen van 
gegevens van de kustgebieden 
van de Duitse kolonies. In de 
jaren 19061907^ maakte SMS 
Planet voor de Keizerlijke Marine 
een expeditie naar de zuidelijke 
Atlantische Oceaan, de Indische 
oceaan en de zuidwest Pacific, 
voornamelijk rond Duits Nieuw 
Guinea. Het oceanografisch 
werk stond onder leiding van 
Wilhelm Brennecke (18751924). 
De wetenschappelijke metingen 
werden verricht door marineof
ficieren en de scheepsarts. Op 
een ansichtkaart naar Kiel schrijft 
de afzender dat het schip op het 
traject CebuTernate een diep
tepeiling vemchtte van 9788 m 
(N.B. Cebu ligt in de Filippijnen). 
Ternate was de hoofdstad van cfe 
residentie Ternate die i m 911 niet 
alleen de noordelijke Molukken 
omvatte maar ook het noordelijk 

< * * 

deel van Nederlands Nieuw 
Guinea. De scheepsroutes naar 
Nederlands Nieuw Guinea verlie
pen in deze tijd grotendeels via 
de rede van Ternate of de haven 
van Ambon. 
Een andere ansichtkaart van 
een Duitser naar zijn familie in 
Duitsland werd verzonden uit 
Ambon (afb. 12). Behalve een 
mooi vierkantstempel Amboina 
en een duidelijk aankomststem
pel laat de kaart op het eerste 
oog weinig bijzonders zien. Met 
Kiel als bestemming is een na
dere inspectie echter de moeite 
waard. Bovenaan, naast de naam 
van de afzender, is ook (met 
enige moeite) SMS Leipzig/ Ma
rineposthureau / Berlin te lezen. 
De ansichtkaart naar Kiel is dus 
verzonden door een opvarende 
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Afb 10 In 7974 maakte SMS Scharnhorst haar laatste reis van naar het zuiden, deze keer begeleid 
door de kanonneerboot SMS Tiger Een bemanningslid van dit schip verzond in Medan een aange

tekende briefkaart naar een familielid in OostFriesland 

Afb 77 Het VermessungsschfSMS Planet verrichtte oceanografsche metingen, met name rond 
Duits NieuwCuinea Op deze ansichtkaart naar Kiel schrijft de afzender dat op het traject Cebu

Ternate een dieptepeiling werd vernuft van g y88 m 

van de SMS Leipzig naar een 
familielid in zijn thuishaven. 
De SMS Leipzigvjas een lichte 
kruiser van de Bremen klassel 
De snelle kruisers van de Bre
men klasse werden gebouwd in 
de jaren 19041907 en konden 
voor diverse doeleinden worden 
ingezet. SMS Leipzigwerd 
gebouwd op de Weser scheeps
werf in Bremen en liep op 31 
maart 1905 van stapel. Het schip 
werd op 20 april igo6 door de 
marine in dienst genomen en 
maakte deel uit van het escorte 
van het keizerlijk jacht tijdens het 
gebruikelijke zomerreisje van de 
keizer naar de Noorse fjorden. 
Op 8 september! go6 vertrok de 
Leipzig om zich bij het OostAzië 
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fb 72 Op deze ansichtkaart uit Ambon naar Kiel is bovenaan 
naast de naam van de afzender ook (met enige moeite) 

SMS Leipzig I Monnepostbureau / Berlin te lezen 

Afb 73 SMS Leipzig vertrok op 8 september igo6 voor haar maiden voyage vanuit Kiel naar het 
oosten De kleine kruiser deed tijdens deze reis op 77 december Ambon aan op weg naar Hongkong 

waar het schip zich op yjanuan voegde bij andere eenheden van het Oost Azie eskader 

eskader te voegen Ook deze 
kruiser maakte tijdens de 'mai
den voyage' een uitstapje naar 
de Indiscne archipel via Sabang, 
Belawan Deli, Batavia en Soera-
baja naar Ambon Het schip 
verbleef van 15 tot 22 december 
in Ambon om daarna te vertrek
ken naar Hongkong (7/1/i 907). 
waar de kruiser zich DIJ andere 
eenheden van het Oost-Azie 
eskader zou voegen (afb 13) 
De verdere lotgevallen van de 
SMS Leipzig komen grotendeels 
overeen met die van het Oost-
Azie eskader, Toen de Eerste 
Wereldoorlog uitbrak en Japan 
de zijde van de Geallieerden 
koos, bevond von Spee zich met 
een smaldeel van twee zware en 
dne lichte kruisers in de Pacific 
Op 1 november!914kwam het 
voor de Chileense kust bij de 
plaats Coronel tot een zeeslag, 

waarbij twee Britse verouderde 
kruisers werden vernietigd Het 
was meer dan een eeuw geleden 
dat de Royal Navy een zeeslag 
had verloren maar de Duitsers 
hadden de helft van hun munitie 
verbruikt en hun bevoorrading 
was in moeilijkheden geraakt 
Von Spee kon daarom de feest
stemming met delen waarmee 
z:jn schepen in Valparaiso door 
de opgetogen Duitse kolonie 
werden ontvangen Toen hem 
bloemen werden aangeboden, 
was zijn reactie 'dat deze het 
goed zouden doen voor zijn 
graf Von Spee had opdracht 
gekregen, de thuishaven in 
Europa te bereiken Hi jvoerom 
kaap Hoorn en besloot toen Port 
Stanley op de Falkland eilanden 
aan te vallen om daar het radio 
communicatiestation en de 
kolenvoorraden onbruikbaar 

te maken Toen hij voor Port 
Stanley verscheen, bleek echter 
dat daar de avond tevoren net 
een sterke Bntse eenheid was 
aangekomen die na de nederlaag 
bij Coronel de opdracht hadden 
gekregen zijn eskader te onder
scheppen en te elimineren De 
Britse oorlogsbodems waren wat 
betreft bewapening, snelheid en 
bepantsenng superieur Na een 
kat en muis spel kwam het tot 
een zeeslag waann beide Duitse 
grote kruisers werden vernietigd 
Het vlaggenschip, SMS Scharn-
horst, verging met man en muis 
In de slag kwamen von Spee en 
zijn beide zonen om Ook de 
Leipzig werd tot zinken gebracht, 
er waren slechts 18 overleven
den De slag bij de Falkland 
eilanden betekende efl^ectief de 
ondergang van het Oost-Azie 
eskader 

Het verlies was moeilijk voor de 
Duitsers te verwerken Zoals wel 
vaker gebeurt bij een vernietigen
de nederlaag, werd een uitweg 
gezocht in legendevorming en 
neldenveren ng Er ontstond een 
hype rond Der letzte Mann vom 
Kreuzer Leipzig Het schilderij 
van de eenzame matroos op het 
zinkende schip, die de vlag van 
de Keizerlijke Marine omhoog 
houdt, werd talloze malen gere
produceerd op briefkaarten en 
prenten (afb 14) 
Met de ondergang van het Oost-
Azie eskader kwam een einde 
aan de herhaaldelijke aanwezig
heid van al die Duitse oorlogs
bodems m Indische wateren 
Deze opmerkelijke penode heeft 
nauwelijks vijftien jaar geduurd. 

Literatuur 

n ^ ^ ^ 

Afb 14 Der letzte Mann vom Kreuzer Leipzig Het dramatische beeld van de eenzame matroos die de vlag ophoudt op de zinkende kruiser Leipzig 
werd geschilderd door de manneschilder Ham Bohrdt en talrijke malen gereproduceerd Deze legende kan historisch met worden bevestigd V/el is 

gedocumenteerd dat vier mannen van de getroffen kruiser Nürnberg zich vastklampten aan het schip en wuifden meteen vlag Zij werden door de 
Britten opgevist uit zee 

' van der Peet, A J Belangen 
prestige Nederlandse gunboat ^ 
diplomacy omstreeks 1900 ; 
(Amsterdam 1999) 

^ Pohlmann L en Kessing, J 
Handbuch und Katalog der 
deutschen Marine-SchifFspost 
und Mannepost 1895-1914 
(Bremen 2009) 

' http //www sms-hansa de/ 

* Kaudel, W Zurennnerungan 
I meiner Dienstzeit http j/v/vm 

sms-hansa de/ 

' Siem, H T Ter bescherming 
der Nederlandse belangen 
Nederlandse mariniers in China 
1900-1920 (Filatelie juli/augus 
tus 2009) 

« Massie, R K Castles of steel Bn-
1' tam, Germany and the winning 

of the Great War at Sea (New 
York 2003) 

' History of Oceanography News
letter Wilhelm Brennecke and 
SMS Planet, 1906 1907 ISSN 
1013-3917 

* Wikipedia Duitsland SMS Leip 
zig (1905) 



Aankomende Postzegel- en Muntenbcurzen: 

Van der Valk 
15 mei Den Haag - Wassenaar. 

Zijdevveg 54 
Het Veerhuis. 29 mei .... , , Nijemonde 4 

^ . . De Nobelaer. 
A. van Bercncmlaan 2 

De volgende halfjaarlijkse MPO-postzegeKe 
ook ansichtkaarten en \aria geveild worden. \ im 

2&3septembcr2011. 
Voor deze veiling kunt ii inzenden tm \ rijdaii )• 

Wilt u uw verzameling laten veilen? Neem dan contact op 
met MPO en wij verzorgen professionele begeleiding \an 
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Korenstraat 104-7311 LP Apeldoorn 
Tel. {055)-521 54 26. 
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7440 AD NIJVERDAL 
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RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 
EMAIL info@leopardi.nl 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 
VEILING 173 
zaterdag 7 mei 2011 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 2 mei t/m vrijdag 6 mei 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 7 mei van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: zaterdag 7 mei van 11.00 tot 12.30 uur 
de zgn. 'kleine kavels' en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 174 wordt gehouden op 2 juli 2011 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

l/l/. V. Leopard!, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 
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aanbiedingen en evenementen 

WAARBORG 

NVPH Internet Waarborg, 
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luxe postfris 

catw. 395,- onze prijs 265,-

VK6 

NEDERLAND 

Nederland 1938 
Compleet jaar 

3 gewilde series 
nrs. 305/317 
luxe postfris 

catw. 114,50 onze prijs 69,-

VK7 

NEDERLAND 
ßjjs^ji |!£É£g I I S E É ^ 

ZM 1 Ml 

M 
Ml i 

Nederland 1940 
Guilloche opdrukken 

beperkt voorradig 
nrs. 356/373 
luxe postfris 

catw. 212,- onze prijs 98,-

VK8 

NEDERLAND 

Nederland 1940-1947 
Konijnenburgserie 

zo van het vel 
nrs. 332/349 
luxe postfris 

catw. 636,50 onze prijs 319,-

VK9 

NEDERLAND 

Nederland 1942 
Legioenblokken 

schaars en voordelig! 
nrs. 402/403B 
luxe postfris 

catw. 290,- onze prijs 159,-

VK10 

NEDERLAND 
ffiimw 

[SfflM 
aiiiM^iHni 

Nederland 1949 
Juliana En Face 

waanzinnig voordeel!!! 
nrs. 518/537 

ongestempeld 
catw. 1660,- onze prijs 325,-

VK11 

NEDERLAND 

0 mïïra aaSSi JiffS 

Nederland 1950 
Ie dag envelop, nr E.1 

ontbreekt in veel collecties, 
nu voordelig! 

netjes geadresseerd 
catw. 1600,- onze prijs 795,-

VK12 

NEDERLAND 

iÊÊitUmi i 
Nederland 1970-1974 

Collectie Ie dag enveloppen 
luxe blanko, inclusief a-nrs. 

nrs. 102-136a 
luxe blanco 

catw. 239,- onze prijs 98,-

VK13 

NEDERLAND 

l'feD 

Nederland 1969 
Automaatboekje 9B 

het schaarse tekstboekje 
nr. PB9B 

luxe postfris 
catw. 160,- onze prijs 79,-

VK14 

RLAND NEDERLAND 

mm^ 
Nederland 1913-1950 

Cour de Justice 
mini collectie voor mini prijs 

nrs. Dienst 1/26 
mooi gestempeld 

catw. 369,50 onze prijs 175,-

VK15 

Nederland 1925-1933 
Roltanding 

8 complete series 
nrs. R71/101 

mooi gestempeld 
catw. 430,- onze prijs 198,-

VK16 

Nederland 1951 
Luchtpostmeeuwtjes 

waanzinnig voordeel!!! 
nrs. LP12/13 

ongestempeld 
catw. 700,- onze prijs 150,-

VK17 

NEDERLAND 

Nederland 1950-1959 
Complete set inclusief Kerken, 

Itep en Rembrandt 
IVlaar liefst 163 zegels 

nrs. 549/616 en 641/735 
luxe postfris 

catw. 840,- onze prijs 219,-

VK18 

THEO PETERS 
Nleuwezijds Voorburgwal 252 • 1012 RR Amsterdam 

Winkel geopend: 
ma/za 10.00-17.00 uur 

of 24 uur per dag 
»AnAnA/TUC/->DCTCDC rr\Mi 

252 



EUROKNALLERS BESTELFORMULIER 
aantal 

...X 

...X 

... X 

...X 

... X 

... X 

... X 

... X 

...X 

... X 

... X 

...X 

...X 

...X 

...X 

... X 

...X 

...X 

...X 

...X 

...X 

... X 

... X 

... X 

... X 

...X 

...X 

... X 

... X 

... X 

... X 

...X 

...X 

...X 

...X 

...X 

... X 

... X 

...X 

...X 

...X 

...X 

...X 

... X 

... X 

...X 

...X 

...X 

...X 

... X 

... X 

...X 

jaar 
1941 
1943 
1946 
1946 
1946 
1947 
1947 
1948 
1948 
1948 
1949 
1954 
1957 
1957 
1957 
1958 
1959 
1959 
1960 
1960 
1960 
1961 
1962 
1962 
1962 
1963 
1963 
1964 
1964 
1965 
1965 
1956 
1966 
1967 
1958 
1968 
1969 
1969 
1970 
1970 
1970 
1971 
1971 
1971 
1972 
1972 
1972 
1973 
1973 
1973 
1974 
al deze 50 

omschrijving 
zomer 
zeehelden 
hulpzegels 
prinsessen 
kind 
zomer 
kind 
zomer 
jubileum 
inhuldiging 
kind 
luchtvaart 
de ruyter 
rode kruis 
europa 
europa 
europa 
kim 
vluchtelingen 

nummer 
392/396 
412/421 
449/453 
454/459 
459/473 
490/494 
495/499 
500/503 
504/505 
506/507 
508/512 
647/648 
693/694 
595/699 
700/701 
713/714 
727/728 
729/730 
736/737 

volksgezondheid 743/744 
europa 
kind 
zomer 
telefoon 
kind 
rode kruis 
kind 
zomer 
kind 
zomer 
kind 
zomer 
kind blok 
kind blok 
zomer 
kind 
zomer 
kind 
zomer 
hartstichting 
kind 
zomer 
bernhard 
kind 
zomer 
rode kruis 
kind 
zomer 
gelegenheid 
kind 
milieu 

series 

rMEGA^ 
i OPRUIMING i 

745/746 
759/763 
766/770 
771/773 
779/783 
795/799 
802/805 
812/815 
830/834 
842/846 
849/853 
859/863 
875 
899 
901/905 
912/916 
920/924 
932/936 
965/969 
975/977 
978/982 
985/989 
992/995 
996/1000 
1003/1006 
1015/1019 
1020/1023 
1026/1029 
1032/1035 
1038/1041 
1043/1045 

prijs 
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1," 
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-
1,-

50,-

Max. 5 
PER SOORT 
PER KLANT" 

Leveringsvoorwaarden: 
Levering zolang de voorraad strekt. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 
Orders vanaf € 100,- (binnen Nederland) franco, daaronder € 2,75 kosten. 

Dit formulier graag in een envelop (postzegel niet no(dlg) naar: 

Theo Peters Numismatielc, Antwoordnummer 11338,1000 PJ Amsterdam 

Naam: 

Straat + huisnummer: 

Postcode: 

Telefoonnummer: 

E-mail: 

Handtekening: 

Relatie nr: m / V 

Woonplaats: 

' >Lyw>mfeiiMiiiii^^ 

BESTELBONUS Kruis de gewenste 
bestelbonus aan! 

1 per klant 

Bestellingen 
tot € 100.-

Amphilexzegels 
1967 

• serie van 3 zegels 
• postzegel op postzegel 
• tentoonstellingszegels 
• luxe postfris 

GRATIS! 

Bestellingen van 
€ 100,- tot € 300,-

Exclusieve 
steelloupe 
• beste acryllens 
• modern design 
• 75 mm doorsnee met handvat 

GRATIS! 

Bestellingen 
vanaf € 300,-

H 
Rode Kruiszegels 
1927 

• serie van 5 zegels 
• een van de eerste 

goededoelenseries 
• luxe gestempeld 

GRATIS! 

Stuurt u mij a.u.b. de volgende artikelen: 
. x V K I 
.xVK2 
.xVK3 
. xVK4 
. xVKS 
. xVK6 
. xVK7 
. xVK8 
. xVK9 
. xVKIO 
. X VK 11 
.XVK12 
. XVK13 
. XVK14 
.XVK15 
. x V K i e 
,xVK17 
.XVK18 

129,-
2495,-
1495,-
249,-

75,-
265,-

69,-
98,-

319,-
159,-
325,-
795,-

98,-
79,-

175,-
198,-
150,-
219,-

En verder: 

Verzeker uw zending voor slechts € 1,50 
tegen verlies en diefstal. 

Subtotaal € 

D Ja, ik verzeker mijn zending tegen verlies en diefstal € 1,50 

D Verzendkosten zegels, munten, etc. onder € 100,- (binnen Nederland) € 2,75 

D Verzendkosten albums, catalogi, supplementen (binnen Nederland) € 7,-

D Verzendkosten buitenland worden door ons berekend € 

Totaal € 

Bestel vandaag nog 
Telefoon 020-6222530 
Fax 020-6222454 
E-mail info@theopeters.com 

zie ook onze website 
www.theopeters.com 

mailto:info@theopeters.com
http://www.theopeters.com


KONINGIN WILHELMINA, 
HELDHAFTIG EN VASTBERADEN 

J E F F R E Y G R O E N E V E L D , P U R M E R E N D 

Neutraal 
Als een van de weinigen had 
koningin Wilhelmina (i) al 
voor de oorlog in de gaten, dat 
Adolf Hitler de neutraliteit van 
Nederland wel eens zou kunnen 
schenden. Ze had Hitler's boek 
Mein Kampf (2) gelezen en de 
diverse contacten met Duitse 
familieleden hadden haar dui
delijk gemaakt, wat voor regime 
er m Duitsland aan de macnt 
was. Al sinds het begin van de 
20e eeuw was de Nederlandse 
defensie een punt van grote 
zorg voor haar geweest. Maar 
in de jaren dertig hamerde ze 
er voortdurend op, dat het leger 
versterkt en gemoderniseerd 
moest worden. Haar zorgen ble
ven echter binnenskamers, naar 
buiten toe was haar optreden 
altijd neutraal. Ze stuurde de En
gelse premier Chamberlain een 
gelukstelegram, nadat hij met 
een vredesverdrag uit München 
terugkwam (3) en het 'bevriende' 
staatshoofd Adolf Hitler kreeg 
jaar in jaar uit keurig een verjaar
dagstelegram (4), zelfs nog in 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef koningin 

Wilhelmina in de Britse hoofdstad Londen. 

Vandaar probeerde ze de geest van het verzet levend 

te houden. In de ogen van tijdgenoten was ze een 

echte Moeder des Vaderlands, een ware heldin, maar 

na zeventig jaar is er enige nuance in het beeld van de 

vorstin gekomen. Jeffrey Groeneveld beschrijft het leven 

en werk van de koningin gedurende vijf 'donkere' jaren. 

1940. Ook na de Duitse inval in 
Polen en de oorlogsverklaring 
van GrootBrittanniëen Frankrijk 
aan Duitsland bleef Nederland 
en de koningin  officieel neutraal 
(5). Wel werd het leger in de 
opperste staat van paraatheid 
gebracht voor een aanval van 
om het even welke vijand, maar 
via diplomatieke kanalen was 
inmiddels wel duidelijk gewor
den, dat ook Nederland een 

Duitse aanval moest vrezen. Op 
1 september! 939 maakte de ko
ninklijk familie bestaande uit de 
koningin, pnnses Juliana, prins 
Bernhard en pnnses Beatrix een 
korte wandeling bij het Paleis 
Noordemde in Den Haag. Wil
helmina die van symboliek hield, 
stopte bij het standbeeld van 
Willem de Zwijger en riep luid: 
"Leve het vaderland!" (6,7). Een 
enthousiaste menigte volgde 

BtentniS' 
lïïürril) der 

haar voorbeeld en hief spontaan 
het Wilhelmus aan. 

Veroordeling 
Ruim negen maanden later 
wekte ze haar dochter met de 
woorden: "Ze zijn gekomen!". 
Het was 10 mei 1940 (8). In de 
eerste uren van de oorlog was 
er nauwelijks contact tussen het 
kabinet en de koningin. Minister
president De Geer was een 
zenuwinzinking nabij, maar wist 
nog wel een proclamatie voor 
de Koningin op te stellen. Deze 
werd op plechtige toon door de 
nieuwslezer van het ANP voor
gelezen  en niet door de vorstin 
zelf wat sommige mensen 
zich na de oorlog meenden te 
herinneren. De aanval werd in 
krachtige bewoordingen ver
oordeeld en de bevolking werd 
opgeroepen haar plicht te doen 
en rustig te blijven. Wilhelmina 
zelf wist ook het hoofd koel te 
houden. Bij voorkeur was ze 
naar het front gereisd, maar dat 
werd haar sterk ontraden, het 
was in Den Haag al gevaarlijk 

X'VV 
2 In Adolf Hitler's Mem Kampf, tijdens zijn gevangenschap in 1924 in Landsberg am Lech gediaeerd, ontvouwde hij zijn 

theorie dat Duitsland de Eerste Wereldoorlog had verloren door een complot van communisten, joden, pacifisten en "andere 
landverraders" 

7 Koningin Wilhelmina (I88OIQ62) 
over wie het weekblad van het 

voormalige verzet bij haar overlijden 
schreef "In ballingschap werd zij de 

grote leidster van ons volk" 

3 De Britse premier Neville Chamberlain was 
ervan overtuigd dat zijn politiek van "appease 
ment, het tegemoetkomen aan Duitse eisen, 

een garantie was voor een duurzame vrede met 
Duitsland 

OF WORLD WAR il 

5 j september T^^^ Engeland 
en Frankrijk verklaren Duitsland 

de oorlog 

7 Standbeeld van de Vader des Vaderlands bij 
Paleis Noordemde 

4 Jaarlijks kreeg Adolf Hitler als bevriend staats

hoofdeen verjaardagstelegram van de koningin 

■ ■■■■■■ 
9 Met het inzetten van parachu

tisten rekenen de Duitsers op een 
snelle overwinning 



6 De koninkhjkefamitie maakt een korte 
wandeling door Den Haag (aßomsttg uit 
prestige postzegelboekje) 

genoeg Duitse parachutisten (9) 
waren rond de residentie geland 
met het doel de koninklijke 
familie gevangen te nemen en 
naar Berlijn te brengen Op die 
manier hoopte Hitler binnen een 
dag Nederland tot overgave te 
kunnen dwingen 

Vlucht? 
De koningin meende dat boven 
alles voorkomen moest worden, 
dat Juliana en haar gezin m Duit 
se handen zouden vallen Prins 
Bernhard weigerde echter het 
land te verlaten, maar daar wilde 
Wilhelmina mets van weten Ze 
dreigde zich zelfs door het hoofd 
te schieten als de pnns bij zijn 
weigering zou blijven Op 12 mei 
vertrok het pnnselijk gezin via 

Ijmuiden naar Engeland Onder
tussen verslechterde de militaire 
situatie Het Nederlandse leger 
bood meer weerstand dan de 
Duitsers hadden verwacht Zo 
werd er bij Komwerderzand aan 
de Afsluitdijk (lo) en op de Greb 
beberg heldhaftig gevochten en 
ook op andere plaatsen gaf men 
zich met zomaar gewonnen (zie 
kader) Maar het slecht uitge 
ruste leger voerde een ongelijke 
strijd tegen het zeer moderne 
Duitse leger Op 13 mei kreeg 
de koningin van opperbevelheb
ber generaal Winkelman (n) 
te horen, dat hij met meer voor 
haar veiligheid kon instaan en 
dat het beter was uit te wijken 
naar elders In eerste instan 
tie werd nog gedacht, dat de 

koningin in Zeeland een veilig 
heenkomen zou kunnen vinden 
Aan boord van de Engelse 
torpedobootjager "Hereward' 
bleek echter, dat ook Zeeland 
te gevaarlijk was en terugkeren 
was onmogelijk Geheel tegen 
haar verwachting en wens in kon 
Wilhelmina met anders dan zich 
ook naar Engeland te begeven 
Ze werd gastvrij ontvangen door 
de Engelse koning George VI die 
Wilhetmina de avond tevoren 
nog uit zijn bed had gebeld m 
een laatste poging Britse steun te 
knjgen Op 14 mei hoorde ze op 
Buckingham Palace in Londen, 
dat Rotterdam was gebombar 
deerd (12) en dat Nederland had 
gecapituleerd (13) 
Het nieuws, dat de koningin het 

land had verlaten, sloeg bij velen 
m als een bom Men voelde zich 
in de steek gelaten en begreep 
het met De oude hofpredikant, 
dominee Welter, verwoordde 
echter ook een ander gevoel, 
dat leefde en dat gaandeweg de 
overhand kreeg 

Neen, het was geen vlucht die U 
deed gaan 
maar volgen waar God nep 
vraag met, wat in U is doorstaan 
een strijd zoo zwaar, zoo diep 

WIJ knielen met en naast U neer 
tot God, de blik de hand 
geef Meerland aan Oranje weer 
Oranje aan Nederland 

en komen dan wat komen mag 
we aanbidden, zwijgend stil 
zwart ZIJ de nacht omßoerst de 
dag 
Geschiede Heer, Uw wil 

Al bij de verjaardag van pnns 
Bernhard op 29 juni 1940 was 
de stemming omgeslagen De 
Duitsers hadden verboden om 
de nationale dnekleur uit te 
steken op die dag, maar in de 
grote steden tooiden mensen 
zich met anjers in het knoopsgat 
BIJ Oranjemonumenten werden 
bloemen gelegd en op Paleis 
Noordeinde (14) tekende men 
hetfelicitatieregister, generaal 
Winkelman voorop Dit werd 
hem door de Duitsers met in 
dank afgenomen Hij werd als 
krijgsgevangene weggevoerd 
naar Duitsland en zou pas in 
1945 naar Nederland terugke
ren Er volgden ook nog andere 
maatregelen naar aanleiding van 
wat Anjerdag (15) is gaan heten 
burgemeester De Monchy van 

WAALHAVEN 
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8 In de vroege morgen van lo mei T^40 vallen Duitse 
troepen Nederlandhinnen In een boodschap aan het 
Nederiandse volk spreekt Wilhelmina een vlammend 
protest [uit] tegen deze voorbeeldloze schending van de 
goede trouw en aantasting van wat tussen beschaafde 

staten behoodijk is 

''Dvj nent van de Maand 

r;<iMei 
j j Kazematten 

10 Het Nederlandse leger biedt heldhafiig weerstand bij Komwerderzand 
btj de Aßluttdijk waardoor een Duitse opmars aanzienlijk wordt vertraagd 

I OPEM DAG 
1 6 - 6 - 9 0 

12 
PAINFBRIG 
NUNSPEET 

GEN WINkELMANKAZ 

n Na de oorlog werd de rol var\ generaal Winkelman die zeer ver 
trouwde op de steun van de Fransen en Engelsen lang met door iedereen 
gewaardeerd Toch werden er enige straten en een kazerne in Nunspeet 
naar hem vernoemd die werd tmQQG gesloten Sinds 20oj draagt de 

Legerplaats Harskamp zijn naam 

the Germans did a monstrous thing They 
resorted to a meraless bombardment cai a 
colossal scale of the open town of Rotterdam 
one of the worst cnmes of military history 

— RN van Kleffens 
Netherlands Minister of Foreign Affairs 

72 Tenvijl beide partijen nog spraken over een 
Duits ultimatum werd Rotterdam genadeloos 

gebombardeerd Het werd uitgevoerd door 
tweemotonge Hetnkel He m oommenwer 

pers Op de zegel staat echter een eenmotonge 
Junkers Ju 8y Stuka 

14 Personeel van Paleis Noordeinde 
legde traditiegetrouw een felicitatiere 
gister klaar op de verjaardag van prins 

Bernhard 

13 Na het dreigement om ook andere steden 
te bombarderen achtte de legerleiding het 

onverantwoord om de stnjd voort te zetten 
Op 15 mei ic)40 capituleerde het Nederlandse 

1$ De verjaardag van prins Bernhard op 2^juni 7940 
zou de geschiedenis ingaan als Anjerdag Later werd deze 

naam gebruikt voor de jaarlijkse collecte van het Pnns 
Bernhardfonds dat in de oorlog was opgencht om de 

aankoop van Spi^res te financieren 

277 



22 De koningin had 
goed in de gaten hoe ze 
de radio moest gebrui
ken om haar boodschap 
van onverzettelijkheid 
over te brengen Van de 
technische kant had ze 
minder verstand tijdens 
een storm sprak ze extra 
hard om het geraas te 
kunnen overstemmen 
(ajheeiding uit prestige 
postzegelboekje) 

Den Haag werd ontslagen, na
men vanTeden van het Koninklijk 
Huis mochten niet meer in de 
krant of op de radio worden ge
noemd. Ook werd de eerste anti
joodse maatregel van kracht. Het 
werd joden verboden om lid te 
zijn van de Luchtbeschermings
dienst. De Duitsers beweerden 
namelijk dat antiDuitse leden 
van de Luchtbeschermings
dienst, lees: joden, huisaanhuis 
een oproep hadden gedaan om 
met een anjer in het Knoopsgat 
de straat op te gaan. De maatre
gelen hadden tot gevolg dat op 

31 augustus 1940, de verjaardag 
van koningin Wilhelmina, elke 
openlijke aanhankelijkheidsbetui
ging achterwege bleef In de loop 
van 1941 werden de portretten 
van nog levende Oranjes uit 
openbare gebouwen venA/ijderd 
en kregen straatnamen een 
anderenaam (i6). 

Onverzettelijk 
In tegenstelling tot sommige 
leden van het eveneens naar 
Londen uitgeweken kabinet De 
Geer, de ministerpresident voor
op, was Wilhelmina van mening 

dat de Nederlandse regering de 
strijd moest voortzetten (17). Ze 
wilde van geen wijken weten en 
bleef zeer strijdlustig ook al leek 
een Duitse overwinning nabij. 
Sommige leden van het kabinet 
voelden er wel voor om de rege
ringszetel naar NederlandsIndië 
te verplaatsen, wat op zich niet 
onlogisch was aangezien dit een 
belangrijk deel van het koninkrijk 
was. De koningin, gesteund door 
onder andere de minister van 
buitenlandse zaken (i8), voelde 
er echter weinig voor en wilde 
liever in Engeland blijven waar 
de geallieerden de belangrijke 
beslissingen zouden nemen. 
Omdat er wel gevaar dreigde, 
een Duitse invasie van Engeland 
was niet denkbeeldig, deed ze 
wel een concessie: prinses Juli
ana moest met de kinderen naar 
Canada. Mocht de koningin iets 
overkomen dan was in elk geval 
de toekomst van de monarchie 
gewaarborgd. Prins Bernhard 
zou aan de zijde van zijn schoon
moeder in Londen blijven (19). 

joodse landgenoten 
Tot Wilhelmina's verbijstering 
besloot ministerpresident De 
Geer 'op vakantie' te gaan in 
Zwitserland en meteen door 
te reizen naar Nederland. Zijn 
opvolger werd Pieter Gerbrandy 
(20) die net zo onverzettelijk was 
als de koningin. Met hem kon ze 
beter samenwerken, hoewel de 
verhoudingen later in de oorlog 
behoorlijk bekoelden, doordat 
Wilhelmina's ideeën overeen na
oorlogs Nederland steeds meer 
autoritaire trekjes kregen. De 

ig Pnns Bernhard en koningin Wilhelmina in 
Londen 

buitenwereld was daarvan niet op 
de hoogte en zag alleen de strijd
lustige vorstin die  ogenschijnlijk 
onvermoeibaar  het symbool van 
het Nederlandse verzet werd. 
Van niet te onderschatten 
waarde waren haar toespraken 
voor Radio Oranje. De BBC had 
zendtijd afgestaan aan de diverse 
regeringen in ballingsschap, die 
in Engeland verbleven (21). Op 
28 juli 1940 was de eerste uitzen
ding met een openingstoespraak 
van Wilhelmina. Er zouden er 
nog tientallen volgen (22). Het 
is haast niet voor te stellen wat 
de impact van deze toespraken 
is geweest. De koningin stak de 
luisteraars een hart onder de 
riem, ze gaf hoop en nam geen 
blad voorde mond. Ze sprak 
bijvoorbeeld in weinig diploma
tieke taal over die 'moffenbende'. 
Wat ze vreemd genoeg niet deed 
was regelmatig kritiek leveren op 
het uitmoorden van de joodse 
landgenoten en aansporen tot 
hulp (23). Er is de laatste jaren 
onderzoek gedaan naar de reden 
daarvan. De ene historicus wijdt 
het aan antisemitische gevoelens 
bij de koningin, iets waarvoor 
geen enkel bewijs is, integendeel 
zelfs. Anderen zeggen dat de 
koningin zweeg, omdat voor 
haar  en overigens ook andere 
geallieerde leiders  het verslaan 
van naziDuitsland de grootste 
prioriteit had. Overigens, sprak 
de koningin in haar toespraak 
van 17 oktober 1942 wel onom
wonden haar afschuw uit: "Ik 
deel van harte in uw verontwaar
diging en smart over het lot van 
onze joodse landgenoten; en 

20. Ministerpresident Cerbrandy begroet pnns 
Bernhard 

SUROPEESCHE 
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SCHIEDAM

ROCKANauPLEIN 
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16 Aangetekende brief verzonden uit Schiedam Op last van de bezetter was de 
straatnaam waar het postkantoor was gevestigd gewijzigd van Wilhelminaplein in 
Rockanjeplein Het dagtekenstempel was inmiddels aangepast aan de nieuwe situ

atie, maar in het aantekenstrookje staat nog steeds de oude koninklijke naam 

■ .Z.ÄI. 

17 De koningin wilde de stnjd voortzetten, zij was ervan overtuigd dat de oven^inning behaald zou 
kunnen worden ook al waren op dat moment de omstandigheden m het nadeel von de geallieerden 
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16 Aangetekende brief verzonden uit Schiedam Op last van de bezetter was de 
straatnaam waar het postkantoor was gevestigd gewijzigd van Wilhelminaplein in 
Rockanjeplein Het dagtekenstempel was inmiddels aangepast aan de nieuwe situ

atie, maar in het aantekenstrookje staat nog steeds de oude koninklijke naam 

f^y<è&)jk:^ 

A.£4<aC<ira-

^ , g ^ M^o^, 

t 

Ojj^yoÜy? £^ c ^ ^ S&^ 
i8 Vertrouwelijke post bestemd voorde Minister van Buitenlandse Zaken Van Kleffens verzonden 

langs diplomatieke kanalen Opvallend is dat deze post door de handen ging van de Engelse 
censuur Van Kleffens genoot het vertrouwen van Wilhelmina's en fungeerde vaak als bemiddelaar 

tussen de vorstin en ministers die het minder goed met haar konden vinden 
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".M. OE KONINGIN gaf in Haar radiorede van 21 Januari 1943 
de volgende verkiarinji van tlon naam van P în^^es Maryriet: "Wie 

herinnert zich niet de in de Meimaand onliuikendc Margrieten op weide 
en veld, die ieder jaar opnieuw de herinnering aan al dat lijden en die 
smart van die venschrikkelijke Mcidajicn van 1940 niet hun blankheid 
overkleedcn, ons fluisterend over een betere (oekomst. Doch bovenal 
is deze naam een eerbiedige hulde aan de naf^edachtenis van onze 
helden te land en ter zee, waar ook icr wereld gevallen, en aan hen. 
die ais martelaren het leven lieten voor de zaak des Vaderlands." 

met mijn gehele volk voel ik de 
onmenselijke behandeling, ja, 
het stelselmatig uitroeien van 
deze landgenoten, die eeuw/en 
met ons samen woonden in 
ons gezegend vaderland, als 
ons persoonlijk aangedaan. [. ] 
Wie, op welke wijze ook, zijn 
medewerking nog blijft verlenen 
aan dit schnkbewind, die zal 
na de bevnjding de gevolgen 

daarvan hebben te aanvaarden, 
en het zwaar te verantwoorden 
hebben." 

Engelandvaarders 
Op alle mogelijke manieren 
probeerde de koningin op de 
hoogte te raken en te blijven 
van de situatie m het bezette 
vaderland. Met grote gretigheid 
las ze die illegale bladen (24,25) 

25 De Wervelwind een van 
de vele geschnjien die boven 
bezet gebied werden uitge 
strooiaom de bevolking van 
nieuws uit de vnje wereld te 
voorzien 

en de geheime rapporten die 
haar via allerlei kanalen bereik
ten. Grote waarde hechtte ze aan 
gesprekken met degenen die uit 
Nederland waren gevlucht, de 
zogeheten Engelandvaarders. 
Ze werden zonder uitzondering 
door haar uitgenodigd en ze 
hing aan hun lippen. De mannen 
en vrouwen, die vaak na allerlei 
gevaarlijke omzwervingen in En

geland waren aangekomen, wa
ren meestal behoorlijk nerveus 
voor het bezoek aan de koningin. 
Maar zij stelde hen telkens op 
hun gemak, zodat ze de konin
gin verheten met het geval dat ze 
DIJ een oude, vertrouwde tante 
op theevisite waren geweest 
De Engelandvaarders spraken 

^ ronduit en zonder voorbehoud, 
I dat Wilhelmma daarbij mis
" schien een vertekend beeld van 

de werkelijkheid kreeg, kwam 
nietbij haar op. 

Heimwee 
De (geestelijke) gezondheid van 
de koningin had nogal te lijden 
onder het verblijf m ballingschap. 
De slechte berichten uit het 
vaderland hadden hun weerslag 
op het gestel van de koningin 
Ze maande tot actie, maar stond 
vaak machteloos. Waar mogelijk 
probeerde ze haar steentje bij te 
dragen aan de geallieerde oor
logsinspanning. Wilhelmina had 
regelmatig contact met Winston 
Churchill (26), die haar eens 
beschreef als "de enige vent in de 
Nederlandse regenng". Aandoen
lijk IS het beeld van vorstin die in 
haar schaarse vnje tijd sokken zat 
te breien voor de militairen 
Door haar arbeid kon ze de 
gevoelens van heimwee naar 
haar enige dochter en de klein
kinderen onderdrukken (27,28). 
Maar het bleef toch knagen en 
uiteindelijk zette ze haar angst 
om te vliegen opzij om pnnses 
Juliana en de kinderen te kunnen 
zien Pnnses Alice (29), een nicht 
van de koningin en getrouwd 
met de gouverneurgeneraal van 

21 Hoewel de uitzendingen van Radio Oranje door de Duitsers behoorlijk gestoord 
werden kon het rekenen op een trouw luisterpubliek De kritische liedjes van Jetty 

Pearl op bekende melodieën werden de volgende daggeßoten Een goede verstaan 
der wist dit op waarde m te schatten 

^ ^ ^ ^ i | i | V I « i | | i | 

BATTLE .'BRITAIN! ß r  , 
Churchill Speeches * ' • " ' ' 

1943 

27 De pnnsesjes Irene en Beatnx op de schommel in 
het Canadese Ottawa 

26 Winston Churchill, die op io 
mei ig40 premier was geworden, 

had grote waardering voor de 
Nederlandse koningin, hoewel zij 
tijdens de Boerenoorlog een anti 
Bnts standpunt had ingenomen 

23 Wie hoopte dat de koningin forse kritiek op de jodenvervolging 
zou leveren kwam bedrogen uit Slechts een enkele keer heeft Wilhel

mina in felle bewoordingen protest aangetekend tegen de barbaarse 
behandeling van dit volksdeel 
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30 President Roosevelt u/as trots op 
zijn Nederlandse wortel, maar deed 

geen directe toezeggingen aan de 
koningin 

2Cf Pnnses Alice, een nicht 
van Wilhelmina was 

gehuwd met de gouverneur 
generaal van Canada De 

eerste weken van hun verblijf 
aldaar logeerden Juliana en 

de kinderen op het gouverne 
mentshuts 

279 

24 Trouw verscheen als ondergrondse verzetskrant voor het eerst bij de geboorte van pnnses Margriet 
in 1^43 



Canada, schreef in haar memoi
res over dat bezoek. Wilhelmina 
wilde boven alles als gewoon 
mens en niet als koningin behan
deld worden. Toen echter haar 
auto naar haar zin te lang voor 
het rode stoplicht stond te wach
ten, maande ze de chauffeur om 
maar gewoon door te rijden, zij 
was immers de koningin. 
Na het bezoek aan Canada 
bezocht Wilhelmina ook de 
Verenigde Staten, waar ze aller
harteliJKst werd ontvangen door 
president Roosevelt (30) en zijn 
vrouw Eleonore. Roosevelt die 
Nederlandse voorouders had, 
was onder de indruk van de vor
stin, maar kon weinig concrete 
dingen toezeggen die de bevrij
ding van Nederland dichterbij 
bracht. Koningin Wilhelmina 
sprak als eerste buitenlandse 
staatshoofd het Amerikaanse 
Congres toe. Ze hield haar 
gehoor voor, dat Nederland aan 
de ziide van Amerika zou blijven 
strijden tegen Duitsland en 
Japan en  wat voor de Amerika
nen waarschijnlijk belangrijker 
was  ze zei de levering toe van 
bauxiet uit Suriname en olie uit 
Curasao. Vreemd genoeg nam 
de koningin niet de moeite om 
deze overzeese gebiedsdelen 
te bezoeken, wat de bevolking 

enorm gewaardeerd zou hebben. 

Bevrijding 
In het voorjaar van 1944 leek 
plotseling de bevrijding van 
Nederland zeer nabij. De geal
lieerde opmars verliep voorspoe
dig en op 14september!944 
was de bevrijding van de eerste 
Nederlandse stad, Maastricht 
een feit (31). De opmars kwam 
echter bij ae grote rivieren tot 
stilstand, het noorden van het 
land bleef bezet en zou nog een 
fatale Hongerwinter meemaken. 
De machteloze koningin wilde 
niets liever dan zich vestigen in 
het vrije deel van het vaderland, 
maar het kabinet achtte dat nog 
te gevaarlijk. Wel mocht ze in 
maart 1945 een rondreis maken 
door het zuiden. Op 8 maart 
zette ze voor het eerst weer 
voet op vaderlandse bodem 
in het Zeeuwse plaatsie Eede. 
Voor die gelegenheid hadden 
de plaatselijke autoriteiten een 
symbolische grens getrokken. Bij 
gebrek aan verf gebeurde dit met 
meel. Het werd een ontroerende 
en triomfantelijke tocht die deed 
verlangen naar een definitieve 
terugkeer. Met prinses Juliana 
hoopte ze op 30 april weer naar 
Nederland te kunnen vliegen, 
maar dat werd verhinderd door 

>)Me

28 Eenfehcitatiekaart vanuit bezet gebied geneigt aan prinses Juliana in Canada bij de geboorte van 
pnnses Margriet De kaart werd door de post aan de ajzender geretourneerd, die met bong was voor 

represaiilemaatregeten en gewoon zijn adres iiad opgescl^reven 

Onherstelbare verliezen 
De aanval op Nederland kenmerkte zich dooreen betrekkelijk nieuw 
fenomeen: het op grote schaal inzetten van de luchtmacht. Deze 
tactiek was al in april 1940 uitgevoerd bij de aanval op Noorwegen, 
maar kwam voor het Nederlandse leger als een complete verras
sing. De Duitse Luftwaffe had tijdens de Spaanse burgeroorlog 
op grote schaal kunnen 'oefenen'. Door de Luftwaffe werden in de 
meidagen totaal 929 vliegtuigen ingezet, waarvan 430 Junkers Ju52 
transportvliegtuigen, vooral voor parachutisten onder meer op het 
vliegveld Ypenburg. Van deze vliegtuigen gingen in Nederland 220 
stuks ofwel 51% verloren. Van dit verlies heeft de Luftwaffe zich 
nooit geheel kunnen herstellen en het heeft latere operaties sterk 
gehinderd. In totaal verloor de Luftwaffe in Nederland 328 vliegtui
gen (meer dan 35% van de ingezette vliegtuigen). Een aanvaardbaar 
verlies bij luchtoperaties in de Tweede Wereldoorlog was 510%. 
Voor de Luftwaffe was de aanval op Nederland dus een kostbare 
zaak en daarmee is de rol van het Nederlandse leger, hoewel het na 
vijf dagen moest capituleren, toch niet onbelangrijk geweest. 

slechte weersomstandigheden. 
Zodoende landden moederen 
dochter pas op 2 mei 1945 op 
het vliegveld GilzeRijen (32). 
De koningin nam haar intrek 
op het landgoed Anneville bij 
Breda. Twee dagen later kwam 
het nieuws van de capitulatie 
van het Duitse leger: dit was het 
moment waar ze zo lang naar 
had uitgekeken. Op 5 mei sprak 
ze voor de radiozender 'Her
rijzend Nederland" (33) tot haar 
bevrijde landgenoten: "Eindelijk 
zijn wij weer baas op eigen erf 
en aan eigen haard; verslagen is 

de vijand van oost naar west en 
van zuid naar noord; verdwenen 
het vuurpeloton, de gevangenis 
en het martelkamp. Voorbij is de 
nameloze druk van de vervol
ger welke vijfjaar lang u heeft 
gekweld; voorbij is de verschrik
king van de hongersnood (...) 
Laten wij allen de handen thans 
ineenslaan, gedreven door onze 
innerlijke kracht, onze plicht ver
staan en niet achterblijven op de 
weg, waarop zij, die wij zo hoge 
in ere houden, ons voorgingen". 

Met dank aan Paul Daverschot. 

6'^x w^p^~ ur--^' ^^^^5Z, 

31 Militairen konden tegen een gereduceerd tarief corresponderen met het thuisfront Deze envelop 
IS afkomstig van een soldaat die tot de eersten behoorde, die vanaf 12 september 794411 ' ' 

grens overstaken Het Amerikaanse veldpostkantoor bevond zich op dat moment 
1 Limburg a 
1 Gulpen 
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32 Koningin Wilhelmina keert deßnitiefterug op vaderlandse bodem op 2 mei 7945 te GilzeRijen 
Op de rug is de beroemde Soldaat van Oranje, Enk Hozelhoff Roelsema, te zien, gedeeltelijk zicht

baar staat een minder bekende Soldaat van Oranje, Peter Tazelaar (zie ook ajbeeiding 22) 

[3] stêïmhefsam^ t 
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Mevrouw A  S c h o t t e s  d e V r i e s 

Waldecklaau 7 

B u B 8 a m 

RADIOOMROEP 
.HERRIJZEND NEDERLAND" 
POSTBUS 100  HILVERSUM 

22 Radio Herrijzend Nederland begon baar uitzendingen in het bevrijde zuiden en zou ook na 5 mei 
7945 blijven uitzenden tot medio IQ^6 toen de oude zendgemachtigden weer in de ether werden 

toegestaan 



iTAMPS AND MORE, 
VEERTIG JAAR USA EN CANADA FILATELIE IN NEDERUND 

In 2010 bestond de ver
eniging USA en Canada 
Filatelie veertig jaar. Ter 
gelegenheid hiervan ver
scheen een fraai full color 
boekje van 122 bladzijden 
op A5 formaat. Bij het 
lezen blijkt gelijk, dat het 
hier niet de bedoeling 
was om een verzameling 
diepgaande studies te pre
senteren. Integendeel, het 
onderwerp is telkens de 
verzamelaar en zijn verza
meling. Vol enthousiasme 
presenteren de USA en 
Canada verzamelaars hun 
verzamelgebied en waar
om dit kleine deeltje van 
de filatelie van een van 
deze landen zo bijzonder 
is. Er wordt begonnen 
met de artikelen over de 
VS. Amerikaanse speci
aliteiten als precancels, 
revenues en binnenlandse 
luchtpost passeren de 
revue. Alles is zo geschre
ven dat het voor een leek 
leuk en leerzaam is om te 

lezen. Terloops leert men 
het waarom van precan
cels en wat nou precies 
een duckstamp is. De 
Canadese artikelen lijken 
een meer specialistische 
inslag te hebben, waarbij 
een artikel over de on
herbergzame Northwest 
Territories laat zien dat 
ook meer moderne stuk
ken zich uitstekend lenen 
voor een posthistorische 
studie. Een ander opval
lend artikel gaat over de 
postwaardestukken van 
de Centennial definitives, 
een modern gebied met 
welhaast onuitputtelijke 
varianten. Het leuke is 
dat het hier gaat om 
deels schaars materiaal, 
dat niettemin niet direct 
als zodanig herkenbaar 
is. Het lijkt erop dat 
verrassingen hierbij niet 
uitgesloten zijn. 
Samenvattend gaat het 
hier om een zeer leesbaar 
en fraai geïllustreerd boek 

voor zowel beginners als 
gevorderden. Het biedt de 
mogelijkheid om in een 
vogelvlucht een aantal 
deelgebieden van de USA 
en Canada filatelie te le
ren kennen, maar kan ook 
dienen als inspiratiebron 
voor de eigen verzame
ling. 
Voor meer informatie 
verwijzen we graag naar 
de website van de vereni
ging: www.usca.nl 

EduJin Muller 

STAMPS & MORE 
Veertig jaar USA en Canada Filatelie in Nederland 

EXPO HOUTEN 

VAN EXPO HOUJtN 

FILANUMIS 2011 IN HOUTEN 
Op zaterdag 16 april wordt in de Expo Houten de tweede editie van 

de combinatiebeurs voor filatelie en numismatiek (munten) georga

niseerd. De organisatie rekent ditmaal op meer bezoekers dan vorig 

jaar. De zaal is volgeboekt met een bezetting maar liefst 500 m tafel-

lengte.Voor filatelisten is een gevarieerd deelnemersveld met ruim 

vijftig stands en buitenlandse inbreng. Deelnemende beroepshandela

ren worden aangevuld met semihandelaren. 

Classic Europe Philately 
Van Deursen 
Van Dongen 
Dutchstamp 2000 
Eastern Europe Philatelies 
Van den Eist 
Faber 

Standhouders Filatelie 
Filanumis 2011: 

Aachen Philatelie (D) 
Advantage 
Van Ast 
Aust (D) 

Van den Berg 
Blaauwijkel 
Van Blerk 
Bos 
Breebaart 
Brugman 
Van der Burg 

Feddema 
Geerts 
Geertzen 
Den Hertog 
Van den Heuvel (B) 
Hillebrand 
Hollander 
Interphila 
Jacobs 
Ten Kate 
Kautz 
KDF 
Kers 
Klein 
Lamme 
Linden Philatelie (D) 
Van Lingen 
De Man Werkendam 
Marzstamps 
De Pender 
PMCE 
Poveia 

Remmers 
Van Rossem(B) 
Stadiander 
Stamps DNS 
Terwostamps 
Tietz (D) 
Tjallinks 
Van Veen 
Vergossen 
De Voorschotense 
Van der Wal 

Expo Houten (Mei
doornkade 24, 3gg2AE) 
is bereikbaar met eigen 
vervoer via de A27 (Afrit 
29) met gratis parkeer
gelegenheid. Buslijn 47 
stopt voor de deur. Zaal 
open van 9.30 -16 uur; 
entree € 4 vanaf 16 jaar . 

lil 

http://www.usca.nl


NEDERLANDSE MILITAIREN IN 
JAPANSE KRIJGSGEVANGENSCHAP 

Correspondentie tijdens de tweede wereldoorlog 

H A N S V A N DER H O R S T , LE IDEN 

In iedere oorlog w/orden soldaten 
gevangen genomen en in knjgs-
gevangenschap afgevoerd Ook 
Nederlandse militairen hebben 
daar in de tweede wereldoorlog 
op grote schaal mee te maken 
gehad Als we in Nederland 
denken aan krijgsgevangen
schap, wordt vaak gedacht aan 
de 11500 Nederlandse militairen 
die gedurende een groot deel van 
de oorlog in Duitsland krijgsge
vangen zijn geweest Echter de 
tweede wereldoorlog heeft Neder
land met alleen m Europa geraakt, 
maar ook in het verre oosten In 
Nederlands-Indie had Nederland 
een omvangrijke troepenmacht 
Dit heeft ertoe geleid, dat na de 
capitulatie van Nederlands-Indie 
meer dan 40 000 Nederlandse 
militairen in Japanse knjgsgevan-
genschap kwamen Een veelvoud 
van het aantal krijgsgevangenen, 
dat zich m Duitse gevangenschap 
heeft bevonden Dit artikel gaat 
in op de vraag of en hoe deze 
krijgsgevangenen konden cor
responderen met Nederland Een 
groot deel van de gevangenen 
had namelijk familie in Nederland 
en was als beroepsmilitair, dan 
wel als dienstplichtige ingezet m 
de Oost Als soldaten in krijgsge
vangenschap verblijven IS post 
de enige mogelijkheid tot contact 
met familie en achterblijvers Voor 
het welzijn van krijgsgevangenen 
IS het IS van groot belang, dat dit 
goed geregeld is 

Conventie van Cenève 
Om te zorgen dat oorlogvoerende 
partijen zorg zouden dragen voor 
adequate mogelijkheden tot cor
respondentie voor de knjgsge-

Een onderdeel van het verzamelen van postzegels is 

uiteraard het verzamelen van poststukken. Daarbinnen is 

het verzamelen van oorlogspost eigenlijk weer een aparte 

categorie. De gevolgen van de oorlog hebben namelijk een 

heel grote invloed op de postale ontwikkelingen en mo

gelijkheden tot correspondentie gehad en daarmee op de 

verschijningsvormen van poststukken. Dit is voor verza

melaars daarmee een heel interessante periode waar nog 

veel te ontdekken is. De afgelopen jaren is op dit gebied 

dan ook al veel gepubliceerd. Eén van de zaken die in 

mijn ogen tot op heden in de filatelistische literatuur nog 

onderbelicht is gebleven, zijn de (on)mogelijkheden van 

correspondentie met Nederlandse militairen in Japanse 

krijgsgevangenschap. In dit artikel wil ik aan de hond van 

een prachtige geheel bewaard gebleven correspondentie 

uiteenzetten wat de mogelijkheden waren van correspon

dentie vanuit Nederland met Nederlandse krijgsgevange

nen in Japanse kampen tijdens de tweede wereldoorlog. 

vangenen was, naar aanleiding 
van de ervanngen in de eerste 
wereldoorlog, op 27 juli 1929 een 
nieuwe conventie van Cenève 
door het Internationale Rode 
Kruis opgesteld Onderdeel van 
deze conventie was het "Verdrag 
betreffende de behandeling 
van knjgsgevangenen" (hierna 
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aangeduid als het Verdrag) In 
dit Verdrag was ook bepaald, dat 
oorlogvoerenden die knjgsge
vangenen maakten, deze ook 
het recht moesten geven om te 
corresponderen met familieleden 
Concreet was in artikel 8 vastge
legd, dat oorlogvoerenden elkaar 
via het Informatiebureau van het 
Internationale Rode Kruis zouden 
informeren over de personen die 
knjgsgevangen genomen waren 
en wat hun officiële correspon
dentieadres was waar familie aan 
kon schnjven Daarnaast moes
ten knjgsgevangenen zo spoedig 
mogelijk in staat gesteld worden 
om zelf een bnef of kaart aan 
hun familie te sturen Artikel 36 
bepaalde dat oorlogvoerenden zo 
snel mogeliik aan elkaar bekend 
zouden maken, hoeveel poststuk
ken (brieven of kaarten) knjgsge
vangenen per maand mochten 
versturen Daarbij moesten zij 
ervoor zorg dragen, dat deze post 

via de kortste route zou worden 
verstuurd Het tegenhouden van 
post als disciplinaire maatregel 
was verboden Niet langer dan 
een week na aankomst in hun 
kamp moeten krijgsgevangenen 
in staat gesteld worden om een 
postkaart aan familie te sturen. 
Ditzelfde geldt ook in geval van 
ziekte Deze kaarten moeten 
zo spoedig mogelijk verstuurd 
worden en mogen op geen enkele 
wijze worden tegengehouden In 
het algemeen geldt de regel, dat 
krijgsgevangen in hun eigen taal 
mogen corresponderen 

Oorlogvoerenden mogen ook 
correspondentie in andere talen 
toestaan Artikel 40 voegt daar 
nog aan toe Het censureren van 
de correspondentie zal zo snel 
mogelijk plaatsvinden Een ver-
bocTop corresponderen door oor
logvoerenden vanwege politieke 
ofmilitaire redenen zal slechts 
een tijdelijk karakter mogen heb
ben en zal zo kort mogelijk duren 
Ten tijde van het uitbreken van de 
tweede wereldoorlog was het Ver
drag door 53 landen geratificeerd 
Onder de landen die dit Verdrag 
geratificeerd hadden bevonden 
zich alle belangnjke geallieerde 
landen, maar ook Duitsland en 
Italië hadden het Verdrag begin 
jaren dertig ondertekend Belang
rijke uitzonderingen op de ratifica
tie vormden Rusland en Japan 
Daarmee hadden zij aangegeven, 
dat voor hen deze verd rags regels 
met golden 

Nederlandse militairen in Duitse 
krijgsgevangenschap konden 
regelmatig corresponderen met 
familieleden Deze correspon
dentie werd via het normale 
postverkeer zonder tussenkomst 
van het Rode Kruis afgehandeld 
Er bestonden slechts enkele 
beperkende voorwaarden ten aan
zien van het gebruik van kaarten 
en formulieren en de hoeveelheid 
die maandelijks verstuurd mocht 
worden Dit betekende, dat de 
familie op zeer regelmatige wijze 
op de hoogte bleef van de situ
atie van de knjgsgevangene en 
omgekeerd De mogelijkheid tot 
correspondentie heeft gedurende 
de gehele oorlog en voor alle 
krijgsgevangenkampen bestaan 
Maar omdat Japan, als een van 
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de weinige landen ter wereld, 
de conventie van Geneve en het 
Verdrag over de behandeling van 
krijgsgevangenen met had on
dertekend, IS het de vraag of Ne
derlandse krijgsgevangenen met 
hun familie m Nederland konden 
corresponderen Door het feit, 
dat Japan het Verdrag niet had 
geratificeerd, hadden krijgsgevan
genen in Japanse gevangenschap 
jundisch gezien een veefslechtere 
status dan de Nederlanders in 
Duitse knjgsgevangenschap Dit 
betekende onder andere, dat het 
recht op correspondentie niet 
gewaarborgd was Toch zien we 
in verzamelingen en op veilingen 
regelmatig poststukken van en 
naar Nederlandse militairen in 
Japanse krijgsgevangenschap 
m de kampen in Azie Blijkbaar 
hebben er dus wel mogelijkheden 
tot correspondentie bestaan Wat 
waren de correspondentiemo-
gelijkheden en hoe wisten de in 
Nederland verblijvende venwan
ten waar naartoe te schrijven' Het 
zijn allemaal vragen die horen bij 
het onderwerp van de knjgsge-
vangenenpost van Nederlanders 
in de Oost Het leek mij goed aan 
dit complexe onderwerp nog eens 
aandacht te besteden Tijdens 
mijn zoektocht naar gegevens 
over dit onderwerp ben ik in de 
gelukkige omstandigheid geweest 

om enkele ex-krijgsgevangenen te 
kunnen ontmoeten en zo van hen 
te horen hoe de situatie op het 
gebied van het berichtenverkeer 
in de Japanse kampen was Daar
bij ben ik zo gelukkig geweest, dat 
eén van hen zijn complete corres
pondentie nog kon overleggen 
Aan de hand van zijn geschiede
nis, het verhaal van Klaas van 
Diepen, wil ik in dit artikel graag 
de correspondentiemethode, 
de rol van het Rode Kruis en de 
belangrijkste aspecten van het 
benchtenverkeer tussen Neder
land en Nederlanders m Japanse 
krijgsgevangenschap behandelen 

Klaas van Diepen en zijn ̂ milie-
correspondentie 
Klaas van Diepen werd geboren 
in 1917 in Schagen In 1937 is 
hij in dienst getreden van de 
Koninklijke Marine In mei 1938 
vertrekt hij met de Hr Ms Java 
naar Nederlands-Indie Op 7 
december! 941 verklaart Japan 
Nederlands- Indie de oorlog 
De capitulatie volgt op 8 maart 
1942 Alle Nederlandse militairen 
worden gevangen genomen 
Ondertussen was Klaas op 1 
maart per schip vertrokken van 
Tjilatjap naar wat waarschijnlijk 
Australië had moeten worden 
Helaas werd het schip, waarop 
hij voer, op 4 maart onderschept 

door de Japanse vloot en opge
bracht naar Makassar in Celebes 
Op 8 maart 1942 wordt Klaas als 
krijgsgevangene geplaatst in de 
stadsgevangenis van Makassar 
Daar zou hij totoktoben942 
blijven Als Japan zich zou hebben 
gehouden aan de regels van het 
Verdrag, had Klaas nu zijn familie 
moeten kunnen inlichten over zijn 
verblijfplaats Echter, omdat Japan 
het Verdrag niet had ondertekend, 
kreeg Klaas en met hem alle an
dere Nederlandse knjgsgevange-
nen geen toestemming om naar 
huisteschnjven Dit kenmerkte 
de krijgsgevangenschap in de 
Japanse kampen, de Japanners 
hielden zich op geen enkel punt 
aan de uitgangspunten van de 
Geneefse conventie Nederlands-
Indie was met toegankelijk voor 
het Rode Kruis om te controleren 
hoe de stand van zaken in de 
gevangenkampen was Ook gege
vens over gewonde of gesneuvel
de militairen werden door Japan 
met aan het Internationale Rode 
Kruis in Geneve doorgegeven 
Pas in de loop van 1942, werden 
via Tokyo de eerste telegrammen 
aan het Internationale Rode Kruis 
in Geneve gestuurd met namen 
van krijgsgevangenen 
Deze telegrammen werden in 
Cenève gekopieerd en per post 
naar het Nederlandse Rode Kruis 
gestuurd Daar werd door het 
Informatiebureau van het Neder
landse Rode Kruis gekeken of de 
namen herkend werden Dit le
verde aanzienlijke problemen op, 
omdat er vaak geen geboortedata 
beschikbaar waren En als er ge
gevens - zoals een stamboeknum-
mer - werden meegestuurd, dan 
was dat vaak in Nederland met te 
koppelen aan de juiste persoon, 
omdat de gegevens hierover met 
beschikbaar waren Daarom werd 
ertoe overgegaan namenlijsten 
in kranten te publiceren om te 
zien of familieleden deze namen 
herkenden en zich daarna konden 
melden met meer gegevens over 
de betrokkene In het geval van 
Klaas van Diepen was het Rode 
Kruis succesvol in het vinden 
van zijn familie Op 5 maart 1943 
stuurde het Informatiebureau 
een brief aan de ouders van Klaas 
met de mededeling, dat vanuit 
Geneve en Tokyo het volgende be
ncht per telegram is ontvangen 
'Prisoner of War Fukuoka Camp, 
sailor first class k vandiepen dutch 
navy soerabaya' 
Het Informatiebureau schrijft 
hierbij "Hoewel het bencht geen 
verdere aanduidingen bevat kan 
m I aangenomen worden, dat 
het hier betreft Klaas van Diepen, 
geboren 1917 te Den Helder, 
matroos 2e klasse" Met deze bnef 
knjgt de familie van Klaas, meer 
dan een jaar na zijn gevangenne
ming, zekerheid over het feit, dat 
hij nog in leven is en knjgsgevan-
gen IS gemaakt door de Japan
ners Intussen is Klaas zelf op 15 
oktoben942 op transport gegaan 

van Nederlands-Indie naar een 
krijgsgevangenkamp in Japan Hij 
komt op 24 oktober 1942 aan in 
Nagasaki, waar hij als gevangene 
wordt geplaatst in Fukuoka kamp 
2 De meer dan 150 krijgsgevan
genenkampen in Japan waren 
onderverdeeld in vijf groepen Eén 
van deze groepen bestond uit de 
kampen onderde naam Fukuoka 
Deze lagen op het eiland Kyushu, 
in de omgeving van Nagasaki 
In het schnjven aan de familie 
geeft het Informatiebureau van 
het Rode Kruis aan op welke 
wijze er met Klaas kan worden 
gecorrespondeerd De tekst luidt 
als volgt 'Er kan met knjgsgevan-
genen portvrij per gewone brief 
worden gecorrespondeerd Voor 
de adressenng moet u vermelden 
de naam, de voornaam en rang 
zoals vermeld in het telegram en 
eventueel het stamboeknummer 
Dit alles met de toevoeging Priso
ner of War Fukuoka Camp Op de 
envelop moet m de rechterboven
hoek vermeld worden "prisoner 
of war mail, postage free"' Het 
Internationale Rode Kruis deelt 
mee, dat de Japanse autoriteiten 
er op hebben gewezen, dat ten
einde vertraging in de aflevering 
van de brieven te voorkomen 
en eventueel te vermijden dat 
brieven in het geheel met worden 
doorgezonden, het aanbeveling 
verdient de lengte van bneven aan 
knjgsgevangen te beperken tenA/ijl 
voorts deze bneven getypt of in 
blokletters geschreven moeten 
worden De bneven moeten aan 
het Informatiebureau van het 
Rode Kruis in Den Haag worden 
gestuurd, die voor doorzending 
via het Internationale Rode Kruis 
zal zorg dragen De verzending 
aan het Informatiebureau moet 
gefrankeerd geschieden' 
Op basis van dit bencht stuurt 
de familie van Klaas hem op 18 
maart 1943 het volgende bencht 
(afb 1) 

Dit bericht wordt in een envelop 
gedaan, die op zijn beurt aan 
net Informatiebureau van de 
Rode Kruis in Den Haag wordt 
gestuurd Deze zorgen voor de ter 
postbezorging van de bnef op 22 
maart 1943 Dit verklaart ook het 
poststempel 's-Gravenhage49 
op de brief De Nederlandse PTT 
draagt de brief aan de Duitse PTT 
over Daar wordt de brief door 
deAuslandsbnefprufstelle (het 
censuurkantoor) Berlijn gecen
sureerd Dit IS ook te zien aan de 
letter 'b' onder de adelaar in het 
censuurstempel (afb 2) 

Hoewel de familie nog mets van 
Klaas vernomen had, stuurden 
ZIJ op 3 mei 1943 een uitgebreide 
brief Ook deze werd via het 
Informatiebureau verstuurd en 
door hen op 7 mei 1943 in Den 
Haag gepost Via de Duitse PTT 
en de censuur te Berlijn wordt 
deze brief naar het Rode Kruis in 
Zwitserland doorgestuurd (afb 3) 
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Op 10 juli 1943 schrijft zijn broer 
een derde brief. Hierin meldt hij, 
dat er tot op heden nog geen 
bericht van Klaas is ontvangen 
(afb. 4). Ook deze brief moet op 
de gebruikelijke wijze via het In
formatiebureau in Den Haag zijn 
verzonden. Echter de envelop ont
breekt. Opvallend is het stempel 
van het Internationale Rode Kruis 
op de brief Ook zijn aan de kop 
van de briefde gegevens van de 
afzender en de ontvanger met de 
schrijfmachine toegevoegd. Hoe
wel Klaas alles bewaard lijkt te 
hebben is het mogelijk, dat deze 
briefin een envelop van het Inter
nationale Rode Kruis naar Japan 
is gestuurd. De reden, waarom 

deze brief afwijkend behandeld is, 
blijft voor mij onduidelijk. 

Op 12 novemben943 schrijft 
zijn zus aan Klaas een brief Als 
afzender staat op de achterzijde 
van de briefde naam van haar 
man P van den Berg vermeld. 
In tegenstelling tot de eerdere 
brieven is deze briefin Duits
land door het censuurkantoor 
Mijnchen gecensureerd. De 
kenmerken hiervan zijn het kleine 
nummerstempeltje m de rechter 
onderhoek op de voorzijde van de 
briefen de censuurstrook met de 
letter 'd' als kenmerk (afb. 5,6). 

Klaas is in de zomer van 1943 

e * ^ ' 

^ 
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meer dan een jaar in gevangen
schap. In strijd met alle uitgangs
punten van de Ceneefse conven
tie heeft hij nog geen bericht naar 
huis mogen sturen. Echter die 
zomer krijgt hij toestemming van 
de Japanners om één kaart naar 
huis te sturen (afb. 7). De vier 
karakters in de rechterbovenhoek 
betekenen: Krijgsgevangenen
post. Het rode stempel aan de 
linkerzijde is het stempel van 
het kamp en betekent: Fukuoka 
Krijgsgevangenkamp, twaalfde 
divisie gecensureerd. Aan de 
onderzijde van het stempel staat 
in het stempel de naam van de 
censor, in dit geval Kitano. 

De tekst op de kaart bestaat 
uit dertig woorden en Is in het 
Engels geschreven. Veelal gaven 
de Japanners slechts toestem
ming voor het versturen van 
kaarten meteen voorgedrukte 
tekst. In dit geval heeft Klaas 
zelf een tekst mogen maken. Hij 
weet met meer wie de kaart in het 
Engels vertaald heeft. Op deze 
kaart vraag hij om een brief met 
foto's. Op weinig kaarten uit de 
Japanse kampen komt een datum 
voor. Blijkbaar was dit meestal 
verboden. Ook deze kaart is niet 
gedateerd (afb. 8). Het ovale 
stempeltje op de rechterboven
zijde is de naam van de censor, in 
dit geval is dat Akiyama. De kaart 
is van Japan naar Zwitserland 
gestuurd, waar het Internationale 
Rode Kruis voor de uitwisseling 
met de Duitsland heeft gezorgd. 
Wat bij deze kaart opvalt is, dat hij 
geen kentekenen van de Duitse 
censuur vertoont. Toch zal ook 
deze kaart via een van de Duitse 
censuurkantoren naar Nederland 
gelopen zijn. 

De reden dat toch bekend is 
wanneer de kaart ongeveer is 
aangekomen, ligt in het feit, dat 
bij aankomst van de kaart, de 
familie van Klaas deze naar het 
Informatiebureau van het Rode 
Kruis heeft opgestuurd. Het Infor
matiebureau legde aan de hand 
van de binnengekomen kaarten 
uit de krijgsgevangenkampen de 
gegevens van de krijgsgevangene 
vast op een persoonskaart. In 
het geval van Klaas stond nu 

■ « ^ 

definitief vast dat hij zich In kamp 
Fukuoka bevond (afb. 9). 

Aan de hand van het formulier, 
dat het Informatiebureau gebruikt 
voor de terugzending van de kaart 
gedateerd op 30 augustus 1943, 
kunnen we vaststellen, dat de 
kaart voor 30 augustus 1943 bij de 
familie is aangekomen. 
Naar aanleiding van deze kaart 
schrijft de familie eind september 
1943 een zeer uitgebreide brief 
aan Klaas. Ook worden er, naar 
aanleiding van de vraag van 
Klaas, twee foto's bijgevoegd. De 
brief wordt op de gebruikelijke 
manier via het Informatiebureau 
verstuurd. Daar wordt echter 
één foto uit de brief gehaald. De 
andere wordt bij wijze van uitzon
dering meegestuurd. Dit wordt 
bevestigd aan de familie door een 
schrijven van het Informatiebu
reau van 2 oktober!943 (afb. io). 

De brief wordt door het Infor
matiebureau gepost, maar krijgt 
geen poststempel 'sGravenhage. 
Op de potloodaantekemng van de 
censor aan de rechter bovenzijde 
van de briefis te zien, dat de 
brief uit een vel papier en een 
foto bestaat (inp). Dat betekent, 
dat de Duitse censuur de foto 
doorstuurt naar het Internationale 
Rode Kruis voor doorzending 
naar Japan (afb. n) . De briefis 
door het censuurkantoor Berlijn 
gecensureerd. Dit is te zien aan 
de achterzijde van de brief waar 
de sluitstrook de letter "b" onder 
de adelaar en in het stempel heeft 
(afb. 12). Dit is de laatste cor
respondentie van de familie aan 
Klaas im943. 

In het voorjaar van 1944 ontvangt 
de familie een tweede kaart van 
Klaas. Volgens de aantekening op 
de kaart komt deze op 20 april 
1944 aan. Ook deze kaart is weer 
afkomstig uit het kamp Fukuoka 
2. De tekst is weer in het Engels 
geschreven en is qua boodschap 
mm of meer gelijk aan de vorige 
(afbeelding 13). Echter het verschil 
is, dat Klaas deze tekst niet zelf 
mocht schrijven. De kaart werd 
hem voorgedrukt aangeboden. 
Het enige wat hij gedaan heeft. 

M I 

A/b 5 de vierde bnefaan Klaas Aft) 6 de achterzijde van de werde bnefaan Klaas 
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Hiermede bericht ik U voor de goede orde, dat het door U in

gezonden correspondentieformulier irmiiddels door mijn bureau 
• naar het Internationale Roode Kruis te Geneve is dooreezonden. 

Tevens betuig ik U langs dezen v?eg mijn dank voor de door U 
verleende/toegezegde bijdrage. 

De chef der Je Afdeeling van het 
InformatieBureau van het 
Nederlandsche Roode Knas 

36636  ' 44* 14 983 

A/b. 17: achterzijde bericht van doorzending 

is de kaart ondertekenen. Na 
aankomst in Nederland hebben 
zijn ouders die de Enselse taal 
niet machtig waren, de tekst laten 
vertalen door de onderwijzer van 
de locale school. Ook op deze 
achterzijde staan twee namen van 
de Japanse censoren. Het betreft 
hier Kitano (bovenste stempeltje) 
en Akiyama (onderste stempeltje) 

Op de linkervoorzijde van de 
kaart staat eenzelfide censuur

stempel als op de vorige kaart. De 
tekens voor het woord "twaalfde 
divisie" zijn doorgehaald. Op de 
rechterzijde van de kaart staan 
ook vijf zwarte tekens voorge

drukt. Deze betekenen "post

kaart". De kaart is bij aankomst 
in Europa ook door de Duitse 
censuur in Wenen gecensureerd. 
Dit is te zien aan het stempel met 
adelaar en de tekst "Oberkom

mando der Wehrmacht, Geprüft" 
(aftj. 14). 

De familie van Klaas zal naar 
aanleiding van deze kaart zeker 
weer een brief hebben willen 
schrijven of geschreven hebben, 
maar ondertussen waren de mo

gelijkheden om via het Rode Kruis 
te brieven of kaarten te versturen 
gewijzigd. In de Nederlandse 
kranten had medio mei 1944 
de onderstaande mededeling 
gestaan: 

Correspondentie krijgsgevange

nen en burgergeïnterneerden in 
Japanse kampen 
Het Nederlandse Roode Kruis deelt 
mede, dat ingevolge ontvangen 
voorschriften voor correspondentie 
met krijgsgevangenen en bur

gergeïnterneerden injapansche 
kampen in den vervolge gebruik 
moet worden gemaakt van speciale 
correspondentieformulieren. Deze 
formulieren zijn op aanvraag ver

krijgbaar bij de volgende afdelingen 
van het Informatiebureau van het 
Nederlandsche Roode Kruis te 
'sCravenhage: 
Voor krijgsgevangenen bij de eerste 
afdeling. Korte Voorhout nr 74 
Voor de burgergeïnterneerden bij de 
vijfde afdeling Dr Kuyperstraat 9. 
In de aanvraag dienen te worden 
vermeld de naam voornamen en 
het kamp van den krijgsgevangene 
of geïnterneerde voor wie de formu

lieren zijn bestemd. 
Bij de toezending derformulieren 
zullen tevens de vereischte aanwij

zingen worden verstrekt. 
Voorts wordt nog meegedeeld, dat 
de sedert begin maart jl. ontvan

gen brieven of briefkaarten voor 
bovengenoemde krijgsgevangenen 
of geïnterneerden werden terug

ontvangen of niet konden worden 
doorgezonden. Zij, die deze cor

respondentie wenschen terug te ont

vangen gelieven dit in de aanvraag 
te vermelden. 

Dit betekende, dat ook de familie 
van Klaas een formulier moest 
aanvragen. Dit is ook gebeurd ge

zien het feit, dat zij op 5 juni 1944 
het eerste correspondentieformu

lier naar Klaas hebben verstuurd 
(afb. 15). Ook dit formulier werd 
via het Informatiebureau ver

stuurd. Het formulier kwam op 
28 juli 1944 bij het Internationale 
Rode Kruis te Geneve aan. Van 
daaruit werd het verder gezonden 
naar Japan. 

De doorzending hiervan werd aan 
de ouders van Klaas bevestigd 
met een kaartje (afb. i6,17). 
Daarbij werd tevens bedankt voor 
de toegezegde bijdrage. 

Hoewel de familieleden niets 
meer van Klaas hadden verno

men, besloten zij op 27 augustus 
1944een volgend formulierte 
sturen (afb. i8). Het Informatie

bureau heeft de doorzending met 
een kaartje aan de familie van 
Klaas bevestigd. De aankomst in 
Cenève is onbekend, maar wel 
blijkt uit het stempel van de dele

gatie van het Internationale Rode 
Kruis, dat het formulier op i o 
januari 1945 in Ankara was aan

gekomen. Voordat het formulier 
in Turkije was aangekomen, was 
het al in Egypte gecensureerd, zie 
het censuurstempel met tekst: 
"postal censor". Vanuit Turkije 
werd de post via Rusland naar 
Japan verstuurd. Uit het Japanse 
censuurstempel van het kamp 
Fukuoka 2 blijkt, dat het formulier 
daar ook is aangekomen. 

Ontvangst van de post 
Alle brieven en formulieren zijn 
in Japan aangekomen en hebben 
Klaas ook daadwerkelijk bereikt, 
want hij heeft ze persoonlijk 
weer mee teruggenomen naar 
Nederland. Daarbij vertonen alle 
brieven en formulieren hetzelfde 
Japanse censuurstempel van 
het kamp Fukuoka. Dit is een 
stempel van 40 x 21 mm, met de 
volgende tekst: (linkerzijde van 
het stempel) Krijgsgevangenen 
informatiebureau (rechterzijde) 
Gecensureerd, daaronder altija 
een teken van de censor. De 
vraag is natuurlijk interessant, 
wanneer Klaas cie brieven heeft 
gekregen. De eerste brief die zijn 
familie hem schreef op 8 maart 
1943 heeft hij op 23 april 1945 ont

vangen. Dat betekent, dat Klaas 
deze brief pas meer dan twee 
jaar, nadat hij is gepost, heeft 
gekregen! Klaas ontving deze brief 
dan ook niet meer in het kamp, 
waarin hij zat toen zijn ouders 
hem schreven. Alle brieven en 
formulieren zijn geadresseerd aan 
Fukuoka kamp 2. Op alle brieven 
staat ook een grote 2 geschreven 
als teken, dat ze daar naartoe zijn 
gegaan. Echter op 2 december 
1944 wordt Klaas overgeplaatst 
naar Fukuoka kamp 1. Daar 
zal hij tot aan de bevrijding als 
timmerman werkzaam zijn. Dit 
verklaart ook, dat op alle brieven 
in potlood geschreven staat LEFT 
FUK 2. Ook de tweede brief die 



zijn familie op 3 mei 1943 schreef 
ontving Klaas op 23 april 1945. 
Op de derde en vierde brief staat 
geen ontvangstdatum, maar vol
gens Klaas kreeg hij alle brieven 
op hetzelfde ogenblik uitgereikt. 
Ook de foto die in de tweede brief 
zat ingesloten, heeft hem op die 
dag bereikt. Dat gold ook voor het 
eerste correspondentieformulier. 
Dit terwijl dit formulier op 5 juni 
1944, meer dan een halfjaar na 
de laatste brief verzonden was. 
De conclusie is, dat de japan
ners alle post die zij ontvingen, 
gewoon hebben vastgehouden 
tot voorjaan945. Dit uiteraard 
geheel in strijd met de regels van 
de Ceneefse conventie. Geen en
kele Nederlandse krijgsgevangene 
heeft in Fukuoka kamp 1 post van 
zijn verwanten ontvangen. Dit 
strookt met het algemene beeld, 
dat de Nederlanders in de Ja
panse kampen bijna allemaal ver
stoken waren van contact met het 
thuisfront. Dit in tegenstelling tot 
de Engelse en Amerikaanse ge
vangenen die wel op regelmatige 
basis post ontvingen. Het tweede 
correspondentieformulier ontving 
Klaas op 28 augustus 1945. Dit 
was ook het laatste bericht uit 
Nederland, dat hij in gevangen
schap zou krijgen. Ik heb Klaas 
de vraag gesteld: 'Wat deed het 
met je dat je eindelijk post van je 
familie kreeg?' Het antwoord was: 
'Eigenlijk niet zo heel veel. Toen ik 
de Drieven ontving was ik ziek en 
volledig apathisch. Ik was bezig 
met overleven en kon mij niet 
druk maken om iets anders'. 

Op 15 augustus capituleert Japan 
en wordt het land door de Ame
rikaanse bevrijders bezet. Op 15 
september vertrekt Klaas uit het 
kamp per trein naar Nagasaki. Hij 
passeert de stad een maand, na
dat de Amerikanen deze met een 
atoombom vernietigd hebben. In 
Nagasaki wordt hij samen met de 
andere Nederlanders verzameld. 
Bij aankomst worden ze allen ont
luist. Als Klaas uit de trein komt 
is het enige, dat hij nog bij zich 
heeft, de bundel met brieven van 
zijn familie. De brieven gaan in 
een grote plunjezak om ontluist 
te worden. Als we als verzamelaar 
ons dus ooit afvragen, waarom de 
kwaliteitvan een brief niet perfect 
is, dan moeten we even stilstaan 
bij de achtergrond van de reis die 
deze post gemaakt heeft. 
Op 25 september 1945 wordt de 
reis voortgezet per schip naar 
Okinawa. Vandaar zal hij via de 
Filippijnen en de VS naar Neder
land gerepatrieerd worden. Zijn 
familie heeft op 18 oktober 1945 
bericht van de Marine ontvangen, 
dat Klaas bij de overlevenden in 
Japan hoort. De familie ontvangt 
begin november een brief van het 
Informatiebureau, gedateerd 31 
oktober 1945, dat Klaas bevrijd is 
en dat zijn gezondheid onbevre
digend is (afb. 19). Uiteindelijk 
ziet Klaas zijn familie weer op 31 

decemben945om 10 uur 
's ochtends in 't Zand. 

Conclusie 
Deze mooie complete correspon
dentie van Klaas van Diepen geeft 
ons een goed inzicht in de rolvan 
het Nederlandse Rode Kruis en 
hoe de correspondentie met de 
door Japan gevangen genomen 
Nederlanders is verlopen. Zijn 
deze correspondentiemoge
lijkheden nu de maatstaf voor 
alle krijgsgevangenen in Japan 
geweest.' Het antwoord is nee. 
Door het niet ondertekenen van 
de conventie van Cenève zijn er 
in het openstellen van mogelijk
heden tot correspondentie en in 
de afhandeling van ontvangen 
correspondentie, grote verschillen 
geweest in de Japanse kampen 
en tussen groepen gevangenen. 
Zo hadden Amerikaanse en Britse 
gevangenen veel meer moge
lijkheden tot correspondentie 
dan de Nederlanders. Daarbij 
waren ertussen de Nederlanders 
ook verschillen. Het algemene 
beeld is, dat de meesten slechts 
zeer zelden een kaart naar huis 
mochten schrijven, vaak niet 
meer dan één keer per jaar. Over 
de ontvangst van post is niet veel 
met zekerheid te zeggen, maar 
de verschillen waren ook daar 
heel groot; van gevangenen die 
de gehele oorlog geen enkele 
brief hebben ontvangen tot een 
minderheid van gevangen die een 
aantal brieven heeft ontvangen. 
Maar bij Klaas hebben we kunnen 
zien, dat dit niet over de gehele 
periode verspreid hoefde te zijn. 
In ieder geval kan geconsta
teerd worden, dat er zeker geen 
sprake is geweest van reguliere 
correspondentie, zoals met de 
Nederlanders in Duitse krijgsge
vangenschap wel mogelijk was. 
Vanuit verzamelaarsoogpunt is 
het interessant te weten hoeveel 
brieven er vanuit Nederland naar 
de krijgsgevangenen in de Ja
panse kampen gestuurd zijn. Om 
een idee te geven van de omvang 
is de beste bron het Informatie
bureau van het Nederlandse Rode 
Kruis. Uit de gegevens hiervan 
blijkt, dat tussen oktober 1943 en 
maart 1944 toen Japan het postver
keer voor brieven aan krijgsgevan
genen heeft gestaakt, er door het 
Informatiebureau 27.500 brieven 
zijn doorgestuurd. Na de invoering 
van het nieuwe correspondentie
formulier zijn er in de maanden 
juni tot en met augustus i944zo'n 
21.000 formulieren verstuurd. Hier
bij moet dus wel bedacht worden, 
dat een deel van deze post de ont
vangers nooit bereikt heeft. Over 
de omvang van de hoeveelheid 
ontvangen kaarten uit de Japanse 
kampen zijn geen gegevens be
kend. Deze kaarten werden direct 
naar de geadresseerden gestuurd 
zonder tussenkomst van het 
Rode Kruis. Daardoor heeft er 
geen vastlegging van de omvang 
van deze stroom plaatsgevonden. 

TT Van fasf 

INFOHMATIEBUBEAII VAN HET NEDERLANDSCHB HOODE K..JIS 
'sQravenhage. Korte Voorhout 14 

(inn hel Comité IntarnaUonal do la CrolxRoun 
Service des Prisoniiiei's do On ^ 

AFZENDER  SENDER  A B S E N D E ^ g ' 

Voornamen  Christian names  Vornamon Ä 
Siraal  Sfreei  Strasse _ _ „ . _ ^ h-^tU W  0 <V. 
Gßmßßnla  Looslily  Orlsc/ia/t —JL XAMJ^ — 
land  Country  Land 

BERICHTMESSAGEMITTEILUNG 
(N/of inaer dan Ho woordan uIt.sJtiitend porwnnhika en lamlUeborlchlon}  {Not over 25 
words, family nuws of strlctiy personal cfiaraclerj  {fitchi ilbar 25 IVorro, nur ptirhönlwhö 
PamtUannachrlahtuni 

^gftt^^JEfli^A N fr fe N J

B ft tFtflTM VAfiBR 

DUTCH PRISONER OF WAR ' 

...l\..mÊ^^.n.. # 1 , M> 
Christian names Vornamen 
Gohoorludatum  Birthdate  Geb. datum 

Rang Rank  IJlonslgrad 

SlainhdBk Nr.  Register Nr.  Matrikel Nr. 

Gevangen Nr.  Trfsoner Nr  Gefonffenen Nr 

KompCampLaffor PUKUOKA Q A M P ^ 
Und  Country  Land KJ n r A hj ___„____ ., _ 

AmWOOYiD OP ACHTERZiJDE  REPLY OVERLEAF  hM'^ÜRl MU^Elim 
Duideli/k schrijven s.v.p.  PJease write sory cJearJy  Bide sehr deutlich schreihen 

JAft̂ î  
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Het moeten er wel vele duizen
den geweest zijn. 
Wat we in ieder geval mogen 
concluderen is, dat omdat Japan 
de conventie van Cenève niet had 
geratificeerd, de mogelijkheden 
tot correspondentie voor Neder
landse krijgsgevangenen zeer 
beperkt zijn geweest. Hierdoor 
heeft een grote groep Nederlan
ders extra te lijden gehad tijdens 
hun langdurige gevangenschap 
in de toch al heel slechte Japanse 
kampen. Daarnaast heeft dit tot 
extra onzekerheid geleid bij hun 
achterblijvende familieleden in 
Nederland. Het is als verzamelaar 
goed om erbij stil te staan, dat als 
we dit soort brieven zien, we ons 

realiseren wat de voorgeschiede
nis is geweest en dat we daarom 
ten aanzien van kwaliteit anders 
moeten oordelen dan bij andere _ 
poststukken. — 
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David Jett, A postal history of "" 
the prisoners of war and civilian A A it 
internees in east Asia during the iQl 
second World war, volume 6 japan, 
Korea, Manchuria and Borneo 1942 
1945, Wheathampstead 20W 



Opgaven voor deze rubriek 
in hetjuninummer 2011 (ver-
scliijnt 7 juni 2011) moeten 
uiterlijk op i mei 2011 in het 
bezit zijn van de redactie van 
'Filatelie', Postbus 30014, 
1303 AA Almere 
of op die datum per e-mail 
naar redartie(3)defilatelie,nl 
zijn ingezonden. 

Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermel
den: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openingstij
den en telefoonnummer. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten overstaan 
van een deurwaarder of no
taris worden gehouden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samenge
steld, kan de redactie niet 
garanderen dat de genoemde 
evenementen ook op de 
opgegeven data en tijdstip
pen doorgang vinden. De 
redactie aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor 
eventuele fouten in de 
evenementsgegevens. Niet 
alle evenementen zijn gratis 
toegankelijk. Verder is het 
mogelijk dat postzegels een 
onderdeel vormen van het 
materiaal dat op de hieron
der 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. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

16 april: 
Houten. FILANUMIS 2011, 
Expo Houten, Meidoorn
kade 24, 930-16. Tel: 050-
5033926 

Neede. Philabeurs, Café-
restaurant De 01de MoIIe, 
Diepenheimseweg2i, 10-16. 
Tel: 0545-272543/294540. 

Veenendaal. Halfjaarlijkse 
uerzamclbfurs, Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8,10-15.30. 
Ruim aanbod postzegels, 

_ munten, ansicht- en tele-
~ foonkaarten, sigarenbandjes, 
e>i strip en kinderboeken, etc. 
_. Info: 0318-517569. 
BC 

^ 22-23 april: 
^ Gouda. Brieuenbeurs. i8e 
— internationale beurs voor 
ï postgeschiedenis, post-
2 waardestukken, literatuur, 
u. etc. Sporthal 'De Mammoet' 

Calslaan loi, 10-17 "ur (za) 

postzegelbeurs, geen 
ruilbeurs, tegelijkertijd met 
de Brievenbeurs, zie boven. 
Meer info: 
uJiuiD.jilamania.com 

5-7 mei: 
Essen (D). Internationale 
Briefmarken Messe, Messe Es
sen, Messehaus Süd, Halle 
lA, Norbertstrasse, 10-18. 
Tel: 0049-2102-50675. Info: 
ujujui.bncfmarkenmesse-essen.de 

21 mei: 
Alkmaar. Jubileumbeurs 75 
jaar NVPV afd. Alkmaar, Aula 
ClusiuscoIIege, Drechter-
waard 10,10-16. Tel: 072-
5333906. 

27-28 augustus: 
Barneveld. Hollandjila, 
Veluwehal, Nieuwe Markt 
6,10-17. Tel: 055-3558600. 
luwiu.eindejaarsbeurs.nl 

29-31 oktober: 
Beek. 41e Limphiiex, ten
toonstelling Cat.3, met 
jeugdboek, snuffeltafel en 
handelaren. ASTA Cultuur
centrum, Markt, Beek. Tel: 
046-4375051. 

2-4 december: 
Monaco (F). Monacophil 2011, 

pittelweg399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. Tel: 
023-5613929 (na 20 uur) 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal i, 12-16. Tel: 
0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg 30,13-1630. Tel: 
0318-513222. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Tel: 010-
5916747. 
Ommen. Hervormd Cen-
truym, Pr. Julianastraat 8, 
10-16. Tel: 0547-363000. 
Zeist. Graaf Adolflaan, Ker-
kebosch (bij CCZ), 10-1530. 
Tel: 06-54344840. 

10 april: 
Anna-Paulowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sportlaan 
21, 930-13. Tel: 0223-531518. 
Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
Baanderhereneollege, Baan-
derherenweg 2,10-13. Tel: 
0411-688620. 
Venlo. Zalencomplex Limi-
anZ, Kaldenkerjerweg 182b, 
10-13. Tel: 077-3820064. 
Wijchen. Brede School 
"Noorderlicht", Roerdomp
straat 76, 10-13. Tel: 024-
6413608. 

^ A A en 11-17 uur (zo) 
Thema: Oorlog en Vrede. 
Info: U)u;u).briei)enbeurs.com 
Email; in/o((i)brieuenbeurs.com 

22-23 april 
Gouda. Filamania, eerste 

Onzegezelhge Filateliestand tijdens dcjïlateliebeurs in Loosdrecht 

Club de Monte-Carlo, c/o 
Musée des Timbres en des 
Monnaies, 11 Terasses de 
Fontvieille. Meer info: www. 
monacophil.eu 

28-29 december: 
Barneveld. Eindejaarsbeurs 
& Stamptales, Veluwehal, 
Nieuwe Markt 6,10-17. Tel: 
055-3558600. ijjuJUJ.cinde-
jaarsbeurs.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

g april: 
Bodegraven. Rijngaarde, 
Rijngaarde i, 930-1630. Tel: 
06-53260579/0182-394584. 
Dronten. Kerkcentrum 
"Open Hof", Copernicuslaan 
t/o busstation, 1330-1630. 
Tel: 0321-314305. 
Elshout (NB). Gebouw 't 
Rad, Kerkstraat 39,10-13. 
Tel: 0416-379919. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka-

14 april: 
Kloetinge. Amicitia, Schim-
melpennickstraat 14,19-22. 
Tel: 0113-227945. 

16 april: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 930-15. Tel: 
0297-343885/340257. 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravelijn 55,10-16. 
Tel: 055-3558600. 
Boskoop. 'In de Stek', 
Puttelaan 148,13-17. Tel: 
0182-615136. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 
Markelo. Socuruimte 
sporthal 'de Haverkamp', 
Stationsstraat 30,10-16. Tel: 
0547-363000. 
Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.J.v.d.Haarlaan 6, 930-13. 
Tel: 0297-289322. 
Steenwijk. De Meenthe, 
Stationsplein i, 1015. Tel: 
0521-515835. 
Tiel. Gebouw AVGN, Schee-

ringalaan 4a, 13-16. Tel: 
0344-623545. 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8,10-1530. 
Tel: 0318-517569. 
Woudenberg. Cultureel 
Centrum de Camp, de 
Bosrand 15,13-1630. Tel: 
033-2863510. 

17 april: 
Diemen. 'De Schakel', Burg. 
Bickerstraat 46a, 10-16. Tel: 
020-6942002. 
Huissen. Cultureel centrum 
De Brink, Brink 8,10-15. Tel: 
026-3271979. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, 9-12. Tel: 
0224-298416. 
Veghel-Zuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Die-
menstraat ia, 930-1230. Tel: 
0413-367786. 

18 april: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'de 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, va 
19-1930. Tel: 024-3974654. 

21 april: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33, va 19. Tel: 045-
5415088. 

22 april: 
Rotterdam-Zuid. Beurs La
renkamp, Slinge 303,10-16. 
Tel: 010-4762424. 

23 april: 
Brielle. 'Zalencentrum', 
Langestraat76,1230-1530. 
Tel: 0181-315075. 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
10-16. Tel: 078-6140706. 
Groningen. Sporthal Hoog
kerk, Zuiderweg 70, 930-16. 
Tel: 050-5033926. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelrijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Tel: 0475-321179. 
Zwolle. Clubgebouw van 
Jubal, Geert Grootestraat i, 
10-15. Tel: 038-4216493. 

25 april: 
Echt. Zaal Brasserie Pejjer-
hoa. Houtstraat 7, 930-12. 
Email: hotterbeekxcShetnet.nl 

26 april: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'de 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, va 
14-1430. Tel: 024-3974654. 

30 april: 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 

imei: 
Obdam. Ver Gebouw De 
Brink, naast RK kerk, Dorps
straat 153-155, 9-12. Tel: 
0226-452047. 

7 mei: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13-16. Tel: 
0229-582544. 
Hendrik Ido Ambacht. San-

dido, Reeweg 79,12-16. Tel: 
078-6814441. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldi-
straat 1,10-16. Tel: 0252-
411406. 
Uithoorn. Wkc. Bilderdijk-
hof, Bilderdijkhof 1,10-15. 
Tel: 0297-525556. 
Waalwijk. Buurthuis 'De 
Bloemenoord', Bloe-
menoordplein 3, 9-13. 
Tel: 0416-337982. 
Warnsveld. Het Warnshuus, 
Dreiumme43,10-16. 
Tel: 0575-522040. 

8 mei: 
Anna-Paulowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sportlaan 
21, 930-13. Tel: 0223-531518. 
Boxtel. Den Tijberzaal v/h 
Baanderhereneollege, Baan-
derherenweg 2,10-13. Tel: 
0411-688620. 

12 mei: 
Kloetinge. Amicitia, Schim-
melpennickstraat 14, ig-22. 
Tel: 0113-227945. 

14 mei: 
Dronten. Kerkcentrum 
"Open Hof", Copernicuslaan 
t/o busstation, 1330-1630. 
Tel: 0321-314305. 
Elshout (NB). Gebouw 't 
Rad, Kerkstraat 39,10-13. 
Tel: 0416-379919. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De Jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. Tel: 
023-5613929 (na 20 uur) 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12-16. Tel: 
0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamers-
veldseweg 30,13-1630. Tel: 
0318-513222. 
Maassluis. Koningshof, 
Uiverlaan 20,12-16. Tel: 010-
5916747. 
Wijchen. Brede School 
"Noorderlicht", Roerdomp-
straat 76, 10-13. Tel: 024-
6413608. 
Zeist. Graaf Adolflaan, Ker-
kebosch (bij CCZ), 10-1530. 
Tel: 06-54344840. 

15 mei: 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161, 9-12. Tel: 
0224-298416. 
Veghel-Zuid. Wijkgebouw 
'De Golfstroom', van Die-
menstraat ia , 930-1230. Tel: 
0413-367786. 
Venlo. Zalencomplex Limi-
anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
10-13. Tel: 077-3820064. 

17 mei: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'de 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, va 
14-1430. Tel: 024-3974654. 

19 mei: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33, va 19. Tel: 045-
5415088. 



21 mei: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat, 930-15. Tel: 
0297-343885/340257. 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravelijn 55,10-16. 
Tel: 055-3558600. 
Boskoop. Tn de Stek', 
Puttelaan 148,13-17. Tel: 
0182-615136. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 
Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.J.v.d.Haarlaan 6, 930-13. 
Tel: 0297-289322. 
Woudenberg. Cultureel 
Centrum de Camp, de 
Bosrand 15,13-1630. Tel: 
033-2863510. 

22 mei: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6 Wijk 
De Maare, 9-12. Tel: 0227-
542286. 

23 mei: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'de 
Klokketoren', Burg. Sloten
maker de Bruineweg 272, va 
19-1930. Tel: 024-3974654. 

28 mei: 
Brielle. 'Zalencentrum', 
Langestraat 76,1230-1530. 
Tel: 0181-315075. 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 

10-16. Tel: 078-6140706. 
Hilversum. 'De Koepel', Ka
pittelweg 399a, 1230-1530. 
Tel: 035-6216261. 
Katwijk. Wijkgebouw De 
Wiek, Fresiastraat 19,10-
1530. Tel: 071-5173995. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelrijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 13-16. 
Tel: 0475-321179. 

29 mei: 
Huissen. Cultureel centrum 
De Brink, Brink 8,10-15. Tel: 
026-3271979. 
Echt. Café De Weegbrug 
Stams, Loperweg 10, 930-12. 
Email: hotterbfelo(@lictnet.nl 
Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingersweg 234, 
11-1530. Tel: 06-22650760. 

VEILINGEN 

8-9 april: 
Roermond. Veiling nr. 52:/6g, 
Van Dieten Postzegelveilin
gen en Van Lolcen Filatelie, 
Bakkerstraat 22. Meer info: 
www uanlotocn.nl 

NIEUWE EMISSIES 

II april 
Mooi Nederland - Breda 
Mooi Nederland - Apeldoorn 
18 april 
Da's toch een kaart luaard' 

2 mei 
Jubilfumpostze^els 2011 
23 mei 
Unicef 55 jaar 
MOOI Nederland - Enschede 
MOOI Nederland - uerzamelucl 
27 juni 
100 jaar Nederlandse Verenifling 
uoor Microbiologie 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 
2518 AD 's Gravenhage 
Tel: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
Fax: 070-3608926 
Internet: u)U)U),muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdagvan 10-17 uur, zater
dag, zondag en feestdagen 
12-17 uur. Het museum is 
gesloten op maandagen en 
verder op tweede paasdag, 
tweede pinksterdag, Konin
ginnedag, 25 december en i 
januari. 
Toegangsprijzen: volwas
senen 8 euro, 65-plussers 
6,50 euro (identiteitsbewijs 
verplicht). Kinderen tot 3 jaar 
gratis, 4- t/m ii-jarigen 4,50 
euro, 12- t/m 18 jarigen 5 
euro. CJP 6 euro. Museum-
kaart gratis, gezinskaart 
max. 5 pers. 25 euro. Ooi
evaarspas volw. 2,50 euro, 
ooievaarspas kind 1,50 euro. 

uitpas Den Haag 6 euro. 
Groepen volwassenen van 10 
pers. 7 euro p.p. Andere kor
tingen: zie U)u;u), muscom.nl 

Studiezaal Postwaarden 
Eenmaal per maand is er 
gelegenheid om origineel 
materiaal uit het depot van 
de postwaarden te bestude
ren. U kunt het materiaal in 
het depot alleen op afspraak 
bezichtigen. 
De onderzoekersdagen voor 
2011: 
Donderdag 10 februari en 
donderdag 24 maart. Als u 
materiaal wilt bestuderen, 
neem dan contact op met 
Monique Erkelens of Har
riet van der Veen (telefoon 
070-3307563 of 3307567) of 
stuur een mailtje aan mcrke-
lens(3)muscom,nl of huduecn@ 
muscom.nl. Sinds i januari 
moet de onderzoeker - zoals 
elke museumbezoeker - nor
maal toegang betalen. 

Bibliotheek 
De bibliotheek van het 
Museum voor Communicatie 
is na telefonische afspraak 
met mevrouw Spiekman 
(070-3307570, 's morgens) 
te raadplegen. 

BONDSBIBLIOTHEEK 

De Bondsbibliotheek is 24 
uur per dag bereikbaar! Voor 
internetgebruikers is de 
Bondsbibliotheek in Baarn 
niet meer gebonden aan de 
openingstijden (elke woens
dag van 10 tot 17 uur en elke 
eerste zaterdag van de maand 
van 10 tot 12 uur). Via de 
website van de KNBF (www. 
knbj.nl) en het aanklikken van 
de Bibliotheek-tab bereikt u 
de informatie die betrek
king heeft op de prachtige 
collectie die in Baarn bewaard 
en ontsloten wordt. U vindt er 
een overzicht van de lopende 
tijdschriftenabonnementen, 
ziet welke boeken er nieuw 
aangeschaft zijn en kunt er 
nagaan op welke wijze-deze 
boeken te leen zijn. Aan een 
overzicht van de (oudere) tijd
schriften wordt hard gewerkt. 
Als u wilt weten of een be
paald boek of tiidschrift aan
wezig is, dan kunt u dit met 
behulp van een elektronisch 
informatie-aanvraagformulier 
opvragen. Het antwoord 
ontvangt u per e-mail. Voor 
alle andere vragen kunt u ons 
op de gewone wijze e-mailen 
(bibliotheek@knbf.nl). 
De Bondsbibliotheek... een 
surfbezoekje waard! 

BRIEFMARKENMESSE IN ESSEN 

SAMENSTELLING: KEES VERHULST, POSTBUS 24013 
2490 AA DEN HAAG, E-MAIL k.verhulst@)ziggo.nl 

De Internationale Briefmar
kenmesse in Essen is één 
van de oudere evenementen 
in Duitsland. Sinds 1976 
ontmoeten vele verzamelaars 
elkaar in het Ruhrgebied. 
Ze komen van heinde en 
ver. Sinds 2006 wordt dit 
evenement jaarlijks begin 
mei georganiseerd. Op de 
openingsdag van de beurs 
in de afgelopen jaren waren 
vaak prominente sporters 
aanwezig. In 2006 was er de 
voetballer Olaf Thon (Schal
ke 04), die met de Duitse 
nationale ploeg het wereld
kampioenschap in 1990 won. 
In 2007 zette een Handbal-
coach uit Duitsland (Heiner 
Brand) veel handtekeningen 
op de beurs. Hij had een paar 
maanden eerder de Handbal 
WK titel gewonnen in 
Duitsland. 2008 was de beurt 
aan Steffi Jones, voorzitter 
van het organiserend comité 
van de Women's World Cup 
2011 in Duitsland. In 2010 
kwamen meer beroemde 
atleten die signeersessies ga
ven. Duitsland geeft jaarlijks 

^óefmar^^ 

postzegels uit met bijslag die 
ten goede komt aan de sport. 
In Nederland kennen we 
uitsluitend de bijslagzegels: 
zomerzegels, kinderzegels 
en voor het Rode Kruis. 

TNT Post zal op deze beurs 
aanwezig zijn met een stand 
(net als vele andere postad-

ministraties en handelaren). 
TNT geeft elke dag weer een 
velletje uit met in elk velletje 
drie persoonlijke postzegels. 
Zo Hollands als we zijn, ge
ven we zegels uit met tulpen 
en zien we op de achtergrond 
van het eerste velletje Oud
hollandse wandtegels. Deze 
tegels vormen de basis voor 

het stempelontwerp dat ook 
nu weer werd verzorgd door 
Birza Design uit Deventer. 
In het stempel zien we de 
opdruk van een tegel. De 
Briefmarkenmesse wordt ge
houden op 5, 6 en 7 mei 2011 
op de locatie: Messegelände 
Essen, Messehaus Süd, Halle 
I A. De toegang is gratis en 

de beurs is geopend van 10 
tot 18 uur op donderdag en 
vrijdag. Op zaterdag sluit de 
beurs om 17 uur. 

http://muscom.nl
http://muscom.nl
http://knbj.nl
mailto:bibliotheek@knbf.nl


POSTALE GEVOLGEN BEVRIJDING 
ZUIDOOST-NEDERLAND 1944 

A D A M V A N DER L I N D E N , H I LVA R E N B E E K , L I D N E D E R L A N D S E A C A D E M I E V O O R F I L A T E L I E 

De invasie van de geallieerden in Normandië op 6 juni 

1944 deed bij Nederlanders de hoop rijzen dat ook ons 

land spoedig zou worden bevrijd van het Duitse juk. Het 

zou echter nog duren tot 12 september 1944 voordat 

de eerste Nederlanders, de bewoners van boerderij de 

Muggehof nabij Eijsden, hun bevrijding konden vieren. 

(Afb 1) 

(Aß 2) Amsterdam 
n septembenc)44 

Brief met bestemming 
Celeen (Limbure) 

Tarief binnenianase 
bneftot 20 gram 

f/i cent De bnefis 
in beslag genomen 

door de oprukkende 
geallieerden en 

gestoten met een 
Engelse censuurstrook 

Daarvoor zijn dne 
verklanngen denkbaar 

De brief IS direct 
na inbeslagname 

door de geallieerden 
gecensureerd de brief 

IS na transport m 
Engeland gecensureerd 

gebrek aan 
Nederlandse stroken 

bij de Nederlandse 
censuurdienst in 

Eindhoven (Afb 3J 

(Ajb l) De bewoners van boerderij de Muggehof op een Amerikaans legervoertuig 

Een dag later was Eijsden zelf 
aan de beurt, samen met de 
gemeenten Mesch, Noorbeek, 
Breust, Epen en Slenaken Op 
14 september!944 is als eerste 
Nederlandse grote stad Maas-
tncht bevnjd Op i8 september 
1944 was nagenoeg de gehele 
provincie Limburg oevnjd Vanuit 
Limburg is de bevrijding van de 
rest van Nederland voortgezet 
Zoals bekend vond de capitulatie 
door de Duitsers pas plaats op 5 
mei 1945 
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met 
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(Afb 3) Boxtel 16 
septemberig44 Bnef 

met bestemming 
Eindhoven 

Tegengehouden 
totdat hij kon worden 

gecensureerd door 
de Nederlandse 

Censuurdienst die 
na twee weken 

proefdraaien op 
75 november ig44 

in Eindhoven 
operationeel was 
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Ö 
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Uc? 

Dit artikel spitst zich toe op 
de postale verandenngen en 
problemen die de bevnjding 
van Zuidoost Nederland 
met zich meebracht Het 
IS met de bedoeling de drie 
respectabele publicaties 
van WJ van Doom, de Po 
& Po publicaties van H E R 
Sandberg (De PTT m bevrijd 
Zuid Nederlandj en Hans 
van der Horst (Überroller) te 
herschrijven Uiteraard heb ik 
van deze publicaties gebruik 
gemaakt Gekozen is voor de 
volgende indeling 
1 Postale problemen tijdens 

de opmars van de geallieer
den in Limburg 
11 Door de geallieerden in 

beslag genomen post 
(Überroller) 

1 2 Post retour afzender 
(vanuit/naar nog bezet ge
bied) 
2 Gevolgen van Operatie 

Market Garden voor de 
post 
21 Geen postverbinding. 

Terug afeender/geevacu-
eerd 

2 2 Alternatief postvervoer 
door het Rode Kruis 

mm 



1. Postale problemen tijdens de 
opmars van de geallieerden in 
Limburg 

De bedoeling van de geallieerden 
was een aanvoerweg te creëren 
tussen het bevrijde gebied en de 
geplande luchtlandingen bij Arn
hem (operatie Market Garden op 
17 september 1944, hierover later 
meer) teneinde het benodigde 
zwaar transport doorgang te 
kunnen verlenen (globaafde 
weg tussen Valkenswaard en 
Nijmegen) Tijdens deze opmars 
waren er talloze schermutselin
gen tussen de Duitsers en de ge
allieerden met ook voor de post 
vervelende gevolgen Postkanto
ren en brievenbussen op straat 
werden vermeld, postroutes 
waren met langer bruikbaar, ge
brek aan njdend mateneel, enz 
Daarnaast was het te gevaarlijk 
en vaak onmogelijk om post te 
bezorgen Daardoor bleef post, 
afkomstig uit het oorlogsgebied 
of daarbuiten, liggen of werd 
teruggestuurd naarde afzender 
Tevens werd post in postkanto
ren en in brievenbussen door de 
oprukkende geallieerden in be
slag genomen en gecensureerd 
(Uberroller) 

1.1 Door de geallieerden in beslag 
genomen post [Uberroller) 

Een Nederlandse Uberroller is 
een poststuk, dat [in de periode 
tussen verzending en ontvangst] 
door de wisseling van het regime 
in Nederland in beslag genomen 
en gecensureerd is (Afb 2) 
1.2 Post retour afzender (vanuit/ 
naar nog bezet gebied) 
Naast inbeslagname is een 
gedeelte van oe post aan de 
afzender teruggestuurd omdat 
door de gevechten de postver
binding was verbroken 

Brief vanuit bezet gebied (Afb 4) 

Briefnaar bezet gebied (Afb 5) 

Overzichtskaartje van Operatie 
Market Garden (Afb 6) 

2. Gevolgen van operatie 
"Market Garden" voor de post 

De bevrijding van Limburg 
was de opmaat voor operatie 
"Market Garden", de slag om 
Arnhem De bedoeling was on
der andere een bruggenhoofd te 
slaan tussen het bevrijde Zuiden 
en het gebied rond Arnhem, en 
zodoende een goede basis te 
vormen om Duitsland vanuit 

AAN ^Tĵ Jtroop
"i 

den Heef" 
Linde 27 
Sittard. 

iTx' 

(Afo 4) s Crovenhoge 
14 september 1^44 
Bnefkaart met 
bestemming Sittard 
Tarief binnenlandse 
briefkaart 5 cent 
De bnefkaart is 
retour gezonden 
wegens verbroken 
po^verbinding Let 
op de schrijffout 
VERBINCDINC 
m het provisorisch 
vervaardigde stempel 

N.V. De Nederlandsche Lloyd 
Ongevallen 

HEERENGRACNT 258266 
AMSTERDAM C 
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\ (Aß 5) Maastricht 
' 15 september 

icj44 Brief met 
bestemming 
Amsterdam 
Provisorisch gemaakt 
strookje met de tekst 
dat postverzending 
voorlopig met 
mogelijk IS 
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I (Ajb 7} Goor 14 
* september 1^44 

Rouwbrieße met 
bestemming Amhem 
Tanef als drukwerk 
iVi cent tot $0 gram 
Het briejje is geopend 
aangeleverd een 
voorwaarde voor 
drukwerken veloppen 
Hoewei de operatie 
Market Corden 

pas op 77 september 
startte warende 

% postverbindingen van 
I tevoren reeds verbroken 
f door de oprukkende 

geallieerden vanuit 
Limburg 

^ \^ 

«Wui 

het westen aan te vallen. Zoals 
bekend is dit om meerdere 
redenen jammerlijk mislukt Het 
slechte weer, de interne stnjd 
tussen Montgomery en Eisenho
wer, de rol van Montgomery (het 
negeren van een waarschuwing 
door het Nederlandse Verzet dat 
zich in de nabijheid van Arnhem 
een Duitse tankdivisie bevond) 
waren hier verder debet aan Uit 
vrees voor hulp vanuit het verzet 
beval de Duitse bezetter al tij
dens de gevechten, op zaterdag 
23 september, de evacuatie van 
Arnhem en omgeving Op zon



(Afh 8) 's-Cranenhage, 
25 september 1944 

Brief met bestemming 
Doorwerth/Hei/eadorp 

De geadresseerden 

m 

waren g 
naar een onbekende 

bestemming Daarom 
IS de brief, en niet 

eerder dan op 9 
december 1^44. via het 

postkantoor van Ede 
teru^estuurd aan de 

afzender 

(Aflj g) 's Cravenhage, 
29 september 1944 

Brief met bestemming 
Doorwerth/Heveadorp 

De brief werd 
teruggestuurd omdat 

net "postverkeer 
gestremd" was door 

operatie "Market 
Garden ' 
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(/A/fa loj IJzendijke, 
8 november ig44 

Briefkaart met 
bestemming Arnhem 

Zeeuws Vlaanderen 
was sinds i november 
bevnjd, maar Arnhem 
lag nog steeds in bezet 

gebied Bovendien 
waren de inwoners van 
Arnhem geëvacueerd 

Om deze reden is de 
kaart teruggestuurd, 
zie het strookje met 

de tekst met deze 
strekking De briefkaart 

IS gecensureerd door 
de Nededandse 

Censuurdienst in 
Eindhoven die sinds 

half november actief 
was De tekst gaat 
over de toestand in 

IJzendijke, de geleden 
ontbenngen en de 

provisorische bewoning 
na de gevechten in 

Zeeuws Vlaanderen 
tussen iö september en 

2 november 1^44 

^^^i ld n ie t aogeliJK ^ /j . ^ ^ 

dag 24 september liet de leiding 
van het Rode Kruis in Arnhem 
overal m de stad pamfletten op
hangen met de volgende tekst: 

kan de Bevolking van Arnhem. 

Op hevel van de Duitsche Weer-
macht moet de geheele bevolking 
van Arnhem evacueeren, t.w.: 
heneden de spoorlijn heden (Zon
dag) en hoven de spoorlijn uiterlijk 
maandagavond 25 September. Als 
evacuatierichting wordt aanbe
volen richting APELDOORN en 
richting EDE. De bevolking wordt 
aangeraden om zich in kleine 
buurt-groepen (stadswijken) te 
organiseren en voor het vervoer van 
ouden van dagen, hulpbehoeven
den en kinderen met eigen organi-
satiemiddelen zorg te dragen. Ook 
ziekenhuizen worden geëvacueerd, 
hetgeen door het Roode Kruis 
wordt veaorgd, waardoor deze 
organisatie reeds overbelast is. 
leder dient dus zich dus binnen 
zijn groep zooveel mogelijk zelf te 
redden. Van gemeentewege zal 
langs den weg naar Apeldoorn 
op een reeks plaatsen hulpposten 
worden gevestigd, leder neme 
slechts het hoognoodige mede en 
wel voornamelijk dekens, eetgerei 
en mondvoorraad. In verband met 
luchtgevaar wordt men aange
raden kleine groepen te vormen, 
voorzien van witte vlaggen. 

Op 26 september trok de 
Arnhemse bevolking noord- en 
westwaarts, meestal lopend, 
soms met een bakfiets of een 
wagentje waarin enkele bezit
tingen Konden worden meegeno
men. De nieuwe huisvesting was 
in sommige gevallen niet meer 
dan een kippenhok of een met 
sloophout gebouwd onderko
men, en verder scholen, schuren 
en bij burgers in huis. 
Alleen mensen met een onthef 
fing mochten blijven, waaronder 
politie- en brandweerfunctio-
nanssen, en wat personeel van 
Burgers Dierenpark om voor 
de dieren te zorgen. Meer dan 
150.000 mensen gingen op weg. 
Slechts een enkeling bleef achter 
in de stad. 
De evacués werden onder
gebracht in allerlei steden en 
regio's in het bezette gebied, 
van Apeldoorn tot in Friesland. 
Meestal vingen medewerkers 
van het Rode Kruis hen op. Zij 
wezen dan het adres aan waar 
men kon verblijven. De tocht was 
met zonder gevaar: bij de brug 
over de IJssel in Zwolle stond 
een wachtpost die alle mannen 
jonger dan 50 jaar oppakte voor 
tewerkstelling. Diverse mannen 
ontsnapten hieraan door achter 
te bliiven ten zuiden van de 
Ijssel, of door onder te duiken in 
plaatsjes rondom Hattem. 

Meer dan 90% van de huizen 



m Arnhem e o. w/aren met meer 
bewoonbaar. Hierdoor werd 
Arnhem een spookstad die ook 
nog eens werd geplunderd door 
inwoners en Duitsers Eerst na 
de bevnjding van Arnhem op 14 
apnl 1945 kon een start worden 
gemaakt met de terugkeer van 
de bewoners. 

2.1 Geen Postverbinding, terug 
afzender/geëvacueerd (Afb 7, 
8,9.10) 

In de inhoud van de envelop is te 
lezen dat de briefschrijfster zich 
grote zorgen maakt omdat het 
ouderlijk huis in het oorlogsge
bied ligt. Tevens schrijft ze dat 
ze al enkele malen eerder heeft 
geschreven zonder antwoord te 
krijgen Niet verwonderlijk als de 
bnef met vertraging wordt terug 
gestuurd Zie de beschrijving van 
voorgaande brief van dezelfde 
afzender en dezelfde geadres
seerde 

2.2 Alternatief postvervoer door 
het Rode Kruis 

In hoofdstuk ^ is beschreven, 
dat de inwoners van Arnhem en 
een aantal omliggende dorpen 
werden geëvacueerd naar plaat
sen in bezet Nederland. Naast 
de coördinatie met betrekking 
tot het zoeken naar gastgezin
nen en huisvesting, zette het 
Rode Kruis zich ook m om de 
communicatie tussen personen/ 
gezinnen te bewerkstelligen. Een 
van de methodes was bneven 
eerst zelf naar een andere plaats 
te vervoeren en daar in handen 
van de PTT te geven Hoe snel 
en succesvol zo'n route was 
kon m deze penode per dag 
verschillen. De afdeling Rheden 
van het Rode Kruis heeft hierbij 
een voorname rol gespeeld. Hier 
volgen enkele vooroeelden. (Afb 
11,12,13) 
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(yyb ^^) s Cra\^enhaee, 
ig oktobenc)44 Bnef 
met bestemming 
s Cravenhage 
De bnef IS in Velp 
(Cid) geschreven 
en aan het Rode 
Kmis meegegeven 
Kennelijk lukte het de 
brief (clandestien "^j 
naar 's Cravenhage te 
brengen en onderweg 
postblokkades 
te omzeilen De 
postzegel IS tegen de 
voorscnnfien van de 
PTT ontwaard met 
het stempel van het 
Rode /Cm/s afd Rheden 

f'Dt^ 

(Afb 12) Utrecht 
Station, 10 oktober 
ic)44 Bnef met 
bestemming 
s Cravenhage 
Dezelfde afzender (Velp 
Cid) als bovenstaande 
bnef In dit geval is de 
brief meegenomen 
naar Utrecht en daar 
op de post gedaan 

Juiste behandeling door 
het Rode Kruis aß 
Rheden 

(Afs 1^) Apeldoorn, 
16 oktober 1^44 Bnef 
met bestemming 
Apeldoorn Bnef 
geschreven te Velp 
(Cid) Meegegeven 
aan het Rode Kruis 
afd Rheden en in 
Apeldoorn op de post 
gedaan De postzegel 
IS door het Rode Kmis 
stempel ontwaard 
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DE TANDJES VAN DE MACHT 
BUTEN IN NEDERLAND 

J A N H E U S , A M S T E R D A M 

Napoleon 
Als Napoleon in 1799 aan de 
macht komt in Frankrijk, weet 
hij in korte tijd zijn hegemonie 
ook in grote delen van Europa 
uit te breiden. In 1804 valt ook 
Nederland onder Franse invloed 
en wordt in 1810 ingelijfd bij 
Frankrijk. Pen aprifwordtde 
Hollandse post in de Franse post 
geïncorporeerd en telt dan acht 
departementen met ca. 85 kanto
ren. Zo heeft Amsterdam op een 
brief uit 1812 het departements
nunnmeni8 (Afb. n). Na de val 
van Napoleon in oktoben8T3 
verwijdert Nederland al snel de 
meeste departementsnummers 
van de stempels en zo ontdoet 
men zich van de postale tekenen 

Een andere invalshoek voor het kijken naar Nederlandse 

zegels na meer dan 1000 nummers Filatelie en een veel

voud daarvan aan filotelistische artikelen over Nederland, 

levert toch weer geheel nieuwe filotelistische feiten op. 

Na tien eerdere artikelen met de invalshoek "de tand

jes van de macht bijten i n . . . . " over diverse thema's en 

andere landen is nu Nederland aan de beurt. 

van de Franse overheersing, 
zo ook in Amsterdam. Op de 
plaats, waar nummen i8 stond, 
is op deze brief nog een streepje 
te zien van de restanten, waar 

nummeni8 heeft gestaan (Afls. 
2). Dergelijke doorgebruikte 
departementsstempels zijn tot 
19291933 bekend. 

SDAP 
Geen postzegel, en dus niet 
postaal, maar toch interessant: 
politieke propaganda via stickers 
per post. Zo lang de postwet 
bestaat is politieke propaganda 
op post verboden, getuige de rel 
onlangs over het uitgeven van 
een persoonlijk 'republikeins' 
zegel. Maar hier een brief (Afb. 3) 
uit 1905 met een sticker waarop 
een vadsige priester, een dikke 
kapitalist en een hoge leger
functionaris reclame maken op 
protestborden: "Leest Het Volk 
niet". Voor iedere arbeider een 
reden om onmiddellijk het eigen 
dagblad van de SDAP "Het Volk" 
weite lezen. Het bestellerstempel 
achterop de brief had zeker nooit 

^■^'U%  /̂̂ ^ ^*"'T<®,.,^. é'^J''C 



het vignet mogen raken, omdat 
het dan de schijn van legitimatie 
door de post op roept. 

Vredespaleis en Eerste Wereld

oorlog 
In 1907 wordt in Den Haag, in de 
'grote grafelijke zalen' de Tweede 
Vredesconferentie  de eerste 
was in 1899  gehouden om een 
dreigende oorlog te voorkomen, 
waaraan 44 van de 57 toen be
staande zelfstandige staten mee 
deden. Ter gelegenheid hiervan 
wordt een conferentie envelop 
met speciaal stempel uitgegeven 
(Afb. 4) en de eerste steen gelegd 
voor het Vredespaleis. 
Het heeft niet geholpen want 
op 28 juli 1914 breekt de Eerste 
Wereldoorlog uit. Acht weken 
later (2101914) is op deze veld
postkaart  met het Vredespaleis 
als afbeelding  de teleurstelling 
hierover duidelijk te lezen: "Vre
despaleis. Te huur ofte koop wegens 
faillissement. Ceschikt voor Kazerne 
of Bioscoop. Van alle gemakken 
voorzien Elektrisch licht, waterlei
ding enz. Brieven onder letter C 
aan den Vredesengel." (Afb. 5) 
Nederland blijft neutraal, zoals 
we weten, maar mobiliseert veel 
soldaten die per veldpostkaart, 
hier op 13.10.1914 verzonden uit 
de Kromhoutkazeme in Utrecht, 
hun dierbaren gerust stellen (afb. 
6): "VIII. Mobilisatie 1^14. Neder

BROUWER & ENfiEUNDER ^ L J / ; 
IN EPFKCTiN I^^Ï^ 

^ / ■ & 

landers, Vaders, Oomes, Tantes en 
Moeders, Wees gerust fier waken 
uwe mannen broeders. Schoon
moeders, Suikertantes, en halve 
Neven, Vreest niet de landweer 
beschermt uw leven." 
Na het einde van de Eerste 
Wereldoorlog in 1918 wordt er 
uiteraard gewezen op het feit, 
dat de vrede waardevol is en op 
deze Nederlandse brief wordt een 
Belgische (met postaal) sticker 
geplakt: "Pax, Veritas, libertas, 
jusitia" (Vrede, waarheid, vrijheid 
en gerechtigheid") (Afb. 7). We 
zullen in dit artikel vaker zien dat 
bij grote gebeurtenissen privé 
personen politieke propaganda 
maken en de posterijen dit 
toelaten. 

Aanloop naar Tweede Wereld
ooriog 
In de dertiger jaren is er een 
economische crisis en voelt 
men de oorlogsdreiging weer 
Een Vredes en Volkenbondten
toonstelling wordt in Den Haag 
georganiseerd en vlagstempels 
om deze te bezoeken worden, 
o.a. op deze briefkaart op 102
1930 vanuit Den Haag verzon
den, door de posterijen gebruikt 
(Afb. 8). Ook wordt een speciaal 
stempel benut, hierop briefkaart 
d.d. 23111936 (Afb. 9). 
Een economische en politieke 
oorlog ging vooraf aan de echte 

oorlog. Vele landen stimuleren 
de koop van 'eigen' producten 
en minimaal acnt verschillende 
stempels hierover zijn mij over 
de periode 1932 t /m 1938 bekend. 
Twee verschillende vlagstempels 
met dezelfde tekst "Cebmikt bij 
voorkeur Nederlands fabricaat" 
(Afb. lo , n) . Minder bekend zijn 
de speciale stempels zoals : "Ne
derland in 793^ Emmen, 24 mei 
ic)28 Koopt Nederlandsche waar 
dan helpen wij elkaar." (afb. 12). 
En ook op dit gebied is er weer 
een privé actie die een stapje 
verder gaat en de oorlog verklaart 
aan Italiaanse producten, waarde 
fascist Mussolini aan het bewind 
is. Een brief uit Utrecht d.d. 
1631936 meteen privé sticker 
achterop "Koopt geen Italiaanse 
waren, nationale boycotactie", 
terwijl de Italiaanse 'laars" 
(landkaart) Libië in Noord Afrika 
vertrapt en druppels bloed in zee 
morst (Afb. 13). 
Dat dergelijke stickers gedoogd 
werden is wel bijzonder, omdat 
Nederland probeerde neutraal 
te blijven. Via dienstorders 
probeerde men dat ook bij de 
posterijen te bevorderen, getuige 
order nr. 146 d.d. 15 september 
1939 betreffende "verscherpt toe
zicht op het naleven van artikel 14 
Telegraaf en Telefoonwet 1^04 Stbl 
no 7."; "1. Onder verwijzing naar 
mijn schrijven d.d. 2 septemberjl. 

Afd.2 Nr L A Kabinet, vestig ik er de 
aandacht op, dat alle telegrammen, 
waarbij onze neutraliteit ook maar 
enigszins betrokken kan zijn, al zijn 
ze ook nog zoo behoorlijk gestelden 
oogenschijnlijk onschuldig dienen 
te worden gestuit of met "contr 
art.14" moeten worden doorge
zonden. 2. In het bijzonder lette 
men op telegrammen gericht aan 
staatshoofden, gezanten, consuls 
en andere officiële buitenlandsche 
personen in binnen of buitenland. 
3. Niettegenstaande de opdracht 
tot verscherpt toezicht zijn toch een 
tweetal telegrammen ten onrechte 
doorgezonden en afgeleverd. 4. In 's 
lands belang wordt met nadruk tot 
een strikte controle aangespoord. 
De directeurgeneraal VAN 
ROYEN plv (Afb. 14) 

De oorlog wordt postaal niet 
alleen in Nederland zelf gevoerd. 
Enkele Nederlandse zegels roe
pen protest op in het buitenland. 
Al in 1933 is er Duits protest te
gen het Nederlandse vredeszegel 
(afb. 15). Nederland brengt op 18 
mei 1933, de Volkenbonddag, een 
vredeszegel uit met een vredes
duif en een vijfpuntige ster die 
haar stralen laat vallen over de vijf 
werelddelen. Je zou zeggen wat 
voor bezwaar zou dit op kunnen 
roepen? Duitsland zag hier ech
ter, zo gaat het verhaal, een joods 
symbool in en probeerde achter 
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de schermen het zegel uit de 
roulatie te krijgen. Het zegel is op 
31 december 1937 uit de roulatie 
genomen: volgens de posterijen, 
omdat de voorraad bijna op was; 
volgens anderen op verzoek van 
Duitsland. Niettemin bleven de 
zes weken eerder uitgeven zegels 
met een even grote oplage geldig 
tot 31 maart 1944. We zullen de 
werkelijke reden voor het uit de 
roulatie nemen waarschijnlijk 
nooit zeker weten. We zien dat er 
voorafgaand aan de echte oorlog, 
postaal al oorlog wordt gevoerd. 
Maar niet alleen Duitsland 
stoorde zich aan dit zegel. Ook 
Italië stoorde zich aan dit, en zelfs 
ook negeen ander zegel. In het 
Italiaanse fascistische tijdschrift 
"De verdediging van het ras" num
mer 7 uit februari 1940, wordt 
het Vredeszegel getoond in een 
artikel over "Joods bolsjewistische 
propaganda op postzegels". 
Maar ook het Nederlandse zegel 
uit 1936 ter gelegenheid van 
het 300-jarige bestaan van de 
Universiteit van Utrecht, waarop 
de Godin der wijsheid Pallas 
Athene wordt afgebeeld, wordt 
als zodanig gekarakteriseerd (Afb. 
i6). De exacte reden is mij echter 
niet duidelijk geworden. 

Tweede Wereldoorlog 
Over de "Achtergrond van de 
Nederlandse postzegelproductie 

tijdens de Duitse bezetting in 
de Tweede Wereldoorlog" is in 
1990 een gelijknamig boekwerkje 
geschreven door Gert Holstege 
en jan Vellekoop. Enkele saillante 
voorbeelden die goed in het kader 
van dit artikel passen wil ik u niet 
onthouden, maar ik zal een paar 
stappen verder gaan. Allereerste 
enkele saillante voorbeelden van 
politieke propaganda. 
Algemeen bekend is dat de Guil-
loche opdrukzegels uit 1940 (afb. 
17) onder verzamelaars al snel 
de bijnaam 'traliezegels' kregen: 
Nederland achter de tralies. Op 
de onder Duitse overheersing 
uitgebrachte Zeeheldenserie van 
1943-44 (Afb. n8) werd expres een 
aantal zeehelden afgebeeld dat 
tegen de Engelsen had gevochten 
om, zo gaat het verhaal, anti - En
gelse gevoelens op te roepen. In 
geen enkel archiefstuk is hiervoor 
echter bewijs gevonden. 

Nederland werd in mei 1940 
bezet en koningin Wilhelmina 
week uit naar Engeland. Uiteraard 
werd, pas op 14 augustus 1940, 
besloten de Wilhelminazegels 
(ook op postwaardestukken) te 
vervangen, ook al werd op die 
dag net een grote drukorder van 
deze zegels afgeleverd. Ze waren 
echter nog geldig tot i i oktober, 
toen de Guilloche opdrukken uit 
kwamen. En nu een stapje verder 

dan Holstege en Vellekoop. 
Tussen de datum van het besluit 
ter vervanging van de Wilhel
minazegels (14-8-1940) en de 
ongeldigheid ervan (11-10-1940) 
lag een gevoelige penode van 
twee maanden en dit verklaart 
onderstaand voorbeeld. De firma 
Spier uit Arnhem stuurt op 10 
september 1940 (datum boven 
tekst op achterzijde) een brief
kaart aan Spier expediteurs in Nij
megen, gefrankeerd met het dan 
nog net geldige Wilhelminazegel 
(Afb 19). De postbode die deze 
briefkaart bezorgd ziet, dat het 
zegel ongestempeld is gebleven 
en doet wat veel bestellers doen: 
het zegel wordt doorgekrast. 
Normaal protesteren alleen filate
listen, maar niet in deze gevoelige 
periode en bovendien is het een 
veel gebruikte en absoluut niet 
bijzondere zegel op zakelijke post 
en is het maar de vraag of een 
filatelist zich bij dit zegel hierover 
druk zou maken. Gezien de brief 
die bij dit poststuk hoort lijkt de 
conclusie gerechtvaardigd, dat 
een bedrijf zich heeft geërgerd 
aan het bekrassen van de net 
voor de Duitsers naar Engeland 
gevluchte koningin Wilhelmina 
(Afb. 20). In de brief staat dat 

" niet meer kon worden 
vastgesteld door welken ambte
naar de zegel met potlood werd 
onbruikbaar gemaakt. Dit kan ook 

te Arnhem zijn geschied. Getracht 
werd de potloodstrepen zoo goed 
mogelijk te verwijderen, waarna 
de stempel Posterijen alsnog op de 
kaart werd geplaatst. Wegens het 
U berokkende ongerief betuig ik 
u mijn leedwezen." Het stempel 
"Postenjen" wordt gebruikt om 
zegels te ontwaarden als op 
het kantoor van bestemming 
gezien wordt dat het kantoor van 
verzending een zegel niet heeft 
afgestempeld. Het laat zien hoe 
gevoelig postale politieke propa
ganda kan liggen tijdens periodes 
van heftige politieke strijd. 
Hetzelfde zegel wordt later nog 
eens van een particuliere over
druk "Houdt goeden moed" voor
zien. Vele artikelen zijn al gewijd 
aan de achtergrond van dit zegel. 
Ik volsta hier met de mededeling, 
dat bijgaande brief d.d. 30-12-1941 
één van de vier bekende, met 
dit zegel gefrankeerde, gelopen 
brieven is (Afb. 21). 

Dan zijn er nog een aantal 
gevoeligheden te melden die te 
herleiden zijn tot - in de kern par
ticuliere - initiatieven maar uiting 
(kunnen) zijn van lijdzaam verzet. 
Hard bewijs voor deze acties is 
niet te krijgen, want het schrifte
lijk vast leggen van een dergelijke 
actie was onder de Duitse bezet
ting levensgevaarlijk. 
Zoals ik al meldde werd het zegel 
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met Wilhelmina per l o oktober 
1940 ongeldig verklaard en ook 
de postwaardestukken met dit 
zegel Men vergat echter op dat 
moment de geïllustreerde post

waardestukken met foto's van 
pnnsessen en die werden per 18 
oktober ! 940 alsnog ongeldig ver

klaard Als dan op 30 j u i n943 ie

mand toch nogzo 'n geïllustreerd 
postwaardestuk gebruikt, met 
o a bi)frankering met een oranje 
2 cents zegel, dan kan dit opgevat 
worden als een sympathiebetui

ging aan de Oranjes (Afb 22) De 
afzender is zeker een verzamelaar 
want deze schrijft o a " de 
kaart had ik graag terug voor mijn 
verzameling' 

Toch kan het ook sympathie 
met de Oranjes zijn vanwege 
het volgende verhaal Door met 
bepaalde zegels op een bepaalde 
manier te frankeren zou men de 
net naar Engeland uitgeweken 
Oranjes willen steunen Dat gaat 
als volgt je gebruikt een o f een 
aantal oranje zegels gemixt met 
zegels van een andere kleur De 
oranje zegel(s) worden boven die 
van een andere kleur geplakt o m 
zo het signaal af te geven "Oranje 
boven" Deze brief van 30 oktober 
1940, wordt vanuit Naaldwijk 
verzonden en voldoet aan deze 
cnteria (Afb 23) Ook andere 
combinaties van 'Oranje boven' 
frankeringen zijn bekend 
Tot slot hebben Nederlanders 
massaal geweigerd de zegels uit 
de Winterhulpsene van 1944 te 
gebruiken De sene kende een 
zeer hoge toeslag en het gebruik 
van dit zegel is daardoor een 
echte sympathieverklanng aan de 
Duitsers Je moet meer dan twee 
keer zoveel geld uitgeven voor 
het verzenden van een brief Bo

vendien noteerden postbestellers 
nogal eens naam en adres van 
afzender en ontvanger en gaven 
dat door aan de ondergrondse 
Daarom ziin correct gefrankeerde 
en echt gelopen brieven heel 
zeldzaam en prijzig, zoals deze 
brief uit Leiden, verzonden op 
1851944 (Afb 24) Ovengens 
IS deze brief 0,5 cent overgefran

keerd, hetgeen de meest min iem 
mogelijke afwijking is Sympathi

santen van de Duitsers kochten 
deze zegels in grote aantallen, 
veelal met zwart geld, als beleg

ging Daarom zijn de losse zegels 
vnjwel mets waard En zo zien we 
dat zelfs de wijze van het gebruik 
van zegels dus al een uit ing kan 
zijn van 'oorlog' voeren. 

De post uit onbezet Curasao 
werd zelfs benut o m te waar 
schuwen tegen de Duitse 
bezetting Op bijgaande bnef 
ArubaOranjestad d d 19111940 
naar de USA wordt met rode inkt 
in het Engels vrij vertaald het 
volgende gestempeld "Bedenk 
dat als u nieuws uit Amsterdam, 
Rotterdam, Den Haag, Arnhem 
of van elders tn Holland leest, dat 
onze democratie tijdelijk in handen 
van de vijand is" (Afb 25) De brief 
IS zonder censuurstempel, maar 
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met de sluitstrook zoals die m 
de vroege censuurperiode (tot 15 
november 1940) gebruikelijk was 
Zulke stempels werden van eind 
Augustus tot midden december 
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1940 op Aruba gebruikt en alleen 
op post naarde USA 
Tot slot was er zelfs internationaal 
protest tegen de Duitse bezetting 
O p deze brief van het neutrale 

en met bezette Zwitserland d d 
1231941 naar het 'vri je' Engeland 
pnjkt het particuliere vignet "Hol

land will arise again  Nederland 
zal herrijzen " De Engelse censuur 
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heeft er geen moeite mee en het 
vignet draagt zelfs een Engels 
dagtekenstempel. (Afb. 26). 
Er wordt dus zelfs oorlog gevoerd 
op de poststukken die verzon
den worden. En hiermee sluit ik 
het hoofdstukje over de Tweede 
Wereldoorlog af 

Koude Oorlog 
Na de Tweede Wereldoorlog 
kwam de snel groeiende Koude 
Oorlog op, waarin ook postzegels 
een rol speelden. De "Hongaarse 
opstand" uit 1956 leidde tot een 
golf aan vluchtelingen naar het 
Westen die het communistische 
bewind wilden ontvluchten. Som
mige landen brachten opdruk
zegels uit voor het socialistische 
Hongarije zoals de DDR. Ook 
andere landen brachten opdruk
zegels uit voor de vluchtelingen 
uit Hongarije zoals Oostenrijk, 
waar ook de meeste vluchtelin
gen naartoe gingen. Nederland 
steunde de vluchtelingen met een 
toeslagzegel, maar bepaalde dat 
(een deel van?) de toeslag van de 
zegels ten bate van de Olympi
sche Spelen, uitgegeven op 27 
augustus 1956 naarde Hongaar
se vluchtelingen ging (Aft). 27). 

_ In de Nederlandse literatuur, i.t.t. 
~ in buitenlandse literatuur, kan ik 
"̂  hier niets over vinden, wie weet er 
z! meer over? 

* De vluchtelingenproblematiek 
^ kwam in 195960 opnieuw aan 
^ de orde toen de Verenigde Naties 
^ het Wereld Vluchtelingen Jaar uit 
"" riepen en de meeste landen in de 

AAA wereld over dit thema postzegels 
ijQ uitgaven. De socialistische landen 

beschouwden dit als een aanval 
op hen, omdat in die jaren im
mers de meeste vluchtelingen uit 
het Oostblok kwamen. 
Voordat ik op een Nederlands 

voorbeeld inga, even een korte 
uitleg over het verschil tussen 
"omstreden politieke propagan
da" en "Postoorlog". Tot zover 
hebben we in dit artikel alleen 
"omstreden politieke propagan
da" gezien. Er waren protesten 
tegen zegels, soms leidden die 
tot het intrekken van zegels of het 
op een bepaalde manier juist wel 
of niet van gebruiken van zegels, 
maar tot op heden hebben we 
nog geen maatregelen gezien 
tegen politieke propaganda 
van zegels of stempels van de 
ene postadministratie door een 
andere, meestal de ontvangende, 
postadministratie. Bijvoorbeeld 
net weigeren om post met dat 
zegel of stempel te bezorgen, het 
zwartte maken of het als ongel
dig te beschouwen, waardoor er 
strafoort geheven wordt, alsof de 
brief ongefrankeerd is. En dat is 
Postoorlog, in het Duits Postkrieg 

In eerdere artikelen heb ik enkele 
postoorlogstukken met betrek
king tot het Wereld Vluchtelingen 
Jaar laten zien. Er zijn correct 
gefrankeerde brieven met postze
gels of stempels van het Wereld 
Vluchtelingen Jaar van 26 landen 
retour gestuurd, het zegel ver
wijderd of zwart gemaalct in het 
Oostblok. Het enige Nederlandse 
zegel dat ooit door Postoorlog 
getroffen is, is dat van het Wereld 
Vluchtelingen Jaar (Afb. 28). Met 
name zijn brieven naar Polen 
bekend, zoals deze aangetekende 
brief uit Amersfoort d.d. 194
1960 met een zwart gemaakte 
Nederlands zegels ter gelegen
heid van het Wereld Vluchtelin
gen Jaar (Afb. 29). 
Dergelijke brieven werden wel 
bezorgd. 

Uiteraard liggen ook gelegen
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heidszegels met het thema 
"mensenrechten" gevoelig. Zo 
berichtte mij desgevraagd de 
Nederlandse post, dat het Neder
landse zegel uit 1978 ter gelegen
heid van het "Europees verdrag 
tot bescherming van de rechten 
van de mens en de fundamentele 
vrijheden" in de SovjetUnie van 
toen tot protesten leidde (Afb. 
30). Ik heb nooit een brief met dit 
zegel naar de SovjetUnie gezien 
waartegen maatregelen genomen 
werden. Iemand wel? Ik noor het 
graag! 
Wel heb ik een brief Nederlandse 
brief die retour gestuurd werd 
vanwege de inhoud. In deze 
brief uit 1986 naar Hongarije zat 
een bijbeltje. Het werd geretour
neerd met het stempel "Retour, 
verboden conform art. 33 Par. 
2f van de Wereldpostunie (Afb. 
31). Dat artikel bepaalt dat een 
lief van de Wereldpostunie, een 
postorganisatie van een land dus, 
mag weigeren post te vervoeren 
in bepaalde gevallen. Paragraaf 
2a. gaat dan over het weigeren 
van post waarin iets zit dat gevaar 
op kan leveren voor de bezorger, 
b.v. radioactief afval of scherpe 
dingen. Paragraaf 2f bepaalt dat 
post geweigerd mag worden die 
zaken bevat die verboden zijn om 
in het land van bestemming in 
te voeren. Deze paragraaf wordt 
soms gebruikt voor Postoorlog 
maar dat gaat over maatregelen 
tegen politieke propaganda op 
postzegels of stempels. IVIaar 
deze keer wordt deze paragraaf 
gebruikt voor maatregelen tegen 
de inhoud van de zending, 
kortom censuur c.q. douanebe
palingen. 

Ook de NAVO is natuurlijk een bij 
voorbaat omstreden onderwerp 
tijdens de koude oorlog. De gele
genheidszegels ofstempels "10 
jaar NAVO" uit 1959 van Frankrijk 
en Italië zijn in Roemenië zwart 
gemaakt. Tegen Nederlandse 
zegels zijn alleen maar protest
vignetten uitgebracht zoals tegen 
het zegel uit 1974 ter gelegen
heid van 25 jaar NAVO (Aftj. 32) 
een protestvignet met de tekst 
"Samen met net fascisme tegen 
het bolsjewisme" (Aft). 33). Maar 

ook een vignet pro NAVO met 
de tekst "25 jaar veiligheid" (Aft). 
34). Het is een gevecht bijna net 
als in een een echte oorlog! Ook 
in 1990 vinden we nog een anti
Navo vignet van de Pacifistisch 
Socialistische Partij op een brief 
(Aft). 35). 

Suriname 
En als u denkt dat er na de Koude 
Oorlog geen reden meer is voor 
omstreden zegels heeft u het mis. 
Zelfs Stads en of regio postze
gels kunnen politiek zeer omstre
den zijn. Hoewel deze soms om 
commerciële redenen van extra 
harde boodschappen worden 
voorzien wil ik één voorbeeld niet 
achterwege laten. Een zegel van 
een Overijsselse streekpost uit 
het jaar 2000 "25 jaar Suriname, 
25 jaar Bananenrepubliek" heeft 
tot verschillende krantenartikelen 
geleid en tot een protest van 
de regering van Suriname. De 
Surinaamse ambassadeur in 
Nederland was zeer ontstemd, 
met name over de aft)eelding van 
een inboorling met neusbotje. 
De overkoepelende organisatie 
van Stads en streekposten 
verklaarden het ontwerp "strijdig 
met de algemeen gangbare normen 
van fatsoen en respect voor een 
bevriende natie." Daarmee was de 
discussie gesloten, maar bleef het 
zegel gewoon te koop (Aft). 36). 

Slot 
Het verzamelen van Nederland 
vond ik altijd te gewoon, dat 
deed iedereen. Maar 'Nederland' 
verzamelen vanuit een heel 
ander perspectief n.l., dat van 
"omstreden politieke propaganda 
en postoorlog" c.q "Oorlog en 
Vrede" leidt tot geheel nieuwe 
dimensies meteen onverwacht 
nieuwe invalshoek in dit artikel. 
Toch nog iets ongewoons aan het 
verzamelen van "Nederland". 
Voor vragen over dit artikel kunt 
u de schrijver mailen (heijsmo@ 
xs4all.nl) of hem bezoeken bij zijn 
stand op de Brievenbeurs. 

*': Zie de Postkrieg Spezialkata
log 19481994 van Burhop/Heijs 
uit 1996, uitgeven in eigen beheer 
door de schrijver van dit artikel. 
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WATER IH DE STRIJD 
^r De Stelling van Amsterdam thematisch bekeken 

Oorlogvoering en water zijn in 
Holland altijd nauw met elkaar 
verbonden geweest. Carl von 
Clausewitz schreef in Vom Kriege 
(1832), zijn standaardwerk over 
militaire tactiek en oorlogsvoering: 
"Wanneer, zoals 'm Holland, het 
laagland onder water kan worden 
gezet, kan de weerstand het absolute 
toppunt bereiken.' (2) 
Het idee achter de Stelling van 
Amsterdam heeft alles te maken 
met de wijze waarop ons land 
zich in het verleden verdedigd 
heeft. Het zijn de verhalen die 
we kennen uit de schoolboekjes. 
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog 
maakten de Hollanders voor het 
eerst met succes gebruik van wa
ter als verdedigingswapen. Door 
stukken land onder water te zetten 
(inundatie) werd de aanvalskracht 
van de vijand verlamd. In Alkmaar 
begon de victorie, maar ook bij het 
ontzet van Leiden speelde inunda
tie een belangrijke rol. (3) 
Na deze gevechtsacties werd 
inundatie een oflRcieel onderdeel 
van de Nederlandse verdedi
gingsstrategie. Tegen het eind 
van de zestiende eeuw waren er, 
op initiatief van prins Maurits, al 
plannen ontwikkeld om, optimaal 
gebruik makend van geografische 
omstandigheden, een zo groot 
mogelijk gebied te verdedigen. 
Water speelde in die plannen 

JOHN D É H I , Z U I D O O S T B E E M S T E R 

in zijn handboek geeft Pim van den Bold als advies aan 

beginnende thematische verzamelaars om het onder

werp vooral dicht bij huis te kiezen. 'Om met succes een 

thematische verzameling te kunnen opzetten, zal er een 

duidelijke betrokkenheid bij het thema moeten bestaan 

(of desnoods ontstaan).'' 'Dicht bij huis'. Dat was niet 

zo moeilijk. Niet ver van mijn huis in de Beemster liggen 

een paar forten die ooit deel uitmaakten van een verdedi

gingslinie rond de hoofdstad van ons land: de Stelling van 

Amsterdam. In 1999 werd die Stelling vanwege haar grote 

cultuurhistorische waarde als een Unesco-werelderfgoed 

aangewezen en daarna ontstond in het jaar 2000 een 

unieke situatie, toen ook de Beemster werelderfgoed werd 

(1). Rond die twee werelderfgoederen in mijn 'achtertuin' 

heb ik een thematische verzameling opgezet. 

een centrale rol. Prins Frederik 
Hendrik, Maurits' broer, beveiligde 
Holland door de aanleg van een 
Utrechtse waterlinie langs de 
Vecht en Vaartse Rijn van Muiden 

tot Vreeswijk; forten, versterkingen 
en palissaden maakten deel uit 
van deze verdedigingslinie. Ook 
tijdens de inval van de Fransen 
in het rampjaar 1672 en in 1794 

werd water gebruikt om de vijand 
op afstand te houden. In dat jaar 
bleek een belangrijk nadeel van 
het inundatiewapen; toen door 
de strenge vorst de rivieren en 
geïnundeerde landen bevroren, 
konden de Franse troepen over 
het ijs en het land tot diep in Hol
land doorstoten. (4) 

In i8i6 gaf koning Willem I aan 
ir. Krayenhoff de opdracht om de 
bestaande Hollandse Waterlinie 
te verbeteren en meer naar het 
oosten te verleggen. (5,6) Het 
werd een ingenieus waterstaat
kundig project, waarbij het wat 
geïmproviseerde karaktervan 
de oude Hollandse Waterlinie 
geheel verdwenen was. Men was 
in staat de waterstand in een 
groot geïnundeerd gebied exact 
op de gewenste hoogte te krijgen: 
tussen vijftig en zestig centimeter. 
Bij minder diepte bestond het 
risico, dat de vijand er eenvoudig 
doorheen kon waden; bij meer 
diepte kon hij schuiten inzet
ten om het gebied te veroveren. 
Forten van allerlei soort werden 
op strategische plaatsen gebouwd 
om toegangswegen en - vaarten 
te kunnen controleren, bestaande 
vestingwerken werden verbeterd. 
Zo groeide langzaam maarzeker 
een linie die een aanvaller vol
doende moest afschrikken. 

WPHILEX 20P2 RAI AM' 

1 Afi>^ 

1 

im 

: STliN 

— P - ^ »JBS 

-V 

Afi3 

Aß 4 Afgebeeld is Pichegru ('Wat nu''', zei Pichegm), de Franse 
generaal die met zijn troepen door wist te stoten tot de zeehaven 

van Den Helder 



De Stelling 
In het midden van de negentiende 
eeuw voerden politici en militaire 
specialisten talloze gesprekken 
over de vraag of het Nederlandse 
verdedigingsstelsel inderdaad 
voldoende kracht had om een 
eventuele aanval af te slaan. Die 
discussies gingen enerzijds over 
de gewenste grootte, kwaliteit en 
organisatie van het leger, ander
zijds over de vorm en inrichting 
van het vestingstelsel. Dat inunda
tie een belangrijke rol zou spelen 
bij de verdediging was geen punt 
van discussie. Wel groeide steeds 
meer het besef dat zo'n inundatie 
snel en efficiënt uitgevoerd moest 
kunnen worden. 
De Frans-Duitse oorlog van 1870-
1871 leidde ook m Nederland tot 
grote spanningen. Het leger werd 
gemobiliseerd om de neutrale 
status te kunnen handhaven, 
maar dit leverde vooral chaos op. 
Er kwam een pijnlijk gebrek aan 
kleding en wapens aan het licht, 
het in gereedheid brengen van de 
forten Kostte veel te veel tijd, net 
als het voorbereiden van de in
undaties. Tijdens de oorlog bleek 
Parijs onvoldoende beschermd 
door zijn ring van forten. De stad 
werd door een Duitse omsinge
ling volledig van de buitenwereld 
afgesloten; hongersnood, ziektes 
en plunderingen waren het gevolg. 
(7) Zo'n lot zou ook Amsterdam 
kunnen treffen. 
De discussies over de verdedi
ging van ons land raakten door 
deze gebeurtenissen in een 
stroomversnelling. In wetten werd 
vastgelegd hoe die verdediging 
ter hand genomen zou worden. 
Een Nieuwe Hollandse Waterlinie 
moest de vijand op afstand hou
den. Men hield serieus rekening 
met een aanval uit het oosten. De 
Vestingwet van 1874 bepaalde, dat 
er binnen die nieuwe verdedi
gingslinie een tweede verdedi
gingslijn gebouwd zou worden: de 
Stellingvan Amsterdam.(8) Het 
werd een verdedigingslinie met 
een lengte van zo'n 135 kilometer 
rond de hoofdstad van het land. 
Die linie bestond uit een groot 
aantal forten (meer dan veertig), 
wegen en waterwerken. In geval 
van oorlog zou de kracht niet 
in de forten zelf liggen, maar in 
snel stijgend water. Met de vijand 
in aantocht zouden regering, 
burgerij en troepen zich terugtrek
ken achter de linie en zouden de 
landerijen daarbuiten binnen twee 
dagen veranderen in één grote 
watervlakte. Een ingenieus stelsel 
van sluizen en gemalen moest dit 
mogelijk maken. Het water zou 
niet verder dan kniediep stijgen. 
Voor de vijand net te ondiep om te 
varen, maar diep genoeg om met 
manschappen en kanonnen weg 
te zakken in talloze, onzichtbaar 
geworden diepe sloten. (9) 
Vanachter de batterijen, strate
gisch aangelegde aarden wallen 
bij de forten, zou het kanonvuur 
losbarsten en de vijand zou in de 
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pan worden gehakt. De mening 
van de boeren die hun landerijen 
onder water zagen lopen, speelde 
bij de plannen geen rol. (io) Ook 
hun boerderijen waren niet veilig. 
In 'Verboden Kringen' rond de 
forten werd de bouw van houten 
huizen en schuren gedoogd, maar 

Aß 15 

bij alarm zou daarin de brand wor
den gestoken om het schootsveld 
vrij te maken. 
Bij de aanleg van de forten is 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van de middelen die het land
schap bood. De forten moesten 
er als het ware in opgaan, (n) Ze 

werden op strategische plaatsen 
gebouwd om toegangswegen over 
water en land (de 'accessen') te 
bewaken. Inlaatsluizen en dijken 
moesten een optimale controle 
over de waterhoogte in het te inun-
deren land mogelijk maken. 
Nadat de vorm van de Stelling 
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was bepaald, kwam rond i88ode 
aanleg op gang. Zandstortingen 
moesten zorgen voor een onder
grond die voldoende draagkracht 
Bood. Nadat de zandlichamen vol
doende waren ingeklonken, kon 
de eigenlijke bouw beginnen. Daar 
kon wel vijfjaar tussen zitten, 
maar intussen werden de forten in 
aanbouw wel alvast ingericht als 
'verdedigbaar aardwerk'. 
Toen de Eerste Wereldoorlog uit
brak, waren de meeste forten wel 
zo'n beetje 'bedrijfsklaar', maar 
door de neutraliteit van fslederland 
tijdens die 'Grote Oorlog' hoefden 

ze nooit echt in actie te komen. 
Gelukkig maar, want tegen het 
geweld van de Duitse oorlogsma
chine zouden ze nooit bestand 
zijn geweest. 

Laatste toevluchtsoord 
Het idee was, dat binnen dit 
'laatste toevluchtsoord' zich 
in geval van oorlog meer dan 
700.000 mensen moesten kunnen 
terugtrekken en overleven, totdat 
onze bondgenoten hen uit hun 
benarde positie zouden bevrijden. 
De Stelling van Amsterdam moest 
een 'staat in een staat' worden, die 

Aß. 20 

zich maandenlang staande kon 
houden. Dat was noog gegrepen. 
De militaire kracht van ons leger 
werd niet al te hoog ingeschat en 
daarbij was Nederland voor zijn 
bewapening vrijwel geheel afhan
kelijk van buitenlandse  vooral 
Duitse leveranciers, zoals AEG 
en Krupp. Toen de oorlogsdreiging 
in het begin van de twintigste 
eeuw steeds groter werd, moesten 
die fabneken vooral produceren 
voor het (eigen) Duitse leger. (12) 

Een 'Verplegingscommissie' 
moest ervoor zorgen dat er 

voldoende eten, drinken, brand
stof medicijnen en geneesmid
delen binnen het Stellinggebied 
aanwezig waren. Om te kunnen 
overleven moest om te beginnen 
de drinkwaten/oorziening worden 
geregeld. Veel water was door 
vervuiling ongeschikt als drink
water. De Stelling had haar eigen 
waterreservoirs, op veel plaatsen 
gebruikte men opgepompt grond
water. (13) Wie tegenwoordig een 
bezoek brengt aan fort Spijkerboor 
in de Beemster, kan o.a. de be
waard gebleven watervoorziening 
bewonderen. 
Er waren munitiefabrieken en 
depots bij de Hembrug (Zaan
dam). Hier lag ook een groot 
deel van de steenkoolvoorraden, 
voor het geval de turfvoorraden 
(binnen de Stelling aanwezig) 
uitgeput zouden raken. Ook nout, 
afkomstig van de Zaanse scheeps
werven, kon als brandstof gebruikt 
worden. In veel steden waren 
gasfabrieken, maar de forten lagen 
vaak op geïsoleerde plaatsen en 
konden niet aangesloten worden 
op de stedelijke gasnetten. 

Vis en vee waren binnen het Stel
linggebied volgens deskundigen 
ruimschoots aanwezig. Maar over 
de graanvoorraden maakte men 
zich zorgen ook omdat de paar
den (nog steeds een belangrijk 
legeronderdeel) van voer voorzien 
moesten worden. Als voorzorg 
legde men grote voorraden aan in 
Amsterdamse pakhuizen en langs 
de Zaan. 
Een extra complicatie vormden 
de distributiemaatregelen die 
de Nederlandse regering al in 
1914 afkondigde. (14) Nederland 
was dan wel neutraal, maar de 
Engelsen blokkeerden de toegang 
tot de zeehavens en de Duitsers 
torpedeerden met hun onderzee
ërs ook neutrale vrachtschepen. 
Al spoedig werd hierdoor de 
voedselsituatie in Nederland zeer 
problematisch. 

Binnen de Stelling moest men 
de vluchtelingenstromen kunnen 
opvangen. (15) Hulpdiensten 
en medische troepen werden 
voorbereid op hulpverlening aan 
vluchtelingen, gewonde soldaten 
en burgerbevolking. Het Rode 
Kruis speelde hierbij een belang
rijke rol. Eenheden van het Rode 
Kruis, opgericht als particulier 
initiatiefin vele dorpen en steden, 
assisteerden de reguliere medi
sche troepen. (i6) 
Omdat de Stelling, afgesloten 
door het water van de buiten
wereld, op zichzelf aangewezen 
moest kunnen zijn, golden er 
strikte regels voor de uitvoer van 
'strategische goederen' uit het 
Stellinggebied. Talloze verordenin
gen hadden als doel de voorraden 
binnen de Stelling op niveau te 
krijgen. Er werd een uitvoerverbod 
uitgevaardigd voor allerlei goede
ren. Steenkolen, cokes, benzine, 
tarwe, haver, rogge, zout, dekens. 



genees- en verbandmiddelen ston
den als eerste op de lijst. (17) 
Bij het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog waren de forten 
klaar voor de strijd, maar door de 
neutraliteit van Nederland tijdens 
de oorlog zijn ze nooit in actie 
gekomen. Op 1 augustus 1914 
werd de mobilisatie afgekondigd 
en werden de forten in staat van 
paraatheid gebracht. Als militaire 
operatie verliep dit relatief vlot, 
maar de ontwrichting van het 
sociale leven was groot. Veel 
kostwinners moesten afscheid 
nemen van hun gezin. Zelfstan
dige ondernemers moesten hun 
bedrijf sluiten, werknemers waren 
er niet zeker van dat hun baan 
beschikbaar bleef 
Voor de meeste soldaten bestond 
het leven uit oefenen, marcheren, 
sporten, musiceren, kaarten en 
zich vervelen. Slechts eenmaal 
kwamen de soldaten echt in actie. 
Tijdens de overstromingsramp die 
grote delen van Noord-Holland 
In 1916 trof werden zij ingezet 
voor het in veiligheid brengen van 
burgers en vee, het repareren van 
dijken en het herstel van verbin
dingen. (i8) 

Achterhaald 
De Stelling van Amsterdam is 
nooit serieus op de proef gesteld. 
Waarschijnlijk is dat maar goed 
ook. Dankzij de neutraliteit van 
Nederland bleef de vijand op 
ruime afstand, maar de Belgische 
vluchtelingen zorgden al voor 
zoveel opvangproblemen, dat we 
maar niet moeten stilstaan bij de 
vraag wat er gebeurd zou zijn als 
grote stromen Nederlanders een 
goed heenkomen binnen de Stel
ling hadden moeten zoeken. 
In de twintigste eeuw werden 
zelfs de modernste forten al snel 
te kwetsbaar geacht. De zware 
Duitse brisantgranaten verander
den de sterk geachte Belgische 
en Franse forten in puinhopen. 
Zeppelins en vliegtuigen leken van 
inundatie een machteloos wapen 
te maken. (19) Toch bleven de 
Nederlandse militaire autoriteiten 
geloven in dit verdedigingsmid
del en zij werden daarin gesterkt 
door de gebeurtenissen in België. 
Bij de strijd aan de Ijser slaagden 
de Duitsers er niet in de zwaar 
verdedigde Belgische waterlinie te 
doorbreken. (20) 
Nadat op 11 november 1918 een 
eind gekomen was aan de Eerste 
Wereldoorlog, werd het Stelling
gebied zo veel mogelijk in de 
toestand van vóór de mobilisatie 
teruggebracht. Sommige forten 
werden geheel ontruimd, bij an
dere bleef een minimale bezetting 
achter. 

Het idee dat de Stelling een laatste 
bolwerk zou moeten zijn waarbin
nen duizenden mensen zich 
konden terugtrekken, werd in 1921 
losgelaten. De Stelling werd één 
van de verdedigingslinies binnen 
de 'Vesting Holland', de meeste 
forten zouden een wat sluimerend 
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bestaan gaan leiden. 
Na de Eerste Wereldoorlog moest 
men nadenken overeen nieuwe 
bestemming voor de forten. Dat 
ze als gevangenis gebruikt konden 
worden, was tijdens de oorlog 
al bewezen. Vooral dienstweige
raars werden er vastgezet. Op 
Spijkerboor arriveerden de eerste 
dienstweigeraars in maart 1918. 
Ze waren niet eens ontevreden 
over hun verblijf op het fort. Ze 
zaten niet opgesloten in cellen, 
maar werden geplaatst in de 
(voormalige) groepsruimtes van 
de soldaten, met zo'n twintig 
man op één kamer. Ze schreven 
een enthousiaste brief aan De 
Vrije Socialist: 'Voorbij zijn de 
dagen van eenzame opsluiting in 
donkere, vunzige, vuile kazernes 
en provoosten! Voorbij zijn de 
nachten van een vruchteloos 
zoeken naar rust voor het ge
kwelde lichaam: geen ongedierte, 
kruipende strozakken op stenen 
vloeren, maar schone bedden en 
ijzeren kribben, staande in ruime, 
luchtige slaapzalen. 
Prettige, nuttige arbeid, afgewis
seld door ontspannende recreatie 
in eveneens goed onderhouden 
dagverblijven. Hoewel wij van 
onze vrijheid beroofd zijn, zullen 
wij later zonder bitterheid kunnen 
terugzien op de tijd hier doorge
bracht.' 
Ook kort voor, tijdens en na de 
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Tweede Wereldoorlog zijn verschil
lende forten nog een tijdlang 
gebruikt als gevangenis voor 
'foute' Nederlanders en dienst
weigeraars. Daarna werden ze 
gebruikt om geld, munitie of wijn 
op te slaan, als oefenterreinen 
voor padvinders, brandweer en 
politie, als restaurant of hotel, als 
museum of informatiecentrum. 
(22,23,24) 

Werelder%oed 
De forten van de Stelling van 
Amsterdam mogen dan geen 
heldenrol op het strijdtoneel 
gespeeld hebben, nog altijd zijn ze 
zichtbaar en belangrijk. In 1996 is 
de Stelling geplaatst op de Wereld-
erfgoedlijst van de Unesco. Op die 
lijst staan allerlei monumenten, 
cultuurlandschappen en natuur
gebieden die voor de mensheid 
van 'universele' betekenis geacht 
worden. (25) Voor de Stelling ligt 
die waarde niet direct in de forten 
zelf maar vooral in het hele sy
steem waar ze deel van uitmaken, 
inclusief de dijken, dammen, 
sluizen, bruggen en gemalen die 
de onderwaterzettingen mogelijk 
maakten. 
Wat bij de beslissing van de Unes
co geen rol speelde, was de unieke 
natuurlijke gesteldheid van het 
Stellmggebied. Tot voor kort was 
de Stelling voor burgers verboden 
terrein. Ze werden door hekken. 

bordjes of bewakers op afstand 
gehouden. Mede daardoor kregen 
dieren en planten in deze oases 
van rust alle ruimte en kon er een 
uniek ecosysteem ontstaan. (26) 
Op ruime afstand van de Stel
lingforten gold jarenlang een be
bouwingsverbod. Het schootsveld 
moest vrij blijven en dit zorgde 
ervoor dat ook tegenwoordig de 
gebieden rond veel forten nog 
steeds open zijn en een wijds 
uitzicht bieden. Steeds meer 
wandelaars en fietsers ontdekken 
de schoonheid en rust die van 
dat landschap uitgaan, je zou 
kunnen zeggen, dat de forten van 
de Stelling onbedoeld een ander 
soort verdedigingslinie gevormd 
hebben: tegen de oprukkende 
stedelijke bebouwing van de 
Randstad. 
De Stelling van Amsterdam is een _ 
unieke combinatie van militair — 
erfgoed en natuurlijke schoon- ^ 
heid. Eens werd ze ontworpen z! 
om de hoofdstad van ons land te ^ 
verdedigen. Nu draagt ze - door -^ 
haar beschermde status - bij aan ^ 
de verdediging van een nog be- " 
langrijker waarde: onze natuurlijke ^ 
leefomgeving. (27) "" 

Voetnoot: Jvv 
' W.E.j. van den Bold, Handboek 
voor de Thematische Filatelie, 
1990, p. 37. 
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Oorlog in Frankrijk 
Het bulletin van de con
tactgroep Frankrijk verza
melaars Marianne brengt 

^ in het februarinummer 
een mooie mix van 
onderwerpen die filatelie 
interessant maken. Op 
de omslag twee prach
tige luchtpostbrieven, 
eentje met de eerste twee 
Franse luchtpostzegels. 
Egmond van Rijn kocht 
op een Belgische veiling 
een kavel brieven uit 
Elzas-Lotharingen uit het 
eerste halfjaar van igig. 
De wapenstilstand was 
gesloten, Frankrijk heeft 
het gebied 'herbezet' en 
probeert het postverkeer 
weer op gang te krijgen. 
Dat gaat natuurlijk niet 
vanzelf, maar levert wel 
prachtig stempelmateri-
aal op. De brieven blijken 
afkomstig uit een samen
werkingsproject van twee 
heren, die verzoekbrieven 
schreven aan elkaar en 
aan een groot aantal 
gemeentes in Elzas-
Lotharingen. Zo kregen 
zij, waarschijnlijk uit 
filatelistische overwegin
gen, een aardige (post) 
historische collectie bij el
kaar. Van Rijn onderwierp 
niet alleen die brieven en 
stempels aan een nauw
keurig onderzoek, maar 
spoorde ook de initiatief
nemer van dit 'project' 
op: Henri Kastler, notaris. 
Er zijn vermoedelijk nog 
veel meer brieven van/aan 
hem in verzamelingen 
aanwezig. 

Opvallend is het grote 
aantal berichten en bij
dragen in deze Marianne, 
die op de een of andere 
manier iets met een 
oorlog te maken hebben. 
We lezen iets over een 
opstand in de Var (1851), 
over de 'boules de Mou-
hns' uit de Frans-Duitse 
oorlog (1870-1871), 
over correspondentie 
die gerelateerd is aan de 
Eerste Wereldoorlog, over 
een oproep (18 juni 1940) 
van generaal De Gaulle 
aan de Fransen vanuit 
Engeland. Veelbelovend 
is de aankondiging van 
een reeks artikelen over 
Vauban, een Franse 
vestingbouwer die ook in 
mijn eigen artikel over de 
Stelling van Amsterdam 
een rol speelt, (zie elders 
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in dit nummer, red.) Toen 
in 2007 zijn 300e sterfdag 
gevierd werd, kon je in 
Frankrijk geen dorp of 
stad inrijden, of er was 
wel een stukje te ontdek
ken dat iets met Vauban te 
maken had. 

Alexander thematisch? 
Griekenland: hier ligt de 
bakermat van onze 
beschaving. Het is de 
bron voor de prachtigste 
mythologische verhalen, 
er zijn door de eeuwen 
heen talloze oorlogen 
uitgevochten en hier 
begonnen eens de 
Olympische Spelen. 

Hermes heet het bulletin 
van de Griekenland
verzamelaars, genoemd 
naar de god van de handel 
en boodschapper der 
goden. Het is een blad 
zoals dat bij een gespecia
liseerde vereniging hoort. 
Twee uitgebreide 
verslagen van ervaringen 
op een belangrijke 
tentoonstelling (Patraphi-
lex), een onderzoek naar 
een bijzondere brief ('20 
lepta zonder controlecij-
fer'), tariefperikelen, het 
eerste deel van een reeks 
over de postgeschiedenis 
van Chania, de tweede 
stad van Kreta. 
Voorzitter Ruud Verberne 
brengt een uitgebreid 
artikel over de opkomst 
van Alexander de Grote 
(356-323 voor Christus). 
Mijn eerste gedachte was: 
interessant, maar wat is 
de link met de filatelie? 

Dat gevoel werd beves
tigd door het artikel, dat 
slechts met twee postze
gels geïllustreerd werd: 
één van Alexander, één 
van zijn beroemde leer
meester Aristoteles. Maar 
het leuke van het artikel is 
wel dat het een prach
tige basis vormt voor 
iemand die het verhaal 
van Alexander de Grote 
filatelistisch/ thematisch 
wil uitwerken. 
Dat verhaal zou kunnen 
beginnen met Philip-
pus II, de vader van 
Alexander. Hij maakte 
Macedonië tot de meest 
invloedrijke Griekse staat 
en beschikte over een 
goed getraind leger. Geld 
was geen probleem voor 
hem: in Thracié had hij 
een aantal goudmijnen 
veroverd die een stevige 
basis legden voor zijn 
aspiraties. 
Philippus was een Ma
cedoniër (en Alexander 
dus ook), maar wie op 
zoek gaat naar postze
gels en stempels om het 
verhaal over het leven van 
Alexander te illustreren, 
moet toch echt eerst in 
de stockboeken van Grie
kenland gaan neuzen. 
Een kleine speurtocht 
op de sites van Ebay en 
Delcampe gaf mij in ieder 
geval de overtuiging dat 
hier een mooie thema
tische collectie van te 
maken is. 

Ongekende mogelijkheden 
Het februarinummer van 
Thema, tijdschrift van de 
Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filate
lie (NVTF), brengt weer 
een bont palet aan on
derwerpen en artikelen. 
Alleen al een blik op de 
veilinglijst laat zien dat er 
voor iemand die uitgeke
ken is op de traditionele 
(landen)filatelie nog een 
terrein van ongekende 
mogelijkheden braak ligt. 

In die lijst is het aanbod 
van flora en fauna ver
reweg het grootst, maar 
ook voor thema's als 
sport, vervoer en voedsel 
is veel materiaal beschik
baar. Natuurlijk zijn 
dit wel wat traditionele 
onderwerpen, maar het 
aardige van thematische 
filatelie is dat er binnen 
die onderwerpen talloze 
mogelijkheden liggen. 
Dat blijkt ook uit enkele 
artikelen in het blad. Zo 
schrijft Paul Daverschot 
over 'Heldinnen van de 
lucht'. Vanaf de eerste 
jaren dat mensen zich in 
het luchtruim waagden, 
hebben vrouwen dapper 
meegedaan en zich in 
de geschiedenis van de 
luchtvaart een eervolle 
plaats verworven. Dat 
ging niet vanzelf Mannen 
vreesden aanvankelijk 
de aantasting van hun 
prestige en imago, maar 
met hun doorzettingsver
mogen en ambitie hebben 
vrouwen de prestaties 
van mannen in de loop 
der jaren geëvenaard of 
overtroffen. Daverschot: 
'Veel van deze vrouwen 

hebben bij de verovering 
van het luchtruim hun 
leven verloren, maar in de 
filatelie leven ze voort.' 
Vogelkenner Peter van 
Nies brengt een mooie 
bijdrage over nestkastjes, 
Gerrit Mosselman schrijft 
over de registratie van 
tulpen. Laurentz Jonker 
kocht op de eindejaars-
beurs van Barneveld een 
onooglijk poststukje, dat 
verstuurd werd naar Haiti 
door Pierre de Coubertin, 
de man die de Olympi
sche Spelen nieuw leven 
inblies. Dat resulteert in 
een informatief stulqe 
over de link tussen Haïti 
en de Spelen en de post
zegels van dit geteisterde 
eiland bij dit thema. 
Heel aardig is ook het 
stuk dat Amy Groeneveld 
(inderdaad, de dochter 
van...) schreef over enkele 
grote veldslagen van de 
Eerste Wereldoorlog. 
Vlot geschreven, mooi 
geïllustreerd. Met zulke 
auteurs kan het blad jaren 
vooruit. 

Voor hen die thematisch 
tentoonstellen is Jan 
Cees van Duijn al jaren 



het kompas. De vraag 
of een bepaald stuk in 
de collectie opgenomen 
mag worden, houdt vele 
exposerende thematici 
bezig en Van Duijn wijst 
ze de weg, of zet ze 
aan het denken. In het 
februarinummer staan de 
frankeermachinestem
pels centraal. Zijn advies: 
niet meer dan vier in een 
kader, en dan natuurlijk 
heldere, goed leesbare 
afstempelingen. 

De Grote Oorlog 
Het blad van de Belgische 
NVTF 'zustervereniging' 
Themaphila is wat sober
der uitgevoerd dan het 
Nederlandse tijdschrift 
(geheel in zwart-wit), 
maar daarom niet minder 
interessant. Het verschijnt 
vier keer per jaar, voorzit
ter van de vereniging én 
redacteur van het blad is 
de vermaarde themati
sche filatelist Koenraad 
Bracke. Naast allerlei ver-
enigingsnieuws, aankon
digingen en verslagen van 
activiteiten en tentoon-
stelhngen, brengt ieder 
nummer een flink aantal 
lezenswaardige bijdra
gen. Het decembernum
mer bevat onder meer 
stukken over de thema's 
tijgers en wijn, tips voor 
mensen die thematisch 
willen tentoonstellen, 
specimen frankeerstem-
pels, Belgische post-
cheque-enveloppen met 
reclame opdrukken en 
een artikel van Roger Gal
lens over het kerstbestand 
van 1914, een beroemde 
episode uit de Eerste We
reldoorlog. Hoewel het 
artikel vooral (post)his-
torisch van aard is, bevat 
het voldoende invalshoe
ken voor iemand die een 
en ander thematisch zou 
willen uitwerken. 
In december 1914 was de 
oorlog al vijf maanden 
aan de gang en lagen de 
soldaten aan beide zijden 
van het front ingegraven 
in hun loopgraven. De 
soldaten van beide kam

pen waren de uitputting 
nabij, de verliezen waren 
groot geweest, ze stonden 
tot aan hun enkels in de 
modder en dachten aan 
huis. Tegen Kerstmis 
daalde de temperatuur 
onder nul en begon het 
te sneeuwen. De eerste 
kerstbestanden ont
stonden aan het front in 
België op initiatief van de 
Duitsers en dan met name 
de Saksische en Beierse 
troepen. Op sommige 
plaatsen in de Duitse 
loopgraven verrezen 
spontaan kerstbomen 
met kaarsjes en al. Er wer
den aan beide zijden van 
de frontlinie kerstliederen 
gezongen. Op Eerste 
Kerstdag kwamen de sol
daten uit hun loopgraven, 
soms zochten de mannen 
elkaar op, er werden 
handen geschud en 
men bood elkaar drank, 
sigaretten en voedsel aan. 
Op sommige plaatsen 
heeft dit kerstbestand tot 
in februari 1915 aange
houden. 

Wereld in duisternis 
Eigenlijk hoort de be
spreking van The Speleo 
Stamp Collector verderop 
te staan, want het is het 
Engels geschreven. Toch 
is er wel iets voor te zeg
gen om het hier te bespre
ken, want het gaat om een 
tijdschrift dat het initiatief 
is van een Nederlander 
die misschien wel meer 
onder de grond verblijft 
dan erboven: Jan-Paul van 
der Pas uit Schimmert. 
Zijn grote hobby is het 
onderzoeken van en het 
schrijven over grotten 
en alles wat daar mee te 
maken heeft. Een gemid
deld mens komt niet 
verder dat stalactieten en 
stalagmieten, maar na het 
doorlezen van een paar 
nummers weet ik dat er 
komt heel wat meer komt 
kijken bij deze hobby. 
Denk aan de verschillende 
steensoorten, de mensen 
en dieren die in de grot
ten woonden, de planten 

die er groei(d)en, maar 
ook de bizarre rotsforma
ties die we soms boven de 
grond kunnen aantreffen. 
Sommige grotten zijn zo 
beroemd, dat er aparte 
themanummers mee 
gevuld kunnen worden 
(Spa, Postojna, Dach
stein) en dat geldt ook 
voor sommige onderzoe
kers. En wist u dat er ook 
- tijdelijke - ondergrond
se postkantoren geweest 
zijn? De prehistorie, met 
al zijn bijzondere bees
ten, valt ook binnen de 
belangstellingswereld van 
de speleo-verzamelaars. 
Ook een artikel van David 
N. Brison over drie Thaise 
volksverhalen die zich 
in grotten en spelonken 
afspelen, laat zien dat er 
zich onder de grond bij
zondere zaken afgespeeld 
hebben. 
Van der Pas begon met de 
Speleo Stamp Collector 
in 1981. Een eenvou
dige nieuwsbrief op A-4 
formaat, waarin hij alles 
vastlegde wat hem over de 
grottenwereld bereikte. 
En dat was veel. Mede 
dankzij contacten met 
andere verzamelaars 
van zegels bij het thema 
groeide de Icwaliteit en 
de frequentie van het 
blad en kwam steeds 
meer informatie over 
zegels, boekjes, stempels, 
poststukken en postwaar-
destukken beschikbaar. 
Eind 2005 werd ook een 
website opgezet: www. 
speleophilately.com. 

BUITENUUNDSE BIADEN 

Sweet home Alabama 
Tot nu toe was Alabama 
voor mij gewoon een van 
de vijftig staten van de VS. 
Voor Michael Titford niet, 
hij woont er namelijk. Op 
een dag, bij een kruising 
zag hij opeens het licht en 
besloot hij een themati
sche verzameling rond 
zijn thuisstaat te gaan 
maken, zo lezen we in 
het februarinummer van 
the American Philate
list. Zijn staat blijkt dan 
opeens een grote bron 

van inspiratie te zijn. 
Vlooiend door de duizen
den zegels die door de 
VS zijn uitgegeven, komt 
het thema steeds weer 
terug. Soms direct, in de 
vorm van een vuurtoren 
of van de Cherokee leider 
Sequoyah, maar na enig 
speurwerk wordt er meer 
gevonden. Ooit geweten 
dat de Franse kolonist 
Cadillac het fort Detroit 
heeft gesticht, het latere 
Detroit, hart van de Ame
rikaanse auto-industrie. 
Ook speelde Alabama een 
belangrijke rol in de Ame
rikaanse burgeroorlog. 
De zuidelijke president 
Jefferson Davis nam er 
zijn eed afin Montgo
mery. Vele beroemdheden 
hebben hun roots in 
Alabama: de beroemde 
country zanger Hank 
Williams, jazz zangeres 
Dinah Washington, Nat 
King Cole, Jesse Owens, 
de Olympisch kampi
oen uit 193 6, bokser Joe 
Louis... Ook speelde veel 
van de strijd van de afro-
amerikaanse bevolking 
voor gelijke rechten zich 
voor een behoorlijk deel 
in Alabama af Ook dit is 
op een aantal zeer fraaie 
zegels vastgelegd. Wat 
missen we nog? Niet 
veel, alleen een zegel ter 
herdenking van Lynnard 
Skynard die de staat ooit 
zo fraai hebben bezon
gen 
Wat bij postzegels niet 
meer zal gebeuren, kan 
nog wel bij de postge-
schiedenis: een nieuwe 
ontdekking. De Austria 

173 meldt de ontdek
king van een tot nu toe 
onbekend stempel van 
de plaats Braunhirschen 
uit 1849. Dit is bijzonder, 
omdat juist dit deel van 
de postgeschiedenis (pre-
filatelie van de Donaumo
narchie) van oudsher al 
intensief is bestudeerd. 
De boeken kunnen dus 
weer worden aangepast. 

Rampenpost 
Het is nu vanzelfsprekend 
dat post naar andere 
continenten per vliegtuig 
in enkele dagen op de 
plaats van bestemming 
is. Soms gaat dat mis, en 
stort een vliegtuig neer. 
De poststukken die dan 
gered worden, krijgen 
een bijzondere status 
als rampenpost. Vroeger 
werden dit soort bestem
mingen per boot bediend. 
Zoals bekend kunnen 
deze ook verongelukken. 
Het Franse Timbres ma
gazine van februari 2011 
wijdt zijn voorpagina en 
een tweeluik artikel aan 
dit onderwerp. Er wordt 
begonnen met de be- Z 
kendste van alle scheeps- ° 
rampen: de Titanic. Deze _. 
oceaanstomer had toen ze 'Z. 
vertrok uit Queenstown ï 
zeven miljoen poststuk- ^ 
ken aan boord. Die zijn ^ 
overigens nog steeds aan 2 
boord, op de bodem van ^ 
de Atlantische Oceaan. . . _ 
De filatelistische getuige- 3 0 5 
nissen van de Titanic zijn 
schaars er liggen voorna
melijk in musea: een aan
tal labels van ontvangen 
postzakken waarvoor het 

http://speleophilately.com


scheepsstempel van de 
Titanic was geplaatst, en 
een paar brieven op het 
briefpapier van de Tita
nic. Het meest wrange is 
een telegram welke een 
man kort voor vertrek aan 
zijn vrouw in Canada had 
gestuurd met de medede
ling dat hij binnenkort in 
New York zou arriveren. 
Het telegram kwam een 
dag na de ramp aan. Af 
en toe duiken trouwens 
rampstukken op van de 
Titanic. Deze zijn dus pep 
definitie vals.... Dat geldt 
niet voor de post van de 
Ville d'Alger. Deze had 
overigens meer geluk. Hij 
verging onderweg naar 
Algerije op 27 februari, 
maar de kapitein was 
koelbloedig en bracht de 
passagiers veilig aan land. 
Ook de post werd gered, 
en kon (voorzien van een 
speciaal stempel) worden 
bezorgd. 

Vorstelijke Graveur 
Bertram Mackennal 
was een Australische 
beeldhouwer. De Engelse 
koning George V was een 
hartstochtelijk filatelist 
en een groot liefhebber 
van het werk van Macken
nal. Geen wonder dus dat 
hij Mackennal voordroeg 
om de frankeerzegels met 
zijn beeltenis te ontwer
pen. Om precies te zijn 
zou hij de rand doen, het 
hoofd van de koning zou 

door Gert Holstege 

worden gegraveerd naar 
een portret van Downey. 
Mackennal ging aan het 
werk en maakte een aan
tal zeer fraaie ontwerpen 
met daarin op fraaie wijze 
allegorische afbeeldingen 
van onder meer dieren 
verwerkt. Helaas viel het 
eindresultaat minder fraai 
uit. De onervaren drukker 
slaagde er niet in een goe
de gravure te maken van 
het Downey head, en de 
koning-filatelist zag er op 

de eerste emissie uit als 
een soort gorilla. Slechts 
de laagste waarden (1/2 
en I d) verschenen aan 
het loket, voor het overige 
werd besloten de oude ze
gels van Edward VII nog 
een tijdje te gebruiken. 
Er werd aan een nieuwe 
emissie gewerkt, nu 
met een portret naar een 
ontwerp dat Mackennal 
eerder had gemaakt voor 
de Engelse munten. De 
laagste waarden (1/2, i, i 
Vi en 2 Vi d) kregen aldus 
een ontwerp dat compleet 
van MacKennal was, de 
andere waarden hadden 
een andere ontwerper van 
de rand. Later verschij
nen nog de shilhng en 
pondwaarden met zijn 
fraaie seahorse ontwerp. 
De Gibbons Stamp 
Monthly van februari en 
maart besteden uitge
breid aandacht aan deze 
kunstenaar en toont een 

aantal unieke ontwerpen. 
Enkele pagina's verder in 
het februarinummer wor
den ontwerpen getoond 
met de beeltenis van zijn 
zoon Edward VIII, om 
een idee te geven wat had 
kunnen zijn als hij niet na 
korte tijd was afgetreden. 
Wat opvalt was de voor
keur van de koning voor 
strakke ontwerpen vrijwel 
zonder tierelantijntjes. 
Tevens in dit nummer een 
humoristisch Valentijns-
artikel, waarbij postze
gels worden gekoppeld 
aan contactadvertenties. 
Zo gaan drie zegels met 
Elizabeth I, Sir Walter 
Raleigh en Sir Francis 
Drake vergezeld van de 
tekst "Virgin Queen seeks 
one or more nights". Een 
zegel van Alice en drie ze
gels met vreemde hoeden 
krijgt de tekst "Alice seeks 
wonderland, must like 
mad hatters". 

BINNENLANDSE PAKKETKAART 
1982 
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In 1982 werd op 26 februari ter 
gelegenheid van het loo-jarig 
bestaan van de Koninklijke 
Nederlandsche Schaatsenrijders 
Bond (KNSB) een zegel uitgege
ven in het briefkaarttarief van 45 
cent. Door de tariefsverhoging op 
I april 1982 van 45 naar 50 cent 
werd de 45 centwaarde als enkel-
frankering onbruikbaar. Op het 
hulpkantoor Lith vroeg men zich 
af wat te doen met de overgeble
ven vellen van die waarde. Men 
had de zegels natuurlijk kunnen 
terugzenden naar de Controle 
Postwaarden in Haarlem, maar 
dat zou natuurlijk wel het invullen 
van allerlei formulieren en andere 
formaliteiten met zich meebren
gen. In Lith had men daar geen 
zin in, men bedacht een andere 
oplossing. Het tarief voor onge
frankeerde binnenlandse postpak
ketten tussen de 3 en 5 kilogram 
bedroeg ƒ 9,25 + ƒ 0,55 toeslag 
voor ongefrankeerde verzending 
(van I april 1982 tot en met 30 juni 
1986; zie Handboek Postwaarden 
Nederland blz. TAR-C-9), te beta
len door de geadresseerde. Hierbij 
konden mooi 20 zegels van 45 
cent worden gebruikt, de overige ƒ 
0,80 werd door middel van een 70 
cent Beatrix en 10 cent Crouwel-
zegel voldaan. Er zijn meerdere 
van op deze wijze gefrankeerde 
postpakketkaarten bekend. 



fflKX^ door John Dehé 

HOLLANDSE VEILING 

Als je wilt weten hoe de 
filatelie er in Nederland 
voorstaat, kunnen veilin
gen een indicatie geven. 
Nu de grote bedrijven zich 
steeds meer lijken te gaan 
toeleggen op topstuk
ken en gespecialiseerd 
materiaal, rijst de vraag 
hoe de kleinere het doen. 
Welke stukken komen 
daar onder de hamer en 
hoe goed worden die ver
kocht? Ik ging op bezoek 
bij de m e veiling van De 
Hollandse, gehuisvest 
in een winkelcentrum in 
de wijk Muiderwaard in 
Alkmaar. De veilingen 
van De Hollandse hebben 
een bijzondere formule. 
Een deel van de veiling 
('de kleine kavels') vindt 
schriftelijk plaats, voor
afgaande aan de veiling. 
Wat niet verkocht is, kan 
daarna tegen inzetprijs 
en veilingkosten alsnog 
gekocht worden. 
In de veilingzaal komen 
de verzamelingen, stock-
boeken, mappen, dozen 
en koffers onder de ha
mer. Bij de laatste kavels 
zitten ook wat boeken 
(plaatjesalbums), dozen 
met sleutelhangers en si-
garenbandjes, suikerzak
jes, spellen, modelauto's 
en speelgoedtreinen. Ook 
in Den Haag organi
seert De Hollandse een 
kijkdag, voor een beperkt 
aantal kavels, op verzoek. 

Deze formule resulteert 
in een verkooppercentage 
van rond de 50% voor de 
kleine kavels en ruim 8o°/o 
voor de veiling in de zaal. 
De opbrengstenlijst van 
de vorige veiling laat 
zien dat de meeste kavels 
tegen betaalbare prijzen 
weggaan. Een kavel met 
een opbrengst van €400 is 
een uitschieter, de meeste 
kavels blijven onder de 
€50. 

Fdc's, eerste dag bladen 
en gelegenheidscovers 
zijn op dit moment 
moeilijk verkoopbaar, bij 
De Hollandse werden de 
oudere nummers (onder 
nummer 50) ingezet 
voor ca. 20% van de 
catalogusprijs. De betere 
postzegelboekjes van Ne
derland: inzet ca. 25-30% 
catalogus. 
Postfrisse nummers 80 en 
loi kom je in de veihng-
catalogus iii niet tegen 
- wel een prachtige FDC 
E 1 van Nederland - maar 
het aanbod van albums, 
stockboeken etc. is zeker 
interessant, zeker omdat 
de inzet niet hoog is. 
Bram Piet en Leo Ver
voorn vormen de directie 

van De Hollandse. Leo 
Vervoorn: 'Wij zijn vooral 
een veiling voor verzame
laars, veel minder voor 
handelaars. Er is altijd een 
ongedwongen sfeer in de 
zaal, waar onze veiling
meester Jan Spoelstra 

geweest en zijn daar ook 
onzeker over.' 
Over de markt: 'Je kunt 
wel zeggen dat voor alle 
Europese landen geldt 
dat het meeste materiaal 
tussen de jaren 1955 en 
1995 moeilijk voor een 

6 met certificaat, onge
bruikt, cataloguswaarde 
€ 1350, werd geveild voor 
€ 520. Oud Nederlands 
spul van goede kwaliteit 
was ook bij de Hollandse 
in trek. 
Omdat we voor onze 
eigen verenigingsvei
ling regelmatig moderne 
jaarsets Nederland krijgen 
aangeboden, heb ik de 
opbrengstprijzen geno
teerd: € 20 voor 2008, 

(ook bekend van Co-
rinphila en de Brabantse) 
niet weinig aan bijdraagt. 
We hebben een grote 
hoeveelheid vaste klanten 
op onze veilingen. Schrif
telijke biedingen krijgen 
we uit heel Nederland. 
Vaak lijkt het wel een 
reünie in de zaal, heel 
veel verzamelaars kennen 
elkaar, sommige komen 
met het hele gezin naar de 
veiling. Het is een trouw 
publiek en we voeren een 
klantvriendelijk beleid. 
De opbrengstenlijsten 
staan meestal de volgende 
dag op de website en wie 
schriftelijk succesvol was, 
heeft binnen een paar 
dagen zijn aankoop thuis. 
We verzorgen ook regel
matig presentaties bij 
verenigingen, waar we 
vertellen hoe het veihng-
bedrijf werkt en wat men
sen kunnen verwachten. 
Veel verzamelaars zijn 
nog nooit op een veiling 

goede prijs te verkopen is. 
De markt lijkt verzadigd. 
Maar oudere zegels, 
brieven en 'modern spul' 
doen het nog steeds heel 
aardig. Eurozegels en 
poststukken zullen de 
komende jaren alleen 
maar beter worden. China 
is de grote hype van dit 
moment, maar ook de 
oude Engelse en Franse 
koloniën zijn gezocht. 
Voor verzamelingen 
en partijen is altijd veel 
belangstelling. Mensen 
vinden het leuk daarin te 
rommelen, zelf dingen uit 
te zoeken en daarna zelf 
collecties samen te stellen 
voor een volgende veiling. 
Veel kopers zijn ook weer 
inzenders.' 
Een van de topstukken 
van de veiling was een 
FDC E I, getypt adres met 
open klep, in een prach
tige kwaliteit. Hij bracht 
€ 470 op, exclusief vei
lingkosten. Een NVPH nr. 

€ 25 voor de jaren 2002 en 
2007, € 35 voor 2006, 
€40 voor 2005. Een 
jaarset 2009 bracht € 28 
op. 
Losse nummers buiten
land (Duitsland!) waren 
minder in trek. Zoals 
gebruikelijk was er veel 
belangstelling voor de 
aangeboden partijen, 
dozen, koffers en 'diver
sen'. Ruim 85% van het 
aangeboden materiaal 
werd verkocht, inclusief ~ 
de spoortrein, de speldjes ° 
en de sigarenbanden. Leo _. 
Vervoorn:'Het hebben ^ 
van de zaak, is het einde % 
van het vermaak. Aan een ^ 
complete collectie beleven i 
de meeste verzamelaars 2 
weinig plezier. Leuk is ^ 
juist het zoeken in die . - _ 
partijen, het snuffelen j Q l 
in stockboeken, speuren 
naar bijzondere dingen. 
Dat soort verzamelaar-
plezier zal altijd blijven 
bestaan.' 
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In deze rubriek worden zegels 
vermeld van landen die - voor 
zover dat valt na te gaan - zijn 
aangesloten bij de Wereldpost-
unie (UPU). In enkele gevallen 
worden ook niet-UPU-landen 
vermeld, bijvoorbeeld als hun 
uitgiften als normale emissies 
in de algemeen gebruikte post-
zegelcatalogi (zoals Michel en 
Yvert) worden vermeld. 

Als bi] een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
is de zegel (of de omschrij
ving ervan) nog niet door de 
samenstelster van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 
ALAND 
i-4-'ii. looe geboortedag 
Abd-al-Wali (1811-1852). 
'Världen'(€ 0.90). Portret 
ontdekkingsreiziger die 
als Georg August Wallin in 
Aland werd geboren. 

ALDERNEY 
23-2-'ii. Pijlstaartmotten. 
36,45,52,58,65,70 p. 
Resp. Deilephila elpenor, 
Macroglossum stellatarum, 
Agrius convolvuli, Laothoe 
populi, Hyles livornica, 
Sphinx ligustri. Ook velletje 
met de zes zegels. 

ANDORRA FRANS 
4-2-'n. Legende van Sant-
Joan de Caselles. 
€ 2.80. Spelende kinderen 
en kerk. 

^ ANDORRA SPAANS 
_. 7-2-'ii. Bekende personen. 
^ €0.65. Portret schrijver Mi-
°- quel Marti'i Pol (1929-2003). 

^ Principat d'Andorra 
ï^ CocnusEspanyols Q g g ^ 
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BOSNIË EN HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
24-i-'ii. Antieke juwelen. 
0.90, 0.90 ICM. Tweemaal 
'Tepeluk', i8e eeuws juweel 
van zilver filigrain met 
gekleurde stenen. 

CYPRUS 
23-3-'ii. Geurende bloemen. 
€ 0.34; blok € 0.85 (geurende 
zegels). Tweemaal Rosa 
damascena. 

23-3-'ii. Borduurwerk. 
€ 0.26, 0.43. Tweemaal 
geborduurd handwerk. 

DENEMARKEN 
9-3-'ii. Reumafonds. 
8.-HO.50 kr. mensen. 
23-3-'ii. Hooggerechtshof 
350 jaar. 
5.50, 6.50 kr. Resp. rechters, 
decreet uit 1661. 

23-3-'ii. Kunst. 
8.-, 13.- kr. Resp. Schilderij 
van Claus Carstensen (1957), 
object 'Deze plaats' van Lise 
Harlev (1973). 

23-3-'ii. Kamperen. 
6.-, 8.- kr. Resp. man in 
sportkleding, caravan en 
tuinkabouter. 

DUITSLAND 
3-3-'ii. De vier elementen. 
Viermaal € 0.55. Water: 
druppel op blad, aarde: 
zandduinen, vuur: uitbar
sting vulkaan, lucht: vogel en 
wolken. 

ESTLAND 
3-2-'ii. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van het Konijn. 
€0.58. Konijn. 

FRANKRIJK 
i4-2-'ii. Kunst 'Le Kiosk des 
Noctambules'. 
€ 1.40. Ingang van metrosta
tion Louvre (Parijs) gemaakt 
door J.M. Othoniël (1964). 

i9-2-'ii. Eerste luchtpostver
binding 100 jaar geleden. 
€ 2.-. Portret piloot Henri 
Péquet (1888-1974) met brie
ven, vliegtuig en kerk. 

j-g-'ii. Tristan Corbière 
(1845-1875). 
€ 0.75. Portret dichter met 
tekst. 
g-3-'ii. Dag van de vrouw. 
Twaalfmaal 'Lettre prioritiare 
20g' (in boekje). Verschillen
de getekende afbeeldingen 
van vrouwen met tekst. 

/Iahe 
. tEnHtPHIORITAIRE^QD 

t.T. , 

9-3-'ii. Kathedraal van 
Reims 800 jaar. 
Velletje met€ 0.58, 0.87. 
(ronde zegels). Tweemaal 
glas-in-loodramen. 

GIBRALTAR 
6-2-'ii. Koningin Elizabeth II 
(1926) en prins Philip (1921) 
60 jaar dienstbaar. 
Velletje (ruitvorm) met 
10,42,44, 51, 55 p., £2.-; 
blok£3.-. Verschillende 
afbeeldingen van koningin 
en prins. 

GRIEKENLAND 
i6-9-'io. Populaire musici. 
€ o.io, 0.20, 0.58, 0.72,1.-, 
4.80. Resp. zanger en bou-
zoukispeler Vassilis Tsitsanis 
(1915-1984), bouzouki-
speler Giorgos Zampatas 
(1925-1992), zanger Stellos 
Kazandzitis (1931-2001), 
zanger Grigoris Bithikotsis 
(1922-2005), zangeres Vicl<y 
Moscholiou (1945-2005), 
zangeres Sotiria Bellou 
(1921-1947). 

i4-io-'io. Frankeerzegels. 
'Groen vierkant' (€ 0.58), 
'Rode stip' {€ 0.72). Resp. 
papieren bootje, stenen 
draaitrap met deur. 
i4-io-'io. Frankeerzegels, 
eilanden. 
€ 0.02, 0.05, 0.20, 0.40, 0.50, 
I.-, 2.-, 4.-. Resp. Limnos, 
Paros, Ithaki, Tinos, Skyros, 
Bvia-Chalkida, Samos, 
Kassos. 
i6-ii-'io. Historische ge
bouwen. 
€0.20, 0.58, 2.43. 
2.50. Resp. Stadstheater 
(Piraeus), Benaki-museum 
(Athene), Nationaal Theater 
(Athene), Nationaal Museum 
(Nafplion). 

GROOT-BRITTANNIË 
29-3-'ii. Frankeerzegels, 
portret koningin Elizabeth II 
type Machin. 
68, 76 p., £ i.io, 1.65. Resp. 
zeegroen, roze, citroengroen, 
heldergroen. Alle zegels met 
veiligheidsinkeping. 

29-3-'ii. Regionale frankeer
zegels. 
Viermaal 68 p., viermaal 
£1.10. resp. distel (Schot
land), narcis (Wales), linnen 
(Noord-Ierland), eik (Enge
land), tartan (Schotland), 
veren (Wales), porselein 
(Noord-Ierland), tudorroos 
(Engeland). 
i2-4-'ii. Koninklijk Shake-
speare-toneelgezelschap 50 
jaar. 
I", 66, 68,76p.,£i.-, i.io; 
velletje met 1, 68, 76 p., 
£ I.-. Acteurs en actrices in 
toneelspelen resp. David 
Tennant (1971) als Hamlet 
(Hamlet, 2009), Antony Sher 
(1949) als Prospero in The 
Tempest (2009), Chuk Iwuji 
(1975) als Henri IV in Henri 
IV (2006), Paul Schofield 
(1922-2008) als Lear in King 
Lear {1962), Sara Kestelman 
(1944) als koningin Titiana in 
Midsummer Night's Dream 
(1970), Ian McKellen (193g) 
en Francesca Annis (1945) als 
geliefden in Romeo en Julia 
(1976); Koninklijk Shake
speare Theater met Janet 
Suzman (1939) als Ophelia 
in Macbeth (1965), Swan 
Theater met Patrick Stewart 
(1940) in Antony en Cleopa
tra (2006), Courtyard Theater 
met Geoffrey Streatfeild 
(1975) in Henri V (2007), 
'The other Place' met Dame 
Judi Dench (1934) als Lady 
Macbeth (1976). 

GUERNSEY 
23-2-'ii. Bedreigde dier
soort. 
Blok £ 3.-. Balaenoptera 
musculus. 

23-2-'ii. Royal British Legion 
90 jaar. 
36,45,52,58,65,70 p. 
Teksten resp. 'Hoop': jongen 
met helm, 'Overdenking': 
man met eretekens, 'Ka
meraadschap': militairen, 
'Onbaatzuchtigheid': militair 



met gasmasker, 'Dienstbaar': 
verpleegster, 'Toewijding': 
opspelden medaille. Alle 
zegels met klaproosem
bleem. Ook velletje met de 
zes zegels. 

HONGARIJE 
42'ii. looe geboortedag 
Sandor Puski (19112009). 
270 Ft. Portret boekuitgever. 
72'ii. Hongarije voorzitter 
Europese Unie. 
go Ft. (ruitvormig). Lint in 
nationale kleuren en tekst. 

i52'ii. Viségradgroep 20 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Tsjechië, Slowakije en 
Polen. 
240 Ft. Handen met getal 20 
en Europese sterrenrmg. 

lERtAND 
32'ii. Amerikaanse Kamer 
van Koophandel 50 jaar. 
55 c. Vlaggen en deur van 
gebouw. 

io2'ii. lOoe geboortedag 
Cearbhall O Dalaigh (igii

1974). 
€ 0.55. Portret oudpresident. 
i72'ii. St. Patrick's Day. 
€ 0.82. Beeld van St. Patrick, 
beschermheilige van Ierland. 
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j  j  ' i i . Vrouwenrechten. 
€ 0.55, 0.82. Teksten resp. 
'Votes for Women', 'Equality' 
met vrouwenteken. 

ITALIË 
202'ii. Folklore, historisch 
carnaval van Ivrea. 
€ 0.60. Carnavalsvierders en 

paard tijdens 'Slag van de 
sinaasappelen' met gemeen
tehuis en vrouw met zwaard. 

KROATIË 
i42'ii. Kinderfestival in 
Sibenek. 
1.60 kn. Kindertekening: 
meisje met ballonnen. 

LETLAND 
i4i'ii. Huisdieren. 
€ 0.35. Konijn met kool. 

LIECHTENSTEIN 
i43'ii. Jubilea. 
I., I. F. Nationale Biblio
theek 50 jaar: 'Huis van ken
nis', 150 jaar Landesbank: 
tweedimensionale digitale 
QRcode. 

i43'u. Spelen van de Kleine 
Landen 2011 in Liechten
stein. 
0.85,1., 1.40 F. Resp. atle
tiek en volleybal en fietsen, 
squash en judo en schieten, 
judo en tennis en tafeltennis. 
i43'ii. Duurzame energie, 
II. 
I., i.io, 2.go F. Energie uit 
resp. zonnecellen, zon, wind. 
i43'ii. Gedecoreerde 
siereieren uit Russisch tsa
rentijdperk 18901917. 
I., 1.40, 2.6G F. Verschil
lende gedecoreerde eieren. 

LUXEMBURG 
i53'ii. Dynastie 2011. 
€ 0.85, i.io. Portretten van 
resp. prins Guillaume (1981) 
groothertog Jean (1921). 

i53'ii. Jubilea. 
Driemaal € 0.60. 75 jaar Dag 
van de Postzegel: gebouwen 
op zegeldelen, 50 jaar Am
nesty International: mensen, 
brieven, pen en beeldmerk, 
50 jaar Luxemburgse Kegel
federatie: bowlers met bal en 
kegels. 

5 0 J O E R FEDERATION • 
DESQUILLEURS: 

• LUXEMBOURG poas 

i53'n. Europees Jaar van 
Vrijwilligers. 
'A' (€ 0.60). Beeldmerk en 
Europese vlag. 

MAN 
i4'ii. Vlinders. 
37,37.38,38,58,58 p, 
£ 1.15,1.15. Resp. Anglais 
urticae, Lasoimmata me
gera, Polyommatus icarus, 
Argynnis aglaja, Pieris napi, 
Polygonia calbum, Pararge 
aegeria, Vanessa atalanta. 
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MOLDAVIË 
26i'ii. Archeologisch 
museum. 
85 b, 1.25, 8.50 L. Verschil
lende aardewerk vazen. Ook 
samenhangend in velletje 
met tussenvelden. 

i52'ii. Architectuur. 
10, 25, 85 b., I., 1.25,1.20 L. 
Verschillende historische 
huizen en gebouwen. 

MONACO 
23'ii. Tennis, Rolexmas
ters 2011. 
€ 0.75. Tennisbaan met 
toeschouwers. 
23'ii. 20oe geboortedag 
Napoleon II (18111832). 
€ I.. Twee portretten Franse 
keizer. 

243'ii. Internationaal con
cours bloemschikken. 
€0.95. Bloemstuk. 
243'ii. Chelseabloemen
tentoonstelling in Londen. 
€ 1.75. Big Ben, vlag, bloe
men en tentoonstellingsge
bouw. 

243'ii. Japanse tuin in 
Monaco. 
€ 2.35. Tuin met bomen, 
bruggetje en theehuis. 
3i3'ii. Inhuldiging kathe
draal van Monaco 100 jaar 
geleden. 
€ 0.58. Kerkgebouw. 
3i3'ii. Lions Club Monaco 
50 jaar. 
€ 0.75. Embleem en stads
beeld Monaco. 

NOORWEGEN 
232'ii. Noordse skikampi
oenschappen 2011 in Oslo. 
Velletje met 9., 12. kr. Resp. 
skischans, skischans en 
skiërs. 

NORGE SKIVM Z0111 

OOSTENRIJK 
2ii'ii. Oud Oostenrijk, 
Marburg. 
€ 0.65. Postkantoor. 

K K P O S T G E B A U , 

22i'ii. looe geboortedag 
Bruno Kreisky (19111970). 
€ 0.55. Portret oudbonds
kanselier. 
2ii'ii. Muziekinstrumen
ten, I. 
€0.75. Viool. 

POLEN 
26io'io. Groetzegel met 
sierveld voor persoonlijke 
boodschap. 
'A'. Geïllustreerde letter. 
42'ii. Hockey. 
2.40 Zl. Hockeyspelers. 

ii2'ii, Viségradgroep 20 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Tsjechië, Hongarije en 
Slowakije. 
3. Zl. Handen met getal 20 
en Europese sterrenring. 
i72'ii. Verdrag met studen
tenbeweging in Lodz 30 jaar 
geleden getekend. 
1.95 Zl. Studenten. 

282'ii. Nationale Cystic 
Fibrose Week. 
1.55 Zl. Kindergezichten 
boom. 
73'ii. looe geboortedag 
Stefan Kisielewski {1911

1991)
1.95 Zl. Portret musicus, 
dichter en politicus met 
muziekstuk. 

ROEMENIË 
i72'ii. Grotten. 
0.30, 0.50, 0.60, 3., 3.10, 
8.70 L. Grotten resp. Ursilor 
(Apusenibergen), Closcani 
(Mehedintibergen), Muierii 
(Parangbergen), Meziad 
(Padurea Crauluibergen), 
Vantalui {Padurea Craiului
bergen), Sura Mare (Fruntea 
Mareheuvel). 

232'ii. Papegaaien. 
1.60, 2.10, 2.40, 4.70, 5., 
9.10 L. Resp. Ara illiger. Ara 
macao, Primolius auricol
lis, Platycercus eximius, 



Melopsittacus undulatus, 
Nymphicus hoUandicus. 

RUSLAND 
2i-2-'ii. Mariehamm 150 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Aland. 
Blok40 r. (ovaal zegel). 
Portret keizerin Maria 
Alexandrovna (1824-1880). 
Op rand stadsplattegrond. 

SAN MARINO 
5-4-'ii. Europa, Jaar van de 
Bossen. 
€ 0.60,0.65. Resp. bos, 
gezaagde boomstammen. 
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SLOWAKIJE 
ii-i-'ii. Viségrad-groep 20 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Tsjechië, Hongarije en 
Polen. 
€ 0.70. Handen met getal 20 
en Europese sterrenring. 
4-3-'ii. Pasen. 
€ 0.40. Beeld van schaap. 

SPANJE 
_ 4-2-'ii. Frankeerzegels. 
~ €0.35,0.50.0.80,2.84. 
ri Portret koning Juan Carlos 
_. I {1938) in verschillende 
Z kleuren. 
°- 7-2-'ii. Internationaal Jaar 
^ van de Chemie. 
:z € 0-35. Portret natuur- en 
" scheikundige Marie Curie 
2 C1867-1934). 

310 Ü 

8-2-'ii. Hypotheekwet 150 
jaar. 
€0.65. Hand met pen en 
jubileumbeeldmerk. 
i8-2-'ii. Normen en waar
den. 
Viermaal € 0.35. Schone 
stad: vuilnisbak met hond 
en hand met vuilniszakje; 
aandacht voor gehandicap
ten: silhouet rolstoeler en 
computermuis; veiligheid: 
autogordel en beertje; respect 
op internet; twee figuren. 

TSJECHIË 
23-i-'ii. Volksarchitectuur. 
'A'(io.-Kc.),'E'(20.-Kc.). 
Verschillende gevels. 

ii-2-'ii. Viségrad-groep 20 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Hongarije, Slowakije en 
Polen. 
20.- Kc. Handen met getal 20 
en Europese sterrenring. 

TURKIJE 
27-i-'ii. Winter Universiade 
in Erzurum. 
Velletje met 0.90, 0.90,1.30, 
1.30 NTL. Resp. ijshockey
speler, minaretten, mascotte 
'Snowy' op ski's, skischans. 
Alle zegels met beeldmerk 
FISU* en Universiade. 
7-2-'ii. Lelies. 
0.25,1.-, 3.65, 6.- NTL. 
Verschillende lelies. 

WIT-RUSLAND 
28-i-'ii. Bescherming polen 
en gletsjers. 
1.500, 2.500 r. Resp. Kaart 
Zuidpool en pinguïns 
(Aptenodytes forsteri), kaart 
Noordpool en ijsbeer (Ursus 
maritimus). Ook samenhan
gend in velletje met tweemaal 
drie zegels. 

IJSLAND 
i7-3-'ii. Europa, Jaar van de 
Bossen. 
'50g till Evrópu' (165.- kr), 
'50g utan Evrópu' (220.- kr). 
Resp. hout van Siberische 

lariks (Larix sibirica) en tafel 
bladnerven. 

i7-3-'ii. Vuurtorens, 
'50gBrefInnen-
lands'(75.- kr), '50g till 
Evrópu'. Vuurtorens bij resp. 
Langanes, Stoksness. 
i7-3-'ii. Auto- en motor
sport. 
Tweemaal '50g Bref In
nenlands', tweemaal '50g till 
Evrópu'. Resp. ralleywagen, 
motorcrossers, dragrace-
wagen, auto tijdens formula 
offroad. 

BUITEN EUROPA 
AITUTAKI 
i6-ii-'io. Koninklijke 
verloving. 
50 c , $ 5.-; velletje met 50 c., 
$ 5.- (met tussenveld); blok 
$8.10; blok $11.-; blok $11.-; 
Resp. portret Catherine Mid-
dleton (1982), prins William 
(1982) op paard; idem met 
op tussenveld verloofd paar 
met handen en ring; verloofd 
paar; portret Catherine 
Middleton; prins William op 
paard. 

ALGERIJE 
20-i-'ii. Internationaal Jaar 
van de Bossen. 
15.-, 20.-, 30.-, 38.-Dh. 
Bomen resp. Quercus suber, 
Ceratonia siliqua, Koelreu-
teria paniculata, Arginia 
Spinoza L. 
i5-2-'ii. Tlemcen, hoofdstad 
Islamitische cultuur. 
15.-, 20.- Dh. Resp. toren, 
beeldmerk. 

ANTIGUA 
4-i-'io. Chinese dierenriem. 
Velletje met twaalfmaal 60 c. 
Rat, os, tijger, konijn, draak, 
slang, paard, geit, aap, haan, 
hond, zwijn. 

ARGENTINIË 
26-2-'ii. Dr. Nestor Carlos 
Kirchner (1950-2010) 
Blok $5.-. Portret oud-
president. Op rand paleis en 
mensenmassa bij obelisk. 

ASCENSION 
i6-2-'ii. Herontdekking van 
verdwenen peterselievaren 
in 2009. 
i5,25,35,4op,£i .- . 
Resp. zeilschepen, varen 
(Anogramma ascensio-
nis), varen, zaailingen in 
kwekerij, plantenopkweek in 
botanische tuin Kew Gardens 
(Londen). Alle zegels met 
beeldmerk Nationaal Park 
met landkaart. 

Anngramm 

Ascension Island 

BARBADOS 
i4-2-'n. Zeemansgeschen
ken. 
10, 65 c , $ 2.20, 2.75. Ver
schillende antieke souvenirs 
uit periode 1830-1890, acht
hoekige doosjes van Spaans 
cederhout met schelpenmo
zaïek en glazen deksel. 

BRAZILIË 
23-3-'ii. Upaep*, 100 jaar 
gezamenlijke culturen. 
R$ 1.25, Wereldkaart met 
organisatie-embleem. 

UNIENDO CULTURAS 

2-4-'ii. Voetbalvereniging 
Guarani 100 jaar. 
'i Porte Comercial'. Vereni
gingsembleem. 

CHRISTMASEILAND 
ii-i-'ii. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van het Konijn. 
60 c, $ 1.80; Vel met 60 c , 
$ 1.80 en viermaal 15 c , 
viermaal 20 c , viermaal 25 c. 
Resp. konijn met bloemen-
decoratie, symbolisch konijn; 
konijn met bloemendeco-
ratie, symbolisch konijn, 
twaalfmaal afbeeldingen uit 
Chinese en westerse dieren
riem: rat en Boogschutter, 
os en Steenbok, draak en 
Ram, slang en Stier, tijger 
en Waterman, konijn en Vis, 
paard en Tweeling, varken en 
Schorpioen, geit en Kreeft, 
aap en Leeuw, haan en 
Maagd, hond en Weegschaal. 

COLOMBIA 
io-2-'ii. Muziekzender 
HJCK. 
$ 600. Pianoklavier, viool, 
blaasinstrument met wereld
kaart en embleem. 

COMOREN 
i4-i2-'09. Paddenstoelen. 
Velletje met viermaal 500 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Suillus 
granulatus, Amanita vagina-
ta, Chlorophyllum molybdi-
tes, Macrolepotia excoriata; 
Cantahrellus cibarius. 
i4-i2-'o9. Planten. 
Twee velletjes met elk 
viermaal 500 F; tweemaal 
blok 3.000 F. Resp. Protea cy-
naroides, Strelitzia reginae, 
Anigozanthos manglesii, 
Impatiens acaulis; Mangifera 
indica, Sandoricum koetjape, 
Manilkara zapota, Musa x pa-
radisiaca; Nelumbo nucifera; 
Litchi chinensis. 
i4-i2-'09. Vhnders en 
planten. 
Velletje met viermaal 500 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Delias 
crithoe en Ficus oppositifo-
lia, Teinopalpus imperialis 
en Magnolia campbelli, Alt-
rophaneura latreillei en Ne-
pentes sp., Kalima horsfieldi 
en Polygonum oriëntale; 
Trogonoptera brookiana en 
Bauhinia cumingiana. 
i4-i2-'09. Schaaldieren. 
Velletje met viermaal 
500 F.; blok 3.000 F. Resp. 
Neopethrolistes maculatus 
en Uca tetragonon, Penaeus 
indicus en Gecarcoidea 
natalis, Penaeus monodon 
en Metanephrops andama-
nicus, Panaeus esculentus 
en Odontodactylus scyllarus; 
Rhynchocinetes durbanensis 
en Birgus latro. 
i4-i2-'09. Spinnen. 
Velletje met viermaal 
500 F.; blok 3.000 F. Resp. 
Pardosa sp. en Argyrodes 
sp., Cheiracanthium sp. en 
Mimeddae, Poecilotheria sp. 
en Salticidae, Heteropoda 
sp. en Tegenaria domestica; 
Ctenizidae en Missulena sp. 
i4-i2-'09. Zeedieren en 
visserij. 
Drie velletjes met elk vier-



maal 500 F.; driemaal blok 
3.000 F. Resp. Nomeus gro-
novii en Labroides dimidia-
tus, Paracanthurus hepatus 
en Pomacanthus imperator, 
Lates calcarifer en Terapon 
jarbus, Zebrasoma flaves-
cens en Zanclus cornutus; 
inktvissenvangst en Naso 
annulatus, visser met net en 
Chelmon rostratus; vismarkt 
en Carangoides orthogram-
mus, visser met boot en 
Ostracion cubicus; Anoplo-
gaster cornuta en Idiacan-
thus fasciola, Linophryne co-
ronata en Chauliodus danae, 
Vampyroteuthis infernalis en 
Mesonychoteuthis hamiltoni, 
Melanocethus johnsonii 
en Harriotta raleighana; 
Balistoides conspicillum en 
Acanthurus lineatus; visser 
met net en Arothron hispi-
dus; Cetorhinus maximus en 
Eurypharynx pelecanoides. 
i4-i2-'09. Vogels, havens en 
torens. 
Drie velletjes met elk vier
maal 500 F.; driemaal blok 
3.000 F. Resp. Diomedea 
exulans en Scopus umbretta, 
Anastomus lemelligerus 
en Phaeton lepturus met 
Calonectris diomedea, Sula 
sula en Egretta alba, Fregata 
minor en Sula leucogaster; 
Sterna sumatrana en haven 
van Gwadar (Pakistan), Tha-
lasseus bergii en haven van 
Bunbury (Australië), Sterna 
sandvicensis en haven van 
Vizag (India), Sterna repressa 
en haven van Challenger 
(Australië); Brachypteracias 
squamigera en vuurtoren van 
Cap Sainte-Marie (Mada
gascar), Lamathus discolor 
en vuurtoren van Bel Air 
(Reunion), Alectroenas ma-
dagascariensis en vuurtoren 
Pointe aux Caves (Mauritius), 
Alcedo vintsioides en vuur
toren bij haven van Victoria 
(Hongkong); Ardea goliath 
en Phaethon sethereus met 
Ciconia nigra; Sterna auran-
tia en haven van Victoria, 
visser en minaret van moskee 
in Moroni (Comoren). 

COOKEILANDEN 
i6-ii-'io. Koninklijke 
verloving. 
$ 2.40, 3.60; velletje met 
$ 2.40 en 3.60 (met tussen-
veld); blok $ 8.10; blok $ 11.-; 
blok $ II.-; Resp. prins Willi
am (1982) legt krans, portret 
Catherine Middleton (1982); 
idem met op tussenveld 
verloofd paar met handen en 
ring; verloofd paar; portret 
Catherine Middleton; prins 
William legt krans. 

ECUADOR 
24-i-'ii. Gevarieerd Ecuador, 
VII. 
$0.24,0.50.1.25,3.-. 
Resp. Shuar-indiaan met 
drinkbeker (Orellana), man 
met bananen ( El Oro), meer 
van Cuicocha (Imbambura), 
Galapagos-zeebeer (Arcto-
cephalus galapagoensis). 

EGYPTE 
3i-i-'io. Egypte Afrikaans 
voetbalkampioen. 
30, 200, 250 P. (samenhan
gend), blok 250 P. (onge-
tand). Resp. mascotte met 
bal, speler met bal, speler 
met beker en bal; voetbal
lers met beker en jaartallen. 
Alle zegels met piramide en 
beeldmerk kampioenschap. 
5-6-'io. Wereld Milieudag. 
250 P. Kraanvogels en leeu-
wenkop. 

6-6-'io. Tawfiq al Hakam 
(1898-1992). 
150 P. Portret schrijver. 
2010. Wereldtentoonstelling 
2010 Shanghai. 
250 P. Sfinx en piramide met 
beeldmerk tentoonstelling. 
2010. Wegen naar de Rode 
Zee. 
100 P. Weg. 
2010. Lezen voor allen. 
100 P. Arabische tekst. 
2010. Egyptische televisie 
50 jaar. 
150 P. Gebouw met jubileum
beeldmerk. 
2010. Alexandrië, hoofdstad 
Arabisch toerisme. 
150 P. Deel landkaart, 
vuurtoren, historische afbeel
dingen. 

FILIPPIJNEN 
i4-i-'ii. Valentijnsdag. 
Tweemaal 7.- P. (samenhan
gend). Harten en postmas-
cotte Pheepoy in auto, idem 
met bloemen. 

2o-i-'ii. Frankeerzegel, 
biodiversiteit zeedieren. 
7.- P. vis (Acanthurus line
atus). 
25-i-'ii. Kiwanis Club van 
Manilla. 
7.- P. Beeldmerk met vlag 
en kind. 
25-i-'ii. Universiteit van 
Santo Tomas 400 jaar. 
Viermaal 7.- P. (samen
hangend); velletje met 7.-, 
30. - P. Resp. hoofdgebouw, 
centrale seminargebouw, 
toegangspoort, schilderij 
met oprichters; Benavides-

monument, monument van 
vier werelden. 

GABON 
25-9-'o8. Oliewinning gezien 
door kinderogen. 
Velleq'e met tweemaal 250 F. 
Kindertekeningen resp. 
werknemers bij Shell-vesti-
ging, olie en biodiversiteit. 
5-i2-'o8. Omar Bongo (1935-
2009), 41 jaar president. 
500, 500 F. Resp. president 
met staatswapen en vlag, 
idem bedrukt met goudfolie. 

GUINEE 
i-g-'oS. Overlijden van Syd
ney Pollack (1934-2008). 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Amerikaan
se acteur en filmregisseur 
met scènes uit zijn films. 
i-g-'oS. Overlijden van Roy 
Schneider (1932-2008). 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Ameri
kaans acteur met scènes uit 
zijn films. 
i-g-'oS. Overlijden van Cyd 
Charisse (1921-2008). 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Ameri
kaanse danseres en actrice, 
dansers en acteurs Fred 
Astaire (1899-1982) en Gene 
Kelly (1912-1996). 
i-g-'oS. Overlijden van Stan 
Winston {1926-2008). 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Ameri
kaanse effectenspecialist en 
filmregisseur met persona
ges uit zijn films. 
i-9-'o8. Internationaal Jaar 
van de Aardappel. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Ontdek
kingsreiziger Christoffel 
Columbus (1451-1506) met 
verschillende aardappelras
sen. 

i-g-'o8. Wereldjeugddag, 
Sydney. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Paus Benedic-
tus XVI (1927) en padvinder 
met resp. kever (Eupoecila 
australasiae), krab (Gecarcoi-
dea naturalis), dingo (Canis 
familiaris dingo), kever, 
krab, dingo; paus met koala 
(Phascolarctos cinereus). 
i-g-'oS. Zonsverduistering i 
augustus 2008. 
Velleqe met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Astronomi
sche apparamur en gebou
wen met resp. natuurkundige 
Ernest Rutherford (1871-

1937), astronoom Wilhelm 
Herschel (1738-1822), fysicus 
Sergio Ferrara (1945), Ru
therford, Herschel, Ferrara; 
astronoom Stanley Edding-
ton (1882-1944). 
i-g-'oS. Eerste testvlucht 
'Soechoj Superjet 100'. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. vliegtuig 
en Alexander Michailo-
witsch, Anatoli Serow 
(1910-1939), Andrei Toepolev 
(1888-1972), Michailowitsch, 
vliegtuig en Serov, Toepolev; 
Alexander Jakovlev (1906-
1989). 

i-g-'oS. Ruimtevaart, maan-
lander Phoenix. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Maanlander 
met resp. astronoom Johan
nes Kepler (1571-1630), 
astronoom Tycho Brahe 
{1546-1601), oorlogsgod 
Ares, Kepler, Brahe, Ares; 
sciencefictionschrijver 
Herbert George Wells (1866-
1946). 
i-9-'o8. Wereldtentoonstel
ling 2010 Shanghai. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. ac
trice Gong Li (1965) met 
magneetzweeftrein, acteur 
Bruce Lee (1940-1973) met 
magneetzweeftrein, acteur 
Jet Li (i963)met geschilderd 
keramiek bord. Gong Li 
met zweeftrein, Lee met 
zweeftrein. Jet Li met kera
miek bord; architect Jacques 
Ferrier (1959) met Frans 
paviljoen. 
2o-io-'o8. Transportmidde
len in de literatuur. 
Velletje met zesmaal 5.000 F.; 
blok 25.000 F. Resp. Lock
heed P38 Lightning uit 'De 
kleine Prins', Don Quijote 
op paard, Judy Garland 
(1922-1969) in verfilming 
van 'De Tovenaar van Oz', Ali 
Baba voor ingang rovershol, 
'Sinbad de Zeevaarder', Klein 
Duimpje met zevenmijls
laarzen; Aladdin op vliegend 
tapijt. 

GUINEE-BISSAU 
i-i2-'o8. Natuurkundigen. 
Velletje met tweemaal 350, 
tweemaal 450, tweemaal 
i.ooo F.; blok 3.500 F. Resp. 
John Bardeen (1908-1991), 
Pierre Curie {1859-1906), 
Antoine Henri Becquerel 
(1852-1908), Niels Bohr 
(1885-1962), Wilhelm Con
rad Röntgen (1845-1923), 
Albert Einstein (1879-1955); 
Archimedes (287-212 v.Chr.). 
i-i2-'o8. Ruimtevaart. 
Velletje met tweemaal 350, 
tweemaal 450, tweemaal 
i.ooo F.; blok 3.500 F. Resp. 
astronauten Neil Armstrong 
(1930) met Michael Collins 
(1930) en Edwin Aldrin 
(1930), satelliet Spoetnik, 
astronaut Yang Liwei (1965), 
marslander, astronaut Joeri 
Gagarin (1934-1968), mars-
lander Beagle; astronaute 

Walentina Tereschkowa 
(1937)-
i-i2-'o8. Scheepsbouwer en 
zeevaarders. 
Velletje met tweemaal 350, 
tweemaal 450, tweemaal 
1.000 F.; blok 3.500 F. Resp. 
Edward Smith (1850-1912), 
Cornells J. Drebbel (1572-
1633), Isambard K. Brunei 
(1806-1859), Robert Fulton 
(1765-1815), Jacques-Yves 
Cousteau (1910-1997), 
Narcis Monturiol i Estarriol 
(1819-1885); Vasco da Gama 
(1469-1524). 

io-i2-'o8. Inhuldiging 
Barack Obama (1961) als 
president Verenigde Staten. 
Velletje met 350, 450, i.ooo, 
1.000 F. Resp. Obama met 
resp. echtgenote Michelle, 
Albert Gore (1948), Bill 
{1946) en Hillary Clinton 
(1947), familie. 
io-3-'o9. Olympische Speien, 
Chinese medaillewinnaars. 
Negen velletjes met elk 
tweemaal 350, tweemaal 
450, tweemaal i.ooo F.; vier 
velletjes met elk viermaal 
600 F. Resp. gewichtheffen: 
Liu Chunhong, Cao Lei, 
Long Qing-quan, Zhang 
Xianxiang, Liao Hui; turnen: 
Chen Ybing, Huang Xu, Li 
Xiao-peng, Xiao Qin, Yang 
Wei, Zou Kai; turnen: Zou 
Kai, Xiao Qin, Chen Ybing, Li 
Xiao-peng, Chen Ybing, He 
Kexin; Lu Chulong (trampo
line). He Wenna (trampo
line), Wang Jiao (ringen), 
Zhong Man (schermen), 
Liu Zige (zwemmen), Yang 
Wei (turnen); tafeltennis: 
Guo Yue, Zhang Yining, 
Wang Nan, Ma Lin, Wang 
Hao, Wang Liqin; schoon-
springen: Guo Jingjing, 
VVu Minxia, Chen Ruolin, 
Lin Yue, Huo Liang, Wang 
Xin; schoonspringen: Chen 
Ruolin, Wang Feng, Qin Kai, 
He Chong, Yin Jiang (zeilen), 
Guo Jingjing; roeien: Tang 
Bin (roeien), Jin Ziwei 
(roeien). Meng Guanliang 
(kanoën), Xi Aihua (roeien), 
Zhang Yangyang (roeien), 
Yang Wenjun (kanoën); 
vioerturnen: Cheng Fei, 
Deng Liniin, He Kexin, Jiang 
Yuyuan, Li Shanshan,Yang 
Yilin; judo: Xian Dongmei, 
Yang Xiuli, Tong Wen, Wu 
Jingyou (taekwondo); Zhang 
Yining (tafeltennis). Ma 
Lin (tafeltennis), Zgang 
Juan Juan (boogschieten), 
Qiu Jian (boogschieten); 
badminton: Lin Dan, Zhang 
Nin, Du Jing, Yu Yang; Zhang 
Xiaoping (boksen). Zou 
Shiming (boksen), Lu Yong 
(gewichtheffen), ChenXiexia 
(gewichtheffen). 



io-4-'o9. Pioenen. 
200 F. Paeonia sp. 
ic-4-'09. Internationaal Jaar 
van de Verzoening. 
Velletje met 350, 450, i.ooo, 
i.ooo F. Resp. Zuid-Koreaan-
se president Kim Dae Jung 
(1924-2009) en Noord-
Koreaanse leider Kim Jung 
Il (1942), Dalai LamaTenzin 
Gyatso (1935) en paus Johan
nes Paulus II (1920-2005), 
oud secretaris-generaal 
Verenigde Naties Kofi Annan 
(1938), Finse diplomaat 
Martti Ahtisaari (1937). 

HONDURAS 
22-ii-'io. Upaep*, nationale 
symbolen. 
5.-, 25.-, 50.- L. Resp. vlag en 
staatswapen, hert (Odocoi-
leusvirginianus), papagaai 
(Aramacao). 

HONGKONG 
2i-i-'ii. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van het Konijn. 
$ 1.40, 2.40, 3.-, 5.- (ookvel-
letje met de vier zegels); blok 
$ 5.-; velletje met viermaal 
$ 10.-; velletje met tweemaal 
$ 50.- (met goud- en zilver-
druk); vel met twaalfinaal 
$ 1.40. Resp. verschillende 
konijnen; konijn; rat, os, tij
ger, konijn; tijger, konijnen; 
Chinese dierenriem: rat, os, 
tijger, konijn, draak, varken, 
slang, hond, haan, aap, 
schaap, paard. 
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INDIA 
27-i-'ii. Krishnadevaraya. 
Blok 5.- R. Beeld keizer 
Vijayanagara-rijk van 1509 
-1529. Op rand archeologi
sche voorwerpen en munten. 

i-2-'ii. Chaudhary Ranbir 
Singh (1914-2009). 
5.- R. Portret vrijheidsstrijder 
met waterplanten. 
2-2-'ii. Mary Ward (1585-
1645). 
5.- R. Portret Engelse non en 
stichtster van orde 'Loreto 
Sisters' met gebouwen. 

4-2-'ii. Verbindingstroepen 
100 jaar. 
5.- R. Militair met radioap-
paratuur en auto met schotel
antenne. 

7-2-'ii. looe geboortedag 
Subbiah (1911-1993). 
5.- R. Portret oud-politicus. 
8-2-'ii. Volkstelling. 
5.- R. Mensen en beeldmerk. 
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ii-2-'ii. V. Venkatasubbha 
Reddiar (1909-1982). 
5.- R. Portret vrijheidsstrijder 
en oud-minister. 
i3-2-'ii. Internationale post
zegeltentoonstelling Indipex 
in New Delhi, legendarische 
filmsterren. 
Velletje met zesmaal 5.- R. 
Kanan Devi (1916-1992), 
Devika Rani (1908-1994), 
Savithri (1934-1981), Meena 
Kumari (1932-1972), Leela 
Naidu (1940-2009), Nutan 
(1936-1991). 

i3-2-'ii. Internationale post
zegeltentoonstelling Indipex 
in New Delhi, Mahatma 
Ghandi (1869-1948). 
100.- R. (ruitvorm). Politicus 
en spinnewiel. Verkoopprijs 
van het zegel 250.- R. 
i4-2-'ii. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Indipex in New Delhi, eerste 
luchtpost 100 jaar geleden. 
Velle^e met viermaal 5.-
R. Portret Franse piloot 
Henri Péquet (1888-1974), 
oude brieven, landkaart, 
vliegtuig en zeilschip. Op 
rand verschillende oude 
brieven, stempels, munten 
en vliegtuig. 

IRAK 
H-i-'ii. Jaar van de Biodiver
siteit (2010). 
250, 500, 750, i.ooo; blok 
i.ooo Din. Resp. lieve
heersbeestje (Coccinellidae 
septempunctata), reiger 
(Ardea alba), Perzische ga
zelle (Gazella subgutturosa), 
hagedis (Ophisops elegans); 
verschillende eenden: Anas 
acuta, Anas penelope, 
Anas platyrhynchos, Anas 
strepera. 
i5-2-'ii. Aziatisch voet
balkampioenschap 2011 in 
Qatar. 
250, 500, 750, i.ooo Din.; 
blok i.ooo Din. Verschillende 
voetballers met beeldmerk. 

IRAN 
2010. Khaje Abdullah Ansari 
(1006-1088). Gezamenlijke 
uitgifl:e met Kazachstan. 
2.000 Ris. Portret filosoof, 
graftombe in Herat, boeken 
en vlaggen. 
2010. Ayatollah Mohammed 
MotafeJi. 
1.200 Ris. Portret filosoof en 
moskee. 
5-i-'ii. Dag van de Defensie
industrie. 
Velletje met viermaal 
2.500 Ris. Sedjil-raket, 
Saegeh-vliegtuig, Mersad-
radarsysteem, Ghadir-onder-
zeeër. Doorlopend beeld met 
landkaart. 
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i5-i-'ii. Huisvestingsproject 
Maskan Bank 73 jaar. 
2.000 Ris. Woningen. 
i6-i-'ii. Ghadir khom-
festival. 
1.200 Ris. Twee geestelijken. 
i7-i-'ii. Elektronische com
municatie tussen overheid en 
burgers. 
2.000 Ris. Handen, vlag, 
landkaart en apenstaartje. 

JAPAN 
lo-ii-'io. Nieuwjaar. 
50, 80 y. Verschillende 
konijnen. 
lo-ii-'io. Nieuwjaarsloterij. 
50-1-3, 80-1-3 y- (met lot
nummers). Verschillende 
konijnen. 
23-3-'ii. Animatieserie 'Hero 
Heroïne'. 
Velletje met tienmaal 
80 y. Figuren uit serie: 
Lufïy, Chopper, Sanji, Zorro, 
Robin, Nami, Usopp en 
Brook, Franky, opvolger van 
D, erven van D. In paren met 
doorlopend beeld. 

4-4-'ii. Festival Hakata 
Dontaku in Fukuoka. 
Viermaal 50 y. Tweemaal 
straatparade (doorlopend 
beeld. Tweemaal verklede 
mensen. 
i5-4-'ii. Commissie admini
stratieve systeembegeleiding 
50 jaar. 
Tweemaal 80 y. (samenhan
gend) Embleem en bloem
motieven. 

KAAPVERDIË 
2010. Associatie post- en 
telecombedrijven in Por
tugeessprekende landen 
(Aicep) 20 jaar. 
100.- e. Vlaggenlint met 
beeldmerk organisatie. 

KAZACHSTAN 
30-i2-'io. Nationaal Park 
Bayan Aul. 
Velletje met 32,110,1901. 
Resp. eend (Tadorna fer-
ruginea), ree (Capreolus 
pygargus), wezel (Mustela 
nivalis). Op rand doorlopend 
beeld met rotsen. 
30-i2-'io. Aquarium in 
Astana. 
32,190 t. (samenhangend). 
Vissen resp. Rhinocanthus 
aculeatus. Zebrasoma 
veliferum. 

MALEISIË 
i3-i2-'io. Traditionele spel
letjes. Aanvulling melding 
2/143. 
Blok 5.- RM. Schaduwen van 
poppetjes. 

MAROKKO 
i-2-'ii. Frankeerzegels. 
3.50, 8.40, 20.- Dh. Verschil
lende portretten van koning 
Mohammed VI (1963). 

MARSHALLEILANDEN 
6-2-'ii. looe geboortedag 
Ronald Reagan (1911-2004). 
Vijfmaal 44 c. (samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van oud-
president Verenigde Staten 
resp. jeugdportret en als 
atleet, filmacteur, gouverneur 
van Californië met button 
en gouvernementsgebouw, 
president met vlag, oudere 
staatsman met vlag. 

MAYOTTE 
i7-i-'ii. Elegantie van 
Mayotte. 
Velletje met viermaal € 0.58. 
Verschillende vrouwenge
zichten. 

mmmm m 
MEXICO 
3i-i-'ii. Dag van de Liefde en 
Vriendschap. 
$ 7.-, 7.-. Resp. hart, vogels. 

75 c. Foto's van paus. 
i6-i2-'io. Abraham Lincoln 
(1809-1865). 
Velletje met viermaal 75 c. 
Verschillende afbeeldingen 
van oud-president Verenigde 
Staten. 

MONGOLIË 
i5-6-'io. Staatsvlag. 
800 X Vlag. 

8-i2-'io. Vlinders. 
200, 400, 500, 800, i.ooo T. 
Resp. Ornithoptera croesus, 
Papilio antimachus, Orni
thoptera priamus sp., Papilio 
zalmoxis, Troides rhadaman-
thus, Ornithoptera victoriae 
epiphanies. 
8-i2-'io. Vredesgod Tara, II. 
Velletje met tweemaal 800 T. 
(samenhangend). Verschil
lende afbeeldingen van Tara. 

MONTSERRAT 
22-ii-'io. Reuzenpanda. 
Velletje met viermaal $ 2.50; 
blok $ 7.-. Verschillende 
afbeeldingen van Ailuropoda 
melanoleuca. 

NAMIBIË 
i8-9-'io. Wereld Standaard-
dag. 
Blok N$ 5.50. Kaart Afrika 
met figuren. 
23-3-'ii. Kikkers. 
Viermaal 'Postcard Rate'. 
Hyperolius nasutus, Kassina 
senegalensis, Tomopterna 
tandyi, Hyperolius angolen-
sis. Ook velletje (kikkervorm 
van Pyxicephalus adspersus) 
met de vier zegels. 

NEPAL 
26-9-'io. Eerste beklimming 
Mount Dhaulagiri. 
25.-R. Berg. 

MICRONESIË 
i6-i2-'io. Vijfjaar paus Bene-
dicms XVI (1927). 
75 c. Foto van paus. 
i6-i2-'io. Paus Johannes 
Paulus II (1920-2005). 

26-9-'io. Pemba Doma 
Sherpa (1970-2007). 
25.- R. Foto's van eerste 



Nepalese klimster. 
ii2'io. Bekende personen. 
Driemaal 5. R. Politicus Ji
braj Ashrit, musicus Natikaji 
Shrestha, schrijver Bharaib 
Aryal. 
ii2'io. Mahasthrabir Bhik
kchu Amritananda. 
5. R. Portret Buddhistische 
monnik. 
ii2'io. Bezoek Nepal Jaar. 
2., 2. R. Heiligdom Maru 
Ganesh, Kankalini Mai
tempel. 
5i2'io. Bhagat Sarbajit. 
5. R. Portret sociale her
vormer. 
i2i2'io. Mai Pokharmeer. 
2. R. Meer. 
30i2'io. Nepalees Toeristen 
Jaar. 
5.R, Vlag. 
30i2'io. Hygiene. 
2. R. Handen wassen met 
zeep. 

NEVIS 
ii2'09. Flora. 
25, 30, 80, 90 c , $ I., 5.; 
velletje met viermaal $ 2.50, 
Resp. Genipa americana, 
Clusia rosea, Browallia 
americana, Bidens alba. 
Begonia odorata, Jathropa 
gossypiifolia; Carantzia cri
stata, Selaginella flabellata. 
Hibiscus tiliaceus, Heliconia 
psittacorum. 

NIEUWCALEDONIË 
22'ii. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van het Konijn. 
110 F. Konijn. 
22'ii. Digitale televisie in 
NieuwCaledonië. 
75 F. Toestel, antenne, 
bloemen en vogels (Aratinga 
solstitialis, lUiynochetos 
jubatus). 

OEZBEKISTAN 
30i2'io. looe sterfdag Sajib 
Hodzhaev (19101982). 
900 (S). Portret acteur. 
30i2'io. Regio's van Oezbe
kistan. (Andijan). 
900,1.200 (S) (samenhan
gend met tussenveldj. Resp. 
mausoleum van verove
raar Babur (14831531), 
gebouwen. Op tussenveld 
landkaart. 
5i'ii. Aziatische Winter
spelen. 
800, 900 (S). Resp. kunstrijd
ster, vrije stijl skiër. 
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OMAN 
2010. Wereldtentoonstelling 
20X0 Shanghai. 
50 b. (rond); blok 100 b. 
Paviljoen van Oman met 
beeldmerk; paviljoen met 
beeldmerk en op rand sche
pen, landkaart en antieke 
ringen. 

2010. Parel van Muscat. 
Blok 100 b. Zeilschip. Op 
rand wereldbol. 

237'io. Dag van de Renais
sance. 
Velletje met vijfmaal 50 b. 
Vijfmaal sultan Qabus ibn 
Saïd (1940) in uniform. 

PAKISTAN 
io2'ii. Volks en woning
telling. 
10. R. Landkaart met vlag en 
embleem. 

PAtAU 
i6i2'io. Wereldkampioen
schap voetbal 2010 Zuid
Afrika. 
Twee velletjes met elk 
viermaal 75 c. Kwartfinales 
resp. Argentinië Duitsland: 
Gabriel Heinze (1978), 
Philipp Lahm (1983), Javier 
Mascherano (1984), Mesut 
Ózil (1988), Angel Di Maria 
(1988), Lukas Podolski 
(1985); ParaguaySpanje: 
Antolin Alcaraz (1982), Cesc 
Fabregas (1987), Dario Veron 
(1979), Carles Puyol (1978), 
Victor Caceres (1985), Xavi 
Alonso (1981). 

i6i2'io. Vijfjaar paus Bene
dictusXVI (1927). 
75 c. Foto van paus. 
i6i2'io. 400e sterfdag 
Michelangelo Merisi da 
Caravaggio (15711610). 
Velletje met viermaal 94 c. 
Schilderijen: 'Avondmaal 
in Emmaus', 'Zie de Mens', 
'Liefde verovert allen', 'Kas
tijdingvan Christus'. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
82'ii. Chinees Nieuwjaar. 
5,50t.,i.05,2., 5., 5.K.; 
velletje met 5,50 t., 1.05, 2., 
5., 5. K. Resp. draak, tijger, 
paard, aap, slang, hond; 
os, haan, schaap, rat, beer, 
konijn. 

PENRHYN 
i6n'io. Koninklijke 
verloving. 
$ 2., 2.; velletje met $ 2.40 
en 3.60 (met tussenveld); 
blok $ 8.10; blok $ II.; blok 
$ II.; Resp. portret prins 
William (1982), portret 
Catherine Middleton (1982); 
idem met op tussenveld 
verloofd paar met handen en 
ring; verloofd paar; portret 
Catherine Middleton; portret 
prins William. 

PITCAIRNEILANDEN 
i22'ii. Bloem. 
$2.50, 3.; blok $3.. Drie
maal Abutilon pitcairnense. 
Blok is uitgegeven t.g.v. 
Internationale postzegelten
toonstelling Indipex in New 
Delhi. Op rand lotusbloemen 
en Taj Mahaltempel met 
tentoonstellingsbeeldmerk. 
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POLYNESIË 
32'ii. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van het Konijn. 
140 F. Konijnen, boomtak, 
bamboestruik, lotusbloemen 
en bergen. 

QATAR 
93'io. Verschijning 
Mus'Haf Qatar (Heilige 
Koran). 
3. R. Arabische tekst in 
decoratieve afbeelding 
249'io. 25e UPU*congres 
in Doha. 
0.50 R. beeldmerk UPU. 
loio'io. Doha, hoofdstad 
Arabische cultuur. 
Velletje met viermaal 1.50 R.; 
blok 5. R. Resp. paardrij
ders met vlaggen, maskers, 
boek, muziekinstrumenten 
metnoten; decoratieve 
afbeelding. 

24ii'io. Aga Khan architec
tuurprijs. 
Blok I. R. Museum voor 
Islamitische Kunst in Doha 
met palmbomen. 
i3i2'io. Gasproductie 77 
miljoen ton. 
Viermaal i. R. Driemaal 
verschillende afbeeldingen 
van installaties, installatie 
met gastankschip. 

i8i2'io. Nieuwsagentschap 
35 jaar. 
Blok i.R. Beeldmerk. 
26i2'io. Vereniging radio
amateurs QARS*. 
0.50 R. beeldmerken 
vereniging en lARU* met 
landkaart. 

SAO TOMÉ ET PRINCIPE 
283'o8. Chinees porselein. 
Velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db. Porseleinmakers 
met resp. kan, vat, bord, 
beeldje. 
283'o8. Mariaverschijning 
in Lourdes 150 jaar geleden. 
Velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db. Resp. paus Bene
dictus XVI (1927), kerk met 
biddende vrouw voor Maria
standbeeld, heilige Berna
dette Soubirous (18441879) 
met Mariagrot, paus Johannes 
Paulus II (19202005) met 
Sint Pietersbasiliek in Rome. 

283'o8. looe geboortedag 
Herbert von Karajan (1908

1989)
Velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db. Verschillende af
beeldingen van Oostenrijkse 
dirigent. 
283'o8. Padvindersbewe
ging 100 jaar. 
Velletje met driemaal 5.000, 
70.000 Db. Oprichter Robert 
Baden Powell (18571941) 
met resp. tijdschrift 'The 
Scout' en orchideeën, 
tweemaal uil en vlinder, boek 
'Scouting for Boys'. 
283'o8. Tafeltennissers. 
Twee velletjes met elk 
driemaal 5.000, 70.000 Db. 
Resp. Guo Yue, Zhang 
Yining, Wang Nan, Deng 
Yaping; Wang Liqin, Wang 
Hao, Werner Schlager, Kong 
Linghui. 
283'o8. Afrikaanse zegels 
met Olympische postzegel
motieven. 
Zeven velletjes met elk 
driemaal 5000, 70.000 Db. 
Zegelopzegel, verschillende 
afbeeldingen van postzegels 
uit Afrikaanse landen. 

283'o8. Airbusvliegtuigen. 
Velletje met5.ooo, 10.000, 
10.000,15.000,15.000, 
30.000 Db. Resp. testpiloot 
Claude Lelaie (1946) met Air
bus 380, Airbus Beluga, test
piloot Jacques Rosay (1949) 
met Airbus 380, Airbus 380 
en cockpit, Rosay met Airbus 
Beluga, Airbus 380 met rijen 
stoelen. 

SAUDI ARABIÊ 
gii'io. Cultuurfestival 
Janaderiyah 25 jaar. 
2. R. Beeldmerk met land
kaart en burcht. 
loii'io. Nationale Dag. 
2. R. Nationale leiders. 

29i2'io. Antieke Saudische 
sierraden, I. 
Velletje met zesmaal 2. R, 
Verschillende sierraden. 

ï * ^ ^   | ^ f S ^ 
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SENEGAL 
58'io. Goana*, landbouw
ofFensief 
100, 200, 250, 500 F. Resp. 
landkaart Afrika met ossen
ploeg, landkaart Senegal met 
handploeg, landkaart Afrika 
met mensen, marktafereel 
met vrouwen. Op alle zegels 
groente en fruitsoorten. 

P5* [rcf^^I^ 
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i59'io. Kinderdorp Tamba
counda. 
300, 400 F. Tweemaal kinde
ren in kring met huizen en 
baobab boom. 
4ii'io. Festival 'Goree 
Diaspora', igo, 200, 250, 
450 F. Resp. Portret dichter 
en politicus Aimé Césaire 
(19132008) met huizen, 
portret Césaire met meisjes 
en huizen, dansende meisjes, 
man en vrouw met huizen. 
Alle zegels met festivalem
bleem. 
2ii2'io. Wereldfestival van 
Afrikaanse kunst. 
200, 300, 450, 500 F. Resp. 
houten beeld, kaart Afrika en 
kunstwerk, kunstwerk, hou
ten beeld en hoofdsteun. 



SIERRA LEONE 
i9-6-'o8. Zeilwedstrijd Ame
rica's Cup. 
200, 500,1.000,10.000 Le. 
(samenhangend). Verschil
lende details van deelnemen
de zeiljachten. 

28-io-'o8. Internationaal 
Pooljaar. 
Velletje met viermaal 3.000 
Le.; blok7.000 Le. Pinguïn
moeder met kinderen, pingu
inpaar, vier pingumkinderen, 
drie pmguins; drie pinguïns 
op ijsschots. 

ii-i2-'o8. Kerst. 
Velletje met i.ooo, 1.500, 
2.000, 3.000 Le. Resp. 
Heilige Familie met engelen, 
Maria met Kind, Jozef met 
Kind, engel met Kind. 
20-i-'09. Inhuldiging Barack 
Obama (1961). 
3.000 Le. Portret president 
Verenigde Staten. 

SINGAPORE 
i6-2-'ii. Frankeerzegels, 
vijverleven. 
$ i.io, 2.-, 5.-, 10.-. Resp. 
vis {Oreochromis mossam-
bicus), waterspin (Pardosa 
pseudoannulata), waterspin 
(Neogerris parvulus), water
schorpioen (Laccotrephes 
simulatus). 

ST. PIERRE ET iMIQUELON 
i2-i-'ii. Vogel. 
€ 0.47. Dendroica tigrina. 

'-y^j'''"' 

26-i-'ii. Frankeerzegels, 
Marianne en Europa. 
€ 0.75, 0.95, 2.30. Verschil
lende kleuren met overdruk 

_ SPM. 
~ 9-2-'ii. 'Fleurs de mèlèze'. 
c-- € 1.05. 'Bloemen' op larixtak. 
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23-2-'ii. Frankeerzegels, 
Marianne en Europa. 
€ 0.87,1.35,1.40. Verschil
lende kleuren met overdruk 
SPM. 

TAIWAN 
8-4-'ii. Vlinders. 
Velletje (vlindervorm) met 
NT$ 5.-, 5.-, 12.-, 12.-. Resp. 
Euploea eunice hobsoni, 
Euploea Sylvester swinhoei, 
Euploea koxinga, Euploea 
barsine. 

r^SB^s? ^W" 
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20-4-'ii. Tsing Hua-universi-
teit 100 jaar. 
NT$ 5.-, 25.-. Resp. histo
rische toegangspoort en 
bibliotheek, huidige ingang 
en universiteitsgebouw. 

THAILAND 
5-2-'ii. Charung Krung Road 
(Bangkok) 150 jaar. 
3.- B. Historisch straatbeeld 
met tram. 
7-2-'ii. Valentijn. 
Tweemaal 5.- B. Rozen, 
harten. 
S-g-'ii. Suankularb-gebouw 
100 jaar. 
3.- B. Schoolgebouw in 
Bangkok. 

27-3-'ii. Departement van 
Schone Kunsten 100 jaar. 
3.- B. Toegangshek met 
beeld. 

TOGO 
i5-6-'io. Roofdieren. 
Twee velletje met elk viermaal 
500 F.; twee blokken 2.000 F. 
Resp. Caracal caracal, Lycaon 
pictus, Leptailurus serval, 
Civettictis civetta, Acinonyx 
jubatus, Crocuta crocuta. 
Hyaena hyaena, Panthera 
pardus; Canis mesomelas; 
Acinonyx jubatus. 

i5-6-'io. Leeuwen. 
Velletje met viermaal 550 F.; 
blok 2.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Panthera 
leo. 
i5-6-'io. Nijlpaarden. 
Velletje met viermaal 550 F.; 
blok 2.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Hippopota

mus amphibius. 
i5-6-'io. Afrikaanse olifant. 
Velletje met viermaal 550 F.; 
blok 2.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van Loxodonta 
africana. 

TUVALU 
i6-8-'io. Meisjespadvinderij 
100 jaar. 
Velletje met viermaal $ 1.30; 
blok $ 3.-. Padvindsters van 
nu en 100 jaar geleden met 
plakboeken, fontein en trom
mels; padvindsters. 
30-8-'io. Pausen. 
Blok $4.-; blok $4.-(beide 
met goudfolie bedrukt). Paus 
Johannes Paulus II (1920-
2005) met wapenschild; paus 
Benedictus XVI (1927) met 
wapenschild. 
i2-g-'io. 200e geboortedag 
Frederic Chopin (1811-1849). 
Velletje met viermaal $ 
1.30; blok $4.-; blok $4.-. 
Verschillende portretten van 
componist. 
i2-9-'io. John F. Kennedy 
(1917-1963). 
Drie velletjes met elk vier
maal $ 1.30. Oud-president 
Verenigde Staten met resp. 
zoon John F. Kennedy jr. 
(1960-1999), mensenmenigte 
in Michigan (i960), in debat 
met Richard M. Nixon (1913-
1994), tijdens campagne in 
i960; in Greenbrier resort 
(Virginia) met tabaksassocia
tie, ondertekening Cuba-qua-
rantaine-acte (1962), tijdens 
campagne in Elgin (Illinois 
i960), eerste tv-debat (i960); 
tijdens zeiltocht met echtge
note Jacky (1929-1994), met 
sigaar en krant aan boord 
m.s. 'Honey Fitz' (1968), met 
familie (1964), met echtge
note tijdens auto-optocht in 
Washington (1961). 

2i-g-'io. Vijfjaar paus Bene
dictus XVI (1927). 
Tweemaal $ 1.30. Verschil
lende foto's van paus. 
7-io-'io. Paus Johannes 
Paulus II (1920-2005). 
Tweemaal $ 1.30. Verschil
lende foto's van paus. 
25-ii-'io. Mohammed Ah 
(1942), 'The Thrilla in Ma
nilla' 35 jaar geleden. 
Twee velletjes met elk vier
maal $ 1.30. Verschillende af
beeldingen van bokser in de 
ring tegen Joe Frazier (1944) 
en in gesprek met de pers. 

25-ii-'io. Kerst. 
60,90 c., $ I.-, 2.-. Schil
derijen resp. Madonna uit 
Bladelin-drieluik van Rogier 
van der Weyden (1400-1464), 
'Maria-Boodschap' van Pietro 
Cavallini (1259-1330), altaar
stuk met Maagd Maria van 
Jacques Daret (1400-1468), 
'De Geboorte' van Matthias 
Grünewald (1470-1528). 

URUGUAY 
3i-i-'ii. Kunst in Uruguay. 
$ 2.- Schilderij met distels en 
manden. 

3-2-'ii. Serie 200 jaar 
onafhankelijk: feest 'Patria 
Gaucha' in Tacuarembó. 
Driemaal $ 12.-. Gaucho op 
paard, kookpot en gegrild 
vlees, gaucho op paard en 
werpkoord met ballen. 
i6-2-'ii. 150e geboortedag 
Rabindrath Tagore (1861-
1941). 
$ 37. Portret Indiase dichter 
en schrijver met embleem 
Internationale postzegelten
toonstelling Indipex in New 
Delhi. 

150 ANOS I 
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VANUATU 
26-i-'ii. Schildpadden. 
Viermaal 100 vt. (samen
hangend met tussenveld). 
Tweemaal Chelonia midas, 
tweemaal Eretmochelys im-
bricata. Op tussenveld vissen 
en schildpadden. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
ig-g-'io. Oude scholen. 
Velletje met I.-, 1.50, 
4.- Dh. Resp. kinderen bij 
Nehyania-school, klaslokaal 
in Almaliyah-school met 
onderwijzer en kinderen, 
lokaal van Al Eslah-school 
met boekenstandaards. Op 
rand inktpot met pen. 
27-g-'io. OPEC*, 50 jaar. 
I.- Dh. Jubileumembleem. 
2010. 39e Nationale Dag. 
Velletje met zesmaal i.- Dh; 
blok 12.- Dh. Kinderteke
ningen: auto's en vlag
gen, spelende kinderen en 
vlaggen, vlag, mensen met 
vlag, kinderen, vlag; portret 
president Khalifa bin Zayed 
Al Nahayan (1948). 

VERENIGDE NATIES 
4-2-'ii. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van het Konijn. 
$ 0.44 (met aanhangsel). 
Beeldmerk Verenigde Naties 
met konijn op aanhangsel. 
7-4-'ii. Diensthonden. 
Tienmaal US$ 0.98 (met sier-
veld). Beeldmerk VN en op 
tien siervelden verschillende 
honden van bewakings- en 
veiligheidsdienst VN. 

i2-4-'ii. 50 jaar bemande 
ruimtevaart. 
Velletje met US$ 0.44, 
Zw.Fr. 0.50, € 0.35; vel met 
zestienmaal US$ 0.44; vel 
met zestienmaal Zw.Fr. o.50; 
vel met zestienmaal € 0.35. 
Verschillende afbeeldingen 
uit geschiedenis bemande 
ruimtevaart. 

VERENIGDE STATEN 
i4-2-'ii. Frankeerzegel. 
44 c. (op rollen). Inktpot met 
schrijfveer. 

WALLIS EN FUTUNA 
24-i2-'io. Kerst. 
95 F. Kerststal met ster en 
engel. 

i7-i-'ii. Cicade. 
55 F. cicade op blad. 

ZUID-GEORGIË EN 
ZUIDELIJKE 
SANDWICHEILANDEN 
i5-3-'ii. Pionierswerk Sir 
Allster Hardy (1896-1985). 
60, 70, 95 p., £ 1.15. resp. 
Portret zeebioloog met resp. 
planktonrecorder, micros-
coop, walvisstation Grytvi-
ken, zeilschip 'Discovery'. 



ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
5ii'io. Filatelistische salon 
in Champerret (Parijs). 
€ 0.56. Beursstand posterijen 
Franse Poolgebieden. 

* Gebruikte afl<ortingen: 
FISU Federation Inter

nationale du Sport 
Universitaire 

Goana Grande offensive 
agricole pour la nour
riture et l'abondance 

lARU International Amateur 
Radio Union 

OPEC Organisation of 
Petroleum Exporting 
Countries 

QARS Qatar Amateur Radio 
Society 

UPU Universele Post Unie 
Upaep Union Postal de las 

Americas y Esparïa y 
Portugal 

VN Verenigde Naties 

** Chinees Nieuwjaar, laar 
van het Konijn yi'u tot 
222'l2. 

MOOISTE SEPACLANDSCHAPSZEGEL GEKOZEN 
Het samenwerkingsverband van kleine postadministraties 
Sepac heeft onlangs de prijs voor het mooiste landschapzegel 
uitgereikt. De Deen John Hunderup ging met de hoofdprijs, 
een geldbedrag van € 6.000, aan de haal. 

Sinds 1996 werken veertien 
kleine landen met een eigen 
postadministratie samen in 
Sepacverband. Sepac staat 
voor Small European Postal 
Administraüon Cooperation. 

De deelnemende landen hierin 
zijn: Aland, Faeróer, Gibraltar, 
Groenland, Guernsey, IJsland, 
Man, Jersey, Liechtenstein. 
Luxemburg, Malta, Monaco, 
San Marino en Vaticaan In de 

jaren 2007 en 2009 hebben 
deze landen zegels uitgegeven 
met als thema het landschap. 
Een aantrekkelijk uitgave 
waarin de veelzijdigheid van 
de deelnemende landen uitste
kend onder de aandacht van 
de filatelisten werd gebracht. 
In mei vorig jaar heeft Sepac 
een wedstrijd gelanceerd 
waarbij deelnemers het 
fraaiste ontwerp uit de series 
van hiervoor genoemde jaren 

konden kiezen. Volgens de 
organisatoren overtrof de 
deelname aan deze prijsvraag 
de verwachtingen. In totaal 
brachten bijna 2.300 deel
nemers hun stem uit op een 
van de vele fraai uitgevoerde 
zegels. 
De door Faeroer in 200g 
uitgegeven zegel kwam met 
14.7 procent van de stemmen 
als mooiste uit de bus. Op de 
voet gevolgd door een zegel 
van IJsland. 
De deelnameformulieren wa
ren in een hoge hoed gedaan 
en het exemplaar van John 
Hunderop kwam hieruit als 
eerste tevoorschijn. Mevrouw 
Svanbj0rgManai, directeur 
filatelie van de eilandengroep 
in de noordelijke Atlantische 
Oceaan, overhandigde de fikse 
geldprijs aan de winnaar. 
Voor veertig deelnemers was 
een troostprijs beschikbaar. 
Twintig van hen werden 
verrast met een jaarset van 
2007. Eenzelfde aantal was 
beschikbaar met een jaarset 
van 2009. 
Voor meer informatie over 
Sepacuitgiften: 
www.sepacstamps.eu. 

WILT U lEK KOKM OF VERKOPEN? PLAATS 
EEN KLEINE ANNONCE IN FILATELIE! 
Alle abonnees  of ze dit blad 
nu via een aangesloten ver
eniging ontvangen, dan wel 
individueel op ons blad zijn 
geabonneerd  kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

plaatsen. Voor dat bedrag 
hebt u recht op drie regels 
van 31 leestekens (letters, 
cijfers, spaties, komma's, 
punten, etc). 
Heeft u daaraan niet genoeg, 
dan kunt u uw kleine an
nonce langer maken: per 

extra regel wordt 3.50 euro 
in rekening gebracht 
IVIet uw kleine annonce 
wordt wat u vraagt of 
aanbiedt onder de aan
dacht gebracht van de ruim 
dertigduizend andere lezers 
die ons blad ontvangen. 
Bovendien geven veel lezers 
het blad aan andere belang
stellenden door, zodat het 

'bereik' van uw annonce nog 
groter wordt! 
Om annonces op te geven 
maakt gebruik van onder
staand formulier (of van een 
fotokopie daarvan). Op een 
andere wijze kan het niet, 
omdat er een getekende 
machtiging nodig is om het 
verschuldigde bedrag van uw 
bank of girorekening af te 

schrijven. Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CO AlmereHout 
Vergeet vooral niet uw 
handtekening te plaatsen! 
Onvolledig ingevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KUINE ANNONCE 

Een advertentie van drie 
regels kost 10 euro; voor elke 
regel meer betaalt u 3.50 
euro. Vermelding van uw 
naam en adres (of naam en 
telefoonnummer) in de ad
vertentie is verplicht. Alleen 
abonnees van Filatelie mogen 
een kleine annonce plaatsen. 
Plaatsing onder nummer 
kost vier euro extra. 

AHENTIEi 

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

o AANGEBODEN 

o GEVRAAGD 

o DIVERSEN 

lil 
■Il I 

10.00 euro 

13.50 euro 

17.00 euro 

20.50 euro 

24.00 euro 

27.50 euro 

31.00 euro 

Ondergetekende verieent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere
Hout tot het afschrijven van het verschuldigde bedrag van 

Naam: zijn/haar eigen bankof gironummer. 

Straat en nummer: 

PC+Plaats: 
(handtekening) 

Telefoon: 
Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 

Giro/banknummer: met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 

Ten name van: verschijnen van 'Filatelie'. 

http://www.sepacstamps.eu


SAMENSTELLING: JEFFREY GROENEVELD, 
PURMEREND  REACTIES EN TIPS: 
JEFFREYGROENEVELD@)HETNET.NL 

KAMPWESTERBORK 

De generaties die de 
Tweede Wereldoorlog 
aan den lijve hebben 
ondervonden, sterven 
langzaam maar zeker 
uit. Het is nog slechts 
een kwestie van tijd en 
de jaren 4045 zijn net zo 
geschiedenis geworden 
als de Tachtigjarige Oor
log al is. Het is daarom 
belangrijk, dat op allerlei 
manieren getracht wordt 
om de herinnering aan 
de Tweede Wereldoorlog 
levend te houden. Zo'n 
dertig jaar geleden werd 
het Herinneringscen
trum Kamp Westerbork 
opgericht met precies dat 
doel. Op de plaats waar 
het voormalige door
gangskamp Westerbork 
had gestaan kwam een 
herinneringscentrum, dat 
de geschiedenis van dat 
kamp vertelt. Veel van het 
oorspronkelijke kamp is 
er niet meer over. De ba
rakken en overige gebou
wen werden afgebroken. 

slechts het huis van de 
kampcommandant staat 
er nog. Onlangs werden 
plannen gepresenteerd 
om dit huis te redden van 
de slopershamer. 

Vluchtelingen 
Het Kamp Westerbork 
staat symbool voor een 
zwarte bladzijde in onze 
geschiedenis (i). Het 
leven voor de joden in 
Duitsland was na de 
machtsovername van 
Adolf Hitler in 1933 
steeds lastiger geworden. 
Velen wisten naar het 
buitenland te emigreren, 
maar toen op g november 
1938 de eerste openlijke 
vervolging van de joden 
plaatsvond, was er toch 
nog een aanzienlijke 
joodse gemeenschap 
in Duitsland. Na deze 
Reichkristallnacht (2), 
genoemd naar de vele 
ingegooide ruiten van 
joodse gebouwen en 
instellingen, lovam er een 

vluchtelingenstroom op 
gang. Slechts mondjes
maat kregen de vluchte
lingen toestemming om 
tot de omringende landen 
toegelaten te worden. 

Protesten 
De Nederlandse regering 
vormde daarop geen 
uitzondering: tot aan mei 
1940 werden zo'n 10.000 
vluchtelingen toegelaten. 
Zij werden ondergebracht 
in speciale kampen ver
spreid over het hele land. 
Dat vond de regering een 
onwenselijke situatie en 
daarom werd besloten tot 
de bouw van een centraal 
vluchtelingenkamp. Aan
vankelijk was het gepland 
op de Veluwe nabij El
speet. Dat had de nodige 
voeten in de aarde. Om
wonenden protesteerden, 
de ANWB vreesde dat het 
een negatieve invloed had 
op het toerisme op de 
Veluwe (3) en koningin 
Wilhelmina had ook haar 

bezwaren (4). Rekening 
houdend met de weer
stand besloot het kabinet 
om het kamp te bouwen 
in Drente. Ver weg van de 
bewoonde wereld waren 
er weinig mensen die 
bezwaar aantekenden. 

Dorp 
De bouw van dit Centraal 
Vluchtelingenkamp Wes
terbork kwam geheel voor 
rekening van de joodse 
gemeenschap in Neder
land (5). In augustus 1939 
werd begonnen met de 
bouw van barakken met 
sanitaire voorzieningen. 
Bovendien kwam er ook 
nog een aantal eenge
zinswoningen. Het was 
de bedoeüng dat het 
kamp zou uitgroeien tot 
een dorp met akker en 
tuinbouw, veeteelt en 
kippenhouderij, een sme
derij, een schoenmakerij 
en onderhoudswerkplaat
sen. Verder zouden er een 
school en een synagoge 
komen. Al op 9 oktober 
1939 kwamen de eerste 
joodse vluchteüngen aan. 
Het was ze toegestaan om 
vrij in en uit te lopen, er 

was geen prikkeldraad
versperring. 

Inval 
Op 10 mei 1940 vielen de 
Duitsers Nederland bin
nen. De joodse vluchtelin
gen, die maar al te goed 
wisten wat dit voor hen 
betekende, hadden erop 
aangedrongen, dat er een 
evacuatieplan was. Via 
Zeeland zouden ze naar 
Engeland worden over
gebracht. Door de chaos 
en de snelheid, waarmee 
de Duitse opmars verliep 
kwam er echter weinig 
van de evacuatie terecht. 
Men vertrok wel uit het 
kamp, maar doordat de 
IJsselbrug was opgebla
zen, kwam hun trein niet 
verder dan Zwolle. Ook de 
alternatieve route via de 
Afsluitdijk kon niet wor
den afgelegd. Uiteindelijk 
kwamen de vluchtelingen 
in Leeuwarden terecht, 
waar ze bij gezinnen wer
den ondergebracht. Na de 
capitulatie (6) werd alles 
in het werk gesteld om 
de vluchtelingen weer in 
het kamp in Westerbork 
onder te brengen. 

Duitse leest 
Het regime in het kamp 
werd strenger onder 
leiding van een nieuwe 
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kampcommandant, de als 
antiDuits bekendstaande 
Schol. JVlen mocht niet 
meer in en uitlopen, er 
Icwam meer bewaking 
onder toezicht van de ma
rechaussee, er werd twee 
keer per dag appèl gehou
den. De kamporganisatie 
werd meer op Duitse leest 
geschoeid met allerlei 
'dienstgroepen' voor de 
diverse werkzaamheden 
in het kamp. Elke barak 
kreeg een eigen bara
kleider. Ondanks deze 
verscherpingen van het 
regime was het niet naar 
de zin van de bezetter die 
meende, dat de joden in 
Westerbork te humaan 
behandeld werden. 

Doorgangskamp 
Begin 1942 besloten de 
Duitsers tot de syste
matische uitroeiing van 
de joden. Het kamp 
werd uitgebreid met 
een groot aantal barak
ken. De kampleiding 
kwam in handen van de 
Sicherheitsdienst (SD) en 
commandant Schol moest 
het veld ruimen. Op i juli 
werd het kamp aange
wezen als Polizeiliches 
Judendurchgangslager, 
voortaan was het dus 
geen vluchtelingenkamp 
meer, maar een door

gangskamp (7). De sfeer 
werd grimmiger, er kwa
men wachttorens en een 
prikkeldraadomheining. 

Ongeloof 
Vanaf oktober 1942 lag de 
leiding geheel in handen 
van SSObersturmfuhrer 
Gemmeker. Hij was ogen
schijnlijk het toonbeeld 
van de correcte Duitser 
die door menigeen in het 
kamp werd gekarakteri
seerd als een 'gentleman'. 
Achter deze fa§ade school 
echter een meedogenloze 
technocraat die de beve
len van zijn superieuren 
zonder scrupules uitvoer
de. Stelselmatig werden 
vanuit het hele land joden 
naar Westerbork vervoerd 
die daar soms slechts 
enige dagen verbleven om 
vervolgens naar elders te 
vertrekken. Achterafis 
het onverklaarbaar, dat 
bijna iedereen gehoor 
gaf aan de oproep van de 
Joodse Raad om zich te 
melden (8). Er was echter 
weinig bekend over het 
lot, dat hen te wachten 
stond. Er waren verhalen, 
er waren geruchten, maar 
deze waren te wreed en 
te onwaarschijnlijk om 
ze te geloven. Over het 
algemeen was men van 
mening, dat het uiteinde

lijke doel een werkkamp 
ergens in OostEuropa 
zou zijn. Niemand maak
te zich illusies over de 
omstandigheden daar: die 
zouden zwaar zijn, maar 
het systematisch uitroeien 
van mensen in gaskamers 
ging elke verbeelding te 
boven. Als men er al over 
hoorde, geloofde men het 
niet. Aan onderduiken 
dacht maar een relatief 
kleine groep (9). Ironisch 
genoeg vreesde men de 
gevolgen na ontdek
king die erger werden 
ingeschat dan het in het 
vooruitzicht gestelde 
werkkamp. 

Transport 
Tussen 1942 en 1944 
vertrokken 93 treinen 
vanuit kamp Westerbork 
naar de kampen in het 
oosten. Aanvankelijk 
vertrokken er twee treinen 
per week, op maandag 
en vrijdag. Later werd dat 
teruggebracht tot één per 
week. Op maandagavond, 
als de lijst met namen van 
hen die op dinsdag op 
transport zouden worden 
gesteld werd bekendge
maakt, was de spanning 
te snijden. Gemmeker 
deed de selectie. Bejaar
den, zieken, baby's; het 
maakte niet uit als het 
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streefgetal, dat Berlijn 
had opgegeven, maar 
werd gehaald. De post 
die nog voor mensen 
aankwam die al vertrok
ken waren werd retour 
afzender gestuurd en 
voorzien van een "T", een 
aanduiding die door niet 
iedereen meteen begre
pen werd... (lO). 

Laatste levensteken 
In de treinen, veewagons, 
ontbrak alle comfort. De 
reis ging via Hooghalen, 
Hoogezand en Nieuwe
schans naar concentratie
kampen die nu beruchte 
namen hebben. Sommi
gen wisten nog een laatste 
groet en levensteken in 
de vorm van een briefje 
of briefkaart uit de trein 
te gooien, in de hoop dat 
een goede vinder deze 
op de post zou doen. 
Het grootste deel van de 
joden kwam terecht in 
Auschwitz (ii), anderen 
gingen naar Sobibor, The
resienstadt en Bergen

Belsen. In totaal ging het 
om bijna 107.000 joden, 
daarnaast waren er nog 
245 Sinti en tientallen 
verzetsstrijders. Slechts 
5.000 hiervan keerden na 
de oorlog terug. 

Wie geïnteresseerd 
is in de posthistori
sche aspecten van het 
Kamp Westerbork kan 
een exemplaar (12) 
bestellen van nummer 
37 van Notities van de 
Nederlandse Academie 
voor Filatelie. Daarin 
vindt u een uitgebreid 
artikel van mijn hand 
getiteld Postkantoor 
achter prikkeldraad. 
Het is te bestellen door 
overmaking van € 8 op 
bankrekeningnummer 
119764873 t.n.v. de 
Nederlandse Academie 
voor Filatelie te Hilva
renbeek, o.v.v. uw naam 
en adres en "Notities 37 
Westerbork" 

notities 
van de 
Nederlandse Academie 
voor 
Filatelie 
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SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES; VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

RULES: SUBSCRIBERS ONLY; NO COMMERCIAL ADVERTISEMENTS; STATING YOUR NAME 
AND ADDRESS (OR NAME AND TELEPHONE NUMBERJ IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL: NUR FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraati3, 6135 CS, 
Sittard. Telefoon 046-4512751. 
E-mail rohert-wiktor(g)home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + 
O.G., tevens collecties Europese 
landen. D.N. Sluis. 
Telefoon 0229-261611. 
vyww.stamps-dns.com 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, 
alle Europese landen 35%, 
FDC's, boekjes etc. J. Römkens. 
Telefoon 045-5462894. 

Israel uitgiften tegen nominale 
waarde, prijslijst en geschenk 
gratis. Eilat Philatelie Club, 
Box 542, 88104 Eilat, Israel. 
www.israelstamps-eilat.com 

www.philatelie-amsterdam.nl 
thematisch en wereld met foto! 
K. Erkelens. 
Telefoon 020-6838643. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, 
DDR, Zwitserland, Oostenrijk, 
Indonesië 20-25%. R- Dorman, 
Fonteinkruid 37, 7772 NL 
Hardenberg. 
Telefoon 0523-272182. 

CEPT + voor- en meelopers en 
Frankrijk postfris en gebruikt 
stuur uw mancolijst. G. Borst, 
Want 19,1276 HC Huizen. 
E-mail: g.borst7(g)kpnplanet.nl 

Postzegels hele wereld met 
afbeelding op 

Z vyvyw.wereidzegel.s.eu M.v.Dal. 
° Telefoon 0492-522224. 

ï wwwpost7pgp|paradijs.nl 
™ De nieuwste veiling van 
^ Nederland. N. Engelhart. 
2 Telefoon 06-15641312. 

318 Verschillende verzamelingen van 
Nederland nu voor de halve prijs. 
"Bruno" Gouda. 
Telefoon 0182-538460. 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamellngen en 
munten. Bezoek aan huis 
mogelijk. Bredenhof 
Telefoon 010-4826725. 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante 
betaling. D. van der Toorn. 
Telefoon 070-3388427 of 
06-51118436. Bezoek aan huis. 
Geen object te groot. 

Gevraagd Stanley Gibbons 
Schepencatalogus 3' editie 2001. 
J.A. de Kok, Vlielandhoeve 19, 
3137 GV Vlaardingen. 
Telefoon 010-4742771. 

Wie wil ruilen gestempeld 
Indonesia met mij? J. Koninx, 
Ahornzoom 11, 2719 GIVl 
Zoetermeer. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, 
zie www.sgbritannia.nl Blad, 
meetings, 4 grote veilingen, 
boekjes en veel verzamelplezier. 
Join the club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en 
Vaticaan. Bekijk de veiling en 
wordt hd via 06-51140411, 
0181-774870 ofwvyw.filiralia.nl 

De Filatelistenvereniging 
Zuidelijk Afrika? Maak eens 
kennis met ons, 4 bijeenkomsten 
in Tiel, 4 veilingen, eigen blad, 
rondzend- en nieuwtjesdienst. 
Contributie 20,- euro. Inl. P. 
Mulder. Telefoon 020-6197689. 
E-mail ppmulder(p)planet.nl 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (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: Pietjan 
Zwaag. Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.zwaag(p)hccnet.nl 

Thematisch verzamelen: 
schepen, vogels, bloemen, sport, 
muziek, ruimtevaart en nog meer 
dan 200 andere thema's worden 
in onze vereniging verzameld. 
vvww.nvtf.nl of telefoon 
0317-317930. 

Nunspeet zaterdag 7 mei Grote 
Verzamelaarsbeurs Sporthal 
De Brake van 10.00-16.00 uur. 
Inl. J. den Besten. 
Telefoon 0341-256163. 

NVPV Alkmaar 75 jaar! Grote 
beurs zat. 21 mei 2011 van 
9.30 -15.30 uur, Clusiuscol., 
Drechterwaard 10 in Alkmaar-n, 
postzegels, oude ansichtkaarten, 
expositie. Info: De Regt. 
Telefoon 072-5337863. 
Email: rade.regtig)quicknet.nl 
Komt allen! 

Zaterdag 19 november 
Postzegelbeurs Emmeloord 
van 10.00 -16.00 uur, locatie 
ROC Friese Poort, Espelerlaan 
74 Emmeloord. Inl. J.W. Elshof 
Telefoon 0527-615628. 

Spanje en/of Portugal 4X p.j. 
bijeenkomst in Utrecht met 
veiling en kwartaalblad. Bel H. 
Veen, telefoon 079-3611910. 
www, ksp-iberia.nl 

P.V. "Telstar" Putten Gld. grote 
jaarlijkse Postzegelbeurs, annex 
ruilbeurs, zaterdag 2 juli van 
10.00-16.00 uur in 'tVoorhuys, 
Voorthuizerstraat 14 te Putten. 
Tafels te huur. Inl. 033-2459923. 

De Loupe te Leusden organiseert 
op zaterdag 9 april 2011 in 
de Til, Hamersveldseweg 30 
te Leusden om 14.00 uur een 
postzegelveiling. Info: Dick 
Klaassen, telefoon 033-4946125 
of email: deloupefpihrcnet.nl 

NU TE KOOB! 

Nu te koop: Cd-rom 'Filatelie 
Täärgang 2010'. Alle elf edities uit de jaargang 2010 

gedigitaliseerd. Als u deze Cd-rom wilt bestellen, kunt u 10 euro 
overmaken op ING-rekening 706968 ten name van de penningmeester 

van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie in Leiden, 
onder vermelding van 'Jaargang 2010 op Cd-rom'. 

Let op: vermeldt bij uw overschrijving naar welk adres de Cd-rom 
moet worden gezonden. De toezending kan enige tijd in beslag nemen. 

http://vyww.stamps-dns.com
http://www.israelstamps-eilat.com
http://www.philatelie-amsterdam.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://ofwvyw.filiralia.nl
http://vvww.nvtf.nl
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email info@bredenhof.nl • Internet: www.bredenhof.nl 
De winkel is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur. 

Maandag is de winkel gesloten Bestelling graag per telefoon Giro 72 31.950. Bank 4018 19 582. 
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DEZE MAAND VERWACHT: 

CANADA groot DUITSLAND missie, WERELD super 
missie, FRANKRIJK groot en missie, OOSTENRIJK groot. 

ZOJUIST BINNEN GEKOMEN: 
GROTE VERZAMELINGEN ISRAEL, DUITSLAND, 

ENGEUND, NED. ANTILLEN EN NOG VEEL MEER, 
KOM LANGS. 
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KIJK VOOR MEER OP WWW.BREDENHOF.NL 

LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT 
GOEDE MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 
GOEDE SORTERING 
LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
MET CA 25% EUROWAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

100 gr 
9 50 

15 00 
2150 
9 50 

12 50 
1100 

22 50 
50 00 
14 50 
14 00 
17 50 
14 00 
15 00 
15 00 
12 50 
35 00 
15 00 
8 50 
9 50 

13 50 
22 50 
13 50 
12 50 
15 00 
12 50 
13 50 
32 50 
10 00 
15 00 
19 00 

2 5 0 gr 
22 50 
35 00 
50 00 
22 50 

29 50 
25 00 
55 00 

-
35 00 
34 00 
40 00 
32 50 
35 00 
35 00 
29 50 

.... 
36 00 
19 50 
22 50 
32 50 

32 50 
30 00 
35 00 
27 50 
30 00 
79 00 
23 50 
35 00 
42 00 

5 0 0 gr 
42 50 
— 
42 50 

55 00 
49 00 

-
68 00 

.. .. 

62 50 

.. 
50 00 
57 50 

45 00 
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Veiling Nr. 112 
wordt gehouden 

op zaterdag 7 mei 2011 
te Alkmaar 

^ ^ M U ^ ' ^ 

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153 

Email: info@de-hollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl 
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden 

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.NL
mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl


Rietdijk Meer dan 90 jaar 
in dienst van de 

Filatelie. 
19192011 

Voorjaarsveiling 396 op 18, 19 en 20 april 2011 
Deze veiling bevat o.a: 
• Een uitgebreide afdeling Voorphilatelie los en in tientallen 

collecties waarbij veel materiaal uit de Napoleontische periode; 

• Grote hoeveelheid stempels met o.a. honderden luxe kleinrondstempels, 
tientallen collecties alsmede posthistorie in verzamelingen; ^ 

• Zeer mooi Nederland vanaf de 1^ emissie met veel postfris vooroorlogs ^ , |^ 
o.a. 2e emissie 1864, Willem lil 1872, Hangend Haar, Postpakketverrekenzegef 
nr. 2!!, Postbewijs nr, 17 (2x), Dienst nr. 915, etc, etc; ^ 

• Schitterend Overzeese Rijk^elen waarbij vooral NederlandsIndië zeer ^Üi^'** i 
rijk vertegenwoordigd; *Tßi^<^ 

• Prachtig Buitenland met dit keer het accent op Engeland en Frankrijk incl 
de topserie lledeFrance Luchtpost Yv. nr. 34 ongebruikt; 

id^MMhiMkAA^AA* 

• Ruim 900 collecties Nederland en Buitenland in mappen, 
albums of insteekboeken; 
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• IVlinstens 500 dozen met collecties of partijen! Zeer avontuurlijk! 

Eigenlijk te veel om op te noemen. Vraagt u een catalogus aan en kom gewoon een keertje kijken! 
Wij garanderen dat u iets van uw gading zult vinden! 

«ti! 

i«ykgelegenheW* 
4 april t /m 8 april van 10.00 17.00 uur 
11 april t /m 15 april van 10.00 17.00 uur 
16 april t /m 17 april van 10.00 16.00 uur 

18,19 en 20 april voorafgaand aan de veilingzittingen, zie hiervoor de veilingcatalogus. 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 
en bent van harte welkom! 
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Rietdijk B.V. 
Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 
Fax : +031(0)70363 28 93 
info(5) rietdijkveilingen.nl 
www.rietdijkveilingen.nl 

http://rietdijk-veilingen.nl
http://www.rietdijk-veilingen.nl



