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internationaal het best georiënteerd 
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Eerste zitting 
WOENSDAG 20 MAART 18.30 UUR: 
WERELD INTERNATIONAAL BRIEFVERKEER (Collectie C.Muys) 
NEDERLAND EN OVERZEE BRIEVEN LOSSE KAVELS EN COLLECTIES 

Tweede zitting 
DONDERDAG 21 MAART 18.30 UUR: 
WERELD COLLECTIES/LOTS/HANDELSVOORRADEN IN DOZEN 
WERELD/WERELDDELEN/MOTIEVEN ETC. COLLECTIES EN STOCKS 

Derde zitting 
VRIJDAG 22 MAART 18.30 UUR: 
BUITENLAND LOSSE KAVELS 
BUITENLAND LANDENCOLLECTIES EN STOCKS VAN A/Z 

Vierde zitting 
ZATERDAG 23 MAART 11.00 UUR 
NEDERLAND EN OVERZEE STEMPELS LOSSE KAVELS EN COLLECTIES 

ZATERDAG 23 MAART 14.00 UUR 
NEDERLAND EN OVERZEE LOSSE KAVELS EN COLLECTIES/VOORRADE 

W^-

catalogus op internet 

www.npv.nl 

KIJKDAGEN: 
17 Maart 
18 Maart 
19 Maart 
20 Maart 
21 Maart 
22 Maart 
23 Maart 

ZONDAG 
MAANDAG 
DINSDAG 
WOENSDAG 
DONDERDAG 
VRIJDAG 
ZATERDAG 

'M «iw"l»» 1 

11.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

16.00 uur 
16.00 uur 
16.00 uur 
16.30 uur 
16.30 uur 
16.30 uur 
15.00 uur 
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eeuwenveldseweg 14a  1382LX  Weesp  0294433020  info(a)npv.ni  www.npv.n 

http://www.npv.nl
http://www.npv.n


Leuchüurm 
World Leaders in Collectors Accessories. Since 1917. 

INSTEEKBOEKEN 
van LEUCHTTURM 

v^ereldw^ijd nummer 1 ! 
Ruim assortiment in kleuren, pagina's en interieur. 
Ongetwijfeld vindt ook U een boek dat bij U past! 

Meer dan 80 
verschiHende 

. Info bij uw LEUCHTTURM dealer of direct via LEUCHTTURM: 
cht. Tel, +49 (0) 4152/801200 ■ Fax +49 (0) 4152/801300 ■ info@leuchtturm.com ■ www.leuchtturm.co 

catawiki.nl 
catawiki.be 

BRIEYEN  POSTHISTORIE 
WWW.BBFILA.COM 

LUCHTPOST N E D E R L A N D E N GEBIEDEN 

POSTWAARDESTUKKEN N E D E R L A N D 
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Wekelijkse postzegel
en muntenveiling! 

Online bieden vanaf vrijdag 

Kavels lopen op dinsdag af vanaf 
2 0 0 0 uur 

Aanbod van professionele en 
particuliere aanbieders 

Alle 70.000 Catawikiverzamelaars 
berichten w/e over de veiling 

B E R T B R I N K M A N  G O U D A  E  M A I L BBFiLATËLiE@PLANET.NL 

O N L I N E B R I E V E N O P : W W W . B B F I L A . C O M 

catawiki.nl/postzegelveiling 

Zelf verkopen op de veiling'' 
Kijk voor uitleg op catawiki nl/postzegelveiiing/verkopen 

's Werelds grootste catalogus & marktplaats voor verzamelaars 

mailto:info@leuchtturm.com
http://www.leuchtturm.co
http://catawiki.nl
http://catawiki.be
http://WWW.BBFILA.COM
mailto:LiE@PLANET.NL
http://www.bbfila.com
http://catawiki.nl/postzegelveiling


Goed nieuws voor 
postzegelverzamelaars 
in West-Nederland! 
PostBeeld uit Haarlem heeft postzegelhandel Medo 
in Rotterdam overgenomen, waardoor PostBeeld nu 
twee verkooppunten heeft in West Nederland. 
Medo beschikt vanouds, als een van de weinige win
kels, over een grote wereldvoorraad postzegels. Als 
gevolg van de overname door PostBeeld is de keuze 
nu nog groter geworden. Bedrijfsleidster Ruth Hofgren 
heet u dan ook van harte welkom en bespreekt onder 
het genot van een kopje koffie graag met u, hoe wij u 
kunnen helpen om een mooie verzameling op te bou
wen. 
Uiteraard kunt u ook nog steeds terecht in onze, on
langs geheel vernieuwde winkel, in Haarlem. 
In beide winkels treft u naast een grote voorraad post
zegels ook benodigdheden van de meeste merken en 
diverse partijtjes. Onze gemotiveerde medewerkers 
adviseren u graag. 
Denk ook aan PostBeeld voor nieuwtjesabonnemen
ten, doordat wij nieuwtjes van de gehele wereld op 
voorraad nemen, kunnen wij vaak meer leveren dan 
anderen (met name op motiefgebied). 
Wilt of kunt u niet naar Haarlem of Rotterdam komen, 
en wilt u toch onze snel roulerende voorraad bekij
ken? Ga dan naar onze uitgebreide internetsites! 

¥i^ «i* 1*^ 
PostBeeld 
Kloosterstraat 17 
2021 VJ Haarlem 
Tel:023-5272136 
openingstijden: 
di t/m vr 10:00-18:00 
za 10:00-17:00 t > 

PostBeeld-Medo 
Nieuwe Binnenweg 255a 
3021 GD Rotterdam 
Tel:010-4768643 
openingstijden: 
dit/m zal 0:30-17:0i 

Internet: 
Webwinkel PostBeeld.nl 
Catalogus FreestampCatalogue.nl 
Magazine: PostzegelBlog.nl 

FILATELIE DE BOEIER 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 

4̂  Nederland & OR ^Zwitserland 
4- Indonesië ^Thema Spoorwegen 

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijsten aan. 
U kunt ons bezoeken op: www.filateliedeboeier.nl 

SELECTIE UIT ONZE PRIJSLIJSTEN (prijzen in euros) 
ZWITSERLAND POSTFRIS (nrs. vigs. Michel) 
95-97 
98-100 
lOlx 
106x 
107x 
107y 
107z 
108x 
109z 
IIOx 
111 II 
1131 
114-116 
PJ l-lll 
121 (+c) 
122 
122y 
123 
123+c 
127 
130-32 
133-35 
142 
143-44 

8,50 
11,50 
14,00 
18,00 
19,00 
22,50 
10,50 

112,00 
21,00 

450,00 
19,00 
12,00 
45,00 
465,00 
790,00 
67,50 
89,00 
175,00 
190,00 
52,00 
85,00 
42,00 
150,00 
27,50 

146-48 
149-51 
153-55 
171x 
171z 
172-74 
175-78 
180x 
180z 
181x 
182x 
184x 
185-88 
189x 
190x 
190z 
191x 
194-96y 
194-7Z+C 
226 
227 
227 (+c) 
228 
228(+c) 

7,50 
18,00 
19,00 
25,00 
21,00 
16,00 
15,00 
11,00 
5,00 
18,50 
21,00 
18,00 
11,00 
6,50 
18,00 
25,00 
68,00 
67,50 
170,00 
72,00 
185,00 
195,00 
250,00 
270,00 

233x 
234x 
234z 
235-8 
245x 
245z 
246-49 
250-55 
266-69 
270-6 
281-84 
287-90 
294-96 
blok 2 
306-09 
321-24 
326z 
blok 4 
328-30V 
328-30W 
328-30X 
335-43 
Blok 5 
377-85 

24,00 
72,50 
42,50 
2,25 

122,00 
11,00 
5,00 

45,00 
4,00 

50,00 
4,20 
4,20 
5,40 

42,50 
5,00 
12,00 
14,50 
34,00 
108,00 
95,00 
22,00 
14,25 

195,00 
25,00 

387-94 
blok 6 
405-07 
blok 7 
blok 8 
blok 9 
blok 10 
438 
blok 11 
blok 12 
447-59 
460-63 
470 
471-74 
479 
480-83 
500-5 
506-7 
blok 13 
518 
529-40 
blok 14 
blok 15 
738-41 

42,00 
52,50 
7,00 

52,50 
52,50 
47,50 
35,00 
7,20 

98,00 
62,50 
199,00 
8,50 
14,00 
5,00 
8,00 
5,10 

21,00 
30,00 
42,50 
20,50 
10,00 
119,00 
47,50 
29,50 

NEDERLANDS-INDIE POSTFRIS (nrs. vIgs. NVPH) 
129-32 
133-34 
135-7 
138-41 
142-48 
160-66 
167-70 
172-5 

80,00 
126,00 
37,00 
27,50 

120,00 
310,00 

25,00 
32,50 

176-9 
182-5 
211-15 
216 
217-20 
221-5 
226-7 
228-9 

18,00 
18,00 
67,50 

3,25 
27,50 
12,50 
2,50 
7,90 

230-4 
239-40 
241-5 
246-52 
253-59 
262 
264 
266-71 

11,90 
2,50 
9,50 
8,50 

90,00 
179,50 

95,00 
7,90 

290-2 
293-7 
304-16 
337-46 
LP1-5 
LP6-10 
LP11-12 
LP13 

11,00 
19,50 
6,75 

85,00 
44,00 
47,50 
19,75 
27,50 

NED.- NIEUW GUINEA POSTFRIS (nrs. vIgs. NVPH) 
1-9 
10-18 
19-21 

7,00 
28,50 
22,50 

22-24 
25-29 
30-37 

20,50 
1,00 
6,00 

38-40 
41-44 
45-81 

1,80 
1,80 

10,50 

port 1-6 
Unt1-19 
Unt 20-38 

7,90 
27,50 
32,50 

CURACAO POSTFRIS (nrs. NVPH) 
13-17 
18 
24 
25 
26-28 
40 
42 
43 
68-70 

135,00 
14,75 
45,00 

110,00 
206,00 
168,00 
27,50 
27,50 

205,00 

75-81+c 
82-88 
89-99 
100 
103 
104-20+c 
126-37 
138-40 
141-52 

398,00 
87,50 

159,50 
2,75 
5,25 

430,00 
165,00 

4,50 
115,00 

153-7 
168-77 
178-81 
185-94 
195 
200-05 
LP1-3 
LP4-16 
LP18-25 

17,50 
13,00 

229,00 
49,50 
19,50 
11,00 

162,50 
36,00 

195,00 

LP26-40 
LP41-4 
LP45-52 
LP53-68 
LP69-81 
LP82-8 
P21-30 
P34-43 
P44-60 

120,00 
24,00 
12,50 
18,00 
12,00 

315,00 
72,00 

210,00 
7,60 

SURINAME POSTFRIS (nrs. NVPH) 
4A 
5B 
7E 
16-20 
23-28 
32a (+c) 
37-40 
41-47 
48-55 

18,00 
15,75 
17,00 
35,00 
79,00 

465,00 
145,00 
83,00 

198,00 

58a 
59a 
60-64 
65-68 
69-86 
102C+C 
102C 
103A 
104-10+c 

110,00 
70,00 
172,5 
17,40 

147,00 
130,00 
108,00 

95,00 
395,00 

115 
116-17 
118-26 
130-36 
137-40 
141-44 
146-49 
150 
151-56 

33,00 
42,50 

145,00 
29,50 
47,50 
51,00 
33,00 
17,50 
45,00 

157-66 
167-74 
175-78 
179-82 
229-43 
257-73 
280-83 
308 
309-11 

13,00 
44,00 

117,50 
14,00 

180,00 
17,50 
36,00 
32,00 
19,50 

Bestellingen per brief, fax, e-mail of telefoon. Levering tegen 
vooruitbetaling en zolang de voorraad strekt. 
Bij bestellingen tot € 120,- + € 2,- admin. kosten; daarboven franco 
aangetekend. Type-/zetfouten voorbehouden. 

Bij vooruitbetaling altijd 5% korting (boven € 500-8%) 

Klipper 75, 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180-690810 Fax:0180-690811 
ING: 2718493 ABN-AMRO: 50.50.44.978 
E-mail: info@filateliedeboeier.nl geen winkel 

http://PostBeeld.nl
http://FreestampCatalogue.nl
http://PostzegelBlog.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

organiseert veiling nr. 625 
op 12 en 13 april 2013 te Roermond 

Waarin opgenomen; 
Het tweede gedeelte van de Nationaal met groot goud bekroonde tentoonstellingscollectie 
van de heer J. Veraart. 

 De Internationaal met goud bekroonde tentoonstellingscollectie: 
The early Development of Dutch Airmail Services' van de heer M. Verkuil 

 Een vrijwel complete postfrisse verzameling Nederland zal worden gedetailleerd. 

1 ^m^^^ 'm 'm m mi 
2pPI.X.31/3536/40 ongebruikt 
vrijwel prachtblok van 10, waarin 6 ex. Postfris! 

^ ^ Lt L , T 1 . • . . . ■ 

Van der Hoop vlucht met nrs. 80 en 138 
met de handtekeningen van de 3 bemanningsleden 

U kunt nog inleveren voor deze veiling tot medio februari. 
Betere collecties en kwalitatief goed materiaal en posthistorie van de gehele wereld kan 
dagelijks worden ingeleverd  op afspraak  zowel ten kantore in Roermond, als ook tet)' 

A ]ifsda 
^V«5, 

M Van Dieten Postzegelveilingen BV 11 i\ iU 
 Bakkerstraat 22, 6041 JR Roermond T +31 (0)475  563 500 • F +31(0)475 330 829 

 Bazarstraat 3, 2518 AE 'sGravenhage, T+31 (0)70 365 3817 
(Postadres, p/a Museum voor Communicatie, Zeestraat 8082, 2518 AD 'sGravenhage) 

info@vandieten nl • www vandieten nl 

Van D i f t e n P o s t z e g e l van Van L o k v e n F i l a t e l i e BV 



Posthistorie 
WWW.BULTERMAN.NL 
Elke week nieuwe vondsten! 

BULTERI^/H\ 
fll/ITEUE 

W^ 

De Verzamelaar in 
Bussum bestaat 
75 jaar en organiseert 
een leuke jubileum

tentoonstelling. 

Kijk op bussumfila.nl 
voor 
meer 
informatie. 
Jubileumvelletjei 

"ADVANTAGE" Postzegelhandel 
Gespecialiseerd m klassiek topmateriaal van Nederland en 
de Overzeese gebiedsdelen in uitsluitend 1 klas kwaliteit 

Europa t/m ca 1960  Israel - Indonesië - Ver Naties 

Heeft u internet kijkt u dan op onze zeer uitgebreide website 

www.advantagestamps.com 
BIJ ons is postfns 100% postfns met volledige originele gom en ongebruikt 

met 1̂  plakker of kleine plakkerrest met volledige originele gom ten/ij anders 
omschreven met volledige garantie op de omschreven kwaliteit 

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

Winkel aan huis (wilt u ons bezoeken svp natel afspraak) 
Nieuwtjesdienst van de gehele wereld tegen gunstige condities 

Hans Sundquest 
lacques Perkstraat 39  3351 CP Papendrecht 

Tel 078 6153386Fax 078 6428899 
KvKnr 23083937e mail.sundquest@plancl iii 

Maandelijkse zaalveilina van: 
ostzegels  posf(waarde)stukken  fdc's  nnunten ■ 

ansichtkaarten  alle andere verzamelingen 
\Ä/\!27\Ä/o(o]©^®®(?8(}(?(g(3l}oöDO 

w\ï27Wo ̂ © ^ ® ® i?8lj'[?® (gi}°^8 ööfeoö o ÖD O 
Veilinghuis "De Voorstraat" 

Voors t raa t 23  8011 M K Z w o l l e 
Tel 038  4211045 daags maza 08 30 tot 16 00 uur 

VERZAMELBEURS EMMEN 
Zaterdag 9 maart 2013 

Eden Hotel (Giraf), Schaikweg 55, 7811 HN 
Open 09.3016.00 u Info 0505033926 of 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

NIEUWE MICHEL EDITIES 
Nabije Oosten 2013 (Overzee 10) in kleur, 1400 biz 
Muntencatalogus Duitsland 2013 
Golfstaten 2013 in kleur, engelstalig, 892 bIz 
Golfstaten EBook op CD 2013, engelstalig 
Motief Vogels Europa 2013, 3e editie in kleur, 
basiscatalogus + supplement + CD 
Motief Vogels Europa 2013, alleen supplement + CD 
Motief Spoorweg Wereld 2013, 3e editie in kleur, 
basiscatalogus + supplement + CD 
Motief Spoorweg Wereld 2013, alleen supplement 

Begin april 2013 zullen verschijnen 

CD 

49,80 
39,80 

49,80 
39,80 

DuitslandSpeciaal 1 , 2013 in kleur (tot april 1945) € 78,
DuitslandSpeciaal 2, 2013 in kleur (vanaf mei 1945) € 78, 
Midden Europa 2013 in kleur, EK1 € 59,80 

auf der heide 
www aufde heide n e mail aufderheide@hetnet nl 

Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 030 6924800 
fax 030 6933011 ING bank nr 1700 

UW postzegelhandel op internet 
• postzegels 

^^V. • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

c5 
fO 

142 

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

GROENLAND IJSLAND FINLAND ALAND 
POSTFRIS GEBRUIKT POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z H RON HERSCHEIT 

Postbus 23 
6950 AA Dieren \ ; ^ 
Tel 0313 419041 
Fax 0313 413295 
e mail pztironh@bart nl 

ADVERTEREN? 
^ ^Bureau de Troye 

Telefoon 036  5 38 45 28 
ofinfo@bureaudetroye.nl 

• Compleet overzicht Davo 
en Imports albunns 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

1 AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe landalbums 
tel: 010476.81.75  fax: 010476.80.48 

http://www.bulterman.nl
http://bussumfila.nl
http://www.advantage-stamps.com
http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:ofinfo@bureaudetroye.nl


laargang 91 maart 2013  nr 1023 

Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Ncdcriandsch 
Maandblad voor Philatelie m Den Haag 

De officiële mededelingen van de 
Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen KNBf en de 
pag na s van De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie 

Hoofdredacteur 
FritsNjioAIIP 
Postbus 30014 1303 AA Almere 
Telefoon 06 5' 536872 

036 52 50 490 
Email redactie@äefttateUe nl 
Website www defilate/ie nl 

Ad vertent ie ver koop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelwegs 1349 CG Almere 
jeanine de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 53 84 880 
info@bureaudetroye nl 
www bureaudetroye nl 

Abonnementen en bezorgklachten 
Abonnementenland 
Postbus 20 1910 AA Uitgeest 
Telefoon 0900 ABOLAND 

(0900 2265263) 
Telefax 0251 31 04 05 
Mutaties www aboland ni/blad/filatelte 

Adreswi|zigingen 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 
secretaris van de verenigmg waarvan u 
lid bent Individuele abonnees zenden 
hun adreswijzig ng aan de administratie 
(zie Abonnementen) 

'Hoe word ik abonnee^' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
diebij 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 
€ 33 10 (Nederland) € 52 40 (buitenland 
standaard) of € 77 85 (buitenland 
priority) Een individueel abonnement 
gaat per de eerste van een willekeurige 
maand m het loopt minimaal een jaar (11 
nummers) Abonnementsbeemdigmg zie 
Opzegging abonnernent 

Belgische abonnees 
Woont u n België"? Dan kost een 
abonnement € 34 25 Stort dit bedrag 
op rekening 000 0350882 331 n v 
Penningmeester Filatelie Brussel 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden verzonden' 

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

Losse nummers 
Nummers van de lopende jaargang 
kunnen (mits voorradig) voor € 4 95 
per nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnementenland in Uitgeest vermeld 
de gewenste editienummers en uw 
volledige adres 

Bestuur 
voorzitter 
GC van Balen Blanken AI|P 
secretaris 
L FC Elzinga Schalmei 5 
4876 VC Etten Leur 
Telefoon 076 5035295 
penningmeester 
PJ vandeKasteele 

Copyright 
© 2013 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
27 500 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 

INHOI »IFILATELE 

H Uit de wereld van de filatelie 152 
B Verzamelgebied Nederland 154 
H Verzamelgebied België 155 
H De Posthoorn 156159 
H Maximafilie 160 
■ PostNL 161 
B Bondspagina s 162 
B Postzegelboekles 164 
De tandjes van de macht 166168 
Letse graficus Richard Zarrmsch 170172 
B Boekenplank 173 
Post met aanvullende dienst 174180 
Hotelpostkantoren m Egypte tot 1914 181185 
Een forwarding agent m Anjer 186 
Buitengewone koerierpost 188192 
OostPruisen een ander verzamelgebied (1) 193195 
Verf & Post 196199 
B Filatelistische evenementen en stempels 200 
Nieuwe vondst Extrabestelling luchtpostcorrespondentie 202 
B WIJ lazen voor u/Persoonlijke Postzegels 204206 
B Nieuwe uitgiften 208215 
B Thematisch panorama 216 
B Kleine annonces 218 

Pii i% Y99ri?aqin^ Filatelie 
Het jaarlijkse themanummer is gewijd aan Post 
met aanvullende dienst (behalve luchtpost) 
De voorpagina toont een briefomslag (1914) uit 
Karsamaki Finland (collectie ReneHillesum) 
met diverse aanvullende diensten Er is 75p 
aan postzegels geplakt Briefport 25p/25gr 
Aantekenrecht 25p (linksboven geschreven het 
nummer 23) Aangegeven waarde 20p (bovenin staat geschreven 
8oMk) Tevens werd een stempel WARDE geplaatst de Zweedse 
benaming voor waarde (Fins Arvo) Lakkosten 5p (voor het laten 
dichtlakken door het postkantoor moesten lakkosten betaald worden') 
De lichtrode lakken evenals de roze sluitstrook zijn overigens van de 
censuurdienst m Helsinki 
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Tandjes van de 
Macht 
166 

Het thema van de 
Brievenbeurs dit jaar 

IS geen gemakkelijk 
thema voor het 

jaarlijkse artikel van 
)an Heijs Politieke propaganda op post 
met aanvullende diensten als expresse, 

aantekenen etc Toch komt het voor 

Exprespost 
in Nederland 
174 

De expresdienst 
IS volgens Adam 

van der Linden 
om verschillende 

redenen de meest 
interessante aanvullende dienst m het 

postverkeer 

Hotelpost Egypte 
181 

Toen het 
wintertoerismeeind 

19e eeuw een van 
de belangrijkste 

inkomstenbronnen van 
Egypte werd, verwelkomden luxueuze hotels 

in Cairo, Luxor en Assouan rijke toeristen 
uit de hele wereld om de monumenten 

en plaatsen van een van de oudste 
beschavingen te bezoeken Dit was de Belle 

Epoque van Egypte 
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Het maandblad Filatelie is Ofïcial Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Philat^iques) en lid 
van de ASCAT (de internaüonale organisatie van uitgevers van postzegelcataiogi en postzegeltijdschriften) 
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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. Aziatische landen: China, Taiwan, India, Singapore, Hong Kong ^ ^ l 
3. Engeland en Britse Koloniën f(^. I 
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 

lij» ; 

Aankoop frankeergeldige zegels (onder nominaal) 

Australië 
Canada 
Denemarken 
Duitsland 
Engeland 
Frankrijk 
Japan 
Liechtenstein (vanaf 1996) 
Monaco 
Nederland 
USA 
Zwitserland 

Voor de volledige lijst zie www.pzhcrimpen.com 

1 

1 

1 AUD 
1 CAD 
10DKK 

1 GBP 
10FFR 
100 JPY 
1 CHF 
10FFR 
1 NLG 
1 USD 
1 CHF 

aankoop voor 
€ periode 

€0 ,25 
€0 ,28 
€0 ,82 
geen aankoop 
€0 ,59 
€0 ,61 
€0 ,49 
€0 ,36 
€0 ,52 
bel voor actuele info 
€0 ,40 
€0 ,44 

aankoop in 
€ periode 

0,79 

0,47 

0,43 
0,50 

L̂r# nnm* '"^igsi ft nt 

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 of per e-mail: info@pzhcrimpen.nl 

http://www.pzhcrimpen.com
mailto:info@pzhcrimpen.nl


^ ^ 

11 AANKOOP CHINA 
. / Momenteel zoeken wij tegen absolute topprljzen: 

^ m if 

€975 

Ook Interesse in 
FDC's, 
munten en 
bankbiljetten. 

De aankooplijst is slechts een kleine selectie van de series 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. 

Reisschema april: 
In de komende maand reizen wij continu door NL Hier ziet u ons schema: 
1-2 april Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel | l 
3-4 april Zeeland, Noord-Brabant en Linnburg fl 
5-6 april Utrecht, Flevoland en Gelderland " 
8 - 9 april Noord-en Zuid-Holland / 

Tijdens deze 
dagen komen 
wij graag bij u 

op bezoek voor 
een taxatie of 

aankoop 

iminiiiiisiÉiitiilmrS iOl AJ Maarssen ! e-mail: lnfo@DzhcrimDen.nl 

mailto:lnfo@DzhcrimDen.nl
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J$ili$te Philat<^ly wi' 
Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein ? ^ ^ ' 

Tel.: 0302443170 (24 uurs besteilijn) f lgT^ '> 
info@filatelie.net  Banic: 38.tti^Sf.378 / Giro: 722708^^ ^ ^ (s^^^^ 

. ^ WWW.FILA^EU6.NEr.^.VWj|^P^ft|JEWEB,C0M j ■ / 

Een kleine greep uit onze collecties en partijen Nederland. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: www.filatelie.net 
18678 Nederland 18521969. Prijs: € 6.350,00 
Uitsluitend postfnsse en ongebruikte collectie Nederland 18521969 in 2 Davo cnstal albums Collectie bevat 
aardig klassiek deel (deels zonder of met dubieuze gom) en zeer veel beter matenaal zoals (NVPH no's) 12*, 
29*, 4548*, 49*, 5676*, 7780*, 90100*, 104105*, 121131*, 136138* 149162*, 163165*, 177198*, 236
237* 346349*, 356373**, 518537*, luchtpost 1213 (nagegomd), brandkast 17 (nagegomd), internering 1
2 (zonder gom), etc Zeer tioge cat viaarde' Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
19334 Nederland 18521975. Prijs; € 5.750,00 
Prachtige geheel ongebruikte/postfnsse verzameling in meest mooie, nette kwaliteit met vele dure uitgaven 
aanvïezigwo 1864 10c*, 1872 incl 50c en 2 1/2gld, 1891 t/m 50c, bontkraag serie overcompleet en op ten
ding verzameld incl postfnsse 20ct groen, 1898 kroningsgulden vanaf 1906 in de hoofdnummers geheel 
compleet incl alle toppers met ook veel postfnsse uitgaven, luchtpost compleet incl 12/13 postfris, Internenng 
1/2 postfns heel veel roltanding mcl 19/31 en 33/56 i de kindseries, Armenvïet sene, de Ruyter portsene, te
vens Juliana en profil in strippen van 5 t/m 80ct en andere extra's in 2 dure Davo de luxe albums Prachtkoop 
met een enorme cataloguswaardeii Compleet gefotografeerd op' www.filatelie.itet 
19123 Nederland 18912011. Prijs: € 5.500,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Nederland 18912011 in 7 Davo luxe albums Mooie collectie met veel be
ter materiaal zoals (NVPH no's) 90101,104105,130131,236237**, 346349" etc Ook aardig deel roltan
ding, port etc Helaas ook wat zegels met waarschijnlijk minder onginele gom 

Compleet gefotografeerd op: www.fitatelie.net 
18920 Nederland 18521989. Prijs: € 5.500,00 
In de hoofdnummers complete, postfnsse, ongebruikte en iets gebruikte collectie Nederland 18521989 in 2 
Davo cnstal albums Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (NVPH no s) 3,6,12,29,48,80*, 100**, 
101", 104105*, 130131*, roltanding (zonder no 32), luchtpost (1213 met plakker), port, dienst, internering, 
postbewijs compleet etc Iets gemengde kwaliteit, maar zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
18915 Nederland port speciaal verzameling 18701887. Prijs: € 4.750,00 
Schitterende geheel ongebruikte collectie, op type en tanding veizameld, ietwat diverse kwaliteit w o getint en 
z gom, doch zeer veel dure zegels aanwezig, zelden of nooit aangeboden tandingen, in veelal presentabele 
kwaliteit met o a nr 1(4), 2(2), emissie 1881 tanding 13 1/2 13 1/4, op 2 zegels na geheel compleet in alle 4 
de typen(i), diverse plaatfouten incl 3x korte breukstreep (NVPH geen prijs'i), 2 zegels type V, 2 zegels type 
VI, tanding 121/2 12 op 1 zegel na geheel compleet in de 4 verschillende types (dus ook èBIV en 7BIV), tan
ding 11 1/2 vrijwel compleet mcl alle zegels type l('), tanding 12 1/2 nagenoeg compleet met ook diverse 
plaatfouten, opgezet in album Ondanks de ietwat wisselende kwaliteit een prachtige koop met een catalogus
waarde van circa 40 000 EURO'i' Compleet gefotografeerd op: www.fitatelie.net 
18681 Nederland 18691942. Prijs: € 3.850,00 
Ongebruikte collectie Nederland 18691942 in Lindner album Collectie bevat veel beter matenaal, deels in 
wat gemengde kwaliteit, waaronder ook zonder gom, maar met veel betere zegels zoals (NVPH no's) 45*, 
46*, 47*, 48* (dun plekje), 49*, 8486*, 90101*, 104105*, 130*, 131*. 149162*, 402403B*, port 12*, 312*, 
1326*, 2728*, 3143*, internering 1*, 2(*), roltanding 9093*, 9497*, etc 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
19053 Nederland 18522003. Prijs: € 3.200,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, zo goed als complete collectie Nederland 18522003 in 3 luxe 
Leuchtturm albums Collectie is in het klassieke deel enigszins gespecialiseerd op type en tandingen en bevat 
zeer veel beter matenaal zoals (NVPH no's) 13,46,712,29,44,47,48 (dunne plek), 49,80,101,104105, 
130131,136138*, 4024038** (legioen blokken), luchtpost 1213, Internenng 12*, postbewijs 17, port 12, 
312,2728, dienst 18 (armenwet), roltanding 3356, 5770, 71101 (alle kindersenes) etc 

Compleet gefotografeerd op. www.filatelie.net 
19056 Nederland ca. 19131986. Prijs: € 2.950,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 19131986 in 2 Leuchtturm albums Collectie is goed 
gevuld met ook beter matenaal zoals (NVPH no's) 101 (certificaat Muis) 104, 110113", 114120**, 134
135", 149162", 163165", 166168", 199202", 208211", 212219", 220223", 229231", 232235", 
356373** 346349**, 592595, roltanding 7173**, 8285 9497, luchtpost 1213, dienst 1619**, etc 

Compleet gefotografeerd op: www.fitatelie.net 
19645 Nederland 18521949. Prijs: € 2.900,00 
Voornamelijk postfnsse en ongebruikte, goed gevulde collectie Nederland 18521949 in Schaubek album 
Collectie bevat veel beter matenaal zoals (NVPH no's) 1 12,29*, 8486*, 121 131 *, 136138*, 149162*, 177
198*, 212219*, 236237**, 244247*, 346349**, 513537" etc 

Compleet gefotografeerd op: wwwWatelie.net 
17709 Nederland 18521940. Prijs € 2.900,00 
Prachtige ongebruikte en gebruikte, vrijwel complete collectie Nederland 18521940 op zelfgemaakte albumb
ladeninmap Collectie bevat zeer veel beter materiaal zoals (NVPH no's) 29,48 49 80 101', 104105,121
131, dienst 17, postbewijs 17, Internenng 12*, brandkast 17*, etc Tevens wat Overzeese gebieden aanwe
zig Compleet gefotografeerd op; www.filatelie.net 
19342 Nederland 18522000 Prijs: € 2.500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, vrijwel complete collectie Nederland 18522000 in 4 Davo luxe albums, 
tevens een album met postzegelboekjes en 3 luxe Davo albums met FDC's Collectie bevat veel beter maten
aal zoals (NVPH no's) 3 (kort), 6,12,29 48,80* (nagegomd), 101,104105,130131,136138,402403B (le
gioenblokken), 592595, port 28* 67B*, postzegelboekje 6c, 6d (beschreven kaft), 9e, 9f, 9fF, etc Aardige col
lectie met wat gemengde kwaliteit, maar zeer hoge cat waarde 
19115 Nederland 18522000. Prijs: € 2.450,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 18522000 in 5 luxe Safe albums Collectie bevat 
veel beter matenaal zoals (NVPH nos) 3, 6, 12, 29, 44, 47, 104105, 61bc, 130, 136138*, 346349*, 356
373**, 356ad** 592595**, 866888V**, roltanding 3356"/*, 7477, 9093, luchtpost 1213, etc 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
18904 Nederland 18521971. Prijs; € 2.350,00 
Nette gebruikte vrijwel complete collectie (ook iets ongebruikt) wo 1/3 + extras 4/12, 13/29, 13/48, 80, 
90/101,104/5,130/131,136/138, armenwet sene, luchtpost 12/13, porten, postbewijs sene, alles zeer mooie, 
frisse kwaliteit, op albumbladen Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
19192 Nederland 19502009 FDC's. Prijs: € 2.200,00 
Prachtige, zo goed als complete collectie FDC's van Nederland 19502009 in 4 Davo FDC albums Collectie 
bevat tot ca E46 voornamelijk beschreven FDC's, daarna blanco Naast een zeer mooie no El (met certifi
caat Moeijes) en E2 (certificaat Muis), bevat de collectie ook veel extra FDC's met o a blokken van 4, velletjes 
van 10 (I) kindblokken op FDC's etc Zeer mooie kwaliteit, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16960 Nederland 19502002 FDC's. Prijs; € 2.150,00 
Complete collectie FDC's van Nederland 19502002 in 4 Davo FDC albums Vanaf no 50 voornamelijk zonder 
adres, daarvoor meeste met adres Collectie bevat al de goede enveloppen zoals 1 (aangetekend, dichte 
klep), 2 3, E13 lijkt onbeschreven, alle kind blokken op kleine FDC's (dus ook 1965 t/m 1972 zeer zelden 
aangeboden"), de zeer schaarse velletjes van 10 op fdc (11 stuks") etc in vnl mooie kwaliteit Hoge cat 
waarde' Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
17826 Nederland 18521977. Prijs: € 1.900,00 
In de hoofdnummers complete gebruikte collectie, later ook ongebruikt/postfns, mcl alle toppers als 1/12,29, 
47/49, 80, 101 104/5, 130/131, 136/138 legioenblokken (postfns), jaren 50 meest postfris mcl Hartz en En 
Face lage waarden, mcl blokken, ook iets luchtpost, m 3 dure Safe albums, meest nette kwaliteit Enorme 
catw" Compleet gefotografeerd op www.filatelie.net 
17822 Nederland 19201976. Prijs: € 1.650,00 
Uitsluitend postfnsse partij in diverse aantallen, w o ook vooroorlogs mcl betere uitgaven w o 3x goudse gla
zen, luchtvaartfonds, kindsenes, 2x tralie sene, Hartz hoge waarden 6x betere uitgaven jaren 50 in aantallen 
etc in 2 insteekboeken Enorme cataloguswaarde en geschikt lot voor clubveiling, rondzendmg etc" 

Compfeef gefotografeerd op: www.filatelie.net 

19026 Nederland 18642009. Prijs: € 1.600,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte speciaal collectie Nederland 18642009 m 2 blanco Lindner albums 
Collectie bevat types, tandingen, afstempelmgen, veel foutdrukken en plaatfouten etc Zeer leuke collectie met 
veel ongewoon materiaal Compleet gefotografeerd op' www.filatelie.net 
18485 Nederland klemrondstempels. Prijs: € 1.500,00 
Uitgebreide collectie klemrondstempels van Nederland inclusief doubletten in dik insteekboek Collectie bevat 
betere stempels zoals Anjum op no 40, AarleRixtel op no 35 (3x), Biervliet op no 19, Bergschenhoekopno 
35(1), Bellmgwoldeopno 37, Dreumel op no 19, Garijpopno 35, Hornhuizen op no 38 etc Tevens wat an
der stempel matenaal aanwezig, waaronder langstempels Compleet gefotografeerd op' www fitatelie.net 
17488 Nederland 18522006. Prijs: € 1.500,00 
Goed gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 18522006 in 7 Davo luxe albums 
Collectie bevat beter matenaal zoals (NVPH no's) 48, 104105, 356373*, 474489**, 518537*, 550555", 
556560**, 592595**, V886888**, etc en veel nominaal matenaal 

Compleet gefotografeerd op. wwwWatelie net 
19059 Nederland 19232001. Prijs; € 1.400,00 
Vrijwel geheel postfnsse collectie Nederland 19232001 m 3 insteekboeken Collectie is goed gevuld met ook 
veel beter matenaal, maar helaas gedeeltelijk nagegomd Wel hoge cat waarde en veel nominaal materiaal 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
17704 Nederland 19411976. Prijs: € 1.350,00 
Postfnsse stockvoorraad Nederland 19411976, in aantallen, tot 20 x, o a goed 50er jaren Cat waarde ca 
15000 euro In 2 overvolle insteekboeken Compleet gefotografeerd op: www filatelie.net 
33041 Nederland 19301939. Prijs: € 1.350,00 
Inde hoofdnummers complete postfnsse verzameling mcl alle dure uitgaven w o fotomontage, goudse gla
zen, ANW, Zeemansene etc in mooie kwaliteit, m insteekboek NVPH nrs 229/331 

Compleet gefotografeerd op: www filatelie.net 
18087 Nederland bacl< of the book. Prijs; € 1.300,00 
Aardige collectie back of the book van Nederland met o a port op typen en tanding verzameld,, luchtpost, in
clusief 12/13, dienst internenng, postbewijs, telegram etc Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16850 Nederland grootrondstempels. Prijs: € 1.250,00 
Fantastische stock grootrondstempels van Nederland m 3 wmkelboeken Bevat ca 6000 stempels van o a 
postkantoren, bijkantoren, stations, tremen etc Zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op; www.filatelie.net 
18441 Nederland 18521970. Prijs: € 1.250,00 
Gebruikte/ongebruikte/postfnsse collectie, op enkele dure zegels na compleet, in meest nette kwaliteit, w o 
1/28 compleet, 49,1906 TBC (lijkt postfns) 90/100,104/105 ongebruikt. Jubileum 1923 serie (2 1/2gld dunne 
plek), 1924 tentoonstelling, vanaf 1920 wel bijna helemaal compleet (wo deels nagegomd), ook diverse rol
tanding senes, de Ruyter portsene etc in duur Importe album Zeer hoge cat waarde" 

Compleet gefotografeerd op: www.fitatelie net 
17283 Nederland postzegelboekjes 19641976. Prijs; € 1.250,00 
Gespecialiseerde collectie postzegelboekjes van Nederland 19641976 m Davo album Collectie bevat veel 
bijzonderheden, zoals kaft vaneteiten, registerstrepen, snijlijntjes, scheve inhoud, telblokken, plaatfouten etc 
Cat waarde ruim 7000 euro Compleet gefotografeerd op. www.filatelie.net 
19045 Nederland 18521970. Prijs: € 1.100,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 18521970 in Davo album Collectie is aardig gevuld 
met ook beter matenaal zoals (NVPH no's) 14, 66*, 80,136138, 356373* 356ad*, 402403B*, 474489*, 
518533**, 534537*, 556560**, 592595*, 886888** m velletjes, luchtpost 1213", internenng 12*, etc 

Compleet gefotografeerd op- www filatelie.net 
19350 Nederland jaarcollecties 19772007. Prijs: € 1.050,00 
Doos met grote hoeveelheid originele jaarcollecties van de PTT 19772007 Meeste jaren 2 tot 4 keer aanwe
zig Nominale waarde reeds 1300 euro 

Wij zijn op 23/24 maart aanwezig 
op de beurs in Antwerpen 

19254 Nederland 18722001. Prijs; € 1.000,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Nederland 18722001, wo (cat NVPH) no 3436*. 5055*, 5663*, 6566*, 
8789*, 9096*, 166168", 203207", 402B* 556560", 592595* etc en zeer veel nominaal In 3 Leuchtturm 
albums Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
19654 Nederland 18521936. Prijs: € 975,00 
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 18521936 op Borek albumbladen m map 
Collectie bevat veel beter matenaal zoals (NVPH no's) 12 29*, 44, 80, 130,134135*, 136138*, port 312, 
42*, etc 
18177 Nederland. Prijs: € 950,00 
Insteekboek vol met klassiek materiaal van Nederland, waaronder veel leuke stempels zoals Breskens C op 
no 1, Franeker C op no 2, Francotakje Zaltbommel op no 12, verder veel leuke bneven, inclusief enkele 
voorfilatelie bneven en verder een stockboek met gebruikte portzegels 

Compleet gefotografeerd op' www.filatelie.net 
16861 Nederland 1852. Prijs; € 950,00 
Map met stockbladen met een collectie halfrondstempels op Nederland 1852 Bevat 63 zegels met veel mooie 
stempels Iets gemengde kwaliteit Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
19410 Nederland 18521982. Prijs: € 900,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 18521982 in Schaubek album Collectie is zeer goed 
gevuld zonder de echte top nummers Hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
18416 Nederland 18692003. Prijs; € 900,00 
Voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie Nederland 18692003 in 5 Davo luxe albums Collectie is zeer 
goed gevuld, met voor de oorlog voornamelijk ongebruikt matenaal en daarna voornamelijk postfns (enkele 
duurdere senes uit de jaren 50 met plakker) Compleet gefotografeerd op: www filalelie.net 
17868 Nederland en Overzee plaatfouten. Prijs: € 850,00 
Insteekboek met diverse postfnsse, ongebruikte en gebruikte plaatfouten en druktoevalligheden van 
Nederland en Overzee Bevat leuk materiaal waaronder (NVPH no's) Nederland 781P 1300 zonder gele 
kleur (certificaat Muis), 1444Pr* m blok van 4, diverse harmonica vouwen etc 

Compleet gefotografeerd op: www.fllatelie.net 
17277 Nederland 18522007. Prijs: € 850,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 18522007 m 3 albums Collectie bevat zeer veel ze
gels, oudere deel in wat gemengde kwaliteit en zeer veel nominaal matenaal Aanrader' 

Compleet gefotografeerd op: www.fitatelie net 
17995 Nederland PZM's 19822006. Prijs: € 840,00 
Collectie postzegelmapjes Nederland 19822006, no 1 t/m 335, + bij ieder mapje extra zegels/velletjes In 17 
Davo albums m doos Compleet gefotografeerd op: www filatelie net 
18419 Nederland 18521986. Prijs: € 800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 18521986 in Davo album Collectie is goed gevuld 
met ook beter matenaal zoals 13,46, 712, 29, 44,49,104105 (105 dunne plek), 134135*, 203207*, 212
219* 240243*, 244247, 257260', 346349, 592595* 592595, etc 

Compleet gefotografeerd op: www.filatetie.net 
18348 Nederland diverse. Prijs; € 800,00 
Stockblad met divers matenaal van Nederland, waaronder diverse proeven, specimenopdrukken, lelegramre
gels met poststempel, ongebruikte cour de justice zegels etc Leuk kavel, zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelle.net 
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18685 Nederland gelegenheidsstempels. Prijs: € 800,00 
Grote collectie gelegentieidsstempels van Nederland op bnef in 10 albums Mooie collectie, opgezet volgens 
de van der Wart catalogus Compleet gefotografeerd op- www filatelie net 
17678 Nederland port 1894. Prijs: € 775,00 
Prachtige gespecialiseerde, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland port 1894 (NVPH 13-26) in blanco 
Scott album Collectie is goed gevuld en gespecialiseerd op typen, papier, plaatfouten, stempels etc 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
18673 Nederland port 1870-1947. Prijs: € 775,00 
Complete, postfrisse en ongebruikte collectie portzegels van Nederland 1870-1947 op albumbladen in map, 
inclusief 67a-68b Iets gemengde kwaliteit, maar hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie net 
18679 Grootrondstempels Nederland. Prijs: € 775,00 
Insteekboek met een collectie van ruim 1600 grootrondstempels van Nederland Collectie bevat postkantoren, 
bijkantoren, stationsstempels, trajectstempels etc Compleet gefotografeerd op. www.filatelie.net 
18163 Nederland puntstempels. Prijs: € 750,00 
Collectie van nr 1 t/m 257 cp zoveel mogelijk verschillende waarden verzameld, zeer groot aantal w o betere 
als 140 op nr 34,149 op nr 19, 153 op nr 40, 254 op nr 19, 255 op nr 34(2x), 256 op nr 19, 257 op nr 34 
etc etc instockboek Compleet gefotografeerd op. www.filatelie net 
17459 Nederland 1852-1996. Prijs: € 750,00 
Gebruikte collectie Nederland 1852-1996 in 5 luxe Lindner albums Aardig gevuld met ook wat beter matenaal 
zoals 29,49,105,136-138, 356-373, etc Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
19016 Nederland 1852-2000. Prijs: € 750,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-2000 in 3 luxe Importe Juweel albums Collectie is 
goed gevuld met o a (NVPH no's) 203-207", 356-373*, 402-403B" (legioenblokken), 592-59*, port 27, 31-43, 
etc Tevensca 475 euro nominaal (fl 1043,60) Koopje' Compleet gefotografeerd op. www fitatetie.net 
18680 Grootrondstempels Nederland. Prijs: € 700,00 
Uitgebreide collectie grootrondstempels Nederland in 3 insteekboeken Collectie bevat postkantoren, hulpkan
toren, bijkantoren en trajectstempels Compleet gefotografeerd op'www filatelie net 
18665 Nederland gummistempels. Prijs: € 675,00 
Collectie van ca 200 gummistempels van Nederland op bnefstukjes in blanco album Mooi opgezette collec
tie, schaars matenaal' Compleet gefotografeerd op' wwwfilatelie.net 
17760 Nederland 1864-1921 stempels. Prijs: € 675,00 
Collectie stempels op Nederland 1864-1921 in insteekboek, album en op losse albumbladen Bevat puntstem
pels, kleinrondstempels (o a Leeuwen op no 40. Wijchen op no 21, Veghel op no 37, Maasbommel op no 
35, Kloosterzande op no 38), langstempels etc Comp/ee( gefotografeerd op; www ftVale/ie.net 
18676 Nederland stempels. Prijs: € 675,00 
Doos met 6 insteekboeken met divers stempelmatenaal van Nederland, waaronder halfrondstempels op emis
sie 1852, franco takje stempels, scheepsstempels, rolstempels reclamestempels etc Ook modern matenaal 
aanwezig Compleet gefotografeerd op www.filatelie net 
18085 Nederland 1852-1999. Prijs: € 650,00 
Gebruikte stock Nederland 1852-1999 in insteekboek Aardig gevulde stock met de meeste zegels 3 x aanwe
zig Bevat ook luchtpost port, dienst Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
16834 Nederiand stempels. Prijs: € 625,00 
Collectie/voorraad stempels van Nederland in 2 insteekboeken Bevat o a franco-takje stempels, drukwerk-rol 
stempels, lang stempels dubbelnng stempels etc Comp/eef gefotografeerd op www.fitatetie.net 
19603 Nederland 1852-1999. Prijs: € 620,00 
Goed gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Nederland 1852-1999 in 2 Davo albums Collectie bevat wat 
betere zegels zoals (NVPH no s) 29,47 (met mooi kleinrondstempel Dongen), 104-105,136-138,886-888V** 
(Amphilex velletjes), etc 
16826 Nederland l<ortebalk stempels. Prijs: € 600,00 
Collectie kortebalk stempels van Nederland met 12 uurs aanduiding in 3 insteekboeken Veel honderden ze
gels' Compleet gefotografeerd op: www filatelie net 
18478 Nederiand 1900-1986. Prijs: € 600,00 
Zeer uitgebreide gebruikte voorraad Nederland 1900-1986 in dik insteekboek Bevat zeer veel complete se-
nes Hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op wwwfilatelie.net 
18447 Nederland Ideinrond stempels. Prijs: € 600,00 
Keung nette collectie met veel mooie afdrukken, ook op betere waarden en betere stempels, bijkantoren, 
treinstempels, in totaal ruim 500 zegels, op volgorde opgezet in stockboek Zeer hoge cat w' 

Compleet gefotografeerd op. wwwfilatelie.net 
19027 Nederland port 1870-1958. Prijs: € 600,00 
Gespecialiseerde collectie Nederland port 1870-1958 in album Collectie bevat proeven, typen, plaatfouten, 
tandingen blokken van 4 etc Hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op. wwwfilatelie.net 
19023 Nederiand. Prijs: €600,00 
Insteekboek met postfns Nederland voor 1940, voornamelijk in blokken van 4 Cat waarde ca 2000 euro 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
19052 Nederland 1945-1976. Prijs: € 600,00 
Complete, postfnsse en ongebruikte collectie Nederland 1945-1976 in Leuchtturm album Collectie bevat 
voornamelijk postfns matenaal (o a Hartz), maar enkele senes met plakker (zoals en Face) Ook luchtpost 12-
13 (zeemeeuwen) aanwezig Compleet gefotografeerd op' www.filatelie.net 
19251 Nederiand FDC's. Prijs: € 575,00 
Leuke collectie Nederland FDC s, waarbij betere, o a E2,3,4,5,6,8-11,15,16 etc Loopt door tot 2001 In 2 
Leuchtturm albums en insteekboek Compleet gefotografeerd op: www.filatelie net 
18050 Nederiand 1945-1976. Prijs: € 575,00 
Nette postfrisse partij in diverse kleine aantallen w o veel betere series jaren '50, ook veel uitgaven in blokken 
van 4, in 2 insteekboeken Cat w circa 7000 euro Compleet gefotografeerd op: www.filatelie net 
19496 Nederiand 2000-20121! Prijs: € 575,00 
Postfrisse complete collectie in de originele PTT jaarset verpakkingen, de laatste jaren zijn schaars en zeer 
hoog nominaal Nominale waarde (zonder toeslag) reeds 640 euro' 
18157 Nederiand postwaardestukken. Prijs: € 575,00 
Doos vol met kleine fotomapjes met diverse postwaardestukken en bneven van Nederland Bevat zeer veel 
materiaal, voornamelijk klassiek 
17466 Nederiand 1852-1990. Prijs: € 550,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Nederland 1852-1990 in zelfgemaakt album Collectie bevat beter matenaal 
zoals (NVPH no's) 1-3,4-6, 7-12 44,130, 356-373, 592-595*, roltanding 82-85, 90-93, luchtpost 12-13, etc 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
18055 Nederiand automaatboekjes complete collectie. Prijs: € 525,00 
Mooie complete collectie postzegelboekjes met alle goede en dure nr 6 en 9-boekjes, t/m boekje 15a, in 
meest nette kwaliteit, in album, high cat value' Comp/ee( gefotografeerd op' www.filatelie net 

17877 Nederiand 1852. Prijs: € 500,00 
Albumblad met Nederland 1852,15 cent oranje in verschillende kleurnuances (13x) 

Compleet gefotografeerd op: www.fllatelie.net 
19457 Nederiand 1900-1999. Prijs: € 500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1900-1999 in 3 luxe Leuchtturm albums Collectie is 
aardig gevuld met o a betere senes uit de jaren 50 en veel nominaal matenaal 
19154 Nederland stempels. Prijs: € 500,00 
Twee albums met divers stempelmatenaal van Nederland op zegels en poststukken Bevat o a langstempels, 
puntstempels, kleinrondstempels, trajectstempels dubbelnngsstempels etc 

Compleet gefotografeerd op: www filatelie.net 
33039 Nederland fdc's 1980-2009!! Prijs: € 500,00 
Complete collectie incl A-nummers, mei de laatste jaren met zeer lage oplagen, enorme aanschafprijs' In 4 
albums, in doos 
19430 Nederiand 1950-1985 FDC's. Prijs: € 500,00 
Zeer goed gevulde FDC collectie Nederland 1950-1985 in oud FDC album Collectie is redelijk compleet met 
o a E2 t/m E9, El l t/m E14 etc Enkele enveloppen met stempel autopostkantoor en vanaf nummer 83 voor
namelijk onbeschreven Tevens 2 enveloppen met Olympische Spelen zegels 1928, kaart Met Jamboree se-
ne 1937, Rode Kruis serie 1927 etc 
17896 Nederiand kleinrondstempels. Prijs: € 500,00 
Insteekboek met ruim 1000 zegels met kleinrondstempels van Nederland, waaronder veel mooie afdrukken 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 

Wij z i jn op 23 /24 maar t aanwez ig 
o p de beurs in A n t w e r p e n 

16816 Nederiand proeven. Prijs: € 500,00 
Map met stockbladen met proeven van Nederland, emissie 1872 (Willem III) en 1891 (Wilhelmina hangend 
haar) Ruim 30 zegels waaronder betere Compteetgefotografeerdop.wwwfilatelie.net 
18661 Nederland stempels. Prijs: € 500,00 
Insteekboek met ca 500 zegels met diverse stempels van Nederland Bevat o a kleinrond stempels, groot-
rond stempels, langebalk stempels etc Ook stempels op betere zegels zoals no 29 (2x) 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie net 
19636 Nederland 1939-1995. Prijs: € 500,00 
Mooie vrijwel complete postfnsse collectie in nette kwaliteit (mist Hartz, Konijnenburg, En Face), incl 
Legioenblokken, de betere series jaren '50 en hele bergen nominaal, in 2 hele dure Leuchtturm albums Cat w 
1960+ euro + nominaal 280 euro extra' Koopje' 
19255 Nederiand Postzegelboekjes. Prijs: € 465,00 
Collectie postzegelboekjes Nederland tot 2000 wo (cat NVPH) no 6a, f, ef, fFp, fFq, 9 cF, dF e, eF, fF, gF, 
hF Gedeeltelijk dubbel verzameld Ook wat Kind blokken In 2 albums 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
17008 Nederland 1852-1996. Prijs: € 450,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1852-1996 in 4 luxe Safe albums Aardig gevulde col
lectie met o a legioen blokken ongebruikt, ITEP ongebruikt en veel postfns nominaal matenaal 

Compleet gefotografeerd op. www.filatelie.net 
18927 Nederiand 1940-1976. Prijs. € 450,00 
Postfrisse stockvoorraad Nederland 1940-1976, wo (cat NVPH) no 346-349, 518-533, betere jaren 50, 
Legioenblok 403B, portsene etc Hoge cat waarde In dik insteekboek 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
18640 Nederiand 1852-1988. Prijs: € 450,00 
Insteekboek met een voornamelijk gebruikte voorraad Nederland 1852-1988, waaronder veel beter matenaal 
zoals (NVPH nos) 100 104, 134-135', 203-207 (2x), 220-223*, 220-223 (3x), 229-231 (2x), 257-260 (2x), 
356-373, 592-595 etc Hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op. www filatelie net 
18389 Nederiand en koloniën 1852-1940. Prijs. € 450,00 
Ongebruikte en gebruikte, enigszins gespecialiseerde collectie Nederland en kolomen 1852-1940 in oud Kabe 
album Collectie is aardig gevuld met o a (NVPH no's) 1 met halfrond stempel Vaals C, 44, 49, 61b, 104, 
208P** (in strip van 5), 212-219*, 257-260*, 265-266*, port 1-2, etc Tevens wat Nederlands Indie, Curasao en 
Sunname aanwezig Comp/ee( gefotografeerd op: www.filatelie.net 
16963 Nederiand en Antillen FDC's 1953-2003. Prijs: € 450,00 
Zeer uitgebreide collectie FDC's van Nederland 1953-2003 in 6 FDC albums Tevens collectie FDC's 1953-
2003 van de Nederlandse Antillen m 3 FDC albums Zeer veel enveloppen, hoge cat waarde' 
18656 Nederland velrandbijzonderheden. Prijs: € 450,00 
Insteekboek met ca 400 gebruikte zegels van Nederland met diverse velrandbijzonderheden Bevat plaat-
nummers kniptekens etc Veel Veth en Lebeau zegels Compleet gefotografeerd op'www.filatelie.net 
19063 Nederland postzegelboekjes. Prijs: € 450,00 
Doos met ca 490 postzegelboekjes van Nederland tussen nummer 1 en 8 Bevat veel nummer 3 en 4, waar
onder veel telblokjes, registerstrepen etc Ook gezien 20x 4z met telblokje (cat 40 per stuk) Koopje'" 
18700 Nederland poststukken. Prijs' € 450,00 
Album met diverse poststukken van Nederland, waaronder oude briefkaarten. Olympische Spelen 1928 
Esperanto blad, diverse Ie dag enveloppen, waaronder ook kindervelletjes op kleine envelop, luchtpostblad 
1982 (G27) zonder waarde inschrift etc Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
18926 Nederland 1852. Prijs: € 450,00 
Gebruikte collectie 1ste emissie 19xno 1,17xno 2 15 x no 3 In wat diverse kwaliteiL w o stempels Op 
insteekblad in map 
19326 Nederland. Prijs: € 425,00 
Partij Nederland in 2 insteekboeken Bevat o a Ie emissie, diverse tandingen van klassiek Nederland, stem
pels etc Hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op; www.filatelie.net 
18672 Proeven Nederland 1864-1893. Prijs: € 400,00 
Kleine collectie proeven van Nederland 1864-1893 op albumbladen in map 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
18763 Nederiand 1852-ca. 1970. Prijs: € 400,00 
Gebruikte collectie Nederland 1852-ca 1970 in 2 ordners Collectie bevat beter matenaal zoals (NVPH no's) 
1-3,12,13-18,105, 346-349, 373, 518-537, 592-595 etc Tevens veel FDC's aanwezig 

Compleet gefotografeerd op; www.filatelie.net 
16812 Nederiand 1867. Prijs: € 400,00 
Map met blanco albumbladen met een speciaal collectie Nederland 1867 Bevat o a speciale stempels (waaron
der aangetekend met en zonder kastje) en diverse bneven Comp/ec( gefotografeerd op. www.filatelie.net 

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 

INFORIVIATIEBON 
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, Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein of fax naar 030-2892620 
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A ntwerpfila FNIP 

Internationale 
Postzegel- en 
Muntenbeurs 

23&24 
maart 2013 

antwerp e)<po 
Jan van Rijswijcklaan 191 
2020 Antwerpen 

Zaterdag van lOuOO tot 18u00 
Zondag van lOuOO tot 16u00 

Toegangsprijs: € 3.00 

i 

FNIP VZW BOEKENBERGLEI 181-3 BE-2100 DEURNE 
w.fnip.be - info@fnip.be - tel.:+32(0)486 96 22 85 - fax:+32(0)3 233 89 
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Persbericht 
^—t-^ 

Na een onafhankelijke marktonderzoek is gebleken dat 34,7% van de 
lezers van het Maandblad voor Filatelie nog steeds de weg naar onze 
winkel niet heeft gevonden. 

Verder bleek uit dit onderzoek dat, van de verzamelaars die reeds in 
onze winkel kwamen: 

• 86,8% soms/regelmatig komt en zeer tevreden is, 
• 11% ons prijsniveau te hoog vindt en 
• 2,2% niets meer kan vinden dat ontbreekt in zijn / haar collectie. 

In totaal gaf 98,4% van onze klanten aan nog niet eerder ergens 
zo'n uitgebreide voorraad te hebben gezien. 

Zoals u begrijpt zijn wij zeer trots met de resultaten van dit onderzoek 
en vragen wij ons af wat wij nog meer kunnen doen om ook u over te 
halen eens langs te komen. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat we 
ook voor uw verzameling — thematisch of klassiek en hoe 
gespecialiseerd ook — iets in voorraad hebben dat u nooit eerder zag. 

Tot ziens, Kitty & Wim. 

Geen computer dus geen website, geen prijslijsten, gewoon onze winl<el met heel veel 
postzegels, poststukken, munten en ansichtkaarten etc. 

Postzegeihandel W van der Bijl • Zadelstraat 43 • 3511 LS Utrecht • telefoon +31 30 234 20 40 
IBAN NL46INGB000Qa36884 • BIC INGBNL2A • KvK 3007363S • BTW NL02152279Q B01 



Verkoop nooit uw postzegels 
Voordat u met ons contact hebt opgenomen. Verkopen is geen kunst, 

want iedereen geeft u de hoogste en beste prijs. Of nog erger, belooft u de beste 
resultaten bij een (eventuele) verkoop! 

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

Bij verkoop op een gemiddelde veiling rekent de veilinghouder toch 20% voor de koper en 
20% voor de verkoper. Dit is 40%. Bij een verkoop van 100,- euro krijgt u maar 80,- euro, maar de 

verkoper moet wel 120,- euro betalen en meestal moet u maanden op uw geld wachten! 

Dit is 50% meer dan wat u krijgt!!!!!! 
Mocht u overwegen uw collectie, verzameling of doubletten te verkopen, 

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

Postzegelhandel Zeist 
Bachlaan 76 3706 BD te Zeist. Tel 0346351705 Fax 0306560277 

Of bezoek ons kantoor/winkel, vrijdags van 10 uur tot 17 uur 
Stemerdingweg 12B te Soesterberg, Internet info@pzhzeist.nl 

Wilt u ook onze gratis maandelijkse prijslijst ontvangen bel dan nu. 

mailto:info@pzhzeist.nl


PüiSTZtGELVEILING W t - , 

Runffloflo l^ 
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Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam - Postbus 2859 - 3000 CW Rotterdam 
T: 010-2130986 F: 010-2131730 E: rynmond@xs4all.nl W: rynmond.com 

Onze 68̂ ^̂  veiling was een groot succes 
Enkele resultaten (incl. opgeld) 

l 
H 

inzet 650 opbrengst 2650 

If I ' l l 

1 3^-^'-^m 

KENYA UGANDA 
TflNBANVIK» 

inzet 500 opbrengst 1550 

inzet 80 
opbrengst 260 

W^mmmmmmmmmmm 

ÉftÉÉMÉMAMAÉÉÉMÉÉlÉÉIÉ 
inzet 100 opbrengst 260 

inzet 50 
opbrengst 160 

nzet 55 
opbrengst 160 

inzet 36 
opbrengst 120 

inzet 50 
opbrengst 150 

Inleveren voor de 69̂ ^̂  veiling is mogelijk t/m 7 april 

[i\N verzameling In deskundige en betrouwbare handen 

mailto:rynmond@xs4all.nl
http://rynmond.com


UIT DE WERELI aVAN DE FILATELE 

GULDEN POSTZEGEL TOT 1 NOVEMBER GELDIG 

Tien jaar na de invoering 
van de euro blijft de 
gulden postzegel nog tot 
1 november geldig. 
Daarna wordt deze ongel
dig als frankeermiddel. 
Nederland is één van 
de weinige landen in de 
eurozone die nog oude 
postzegels in de valuta 
van vóór de invoering van 
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de euro in 2002 toestaat. 
Onder andere Duitsland, 
Spanje, Portugal en Ierland 
hebben dit direct bij de 
invoering van de euro af
geschaft. Arno van Bijnen, 
directeur Commercie bij 
PostNL: "Nederland gaat 
nu per 1 november stoppen 
met het gebruik van de 
oude gulden postzegel. Er 
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^Lnederlan 
worden steeds minder gul
den zegels geplakt, terwijl 
de kosten voor het verwer
ken van deze postzegels 
gelijk blijven. PostNL kent 
veel moderne fran keerme
thoden om haar klanten 
te bedienen en dit aanbod 
wordt continu vernieuwd 
en aangepast aan de 
klantwensen." 

LETUND EN DE EURO 

Dat de overheid van Let
land graag de euro wil in
voeren, wordt door de re
gering van deze Baltische 
staat niet onder stoelen 
of banken gestoken. Het 
land, dat sinds 2004 lid is 
van de Europese Unie en 
ook is aangesloten bij de 
Economische en Monetaire 
Unie, streeft naar invoe
ring van de gemeenschap
pelijke munt per 1 januari 
2014. In oktober vorig jaar 
zei premier Valdis Dom
brovskis, dat het land 
voldoet aan de meeste 
criteria die aan toetreding 
worden gesteld. Zo liggen 
de staatsschuld en het 
begrotingstekort onder 
de normen die door het 
stabiliteitspact worden 
gesteld. Ondanks dat er 

nog geen afspraken over 
toetreding zijn gemaakt, 
lopen de postale autori
ten al vooruit om aan de 
invoering van de nieuwe 
munt te wennen. Eind 
januari verscheen een 
zegel met een dubbele 
waardeaanduiding. Het 
zegel, een ontwerp van 
Janis Uzrauos, toont een 
crossfietser die loskomt 
van de grond. De dubbele 
waardeaanduiding is 0.35 
Lvlen€o.50. 

MUTATIES 

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

Dordrecht 
De Dordtse Postjager: 
wijziging email adres: 
t^ secretaris.postjagerO 
gmail.com. 

Nijmegen 
FV Noviopost: wijziging 
secretariaat: 
Drs.W.). Nelissen, Heidepad 
8,6584 CX Molenhoek, 

telefoon 0243584332, 
KI secretariscSnoviopost.nl. 

Mutaties op dit overzicht 
kunt u uitsluitend sturen 

aan: Mevr. E. Braakensiek, 
Prins Willem Alexander
laan 41,3273 AS Westmaas, 1 
B e.braakensiek(5)tele2.nl. | 
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CULTURELE HOOFDSTEDEN VAN EUROPA 2013 

en de gemeenschappe
lijke kenmerken van de 
verschillende Europese 
culturen. Hiermee wordt 
volgens de initiatiefne
mers een belangrijke 
bijdrage geleverd aan het 
elkaar beter leren kennen 
van de burgers binnen 
de Europese Unie. In 1985 
werd de titel voor het 
eerst verleend. In dat jaar 
ging de Griekse hoofdstad 
Athene met de eer strijken. 
De Nederlandse steden 
Amsterdam en Rotterdam 
werden resp. in 1987 en 
2001 tot Culturele Hoofd
stad gekozen. Zowel Frank
rijk als Slowakije hebben 
ter gelegenheid van hun 
benoeming een speciale 
postzegel uitgegeven. 

jaarlijks wordt door het 
Europees parlement een 
Culturele Hoofdstad van 
Europa gekozen. Dit jaar 
zijn het er, evenals vorig 
jaar, zelfs twee: Marseille 
(Frankrijk) en Kosice (Slo
wakije). De achterliggende 
gedachte van het instituut 
Culturele Hoofdstad is 
het onder de aandacht 
brengen van de diversiteit 
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Koning 
WillcmAlcxandc 

N E D E R L A N D 

TWEELUIKZEGELS TROONSWISSELING 

Laatste postzegel 
koningin Beatrix en 
eerste koning Willem

Alexander 

PostNL presenteerde 
op 8 februari de eerste 
postzegels van het histo

rische moment, waarop 
koningin Beatrix opge

volgd wordt door koning 
WillemAlexander. Het 
gaat om een tweeluik 
met de laatste postzegel 
van de koningin en de 
allereerste postzegel van 
de koning. Het Konink

lijke tweeluik bevat naast 

vijf postzegels van de 
koningin en vijf postze
gels van de koning ook 
bijzonder fotomateriaal 
van moeder en zoon. De 
postzegels zijn direct 
online te bestellen, waar
bij de postzegels van de 
Koningin vanaf 25 maart 
leverbaar zijn en de eer

ste postzegels van Koning 
WillemAlexander na zijn 
inhuldiging, halverwege 
mei 2013. 
Het tweeluik is verkrijg

baar online via www. 
postnl.nl en bij Bruna

vestigingen. De post

^̂ v̂ 
zegels hebben waarde ' 
Nederland 1, bedoeld 
voor brieven tot 20 gram 
met bestemming binnen 
Nederland. De geldig
heidstermijn is onbe

paald. 
Direct na de inhuldiging 
van Koning Willem

Alexander geeft PostNL 
een inhuldigingszegel 
uit. Deze zegel is een 
tussentijdse zegel totdat 
PostNL de permanente 
postzegel ter ere van de 
nieuwe Koning later dit 
jaar uitgeeft. 

http://gmail.com
http://postnl.nl


HARTIG EN FRAZAO WINNAARS FEPA MEDAILLES 2012 

Dieter Hartig 

Het FEPA bestuur 
heeft de FEPA 
Medailles 2012 toe
gekend aan Dieter 
Hartig (D) 
voor uitzonderlijke 
diensten aan de 
georganiseerde 
filatelie; en aan Luis 
Virgilio De Brito 
Pereira Frazao (P) 
voor zijn uitzonder
lijke filatelistische 
studie en onder
zoek als auteur van 
"Pre Filatelia Portuguesa. Marcas postais 
utilizados em Portugal continental na 
época préadesiva (1799/1853) (Postzegels 
gebruikt in Portugal in de voorfilatelie
periode (17991853). Andere kandidaten 
waren Hannu Kauppi (SU), Valter Astolfi 
(I), Briefmarken
und Miinzensamm
lerverein  Gmun
den (A), Postal 
History Committee 
 Hungarian Stamp 
Federation (Ma
beosz)  Budapest 
(H), Unione Itali
anaCollezionisti 
Olimpici e Sportivi 
(UICOS)  Rome (I). 
Meer info; http;// 
fepanews.com/ 
fepacertificate/ Pereira FrazSo 

Briefmarken und 
Münzensammlerverein 

75 Jahre 

1937«2J1SI^2012 
Gmunden 

MABEOSZ 

RECTIFICATIE 

In het interview met directeur Arnoud 
van Aalst van het Museum voor 
Communicatie door Paul van Beek afge

lopen maand is abusievelijk een 
verkeerde website vermeld. Het moet 
www.postzegelontwerpen.nl zijn. 
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Postzegelprij svraag 
van 1920 
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Vormgeving op formaat 

De jury van de L.H. Tholentrofee roept kandidaten op 
mee te dingen naar de 

LH. Tholentrofee 2012 

Voor deze prijs voor de beste filatelistische rubriek 
of bijdrage in de nietfilatelistische pers komen 
uitsluitend bijdragen in de Nederlandse taal in 

aanmerking. 
Lezers van 'Filatelie' kunnen de jury opmerkzaam 

maken op filatelistische artikelen die in het jaar 2012 in 
de nietfilatelistische pers zijn verschenen en die naar 

zij menen voor bekroning in aanmerking komen. 

Voordrachten kunt u zenden aan de secretaris van de 
jury van de L.H. Tholentrofee: 

L.F.C. Elzinga 
Schalmei 5,4876 VC EttenLeur 

Voordrachten moeten vergezeld gaan van (een 
kopie van) de bijdrage die voor bekroning wordt 

voordragen. De voordracht moet uiterlijk 14 maart 
2013 door de secretaris van de jury zijn ontvangen. 

Filatelie 
blad voor postzegelverzamelaars 
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NOTRE DAME 850 JAAR 

Een blokje met twee zegels 
dat onlangs verscheen, 
schenkt aandacht aan het 
850jarig bestaan van de 
Parijse Notre Damekathe
draal. Op de zegels staan 
afbeeldingen van enkele 
van de glasmloodramen 
die het monumentale 
gebouw telt. Op de zegel 
van €1.05 zien weeën 
boer die graan oogst en 
op de zegel van € 1.55 staat 
een Madonna met Kind 
afgebeeld. 
De bouw van de kerk 
gebeurde in opdracht van 
de bisschop van Parijs, 
Maurice de Sully. De eerste 

steen werd in 1163 gelegd 
door paus Alexander III. 
In totaal was met de bouw 
een periode van 170 jaar 
gemoeid. Het gotische 
gebouw heeft de vorm 
van een kruis en is 130 
meter lang. Voor de bouw 
is gebruik gemaakt van 
eikenhout afkomstig uit 
een bos van 21 ha. Het 
totale gewicht aan lood, 
dat IS gebruikt, bedraagt 
210.000 kilo. De Notre 
Dame beschikt over een 
van de mooiste orgels 
ter wereld. De kerk biedt 
plaats aan ruim 6.000 
personen. 

850« ANNIVERSAIKE DE IA CATHÏDRAIJE NOTREDAMH DE PARK 

http://fepanews.com/
http://www.postzegelontwerpen.nl


VERZAMELGEBIEDj EDERLAND 
Samenstelling Rem Bakhuizen Van Den Brink 
Email dziewon@xs4all nl 
Website www galeoptix nl/fila/druktech htm 

ARCADIS EN KNHM 

Op 28 januari verscheen 
een blok van tien verschil
lende zegels ter gelegen
heid van het 125iarige be
staan van de Nederlandse 
Heide Maatschappij. 
De zegels zijn gedrukt in 
5kleuren [geel, magenta, 
cyaan en zwart plus fosfor] 
offset bij Cartor Secu
rity Printing, Frankrijk. 
Formaat 36x25mm met 
een perforatie van 24/17 
tanden hor./vert. = 
1333313600. De oplage is 
240.00 blokken. 

:>i't<.tALE ZEGEL VAN BRUNA 

Een Valentijnsdag actie van 
Bruna' Koop een Valentijns
kaart voor € 2 oo€ 2 50 
en je krijgt de frankering 
erbij in de vorm van een 
blokje met een zegel. De 
zegel wijkt qua tanding en 
formaat af van de Paping

zegels Verschenen medio 
januari 2013. Gedrukt m off
set bijJESP te Haarlem Het 
formaat is 30 0x40.5mm 
i.p.v. de gebruikelijke 
30.0x40.0mm, de perfora
tie met 21/27 tanden h/v = 
14.000:13.333

154 

Jubiteumzegets van |an Lmders Al 50 jaar het voordeel van het zuiden 
BIJPLAKZEGELS ONTWERP WALTER NIKKELS VAN 3, 5 EN IOC IN OFFSET 
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SPECIALE ZEGEL VAN JAN LINDERS 

De supermarktketen Jan 
Lmders in het zuiden van 
het land verkoopt een 
blokje met vijf verschillende 
(elk 2x) zelfklevende zegels 
in het formaat van de Eek

hoornzegels. Gedrukt m off
set bij JESSP te Haarlem. Het 
formaat is 30.0x40.0mm 
i.p.v 30.0x40.0mm, de 
perforatie met 20/28 tan
den h/v = 13,333 14.000 

ZAKELIJKE ZEGELS ONTWERP BIUK 

De hangboekjes met 50 
zegels '1' waren tot voor 
kort gedrukt m offset bij 
Walsall Security Printing 
in Walsall, bij Birmingham, 
Engeland. Een nieuwe or
der werd geplaatst bij JESP 
m Haarlem. Deze zegels 
hebben een zelfde layout 
van het boekje zij het 
dat het hangoog anders 
IS. Ook IS de aanduiding 

voor de plaatnummers 
verdwenen. 
De zegels zelf hebben een 
andere slittanding, het 
raster is veranderd en de 
fosforbalk is met meer L
vormig maar lvormig. 
Slittanding met 17/14 tan
den h/v m plaats van 18/15, 
magenta raster onder een 
hoek van 15 graden i.p.v. 
45 graden. 
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Begin januari 2013 zijn de 
bijplakzegels die eerder 
m rakeldiepdruk waren 
vervaardigd bij JESP te 
Haarlem nu uitgevoerd 
m offset verschenen. De 
sinds 1985 in gebruik 
zijnde Goebel rakeldiep
druk drukaanderol pers 
IS vorig jaar afgevoerd, 
een tweede Goebelpers 
die wat later  tijdens de 

regelmatige opdrachten 
om zegels te drukken voor 
Royal Mail, Engeland  was 
aangeschaft verdwijnt 
dit jaar. Hiermee stopt 
een lange traditie van het 
drukken m rakeldiepdruk 
sinds 1924I  en heeft de m 
2010 aangeschafte druk
aanderol offsetpers van 
MullerMartmi het werk 
overgenomen. 
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Net als bij de zegels in ra
keldiepdruk het geval was 
vertonen deze zegels de 
omgeslagen stukjes papier 
van het scheerperforaat. 
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VERZAMELGEBIEI BELGIË 
Samenstelling 
lan Borluut 
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VLINDERS 

Op 25 maart verschijnen 
twee hangblokjes met 
elk Vijf zelfklevende 
zegels van (2) (= €1.54) 
resp. (1 Wereld) (= € 1.34) 
met afbeeldingen van 
vlinders, de 'Kleine Vos' en 
de 'Admiraalvimder'. De 
zegels zijn ontworpen door 
Marijke Meersman. De 
hangblokken kosten € 7.70 

resp. € 13,40 en worden 
slechts als geheelen 
bloc  verkocht. De hang
boekjes zijn gedrukt in 
vierkleuren rasterdiepdruk 
op een Goebelrotatiepers 
m de Zegelwerkplaats m 
Mechelen. Barcode +76134 
resp.+76141 bovenin het 
blok. 
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Info tanfs? 

www bpost be/tanfs 

Info tarieven' 
www bpost be/ 

tarieven 

BELGISCHE CHOCOLADE 

Eveneens op 25 maart 
versch ijnt een blok met 5 
zegels van (1 Wereld) 
(= € 1.34). 'Belgian Choco
late'm vijf varianten ha
gelslag, brokken chocolade 
opgestapeld, een hartje uit 
chocolade, een boterham 
met chocolade pasta en een 
plak chocolade fondant. 
Met geur en smaakeffec
ten m de inkt en de gom. 
Het ontwerp is van Katleen 
Miller en Tony LeDuc De 
postzegels zijn gedrukt m 
offset bij de Zegelwerk

plaats te Mechelen. 
Het zegelformaat is formaat 
3  27.66x40 2omm cq 
40.20x27 66mm voor de 
onderste twee zegels. Een 
perforatiemaat 111/2 16/23 
tanden hor./vert. cq 23/16 
voor de onderste twee 
zegels. Geen perforatie 
naar de zijranden van het 
blok. Barcode +75465 links 
onderin het blok. 

100 JAAR RONDE VAN VLAANDEREN 

Ook op 25 maart verschijnt 
een blok met 10 [=5x2] 
zegels van (i)(=€ 0.77) 
met de afbeelding van een 
wielrenner die moeizaam 
de weg naar boven op 
fietst Ontwerp Luc Derycke 

naar een foto van Stephan 
Vanfletteren . 
De postzegels zijn gedrukt 
op in offset bij de Zegel
werkplaats te Mechelen. 
Het zegelformaat is for
maat 3  27.66x40 2omm 

 met een perforatiemaat 11 
1/2 16/23 tanden hor /vert. 
Boven en onder met 1 gat 
doorlopende perforatie, 
links en recht geheel door
lopend. Barcode +75458 
links onderin het blok. 

RONDE VAN VLAANDEREN 1913-2013 TOUR DES FLANDRES 
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ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan 
de abonnees van 
De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, etc. 
graag doorgeven aan de 
ledenadministratie van 
De Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 018340 39 52 

TOESTEMMING 
Het overnemen van artikelen 
De Posthoorn is toegestaan, 1 
alleen met bronvermelding. 
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WINNAAR ELFSTEDENTOCHT 18 JANUARI 1963 REINIER PAPIHG 
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DE BARRE WINTER VAN 1963 
Vijftig jaar geleden be
leefde Nederland een van 
de strengste winters aller 
tijden. Het was de koudste 
winter van de twintigste 
eeuw. Tussen december 
1962 en februari 1963 was 
de gemiddelde tempera
tuur in De Bilt  3,1 graden. 
De normale gemiddelde 
temperatuur voor die 
periode is ♦2,6 graden. Een 
van de koudste dagen in 
die winter was 18 januari. 
Uitgerekend op die dag 
werd de Elfstedentocht 
gereden. Het was een bar
re tocht, 's Ochtends vroor 
het op sommige plaatsen 
21 graden en er stond 
een harde wind, waar
door het nog veel kouder 
aanvoelde. Onder deze 

HONDEN ALS 
REDDENDE ENGEL 
In Liechtenstein is een leuke 
postzegel uitgegeven met 
daarop twee honden van 
de hondenhulpdienst. Deze 
honden worden ingezet als 
er een bericht komt dat er 
mensen onder de sneeuw 
zijn terechtgekomen. De 
honden zijn er speciaal 

I f i t t i lV l l t l i l t 

op getraind om mensen 
onder de sneeuw op te 
sporen. Daardoor is het 
mogelijk om in een situatie 
waarin elke seconde telt 
hulp te verlenen. De eerste 
oefeningen met honden bij 
de reddingsdienst vonden 
plaats in 1974

Fürstentum 
Liechtenstein 

omstandigheden waren er 
veel uitvallers. Van de 568 
wedstrijdrijders die aan 
de start verschenen, zou
den er uiteindelijk maar 
57 op tijd de finish halen. 
Bij de toertochtrijders was 
de uitval nog groter. Van 
de 9294 toertochtrijders 
waren er aan het eind van 
de dag maar 89 die hun 
Elfstedenkruisje zouden 
krijgen. Reinier Paping, 
de winnaar van deze 
twaalfde Elfstedentocht, 
werd onlangs afgebeeld 

op een postzegel. 
Op veel plaatsen in het 
land bleef het bijna drie 
maanden achter elkaar 
vriezen. Het IJsselmeer was 
al voor de kerst dichtge
vroren. Even leek het erop 
dat in het nieuwe jaar de 
vorst voorbij was. Er was 

' W e gladbeid door'lJMc ^ Ï M S » MD< 
nenwegen, voor«! Isoven de ipsote ri
vieren, dient mep nog zeer vdcmtieh« 
tig té rjtjdea Dat geldt Ĵ  >et taU
zonder voor de provlnde QrqiBtngto. 

Roodotn AaiaterdMtt tdtttt htt glédJ 
Voor bet eersl la de KeBcbttdeaiA 
moest de PTT 4Mr bMtHdten 'ÉxA 
presse'brieven in ó» gevona battel
llxig af te leveren. De taleven — 1 ^ 
In totaa} — werden voorzien vaa «m 
stroolcje met de mededèltog T>Oor 

^gladheid vertraagd'. 

een dooiaanva! begin ja
nuari met veel sneeuw en 
ijzel, maar dat was maar 
tijdelijk. Op 25 februari 
werd er een autotoertocht 
georganiseerd over het 
IJsselmeer. Pas op 5 maart 
1963 viel de dooi in en 
kwam er een eind aan de 
barre winter. 
Het aardige is dat we een 
uniek poststuk hebben 
gevonden uit 1963. Het is 
een expresse brief die op 
3 januari 1963 verstuurd 
is naar een adres met zo 
heel ver verwijderd van 
het postkantoor. Door de 
ijzel kon het poststuk niet 
zo snel bezorgd worden 
en liep het vertraging 
op. De PTT maakte een 
speciaal strookje om deze 
vertraging te verklaren. In 
een oude krant uit die tijd 
lazen we dat er in totaal 
170 poststukken om deze 
reden niet op tijd bezorgd 
konden worden. 

BRAM STOKER EN GRAAF DRACULA 
Vorig jaar was het precies 
honderd jaar geleden 
dat Bram Stoker werd 
geboren. Hij was een 
Ierse schrijver die bekend 
is geworden vanwege 
zijn verhaal over graaf 
Dracula. De Ierse post gaf 
twee postzegels uit om 
hem te herdenken. Het 
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verhaal over de graaf die 
vrouwenbloed drinkt is 
vele malen verfilmd. Nog 
steeds houden we ervan 
om te griezelen bij de 
gedachte aan de enge 
Dracula die zijn tanden zet 
m de hals van jonge vrou
wen. Stoker baseerde zijn 

boek op het korte verhaal' 
The Vampyre uit 1819. In 
de middeleeuwen leefde 
er in het huidige Roemenië 
een wrede kasteelheer 
VladTepes. HIJ staat ook 
bekend als Dracula, maar 
heeft niets met het verhaal 
van Stoker te maken. 

^'^^rww 

Volgende maand treedt 
koningin Beatrix af en 
krijgen we voor het eerst 
sinds 1890 weer een 
koning. Het is dit jaar 
wel een heel bijzonder 
koninklijk jaar. In januari 
vierde de koningin haar 
75ste verjaardag, op 30 
april vindt de troons
wisseling plaats en 

later dit jaar beginnen 
de festiviteiten vanwege 
het 200jarig bestaan 
van het Koninkrijk der 
Nederlanden. Bij de eerste 
gebeurtenis was er geen 
bijzondere postzegel, 
maar je kunt erop rekenen 
dat de andere twee fila
telistisch herdacht zullen 
worden. ,„.. 
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Verstuurt de post alleen 
maar brieven? Welnee, 
ze doen veel meer. 
inderdaad, ze bezorgen 
ook pakjes. Maar heb je 
er wel eens bij stilgestaan 

wat ze allemaal nog meer doen behalve die enveloppe 
bij jou in de bus gooien? Die andere dingen noem je 
"aanvullende diensten". Daar gaan we het deze keer 
over hebben: Post met aanvullende dienst. 
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Terug aan de afzender 
Dit IS ook een van de aanvul
lende diensten van PostNL. Als 
de geadresseerde niet meer 
op dat adres woont kan je het 
terug laten sturen. Er staan 
twee stempels op: Woont niet 

meer op het aangegeven adres, 
en: Terug aan afzender. Dus ik 
denk dat de ontvanger er mee 
naar het postkantoor is gegaan 
om deze brief naar de afzender 
terug te sturen. 

Verhuizing 
Dit IS ook een prettige service 
van PostNL. Als je verhuist, 
krijgt al je post een sticker met 
het nieuwe adres. Dus op je 
oude adres wordt meteen niets 
meer bezorgd. 

MAEJOBIE 8 THOMPSON . - ^ f i f c ^ 
SOS D«Uw«re Ave (Iwynhum 
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Deze brief maalcte een hele reis 
De afzendster postte deze brief 
op 3 mei 1950, de brief moest 
vanuit Amerika naar Batavia. 
Maar kennelijk was de geadres
seerde luitenant daar met meer. 
Iemand heeft er toen het nieuwe 
adres opgeschreven en weer m 
de brievenbus gegooid. Toen was 

^ 
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het inmiddels 1 juli 1950. En voor 
diezelfde prijs van 3 dollarcent 
IS die brief toen naar Nederland 
gestuurd en daar bezorgd. Onge
looflijk. Dat IS pas service! 

inschreibeni 
Salzwedel 

l(j^ 784 
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Een brief "met wat er in' 
Heb )e wel eens van "aange
tekend versturen" gehoord' 
Als je een belangrijke brief wil 
versturen die absoluut niet 
kwijt mag raken, laat je hem 
aantekenen Dat gaat als volgt 
je schrijft je brief, je doet hem in 
de enveloppe en je stopt er bij 
wat je ook wil versturen Adres 
er op en dan naar het postkan
toor Als je aan de beurt bent, 
zeg je "Deze wil ik aangete

kend versturen" Dan wordt hi) 
gewogen, er komt een sticker 
op en je moet bijbetalen Ja, het 
kost wel wat Als de enveloppe 
dan bij de geadresseerde is, 
belt de postbode aan Hij geeft 
de enveloppe en vraagt om een 
handtekening Pas dan is de 
aangetekende brief bezorgd 
Op deze enveloppe hier zie je 
een rode sticker van het aante
kenen 

Dit was ook een hele prettige 
aanvullende dienst )e verstuur
de iets aan iemand, maar je 
Wilde wel zeker weten dat het 
aangekomen was Dan kon 
je "aangetekend verzenden". 

maar je kon ook vragen of je een 
bewijsje terug kon krijgen dat 
de ontvanger het echt gekregen 
had Dit was goedkoper dan aan
getekend verzenden Dan kreeg 
je dit papiertje weer retour 

Ck. 
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Filatelistisch stempelen, alstublieft! 
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Zie je dat groen-witte sticker
tje' Dit IS geen aanvullende 
dienst WIJ filatelisten zouden 
dat wel willen, maar helaas 
Toch heeft de beambte op het 
postkantoor de sticker gelezen 
en gedaan wat er gevraagd 
werd mooi afstempelen 

Intussen heb je wel een beeld 
gekregen van wat er allemaal 

nog meer verzameld kan 
worden op postzegelgebied 
Dus ga eens kijken tussen alle 
oude enveloppen van je opa en 
oma en misschien kom je ook 
van die bijzondere aanvullende 
diensten tegen Maak er een 
verzameling van En iedere keer 
komt er weer wat bij 
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ANTWOORDEN PUZZEL DECEMBER 2012 

Dit zijn de antwoorden van de 
puzzel van december 2012: 
1. honderd jaar; 2.1987:3
Balthasar, Caspar en Melchior; 
4. Rudolf; 5.117,50 pond. 

Na loting heeft )oeri Berger uit 
Utrecht een prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL MAART 2013 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Wat is de naam van de bijzondere bomen die op 

de eilanden van de vroegere Nederlandse Antillen 
voorkomt? 

2. Wat was het brieftarief begin 1974 voor de vierde 
gewichtsklasse? 

3. Hoe heet de schrijver die het verhaal over Dracula 
bedacht? 

4. Wie won de Elfstedentocht van 1963? 
5. Met welke aanvullende dienst kun je een brief 

versturen als je bang bent dat hij zoek raakt? 
6. In welk jaar was er in Nederland voor het laatst 

een koning? 
Stuur je antwoorden voor 1 mei 2013 naar de 
redactie van De Posthoorn, De Goedemeent 1,1447 PT 
Purmerend. 

Vergeet niet je naam, adres en PUZZEL MAART 
te vermelden. Graag filatelistisch frankeren met 
geldige postzegels! 

Meer dan 1500 jongens 
en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 
van JFN op internet: 

de StampKids Club. 
Surf naar www.stamplcids.nl 

WIST )E DAT. 
...er op de eilanden van 
de vroegere Neder
landse Antillen een hele 
rare boom voorkomt, 
dedividiviboom?De 
kruin van de boom is 
omgeknakt. Dat komt 
omdat er vrijwel altijd 
wind waait uit dezelfde 
richting, de passaatwind 

uit het noordoosten. De 
boom wordt ook wel de 
waaiboom genoemd. Hij 
komt eigenlijk voor in het 
hele Caribische gebied. 
Men zegt wel eens dat je 
als toerist op Aruba nooit 
kunt verdwalen, want als 
je naar de dividivi kijkt 
wijst hij altijd naar de 

kust in het zuiden waar 
de toeristenhotels staan. 
Lekker makkelijk dus. 

Toon Oomens 

EXTRA BETALEN 
Tegenwoordig kun je 
met allerlei sociale media 
iemand snel bereiken. Een 
bericht verstuur je binnen 
enkele seconden. Nog niet 
eens zo heel lang geleden 
was dat ondenkbaar. Er 
is een tijd geweest dat 
lang niet iedereeneen 
telefoon had. Als je toch 
"snel" iemand iets wilde 
laten weten, stuurde je een 
telegram of een brief per 

expresse. |e moest daar 
wel extra voor betalen. 
Deze briefkaart is per 
expresse verstuurd. De 
afzender kon erop rekenen 
dat de kaart dezelfde dag 
werd bezorgd. Met deze 
kaart is nog iets bijzonders 
aan de hand. Omdat de 
geadresseerde te ver van 
het postkantoor woonde 
werd er nog een onkosten
vergoeding gerekend. Het 

kostte de postbesteller 
meer dan een halfuur 
om het adres te berei
ken. Daarvoor moest de 
geadresseerde 32 cent 
betalen. Daarvoor werden 
geen postzegels, maar 
poRtzegels op de kaart 
geplakt. Aan de stempels 
kun je zien dat de kaart 
aan het begin van de 
middag in Enkhuizen werd 
afgegeven en een paar uur 
later op het postkantoor in 
Wijdenes was. 
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EEN POSTZEGELTJE MEER OF MINDER (3) 
Het poststuk dat Paul Boer 
ons had toegestuurd heeft 
tot een aantal reacties 

geleid (zie De Posthoorn, 
december 2012). We zul
len jullie die de komende 
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maanden laten zien. 
Hans Kemp stuurde ons 
een scan van een mooie 
envelop uit Haarlem met 
bestemming Amsterdam. 
Het poststuk is voorzien 
van 120 zegels van 1 cent 
en één zegel van 5 cent. 
De datum van afstempe
ling is 13 maart 1974. Met 
een frankering van 1 gul
den 25 is de envelop juist 
gefrankeerd als brief voor 
de vierde gewichtsklasse. 
Dit tarief heeft een jaar 
bestaan, van 1 september 
1973 tot 1 september 1974. 
Heb jij ook een poststuk 
met veel postzegels? Laat 
het ons weten. 

http://www.stamplcids.nl
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TROONSWISSEUNGEN EN DE VROEGSTE MAXIMAFIUE 

161) 

Toeval of niet, maar de Ne
derlandse maximafilisten 
mochten zich onlangs ver
heugen in het vinden van 
twee oude, echt verzonden 
geïllustreerde postkaar
ten rond de inhuldiging 
van de jonge Koningin 
Wilhelmina, beplakt met 
de postzegel van prinses 
Wilhelmina type hangend 
haar. Hierdoor kunnen de 
vroegste maximumkaarten 
van Nederland nu op 1898 
gelegd worden. Kaart 1 is 
nu de oudst bekende maxi-
mumkaart van Nederland, 
met als dag van verzen
ding 30 augustus 1898. Ze 
is dan prinses én nog net 
17 jaar oud. De volgende 
dag wordt ze 18 jaar en kan 
ze formeel eerst Koningin 
worden. Dat gebeurt snel 
daarna en wel op 6 sep
tember van dat jaar. Kaart 
2 is gestempeld 6 oktober 
1898 op het moment, dat 
ze echt Koningin is. De 
geïllustreerde kaarten zijn 
verstuurd uit de hoofdstad 
en de hofstad. De eerste 
zegel, waarop Wilhelmina 
als Koningin is afgebeeld, 
is in 1899 uitgegeven en 
daarvan dateerde tot nu 
toe de oudst bekende 
Nederlandse maximum-
kaart uit 1901. Kaart 3 IS 
een scène die aansluit 
met de inhuldiging, als de 
Koningin in spé van het 
Paleis op de Dam naar de 
Nieuwe Kerk schrijdt langs 
de erewacht. Het speciale 
stempel t.g.v. de tentoon
stelling Europese Vor
stenhuizen kent hetzelfde 
profiel als de Inhuldigings
zegel van 1898, maar hier 
betreft het natuurlijk de 
Amphilexuitgifte uit 1977. 
De tentoonstelling vond in 
Rotterdam plaats en niet in 
Amsterdam, zodat dit een 
kleine misfit is, maar de 
beeldovereenstemming is 
gewoon perfect. 

De volgende generatie 
Oranje vormt natuurlijk 
luliana en Bernhard. In 
1987 verscheen de zegel die 
hun 50-jarig huwelijk her
dacht met een foto van de 
betreding van het paleis 
Soestdij k bij hun verloving. 
Demaximumkaart^is 
naar een originele foto van 
die gebeurtenis en het spe
ciale stempel 4a herdenkt 
ook die gelegenheid. Van 
de inhuldiging in 1948 in 
de Nieuwe Kerk zijn geen 

maximumkaarten bekend, 
wel zijn ze later gemaakt 
met de herdenkingszegel 
uit 1990 van 100 jaar Oran
jevrouwen op de troon. 
Koningin Emma startte in 
1890 als Regentes van de 
minderjarige Wilhelmina, 
Beatrix maakt de 123 jaar 
nu vol. Kaart 5 toont de 
inhuldiging met deze zegel 
met daarop het gelijkende 
fotoportret van Juliana uit 
1948. Dezelfde zegel is ge
bruikt op kaart 6 gemaakt 
van Koningin Beatrix op 
haar rumoerig verlopen 
inhuldiging in 1980, uiter
aard in Amsterdam. 

Hoe anders wordt er sinds 
die tijd gedacht over het 
Koningshuis, dat nu veel 
populairder is. Groot 
gejuich bij de balkonscène 
met de innige kus van 
kaart 7 op de trouwdag 
van Willem-Alexander en 
Maxima. Deze maximum-
kaart werd in 2005 op de 
Internationale Maxima-
philie Salon in Corbeille-Es-
sonne in de internationale 
competitie uitgekozen tot 
de beste maximumkaart 
ter wereld van 2004. En 
dan hebben we nu de 
volgende generatie die dit 
jaar centraal op de Kinder
postzegels van 2012 stond 
en de actie tot een succes 
maakte. De nieuwe kroon-
prinses straalt geweldig op 
maximumkaart 8, zowel op 
postzegel als op de kaart 
van Royal Press. Gelijkenis 
is stellig aanwezig met die 
prachtige maximumkaart 
9 uit de jonge jaren van 
Beatrix in het kabouteruni
form van toen met de 
bekende prinsessenzegel 
van 1946. 

mailto:f2hedwardfroon@hetnet.nl
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RIJKSMUSEUM 

PostNL geeft op 25 maart 
het postzegelvel Rijksmu
seum uit ter gelegenheid 
van de opening van het 
Rijksmuseum op 13 april. 
Het postzegelvel Rijksmu
seum bevat tien postzegels 
'1' Nederland. Het postze
gelvel besteedt aandacht 
aan de opening van het 
Rijksmuseum met details 
van 24 kunstwerken. Deze 
geven een representatief 
beeld van de enorme 
collectie van het Rijksmu
seum, zowel in tijd als in 
onderwerp en techniek. 
Het velletje bevat bekende 
en minder bekende mees
terwerken uit de collectie 
van het Rijksmuseum. Het 
ontwerp is gebaseerd op 
de swipe-techniek van 
smartphones en tablets. 
Op de nieuwe website van 
het Rijksmuseum kunnen 

bezoekers zo afbeeldingen 
op hun scherm aan zich 
voorbij laten trekken. 
De afbeeldingen zijn 
thematisch gerangschikt, 
met op de eerste rij religie 
en moraal, op de tweede 
rij stillevens en natuur, op 
de derde rij beweging en 
verstilling, op de vierde 
rij eenvoud en rijkdom en 
op de vijfde rij mannen 
en kinderen. Boven aan 
de velrand staat het logo 
van het Rijksmuseum, met 
rechtsboven de naam van 
de website en de oproep 
om de collectie te ontdek
ken. 
Het postzegelvel Rijks
museum werd ontworpen 
door Irma Boom. Zij was 
verantwoordelijk voor het 
ontwerp van de nieuwe 
huisstijl en het nieuwe logo 
van het Rijksmuseum, ge-

RUKS MUSEUM 
ïi 

introduceerd in augustus 
2012. 

Het Rijksmuseum bestaat 
sinds 1885 toen het huidige 
gebouw, ontworpen door 
architect Pierre Cuypers, 
in gebruik werd genomen. 
Het Rijksmuseum biedt 
de bezoeker opnieuw een 
uitgebreid overzicht van 
kunst en geschiedenis van 
de late middeleeuwen tot 
het heden. Tot de topstuk
ken behoren schilderijen 
van Rembrandt, Frans 
Hals en Johannes Vermeer, 
beroemde poppenhuizen, 
het zilver van de gebroe
ders Van Vianen en het 
Delftsblauwe aardewerk. 
Verwacht wordt dat na de 
heropening het Rijks
museum 1,5312 miljoen 
bezoekers per jaar zal 
ontvangen. 

ONTDEK DE COLLECTIE . 

RUKSMUSEUM.NL l 
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î H ĵ ^^^ l̂ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

T^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 

ikWÊÊÊ^^M 

UÊ 
^^m 
mi ^^^^1 
^^1 

l ^ 

111111111111111111IIII III l l l 
'714341"077769" 

ARTIKELNUMMER 3Ï0551 
DATUM AANVANG VERKOOP 
;S MAART 2013 

mm 

In opmaat naar de ope
ning lanceerde het Rijks
museum in oktober 2012 
op zijn website een nieuwe 
applicatie, genaamd Rijks-
studio. Dit is een voor de 
museumwereld innova
tieve digitale toepassing 
waarin een groot deel 
uit de Rijksmuseumcol
lectie voor iedereen gratis 
beschikbaar is. Rijksstudio 
bevat 125.000 bekende, 
onverwachte en verras
sende beelden om tot in 
detail op in te zoomen, om 
aan te raken, te liken en 
om zelf mee aan de slag 
te gaan. 

Na 10 jaar verbouwen, 
renoveren en restaureren 
is op zaterdag 13 april 
2013 de Grand Opening 
van het nieuwe Rijksmu
seum. Nooit eerder werd 
een nationaal museum zo 
volledig vernieuwd. De 
Spaanse architecten Cruz 
en Ortiz maakten van het 
ige-eeuwse gebouw een 
open museum van de 21e 
eeuw, met licht en ruimte, 
met een entreegebied 
van allure, state-of-the-
art-faciliteiteneneen 
splinternieuw Aziatisch 
Paviljoen. De Parijse archi
tect Jean-Michel Wilmotte 
ontwierp de inrichting van 
de zalen waarbij modern 
design en ige-eeuwse 
grandeur samengaan. 
Ook de presentatie van de 
wereldberoemde collectie 
van het Rijksmuseum is 
nieuw. Voor het eerst volgt 
de bezoeker een chrono
logisch parcours van 80 
zalen en vertellen 8000 
voorwerpen van kunst en 
geschiedenis het wonder 
van 800 jaar Nederlandse 
cultuur van de middel
eeuwen tot nu. Alleen de 
wereldberoemde Nacht
wacht keert terug op zijn 
oorspronkelijke plaats. Het 
Rijksmuseum is als enige 
belangrijke nationale mu
seum ter wereld 365 dagen 
per jaar open. 

Het velletje is verkrijgbaar 
bij de Bruna-winkels, de 
Collect Club in Groningen 
en via de Onlinewinkel op 
www.postnl.nl/collectclub. 

POSTZEGELUITGIFTE-
PROGRAMMA EERSTE 
HALFJAAR 2013: 

25 maart 
Rijksmuseum 
Da's toch een kaart waard! 
1001 vrouwen 

22 april 
Europapostzegels: 
Postauto's 
Nederlandse schrijvers 

20 mei 
Mooi Nederland 2013: 
Noord-Vel uwe 
Mooi Nederland 2013: 
Verzamelvel 

17 juni 
Wereld Bloeddonordag 
Molens in Nederland 

lil 
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OPEN KUSSE, EINDELIJK ERKEND 

Tijdens het 72ste F.I.P. Con
gres, gehouden op 24 juni 
2012 te Jal<arta, Indonesië, 
is de Open Klasse een vol
waardige l<lasse geworden 
voor wedstrijdtentoonstel
lingen op nationaal en 
internationaal niveau. De 
Open Klasse is jarenlang 
'experimenteel' geweest 
en het reglement, alsmede 
de richtlijnen, bleven 
vaag. Aan de onduide
lijkheden is nu een einde 
gekomen. Binnenkort 
worden de richtlijnen met 
betrekking tot de Open 
klasse gepubliceerd op de 
website van de KNBF. 
Met de Open Klasse wordt 
getracht de mogelijk
heden te verbreden 
op het gebied van het 
tentoonstellen. Met deze 
klasse wordt het inzenders 
toegestaan om andere dan 
filatelistische objecten te 
gebruiken om de ontwik-
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keling van het thema te 
versterken of aanwezig 
filatelistisch materiaal te 
verduidelijken. Het opent 
de mogelijkheid om meer 
onderzoeksresultaten te 
tonen door het filatelistisch 
materiaal te plaatsen in sa
menhang met daarbij be
horende culturele, sociale, 
industriële, commerciële 
en andere achtergronden. 
Daardoor kan de kennis 
over het thema verder 
worden verdiept of ver
breed. Door het toestaan 
van het inbrengen van 
niet-filatelistisch materiaal 
in inzendingen in de Open 
Klasse worden verzame
laars gestimuleerd om 
deze wijze van verzamelen 
en tentoonstellen te gaan 
beoefenen. Nieuwe verza
melaars kunnen door deze 
wijze van verzamelen en
thousiast worden gemaakt 
wat ten goede komt aan de 
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uitoefening van de hobby. 
De inzending moet uit ten 
minste 50% filatelistisch 
materiaal bestaan. Het is 
geen vereiste dat het niet-
filatelistische materiaal 
uit maximaal 50% van de 
inzending beslaat. Echter, 
de spreiding van hetniet-
filatelistische materiaal 
over de gehele inzending 
kan invloed hebben bij 
de beoordelingscriteria 
'behandeling/uitwerking' 
en'materiaal'. 

Als voorbeeld, een inzen
ding over het Koninklijk 
Huis. Daarbij mogen 
Koninklijke onderscheidin
gen niet ontbreken. Het 
is dan mogelijk om echte 
onderscheidingen te laten 
zien (naast de postzegel 
met de afbeelding van de 

Militaire Willemsorde) en 
natuurlijk een Staatscou
rant (geen kopie maar 
echt) waarin het verlenen 
van dergelijke onderschei
dingen worden bekend
gemaakt. De Open Klasse, 
een nieuwe uitdaging om 
deel te nemen aan wed
strijdtentoonstellingen. 

GOUDEN BONDSSPELD VOOR BEATRIX WALTMANN-STEUNENBERG 

Op 5 januari hield de 
Nederlandse Vereni
ging voor Thematische 
Filatelie (NVTF) haar eerste 
contactdag van 2013 in 
Dieren. Zoals gebruikelijk 
was het een gezellige 
bijeenkomst. Niet alleen 
veel goede wensen voor 
het nieuwe jaar werden 
uitgewisseld, maar er werd 
ook een veiling gehouden, 
waren handelaren aan
wezig met mooie thema
tische poststukken. Ook 
gratis materiaal stond ter 
beschikking en Joke van 
Strien hield een boeiende 
thematisch-filatelistische 
PowerPoint presentatie 
over de geschiedenis van 
Hongarije. Hoogtepunt van 
de bijeenkomst was een 
verrassing. De heer Mol 
was namens het bestuur 
van de KNBF aanwezig om 

een Gouden Bondsspeld uit 
te reiken. Hij werd daartoe 
in de gelegenheid gesteld 
door NVTF-voorzitter Henk 
den Duijn, die wel wist wie 
deze speld zou krijgen. 
Buiten het bestuur van de 
NVTF wist niemand het, 
zoals de gegadigde zelf. 
Zij stond toevallig dicht bij 

de spreker en zodoende 
al meteen vol in het zicht 
van alle toehoorders. Groot 
was haar verrassing toen 
ze hoorde, dat zij de speld 
mocht ontvangen, 'ik had 
mijn zilveren speld niet 
eens op!', meldde ze na 
afloop van de ceremonie 
enigszins beschaamd. 

Beatrix kreeg de speld 
vanwege haar meer dan 
30-jarige deelname in het 
bestuur van de NVTF, waar 
ze ook tal van andere, 
niet-bestuurlijke functies 
bekleedde. Voorzitter 
Henk den Duijn voegde 
aan de speld nog een 
prachtige bos bloemen toe 
en velen kwamen daarna 
naar voren om Beatrix te 
feliciteren. Zelden heb ik 
iemand zo zien stralen. 
Ze was zeer onder de 
indruk en liet weten, dat 
ze haar werkzaamheden 
nog steeds met veel plezier 
uitvoert met de steun van 
haar echtgenoot Ton en 
er nog niet over denkt 
om ermee te stoppen. De 
vereniging is heel blij met 
functionarissen zoals zij! 

Henk van Zutphen 

mailto:raven@knbf.nl
http://www.knbf.nl


TWEE COMMISSIES 

Op zaterdag 19 janu
ari 2013 is een algemene 
vergadering gehouden, 
die bijeen was geroepen 
op verzoek van enkele 
leden (verenigingen) in 
verband met het aftreden 
van de voorzitter en de 
secretaris met ingang van 
31 december 2012. 
Nadat een aantal leden 
(de meerderheid naar 
aantal stemmen) heeft 
aangegeven, dat naar 
hun mening het bestuur 
amateuristisch en niet 
zakelijk heeft geopereerd. 
geen toekomstvisie heeft 
en niet naar behoren is 
omgegaan met het afge
sproken beleid, heeft het 
bestuur besloten als ge
heel per eerstvolgende al
gemene vergadering op 
20 april 2013 af te treden. 
Het zittende (demissionai

re) bestuur zal tot die tijd 
de lopende zaken voor de 
bond afwikkelen. 
In verband met de ont
stane situatie is tijdens de 
algemene vergadering 
besloten twee commissies 
in het leven te roepen. De 
eerste commissie gaat on
derzoeken hoe de proble
men binnen het bestuur 
van de KNBF zijn ontstaan. 
De tweede commissie 
gaat onderzoeken welke 
personen bereid zijn om 
een nieuw bestuur van de 
KNBF te gaan vormen. 

De eerste commissie 
bestaat uit de volgende 
leden: 
Deheerlr. |.G. vander 
Laan (Federatie I.V. 
Filatelica Kampen en NFV 
'Skandinavië') 
De heer J.Th.M. Bongarts 
(secretaris hoofdbestuur 
Federatie I.V. Filatelica) 

De heer C. H.M.A. van den 
Bosch (Eindhovense Filate
listen Vereniging) 

De tweede commissie 
bestaat uit de volgende 
leden: 
De heer W.A.A.M. Nobelen 
(voorzitter hoofdbestuur 
Federatie I.V. Filatelica) 
Deheer).W. Kraaibeek 
(FV Veendam, tevens 
penningmeester hoofd
bestuur Federatie I.V. 
Filatelica) 
De heer H.W. den Duijn 
(voorzitter Nederlandse 
Vereniging voor Themati
sche Filatelie) 

De commissies zullen 
op 20 april 2013 verslag 
uitbrengen. 

Sjoerd Bangma 
waarnemend secretaris 
KNBF 

VOORDELENGIDS 

Heeft u al een account aangemaakt op de website van 
www.voordelengids.eu Niet? lammer! Want met de KNBF 
Bondspas kunt u profiteren van vele voordelen die aan 
de pas verbonden zijn. Met uw Bondspas kunt u via de 

webshop aankopen doen 
tegen de laagste prijzen. 
En u kunt 8% tot 10% 
korting krijgen op reizen 
die via de website zijn 
geboekt. Wilt u daarvan 
profiteren? Neem dan de 
volgende stappen. 

KNBF 
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1. Ga naar www.voordelengids.eu. 
2. Klik op inloggen. 
3. Vul bij emailadres of klantnummer het nummer in van 

uw Bondspas. 
4. Vul bij wachtwoord de eerste vier letters in van uw 

vereniging en de laatste twee cijfers van uw Bondspas
nummer. 

Een wereld van voordelen gaat voor u open! En om op de 
hoogte te blijven van nieuwe aanbiedingen kunt u zich 
abonneren op de nieuwsbrief. De Voordelengids, maak 
er gebruik van. 

FiUTELISTENGROEP 'HET BALTISCHE GEBIED' 

De Filatelistengroep 'Het 
Baltische Gebied' is een 
club van verzamelaars 
van postzegels van de 
Baltische landen. De 
activiteiten van de groep 
zijn met name gericht op 
vergroting en versprei
ding van de filatelistische 
kennis betreffende deze 
verzamelgebieden. Daarbij 
spelen de bijeenkom
sten, het tijdschrift en de 
onderlinge, persoonlijke 
contacten een belang
rijke rol. De leden van 'Het 
Baltische Gebied' houden 
zich bezig met een scala 
aan verzamelgebieden. De 
meesten richten zich op de 
zegels, de stempels of de 
postgeschiedenis van een 
of meer van de onafhanke
lijke staten Estland, Letland 
of Litouwen in de periode 
19181940. Het verzamelni
veau loopt daarbij uiteen 
van 'beginnend' tot zeer 
gespecialiseerd, waarbij 
het ene vaak leidt tot het 
andere. 

Als voorbeeld de zegels 
van Letland van 1918 en 
1919. Vanwege papier
schaarste liet de onafhan
kelijk geworden republiek 
Letland in 1918 postzegels 
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drukken op de achterzijde 
van Duitse stafkaarten. De 
stafkaarten waren gedrukt 
in zwart, waarbij de hoog
te! ijnen in bruin waren 
aangebracht. Ze bestaan 
zowel getand als onge
tand. Of ongetand aan drie 
zijden. Ook op gelinieerd 
papier (dunne blauwe 
lijntjes) komen de zegels 
voor. Of op heel dun, zoge
noemd sigarettenpapier. 
Men ziet duidelijk de druk 
van de zegel doorschijnen. 
Maar ze bestaan ook op 
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normaal, dikker papier. 
Aanvankelijk voelden 
vele verzamelaars zich 
tot de Baltische landen 
aangetrokken, omdat 
het om een 'afgesloten' 
verzamelgebied zonder 
nieuwtjes ging. Dat laatste 
is inmiddels niet meer 
waar, en al verzamelende 
bleek 'afgesloten' ook een 
zeer relatief begrip, omdat 
de Duitse en Russische 
perioden vóór 1918 en na 
1940 posthistorisch zeer 
interessant zijn. 
Tweemaal per jaar houdt 
de groep een bijeenkomst 
in Geldermalsen, meestal 
in april en oktober. Vanaf 
de eerste bijeenkomst in 
1982, wordt hierbij een 
vaste, alom gewaardeerde 
formule gevolgd. Na een 
kort huishoudelijk deel 
volgt een filatelistische 
bijdrage, meestal verzorgd 
door een van onze leden. 
De gezamenlijke lunch 
is een goede gewoonte 

geworden en na afloop 
daarvan storten de aanwe
zigen zich vol overgave op 
het postzegelen. 
In januari 1983 verscheen 
het eerste nummer van het 
tijdschrift'Het Baltische 
gebied'. Dit blad verschijnt 
tweemaal per jaar, in juni/ 
juli en december/januari. 
Het verenigingsblad is een 
van de manieren om kennis 
te verspreiden. In het blad 
zijn allerlei artikelen te vin
den: originele artikelen en 
herdrukken, nieuws over 
de laatste filatelistische 
ontwikkelingen in Estland, 
Letland en Litouwen, gratis 
advertenties van leden en 
literatuurrecensies. 
Voor informatie kunt u 
contact met ons opnemen 
door een email te sturen, 
email adres: redactie® 
hetbaltischegebied.nl of 
kennis te maken op onze 
eerstvolgende bijeenkomst 
op zaterdag 23 maart 2013, 
in Verenigingsgebouw 
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'Ons Huis', Herman 
Kuijkstraat 11 te Geldermal
sen (voor treinreizigers: 
ongeveer een kwartier 
lopen vanaf het station). 
Aanvanghalf elf's 
ochtends. 

Paul Walraven 

http://www.voordelengids.eu
http://www.voordelengids.eu
http://hetbaltischegebied.nl


Samenstelling: 
Walter M.A. de Rooij 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk 

Albanië 
Onafhankelijkheid 
Albanië werd in 1912 
onafhankelijk. Daarvoor 
behoorde het eeuwenlang 
tot het Ottomaanse Rijk. 
Het eeuwfeest van de 
onafhankelijkheid werd 
vorig jaar gevierd. Een van 
de hoogtepunten - voor 
ons - was natuurlijk op 28 
november de uitgifte van 
een postzegelboekje. Het 
bevat een blokje van vier 
zegels met afbeeldingen 
waarbij de vlag centraal 
staat. Het gaat om waar
den van 50,60,70 en 100 
L. Zoals gewoonlijk gaat 
het hierbij om een kleine 
oplage: 3000 boekjes. 
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De nationale vlag op de 
voorzijde van het onafhankelijk-

heidsboekje 

PTT 
In Albanië hebben ze 
nog zo'n ouderwetse PTT: 
Post, Telegraaf, Telefoon. 
Oude tijden herleven 
wanneer je dat leest. En 
die PTT bestond vorig 
jaar precies honderd jaar. 
Reden genoeg om met 
speciale postzegels te 
komen. Uitgiftedatum was 
5 december. 
Het gaat om twee zegels 
met de telefoon als mid
delpunt: 80 en 120 L. 
Ze bevinden zich in een 

blokje, waarin zich ook 
twee vignetten bevinden 
met afbeeldingen van een 
seinsleutel en een posttas 
met brieven. De blokjes 
zijn ook verkrijgbaar in 
een boekje. De oplage 
bedraagt slechts 2000 
boekjes. 

Flora onder water 
Het derde boekje in 
korte tijd kwam uit op 14 
december. Het bevat een 
blokje met twee zegels (10L 
en 250 L) met voorbeelden 
van begroeiing op de 
zeebodem. Plus enkele 
verdwaalde vissen. Ook 
van dit boekje is de op
lage maar erg klein: 2000 
stuks. 

herdrukken en boekjes 
van boekjes (zogenaamde 
chequebooks van twintig 
boekjes-of soms ook 
velletjes - in één boek) nog 
niet mee. Maar dit jaar 
komen ze fors uit de start
blokken: al 24 boekjes in 
de eerste twee maanden! 

Christmas Island - Jaar 
van de slang 
Omdat het boekje met 
de vermelding van 
beide landsnamen werd 
uitgegeven (Christmas 
Island en Australië) en de 
zegels ook in beide landen 
geldig zijn, wordt het hier 
genoemd. De boekjes 
van Kersteiland zijn 
ook gewoon In Australië 

Flora onder water 

Australië 
Boekjesvloed 
Schreef ik in het vorige 
nummer over de over
vloedige en aanhoudende 
stroom boekjes in Ca
nada (in 2012 in totaal 40 
stuks!), Australië is dit jaar 
aan een inhaalslag bezig. 
In 2012 kwam men in totaal 
aan 32 nieuwe postze
gelboekjes. En dan tel ik 
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100 jaar Post, Telegraaf en Telefoon in Albanië 

verkrijgbaar. Het gebied, 
met slechts ongeveer 1500 
inwoners, behoort tot het 
Gemenebest van Australië. 
De twee op 8 januari 
uitgegeven zegels tonen 
de ontwikkeling van het 
Chinese karakter voor 
de slang: de 60c het 
oorspronkelijke plaatje en 
de $ 1.80 het uiteindelijke 
karakter. 
Een prestigeboekje van 
$12.95 begeleidt de 
uitgifte. 

Muzikale helden 
Al jaren verschijnt er in 
januari een serie postze
gels die legendarische 
Australiërs afbeeldt. Op 
allerlei gebieden. Dit keer, 
op 18 januari, werden we 
verblijd met tien postze
gels waarmee befaamde 
musici geëerd worden. 
Stuk voor stuk groepen en 
solisten die ook ver buiten 
het Australische conti
nent grote bekendheid 
genoten. Groepen als Cold 
Chisel, Man At Wor en AC/ 

DC. Maar ook grootheden 
zoals Kylie Minogue, Olivia 
Newton-John en Paul Kelly. 
Van alle tien zegels zijn 
ook boekjes met elk tien 
60-centzegels verkrijg
baar. En, of het niet op kan, 
ook nog een prestigeboek
je dat klinkt als een orkest. 

Muzikale helden uit Australië 

Wenszegels 
Met zes zegels probeert 
de post vanaf 5 februari 
tegemoet te komen aan de 
verschillende te versturen 
wensen: een love-zegel 
met een rozenblad, een 
zegel met een orchidee, een 
huwelijkszegel, een zegel 
met eucalyptusblaadjes en 
twee zegels met Australië 
op een stukje globe. Zes 
boekjes horen erbij: vier 
met tien zegels van 60c (de 
Australiëzegels zitten sa
menhangend in één boekje, 
één met tienmaal $1.20 
(huwelijkszegel) en nog een 
prestigeboekje met de heel 
santenkraam ($ 24.95). 

Surfen 
Surfen wordt is in Australië 
waanzinnig populair. Geen 
wonder dat de post daar 
ook eens aandacht aan 
schenkt. Een serie van vier 
60-centzegels - versche
nen op 12 februari - geeft 
een klein overzicht van de 
surfgeschiedenis sinds de 
50er jaren van de vorige 
eeuw. 
Deze zegels zijn ook 
samenhangend in een 
tien stuks tellend boekje 
verkrijgbaar. Daarnaast is 
er ook weer een prestige
boekje. Prijs $12.95. 

Kleine hondjes 
Ruim één derde van alle 
huishoudens in Australië 
is in het bezit van één of 
meerdere honden. Een 
op 19 februari versche
nen serie postzegels zet 
wat kleine hondenras
sen in de spotlights: de 
dwergschnautzer, teckel, 
mopshond, Australische 
terriër en de dwergspaniël. 
Alle vijf de 60-centzegels 
zijn ook in boekjes van tien 
stuks verkrijgbaar. 

België 
Sprookjes 
Na de fabelwezens van 
vorig jaar vervolgde 
de Belgische post op 21 
januari met de tien meest 
voorkomende figuren 
uit Europese sprookjes: 
duivel, trol, spook, tove
naar, heks, kabouter, fee, 
reus, prins en elf. De tien 
zegels zijn uitsluitend in 
een boekje verkrijgbaar. 
Waarde van de postzegel 
is 1. Sinds 1 januari is dit ta
rief voor een binnenlandse 
standaardbrief € 0,67. 

Wie kent ze niet, de tien sprook
jesfiguren? 

Vlinders 
Net als vorig jaar komt 
bpost dit jaar ook weer 
met twee vlinderboekjes. 
Beide bevatten vijf zegels. 

Admiraalvlinder in Belgisch boekje 



Het ene met de afbeelding 
van een kleine vos (cijfer 
2, niet genormaliseerde 
zending tot loogr, € 1.34) 
en het andere met de 
admiraal vimder (cijfer 1, 
luchtpost wereld, € 1.24). 

Nog 7 boekjes dit jaar... 
De fototheek van Bpost 
IS onovertroffen: al ruim 
voordat het nieuwe jaar 
begint staan er alle zegels 
en boekjes van het betref
fende jaar op afgebeeld! 
Hoewel de details er nog 
niet bij vermeld staan, is 
dit voor publicaties fantas
tisch. 
Dit jaar kunnen we nog 
verwachten: 
13 april: kunstboekje Theo 
van Rysselberghe (iox 1), 
11 mei: opera, 200e ver
jaardag Verdi en Wagner 
(5X1 Europa), 

13 september: geluksze
gels, vrijdag de dertiende( 
10x1), 

Vrijdag de dertiende 

den zie het boekje. 
De twaalf zegels hebben 
het goedkopere groene 
tarief (58c). Het boekje 
komt dus op € 6.96. 

Van de haan op de ezel 

Griekenland 
Kerst 2012 
Het jaar 2013 was al aardig 
op gang toen het bericht 
kwam dat de Griekse post 
op 12 december een viertal 
kerstzegels had uitgege
ven. Twee ervan waren 
ook in boekjes verkrijg
baar. Het betreft de zegels 
van € 0.62 en € 0.78. Beide 

11 mei: Een verrassende kijk 
op wilde dieren (10x1), 

Natuur 2013 

Operaboekp 

13 september: rouwzegel 
(10X O, 
26 oktober: eindejaarsze
gel nationaal (10x1), 
26 oktober: eindejaarsze
gel internationaal (10x1 
Europa). 

Frankrijk 
Van de haan op de ezel 
springen... 
Een beetje vreemd gezegd 
voor ons: sauter du coq 
ä l'äne.lo zeggen de 
Fransen dat, waar wij het 
over de hak en de tak 
hebben. Zo verscheen er 
op 7 februari in Frankrijk 
een l<leurrijk boekje met 
plaatjes van uitdrukkingen 
met dieren. Sommige ko
men ook letterlijk vertaald 
in het Nederlands voor 
(pleurer des larmes de 
crocodile), andere komen 
ons erg vreemd voor. Wat 
te denken van: als de kip
pen tanden zullen krijgen 
(quand les poules auront 
des dents), waar wij het 
hebben over het vallen van 
Pasen en Pinksteren op één 
dag. Voor meer voorbeel

in een zelfklevende versie. 
De acht zegels in de boek
jes kosten enkele centen 
minder dan de nominale 
waarde: € 4.90 en € 6.20. 
Oplage 10.000 en 5.000 
boekjes. 

Ierland 
Huwelijk 
Er wordt kennelijk volop 
m het huwelijk getreden 
in Ierland, want elk jaar 
komt er weer een boekje 
met speciale huwelijksze
gels. Ook zo op 14 februari 
van dit. Op de zegels met 
de aanduiding N (= tarief 
binnenland 55c) staat 
een vredig tafereeltje 
met bruid en bruidegom 
afgebeeld. 

Het huweli/ksboetije van Ierland 

Wenszegels 
Ook komt men elk jaar met 
een boekje wenszegels. 
Twee stuks zullen er op 7 
maart verschijnen. De af
beeldingen zijn gebaseerd 
op schilderijen van de Ierse 
artiest Cathy Dineen. Ook 
dit boekje bevat tien zegels 
met de aanduiding N. 

Rusland 
Stadswapens van Moskou 
en Sint Petersburg 
Op 30 november gaf de 
Russische post een pres
tigeboekje uit met twee 
zegelvelletjes: één met 
het wapen van Moskou 
(Sint Joris en de draak) en 
het andere dat van Sint 
Petersburg (twee ankers 
en een scepter met een 
tweekoppige adelaar). 
Beide heijben een waarde 
van 5or. Het boekje bevat 
verder  in het Russische 
en het Engels  informatie 
over beide wapens. 

Tekening 'Bij de stiefmoeder' van 
één der zegels 

Zwitserland 
Bloemenkinderen, vlin
ders, dwergen... 
De Zwitserse schilderen 
tekenaar Ernst Kreidolf 
(18631956) wordt  in het 
Duitse taalgebied  gezien 
als de schepper van het 
moderne kinderboek. Het 
was geheel nieuw dat zijn 
boeken met gericht waren 
op kleine volwassenen, 
maar op kinderen. 
Met twee postzegels van 
elk 100 rappen werd op 7 
maart zijn 150e geboorte
dag gevierd. De zelfkle
vende zegels zijn alleen 
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Russisch prestigehoekje 

Tsjechië 
Ivan Strnad (19262005) 
In de serie Traditionele 
Tsjechische Postzegel
ontwerpen wordt dit jaar 
de grafisch kunstenaar 
Ivan Strnad geëerd. Op 
20 januari verscheen een 
boekje met acht postze
gels van lokr, plus een 
viertal vignetten met de 
voor deze kunstenaar zo 
karakteristieke spiegelmo
tieven. 

in boekjes van tien stuks 
verkrijgbaar. 

TRADICE CESKÉ ZNAMKOVÉ TVORBY 
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Het beeld van de zegel met centraal het portret van Ivan Strnad staat 

ook op de omslag 



DE TANDJES VAN DE MACHT 
BIJTEN OOK IN POST 

MELAANVULLENDE DIENSTEN 
DÊNSTtrJ 
(BEHALVE LUCHTPOST) jAN HEIJS, AMSTERDAM, LID AIJP EN 

NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

Aantekenstrookjes met 
politieke propaganda 
Op aantekenstrookjes komt nog 
relatief vaak politieke propagan
da voor. Wisseling van plaats
naam is vaak de aanleiding. In 
het St. Petersburg van begin i8e 
eeuw stond een autoritaire en on
deskundige Tsaar aan het hoofd 
van Rusland. Er was al eens een 
opstand tegen de Tsaar geweest 
en toen deze een veldslag tegen 
de Duitsers verloor wijzigde St. 
Petersburg, zijn Duits klinkende 
naam, in 1914 in de naam Petro
grad. Dit kon echter een revolutie 

Het thema van de Brievenbeurs dit jaar is geen 

gemaicicelijk thema voor mijn jaarlijicse artilcel. Politieice 

propaganda op post met aanvullende diensten als 

expresse, aantekenen, etc. Toch komt het voor. 

in 1917 niet voorkomen waardoor 
de stad Leningrad ging heten. We 
zien hier een aangetekende brief 
d.d. 2141926 naar Engeland 
met nog een aantekenstrookje 
"Petrograd" dat over gestempeld 

is met "Leningrad" (afb. 1). 

Vredesonderhandelingen aan het 
einde van de Eerste Wereldoorlog 
leidden in Versailles tot een vre
desakkoord. De Duitse Vredes

delegatie had van 1651919 t/m 
2861919 een eigen poststempel 
en een eigen aantekenstrookje 
en zo werd er propaganda voor 
ze gemaakt. Dit is hier te zien op 
een brief d.d. 2351919 (afb. z). 
Aangezien de bovenzijde van de 
envelop mist is een correct tarief 
niet goed vast te stellen. Gezien 
het handschrift op de tweede 
brief (afb. 3) is de afzender Dhr. 
Kirsch, lid van de Duitse vredesde
legatie. Op de achterzijde staat als 
afzender "Kirsch Versailles". Op 
de brief is handmatig geschreven 
"Deutsche Friedensdelegation", 
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"Gebührenfrei" en "durch Rohr
post". En dat vergt even puzzelen. 
Waarom is de brief gefrankeerd 
met 35 Pfennig als de brief "Ge
bührenfrei" ('portvrij') verzonden 
mag worden? "Gebührenfrei" 
betekent in dit geval dat de 
afzender, als lidvan de delegatie, 
het gewone port niet hoefde te 
betalen, maar wel het port voor 
de aanvullende dienst Rohrpost 
(de snelle buizenpost) in Berlijn. 
En dat was 35 Pfennig. Het zwarte 
stempeltje '12' is van het Rohr
postkantoor van verzending. Het 
nummer '17' in rood krijt is van het 
Rohrpoststation van aankomst. 
Een hele bijzondere brief met 
aanvullende dienst. 

Ook tijdens en na de Tweede 
Wereldoorlog wijzigden talloze 
plaatsnamen. Hier een brief uit 
Zagreb, Kroatië d.d. 1961943. 
Onderin het dagtekenstempel is 
de Kroatische naam verwijolerd en 
blijft de Duitse naam over. Op het 
aantekenstrookje is de Kroatische 
naam, niet heel erg overtuigend, 
doorgestreept (afb. 4). 
Dan worden er in de socialistische 
landen vele naamswijzigingen 
doorgevoerd. N.a.v. de 135e 
verjaardag van Karl Marx besloot 
men in de DDR dat de industrie
stad Chemnitz per 10 Mei 1953 
voortaan KarlMarxStadt zou 
heten. Hier een brief van 27ti
1953 met het dagtekenstempel 
KarlMarxStadt, maar nog een 

aantekenstrookje Chemnitz, over 
gestempeld met "KarlMarx
Stadt" (afb. 5). 
Na de val van het socialisme 
gebeurd dat weer bij tientallen 
steden andersom. De oude naam 
wordt weer aangenomen zoals 
op deze aangetekende brief met 
bericht van aankomst d.d. 30
91991 met het dagtekenstempel 
Neuhardenberg. Maar het aan
tekenstrookje heeft nog de oude 
naam: Marxwalde (afb. 6). 
En dat zijn diverse voorbeelden 
van politieke propaganda op een 
aantekenstrookje. Maar nu wordt 
het pas echt moeilijk. Zijn er ook 
voorbeelden van politieke propa
ganda op aanvullende diensten 
buiten de aantekenstrookjes? 
Met veel moeite heb ik er een 
gevonden. 

Aangetekende brief met 
bericht van aanJcomst 
Op 13 Januari 1935 wordt een 
Volkstemming Saarland gehou
den. Bij de Vrede van Versailles 
was al besloten dit 15 jaar later zou 
plaats vinden. Hitler ontketende 
een enorme propaganda cam
pagne voor deze volksstemming 
om deze te winnen. De stemkaar
ten werden 3,5 week eerder (op 
21121934) onder portvrijdom, 
maar wel per "aangetekende 
brief met bericht van aankomst", 
verzonden (afb. 7). Geen politieke 
propaganda voor wel ke keuze 
gemaakt moet worden, maar wel 

propaganda voor de volksstem
ming zelf. 

Telt het porto van de 
aanvullende dienst mee 
bij het Strafport? 
Wat een rare vraag zult u zeggen. 
Natuurlijk telt het mee. Maar ook 
in deze is er een uitzondering die 
de regel bevestigd. 
Eerst even een algemene toe
lichting om de politiek postale 
achtergrond te schetsen. We zijn 
in het Berlijn van 1948. In de wes
telijk geallieerde delen (het latere 
WestDuitsland) en West Ber
lijn, worden geldhervormingen 
doorgevoerd en dus komen er 
ook andere postzegels. Dit is zeer 
tegen de zin van het 'oostelijk' 
deel, de Russische bezettingszone 
incl. de Russische zone van Berlijn. 
Zij zagen dit n.l. als een voorbode 
van de opsplitsing van Duitsland 
en waren daar mordicus tegen. 
Bovendien was het een schending 
van de afspraken om Berlijn een 
aparte politieke status te geven 
en met vier Geallieerden geza
menlijk te besturen. 
Toen in West Berlijn zegels met 
een eigen westelijke opdruk 
werden uitgegeven weigerde 
de Sovjet Bezettingszone die te 
erkennen en stuurde post met 
zulke zegels terug. Het begin van 
de Berlijnse Postoorlog 19481949. 
Noodgedwongen moest men in 
'het Oosten' ook eigen postzegels 
uitgeven. Om nu te voorkomen. 

dat Oost Berlijn en de Sovjetzone 
verstoken bleven van post uit 
het Westelijk deel, waren in West 
Berlijn de postzegels uit de Sovjet
zone een tijdje geldig. Aangezien 
er ook nog geen Berlijnse Muur 
was kon men die gewoon gaan 
halen in het andere deel van de 
stad. Maar ook sigarenwinkels 
e.d. in het westelijk deel verkoch
ten deze zegels. 
De WestBerlijnse post kreeg voor 
het verwerken van deze post geen 
enkele vergoeding maar maakten 
wel veel kosten. Dat kon dus ook 
niet lang stand houden. 
Vanaf 21 maart 1949 waren de 
zegels uit de Sovjet Bezettings
zone niet meer geldig in West 
Berlijn. En vanaf 14 Juni 1949 
accepteerde men in West Berlijn 
ook geen zegels uit het 'oosten' 
meer, en belastte alle brieven met 
Strafport, in de hoop dat er dan 
wel een wederzijdse erkenning 
van de postzegels kan komen. En 
dat gebeurt uiteindelijk ook op 
1591949. 
Dat leidde tot de bizarre situatie 
dat er maandenlang geen geldige 
zegels bestonden om een brief 
van West naar Oost Berlijn en de 
SBZ te sturen, of andersom. 
Men bleef wel brieven sturen 
maar aan beide zijden werden 
deze met strafport belast alsof 
er geen zegel op zat. En ja, dat 
leidde tot heel veel protesten aan 
beiden zijden zowel van afzen
ders als ontvangers die hier toch 
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ook niets aan konden doen. 
Deze korte, en ietwat populair 
gestelde, inleiding was even 
nodig om bij de volgende brieven 
te kunnen begrijpen waar het 
over gaat. 

En dan nu die onmogelijke vraag: 

telt de aanvullende dienst mee bij 
het bepalen van de Strafporto? 
Ja, vrijwel altijd maar hier van 
1461949 tot en met 1471949 
een hele maand wel, maar van 
1571949 t/m 1591949 (het einde 
van de Berlijnse Postoorlog) twee 
maanden niet. 

Door de vele protesten besloot 
men per 1571949 in het weste
lijk deel van Berlijn het Strafport 
behoorlijk te verlagen. O.a. door 
bv. het tarief voor "Aantekenen", 
"Aantekenen met bericht" niet 
meer mee te tellen bij de hoogte 
van het Strafport, doch alleen het 
gewone briefport. 
En dan hier de eerste brief, nog 
met volle Strafport van 84 Pfennig 
incl. het aantekenrecht (afb. 8). 
Het Strafport is weer doorgehaald, 
omdat de brief op 18 maart ver
zonden was, terwijl het Strafport 
vanaf 21 maart geheven zou 
worden. Er is nog meer bijzonder 
aan deze brief. Men wist zeker, 
dat postzegels niet geaccepteerd 
werden. Dus probeerde men dit 
te omzeilen door de brieven in het 
Westen ongefrankeerd in te za
melen en op slechts enkele post
kantoren van een Postfreistempel 
voor massapost te voorzien. In het 
begin werkte dit nog, later niet 
meer. Vandaar het verschil tussen 
het aantekenstrookje "Berlin

Spandau" en het Portfreistempel 
"BerlinCharlottenburg", beiden 
in de Westelijke geaillieerde zones 
van Berlijn'. Deze brief is van de 
Westzones in Berlijn naar de SBZ. 
Nog mooier was het geweest als 
ik voor dit artikel een brief had 
gehad van 'Oost' naar 'West', 
maar dergelijke brieven zijn zo 
zeldzaam dat ik met deze allang 
blij ben. 
En ja, de tegenhanger bestaat dan 
ook. Hier een aangetekende brief 
d.d. 1971949, gefrankeerd met 
84 Pfennig, maar nu met maar 10 
Pfennig Strafport. Het aanteken
tarief is hier, zeer uitzonderlijk, 
volledig buiten beschouwing 
gelaten (afb. 9)!' 

De tandjes van de macht bijten 
toch ook regelmatig in post met 
aanvullende dienst. 

'Literatuur: 
Spezialkatalog Postkrieg 18702008, 
uit 2011 van de hand van de auteur 
van dit artikel: )an Heijs. 
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T 050-5255441 

Verzilver uw goud! 
De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw 
gouden sieraden, munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het 
Goudwisselkantoor. 

Goes 
Piet Heinstraat 2b 

T 0113-217666 

Haarlem 
Schoterweg 82 
T 023-5266096 

Heerlen 
Geerstraat 280 
T 045-5743970 

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, zilver en munten in. Door onze 
jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie 
en een goede prijs. 

Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden, horloges, baren, munten, zilver 
bestek, zilveren schalen en verzamelingen langskomen. 

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

C goudwisselkantoor 
www.goudwisselkantoor.nl 

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

Goudwisselkantoor 
. , , i n . 25 jaar ervar ing in goud, Zilver en munten 
. een deskundige en vr i jbl i jvende taxat ie 
. contante betal ing of indien gewenst per bank 

. discrete ru imte voor de taxat ie 
. advies in het beleggen van goud en zilver 
. „ , e e r dan 25 kantoren door heel Nederland 

Katwijk 
Tramstraat 112b 
T 071-4071815 

Leeuwarden 
Pier Panderstraat 2 

T 058-2169444 

Nijmegen 
Oranjesingel 12 
T 024-3239128 

Oud-Beijerland 
Molendijk 1 

T 0186-615550 

Rotterdam 
Dorpsweg 74a 

T 010-4803001 

Utrecht 
Adriaen Beyerkade 32 

T 030-2731740 

Zwolle 
Thomas ä Kempisstraat 9 

T 038-4543302 

Hoofdkantoor: 
Klaaswaal 

Industrieweg 13 
T 0186-571366 

http://www.goudwisselkantoor.nl


LETSE GRAFICUS 
RICHARD ZARRINSCH 

Speurtocht langs zegels voor Letland, voor de tsaar en nog meer 

OLAV PETRI, ZEIST 

Iets opvallends 
Kijkend naar deze zegels vielen 
een paar zaken op, bijvoorbeeld 
de tekening van de lijnen in de 
achtergrond, de vorm van de 
tabletten met de waardeaan
duiding, het formaat. Ook de 
algemene indruk van de zegels 
had iets vertrouwds. Ze hebben 
voor mij een enigszins melancho
lieke zo niet donkere uitstraling. 
Er leken overeenkomsten te zijn 
met Letse zegels, met name met 
uitgave Mi 32, de eerste verjaar
dag van de Letse onafhankelijk
heid (3). Ook het kloeke formaat 
van andere Letse zegels uit die tijd 
komt bekend voor, bijvoorbeeld 
de bevrijding van Koerland.en 
van Latgallen(4, 5). 

Toen ik ergens las dat deze 
"Machwerke" uit de Letse hoofd
stad Riga kwamen en door "Prof. 
R. Sarrinsch" waren ontworpen, 
ervoer ik deze mededeling als een 
beloning. Normaal gesproken 
let je niet zo op de namen van 
ontwerpers. Kijkend bij Letland 
vond ik deze naam vervolgens 
bij vrijwel alle vooroorlogse Letse 

Het begon met een serie postzegels die een 

boerenechtpaar afbeelden in klederdracht, redelijk groot 

formaat. U kent ze wel, ze zitten meestal achterin een 

stockboek bij de probleemgevallen. Michel maakt melding 

van deze zegels onder Rusland, de West-Armee, en noemt 

de zegels "Private Machwerke". De tekst erop luidt: 

"Asobny Atrad" en "B.N.R.", uiteraard in Cyrillisch schrift. 

Ik kom later op de status van deze zegels terug (1,2). 

zegels. )e gaat dan wat verder 
bladeren. Waar was die professor 
actief voordat de republiek Let
land bestond? Dat bleek Rusland 
te zijn, waar zijn naam uiteraard 
in het Cyrillisch werd genoteerd: 
"P. SappuHbLU". Om met het 
begin te beginnen: de spelling 
van de naam in het Lets is Rihards 
Zariips, met een "1" aan het begin. 
Dat levert voer voor taalkundi
gen op: In het Duits geef je een 
Cyrillische beginletter Z weer met 

een S om uitspraakproblemen te 
voorkomen. 

De zegels van Zarrinsch 
Bladeren m de Michel en een 
Russische catalogus leverde 
het volgende beeld. Zarrinsch 
ontwierp zegels voor tsaristisch 
Rusland, voor de Letse Republiek, 
voor sovjet Rusland en ook nog 
bovengenoemde B.N.R., de zegels 
met het boerenechtpaar. Voor 
tsaristisch Rusland ontwierp hij 

'lAl. 

naast kleine wapenzegels de 
oorlogswezenzegels van 1904 
(de Russisch-Japanse oorlog) (6). 
Dat zijn heldere ontwerpen. In 
samenwerkingsverband ontwierp 
hij de tsarenportretten van de 
jubileumserie van 1913,300 jaar 
Romanov dynastie (7). Een collega 
uit dat collectief was de Jugend
stil ontwerper Narboet, die later 
de eerste zegels van Oekraïne 
ontwierp met o.a. het meisjes
kopje, een ontwerp dat in 1992 tot 
mijn vreugde en opwinding in het 
nieuwe Oekraïne weer uit de kast 
werd gehaald en opeens opdook 
op een enveloppe uit Kiev (8). 
Een derde ontwerper was Bilibin, 
die grote bekendheid kreeg door 
zijn illustraties van sprookjes
boeken, waarbij hij elementen 
van de "klare lijn" en krachtige 
kleuren gebruikt (9). Iets van 
de stijl van Bilibin, maar wel erg 
braaf en zoet, zien we terug bij 
de Nederlandse illustrator van 
vooroorlogse kinderboeken, Rie 
Cramer. Het bekendst in deze stijl 
IS Kuifje van Hergé. 
Een van de ontwerpen van 
Zarrinsch uit de jubileumserie 
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was een ovaal met daarin een 
tsarenportret, Nikolaas II, met 
twee waardetabletten onderin. Hij 
gebruikte dit ontwerp opnieuw 
in 1918, maar nu werd het ovaal 
gevuld met een zwaard dat 
een ketting breekt. Deze zegels 
kwamen in omloop omstreeks de 
Oktoberrevolutie maar moeten 
al daarvóór besteld zijn (10). Het 
ontwerp werd zo ijzersterk ge
vonden, dat het in de jaren '20 in 
de Sovjetunie voor de derde keer 

werd gebruikt, nu met het portret 
van de "rode tsaar" in het ovaal, 
Lenin (11)! 
Van Zarrinsch is ook de schit
terende toeslagserie van 1914 
waarvan de opbrengst bestemd 
was voor de hulp aan militai
ren en hun gezinnen (12). Deze 
begint met een afbeelding van 
een historisch symbool, de ridder 
uit de begintijd van Rusland, 
gevolgd door Moedertje Rusland 
met haar kinderen, de Kozak die 

afscheid neemt van zijn gezin en 
Sint Joris en de draak, beschermer 
van Rusland. Zij brengen een sfeer 
over die duidelijk terugkomt in 
eerdergenoemde Letse en BNR 
zegels. De overheersende donkere 
tinten dragen daartoe bij. Ik ben 
geen kunstkenner en beperk me 
verder tot deze observaties. 

Verrassend voor mij was de 
vondst van latere ontwerpen 
voor Sovjet Rusland. Was men 
daar de oude meester niet ver
geten? De serie van vier zegels 
zonder waardeaanduiding van 
1922, Mi 197-200, met een schip, 
vliegtuig, trein en auto, blijken 
namelijk door Zarrinsch te zijn 
ontworpen (13,1^). Overigens 
doet het afgebeelde vliegtuig 
vermoeden dat de ontwerpen al 
een tijdje op de plank lagen. Het 
IS een verouderde Oostenrijk-
Hongaarse Etrich Taube, bekend 
uit de beginperiode van de Eerste 
Wereldoorlog. Dat geldt niet 
voor de sovjet luchtpostzegels 
met een Fokker F III uit 1923, die 
overigens alleen met opdruk in 
gebruik zijn geweest. Deze Fokker 

was toen modern en kan niet door 
Zarrinsch tijdens zijn "Russische" 
periode ontworpen zijn (15). 

Alle Letse zegels behoren tot 
zijn werk, behalve de eerste (u 
weet wel, de zegels die op de 
achterkant van militaire kaar
ten gedrukt zijn) en de zegels, 
uitgegeven ter herdenking van de 
bevrijding van Riga, want toen zat 
hij nog m Rusland. De vorm van 
de cijfers en het gebruiken van 
duidelijke, vaak twee, waardeta
bletten in de zegels zijn een vast 
element van Zarrinsch (16,17,18). 

BNR-zegels zijn echte zegels! 
Jarenlang werden deze zegels 
door verzamelaars graag wegge
werkt. Het was immers maak
werk? Na het uiteenvallen van de 
Sovjet-Unie zijn overal archieven 
opengegaan. En wat blijkt? De ze
gels zijn wel degelijk officieel be
steld door een in Minsk zetelende 
regering die daadwerkelijk gezag 
uitoefende over een deel van het 
gebied van Wit-Rusland en dat 
over een strijdmacht beschikte 
die op haar gebied de betref-

12 
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fende zegels heejt verspreid. Deze 
strijdmacht stond onder leiding 
van generaal-majoor Bulak-Bala-
chovitsj, die op 14 november 1919 
schriftelijk, in het Wit-Russisch, 
zijn troepen in dienst stelde van 
de Witrussische Volksrepubliek, 
van de Raad van Ministers van de 
Belorussische Volksrepubliek. De 
bestelling werd gedaan in Riga, 
waarbij leden van de Witrussi
sche militaire missie in Riga een 
rol speelden. De troepen van de 
generaal waren toen deels actief 
op wat heden Lets grondgebied 
is, dus de weg naar Riga was kort. 
Het betrof zegels voor de troepen 
of het grondgebied waar dit leger 
de macht in handen had. De tekst 
op de zegels, Asobny Atrad, heeft 
een militaire lading en betekent 
"speciaal detachement". BNR 
staat voor Belorussische Volksre
publiek. De troepen, waaronder 
veel cavaleristen, lagen aan
vankelijk bij Walk/Walga samen 
met het Estse en Letse leger 
en kwamen in actie zolang er 
gemeenschappelijke communis
tische vijanden waren. Wel was 
het zo dat de postzegel handel een 
vinger in de pap kreeg en hielp 
de zegels te verspreiden tegen 
uitbetaling in natura, namelijk 
een deel van deze postzegels! 
Genoemd worden Georg Jaeger en 
A. Lipschtitz. De rekening voor de 
geleverde zegels is niet betaald. 
De zegels zijn postaal gebruikt 
bekend, o.a. op een aangetekend 
stuk uit Leepaja van 15 maart 1920. 
Er zijn aanwijzingen dat Riga het 
gebruik van de zegels op haar 
territoir had toegestaan. De oor

spronkelijke platen zijn destijds 
netjes vernietigd, Zarrinsch kende 
de gebruikelijke procedures. Er 
bestaan diverse vervalsingen. 
Een van de echte zegels heeft een 
kleiner lettertype. Alles staat in 
detail beschreven in Mitteilungen 
der Arge Belarus, 2004, Heft 4. Het 
internet meldde de archiefvonds
ten eveneens. 

Wie was Richard Zarrinsch? 
Rjhards Zariijs (19) is in 1864 ge
boren op het landgoed Kegeln in 
Letland, destijds Russisch gebied.. 
Hij overleed in 1939 in Riga. Na 
zijn schooltijd ging hij in de leer 
als graveur in Sint Petersburg. In 
die periode was hij actief als lid 
van de artiestengroep van Rukis 
en van de Letse Associatie ter 
Promotie van Kunst. Na zijn studie 
werd hij op reis gestuurd naar 
Duitsland, Oostenrijk (prof. Lin
ger), Italië en Frankrijk. Hij werd 
"meestergraveur" en docent. 
Regelmatig stuurde hij werk op 
naar Rusland en dat leidde in 1899 
tot de uitnodiging om grafisch 
ontwerper te worden bij de presti
gieuze Russische Staatsdrukkerij. 
Hij maakte daar snel promotie en 
werd in 1905 directeur. Door de 
Eerste Wereldoorlog en de daarop 
volgende grote veranderingen, 
met in korte tijd het afzetten van 
de tsaar, de Oktoberrevolutie 
van Lenin en daarop Russische de 
burgeroorlog was de positie van 
een oude hoge tsaristische amb
tenaar niet veilig. In de herfst van 
1919 waagde hij het om naar het 
onafhankelijk geworden Letland 
te vluchten. Hij vluchtte over land, 
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door gebieden met oorlog tussen 
"witte" en "rode" Russische troe
pen, communistische en niet com
munistische Letten, Esten, Balti
sche Duitsers en achtergebleven 
Duitse vrijwilligers. Hij liet al zijn 
bezittingen achter in wat destijds 
Petrograd (Petersburg) heette. 
In Riga werd hij met open armen 
ontvangen, kreeg de leiding over 
de Staatsdrukkerij en kon meteen 
aan de slag. Tijdens de jaren van 
de onafhankelijke republiek was 
hij zeer actief in tal van organi
saties. En ook strijdbaar, want hij 
poogde de moderne kunst van 
de expressionisten belachelijk te 
maken, hij hield van het klassieke, 
figuratieve. Hij ontwierp bankbil
jetten en andere waardepapieren, 
overal in vooroorlogs Letland kom 
je hem tegen (20). 

Zarrinsch overleed in 1939 en 
heeft dus niet hoeven mee te 

maken hoe alles verloren ging, 
hoe zijn vaderland werd bezet 
door de Sovjets (1940), door nazi 
Duitsland (1941) en opnieuw door 
de Sovjet Unie (1944). Als hij dit 
al overleefd zou hebben, want 
de Sovjetdeportaties spaarden 
niemand. 

Bronnen 
Michel catalogus 
Katalog potsjtovych marok Rossii 
1857-1995, Moskou 1995 
Zariijs op internet 
www.culture.lv/classic 
Valentin Batievsky in Mitteilungen der 
Arge Belarus, 2004, Heft 4. 
Baltikum-Sammler nummer 2,1964 
Vî hat did the tsar collect, YaBB, 2000-
2003, internet 
Marcilger en Jakimovs, The Postal and 
Monetary History of Latvia, 1918-1945 
Monetary History of Latvia, internet 
MARKA, 2000-2005, internet 
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BOEKEN PLANK 

HEEL VEEL MEER DAN STROOKJES 

Het is de droom van veel 
filatelisten: je verzameling 
vastgelegd in een prachtig 
boekwerk. 'Met de meeste 
spoed en promptitude 
expressepost in Nederland 
en naar het buitenland' is 
zo'n boek. De verzameling 
expressebrieven van Arie 
Zonjee lag aan de basis 
van een indrukwekkende 
publicatie van hemzelf en 
Ot Louw. Zij schreven een 
bijzonder handboek dat 
een schat aan informatie 
biedt over Nederlandse 
expressestukken, verzon
den tussen 1863 en 1999. 

vaak voor problemen. 
Een overzicht van de tarie
ven ontbreekt niet, waar
bij de auteurs dankbaar 
gebruik gemaakt hebben 
van het monnikenwerk 
van de auteurs van het 
Handboek Postwaarden 
Nederland. 
Centraal in het boek staan 
de expressestrookjes, 
die minutieus geïnven
tariseerd en beschreven 
worden, met alle denkbare 
varianten en eigenaardig
heden. Daarbij is ook een 
poging gedaan de zeld
zaamheid van de strookjes 
aan te geven. Dankbare 
handelaren kunnen ge
wapend met gummetjes 
en potloden hun brie
venbakken nalopen. Ook 
de door de PTT gebruikte 

Expressestrookjes zijn 
inmiddels een afgesloten 
verzamelgebied en dat 
gaf een mooie kans om de 
balans op te maken. 
Onderzoek begint bij wat 
de autoriteiten in regels 
vastgelegd hebben. Een 
samenvatting van de 
circulaires en dienstorders 
die het Staatsbedrijf der 
PTT in de loop der jaren 
(vanaf 1813) heeft opge
steld, krijgt daarom een 
plaats in de openingsblad
zijden van het boek. Ze 
hebben betrekking op het 
in ontvangst nemen, be
handelen en bestellen van 
expressepost. De lastige 
materie van het afstands
recht krijgt daarbij extra 
aandacht. Het afstands
recht was het recht dat 
betaald moest worden 
voor het bezorgen van een 
expressestuk buiten de 
gewone bestelkring. De 
berekening en inning van 
dit afstandsrecht zorgde 

expressestempels worden 
in kaart gebracht, met een 
overzicht van verschillen
de stempels die 'werden 
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Expressebrief waarvoor 20 cent afstandsrecht betaald moest worden. (1929) 

gebruikt in de periferie 
van expressestukken'. 
Van particuliere stroken 
en stempels is een mooie 
collage gemaakt. 
Honderden poststukken 
uitgebreid toegelicht en 
fullcolour brengen dit 
boeiende verzamelgebied 
in beeld. Het boek brengt 
daarnaast vele extra's. Zo 
wordt aandacht geschon
ken aan de wat mysteri
euze 'extra bestelling' van 
luchtpostbrieven van en 
naar Indië. Waarschijnlijk 
hebben alleen enkele fila
telisten van deze service 
gebruikgemaakt. Ook 
de Deutsche Dienstpost 
Niederlande passeert de 

revue, net als het gebruik 
van Nederlandse expresse
strookjes in Nieuw Guinea. 
Zelfs de strookjes van het 
miniatuur postkantoor 
dat rond 1970 in speel
goedwinkels te koop 
was ('Hanky Panky Post') 
ontsnapten niet aan de 
aandacht van de auteurs. 
Grappig is dat de auteurs 
bij verschillende brieven 
aanvullende informatie 
geven over afzenders 
of geadresseerden. Ze 
introduceren daarvoor de 
term 'sendress philately'. 
Soms wordt de afgelegde 
route met kaartjes geïl
lustreerd. Zo ontstaat een 
goed leesbare mengeling 

SPOEOBESTELLING ', A SPOEOBESTELLING 

E '^^CÜC^C5 CL BHI C ü " V F " ! D C^ CL 
^ i r"̂  I X I — tS WÊIÊ ■■■ ^V r*̂  1 ^ CS aS 

rSPOEDBESTELLlNG [ r SPOEOBESTELLING 
ÄSPOEOBESTELLING ! SPOEOBESTELLING 

SPOEOBESTELLING t SPOEOBESTELLING 
SPOEOBESTELLING [ SPOEOBESTELLING 

SPOEOBESTELLING ; rSPOEDBESTELLlNG 
SPOEOBESTELLING ' SPOEOBESTELLING 

SPOEOBESTELLING ; rSPOEDBESTELLlNG 
SPOEOBESTELLING ' SPOEOBESTELLING 

SPOEOBESTELLING ■ L SPOEOBESTELLING 

van catalogus, lees en 
kijkboek. Het zal gepre
senteerd worden tijdens 
'Bussumfila', de jubileum
tentoonstelling van De 
Verzamelaar in Bussum. 
Het boek is aldaar te koop 
voor € 29,50. Ook is het te 
bestellen door overma
king van € 34 op rekening 
201133 van A. Zonjee 
of 728450 van 0. Louw 
(vergeet niet uw adres te 
vermelden!) 

lohn Dehé 



EVENREDIG AFSTANDSRECHT 
BIJ EXPRESBESTELLING 
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rSSAf VAN DER LINDEN, LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

Inleiding 
De expresdienst is naar mijn mening om ver
schillende redenen de meest interessante aan
vullende dienst in het postverkeer Ten eerste 
IS de expresdienst een zelfstandige organisatie 
'bulten de post', een buitenbeentje dus 
Bovendien moeten expreskosten altijd worden 
betaald Aangetekende dienstbrieven kunnen 
bijvoorbeeld  in het binnenland althans  met 
portvrijdom worden verzonden, maar expres
kosten moeten altijd worden betaald, al dan 
met via een aparte nota 

Verder is de expresdienst ook 's avonds en 's 
nachts actief met bezorgen, m tegenstelling 
tot de 'normale' postdiensten 
Ten slotte kent de expresdienst extra aanvul
lende diensten als buizenpost, vervoer per 
tram en per trein (spoorexpres) Ook  en dit 
IS het eigenlijke onderwerp van dit artikel 
"evenredig afstandsrecht voor bestelling 
buiten de bestelkrwg" Dat wil zeggen een 
extra bedrag is verschuldigd voor de door de 
besteller af te leggen afstand, voor zover en 
naargelang die groter is dan ten minste 2'/z km 

buiten de bestelkring De berekening van het 
evenredig afstandsrecht was gebaseerd op de 
afstand tot het besteladres en de "ter plekke 
geldende loonregeling" van de besteller 
Gerekend werd met 2'/2 km per half uur gaans 
Een indicatie voor het uurloon m de jaren '20
'30, het zwaartepunt m dit artikel, is + 35 cent 
BIJ de vaststelling van het bedrag kunnen 
bovendien eventuele veergelden en andere 
buitengewone kosten een rol spelen 
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Een stukje verleden 
Mijn eerste bewuste kennismaking met expres
bestelling met evenredig afstandsrecht dateert 
vanaf einde 1987, toen bij de NPV de verzame
ling van A. van der Willigen werd geveild. 
Hierbij bevonden zich enkele type-VETH-post-
stukken (een van mijn hoofdverzamelingen) 
met portzegels op exprespoststukken. In mijn 
onschuld vond ik dit merkwaardig, omdat aan
vullend port immers, voorzover ik wist, achteraf 
werd geheven op onvoldoende gefrankeerde 
stukken. Ik besloot toen de gok toch maar te 
wagen en heb, ondanks de hoge prijzen, enkele 
stukken in de wacht gesleept. Deze stukken 
bevinden zich nog steeds in mijn verzameling. 
Thuis meteen de literatuur geraadpleegd en 
sindsdien een voorliefde voor dit fenomeen 
gekregen. Hieronder treft u een selectie aan van 
wat ik in meer dan 25 jaar bijeen heb gebracht. 

Belangrijkste regels en data voor 
expresbestelling 
Expresse betekent in dit verband niet een snel
lere verzending maar een eerdere bezorging 
vanaf het bestellende kantoor, 
a: is expresrecht 
b: is bestelloon ofwel evenredig afstandsrecht 

1-1-1871 Expresbestelling is mogelijk voor 
brieven, briefkaarten, gedrukte 
stukken en monsters, ook uit de 
brievenbus! 
Geen expresbestelling vindt plaats 
indien ontoereikend gefrankeerd 
(tot 1-9-1938). 
Expresstukken uit het buitenland 
werden bij onderfrankering wel 
beport, maar bleven in de expres
bestelling. 

1-1-1871 a: Indien de geadresseerde woont 
in de kring van een postkantoor: 15 
cent, te verhogen met veergelden 
en buitengewone kosten (tot 18-6-
1883). 
b: Indien de geadresseerde woont 
"buiten de rechtstreekse bestel
ling", 15 cent per 2'/2 km en (tot t-9-
1938) te verhogen met veergelden 
en buitengewone kosten. 

18-6-1883 Ook expresse mogelijk voor aange
tekende brieven, waardebrieven tot 
f. 600, postwissels en pakketten, 
a: Veergelden en andere kosten afge
schaft voor het gewone expresrecht. 
b: Gewijzigd in 25 cent. 

1-4-1892 a: Indien de geadresseerde woont 
in een plaats waar een postkantoor 
gevestigd is, of op een afstand van 
minder dan 15 minuten van het 

hulpkantoor: 15 cent. 
b: Buiten die plaats of op grotere 
afstand en een half uur van een 
post- of hulpkantoor verwijderd: 30 
cent. Per kwartier verder: 15 cent. 
Tot 1938 in alle gevallen te verhogen 
met de verschuldigde veer- of 
overvaargelden. 

1-12-1919 a: Binnen een door de Directeur 
Generaal van de PTT vast te stellen 
kring: 15 cent. 
b: Daarbuiten: een bedrag bere
kend naar de afstand van het post-
of hulpkantoor; en de ter plaatse 
geldende loonregeling, doch 
tenminste 15 cent. 

1-3-1921 a: Binnen een door de Directeur 
Generaal vast te stellen kring: 40 
cent. 
b: Daarbuiten: een bedrag be
rekend naar de afstand van het 
post- of hulpkantoor; en de voor 
het bestellend personeel geldende 
loonregeling, doch tenminste 40 
cent. 

1-10-1925 a: Binnen een door de Directeur 
Generaal vast te stellen kring: 30 
cent. 
b: Daarbuiten: een bedrag be
rekend naar de afstand van het 
kantoor dat met de bestelling is 
belast; en de voor het bestellend 
personeel geldende loonregeling, 
doch tenminste 30 cent. 

1-10-1926 a: Idem: 20 cent 
b: Idem: 20 cent 

13-6-1927 b: DO 373: met rijwiel: 3 cent per 
kwartier of gedeelte extra. 
Bij gelijktijdige bestelling van meer 
dan 1 expresstuk voor eenzelfde 
geadresseerde wordt 1 bestelling 
berekend. Bij gelijktijdige bestel
ling door dezelfde beambte van 
meer dan 1 expresstuk of -pakket 
voor verschillende geadresseerden: 
dan wordt het totaal verschuldigde 
expresrecht verdeeld naar rato van 
de afstanden die de geadresseer
den van het kantoor van bestem
ming verwijderd wonen. 

1-2-1928 a: Idem: 10 cent. 
b: Idem: 10 cent. 

16-5-1928 Expresbestelling is nu ook mogelijk 
voor gedrukte stukken, mits eerst 
de zogenaamde "spoedbehande-
ling" is toegepast. 

16-2-1929 Aangetekende stukken kunnen 
voortaan ook thuis worden bezorgd 
(expresse op verzoek). 

1-7-1934 a: Idem: 10 cent. 
b: Idem: 10 cent, doch met een maxi
mum van 80 cent per bestelling, 
a: Idem: 10 cent. 
b: Idem: 10 cent, doch met een maxi
mum van 60 cent per bestelling. 

1-9-1938 a: 10 cent. 
b: Indien de bestelling moet 
geschieden buiten een door de 
Directeur Generaal vast te stellen 
kring: 15 cent. 
DO 498: Voortaan hoeft het port 
niet meer vooraf te zijn voldaan, 
maar wel het expresrecht. 

4-2-1942 DO 36: Onvoldoende gefrankeerde 
expreszendingen: tweemaal het 
port + recht, minus de gebruikte 
postzegels. 

1-12-1942 Expresdienst gestaakt tot 1-4-1947. 
1-11-1946 a: 30 cent. 

b: Indien de bestelling moet 
geschieden buiten een door de 
Directeur Generaal vast te stellen 
kring: 40 cent. 

23-10-1955 Expresbestelling: 30 cent, onafhan
kelijk van de afstand (het afstands
recht wordt afgeschaft). 

1892-1955 Indien geen uitreiking kon plaats
vinden, was de afzender verplicht 
alsnog het afstandsrecht te vol
doen. 
Indien het tarief voor evenredig 
afstandsrecht vooraf bekend was, 
bijvoorbeeld ingeval van herhaalde 
post, was het toegestaan deze 
kosten tevoren op het poststuk te 
voldoen. De ervaring leert dat hier
van minimaal gebruik is gemaakt. 

Voorbeeld van het enig bekende formulier 
Nr. 84 "Nota wegens expresbestelling" (o) 

Beschrijving en analyse van een aantal 
poststukken 

Twee opmerkingen vooraf: 
- In de behandelde tariefsperioden 
komen af en toe frankeringen voor 
die moeilijk (met zekerheid) kun
nen worden verklaard omdat geen 
berekeningen op de poststukken 
staan genoteerd. 
- Opvallend is dat met name in 
de periode 1921-1927 weinig/geen 
stukken zijn aangetroffen. Dit geldt 
tevens voor de eerste periode tot 
1915. 
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Periode vanaf i april 1892 tot 1 december 
1919 

Afstandsrecht op een buitenlands 
poststuk ft) 

Kaïserswerth, 11 augustus 1907. Expresbrief 
met bestemming Dieden, een gehucht bij 
Ravenstem. Tarief m Duitsland, brief tot 20 
gram 20 pfennig, brief 2130 gram 30 pfennig. 
Expresrecht 25 pfennig. De brief is dus met 5 

10 

of 15 pfennig te hoog gefrankeerd. Evenredig 
afstandsrecht voor expresse: 45 cent voor een 
afstand van drie kwartier gaans vanaf het 
bestellende kantoor Ravenstem. Opgebruik 
van de 6 Vi cent overdrukportzegels wegens 
tariefsverandering. 

Afstandsrecht op een telegrafische 
postwissel (z) 

Workum, 10 augustus 1915. Telegrafische post

wissels konden ook "poste restante" worden 
verzonden. Wanneer een postkantoor geen 
telegraafinrichtmg had, dan werd een naast
gelegen kantoor dat daar wel over beschikte, 
ingeschakeld. Op verzoek van de afzender of 
de geadresseerde kon bestelling per expresse 
plaatsvinden. De telegrafische postwissel 
kwam aan in Workum en werd doorgezonden 
naar Hmdelopen. De afstand WorkumHmde
lopen bedroeg ongeveer 5 km., ongeveer drie 
kwartier gaans. Daarvoor is 45 cent bestelbon 
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voor expresbezorging in rekening gebracht. 

Afstandsrecht op een buitenlands 
poststuk Cs) 

Hasselt (België), 4 mei 1916. Briefkaart, aange
tekend en per expresse, naar Munstergeleen. 
Tarief: briefkaart 10 et, aantekenrecht 25 et, 
expresrecht 30 et. Totaal 65 et. Evenredig 
afstandsrecht 15 cent voor een kwartier gaans 
vanaf het bestellende postkantoor Geleen. 
Paars censuurstempel van Auslandstelle 
Aachen. 

Afstandsrecht met portvrijdom voor 
een geïnterneerde (^ 

Kamp Harderwijk, 19 augustus 1916. Briefkaart 
met bestemming Acht. Tarief briefkaart: voor 
geïnterneerden gold portvrijdom. Expresrecht 
15 cent. Acht was een zestal km. verwijderd van 
het bestellende kantoor Woensel. Daarvoor is 
45 cent evenredig expresrecht (drie kwartier 
gaans) in rekening gebracht. 

Afstandsrecht voor een uur gaans C5) 

Leeuwarden, 6 april 1918. Brief met bestem
ming Eernewoude. Tarief: brief tot 20 gram 5 
cent, expresrecht 15 cent. Evenredig afstands
recht: het eerste half uur gaans vanaf het be
stellende kantoor, in dit geval GARIjP, 30 cent. 
Elk kwartier meer 15 cent. Eernewoude ligt op 
6 km. van Garijp, zodat de berekening van 60 
cent voor een uur gaans aannemelijk is. 

Periode vanaf 1 december 1919 tot 
1 maart 1921 

Afstandsrecht vooreen half uur gaans (6) 

Amsterdam, 19 mei 1920. Brief met bestem
ming AmbtDelden. Tarief: brief tot 20 gram 
■j'h cent, expresrecht 15 cent. Er is dus 'h cent te 
veel geplakt. Evenredig afstandsrecht: 30 cent 
voor een half uur gaans vanaf het bestellende 
kantoor Delden. 

Periode vanaf 1 maart 1921 tot 1 olctober 
1925 

Brief uit het buitenland, minimum 
afstandstarief in deze periode (7) 

Stuttgart, 11 augustus 1921. Brief naar pomp
station Leiduin, nabij Haarlem. Tarief: brief 
tot 20 gram 120 pfennig, expresrecht 240 
pfennig, samen 360 pfennig (6 x 60 pfen
nig). Evenredig afstandsrecht voor meer dan 
2'/? km. buiten de bestelkring: 40 cent, (dat 
was het minimum bedrag in deze periode). In 
Vogelenzang was het bestellende kantoor. 

Periode vanaf 1 februari 1928 tot 1 juli 1934 

Afstandsrecht door afzender te voldoen 
wegens retour zenden (S) 

Zwolle, 1 februari 1928. Brief met bestemming 
Eiburg. Tarief: brief tot 20 gram 7 V2 cent, 
expresrecht 10 cent (ie dag van dit tarief). 

^PNSTEi 

Evenredig afstandsrecht: 29 cent. Bij retour 
zenden was de afzender verplicht dit bedrag 
alsnog te voldoen. 

Afstandsrecht op een brief uit 
het buitenland (9) 

Montreux, 9 april 1928. Expresbrief met 
bestemming Amersfoort. Tarief: brief naar 
het buitenland tot 20 gram vanaf 1.10.1924 30 
centimes, expresrecht 60 centimes. Indien de 
bestemming op meer dan 2V2 km. buiten de 
bestelkring lag, moest in Nederland evenredig 
afstandsrecht worden betaald conform de ter 
plaatse geldende loonregelmg, in dit geval 
73 cent. Dit bedrag werd in portzegels op de 
achterzijde voldaan. 

De achterzijde van de brief met de 
frankering van 73 cent voor evenredig 
afstandsrecht in Hoevelaken (\o) 

Afstandsrecht met een toeslag voor 
veergeld (n) 

Zwolle, 14 februari 1929. Expresbriefkaart met 
bestemming Marie bij Wijhe. Tarief: briefkaart 
5 cent, expresrecht 10 cent. Marie lag buiten 
de bestelkring van Wijhe, aan de andere kant 
van de rivier de IJssel, en was ongeveer 7 
kilometer van Wijhe verwijderd. Het evenre
dig afstandsrecht kwam als volgt tot stand. 
Gerekend werd met 2'/2 km. per half uur. Het 
uurloon bedroeg ± 35 cent. Dit resulteerde m 
93 cent. Voor veergeld heen en weer was 30 
cent verschuldigd. Totaal 1,23 gid. De eertijds 
bekende verzamelaar Haak heeft deze gege
vens geverifieerd bij de toenmalige postkan
toorbeheerder van Wijhe. 



Vooruit betaald afstandsrecht d?) 

Joure, 29 september 1930 Rouwdrukwerk 
per expresse met bestemming Oosterzee bij 
Lemmer Tarief drukwerk tot 50 gram i'/2 
cent, spoedrecht (verplicht bi) drukwerk per 
expresse) Vz cent, expresrecht 10 cent, even
redig afstandsrecht (conform de ter plekke 
geldende loonregelmg) 40 cent Kennelijk 
was de geadresseerde "bekend" gezien het 
vooruitbetaalde afstandsrecht 

Afstandsrecht plus spoor-expresrecht Cij) 

Santpoort, 4 november 1930 Expresbriefkaart 
per expresse met bestemming Wijk aan Duin 
bij Beverwijk Tarief briefkaart 5 cent, ex
presrecht 10 cent Spoor-expresrecht 10 cent 
Evenredig afstandsrecht 34 cent voor bezor-
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ging buiten de bestelkring, afhankelijk van de 
afstand van het postkantoor en de ter plaatse 
geldende loonregelmg Mengfrankering van 
twee portemissies Afgegeven bij Santpoort
station, op de lijn naar Bloemendaal 

Afstandsrecht plus waardeaangifte Ci^ 

Amsterdam, 18 januari 1932 Brief met bestem
ming Beekbergen Tarief brief tot 20 gram 6 
cent, aantekenrecht/vast recht waarde 15 cent, 
expresrecht 10 cent Variabel recht waarde i'h 
cent per 100 gulden Totaal 33V2cent Evenre
dig afstandsrecht 26 cent vanaf het bestel
lend kantoor Beekbergen (op de dienstbrief 

hieronder d d 1 december 1934 met dezelfde 
bestemming 21 cent, zat de besteller in een 
andere loongroep'') 

Afstandsrecht boven het een jaar later 
geldende maximum bedrag ("15) 

Amsterdam CS, 29 augustus 1933 Expresbrief 
met bestemming Rhenen Tarief brief 6 cent, 
expresrecht 10 cent Evenredig afstandsrecht 
voor expresbestelling buiten de bestelkring 83 
cent (Tot 1 juli 1934 gold nog met het maxi
mum bedrag van 80 cent) Gezien het bedrag 
van 83 cent was het hotel waarschijnlijk on
geveer 6 km verwijderd van het bestellende 
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8 hot pakket Ban een ïfcderaii geadreaaeerde wordt ultaareikt, 
I het pakket aan dan nlaaübiedendo wordt verkocht Ol dat het 

ala atgeataan wordt beschouwd 
KANT V BESTEMMlNOl O N T V A N G B E W I J S 
DAO VAN UITREfKtNO 

De ondergeteekende verklaart, dat 
hl] het aan de tegenziide vermelde 
pakket In O N G E S C H O N D E N 
S T A A T ontvangen heeft. 



kantoor Rhenen. Bovendien vi/as een toeslag 
verschuldigd voor veergeld. Het hotel lag 
bijna pal aan de NederRijn en was zichtbaar 
vanaf de veerpont. 

Periode vanaf i juli 1934 tot 1 februari 1937 

Afstandsrecht op een dienstbrief06) 

Amsterdam, 1 december 1934. Dienstenvelop 
met bestemming Beekbergen. Tarief: brief 

portvrijdom, expresrecht 10 cent (dit moest 
ook worden betaald in het geval van dienst
post). Evenredig afstandsrecht 21 cent voor 
bestelling buiten de bestelkring Beekbergen. 

Doorzending per expres 
met afstandsrecht (ij) 

Eindhovenstation, 11 mei 1935. Expresbrief, in 
eerste instantie naar Amsterdam. Op 12 mei 
1935 (stempel op achterzijde) per expresse 
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doorgestuurd naar Hilversum. Tarief: brief 
tot 20 gram 6 cent, expresrecht 10 cent. Het 
expresrecht moest bij doorzending opnieuw 
worden voldaan. Dit was inbegrepen in de 39 
cent evenredig afstandsrecht die in Hilversum 
moest worden voldaan wegens bezorging 
buiten de bestelkring van Hilversum. 

Gedeeld afstandsrecht 
(dienstorder 1361927) ("iSj 

AmsterdamNoord, 14 februari 1936. Adres
kaart van een pakket met bestemming 
Everdmgen. Tarief: pakket 12 kg. 25 cent, 
expresrecht 15 cent. Totaal 40 cent. 

(19J Vianen, 14 februari 1936. Achterzijde 
van de adreskaart met 20 cent voor gedeeld 
afstandsrecht voor 2 pakketten. (Zie de 
geschreven opmerking: "wegens gelijktijdige 
bezorging van ander expr. stuk"). De afstand 
tot Everdmgen was ongeveer 11 km. vanaf het 
bestellend kantoor Vianen. 

Maximum afstandsrecht (zo) 

Delft, 11 mei 1936. Expresbrief met bestem
ming Kootwijk. Tarief: brief tot 20 gram 6 cent, 
expresrecht 10 cent. Evenredig afstandsrecht 
voor expresbestelling buiten de bestelkring 
80 cent (zijnde het maximumbedrag vanaf 
1 juli 1934). De afstand vanaf het bestellende 
kantoor Kootwijkerbroek was ongeveer n 
kilometer, d.w.z. twee uur gaans. 

Periode vanaf 1 september 1938 tot 
1 november 1946 
(onderbroken vanaf 1121942 tot 
141947) 

Afrekening exprespost van 
mobilisatiebrieven met afstandsrecht (2t) 

Steenwijk, 2 september 1939. Nota voor het ex
presrecht van de in de Gemeente Ooststelling
werf per expres verspreide mobilisatiebrieven 
d. d. 28 augustus 1939. Voor 64 brieven was 
expresrecht verschuldigd (64x10 cent). Voor 
vier van deze brieven was bovendien even
redig expresrecht verschuldigd (4x15 cent). 
M.i.v. 1 september 1938 gold voor het evenre
dig expresrecht een vast bedrag van 15 cent. 
De gemeente Ooststellingwerf omvatte een 
uitgestrekt gebied met vele boerderijen. De 
mobilisatiebrieven zelf genoten postvrijdom. 
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\ -r ŝ) )t̂  

D«n H e e r 1-.J.VSEH, 

_ , O o a t z e e d y k , 280 

ROTTERDAltl 0 . 

COÖP. CENTSAIE BOERENLEENBANK , J„,f\ ,ft A^^L, ? ^ / 
EINDHOVEN tX-A-É^ ' « . 4 / ^ ^ ,J» ƒ■ / 

t* "1 v̂ ». „ _ 

25 

26 

Afstandsrecht met veergeld en gebruik 
postzegels i.p.v. portzegels (zz) 

'sHertogenboschStation, i oktober 1940. 
Expresbrief met bestemming Hedikhuizen. 
Hedikhuizen had geen eigen postkantoor. Het 
dorpje ligt 4,2 kilometer verwijderd van Haar
steeg aan de andere kant van het water, en 
daarmee buiten de bestelkring van Haarsteeg. 
Tarief: brief tot 20 gram 7V2 cent, expresrecht 
10 cent. Evenredig afstandsrecht 15 cent, ver
meerderd met 12 cent veergeld tot een totaal 
van 27 cent. Kennelijk beschikte het hulpkan
toor Haarsteeg niet over portzegels en plakte 
men daarom postzegels. Vanaf 11 oktober 
1940 zouden de "Koninginnezegels" door de 
Duitsers buiten gebruik worden gesteld. Eerste 
dag van uitgifte/gebruik van de traliezegels. 

Gedeeltelijke vooruitbetaling van 
het afstandsrecht (zi) 

Rotterdam, 21 novemben94t. Expresbrief met 
bestemming Beekbergen. Tarief: brief tot 20 
gram j'h cent, expresrecht 10 cent, bijkomend 
afstandsrecht voor expresbestelling buiten 
de bestelkring 15 cent, het vaste bedrag vanaf 
1.9.1938. Uit de inhoud van de brief blijkt dat 
men in het verleden vaker een expresbrief 
naar hetzelfde adres had gestuurd. De afzen
der wist dus dat afstandsrecht verschuldigd 
was. Hij betaalde 10 cent van het bijkomend 
afstandsrecht vooraf, 5 cent te weinig. Dat 
werd daarom achteraf voldaan met een port
zegel. Tot 1.9.1938 bedroeg het afstandsrecht 
een vast bedrag van 10 cent. Dat verklaart 
wellicht de vergissing. 

Periode vanaf 1 november 1948 tot 
23 oktober 1955, de datum dat het 
afstandsrecht werd afgeschaft 

Afstandsrecht op een brief uit 
het buitenland ('24) 

London, 28 oktober 1948. Expresbrief met 
bestemming Hattem. Tarief: brief 3 pence 
(versneden zegel uit automaat), expresrecht 
6 pence. Kennelijk lag de Veldweg buiten 
de bestelkring van Hattem, zodat evenredig 
afstandsrecht moest worden betaald: vanaf 1 
november 1948 een vast bedrag van 40 cent, 

Afstandsrecht voor een lokale bestelling C'25) 

Eindhoven, 31 juli 1948. Lokale expresbrief 
binnen Eindhoven. Tarief: brief tot 20 gram 
6 cent, expresrecht 30 cent. De frankering is 
voldaan met een frankeermachine. De Aalster
weg 391 is gelegen op meer dan 2'/2 kilometer 
van het bestellende kantoor van Eindhoven. 
Daarom moest, ook al ging het om een lokale 
bestelling, het vaste bedrag van 40 cent 
afstandsrecht worden voldaan. 

Afstandsrecht op een brief uit 
het buitenland (26) 

GentSt. Pieter, 30 november 1951. Expresbrief 
uit België met bestemming RotterdamOost. 
Tarief: brief naar Nederland tot 20 gram 1,75 
Frank (voorkeurstarief). Expresrecht 8,00 
Frank. Het totaalbedrag van 9,75 Fî ank is 
correct gefrankeerd. In Rotterdam bleek het 
adres meer dan zVz km. buiten de bestelkring 
van het bestellende kantoor Rotterdam te 
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liggen zodat evenredig afstandsrecht ver
schuldigd was. In plaats van het vaste bedrag 
van 40 cent werd 18 cent berekend (een half 
uur gaans!?). Aankomst in Rotterdam op 1 
december 1951. De dienst RIJKSTELEGRAAF (zie 
stempel) zorgde voor bestelling van de brief. 

Het voorlaatste jaar van 
het afstandsrecht (27) 

Meppel, 20 januari 1954. Expresbriefkaart met 
bestemming Camping Vechterstrand te Zwol
lerkerspel. Tarief: briefkaart 7 cent, expres
recht 30 cent, 40 cent afstandsrecht wegens 
bestelling buiten de bestelkring. 
Op 23 oktober 1955 werd het evenredig expres
recht buiten de bestelkring afgeschaft. 
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HOTELPOSTKANTOREN 
IN EGYPTE TOT 1914 

Case "SHEPHEARD'S HOTEL" 
ALAIN STRAGIER, BRUSSEL (B) 
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1. De hotelpostkantoren 
Om het verblijf van hun gasten zo 
aangenaam mogelijk te maken 
verzocht het management van 
deze grote hotels aan de posterij
en om een speciaal postkantoor te 
openen, gelegen in hun vestiging 
Het personeel van deze kantoren, 
die geopend waren tijdens het 
toeristisch seizoen van november 
tot mei, sprak noodzakelijkerwijze 
verschillende buitenlandse talen 
Deze "aanvullende dienst" van 
de post gericht naar de toeristen, 
vindt haar oorsprong m Zwitser
land, in de jaren 1840, en werd 
later ook opgemerkt in de USA, 
Oostenrijken Hongarije, Brits 
Indie, Frankrijk enz... 

In 1891 gaan de drie eerste hotel
postkantoren open Shepheard's 
en Continental Hotel in Cairo op 
1 november en Pyramids m Guiza 
(Cairo) op 15 december Daarna 
volgen het Ghezireh Palace (1893), 
Savoy Cairo (1898) en Semiramis 
Cairo (1906), Louxor Hotel (1893) 
en Luqsor Winter Palace (1906), 
en Cataract (1901) en Savoy (1901) 
in Assouan Ook in het reisagent
schap Thomas Cook, Cairo, werd 
een kantoor geopend (1893) In 
1895 werd  uitsluitend in het 
zomerseizoen  een kantoor 
geopend m Hotel San Stefano, 

Toen het wintertoerisme tijdens de laatste decennia 

van de 19e eeuw één van de belangrijkste bronnen 

van inkomsten van Egypte werd, verwelkomden 

luxueuze hotels van Cairo en Luxor tot Assouan rijke 

toeristen vanuit de hele wereld, die begerig waren om 

de monumenten en plaatsen van één van de oudste 

beschavingen te bezoeken. 

Dit was de 'Belle Epoque' van Egypte. 

Ramleh Alexandria 
Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
(19141918) stopt de toeristische 
bloei, de hotels worden voorna
melijk gebruikt als logement voor 
de officieren of als hospitaal voor 
de gewonden van de oorlog. Na 
de oorlog zullen enkele kantoren 
met meer opengaan, anderen 
komen terug m nieuwe hotels, 
het laatst gevonden spoor is een 
mechanische stempel van het Nile 
Hilton van 1985 

2. Shepheard's Hotel 
Samuel Shepheard (18161866), Brits 
onderdaan, is een junior officier 
aan boord van een schip van de 
P&O (Peninsular & Oriental) die. 

wanneer hij betrokken wordt bij 
een muiterij in 1842, ontslagen en m 
Suez aan wal gezet wordt (afb 2) 
HIJ beslist dan om in Egypte 
te blijven en wordt m dienst 
genomen door Mr Hill, eigenaar 
van het British Hotel m Cairo Zijn 
professionele capaciteiten zorgen 
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ervoor dat m 1846 een Ameri
kaanse journaliste, die m het 
hotel verbleef, reeds over "Hotel 
Shepheard's" schrijft in plaats van 
over het "British Hotel" In 1851 
opent Shepheard zijn nieuw hotel 
aan Ezbekieh Gardens, wat op 
dezelfde plaats zal blijven tot aan 
de volledige verwoesting door 
brand m 1952. 
In de tussentijd gaat het hotel 
zich succesvol ontwikkelen, het 
wordt in i860 aan Philippe Zech 
verkocht, waarvan de erfgena
men in 1891 beslissen om het hele 
gebouw met de grond gelijk te 
maken en erin slagen om het m 
een tijdspanne van 5 maanden (!) 
te herbouwen en te meubileren 
om het toeristisch seizoen met te 
missen Een echte prestatie (afb. 
3). Het IS in dit hotel met 340 ka
mers, één van de meest luxueuze 
hotels ter wereld, dat de Egyp
tische posterijen op 1 november 
1891 een postkantoor van klasse 
2 openen, toegelaten voor alle 
postale activiteiten met uitzonde
ring van "Groups" (geldtransfers, 
brieven en pakketten met verze
kerde waarden) Het postkantoor 
was m het begin enkel tijdens het 
toeristisch seizoen geopend, maar 
later het hele jaar door, vanaf 
1894 wordt dit met zekerheid op 
poststukken geconstateerd 

3. Shepheard's hotel, 
aanvullende diensten 
Samuel Shepheard had niet 
gewacht op de opening van een 
postkantoor in zijn hotel om aan 
zijn gasten een minimale postale 
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dienst aan te bieden. Men kent 
vanaf 1848 brieven van toeristen, 
afgegeven aan de receptie van 
het hotel, en die door Shepheard 
zelf verder verstuurd werden naar 
hun bestemming via het Brits 
postkantoor in Alexandria. Op die 
brieven vindt men de ovale stem
pel "FORWARDED BY S. SHEPHEARD 
- BRITISH HOTEL CAIRO. (Afb. 4a, b) 
Zijn opvolgers zullen deze dienst 
verder zetten, maar zullen de post 
dan naar het Egyptisch centraal 
postkantoor Cairo brengen, toen 
het enig bestaande in de stad. 
(afb. sa, b). 
Vanaf de opening van het post
kantoor zal het hotel geïllustreer
de briefkaarten, omslagen en 
briefpapier met het beeld van het 
hotel ter beschikking stellen aan 
de gasten als service. (Afb. 6) 
De postale dienst spitst zich voor
namelijk toe op de behandeling 
van de gewone, niet aangete
kende, post (brieven, prentbrief-
kaarten en postwaardestukken) 
van toeristen. 
Van de hotelpostkantoren zijn 
weinig aangetekende brieven 
teruggevonden. Een studie van 
de EGYPT STUDY CIRCLE, met me

dewerking van alle leden in 2002, 
geeft een inventaris van slechts 
tien bekende stukken tussen 1900 
en 1914! (Shepheard's Hotel) 
Daarenboven kent men een 
formulier voor een postpakket, en 
enkele telegrammen van of naar 
het hotel. 

3.1. Aangetekende post 
Wij onderscheiden twee perioden: 
Periode 1:1891-1899 (afb. 7) 
Het aantekenstempel is het stan
daard model dat in alle Egypti
sche postkantoren gebruikt werd, 
en toont R EGYPTE in een staande 
rechthoek. 
Periode 2 : vanaf 1900 (afb. 8) 
Het aantekenstempel wordt 
gepersonaliseerd en toont R SHEP
HEARD'S HOTEL in een liggende 
rechthoek. 
Hieronder enkele voorbeelden: 

Periode 1891-1899 
(Afb. 9) Postwaardestuk van 1 
Piaster + 3x 1 Piaster, naar Brussel 
op I december 1891 via Cairo. Tarief 
4 Piastres (4de gewichtsschaal 
naar het buitenland) + 1 Piaster 
aantekenrecht 
Tot vandaag is dit de vroegst be-

A t / ^ /iu.^ 

kende datum van een aangetekend 
hotelpoststuk van een hotelpost
kantoor. Uitzonderlijk! 
(Afb. 10) Geïllustreerde omslag 
van het hotel, gefrankeerd met 
2XI Piaster, verzonden in 1895 
naar Luzern/Zwitserland. Tarief 
I Piaster voor het buitenland en 1 
Piaster aantekenrecht. 
(Afb. 11a, ̂ ^b) Postkaart gefran
keerd met 3x5 Milliemes, 1895, 

naar Duitsland. 
Aangetekende kaarten zijn zeer 
zeldzaam. Bovendien toont de 
stempel de maand in Arabische 
cijfers (3) - slechts 2 bekende 
stukken. Tarief 5 Milliemes voor 
het buitenland en 1 Piaster (- 2X 
5 Milliemes) aantekenrecht. 
(Afb. 13a, ̂ -ih)Aangetekende brief 
van Ceylon naar het Shepheard's 
Hotel Cairo - het hotelpostkan-
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toor behandelde ook de aangete
kende zendingen bij aankomst 
(Afb 1/ia, 14b) ßy het afgeven 
van aangetekende post in het 
hotelpostkantoor krijgt de 
afzender een ontvangstbewijs 
- illustratie van 2 verschillende 
types van 1894 

Periode 1900-1914 
(Afb i^ifi^b) Geïllustreerde brief 
van het hotel, gefrankeerd met 4X 
I Piaster naar Luzern/Zwitserland, 
van 8 januari 1900 Tarief 3 Piastres 
(3de gewichtsschaal naar het bui
tenland +1 Piaster aantekenrecht) 
Vroegst bekende datum van het 
nieuwe, gepersonaliseerde aante-
kenstempel 
(Afb ^6) Geïllustreerde brief van 
het hotel, gefrankeerd met; 
Piasters (het zegel van 5 Piasters 
als enkelfrankering gebruikt is 
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zeldzaam) naar Luzern in 1907 4e 
gewichtsschaal naar het buiten
land +1 Piaster aantekenrecht 
(Afb IJ) Geïllustreerde brief van 

^ïg5-ai3A*r>;ssJÏ'Ai^«Ê<ëë^ej^.ïÏK5ig^JSawEe*Ar:Sï erv '-

het hotel, gefrankeerd met 3 Pias
tres 2 Milliemes van 1908 naar Lu
zern/Zwitserland Derde gewichts
schaal naar het buitenland sinds 

1908 (1 Piaster + 6 Mills X2) - 2,2 
Piastres + / Piaster aantekenrecht 
(Afb \ti) Geïllustreerde brief van 
het hotel, gefrankeerd met 1,5 Pias-



:ii^/>/f<m/j .,y0^/ f/; 

iMliiilHWIIIIll 

15a 
mmmmmmmmmmmmmim iwwwwi i i i i im i i >i jiMim—iiiwJir niwiinnj 

f 

^ ' ^ ^ ^i4n^^tet/c^ 

16 

18 

0> 

t r « yfln /p// »«or Bath/Engeland 
Voorkeurtarief GrootBrittannie 
van 5 Mills + ; Piaster aanteken

recht Bemerk het "SHEPHEARD'S 
HOTEL CASH"stempel die voor de 
aangetekende zending gebruikt 
wordt 
(Afb \si) Postwaardestuk van 5 
Mills + 5 Mills (Tarief van 1 Piaster 
voor een aangetekende brief bin

nenland, hier naar Alexandrie in 
1906) Aangetekende zendingen 
binnenland zijn zeer zeldzaam 
(RRR) Dit IS de enige tn mijn bezit 

3.2. Andere aanvullende dien
sten. 

A. Beportmg op niet- of 
orivoldoende gefrankeerde 
brieven 
(Afb 20) Voor de opening van 
het hotelpostkantoor werd de 
beporting uitgevoerd door het 
centraal postkantoor van Cairo 
brief van een militair uit Suakm/ 
Sudan  MO STAMPS AVAILABLE 
 stempel BRITISH ARMY POST 
OF f ICE EGYPT 1885  naar zijn 
vrouw in het Shepheard's hotel 
Beporting van enkelvoudig port 
van 1 Piaster 
(Afb 2i) Brief Philadelphia/ 
USA naar Shepheard's hotel 1914, 
gefrankeerd met 2 cents in plaats 
van mets cents, mist3 cents of 
15 goudcentiemen, dubbel beport 

T l i i ; lU;^ i ' i i ' i ^ i i o r i i s 1,1 ' 
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30 goudcentiemen of 1 Piaster 
2 Mills (25 goudcentiemen is 1 
Piaster) Hier werd ook gebruik 
gemaakt van de stempel "SHEP

HEARD'S HOTEL CASH" om de 
strafportzegels te ontwaarden 
Beporting in de hotels in Cairo is 
ongewoon, want meestal werd 
deze reeds uitgevoerd door het 
treinpostkantoor bij aankomst in 
Egypte 

B. Telegraafdienst 
Weinig documenten hebben de 
loop der tijd overleefd en zijn dus 
zeer zeldzaam 

(Afb zz) Ontvangstbewijs van 
een telegram, verstuurd vanuit 
het hotel in 1894, voorzien van 
zijn ovale stempel 
(Afb 23) Telegramformulier uit 
Helouan, ontvangen in het Shep

heard's hotel in 1892, opnieuw 
voorzien van het ovale tele

graafstempel 

C. Brieven met verzekerde 
waarde 
De hotelpostkantoren aanvaard

den geen brieven met verzekerde 
waarde, deze werden dus naar 
het centraal kantoor m Cairo ge
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bracht waar ze verder behandeld 
worden 
(Afb zit) Brief 1903 met een 
verzekerde waarde van 1 000 
Francs, verzonden uit het 
Shepheard's hotel via Cairo 
naar Zwitserland, via Port Said, 
Brindisi, Turijn en Milaan, 
Gefrankeerd met 11 Piasters De 
10 Piasters op een met filatelisti
sche brief is zeer, zeer zeldzaam 
(RRR) 

Conclusie 
Het verzamelen van hotelpost is 
zeer interessant en attractief Het 
IS mogelijk om zo'n collectie uit te 
bouwen tegen redelijke prijzen, 
zolang men zich beperkt tot de 
gewone brieven en briefkaar
ten met het standaard tarief In 
tegenstelling tot deze 'gewone' 
post, zijn de documenten, zoals ze 
m dit artikel over de "Aanvullende 
diensten" beschreven werden, wel 
zeldzaam, zeer moeilijk te vinden 
en uiteraard tegen vaak hoge 
prijzen. Maar waarom probeert 

u met zelf dit boeiende thema te 
verzamelen' Veel geluk bij het 
zoeken' 
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EEN 'FORWARDING AGENT' 
IN ANJER 

Brieven uit Anjer naar . . . , , ,, |.. . 
de Verenigde Staten (1889 -1895) Hnln^j^TÊtji 

HAN T SI EM, CLEARWATER, USA 
^TPOST) 

Forwarding Agents fungeerden 
voornamelijk in de eofilatelis-
tische periode. Het handboek 
van Rowe' noemt lo forwarding 
agents in Nederlands-Indië waar
van 9 in Batavia en i in Soerabaja. 
Delbeke' verschaft een aanvul
ling daarop van 14 forwarding 
agents, waarvan 12 in Batavia, 1 
in Soerabaja en 1 in Semarang. 
Recent is een forwarding agent in 
Batavia gesignaleerd die nog niet 
eerder compleet was beschrevene 
Al deze forwarding agents waren 
actief in de periode 1834-1870. 
Tegen deze achtergrond is het 
interessant een envelop met 
ingesloten brief te tonen, die in 
de Verenigde Staten werd aange
kocht. De brief is gedateerd Mon
day Feb 10,1895 -16 miles to the 
NNE of St Nicks Point, Java. Sint 
Nicolaas punt was het noorde
lijkste puntje van de kust van Ban
tam. De voorzijde van de envelop 
toont dat deze drie dagen later 
uit Anjer naar Tenants Harbor in 
de Amerikaanse staat Maine werd 
verzonden (afb ia). Opmerkelijk 
is de achterzijde (afb ib) die een 
grote, ovale afstempeling laat 
zien met de tekst FORWARDED BY 
THEO. A. SCOTT / SHIP'S AGENT / 
ANJER JAVA. De ovale afstempeling 
(afb ic) is maximaal 61 mm lang 
en maximaal 42 mm breed. 

"Forwarding Agents" voorzien in een bijzondere 

vorm van "aanvullende dienst". Han Siem beschreef 

dit fenomeen al in het juli/augustusnummer 2012 

van "Filatelie" (pagina 476). Nu belicht hij aan de 

hand van drie brieven uit Anjer naar de Verenigde 

Staten uit de periode 1889-1895, de achtergronden 

van een Amerikaanse Scheepsagentuur die in 1895 als 

Forwarding Agent in Anjer fungeerde. 

Anjer was een havenplaats, 
gunstig gelegen aan het nauwste 
deel van Straat Soenda (afb 2*). 
Daardoor werd Anjer aangedaan 
door alle uit Europa komende 
zeilschepen om zich te voorzien 
van proviand en drinkwater. Met 
de opening van het Suezkanaal in 
1869 nam de betekenis van Anjer 
snel af. Bij de uitbarsting van de 
Krakatau, mei 1883, werd Anjer 
door de daaropvolgende tsunami 
totaal verwoest. Herbouw leidde 
tot het ontstaan van het nieuwe 
Anjer, Anjer Lor (Noord Anjer)̂ . 

De envelop uit Anjer vormde de 
aanleiding om opnieuw een brief 

uit 1889 te belijken die indertijd 
op een Nederlandse veiling was 
aangeschaft voor de punt- en 
kleinrond-stempels van Anjer (afb 
3a). Gezien de eerste envelop, 
bood de naam van de afzender op 
de achterzijde: 'Scott, Rairden & 
Co / Anjer - java' (afb 3b) onver
wacht een interessant perspectief. 

Een internet zoektocht naar 
de namen Scott en Rairden in 
samenhang met Anjer levert 
vooral informatie op over Rairden. 
The Maritime Heritige Project^ 
vermeldt: Bradstreet Rairden Jr. 
went to sea in /November 1874. 
He took command of the bark 

Evie Reed at Portland, Maine 
in August 18,1881 at the age 
of 23 and left the vessel due 
to sickness with Java fever, at 
Batavia, Java on March 1884. He 
settled In Anjer and set up as 
ship-chandler and commission-
merchant. He also became the 
United States consul In Batavia. 
In de periode 1892-1916 fungeerde 
Bradstreet S. Rairden afwisselend 
als U.S. Consul dan wel U.S. Vice-
Consul in Batavia'. 

Een geheel andere bron over kapi
teinsvrouwen die in de 19'*'̂  eeuw 
met hun echtgenoot meereisden', 
vermeldt het volgende: Emma 
Pray of the China trade ship Oo-
verner Goodwin, arrived at the 
Javanese port ofAnjer-Lor in July 
1888 to discover that the ship 
chandlers were Scott and Rair
den, "the only English-speaking 
men in Anjer". 
Deze informatie, samen met de 
gegevens van de envelop naar 
Boston, maken duidelijk dat Scott 
en Rairden in de jaren 1888-1889 
in Anjer gevestigd waren als 
scheepsbevoorraders en com
missionairs die contact onder
hielden met hun 'roots' in Nieuw 
Engeland, de noordoostelijke 
staten van Amerika. Nadat Brad
street S. Rairden in 1892 tot U.S. 

V_ 
/^y^a^-p-i^T-^^ 

i a e n l b Sne^ m fehruan 1895 verzonden van Anjer naar Tenants Harbor, Maine in het Noordoosten van de Verenigde Staten 
Op de achterzijde een grote, ovale afstempeling van een tot nu toe onbekende forwarding agent 



KZmroen ioh^S'Sïcolaasj 

I'.Jirakatmi 

iC Ovaal stempel FORWAR.DID BY THEO A SCOTT / SHIP'S AGENT / ANIER. 
JAVA. Maximale lengte 6/ mm, maximale breedte 42 mm 
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i ue havenplaats Anjer, gunstig gelegen aan het nauwste deel van Straat Soenda 
(bron. Schoolatlatlas van Nederlandsche Oost-lndie,i9ii) Let op de vermelding van St. Nicolaas punt 

zDel 

Consul in Batavia was benoemd, 
lijkt de scheepsagentuur door 
Theo A. Scott in zijn eentje te zijn 
voortgezet. Het agentschap moet 
het belangrijkste aanspreekpunt 
geweest zijn voor Amerikaanse 
zeilschepen die Anjer aandeden. 
Op een gegeven moment lijkt de 
scheepsagentuur begonnen te 
zijn als forwarding agent te func
tioneren. Voor brieven hield dat 
waarschijnlijk met meer in dan 
het frankeren en posten. Blijkbaar 
waren deze eenvoudige handelin
gen voor Amerikaanse schepe
lingen lang niet altijd eenvoudig 
te realiseren. Dat blijkt uit een 
laatste envelop die uit Anjer naar 
Amerika werd verzonden (afb 
4). Deze envelop werd eveneens 
in Amerika gekocht maar wel 
van een andere dealer en op een 
andere tentoonstelling. De brief 
werd in 1893 verzonden, twee 
jaar voorafgaand aan de eerste. 
Beide brieven zijn afkomstig van 
dezelfde afzender, waarschijnlijk 
de kapitein van een zeilschip. Ze 

werden verzonden naar hetzelfde 
adres van zijn vrouw in Tenants 
Harbor, Maine. Opvallend is dat, 
ondanks het tijdverschil van twee 
jaar, de brieven op vrijwel iden
tieke wijze (ruw) zijn geopend! De 
envelop van 1893 is niet gefran
keerd (Geen tijd? Postkantoor 
niet te vinden?). Daarom voorzien 
van een T handstempel met de 
aantekening '50 c' in blauw en bij 
aankomst in Amerika beport met 
2x5 cents. 

De aanwezigheid van een forwar
ding agent in Anjer in 1895 is om 
een aantal redenen opmerkelijk. 
Na de oprichting van de UPU in 
1877 zijn tot nu toe nauwelijks for
warding agents in Indië gesigna
leerd. Ook fungeerden de forwar
ding agents uitsluitend in grote 
havens als Batavia, Soerabaja en 
Semarang. Misschien kwam de 
bemiddeling van een landgenoot 
als forwarding agent juist goed 
van pas voor Amerikanen in een 
vreemd land, 'verdwaald' in een 

ver verwijderde kleine haven met 
een autochtone bevolking van 
nauwelijks 5000 inwoners. 

Het zal de moeite waard zijn uit te 
kijken naar meer brieven uit Anjer 
naar Amerika uit de jaren 1890. 
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3 a e n 3 b Brief, in maart 1889 verzonden van Anjer naar Boston, Massachusetts in 
het Noordoosten van de Verenigde Staten 

Afzender op de achterzijde: 'Scott, Hairden C Co /Anjer - lava' 

4 Brief in december 1894 verzonden van Anjer naar Tenants Harbor, Maine in het 
Noordoosten van de Verenigde Staten Niet gegefrankeerd en daarom voorzien van een 

portaanduidmg 50c m blauw en m de VS beport met 2x5 cent 

http://www.maritimeheritage.org/
http://Politicalgraveyard.com


BUITENGEWONE KOERIERPOST 
iTIJDENS DE HELVETISCHE 

^ 1 ^ 1 ^ REPUBLIEK 17981803 
ANDREAS GRÜNEWALD, SCHWÄBISCH GMÜND, DUITSLAND 

(VERTALING TON WELVAART, SECRETARIS Fl LATELI STISCH E CONTACTGROEP OOST EUROPA) 

Door de politieke omwentelingen in Frankrijk werd het 

bisdom Basel als eerste in Zwitserland getroffen. Het 

bisdom Basel onderhield zeer nauwe betrekkingen met 

Oostenrijk, de aartsvijand van Franse revolutie. In 1792 

marcheerden de Fransen het bisdom binnen en maakten 

het na een korte overgang tot het Franse departement 

Mont Terrible (verschrikkelijke berg, opm. TW) en gaven 

het nummer 87. In januari 1798 was Geneve aan de beurt. 

De republiek werd bij het departement Léman met het 

nummer 99 gevoegd. Twee maanden later werd de rest 

van Zwitserland door Frankrijk bezet. Sympathisanten 

van de Franse revolutie en van de nieuwe ideeën 

grepen de macht en zij riepen de Helvetische republiek 

uit. Deze periode duurde goed vijf jaar (van 12 

april 1798 tot 10 maart 1803, TW). Tot een eigenlijk 

Helvetische postorganisatie kwam het ondanks veel 

onderhandelingen niet. En toch is juist deze tijd bij de 

filatelisten zeer geliefd. We hebben aan de Helvetische 

periode veel geïllustreerde briefhoofden en natuurlijke 

de fantasievolle post en portvrijdomstempels te 

danken. De Helvetische periode bracht bovendien 

de eerste georganiseerde extrapost/exprespost met 

speciale stempels voort. 

Buitengewone koeriers 
(ExtraCourier) 
De postverbindingen in de 
Helvetische republiel< stelden de 
regering voor enkele problemen. 
De slechte toestand van de wegen 
en de catastrofale financiële 
situatie stonden een uitbreiding 
en het sneller maken van de 
gewone postroutes in de weg. 
De hoofdstad stond hoogstens 
om de dag in verbinding met de 
overige delen van het land. Vooral 
het Ministerie van Oorlog had van 
deze omstandigheden te lijden. 

Belangrijke militaire bevelen en 
besluiten kwamen vaak te laat bij 
de geadresseerde aan. Daarom 
verlangde de toenmalige Minister 
van Oorlog Lanther op 16 febru
ari 1799 de invoering van een 
koeriersdienst als aanvulling op 
de postroutes. Hieraan werd op 
23 februari door de uitvoerende 
directie gevolg gegeven. 
In het rondschrijven van de 
uitvoerende directie in Luzern van 
23 februari 1799 over de buiten
gewone postkoeriers staan de 
volgende besluiten: 

EXTRA flOüBFEK 
L I B E R T ê . 

M I N I S T È R E D E S F I N A N C ï ? . S 
D E L A B t P U B L I O U E H E L V É T I O U E L'XE E T I N D I Ï I S l B 

LE B U R E A U C E N T R A L D E S P O S T E S. 
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__VVy / ^ « * g ^  » ^ x 

' U ^ i ^ A.y»/^ 

^ w i ^ ^ C.Ti'/"<■■ ■/«»'^■'^^•'fj 

(V Luzern, 8. mei 1799, Afrekening van het Centrale Postkantoor voor het loon van 8 
buitengewone koeriers, 2 koeriers uit Lausanne, 2 koeriers uit Carouge en 3 koeriers uit 

Montreux, van wie er één gewond is. De afrekeningperiode Is 15 dagen; iedere koerier krijgt 
een beloning van 10 batzen per dag (ook in geval van ziekte), dus totale loonkosten voor 8 

koeriers, 1200 batzen, dat komt overeen met 120 franken, (kopie 75%) 

I. Algemene Bepalingen 
Deze koeriers moeten onder bevel 
van het centrale postkantoor 
staan. 
Op het middaguur van elke dag 
moet een koerier één van de 
hoofdwegen op gestuurd worden, 
waar geen regelmatige postver
binding is. 
De uitvoerende directie en alle 
ministers dienen de brieven die 
zij willen versturen, tot 11 uur af te 
geven.. 
Telkens als één van deze auto
riteiten het nodig vindt om een 
koerier op een ander tijdstip weg 
te sturen, dienen zij het Centrale 
Postkantoor twee uur van tevoren 
te informeren. 
De overige instanties moeten met
een worden geïnformeerd dat op 
het één of andere uur een koerier 
naar Zürich, Bern, Lausanne, enz. 
zal vertrekken, opdat zij hun 

brieven  als zij die hebben  kun
nen afgeven. Geen ministeriële 
kanselarij kan verlangen, dat een 
buitengewone koerier op een niet 
vastgestelde tijd op weg gestuurd 
word, tenzij de secretarisgene
raal van de uitvoerende directie 
een schriftelijke getuigenis heeft 
ondertekend, waarin de urgentie 
bevestigd wordt. 

In naam van de uitvoerende 
directie mag geen koerier vertrek
ken zonder een door de secreta
risgeneraal ondertekend bevel. 
In de kantons moeten alleen de 
stadhouders van de regering de 
bevoegdheid hebben de genoem
de koeriers te laten vertrekken en 
wel alleen voor de brieven, waar
van ze de urgentie hebben erkend 
en die aan de hoogste instantie 
van de hoofdplaats zijn gericht. 
Deze brieven moeten door een 
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(2) Luzern, 10 maart 1799 Buitengewone-koerter-bnef van de uitvoerende directie met 
handtekeningen David-Ludwig Bay en Markus Mousson De brief ging via de post van de 

derde estafettelijn van Luzern viaZofingen, Laufelfingen, Liestal naar Basel. De geschreven 
opmerkingen op de brief zijn afkomstig van de ontvanger en worden registratieaanteke
ningen genoemd Ze bevatten informatie over de ontvangstdata en korte mededelingen 

over de inhoud. In deze brief staat een mededeling van de Franse generaal Massena over de 
Franse overwinning in Oraubunden Twee afdrukken van de Extra-Courier- en van het grote 
TellCSohn-poststempel. Bij deze brief gaat het om een vroege datum van het Extra-Courier-

stempel! 

\EXTRA.COmïÉK 
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f̂  Luzern, 19 mei 1799 Gewone Extra-Courier-hrief van minister van Oorlog Lanther, maar 
zonder datum in het stempel Deze brief doorliep de stations van de eerste Estafettenlijn van 

Luzern via Knonau naar Zurich Oranje stempel (90%verkl.) 

, _,f^f,,,Ytrv- * ^ " ,Ai^'i*^'^^'-*^-^ 
/X^^iTi ^'C^'ß't^^ 

J 
(3) Luzern, 28 mei 1799. Extra-Courier-Brief van de minister van Binnenlandse Zaken Rengger 

met handgeschreven urgentie-aanwijzing "durch Express schleunig abzugehen". De brief 
doorliep de Stations van de derde Estafettenlijn van Luzern via Sursee, Zofingen, Herzogen-

buchsee naar Solothurn Rood stempel in rode kleur. (90% verkl.) 

EXTRA-COriJfpR 

FINANZMINJST. 

f5) Luzern, 30 maart 1799 extra-courier-hrief van Rudolf-Emmanuel Kupfer, de chef van het 
centrale postkantoor De brief ging via de stations van de derde estafettelijn van Luzern via 
Sursee naar Zofingen Omdat het postkantoor zelf de afzender van deze brief was en daarop 

ook het persoonlijke portvrijdomstempel van chef van het postkantoor Kupfer afgesla
gen was, hoefde deze brief met meer door de postbeambte verwerkt te worden Daarom 

ontbreekt het ovale poststempel. Dus hoeft voor de wijze van vervoer alleen nog het EXTRA-
COURIER-stempel erop gezet te worden De inhoud van de brief betreft het m dienst nemen 

van nog twee buitengewone koeriers voor het station in Zofingen wordt goedgekeurd. 

door hen zelf ondertekend briefje 
worden vergezeld. 

II. Inspectie over het inzetten 
van deze Jcoeriers 
Deze koeriers moeten, voor zover 
de situatie in de plaatsen dit 
toelaten, uit de afgeschafte bodes 
gerekruteerd worden. 
Ze moeten volgens het voorge
legde overzicht, met uitzondering 
van kleine veranderingen die 
door omstandigheden bepaald 
kunnen zijn,in de buurt van 
de grote wegen gestationeerd 
worden, of bij het postkantoor 
of bij de wacht van de plaats, de 
herberg of in geval van nood in 
een kamer, die door het gemeen
tebestuur wordt aangewezen, 
afhankelijk van de situatie ter 
plaatse. 
Op ieder station moet altijd 
een koerier gereed staan, die 
ieder ogenblik met de brieven 
kan vertrekken, die hem m de 
hoofdstad van de republiek door 
het centrale postkantoor, m de 
hoofdplaatsen van de kantons 
door de stadhouders van de re
gering en op de stations door de 
aankomende koeriers afgegeven 
worden. 
Ais een koerier van een station 
vertrekt, moet degene die het 
volgende nummer heeft en piket 
staat, zich naar de aangegeven 
post in de plaats begeven of door 
de aankomende koerier of door 
het postkantoor daarheen worden 
geroepen. 

Bij door deze koeriers te bezor
gen brieven of pakketten moet 
een postroutekaart gevoegd zijn 
waarop staat: 
a. Het aantal brieven dat aan de 
koeriers is afgegeven, 
b De plaats waar alle brieven of 
een deel daarvan moeten worden 
bezorgd. 
c De stations die de koerier moet 
passeren en de tijd waarop hij 
op de stations en de plaats van 
bestemming moet aankomen. 
Deze postroutekaarten moeten 
door diegenen worden onderte
kend die de genoemde brief of 
brieven moet ontvangen, en met 
de eerst mogelijke post aan het 
centrale postkantoor terugge
stuurd worden. 

De koeriers zullen persoonlijk voor 
alle vertraging van de brieven en 
andere voorvallen die door hun 
schuld of nonchalance ontstaan, 
verantwoordelijk zijn. 
Deze koeriers staan onder toezicht 
van het postkantoor en de agen
ten ter plaatse. Deze kunnen de 
problemen, die de goede behan
deling van de correspondentie in 
de weg staan, uit de weg ruimen 
en in geval van nood deze koe
riers tijdelijk vervangen. Daarover 
moeten zij het centrale postkan
toor uitvoerig informeren. 
Aan de minister van financiën 
is de uitvoering van dit besluit 
opgedragen, alsmede de bijge
voegde instructie. 

Om de zeggingskracht van de 
tekst begrijpelijker te maken, 
is het zaak om in het volgende 
hoofdstuk de belangrijkste 
besluiten toe te lichten en aan 
de hand van concrete voorbeel
den de werkzaamheden van de 
buitengewone koeriers nader te 
verklaren. Zoals al gezegd, werd 
op 23 februari 1799 officieel de 
invoering van buitengewone koe
riers door de uitvoerende directie 
goedgekeurd. Men gaf de poste
rijen de opdracht onmiddellijk 74 
buitengewone koeriers in dienst 
te nemen. Omdat de regering 
krap bij kas zat, besloot men om 
uitsluitend renbodes in te zetten. 
Deze koeriers waren meestal 
afkomstig uit de voormalige 
bodes, die men bij het ontstaan 
van de Helvetische republiek in 
1798 om financiële redenen moest 
ontslaan. De volgende afreke
ning toont aan dat de buitenge
wone koerier to batzen per dag 
verdiende, of van zijn diensten 
nu wel of geen gebruik werd 
gemaakt. 

Afhankelijk van de intensiteit van 
het briefverkeer werden meer of 
minder bodes in een etappepost 
gestationeerd. Gemiddeld waren 
het er drie, waarbij de etappe-
plaatsen ca. vier uur gaans van 
elkaar verwijderd waren. Op de 
dagen dat er op de hoofdtrajecten 
geen normale postverbinding 
was, werd door de hoofdstad 
regelmatig een buitengewone 

koerier in de betreffende richting 
gestuurd. In de volgende etap-
peplaats aangekomen, moest hij 
onmiddellijk een daar gestatio
neerde bode opzoeken om hem 
de meegebrachte brieven te 
overhandigen, opdat die direct 
verder getransporteerd konden 
worden. Dit herhaalde zich in 
de volgende etappeplaatsen 
totdat de brieven op de plaats 
van bestemming aankwamen. 
De buitengewone koeriers waren 
hoofdelijk aansprakelijk voor 
elke vertraging en voor verlies 
van brieven. Zij stonden onder 
toezicht van de postkantoren en 
gemeenteagenten, ledere koerier 
had een loopcedel bij zich, waarop 
het exacte aantal brieven, de 
plaats en de tijd, waarop hij die 
in ontvangst genomen had en 
het etappedoel vermeld ston
den. Dit loopcedel moest door 
posthouder van de plaats van 
bestemming worden ondertekend 
en aan het centrale postkantoor 
teruggestuurd worden. Naast de 
regelmatige aanvullende ritten, 
konden de verschillende ministe
ries en regeringsstadhouders de 
buitengewone koeriers bijzondere 
opdrachten verstrekken. In zulke 
gevallen moest de betreffende mi
nister twee uur voordat zo'n bode 
moest vertrekken bij de secretaris
generaal van de directie een 
handtekening ter bevestiging van 
de urgentie halen en het postkan
toor daarvan in kennis steilen. De 
andere ministeries werden over 
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(i) Bern, 7 oktober 1799 postroutekaart van een buitengewone koerier Deze kaart moest de 
als laatste genoemde instantie aan het centrale postkantoor terugsturen De route van de 

estafettelijn was als volgt Bern verlaten op 7 oktober om 3 uur in de namiddag van Freiburg 
uit om 6t/4 uur verdergegaan, (Omdat het traject Bern  Freiburg in ca 3 uur afgelegd 

werd moet worden aangenomen dat een bereden koerier deze eerste etappe heeft afgelegd), 
komont verlaten om 113M uur inde avond in de morgen van 8 oktober om 52/4 uur Carrouge 

verlaten Voor het hele traject werd ca 19 uur gebruikt 
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(i) Bern 21 juni 1799 loopcedel (feuille de route) van een buitengewone koerier De bode 
moest een brief naar Freiburg en een pakket naar Lausanne vervoeren Hij verliet Bern om 3 
uur 's middags en gafm Freiburg de brief aan de plaatselijke directie af De volgende morgen 
om 8 uur 30 gmg de volgende koerier op weg naar de plaats van bestemming Lausanne In 
komont werd het pakket dat nog bezorgd moest worden aan een andere koerier overhan
digd, die om i uur 's middags komont verliet In Carouge overhandigde de koerier voor de 

laatste keer het pakket De laatste koerier verliet Carouge om 18 uur Zo bereikte het pakket 
voor de stadhouder van de regering na circa 32 uur de uiteindelijke plaats van bestemming 

Lausanne (kopie 7S%) 

het vertrek van de bode geïnfor
meerd om eventueel ook brieven 
mee te geven De regeringsstad
houders konden alleen dan op een 
buitengewone koerier aanspraak 
maken als zij een zeer dringende 
mededeling voor de uitvoerende 
directie hadden Omdat vooral het 
ministerie van oorlog van de dien
sten van deze koeriers gebruik 
maakte, moest dat alle kosten 
daarvan betalen. 

Men besloot, de koeriers over de 
volgende 9 estafettelijnen te ver
delen (zie volgende pagina) 
Van dit snelle postvervoer 
maakten m de tijd daarna alle 
ministeries gebruikt, zodat er 
steeds meer buitengewone koe
riers ingezet moesten worden Op 
21 maart 1799 werd de lijn Zurich 
 Winterthur  Frauenfeld  St 
Gallen tot Rorschach verlengd 
Omdat een verbinding met het 

c/:^cm 
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(■j)Bern 19 augustus 1799 extracourierbrief van de uitvoerende directie Ongewone 
behandeling van de extracourierbrief zonder gebruik van het stempel van het centrale 
postkantoor De brief is ondertekend door Savary voorzitter van de uitvoerende directie 

<^/x . . 
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CgJ Per decreet van 12 februari 1800 werden de estafettediensten het slachtoffer van de 

bezuinigingsmaatregelen van het uitvoerende comité, zodat m het hele land een eind kwam 
aan de werkzaamheden van de buitengewone koeriers Had de Helvetische regering vanaf die 
tijd een snelle verbinding met een of ander kanton nodig, dan gafzij in de regel een opdracht 

aan een op afroep m Bern klaarstaande koerier de opdracht om brieven te bezorgen Een 
reis van zo'n koerier kostte 450 tot }oo franken en werd door het Helvetische ministerie van 

Buitenlandse Zaken betaald 
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(10) Bern 20 november 1800 extracourierbrief van de minister van oorlog Lanther De 
zeldzaamste en meest bijzondere extracourier brief in particulier bezit EXTkACOUklCR

stempel alsmede TelICSohn en portvrijdomstempel van de minister van oorlog Op de 
achterzijde van de brief bevindt zich bovendien een interessante geschreven aantekening van 

het postkantoor 'vertrokken met de renbode op 20 gbre om 21/2 uur in de namiddag met 
uiterst belangrijke en dringende depêche 

Franse commando m 
Tessin dringend noodzakelijk 
was, werd op 4 augustus 1799 een 
nieuwe estafettelijn (over de St 
Gotthard) Luzern Gesehenen 
Airolo  Lugano ingericht Nadat 
de opstanden m de Innerschweiz 

(het gebied van de kantons 
Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, 
Nidwalden en Zug, opmerking 
TW) waren uitgebroken, konden 
de postwegen met meer worden 
gebruikt Dit had weer tot gevolg, 
dat omwegen op de koop toe 
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S(7 rfeze geschreven notities gaat het om extra 

aantekeningen op buitengewonekoerierbrieven. 
Zij geven of de manier van vervoer of de urgentie 

aan. Andere schrijfwijzen zijn mogelijli. 

Zeidzaamheid: Bij max. 20% van de bekende 
extracourierbrieven treft men één van deze 

geschreven notities aan, waarvan er enkele zeer 
zeldzaam zijn. Algemeen gebruikelijkere notities 

zijn: "durch Expreß" en "tres presse". 

Par Extra Courier 

p Courier Extraord. 

Courier Extraordinaire 

p Ex: Cour. 

Ext.C. 

durch den Extra' 
Courier 

par Courier expres 

durch Expreß 

durch Expreß 
schleunig abiugeben 

tres presse 

eil ist anbefohlen 

Marktwaarde: Bij één van deze extra notities op 
extracourierbrieven kan een toeslag van so150 

Zwitserse franken gerekend worden. 

 Winterthur  Frauenfeld 
 Eglisau  Schaffhausen 

1.) Luzern  Knonau  Zürich 
2.) 

3.) 
<i.) Luzern  Sursee  Zofingen ■ ^ 

6.) 

7.) Luzern  Entlebuch  Langnau  Signau  Bern 
8.) Bern  Freiburg  Romont 
9.) 

■BürenSt. Gallen 

 Läufelfingen  LIesta 
 Aarau 
 Herzogenbuchsee 

■ Basel 

■ Kirchberg  Bern 
•Solothurn 

werden genomen. De omgelegde 
lijn liep van 28 april 1799 tot de 
bezetting van Tessin door de Oos

tenrijkers via Chur  Lukmanier 
St. Maria  Bellinzona. In deze tijd 
van het grootste militaire gevaar 

Lausanne 
 Montreux  Bex  Riddes  Sion 

(voor de eerste slag bij Zürich, 4 
 7 juni 1799) steeg het aantal aan
gestelde buitengewone koeriers 

tot 120. Omdat de renbodes niet 
meer aan de eisen konden vol
doen, liet de regeringsstadhouder 
van Zürich de verbindingen met 
Luzern en Bern sneller uitvoeren 
door bereden bodes. Meteen na 
de slag bij Zürich werd het aantal 
koeriers tot 70 teruggebracht. 
Omdat de kosten van deze esta
fettelijnen tot 1450 franken per 
maand stegen, besloot men om 
de renbodeorganisatie dras
tisch in te perken. Alle stations 
die niet absoluut noodzakelijk 
waren, werden opgeheven. Per 

IS 
Ifl 
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Abgegangen durch Eilboten 
20.9bre um 21/2 Uhr Nachmittags 

mit äusserst wichtiger und 
dringender Depêche. 

Service tré presse 
partir a 8 heure a matin 

■'VZl'^t^ O^^'^tót^ i ï t  durch Extra Kurier 
verreiset um 8 3/4 uhr 

von bem Verreist den 
6. um 71/2 uhr morgens 
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Hier gaat het om aantekeningen die de exacte 
vertrektijden van de koeriers aangeven Andere 

schrijfwijzen zijn mogelijk 

LET OP: Ze mogen met met de registratienotities op 
Baseier brieven worden verwisseld Deze hebben 

met de buitengewone koerierspost mets te maken 

den 25. um 101/2 uhr nacht 

parti d Lucerne 
a midy Ie 30 

Zeldzaamheid/Marktwaarde 
Voor deze zeer zeldzame geschreven aantekeningen 
wordt een toeslag van 50150 Zwitserse franken 

gerekend 

EXTRA^COUEIER. 

Komt in Luzern en Bern m zeer verschillende 
kleurnuances voor van licht oranje tot krachtig 
rood De verschillende kleurnuances kunnen over 

Man 1799 

Juni 1799 

Juni 1799 

November 1799 

de hele periode voorkomen het is dus niet zo dat 
m een bepaalde periode steeds dezelfde kleur voor 
kwam Bij de eerste stempelafdrukken is heel goed 

Luzem 

liappttiji«'!.! 
',' IS 

Bern 

R 

R 

9 

11 

550 

850 

600 

1000 

zichtbaar dat tussen de A en de C oorspronkelijk 
een dubbele punt stond 

EXntA.C<MHllEIl. 

mmmmmmm^ 
Hoewel het zwarte stempel gedurende een langere 
tijd werd gebruikt, komt het toch heel zelden voor 

22.Dezember 1799 

10. Januar 1800 

April 1800 

November 1802 

De reden daarvan is dat de buitengewone koeriers 
alleen voor bijzonder belangrijke en urgente post 

Bern 

Bern 

R 

S 

12 

13 

«.s 

2000 

3000 

3000 


« 0 0 

werden ingezet 

decreet van 21 juni 1799 besloot 
de directie zich uitsluitend tot de 
lijnen BernBasel, BernLausanne 
en BernLuzern te beperken Het 

traject BernZurichFrauenfeld 
werd weer hersteld na het vertrek 
van de Oostenrijkse troepen uit 
het oosten van Zwitserland (na 

de tweede slag bij Zurich, 2526 
september 1799, opm TW) Tegen 
eind 1799 waren er nog maar 47 
buitengewone koeriers in dienst. 

BIJ vragen, opmerkingen of aan
vullingen graag een mailtje naar 
de auteur shopOvorphilatelie ch 
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itffi OOST-PRUISEN, EEN INDER 
VERZAMELGEBIE 

Wat is Oost-Pruisen? 
Op die simpele vraag is meer dan 
één antwoord te geven. We heb
ben het tenslotte over een gebied 
met een geschiedenis van meer 
dan 700 jaar, en in zo'n lange 
periode gebeurt er nog wel eens 
wat. Daar ga ik nu niet nader op 
in, en voor dit artikel definieer ik 
Oost-Pruisen als het gebied dat 
onder de bepalingen van het Ver
drag van Versailles (1919) zo werd 
genoemd (o). Vergeleken met het 
kaartbeeld van het Oost-Pruisen 
van voor de Eerste Wereldoorlog 
waren er drie veranderingen. Het 
Memelgebied in het noorden, 
- dat filatelistische mekkal - is 
aan Litouwen toegevallen, in het 
zuid-westen is een stukje rond 
Soldau aan Polen toegevoegd, 
en in het westen is een deel van 
West-Pruisen - met o.a. de steden 
Eibing, Marienburg en Marienwer
der - bij Oost-Pruisen ingedeeld. 
Het Oost-Pruisen waar dit artikel 
over gaat bestond vanaf begin 
1920 tot 22 maart 1939, toen het 
Derde Rijk het Memelgebied weer 
terugpakte van Litouwen. Ik zal 
zeker ook materiaal uit andere pe-

ADRIAAN VAN OOSTEN, ZUTPHEhth^^ 
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Bent u uitgekeken op het gevreesde 'vakjes vullen'? 

Geeft uw thema niet meer wat u er ooit van verwachtte? 

Wordt uw verzameling duurder dan u lief is? Hebt u op 

beurzen en in postzegelwinkels graag iets om echt naar te 

speuren? Houdt u van geschiedenis? Misschien is dan een 

gebied als het vooroorlogse Oost-Pruisen een interessante 

filatelistische uitdaging voor u. Klassiek, thematisch, 

posthistorisch, het kan allemaal, en op ieder gewenst 

niveau. Dit artikel brengt u misschien op ideeën. 

rioden laten zien, en bijvoorbeeld 
niet onder stoelen of banken 
steken dat dit Oost-Pruisen sinds 
1945 verdeeld is tusen Polen en 
Rusland, maar houd me bij dat 
alles strikt aan het zo aangegeven 
gebied. Je moet ook als filatelist je 
grenzen kennen! 

Wat valt er te verzamelen? 
Oost-Pruisen is nooit een zelfstan
dig land of een kolonie geweest. 

en heeft dus geen eigen post
zegels gehad. Mijn verzameling 
begon dan ook met het zoeken 
naar stempels van plaatsen uit 
dat gebied. Aan de hand van his
torische kaarten kende ik van veel 
steden die nu Pools of Russisch 
zijn de oude Duitse namen, en dat 
leidde regelmatig tot aardige ont
dekkingen in dubbeltjesalbums. 
Vanaf het begin zocht ik alleen 
stempels met complete plaats

naam en datum, en natuurlijk was 
het mooiste een compleet rond 
stempel, zoals de drie van Tilsit 
(1), waarbij het linkerstempel het 
nummerstempel 1500 uit de jaren 
1850 is. Soms was een wat minder 
compleet stempel ook welkom, 
zoals dat van Preussisch Eylau 
(2). Dat IS van 23 januari 1945, 
toen het Rode Leger Oost-Pruisen 
al in de tang had, en er vanuit 
Preussisch Eylau al geen weg naar 
het westen meer open was. Zo'n 
postzegel is dan een stille getuige 
van een historisch drama, ook al 
zijn complete poststukken voor 
de verzamelaar natuurlijk nóg 
bevredigender. 
De meeste andere verzamelob
jecten zijn natuurlijk duidelijk 
thematisch van aard, zoals 
postzegels en afstempelingen 
met afbeeldingen van personen, 
plaatsen, gebouwen of eve
nementen in Oost-Pruisen. Zo 
ziet u een Duitse en een Poolse 
versie van het slot Marienwerder/ 
Kwidzyn (3a, b), en een stempel 
gewijd aan het ijszeilen op een 
van de meren bij Angerburg (4). 
Oók in de sportieve sfeer duidt 



een stempelvlag van Insterburg 
die stad aan als "Toernooiveld 
van het Oosten" (5). De jugendstil
watertoren van Rauschen staat 
op een zegel van de SovjetUnie 
(6) uit 1967, toen Rauschen allang 
Svetlogorsk heette. Een geïl
lustreerde briefkaart (Bildpost
karte) uit 1931 beeldt de Wander
dünen op de Kurische Nehrung 
af (7), een beeld dat zo'n 80 jaar 
later weer terugkomt op een fraai 
filatelistisch product van Rusland 
(8). Dat in 1925 al weer de derde 
"Duitse kustzweefvliegwedstrijd" 
gehouden werd, zien we op een 
bijzonder stempel van het toen 
bekende zweefvliegcentrum 
Rossitten op diezelfde smalle 
landtong die van Cranz naar 
Memel loopt (9). 
Er is kortom materiaal genoeg 
voor een veelzijdige verzameling, 
zoals die van mij, die mij al 25 jaar 
geen moment verveeld heeft. In 
het vervolg van dit artikel zal ik 
meer in detail ingaan op allerlei 
aspecten van OostPruisen die in 
een verzameling tot uiting kun
nen komen, enigszins geordend 
onder de hoofdjes Historie en 
cultuur. Stad en landschap en 
Postgeschiedenis. 

Historie en cultuur 
Het gebied dat tot 1945 OostPrui
sen heette is in de eerste helft van 
de dertiende eeuw veroverd op de 

toenmalige bevolking, de Pruzzen 
of Pruisen, door de ridders van de 
Duitse Orde. Die ridders en hun 
wapenschild, een zwart kruis op 
een wit veld, komen terug in ver
schillende filatelistische uitingen 
rond de Ostropatentoonstelling 
van 1935 in Königsberg, bij voor
beeld op het vlagstempel (10). 
Ook van de vele burchten die in 
die vroege tijden her en der ver
rezen zijn illustraties te vinden. De 
beroemdste is de Marienburg aan 
de rivier de Nogat, van waaruit de 
Duitse Orde bestuurd werd. Dat 
enorme complex is onder andere 
afgebeeld op een postzegel uit 
1924 (11). Ook het Schloss van 
Königsberg mocht er zijn (12), Het 
bepaalde de skyline van die stad, 
de hoofdstad van OostPruisen 
tot het in 1945 zwaar beschadigd, 
en in de jaren '60 van de vorige 
eeuw gesloopt werd op direct 
bevel vanuit Moskou. Königsberg 
of Koningsbergen, zoals het in het 
Nederlands genoemd werd, is ge
sticht in 1255 en genoemd naar een 
toenmalige koning van Bohemen, 
Ottokar II. 

In 2005 zou Königsberg 750 jaar 
bestaan hebben, maar intus
sen was de stad omgedoopt tot 
Kaliningrad, wat een viering van 
het jubileum echter niet in de 
weg stond. Er verscheen dan ook 
een passende postzegel waarop 
verschillende overblijfselen van 

de oude Pruisische stad zijn terug 
te vinden (13), onder andere een 
standbeeld van de grote filosoof 
Kant (op wie ik later nog terug
kom). In augustus 1544 stichtte de 
eerste hertog van Pruisen, Albrecht 
von Brandenburg, een universiteit 
in Königsberg, de "Albertina". In 
1944 bestond die dus 400 jaar, wat 
ondanks de dreigende oorlogs
omstandigheden groots gevierd 
werd, onder andere uiteraard 
filatelistisch. Er verscheen eerst 
een vlagstempel ter aankondiging 
(14) en later een postzegel plus 
bijzonder stempel (15). Een klein 
jaar later was er geen OostPruisen 
meer en nog een jaar later ook 
geen Königsberg. In april 1946 
werd de stad omgedoopt tot 
Kaliningrad, vernoemd naar de 
kort daarna overleden Michail 
Iwanowitsj Kalinin, een trouwe 
makker van Stalin (16). Post uit het 
gebied Kaliningrad van die eerste 
jaren na de oorlog is niet makkelijk 
te vinden, maar ziet u toch een 
briefkaart die in september 1947 
in Kaliningrad is afgestempeld, 
en verzonden door een van de 
weinige nog in het noorden van 
OostPruisen achtergebleven Duit
sers (17). Na 1947 waren er daarvan 
zo goed als geen meer over. 

Volksstemminggebieden 
Er mogen dan geen eigen post
zegels van OostPruisen bestaan 

hebben, van twee delen ervan 
zijn ze er wel degelijk. Het verdrag 
van Versailles bepaalde dat in het 
oorspronkelijk WestPruisische 
gebied rond Marienwerder en in 
het zuidelijk gelegen Mazoerië 
(Abstimmungsgebiet Alienstein), 
waar ook in die tijd nog hier en 
daar een Pools dialect gesproken 
werd, volksstemmingen moes
ten worden gehouden. Zou de 
bevolking kiezen voor Duitsland 
of voor Polen? Dat werd duidelijk 
op 11 juli 1920, een datum die in 
het kleine Rössel luister werd 
bijgezet doordat het postkan
toor een oud Pruisisch stempel 
inzette voor de heugelijke dag 
(18). In beide gebieden werden 
eigen postzegels uitgegeven, 
natuurlijk tot grote vreugde van 
de verzamelaars in Duitsland en 
de rest van de wereld (19a, b). 
Voor de klassieke filatelie bieden 
deze gebieden gouden moge
lijkheden. De postzegels leveren 
allerlei interessante varianten, er 
zijn natuurlijk talrijke tarieven en 
afstempelingen, en echt gelopen, 
goed afgestempelde stukken 
doen het altijd goed op veilingen. 
De briefkaart (20) is afkomstig 
van een postzegelhandelaar in 
Marienwerder, die blijkbaar een 
stapeltje inmiddels verouderde 
briefkaarten van de Königlich 
Preussische Regierung op de kop 
had getikt, en de sporen van het 
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verleden met de linkerpostzegels 
grotendeels onzichtbaar heeft 
weten te maken. Ook de brief 
uit Allenstein naar Cottbus (21), 
lijkt mij een alleszins bonafide 
Bedarfsbrief, zoals de Duitsers dat 
zeggen, en nog wel een met een 
mengfrankering van postzegels 
uit twee verschillende series. In 
beide gebieden koos zo'n 98% van 
de bevolking voor het Duitse Rijk, 
en her en der verschenen vervol
gens monumenten ter herinnering 
aan de volksstemming. Ik laat 
u daarvan het monument in Al
lenstein (22) zien op een gewone, 
onfilatelistische ansichtkaart. 

De slagen bij Tannenberg 
Aan het begin van de Eerste We
reldoorlog viel het Russische leger 
Oost-Pruisen binnen, en richtte 
her en der grote verwoestingen 
aan. Eind augustus 1914 slaagde 
Von Hindenburg erin de vijande
lijke opmars te stuiten met een 
veldslag die vijf dagen duurde en 
achteraf "Slag bij Tannenberg" 
werd genoemd. Deze betite
ling was een herinnering aan 
een andere veldslag, in juli 1410, 
waarin de ridders van de Duitse 
Orde smadelijk het onderspit 
dolven tegen een leger, dat door 
de koning van Polen op de been 
was gebracht. Om begrijpelijke 
redenen vierden de Duitsers 
de tweede slag en de Polen de 

eerste, die zij overigens Slag bij 
Grunwald noemen. Voor de Duitse 
overwinning bij Tannenberg werd 
aan het eind van de jaren '20 bij 
Hohenstein een enorm monument 
geplaatst in de vorm van een mo
derne interpretatie van een oude 
ridderburcht. Dat monument, het 
Tannenberg-Nationaldenkmal, 
werd ook in de filatelie uitbundig 
uitgebuit. De haast apocalypti
sche ansichtkaart (23) is beschre
ven op de dag van de inwijding, 
18 september 1927, en voorzien 
van een bijzonder stempel, waar
op wordt opgeroepen de bouw 
van het monument financieel 
te steunen (24). Het monument 
verscheen ook in het Sonderstem
pel van Hohenstein (25) (let op 
de rouwversie van de Hinden-
burgzegel!) en op een reeks van 
geïllustreerde briefkaarten.. In 
de Nazitijd werd het nog naar de 
toen heerstende smaak verbouwd 
en herdoopt als Reichsehrenmal 
Tannenberg (26). Tegen diens uit
drukkelijke wens in werd in 1934 
het stoffelijk overschot van Paul 
von Hindenburg daar bijgezet, 
wat de bedevaartfunctie van het 
geheel alleen maar versterkte. Op 
23 januari 1945 (datum stempel 
(2)) werden de kisten van de 
Hindenburgs weggehaald en ver
volgens werd het hele monument 
opgeblazen. En zoals dat gaat: 
in juli 1945 verscheen een Poolse 

postzegel èn een speciaal stempel 
bij gelegenheid van de 535e (!) 
herdenkingsdag van de eerste 
slag bij Tannenberg/Grunwald 
(27). In i960 werd dat nog eens 
dunnetjes overgedaan met o.a. 
de - toen, en misschien nóg wel 
- grootste postzegel ter wereld, 
gegraveerd naar een schilderij 
vanMatejko(28). 

Twee beroemde Oostpruisen 
Natuurlijk zijn er vele beroemde 
Oostpruisen. Alleen al de univer
siteit bracht allerlei geleerden 
voort, die op hun tijd ook filatelis-
tisch herdacht zijn. Voor dit artikel 
heb ik er twee geselecteerd. De 
beroemdste inwoner van Oost-
Pruisen is zonder twijfel de filo
soof Immanuel Kant. Zijn strikte 
dagindeling, inclusief zijn vaste 
wandelingetje door Königsberg, 
is legendarisch geworden. Zijn le
ven lang is hij maar zelden buiten 
zijn stad geweest, en al helemaal 
niet buiten zijn provincie. Dat 
vond hij ook beslist niet nodig. 
De stad had voor hem genoeg 
te bieden, zodat men er volgens 
hem "ook zonder te reizen zijn 
kennis van mens en wereld kon 
verbreden". Zijn universiteit, de 
Albertina uit 1544, is afgebeeld op 
een Bildpostkarte uit 1931 (29), en 
zijn portret is terug te vinden op 
minstens vier Duitse postzegels, 
waarvan ik de eerste, uit 1928, 

de mooiste vind (30). Ook het 
afbeelden waard is het bijzondere 
stempel ter gelegenheid van het 
40-jarig bestaan van de Verein 
der Briefmarkenfreunde in 1938 
(31). Ik heb al even gewezen op 
het standbeeld van Kant dat is 
afgebeeld op de postzegel (13). 
Dat dat beeld er staat is louter te 
danken aan de bekende Duitse 
journaliste en schrijfster Marion 
Gräfin Dönhoff (32). Zij was opge
groeid op Friedrichstein, een van 
de grote kastelen in Oost-Pruisen, 
bij Löwenhagen, Kreis Königsberg. 
In ziet u een ansichtkaart (33) die 
in 1921 vanuit Friedrichstein aan 
een familielid in Dresden werd 
verzonden. Marion Dönhoff (1909-
2002) besefte in 1944 dat het met 
die stad niet goed zou gaan. Met 
toestemming van de burgemees
ter begroef zij het standbeeld van 
Kant ergens op haar landgoed. 
Toen ze daar na de Wende voor 
het eerst weer terugkeerde, 
bleek niet alleen het hele kasteel 
spoorloos verdwenen, maar ook 
Kant. Gelukkig was het mogelijk 
alsnog een kopie te maken, en die 
staat nu voor de universiteit, die 
nu niet meer Albertina heet, maar 
"Kantiana". 

(wordt vervolgd) 
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Dit is geen verhaal over schilderen en drinken. Uiteindelijk kan veelvuldig gebruik van 

deze combinatie leiden tot OPS, Organisch PsychoSyndroom, ook wel schildersziekte 

genoemd, bij de gebruiker. Dit verhaal gaat over het bestellen van verfproducten 

door middel van een machtigingskaart (later antwoordkaart met machtigingsnummer 

genoemd) verstrekt door de verffabrikant aan zijn klanten. Een kaart die later alsnog 

gefrankeerd werd, door middel van één of meerdere portzegels, op het postkantoor 

van de plaats waar de machtigingshouder gevestigd was. 

Inleiding 
Het was van oudsher de gewoon
te, dat het port voor een brief 
betaald werd door de ontvanger 
en met door de afzender Zelfs 
na de invoering van postzegels 

m 1852 bleef deze praktijk veelal 
gehandhaafd Want stond er met 
in 185t m de 'Beknopte handlei
ding omtrent de bestemming 
en het gebruik van postzegels', 
uitgegeven op last van den Mi-

U"VELUVTNE. " ^ 

. E R F F f l B R l E K 

„DE VELUWE" - NUN5PEET. ; 
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1. Reclamemateriaal uit begin 1900 van verffabriek De Veluwe 
(later genoemd 'Velavme ) - Nunspeet 

nister van Financien, waaronder 
de posterijen ressorteerden, als 
eerste geschreven "De postzegels 
Zijn een middel om brieven te 
frankeren."' En iets verderop 
"Het gebruik van postzegels is in 

geen geval verphgtend " Zo werd 
nog in 1869 van bijna 24 miljoen 
bmnen Nederland verzonden 
brieven 72% zonder postzegel 
verzonden. 

Portzegels 
De administratieve verwerking en 
de afrekening tussen de postkan
toren van vertrek en aankomst 
van al deze ongefrankeerde 
brieven was tijdrovend Op het 
postkantoor van aankomst moest 
de boekhouding ook nog eens 
controleren of de brievenbestel
lers wel alle door hen geïnde 
portokosten afdroegen Gezien 
hun zeer lage beloning m die tijd 
was fraude met helemaal ondenk
baar. Om die reden was men m 
een aantal landen om ons heen, 

N.V. Ml. „De Velu we" 

Veluvinje-Verffabriek 

NUNSPEET 

2. (BesteOhriefkaart uit 1932 aan de Veluvine-Verffabriek gezonden met rechtsboven vermeld 
Deze order kan zonder postzegel verzonden worden De verffabriek moest twee keer het 
briefkaart frankeertarief van 5 cent betalen (portzegel van /o cent) Besteld wordt 2 kg 

donkergroen Veluco, s kg verdunning (cellulose) en i'/i kg cellulose plamuur 

Afs«nd«r 

Antwo' 

\unspeet 
"J%:v tiglng No. 1 

i. Machtigingskaart hier genoemd Antwoordkaart (met rechtsboven de vermelding Kan 
ongefrankeerd zonder nadere adresaanduiding worden verzonden) uit Eibergen verzonden 
op 29 oktober 1937 Blijkbaar waren er vijf antwoordkaarten voor de 'Veluvine binnengeko
men en moest sxs cent (4 cent briefkaarttarief* 1 cent machtigingtoeslag) betaald worden 
De PTT beambte volstond met het plakken van een portzegel van 25 cent op een van de vijf 

kaarten Besteld wordt onder anderes kg verf ivoorkteur en 2V2 kg verf vleeschkleur 

Afzender: 

31 . ffl f «üiiJint-troVdin 

nspeet. 
Machtiging: No. 1 

i. Antwoordkaart met een op 8 november 1941 afgestempelde portzegel van 6 cent (5 cent 
briefkaarttarief * I cent machtigingtoeslag) 

file:///unspeet
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ANTWOORDKAART 

MACHTIGING nr 1 2 

CULEMBORG 

C. V LAK VERNIS EN VERFFABRIEK 

KAN ONSIPtANKEIRD 
WOIIDIN VERZONDEN 

ANTWOORDKAART 

MACHTIGING nr 12 
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4. Twee antwoordkaarten van deC V Lak ver
nis en verffabnek Batouwe uit Culemborg De 
linkse kaart is met beport Aanneembaar is dat 
er gelijktijdig meerdere kaarten eind september 
i9;6 door de PTT in Culemborg verrekend zijn 
Er zal geen afzonderlijk formulier gebruikt 
zijn, zoals aan te nemen is gezien portzegels 
op de rechterkaart Met de niet beporte kaart 
wordt 2X25 kg dodekop (een rood, roodbruin of 
roodpaars pigment dat in tegenstelling tot wat 
denaam doet vermoeden niet giftig is) en 2s kg 
loodwit (een wit pigment met hoge giftigheid en 
daardoor tegenwoordig voor een aantal toepas
singen in de Europese Unie verboden) besteld 
Met de van twee portzegels (e cent en s cent 
acht cent voor de briefkaart en drie cent mach
tigingtoeslag) voorziene kaart wordt besteld}0 
kg droog litofoonwit (bedoeld is lithopoon, een 
wit pigment) per bode Tromp 
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Veluvine Verf fabrieken 
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6. Antwoordkaart met een op 20 augustus 1951 afgestempelde portzegel van 8 cent (7 cent 
briefkaarttarief * 1 cent machtigingtoeslag) 

7. Antwoordkaart met op 13 juni I9S7 afgestempelde twee portzegels van 5 cent elk (7 cent 
briefkaarttarief ■!■ 3 cent machtigingtoeslag) 

Sa,b,c,d Vier antwoordkaarten waarvoor de machtigingtoeslag per 1 april 1937 drie cent bedroeg en het briefkaarttarief met ingang vanaf 1 november I9S7 acht cent, 
zodat per briefkaart gefrankeerd moest worden met in totaal elf cent aan portzegeb 
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a Gebruikt is een portzegel van ii cent 

N V Mi| ,DE VEIUWE 
Valuvine V«rffobrieken 

NUNSPEET 
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MACHTIGING No. 1 

b. Om de elf cent te kunnen plakken werd een portzegel van i cent gecombineerd met een 
portzegel van lo cent 
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AFZENDER NUNSPEET 
naom 
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c. Geplakt werd een postzegel van 20 cent in combinatie met een van 24 cent 
In totaal vierenveertig cent, waarmee vier briefkaarten betaald waren 

^ 
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d. Een strip van drie keer 16 cent werd gecombineerd met een portzegel van 7 cent 
Samen goed voor vijf machtigingskaarten (vijf keer 11 cent) 
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9a,b. DIENST P.T.T. kaart van 22juli 1935 ter verrekening van drie maal drukwerk (i'/i cent briefkaarttarief* 1 cent machtigingtoeslag) en twee keer een briefkaart (5 cent * 1 cent). Totaal 19% 
cent aan portzegels. 

POSTKANTOOR 
AMSTERDAM 

'Antwoordstukken 
m te vorderen' 
envelop van 2 

maart 1955 heport 
met drie portzegels 
(twee keer i gulden 
teen keer 20 cent) 

in totaal f2,20 voor 
de verrekening van 
20 brieven (10 cent 
brieftarief * I cent 
machtigingtoeslag 

per brief). 

overgegaan tot het gebruik van 
portzegels ter verantwoording 
van de geïnde porten. Moest de 
ontvanger van de brief port beta
len en was de brief niet voorzien 
van één of meerdere portzegels 
met gelijke waarde als het te in
nen portbedrag, dan was er dus 
sprake van fraude. 
In Nederland worden de port
zegels op 15 mei 1870 in gebruik 
genomen. Ze worden ingevoerd 
om de porten van lokale brieven 
te verantwoorden; van verhoogde 
port of boete is daarbij in eerste 
instantie geen sprake. Echter, op 1 
november 1919 wordt bepaald, dat 
alle te beporten stukken beport 
moeten worden met tweemaal het 
ontbrekende port en zo worden 
de portzegels gebruikt om straf
port te innen. 

Machtigingsstukken 
Met ingang van 1 september 1929 
wordt het gebruik van portzegels 
uitgebreid door de invoering van 
machtigingsstukken. Machti
gingsstukken zijn een service van 
zowel de verzender als van de 
PTT. De verzender, vaak leveran
cier of producent van goederen, 

10. Verzamelkaartje 
van het postkantoor 
Amsterdam van 7 mei 
1940 met in totaal 87 
cent aan portzegels ter 
verrekening van één 
drukwerk met spoedbe
handeling (2 cent * 1 
cent machtigingtoe
slag) en eenentwintig 
keer een briefkaart ö 
cent + / cent). 

gebruikt een machtigingskaart 
om de klant in staat te stellen 
kosteloos een bestelling te kun
nen plaatsen en zendt de kaart 
met een of ander reclamedruk
werk naar zijn klanten. Wil de 
klant iets bestellen, dan kan hij de 
bijgevoegde machtigingskaart 
daarvoor gebruiken, zonder dat 
hij er een postzegel moet opplak
ken. 
De oorspronkelijke verzender van 
de machtigingskaart wordt door 
de PTT belast met het normale 
frankeertarief verhoogd met een 
kleine toeslag. De frankering 
wordt verricht door middel van 
het plakken van portzegels, op 
de betrokken kaart of op een 
afzonderlijk formulier, zonder 
daarvoor de beportingsregels toe 
te passen. De toeslag bedraagt op 
het moment van invoering 1 cent 
per poststuk. Op 1 april 1957 wordt 
het 3 cent en op 1 juni 1965 zelfs 
5 cent. 

Verffabriek 'Veluvine' 
Bij het reclamemateriaal (afb. 1) 
dat verffabriek 'Veluvine', 
opgericht in 1895 en gevestigd in 
Nunspeet, aan de klanten zond, 

POSTKANTOOR 
'SGRAVENHAGE 

I AFDELING 

f
' 8ESTELUMG BRIEVENPOST 

(PORTEN) 

werd ook een ongefrankeerde 
briefkaart meegezonden. De klant 
kon op deze kaart een bestelling 
doen en deze vervolgens zonder 
te frankeren terugzenden aan de 
afzender in Nunspeet. 'Veluvine' 
nam de postzegel zoals aangege
ven rechtsboven op de kaart (afb. 
2) voor haar rekening. Aangezien 
de 'Veluvine' geen machtigings
nummer had in 1932 moest zij dus 
het verhoogd port van twee keer 
het tarief voor een briefkaart 
betalen. In 1932 is het tarief voor 
een briefkaart vijf cent en dus 
wordt er een portzegel van tien 
cent opgeplakt. 

Andere tijden, andere tarieven 
Met ingang van 1 september 1937 
wordt het briefkaarttarief van vijf 
cent verlaagd naar vier cent. 
Ook verffabriek 'Veluvine' lijdt 
onder de in Nederland heersende 
crisis (hoge werkeloosheid, 
loonsverlagingen en grondstof
schaarste), moet dus op de 
centjes passen en gaat over op 
het gebruik van machtigingskaar
ten. (afb. 3). De machtigingsbrief
kaarten kwamen vaak, vooral bij 
speciale aanbiedingen van de 
fabrikant, in grotere aantallen 
binnen op het postkantoor in 
Nunspeet. De kaarten werden dan 
niet stuk voor stuk (afb. 4) beport, 
maar in totaal. Het totaal te 
betalen bedrag werd in portze
gels op één kaart of op meerdere 
kaarten bij grote(re) aantallen 

^ < * 5 « » 
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geplakt. Op t april 1939 vindt een 
verdere verlaging tot drie cent 
plaats. Echter in het eerste 
oorlogsjaar wordt een prijsverho
ging van bijna 70% doorgevoerd. 
Het briefkaarttarief wordt 
opnieuwvijf cent (afb. 5). Pen 
november 1946 volgt nog een 
verdere verhoging tot fk cent. 
Met ingang van 1 februari 1948 
wordt het tarief voor interlokale 
briefkaarten verlaagd naar zes 
cent. Echter op 1 juli 1953 wordt 
het tarief verhoogd, ditmaal naar 
zeven cent (afb. 6). Met ingang 
van 1 april 1957 verhoogt de PTT de 
toeslag voor deze dienstverlening 
met twee cent tot drie cent per 
kaart (afb. 7). De volgende 
briefkaarttariefverhoging van 1 
cent vindt plaats op 1 november 
1957. Het briefkaarttarief komt 
hiermee op acht cent. Vanaf nu 
moest er dus per kaart elf cent 
aan portzegels geplakt worden 
(afb. 8a, b, c, d). 

Verzamelformulier voor 
antwoordstukken 
In plaats van het plakken van 
portzegels op de machtigings
stukken werd het totale bedrag 
aan portzegels vaak geplakt op 
een verzamelformulier of envelop. 
Vooral wanneer er sprake was van 
grote(re) hoeveelheden machti
gingspost. Behalve de hierboven 
besproken briefkaarten werden 
er natuurlijk ook drukwerken en 
brieven (ongefrankeerd) naar 
machtigingsnummers verzonden. 
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i2a,b Specificatieblaadje met acht portzegels op de achterkant (aangezien er op de voorkant onvoldoende plaats was) 
op 25 augustus I9S9 te Oouda afgestempeld In totaal voor f4 94 De verrekening was voor een drukwerk 

(4 cent tarief+3 cent machtigingtoeslag) twee briefkaarten (8 cent * 3 cent) en eenendertig brieven (12 cent * 3 cent) 

In de loop der jaren verschenen 
allerlei verzamelformulieren 
(afb 9a, 9b. 10,11, iza, 12b, 13) 

Einde van de portzegels 
Tussen 1870 en 1958 zijn er m 
totaal 36 verschillende waarden, 
van een 'Vz CENT' tot '1,75 GUL
DEN', aan portzegels uitgegeven 
Met dienstorder H 419 van 28 
juli 1966 wordt bepaald dat de 
portzegels (op proef) worden 
ingetrokken De kantoren mo
gen hun voorraden opmaken 
Daarna moeten zij beporten met 
frankeerzegels of met het hun 
verstrekte Postalia stempel 
Het Postalia stempel (afdruk in 
blauw) werd aangebracht door 
middel van de Postalia frankeer
machine en was voor het eerst in 
gebruik genomen m mei 1952 in 
Amsterdam ter vervanging van 
portzegels (afb 14) In de loop de 
jaren gaan steeds meer postkan
toren een Postalia frankeerma
chine voor dit doel gebruiken 
Echter eind jaren zestig is ook dit 
gebruik voorbij en gaat men over 
op postzegel- en stempelloze 
verrekeningsformulieren voor 
machtigingsstukken 
Portzegels vormen sinds 1968 
daardoor een afgesloten gebied 
Tegenwoordig wordt voor de 
verrekening van machtigings
stukken het normale posttarief 
gehanteerd, vermeerderd met 
een jaarlijks terugkerend bedrag 
voor deze dienstverlening 

Bronnen 
Handboek Postwaarden Nederland, 
Johan Enschede - Amsterdam 1994 
Postzaken posthistorische studies VI 
(Van een halve cent tot een gulden 
vijf en zeventig Een overzicht van 
de Nederlandse portzegels). Drs L 
Goldhoorn - Utrecht 1979 

14. Postalia frankeermachine met 
stempelafdruk 

P333 O4905 54 

i 

13. Specificatieblaadje met een portzegel van 11 cent voor de 
verrekening op 13 januari 1961 van een briefkaart 

(8 cent * 3 cent) 

MACHTIGINGSSTUKKEN 
Briefkaarttarief 
Binnenland (interlokaal) 
01-09-1929 
01-09-1937 
01-04-1939 
20-08-1940 
01- 11-1946 
01-02-1948 
01-07-1953 
01-04-1957 
01- 11-1957 
01-07-1964 
01-06-1965 
01-05-1966 
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FILATELISTISCH| EVENEMENTEN 
1 

Opgaven voor deze rubriek 
in het meinummer 2013 
(verschijnt 9 mei 2013) 
moeten uiterlijk op 1 april 
2013 in het bezit zijn van de 
redactie van 'Filatelie', 
Postbus 30014, 
1303 AA Almere 
of o p die datum per e-mail 
naar redactietadefilatelie.nl 
zijn ingezonden. 

Voor opnamen onder het 
kopje 'Ruildagen' moet 
u de volgende gegevens 
vermelden: datum, plaats, 
locatie, adres locatie, 
openingstijden en tele
foonnummer. Onvolledige 
opgaven van evenementen 
kunnen helaas niet ver
werkt worden. 
Veilingen worden slechts 
vermeld als ze ten over
staan van een deurwaar
der of notaris worden 
gehouden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samen
gesteld, kan de redactie 
niet garanderen dat de ge 
noemde evenementen ook 
op de opgegeven data en 
tijdstippen doorgang vin
den. De redactie aanvaardt 
geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in 
de evenementsgegevens . 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder 
is het mogelijk dat postze
gels een onderdeel vormen 
van het materiaal dat op 
de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangebo
den. Wij adviseren u met 
klem om - en dat geldt dan 
vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
ge legen evenementen -
eerst even met de organi
satoren te bel len. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

2013 

8 , 9 , 1 0 maart: 
^iisseyeXA. Achterhoek 
2013, Var\ Pallandhal, van 
Pallandstraat 8, vr. 19-22, za. 
10-18, zo-10-16. 

16 maart: 
Veldhoven, postzegelbeurs 
met veiling, Dorpshuis D'n 
Bond, Rapportstraat 29,10-16. 
Tel: 040-2534142. 
fam.verhoevenOchello.nl 

16-17 maart: 
Nieuwegein. Grote, intl. 
Verzamel- en curiosamarkt, 
Homeboxx, Symfonielaan, 
930-1630. www.verzamelend-
nederland.nl 

24 maart: 
Weert. Filatelica Weert, sg 
Philips van Home, Wertastraat 

1.930-1530. Veiling: 1245. 
lomaschrOconcepts.nl 

2 9 , 3 0 maart: 
Gouda. De Brievenbeurs/ 
Filamania/Ooldacarta, 
Sporthallen 'de Mammoet', 
Calslaan 101,29/3:10.30-17, 
30/3:10-16. 
www.brievenbeurs.com 

30 maart: 
Rozenburg (Z-H). Zaal 
Adventskerk, Laan van Nieuw 
Blankenburg 5,10-16. 
Tel: 0181-214224. 
g.verwoertOchello.nl 

30 maart: 
Harderwijk. Postzegel-
beursmet veiling, SC 'De 
Kiekmure', Tesselschadelaan 
1,10-15. Tel: 0341-551362. 
pothmann.srOzonnet.nl 

6 april: 
Haarlem. Voorjaars-
postzegelbeurs. De Schakel, 
Pijnboomstraat 17,11-1530. 
Tel: 023-5334252. 

19, 20 april: 
's Hertogenbosch. 4e 
Filafair, Maaspoort Sports & 
Events 
Marathonloop 1, vr: 10-17, za: 
10-16. www.filafair.nl 

20 april: 
Papendrecht. De Palm, Van
der Palmstraat 3,10-16. 
Tel: 0184-415437. 
m.a.smeding(a)tele2.nl 

20-21 april: 
Bussum. Jubileumtentoon
stelling FV De Verzamelaar, 
Theater Bussum, Akkerlaan. 
www.bussumfila.nl 

11 mei 
Houten. FILANUMIS 2013, 
Internationale Filateliebeurs 
met Numismatiek, Expo Hou
ten, 930-16. Tel 050-5033926 
('s avonds). 
www.wbevenementen.eu 

11-12 mei: 
Heerlen. €Mro-P/)/7« 2013, 
Mondriaan, John F. Kenne-
dylaan 301. 
j.vdboschoziggo.nl 

26 mei: 
Aarschot (B). Hagelandse 
verzameldag. Kon. Atheneum, 
P Dergentiaan 47,9-16. 
Tel: 0032-16-560706. 

29 september 
Den Haag. Groot postze-
gelfeest, SBS Bridgehome, 
Kerketuinenweg, 10-17. 
www.zhpv.nl 

18,19, 20 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2013, 
Americahal, Laan van Erica 
50, vr, za: 10-17; zo 10-16. 
www.postex.nl 

5-7 december: 
lAonaco. Monacophil 2013, 
Musée des Timbres et des 
Monnaies, 11 Terrasses de 
Fontvielles. 
www.monacophil.eu 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

9 maart: 
Dronten. 'Open Hof', De Zuid 
2,1330 -1630. Tel: 0321-314305. 
wolterschaapcssolcon.nl 
Elshout. Gebouw 't Rad, 
Kerkstraat 39,10-13. Tel: 0416-
379919- h.l.j.albers@home.nl 
Emmen. De Giraffe/Eden Ho
tel, Van Schaikweg 55,930-16. 
Tel: 050-5033926. 
infoOwbevenementen.eu 
Gouda. Zorgcentrum, Korte 
Akkeren 400,1230-1630. 
Tel: 06-11837028/53209710. 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. 
Tel: 06-54741761. 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12-16. 
Tel: 0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13-1630. 
Tel: 033-4943220. 
deloupe(S)hccnet.nl 
Maassluis. Zalencentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 
12-16. Tel: 010-5916747. 
secretarisvpmOgmail.com 
Winschoten, gebouw S.V. 
Bovenburen, Tromplaan 
86,10-15. Tel: 0597-592676. 
gr.elzen@hetnet.nl 

10 maart: 
Anna-Paulowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sportlaan 
21,930-1300. Tel: 0223-
531518/0224-223029. 
Boxtel. Gem. hs.'De Wal
noot', Reginahof 1,10-13. 
Tel: 0411-673485. 
infoOvbvboxtel.nl 
Rotterdam. Regardz Airport 
Hotel Rotterdam, Vliegveld
weg 59-61,10-16. 
Tel: 030-6063944. 
www.mpo.nl 

IJmuiden. Buurtcentrum 'De 
Spil', Frans Halsstraat 29,11-15. 
Tel: 06-41739966. 
g.swets@quicknet.nl 
Wijchen. Brede school 'Noor
derlicht', Roerdompstraat 76, 
10-13. 
Tel: 024-6413608/6413355. 
Venlo. Zalencomplex Limi-
anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
10-13. Tel: 077-3820064. 
Wijchen. Brede school 'Noor
derlicht', Roerdompstraat 76, 
10-13. 
Tel: 024-6413608/6413355. 

14 maart: 
Kioetinge. Amicitia, Schim-
melpenninckstraat 14,19-22. 
Tel: 0113-228562. 
ecm@zeelandnet.nl 

16 maart: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat 9,930-15. 
Tel: 0297-343885/322034. 
www.postzegelvereniging 
aalsmeer.nl 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravelijn 55. 
Tel: 055-3558600/06-30718411. 
www.einde|aarsbeurs.nl 
Appingedam. ASWA-ge-
bouw. Burg. Klauckelaan 16, 
10-16. Tel: 0596-611454. 
reintbos@ziggo.nl 
Boskoop. 'In de Stek', Puttel-
aan 148,13-17. tel: 0172-215264. 
|andezwijger@telfort.nl 
Leiden. Clubhuis KZ Da
naïden, Montgomerystraat 
50,10-16. Tel: 071-5312597. 
ia.verkerk@casema.nl 
Mijdrecht. De Meijert, Dr.j. 
v.d.Haarlaan 6,930-13. 
Tel: 0297-289322. 
nenpand@hotmail.com, 
www.verzamelaarsderon-
devenen.nl 
Nieuwleusen. Gebouw 'De 
Bombardon', Burg. Bacxlaan 
181,10-16. Tel: 0529-431528. 
jan.schoemaker@zonnet.nl 
Schoonhoven. St. Ver. huis 
De Zilverstad, Nieuwe Singel 
39,13-16. Tel: 0172-216239. 
izirkzee@ziggo.nl 
Woudenberg. Cultureel Cen

trum de Camp, de Bosrand 15, 
13-1630. Tel: 033-2863510. 
lvasi@ziggo.nl 
17 maart: 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,9-12. 
Tel: 0224-298416. 
Uden. Trefcentrum, Cello
straat 1,930-1230. 
Tel: 0413-265240. 
schilder@tiscali.nl 
Veghel. 'De Golfstroom', van 
Diemenstraat ia, 930-1230. 
Tel: 0413-367786. 
www.verzamelbeursveghel.nl 

19 maart: 
' Nijmegen. Wijkcentrum'De 

Klokketoren', Slotemaker de 
Bruineweg 272,14-1630. 
Tel: 024-3584332. 
secretaris@novipost.nl 

21 maart: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33, va 19. 
Tel: 045-5415088. 
b.berends@ziggo.nl 

23 maart: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,10-16. 
Tel: 06-54741761. 
Brielle. Zalencentrum, 
Langestraat 76,1230-1530. 
Tel: 0181-415640. 
halooverbeek@planet.nl 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
10-16. Tel: 078-6140706. 

24 maart: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, Wijk de 
Maare, 9-12. Tel: 0227-542286. 
Etten-Leur. Nieuwe Nobelaer, 
A. van Berchemlaan 2,10-16. 
Tel: 030-6063944. 
www.mpo.nl 
Huissen. Cultureel centrum 
'DeBrink', Brink 8,10-15. 
Tel: 026-3271979. 
ian.s.roelofsen@planet.nl 

25 maart: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruineweg 272,19-22. 
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Tel: 024-3584332. 
secretaris(5)novipost.nl 

30 maart: 
Bodegraven. Ouderencom-
plex Rijngaarde, Rijngaarde 
1,10-1430. 
Tel: 06-53260597/13536015. 
verwoerdvanwi j kOcasema.n I 
De Meern. Cultureel Centrum 
De Schalm, Oramjelaan 10, 
9-12. Tel: 06-30690519. 
www.pf68.nl 
Deventer. Wijkcentrum Van 
Vlotenlaan,). van Vlotenlaan 
85,10-16. Tel: 0571-291351. 
hegrocstelfort.ni 
Hardinxveld-Giessendam. 
Drijvershof, Nassaustraat 6, 
10-16. Tel: 06-20111834. 
arjanvanbaarenffliplanet.nl 
www.dephilatelist.nl 
Leer-Bingum (D). Dorfge-
meinschaftshaus, Ziegeleistr. 
15. 9"15- Tel: 0049-4954-6346. 
oswald.jansentat-oniine.de 
Noordwijk. De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5, va 9u. 
Tel: 071-3614198. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveid, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 10-13. 
Tel: 0475-321179. 
j.maessenOhome.nl 
Rotterdam. Larenkamp, 
Slinge303, vaio. 
dvdkroefohetnet.nl 
Veenendaal. CSG het Perron, 
Sportlaan 13,10-16. 
Tel: 06-12960344. renata. 
holewijn(Sgmail.com 
Zwolle, lubal. Geert Groot
estraat 1,10-15. 
Tel: 038-4216493. 

1 april: 
Den Haag. Van der Valk 
Bijhorst, Zijdeweg 54,10-16. 
Tel: 030-5063944. 
info(Q)mpo.nl. www.mpo.nl 

3 april: 
Noordwijk. De Wieken, 
Wassenaarsestraat 5, va 1330. 
Tel: 071-3614198. 

6 april: 
Bilthoven. OEF, 'Vogelnest' 
bij Zuiderkapel, Boslaan 1,10-
16. Tel: 0346-572593 (na 19U) 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13-16. 
Tel: 0229-582544. 
Hendrik Ido Ambacht. San-
dido. Reeweg 79,12-16. 
Tel: 078-6814441. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldi-
straat4,10-15. 
Tel: 06-21485476. 

dickschopman(S amail.com 
Meppel. Kerkelijk cebntrum 
TRIAS, Groenmarkt 6,10-15. 
Tel: 0529-432746. 
taf.kuiperohetnetjj 
Nunspeet. De Wheme, 
Ds. de Bouterlaan 5,1315-1600. 
Tel: 0341-256163. 
keesdebilcsgmail.com 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bloemenhof2,i3-i6. 
Tel: 0162-432738. 
ceespijperscacasema.nl. 
www.oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc Bjlderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10-15. 
Tel: 0297-525556. 
Waalwijk. 'De Bloemenoord', 
Bloemenoordplein 3,9-13. 
Tel: 0416-337982. 
carlaevlohome.nl 

7 april: 
Haarlem. Van der Valk 
Haarlem-Zuid, Toekanweg 
2,10-16. Tel: 030-6063944, 
infoOmpo.ni, www.mpo.nl 
Obdam. 'De Brink' naast RK 
kerk. Dorpsstraat 153-155,9-12. 
Tel: 0226-452047. 
Uden. Trefcentrum, Cello
straat 1,930-1230. 
Tel: 0413-265240. 
schilderOtiscall.nl 

11 april: 
Kloetinge. Amicitia, 
Schimmelpenninckstraat 14, 
19-22. Tel: 0113-228562. 
ecm(5)zeelandnet.nl 

13 april: 
Dronten. 'Open Hof', De Zuid 
2,1330 -1630. Tel: 0321-314305. 
wolterschaapfSsolcon.nl 
Elshout. Gebouw 't Rad, 
Kerkstraat 39,10-13. 
Tel: 0416-379919. 
h.l.i.albers@home.nl 
Gouda. Zorgcentrum, Korte 
Akkeren 400,1230-1630. 
Tel: 06-11837028/53209710. 
Hoofddorp. ANBO-gebouw 
'De jeugd van Gisteren', 
Beemsterstraat 4,10-16. 
Tel: 06-54741761. 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12-16. 
Tel: 0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13-1630. 
Tel: 033-4943220. 
deloupetahccnet.nl 
Maassluis. Zalencentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 
12-16. Tel: 010-5916747. 
secretarisvpmfijgmail.com 
Ommen. Hervormd centrum, 
Pr. lulianaalanS, 9-12. 

Tel: 0547-363000. 
gtendamOziggo.nl 
Zeist. Chr. college Zeist, Graaf 
Adolflaan 4,10-1530. 
Tel: 030-6300776. 
www.primazegel.nl 

14 april: 
Anna-Paulowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sportlaan 21, 
930-1300. 
Tel: 0223-531518/0224-223029. 
Boxtel. Gem. hs. 'De Wal
noot', Reginahof 1,10-13. 
Tel: 0411-673485. 
info(5)vbvboxtel.nl 
Tiel. USA & Canada Filatelie, 
De Schakel, Scheeringlaan 
4a, 10-15. Tel: 06-25240316. 
emulder (Splanet.nl 
Venlo. Zalencomplex Limi-
anZ, Kaldenkerkerwegi82b, 
10-13. Tel: 077-3820064. 
Wijchen. Brede school 
'Noorderlicht', Roerdomp
straat 76,10-13. 
Tel: 024-6413608/6413355. 

16 april: 
Nijmegen. Wijkcentrum 
'De Klokketoren', Slotemaker 
de Bruineweg 272,14-1630. 
Tel: 024-3584332. 
secretaris@novipost.nl 

18 april: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33, va 19. 
Tel: 045-5415088. 
b.berends(aziggo.nl 

20 april: 
Aalsmeer. Parochiehuis, 
Gerberastraat 9,930-15. 
Tel: 0297-343885/322034. 
www.postzegelvereniging 
aalsmeer.nl 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravelijn 55. Tel: 055-
3558600/06-30718411. 
www.eindejaarsbeurs.nl 
Boskoop. 'In de Stek', Puttel-
aan 148,13-17. tel: 0172-215264. 
jandezwijgerfiitelfort.nl 
Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.J. v.d.Haarlaan 6,930-13. 
Tel: 0297-289322. 
nenpand@hotmail.com, 
www.verzamelaarsderon-
devenen.nl 
Reeuwijk. 'De Brug', Dunant-
laan 1,10-15. Tel: 0172-216239. 
izirkzee@ziggo.nl 
Steenwijk. 'De Meenthe', 
Stationsplein 1,10-15. 
Tel: 0521-515835. www.fi late-
Iistenverenigingiis5elham.nl 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8,930-1530. 

Tel: 0318-517569. 
deglobe-vnciaal@live.nl 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum de Camp, de Bosrand 15, 
13-1630. Tel: 033-2863510. 
lva5i@ziggo.nl 

21 april: 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,9-12. 
Tel: 0224-298416. 
Uden. Trefcentrum, Cello
straat 1,930-1230. 
Tel: 0413-265240. 
schilder@tiscali.nl 
Veghel. 'De Golfstroom', van 
Diemenstraat ia, 930-1230. 
Tel: 0413-367786. 
www.verzamelbeursveghel.nl 
llsselstein. Energieweg 7, 
10-16. Tel: 030-6063944. 
info@mpo.nl, www.mpo.nl 

22 april: 
Nijmegen. Wijkcentrum 
'De Klokketoren', Slotemaker 
de Bruineweg 272,19-22. 
Tel: 024-3584332. 
secretaris@novipost.nl 

27 april: 
Brieile. Zalen Centrum, Lan-
gestraat 76,1230-1530. 
Tel: 0181-415640. 
halooverbeek@planet.nl 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
10-16. Tel: 078-6140706. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveid, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 10-13. 
Tel: 0475-321179. 
j.maessen@home.nl 
Zwolle, lubal. Geert Groot
estraat 1,10-15. 
Tel: 038-4216493. 

28 april: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6, Wijk de 
Maare, 9-12. Tel: 0227-542286. 
Huissen. Cultureel centrum 
'De Brink', Brink 8,10-15. 
Tel: 026-3271979. 
jan.s.roelofsen@planet.nl 
Rotterdam. Regardz Airport 
Hotel, Vliegveldweg 59-61, 
10-16. Tel: 030-6063944. 
info@mpo.nl. www.mpo.nl 
Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingersweg 234, 
11-1530. Tel: 06-22650760. 

VEILINGEN 

Zwolle. Veilinghuis 'De Voor
straat', Voorstraat 23. 
Tel: 038-4211045. 
veilinghuis@devoorstraat.nl 

www.devoorstraat-winkel.nl 
2 apr. Kijkdag 830-2130. 
2 apr. Beursavond 18-21.30. 
2 apr. kijkdag 8.30-18.50. 
2 apr. igu aanvang veiling 
3 apr. 8.30-15 kijkdag 
naveiling, telefonische 
naveilingtot8apr. 15U. 

21-24 maart: 
Utrecht. MPO-veiling, Ener
gieweg 7, tel: 030-6063944. 
www.mpo.nl 

27-31 mei: Wil (CH). Interna
tionale Rapp veiling. 
Toggenburgerstrasse 139. 
Tel: 0041-71-9237744-
info@rapp-auktionen.ch 
www.rapp-auktionen.ch 

30,31 mei, 1 juni: 
Amstelveen. Veiling Co-
rinphila. Tel: 020-6249740. 
www.corinphila.nl 

3,4, 5 oktober: 
Amstelveen. Veiling Co-
rinphila. Tel: 020-6249740. 
www.corinphila.nl 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 
2518 AD 's Gravenhage 
Tel: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag 10-17 uur, zaterdag, 
zondag en feestdagen 12-17 
uur. Gesloten op maandag, 
2e paasdag, 2e pinksterdag, 
Koninginnedag, 25 december 
en 1 januari. Museumkaart 
gratis. Voor kortingen zie 
www.muscom.nl 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u - alleen op 
afspraak - origineel materiaal 
uit het depot postwaarden 
bestuderen en bezichtigen. 
Onderzoekersdagen: (don
derdag) 14 maart, 18 april en 
16 mei. Als u materiaal wilt be
studeren, neem dan contact 
op met Monigue Erkelens (tel 
070-3307567), email 
merkelens@muscom.nl. 
Sinds 1 januari 2012 moet 
de onderzoeker - zoals elke 
museumbezoeker - normaal 
toegang betalen. 

De museumbibliotheek is 
toegankelijk na telefonische 
afspraak: mevr. Spickman 
(070-3307570, 's morgens). 

WSFSB STEMPELS .,^,__^ 
Samenstelling; 
Kees Verhulst, postbus 24013 2490 AA Den Haag, 
E-mail: k.verhulst@ziggo.nl 

EURO-PHILA 2013 

Op zaterdag 11 en zondag 12 
mei wordt onder auspiciën van 
de Koninklijke Nederlandse 
Bond van Filatelistenverenigin
gen (KNBF) door de Eerste Kerk-
raadse Philatelistenvereniging 
(EKPV) en de Filatelistenvereni
ging "'t Fakteurke" Mergel

land een tentoonstelling en 
beurs georganiseerd voor de 
Europese Vereniging van Post
zegelverenigingen €uro-Phila 
in de zalen van Mondriaan, 
lohn F. Kennedylaan 301 
6419 XZ Heerlen, Limburg, 
Nederland. 

Meer info: www.ekpv.nl en 
www.fakteurke.nl 

Op verzoek van deze vereni
ging geeft PostNL een bijzon
der poststempel uit. In het 
stempel zien we onder andere 
het logo van Euro-Phila. 

http://www.pf68.nl
http://www.dephilatelist.nl
http://www.mpo.nl
http://amail.com
http://www.oosterhouterpost.nl
http://www.mpo.nl
mailto:h.l.i.albers@home.nl
http://www.primazegel.nl
http://Splanet.nl
mailto:secretaris@novipost.nl
http://www.postzegelvereniging
http://aalsmeer.nl
http://www.eindejaarsbeurs.nl
mailto:nenpand@hotmail.com
http://www.verzamelaarsderon
http://devenen.nl
mailto:izirkzee@ziggo.nl
http://www.fi
http://Iistenverenigingiis5elham.nl
mailto:deglobe-vnciaal@live.nl
mailto:lva5i@ziggo.nl
mailto:schilder@tiscali.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl
mailto:info@mpo.nl
http://www.mpo.nl
mailto:secretaris@novipost.nl
mailto:halooverbeek@planet.nl
mailto:j.maessen@home.nl
mailto:jan.s.roelofsen@planet.nl
mailto:info@mpo.nl
http://www.mpo.nl
mailto:veilinghuis@devoorstraat.nl
http://www.devoorstraat-winkel.nl
http://www.mpo.nl
mailto:0041-71-9237744info@rapp-auktionen.ch
mailto:0041-71-9237744info@rapp-auktionen.ch
http://www.rapp-auktionen.ch
http://www.corinphila.nl
http://www.corinphila.nl
http://www.muscom.nl
http://www.muscom.nl
mailto:merkelens@muscom.nl
mailto:k.verhulst@ziggo.nl
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NIEUWE VONDST: 
EXTRA BESTELLING 

LUCHTPOSTCORRESPjQtmENTIE 
ARIE ZONJEE, CASTRICUM EN OT LOUW, BUSSUM 

Het postverkeer tussen Neder
land en haar kolonie in de Oost, 
Nederlands-Indië, was in de 
jaren '30 van de vorige eeuw zeer 
omvangrijk. Er werkten zeer vele 
Nederlanders op de plantages, in 
het onderwijs en op bestuurlijke 
posten. Volgens de Stichting 
Arjati, die sinds 2009 op het 
internet het cultureel Indisch 
erfgoed beheert, woonden er 
circa 300.000 Nederlanders in 
Nederlands-Indië, die allen met 
het thuisfront correspondeerden 
per brief of briefkaart. 
Rond 1930 startte de KLM met een 

Waarom riep de PTT in 1935 een speciaal voor de 

expresse-luchtpost-bezorging tussen Nederland en 

Nederlands-Indië een bijzondere dienst in het leven? 

De auteurs leggen deze vraag aan u voor. 

geregelde lucht(post)verbinding 
tussen Amsterdam en Indië vooral 
naar Bandoeng, de stad die in de 
plannen van de Nederlandse re
gering uiteindelijk de hoofdstad 

H. UO. liUOhtpostdlenst. Extra-betieOing van htchtpoatcpr- ' i 
teapondeniie. j 
1. Met de NederlanclBoh-Incliache poBtadminietratie is een , j 
regeling getroHen, waardoor het mogelijk wordt, dat hier te 1 
lando ter post bezorgde, voor Noderlandsoh-Indië bestemde 
stukken, welke met den luchtdienst Amsterdam—Bandoeng | 
worden overgebraobt, met inachtneming der hierna vermelde 
voorwaarden, dadelijk na aankomst ten kantore van bestem- NR 440 
roing worden opgenomen in oen extra-luohtpostbestelUn^. 
2. Omgekeerd kan van in Nederlandsch-Indië ter post be
zorgde, voor Nederland bestemde stukken, welke met genoem
den luchtdienst worden vervoerd, op overeenkomstige voor
waarden worden verliregen, dat zij hier te lande zoo spoedig 
mogelijk na aankomst ton Itantore van bestemming in een 
extra-luchtpostbcstelling worden uitgereikt. 
8- Om to verkrijgen, dat stukken in bedoelde extra-bestelling 
worden opgenomen, behooren zij door de ans op in het oog 
oSïfm '"'^''^ °P ^^ adreszijde van do aanwijzing „EXTRA
BESTELLING" te wurden voorzien, terwijl boven het gewone 
port, liichtrecht en eventueel andere rechten een reent van 
f 0,10 voor deze bestelling behoort te worden voldaan. 
4. In Noderlandsch-Indië beperkt do oxtro-luobtpostbestelling 
zieh tot de stukkon, geadresseerd aan hen, die binnen do nor
male bestellingsgrenzeu van hot kt-best. wonen; in Nederland 
tot de stukken, welke geadresseerd zijn aan personen, wonende 
binnon don kring van het kt-bost., waarvoor het minimum 
esspresse-recht geldt. 
e. Om de uitvoering van de getroffen regeling zoo eenvoudig 
mogelijk te houden en haar niettemin volkomen aan het ge
stelde doel te doen beantwoorden, wordt bepaald, dat hier te 
lande uit Nedorlandsuh-lndië ontvangen stukken, waarvan 
„EXTEA-BESTELLING" als vorenbedoeld is verkocht, door 
de kkt-best. als cxpresse-stukkon worden behandeld. 
6- '^^'ï™s het vervoer in het bnl behooren de stukkeu, mot 
..EXTUA-BESTELLING" (zoowel die vóór, als die uit Neder-
landsoh-Indiê), evenals de expresse-stukken, in een omslag 
P 500 te worden gesloten, hetzij bij het advies van de betrokken 
brievenraaal, hetzij op de wijze, aangegeven jn de artt 227 A en 
228 dor V P 1. 
7. De uitwisselings-kkt behooren de voor Ncderlandsoh-Indië 
bestemde stukken met ,.EXTBA-BESTELLING", afeonder-
Ujh gebundeld bij het pakket o£ den zak met aangeteekendo 
stukkon te voegen. Op de bundelstrookfen) behoort in rood te 
worden vermeld „EXïHA-BESTBLLING". 
8. Vorenvermelde rcgollDg zal in de P T ï-gids, deel I worden 
opgenomen, terwijl de V P voor zooveel noodig zal worden 
aangevuld. Zij treedt In werWng met Ingang van 1 Augus-
tUS A SI 

(Afb. 1) " " " 

van de kolonie zou moeten wor
den. Voor de uitvoering van deze 
dienst had de luchtvaartmaat
schappij de bekende Uiver op het 
oog die in 1934 had meegedaan 
aan de bekende Melbourne-race 
(vanuit Mildenhall in Suffolk). De 
bemanning: Parmentier, Moll, 
Prins en Van Brugge won het han-
dicapklassement en werd tweede 
in het algemeen klassement. Er 
heerste een ware Uiverrage in 
Nederland, de kranten stonden 
er bol van en een grote schare 
belangstellenden verwelkomde 
de bemanning bij hun terugkeer 
op Schiphol. 
De Uiver zou in datzelfde jaar nog 
twee vluchten moeten uitvoeren 
naar Bandoeng. De eerste vlucht 
vertrok op 19 september en 
verliep voorspoedig, evenals de 
retourvlucht. Tijdens de tweede 
vlucht vanuit Amsterdam, die op 
20 december 1934 startte met aan 
boord 350 kg post, verongelukte 
het vliegtuig boven de Syrische 
woestijn. Alle inzittenden kwamen 
om. Na de euforie eerder dat jaar 
was dit een grote schok. 

In juni 1935 werd het aantal 
vluchten per week verhoogd van 
één naar twee. Men deed in die 
tijd gemiddeld zes dagen over 
deze vlucht. Op 13 november 1937 
werd de 500e vlucht gestart, een 
evenement waarvan in vele Ne
derlandse verzamelingen nog wel 
een bewijsexemplaar te vinden is. 
In juli 1935 verscheen dienstorder 
440 (afb. 1) met de introductie 
per 1 augustus daaraanvolgende 
van een dienst, die extrabestel
ling van luchtpostcorresponden
tie werd genoemd. 

Wat hield dit precies in? De 
dienstorder spreekt van dade
lijk na aankomst ten kantore te 
worden opgenomen in een extra-
luchtpostbestelling. 
Waarom deze aparte regeling 
naast de bestaande expresbestel
ling? 
Voor de nieuwe dienst, extrabe
stelling, hoefde slechts 10 cent 
te worden betaald in plaats van 
25 cent voor expresbestelling. Er 
is eigenlijk geen verschil tussen 
beide diensten of het is gelegen 
in het feit, dat de post misschien 
sneller van het vliegveld naar 
het postkantoor vervoerd werd. 
Maar we weten niet of dat ook 
daadwerkelijk is gebeurd, immers 
de dienstorder spreekt slechts van 
extra activiteit na aankomst op 
het postkantoor. 
Misschien is deze dienst wel in het 
leven geroepen om Indië als bin
nenland te beschouwen. 
Het kan van groot belang zijn 
net een paar uur eerder van het 
laatste nieuws uit Holland op de 
hoogte te zijn, nadat het poststuk 
inmiddels zes dagen onderweg 
was. Maar hoe vaak zal dit het 
geval zijn geweest? 

Van deze dienst werd waarschijn
lijk niet veel gebruik gemaakt. Er 
schijnen slechts enkele tientallen 
poststukken en postwaardestuk-
ken te bestaan met de aanduiding 
EXTRA BESTELLING, de voorge
schreven aanduiding op het post
stuk, waarmee na betaling van de 
10 cent extra van dit recht gebruik 
kon worden gemaakt, zowel in 
Nederland als in Indië. 

Als we dan ook nog eens In 
beschouwing nemen wie van 
deze dienst daadwerkelijk 
gebruik hebben gemaakt, wordt 
het verhaal wel merkwaardig. 
Bij de correspondentie op deze 
wijze verzonden zijn slechts, voor 
zover nu bekend, twee personen 
betrokken: de heer M.G. de Bie in 
Batavia (werkzaam of voorheen 
werkzaam op het Hoofdmagazijn 
in Batavia van de Gouvernements 
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Briefkaart (C 56) verzonden per extra bestelling van Batavia op 18 augustus 1936 naar Amsterdam alwaar aangekomen op 24 augustus 1936 Q|l\Ji®J3l V*"'W^CWwlO «1 • 
(n) en besteld door expressebesteller ;/ 

6^4^ gtfcA^ 
< I IJCMTPOST 
'AR AVION 

H 
o 
H 

U 

AAN 

Den WclEd. Heer 
M. G. DE BIB 

A 5 ^ / ^ BATAVIA Centrum 
P ^ Ned. Indië 

«3 Oc^ö^ii^^^^^ J^^ ' ^ ^ ^ 

, , . ^ | Ä J i i € aan h
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Post Telegraafen Telefoon
dienst) en de heer P) W de Haan 
te Amsterdam (Afb 2) 

Van beide heren zijn honderden 
brieven bekend Er vond geen 
vlucht plaats zonder een brief of 
kaart van hen in de postzakken 
Op de envelop of kaart staat ook 
vaak het nummer van de vlucht 
genoteerd Het overgrote deel 
van deze brieven en kaarten is per 
gewone bestelling of per expresse 
verzonden er zijn er slechts 

enkele tientallen bekend met de 
vermelding EXTRA BESTELLING 
Het zou kunnen dat de heer De 
Bie bij de Gouvernements PTT suc
cesvol heeft gelobbyd om deze 
nogal bijzondere dienst er door te 
krijgen met als gevolg de pagina 
grote dienstorder (Afb 1) 

De dienst is nooit officieel 
ingetrokken maar is een stille 
zekere dood gestorven met de 
Japanse inval in Indie op 11 januari 
1942 De directe postverbinding 

ondervond uiteraard al sinds mei 
1940 veel problemen De beide 
gebruikers hebben het nog lang 
volgehouden Hun corresponden
tie draagt tot zeker 8 april 1940 
het verzoek om EXTRA BESTELLING 
maar ook werd af en toe gebruik 
gemaakt van de normale expres
sedienst Wellicht wilden ze ook 
graag het tijdsverschil tussen 
beide soorten bestelling meten 

De vraag blijft hangen wat de 
directie van het Staatsbedrijf 

der PTT heeft bewogen om deze 
dienst m het leven te roepen 

De auteurs van dit artikel publi
ceren 20 april 2013 een boek over 
expressepost in Nederland met 
een overzicht van alle expres
sestrookjes en stempels onder 
de titel Met de meeste spoed en 
promptitude 
ariezonjee^onlme.nl en ^ •*• ^■^ 
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Samenstelling: 
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Lastige materie 
Voor mij een nieuw blad: 
'De Postzegel Mare', het 
periodiek van de Vereni
ging van Postzegel Verza
melaars Almere. Het wordt 
bijna geheel gevuld door 
een artikel van een der 
leden, H.I.A. Neerings. De 
titel luidt: 'Ontwikkeling 
van postzegelproductie
proces'. Neerings behan
delt de eerste emissie van 
Nederland, waarbij ver
schillende aspecten van 
het productieproces aan 
de orde komen. Daarbij 
bespreekt hij onder meer 
het papier, het posthoorn
watermerk (hoe komt dat 
in het papier terecht?), het 
graveren van de drukplaat 
en het bedrukken van het 
papier. Hij legt uit, waar
om het begrip 'verschoven 
watermerk' feitelijk niet 
juist is. 'Indien het papier 
op onjuiste wijze op de 
drukplaat wordt aange
legd, zou inderdaad het 
idee van een verscho
ven watermerk kunnen 
ontstaan, terwijl echter 
het hele vel wat minder 
secuur op de drukplaat 
kan zijn gelegd. Het is 
dan geen verschoven 
watermerk, maar een 
verschoven drukbeeld op 
het bedrukte postzegel
papier'. Neerings schrijft: 
'Het is niet eenvoudig om 
zich een volledig beeld te 
kunnen vormen omtrent 
de samenhang van dit 
proces, dat zich in de 
praktijk ontwikkeld heeft 
door voortschrijdend 
inzicht in de materie van 
de eerste emissie.' Lastige 
materie, ook het artikel 
moet zorgvuldig bestu
deerd worden om alle 
details te kunnen vatten. 
Ik heb een eerste publi
catie over dit onderwerp 
gemist, waardoor ik de 
literatuurverwijzingen niet 
kon plaatsen. Misschien 

ook dat enkele illustraties 
verhelderend hadden 
kunnen werken, om het 
verhaal nog meer tot leven 
te laten komen. Meer 
informatie over de vereni
ging op www.vpva.nl. 

De ruimte in 
De nieuwsbrief van de 
Ruimtevaart Filatelie Club 
Nederland, Magazine, is 
meer dan 'een bron van 
informatie'. Deze nieuws
brief is in de loop der jaren 
uitgegroeid tot een kleur
rijk en boeiend tijdschrift, 
dat op de IPHLA in Mainz 
Groot Zilver behaalde. De 
eerste aflevering van de 
37e jaargang bevat onder 
meer een artikel van Henk 
Nieuwenhuis. Hij haalt 
herinneringen op aan een 
bezoek aan de DDR in 1971, 
waar hij onder andere de 
Volkssterrenwacht in Halle 
bezocht en zich positief 
verbaasde over het en
thousiasme en het materi
aal dat hij daar aantrof. Hij 
heeft er mooie herinnerin
gen en contacten aan over 
gehouden en de redactie 
een leuk artikel. 
Henk van Den Düngen 
presenteert de tweede 
aflevering over interna
tionale samenwerking in 
de Russische bemande 
ruimtevaart. Hij behandelt 
daarin de vluchten naar 
het ruimtestation Salyut 6 
en enkele vluchten van de 
Soyuz. Kosmonauten uit 
Hongarije, Vietnam, Cuba, 
Mongolië en Roemenië na
men daaraan deel, uiter
aard steeds onder leiding 
van ervaren Russische 
kosmonauten. Goed voor 
de internationale verbroe
dering en de filatelistische 
diensten. 

Verder nog artikelen 
van John Beenen over de 
Woschod (19641966), het 
gevaarlijkste ruimtevaar
tuig dat ooit vloog en van 
Jan van Doorn over ruimte
toerisme. Anousheh Ansari 
(Mashhad, 12 september 

'.;'k 

. . < ^ ^ ^ 

1966) is een IraansAmeri
kaanse zakenvrouw. Op 18 
september 2006 vertrok 
zij aan boord van de Soyuz 
TMAg vanaf de ruimteba
sis Baikonoer in Kazach
stan en werd daarmee de 
vierde zelfgefinancierde 
ruimtetoerist en de eerste 
vrouwelijke ruimtetoerist. 
Ze keerde op 29 september 
2006 terug op aarde en 
landde met een Sojoez
capsule in het noorden 
van Kazachstan. Deze 
ruimtereis heeft haar ruim 
20 miljoen dollar gekost. 
Ook voor wie zijn eigen 
kansen op een particuliere 
ruimtereis wil verkennen, 
is Magazine een aardige 
start. 

Lenen bij de buren 
Niet iedere redacteur van 
een verenigingsblad kan 
rekenen op de bijdragen 
van een of meer enthou
siaste leden die hem 
maandelijks van kopij 
voorzien. Gelukkig zijn er 
soms de advertenties en 
veilinglijsten die het blad 
nog wat vulling geven en 
kan de volgende ledenbij
eenkomst aangekondigd 
worden, met een lijstje van 
andere activiteiten in de 
regio. Maar dan? Lenen 
bij de buren is een optie. 
Daar heb je verschillende 
varianten op. Klakkeloos 
overnemen van stukjes 
zonder bronvermelding is 
er een van. Dat ruikt naar 
plagiaat en dat is een soort 
van diefstal. Soms komen 
auteurs er via deze rubriek 
achter dat hun artikel door 
anderen 'geleend' is. 
Maar de meeste ver
enigingsbladen geven 
keurig aan waar een artikel 
eerder gepubliceerd is 

en nemen de moeite om 
niet alleen de tekst, maar 
ook de bijbehorende il
lustraties te plaatsen. Wie 
kopieert, moet ook goed 
kopiëren. En toestemming 
vooraf vragen lijkt me wel 
het minste wat je kunt 
doen. 
Postzegelclub Hoogeveen 
(opgericht 1964) komt 
met een keurig verzorgd 
clubblad ('Onder de 
Loep') dat op de goede 
manier gebruik maakt van 
de mogelijkheid om bij de 
buren te lenen. Regel
matig plaatst de redactie 
artikelen die eerder bij de 
grote broer in Groningen 
(Grunopost) verschenen, 
mét bronvermelding en 
plaatjes. In het laatste 
nummer van 2012 staat 
Sherlock Holmes centraal, 
de onsterfelijke Engelse 
speurder, die aan een 
revival bezig is. Het artikel 
werd geschreven door 
JohnTolsmaen is ook te 
lezen op de site van de 
Filatelistenvereniging 
Groningen. 
(www.philatelist.nl) 

tes biedt over diens leven 
en werk. 

Persoonlijlc 
Het 'digizine' van 't 
Faicteurice uit Voerendaal
Kllmmen in Limburg is 
't Faktuweeltje. In het 
januarinummer wordt uit
gebreid aandacht besteed 
aan de tentoonstelling 
EuroPhilain Heerlen. 
Jos H.L. van den Bosch is 
de motor van het blad en 
geeft ons niet alleen in
zicht in een geamputeerde 
teen, zijn huwelijk en het 
eind van de wereld, maar 
ook in de ontstaansge
schiedenis en achtergron
den van de persoonlijke 
postzegel die ter gelegen
heid van EuroPhilazal 
verschijnen. Hij legt uit 
welke elementen terug te 
vinden zijn in het ontwerp. 
Van den Bosch schreef ook 
een recensie van een boek 
van Peter Hellström, 'Post
kontrolle der Staatssicher
heit, Aus der Sicht eines 
Zeitzeugen'. Hellström 
beschrijft in dit boek hoe 
hij slachtoffer werd van de 

Holmes figureert opnieuw 
in speelfilms en ruim hon
derd jaar na de eerste ver
schijning van de romans 
en verhalen van Sir Arthur 
Conan Doyle spelen hij en 
Watson de hoofdrollen in 
een aantal gemoderni
seerde televisiebewerkin
gen. Met Twitter, Facebook 
en andere internetsnufjes 
hebben onze helden geen 
moeite. De schrijver staat 
centraal in het artikel, dat 
een aantal mooie anekdo

Stasi in de DDR, nadat een 
brief van hem door de cen
suur 'aangehouden' werd. 
Dit heeft ertoe geleid dat 
hij over het proces van de 
"Postkontrolle" een vak
kundig en deskundig boek 
heeft kunnen schrijven, 
je kunt herkennen welke 
brieven zijn gecontroleerd 
en onrechtmatig zijn 
geopend. En dat zijn er 
ongelofelijk veel, vooral 
ook filatelistische brieven 
naar het Westen werden 

CuroPtida ma 2013 

WO. sa: 

■ 

1 
" * ö 

»13 

tSQ! 

eex ea BB 

mailto:johndehe@gmail.com
mailto:edwin.muller@kpnmail.nl
http://www.vpva.nl
http://www.philatelist.nl


gecontroleerd. Van den 
Bosch: 'Maar naast het 
gedeelte van het boek 
dat meer doet denken 
aan een handleiding 
"hoe alles en tedereen 
te controleren" en een 
catalogus, is er ook een 
deel dat zijn persoonlijke 
levensverhaal vertelt. Als 
je dat leest kun je alleen 
maar denken: hoe heeft 
hij dat doorstaan, deze 
golven van onrechtvaar
digheid en domheid'. 

Boeiend en kleurrijk 
Als de berg met naar 
Mohammed komt, zal 
Mohammed naar de berg 
moeten gaan, moet de 
hoofdredacteur gedacht 
hebben. Dus trok hij 
tijdens de afgelopen Fila
tellebeurs m Loosdrecht 
langs de verenigings
stands om bladen voor 
deze rubriek te scoren. 
Dat leverde onder meer 
een paar mooie exempla
ren op van Bartolomeu 
Dias, het periodiek van 
de Filatelistenvereni
gmg Zuidelijk Afrika. De 
vereniging bestaat dit jaar 
25 jaar en bezint zich dus 
op mogelijkheden om dit 
heugelijke feit te vieren. 
Tentoonstellen is een van 
de manieren om je als 
vereniging te presenteren 
en misschien gaat dat 
dit jaar gebeuren op de 
Postex. Het verenigings
blad is alvast een prachtig 
visitekaartje, volledig in 
kleur en met mooie stuk
ken over een interessant 
verzamelgebied. Zuidelijk 
Afrika heeft een boeiende 

geschiedenis, ook filatelis
tisch, en het blad laat daar 
heel wat van zien. Aardig 
IS natuurlijk ook dat het 
Nederlandse verleden 
regelmatig in de artikelen 
opduikt. 
In het januarinummer 
met ook een imposante 
veilinglijst  staat onder 
meer een leuk artikel van 
Piet Mulder over twee 
neven Smorenburg die m 
de Boerenoorlog door de 
Britten gevangen werden 
genomen en op St. Helena 
geïnterneerd. Ze streden in 
het 'Hollandercorps'. Een 
van hen deed een specta
culaire poging  mislukt 
helaas  om uit St. Helena 
te ontsnappen. )ohan 
Vroom schreef een mooi 
stuk over de geologie van 
ZuidAfrika, 'Een uitstapje 
naar Gondwanaland'. Dat 
land vindt u met op de 
kaart. Zo'n 500 miljoen 
jaar geleden was het 
werelddeel Afrika een deel 
van een groter geheel, dat 
door geologen Gond
wanaland werd genoemd. 
Vrooms verhaal over 
schuivende aardplaten, 
breuklijnen en continen
tale drift is helder en mooi 
geïllustreerd, voer voor 
geologen en thematici. 

BUITENUNDSE BUDEN 

De Deutsche Brief
markenzeitung 
Maandelijks krijg ik 
een dikke envelop met 
tijdschriften toegestuurd. 
Daarbij is altijd een 
flink aandeel aan Duitse 
tijdschriften. Dit komt 

overigens niet altijd dui
delijk over in mijn rubriek, 
reden hiervoor is dat er 
vaak sprake is van langere 
series en terugkerende 
rubrieken die niet elke 
keer besproken hoeven te 
worden. Een van deze ti jd
schriften is de Deutsche 
BriefmarkenZeitung, 
ook wel DBZ genoemd. Dit 
blad IS sinds jaar en dag 
het meest bekende buiten
landstalige filatelistische 
tijdschrift in Nederland. 
Dit komt onder meer, 
doordat het al lange tijd 
goed wordt gedistribueerd 
inonsland. Zelf ging ik 
regelmatig naar de kerk in 
Den Haag, alwaar de firma 
Meinhardt was gevestigd. 
Standaard lag daar een 
stapel dikke DBZ's voor de 
verkoop. Het blad bestond 
toen voor een significant 
deel uit advertenties van 
verzamelaars die wilde 
kopen, verkopen en ruilen. 
Een DBZ was dan ook altijd 
goed voor een aantal pret
tige ruilcontacten. Plaatste 
je zelf een advertentie, dan 
lagen er binnen een week 
een dertigtal brieven. [6] 

De tijden zijn veranderd, 
veel van het ruil verkeer 
verloopt thans via internet 
(tip: www.colnect.com). 
De DBZ is nog wel dik, 
82 biz., maar "das war 
damals mehr". Terug
kerende rubrieken zijn 
thans een uitgebreide 
chronologische reeks over 
de ontstaansgeschiedenis 
van de DDR emissies (we 
zijn nu bij 1966), nieuwtjes, 
advertenties van lezers, 
de 'einkaufsführer', een 

kruiswoordraadsel en de 
rubriek Markt & Marken. 
Verder aandacht voor 
munten en particuliere 
Duitse postdiensten en 
hun zegels. 

Hongkong aan zee 
Nummer 25 van 2012 van 
DBZ besteedt aandacht 
aan twee postgebieden 
die beiden de moeite 
waard zijn. Het eerste gaat 
over 150 jaar postzegels 
van Hongkong. Hongkong 

(eigenlijk Heung Keung) 
is een schiereiland, dat 
m 1841 door de Engelsen 
tijdens de eerste opium
oorlog is bezet. Het was 
toen nog een verlaten 
en onvruchtbaar eiland. 
Niemand kon vermoeden, 
dat het zou uitgroeien tot 
de miljoenenstad die het 
nu is. In 1843 werd Hong
kong een kroonkolonie. In 
1861 verschijnen de eerste 
zegels met de afbeelding 
van koningin Victoria m 

een ontwerp, dat 40 jaar 
in gebruik zou blijven. Het 
artikel begint overigens 
eerder en toont enkele 
fraaie stempels die vooral 
op scheepspost worden 
aangetroffen. In 1891 ver
schijnt de eerste gelegen
heidszegel, een opdruk
zegel ter ere van 50 jaar 
Brits bewind. In 1898 wordt 
het eiland (inclusief 200 
kleinere eilanden) voor 99 
jaar van China geleased 
tegen een bedrag van 
5000 Hongkong dollar per 
jaar. Het is dan inmiddels 
een belangrijk knooppunt 
voor de Britse handel. 
Na diverse langlopende 
reeksen volgen in 1935 
de eerste grootformaat 
afbeeldingen ter ere van 
het jubileum van George V. 
Vele fraaie zegels volgen 
tot in 1997 het eiland aan 
China terug wordt gege
ven. En stopt het dan? Nee 
hoor, men gaat gewoon 
door onder de landsnaam 
Hongkong, China. Overi
gens heeft het verzamel
gebied Hongkong nog niet 
de populariteit van grote 
broer China. Op enkele 
hele dure Victoriaanse 
zegels na is een en ander 
nog goed te krijgen. 

Groenland 
Groenland heeft een veel 
kortere postzegelge
schiedenis dan Hong
kong, aldus DBZ. Logisch 
eigenlijk, tot 1959 was het 
binnenlands postverkeer 
in dit aan Denemarken 
verbonden gebied koste
loos. De eerste zegels die 
in 1905 verschenen waren 
dan ook voor het frankeren 
van pakketpost. Het zijn 
de beroemde Pakketpost
zegels met de afbeelding 
van een ijsbeer. Pas in 
1938, als het postverkeer 
door de Deense post wordt 
overgenomen verschijnen 
de eerste gewone zegels. 
Sindsdien voert het land 
een beschaafd postbeleid 
met zo'n 20 fraai ontwor
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pen zegels per jaar. I)sbe
ren, Ijsvlaktes en zeehon
den voeren hier overigens 
de boventoon. 

De vloek van de Farao 
Dat DBZ ook veel te bieden 
heeft voor de themati
sche verzamelaar toont 
nummer 26 van 2013. Het 
voorpaginaartikel gaat 
dit keer over de ontdek
king van het graf van 
Toetanchamon. "Toet" 
was overigens een redelijk 
onbeduidende farao, de 
laatste van zijn dynas

tie. Zijn faam Ngt hem in 
de ontdekking van zijn 
laatste rustplaats. In 1922 
was de Vallei der Koningen 
eigenlijk al een redelijk 
uitgekamd gebied. Grote 
ontdekkingen werden 
er niet meer verwacht. 
Howard Carter dacht daar 
echter anders over, want 
van een farao van de 18e 
dynastie was het graf niet 
ontdekt. Met financiële 
steun van Lord Carnarvon, 
een rijke Engelsman die 
door een zwaar ongeval 
zijn wilde leven had inge
ruild voor een aantal rus
tiger hobby's, kreeg hij de 
rechten in handen om in 
de Vallei der Koningen op 
zoek te gaan naar dit graf. 
Op 27 oktober 1922 vond 
hij achter een aantal oude 
arbeidershutten een be

graven graftombe met een 
verzegelde deur. Na een 
maand werd de ingang in 
het gezelschap van Lord 
Carnarvon blootgelegd en 
geopend. Nadat elektrisch 
licht was aangelegd, ging 
men verder op onderzoek 
uit en werd het graf of
ficieel geopend. Meer dan 
5.000 objecten werden 
gecatalogiseerd, totdat 
in maart 1923 het graaf
seizoen werd gesloten. 
Toen begon de tegenslag. 

Lord Carnarvon over
leed na enkele maanden 
(niet onverwacht gezien 
diens broze gezond
heid) en daarnaast ging 
de Egyptische regering 
dwarsliggen. Eerst werden 
bezwaren gemaakt tegen 
de aanwezigheid van een 
vrouw (de weduwe Carnar
von) bij de opening van de 
sarcofaag, en later werd 
zelfs de graafvergunning 
ingetrokken. Later werd 
deze onder druk van de 
Engelse regering weer her
steld. Ook ontstond er een 
hype door de zogenaamde 
vloek van de farao in ver
band met het overlijden 
van Lord Carnarvon. De 
musea vaarden hier ove
rigens wel bij, omdat veel 
particuliere verzamelaars 
angstig hun Egyptische 

objecten afstonden. Carter 
bleef tot zijn dood in 1939 
zijn werk voortzetten. 

Hanenpoten 
Iets verder in het tijdschrift 
DBZ een heel ander soort 
artikel. Verzamelaars van 
eofilatelistische brieven 
zijn bekend met de aan
duiding van de frankeer
waarde in vaak onleesbaar 
potloodschrift. In dit num
mer het vervolg van een 
artikel over hoe deze te 
ontcijferen. Het blijkt dat 
het vak een kwestie is van 
terugredeneren. Met een 
tarleventabel en vertrek
en aankomststempel is 
het vaak mogelijk om het 
aantal mogelijke tarieven 
zo ver te reduceren dat 
men de hanenpoten kan 
ontcijferen. 
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ATOSTOURZEGELS 

De wielerclub van automati
seerder Atos bestaat tien 
jaar en geeft dit jaar per
soonlijke postzegels uit. 
Het velletje van tien zegels 
kost iox€o.54 = €5,40, 
maar is te koop voor € 10. 
Van dit bedrag gaat er 
€ 4,60 naar KIKA kankervrij. 
Het postzegelontwerp is 
van Huug Schipper uit Den 
Haag. 
De zegels kunnen besteld 

I 
fParijSsEindhoven II 

larAtosTour 67/09 

door €10 per vel over te 
maken op: Raborekening 
1369.35.206 t.n.v. AtosTour 
te Eindhoven o.v.v. Postze
gels AtosTour. 
Meer info: www.atostour. 
net/nl/htmi/postzegels.htm 

STALIN GEZEGELD 

In de serie "beroemde 
foute mannen uit het voor
malig Oostblok" na onder 
andere Lenin ditmaal een 
afbeelding van Stalin. 
De dictator stierf 5 
maart 1953, en Hongarije 
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herdacht 
of vierde 
dit met een 
velletje van 2 
Forint en een 
zegel van 60 
filler, beide 
in het zwart 
(rouwzegels). 
Gebruikt werd 
het ontwerp 
uit 1949, wat snel werkte, 
want het blokje verscheen 
al op 9 maart. De randtekst 
luidt "dierbare onderwij
zer, leideren bevrijder", 
en de sterfdatum 5 maart 
1953. Het blokje was slechts 
frankeergeldig tot en met 
21 maart, de zegel kwam 27 
maart uit, en bleef een jaar 
geldig. 
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NIEUWE ITGIFTEN 

In deze rubriek worden 
zegels vermeld van landen 
die  voor zover dat is na te 
gaan  ztjn aangesloten bij 
de Wereldpostunie (UPU) In 
enkele gevallen worden ook 
nietUPUlandcn vermeld, 
bijvoorbeeld als hun uitgiften 
als normale emissies m 
de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (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 n iet door de 
samensteller van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ALAND 
i92'i3. Veerboot. 
Lokalpost s.S. 'Äiandsfärjan'. 

ALAND, f LOKALPOST 

ALBANIË 
i9io'i2. Revolutie tegen 
Ottomaanse overheersing 
100 jaar geleden. 
10,1.000 L. Gewapende 
strijders in de bergen. 
29io'i2. Rotstekeningen. 
Velletje met 20, 60,150 L. 
Verschillende tekeningen. 
i6ii'i2. Buitenlandse Alba
niëkenners. 
50, 60,70 L. Resp. Amerikaan 
Ene Hamp (1920), Oostenrijker 
Norbert Jok! (18771942), Deen 
Holger Pedersen (18671953). 
23ii'i2. Volksdansen. 
20, 40,120,150 L. (samen
hangend). Verschillende 
dansers. 

i SHQIPËRIA I SHQIPËRIA 

23ii'i2. Onafhankelijkheid 
100 jaar. 
40 L. Symbolisch ontwerp. 
28ii'i2. Onafhankelijkheids
verklaring 100 jaar geleden. 
Viermaal 20, 60,70,100 L. 
(samenhangend). Mensen 
met vlag, knielende mensen 
en menigte, vlaggen, NATO*
embleem en vlaggen. 
4i2'i2. Leger 100 jaar. 
90,150 L. Militairen resp. van 
vroeger, heden. 
51212. Post, Telegraaf en 
Telefoondienst 100 jaar. 
80, 200 L. Resp. telefoon 
en telefoonpalen, brief met 
telefoon en paal met draad. 

|200 
' Iiïke 
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t4i2'i2. Onderwater fora. 
10, 250 L. (samenhangend). 
Resp. duiker met vissen en 
planten, vissen en planten. 

ANDORRA FRANS 
i2i'i3. Legende van de 
Moixella. 
€ 2.78. Landschap met beel
dengroep van soldaten. 

ANDORRA SPAANS 
ioi'i3. looe geboortedag 
Salvador Espriij (19131985). 
€ 0.37. Portret schrijver. 
2i2'i3. Opening snelweg 
naarSeud Urgell 100 jaar 
geleden. 
€ 0.75. Auto en toeschou

ARMENIE 
i2i2'i2. Weldadigheids
fonds 'Ayastan'. 
380 d. Embleem en wereld
kaart. 
i7i2'i2. Militair bond
genootschap Collectieve 
Veiligheids en Verdrag 
Organisatie. 
230 d. Embleem. 
27i2'i2.100e geboortedag 
Tadevos Minasyants (1912
1982). 
170 d. Portret minister van 
Communicatie. 
27i2'i2. Schilderijen. 
220, 280 d. Resp. 'Dacha' van 
Mare Chagall (18871985), 
'Zelfportret' van Rudolf Kha
chatryan (19372007). 
27i2'i2.300e geboortedag 
SayatNova (17121795). 
Blok 560d. Dichteren 
musicus. 
28i2'i2. Fauna. 
230,330 d. Resp. Allac
taga elater, Ovis Orientalis 
gmelinii. 

28i2'i2. Kindertekeningen. 
100,120 d. Resp. bomen, 
jongen met voetbal. 
28i2'i2. Nieuwjaar en kerst. 
220 d. Kerstboom en hoofd
stad Jerevan. 
28i2'i2. Europa, 'Bezoek...'. 
350 d. Kabelbaan bij Tatev
klooster. 

Samenstelling: 
ArieNoorlandAIJP 
Postbus 21331,3001 AH Rotterdam 

BULGARIJE 
4i'f3. Toerisme. 
1L. Huizen in bergen met 
embleem. 

CYPRUS 
30i'i3.100e geboortedag 
Makarioslll (19131977). 
€ 0.85. Portret aartsbis
schop. 
30i'i3. Erkenning Cyprioti
sche Rode Kruis. 
€ 0.22. Verpleegster en 
gehandicapte kinderen met 
tenten vlag. 

burg 250 jaar geleden. 
€ 0.90. Slot Hubertusburg in 
Wermsdorf. 

90 250 
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FRIEDCN VÜN 
HUBCRTUSBURG 

ESTLAND 
iof'i3. Frankeerzegels. 
€ 0.05, 0.50,0.65. Posthoorn 
in verschillende kleuren. 

30i'i3. Padvinderij 100 
jaar. 
€ 0.43. Meisje en jongen in 
tent met embleem. 

DENEMARKEN 
208'i2 en 2i'i3. Frankeer
zegels, koningin Margarethe. 
8., 12.50,14.50 kr. Portret in 
verschillende kleuren. 
7i'i3. Vissen. 
6., 8., 12.50,14.50 kr. Resp. 
Clupea harengus, Gadus 
morhua, Platichthys flesus, 
Anguillaanguilla. 

FAEROER 
252'i3. Scheepvaart van 
Faeröer. 
Velletje met negenmaal 
7. kr. Houten schip met 
verschillende uitrustings
voorwerpen. 
252'i3.Sepac*, jonge 
dieren. 
12.50 kr. Lammetjes. 

7i'f3. Kinder TV. 
8.,8.kr.Hr. Baard met 
baard en ballon, papagaai 
Andrea en kikker Kaj met 
microfoon en noten 

DUITSLAND 
72'i3. Toeslagserie ten bate 
van sociale voorzieningen, 
bomen. 
€ 0.58*0.27,0,90+0.40, 
1.45*0.55. Resp. linde, vogel
kers, kastanje. 

25212. Eten uit zee. 
7., 9., 23., 24. kr. Resp. 
Cancer pagurus, Chaceon 
affmis. Pandalus borealis, 
Nephrops norvegicus. 

FRANKRIJK 
i4i'i3. Marseille, Culturele 
Hoofdstad van Europa 2013. 
€ 0.80. Vrouwenhoofd, schil
derij van Djamel Tata (1959). 
42'i3. Kunstwerk. 
€1.55. Sculptuur van 
cortenstaal '85.8° Are x 16' 
van Bernar Venet (194t) in 
Versailles. 

fBERNAR VENET ä^«'««'« 

1,55 € 

72'i3. Gendarmenmarkt, 
Berlijn. 
€ 0.58,0.58 (samenhangend 
met doorlopend beeld). 
Plein met Friedrichstad
kerk. Französische Dom en 
concertgebouw. 
72'i3. Vrede van Hubertus

42'i3. Spreekwoorden met 
dieren. 
Twaalfmaal Lettre Verte 20g 
(in boekje). 'Een een dief 
altijd een dief'met runa 
en ei, 'Als de kat van huis is 
dansen de muizen' met kat 
en muizen, 'Als haringen 
in een ton zitten' met 
persoonsfiguren, 'Van de 
hak op de tak springen' met 
haan en ezel, 'Zich als een vis 
in het water voelen' met vis 

met vrouwenhoofd in bad, 
"Elkaar zwijgend aankijken' 
met hondenTcoppen en kom, 
'Krokodillentranen huilen' 
met huilende krokodil, 'De 
kool en de geit sparen' met 
kool en geit, 'Als de kippen 
tanden hebisen' met kip en 
tandborstel en monden, 
'Zeldzame dingen zijn moei
lijk te vinden' met paard en 
laarzen, 'Beledigingen slik
ken' met mannen en slangen, 
'De kop in het zand steken' 
met struisvogel met laarzen 
en cactus. 

i82'i3. Raphael Élizé (1891

1945)
€ 0.63. Dierenarts, politicus 
en burgmeester met gebou
wen in SablésurSarthe. 
252'i3. De pelgrimswegen 
naar Santiago de Compos
tela. 
Velletje met viermaal € 0.80. 
Via Tolosana (SaintGilles), 
Via Turonensis (Aulnay), Via 
Lemovicensis (NeuvySaint
Sépilchre), Via Podiensis 
(Conques). Alle zegels met 
embleem Sint Jakobsschelp. 

252'i3.50e Internationale 
Landbouwtentoonstelling 
in Parijs. 
€ 0.95. Koe, paard, ezel, 
varken, schaap, geit, hond, 
skyline van Parijs. 

50« SALON INTERNATIONAL 
OE f^^f^ L'ACRICULTURE 

ys^ 
GIBRALTAR 
30i'i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 60 jaar 
geleden. 
10, 42, 44,11.50; blok £3.. 
Verschillende afbeeldingen 
van Britse vorstin. 

30i'i3. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de Slang. 
42 p., £1.. Slangen. 

GRIEKENLAND 
i2i2'i2. Kerst. 
€ 0.10,0.78, 0.62,3.. Trian
gel met resp. bal, sok, boom, 
pakje. 
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GROENLAND 
i4-i-'i3. Kinderhulpfonds 
MIBB, toeslagzegel. 
9.-+0.50 kr. Schilderij van 
Nikola] Andersen (1967) met 
kinderen in roeiboot. 

i4-i-'i3. Mijnbouwhistorie, IV. 
38.-, 49.- kr. Resp. kolenmijn 
in Quilissat, marmergroeve in 
Maarmorilik. 
i4-i-'i3. Europa, postvervoer. 
10.50,11.50 kr. Resp. 
hondenslee, postauto's en 
-scooter. 
i4-i-' i3. Hedendaagse kunst, 
VII. 
0.50, 2.-, 40.50 kr. Werken 
van resp. Isle Hessner (1962) 
sculptuur van hoofd, Niels 
Motzfeldt (1966) schilderij 
met ijsberg, Kristian Olsen 
ajuu (1942) abstract schil
derij. 

GROOT-BRITTANNIE 
2i-2-'i3. Schrijfster Jane 
Austen (1775-1817). 
ist, ist, 77,77 p, £1.28,1.28. 
Boeken resp. 'Sense and 
Sensibility', 'Pride and 
Prejudice , 'Mansfield Park', 
'Emma', 'Northanger Abbey', 
'Persuasion'. 

26-3-'i3. Tv-serie Dr. Who 
50 )aar. 
Elfmaal ist.; velletje met vier
maal 2nd, ist. Resp. acteurs: 
William Hartnell, Patrick 
Troughton, jon Pertwee, 
Tom Baker, Peter Davison, 
Colin Baker, Sylvester McCoy, 
Paul McGann, Christopher 
Eccieston, David Tennant, 
Matt Smith; tijdmachine 
en ruimtevaartuig Tardis, 
Daleks, Ood, Cyberman, 
Weeping Angel. 

HONGARIJE 
25-i-'i3. Kosice, Culturele 
Hoofdstad van Europa 2013. 
Blok 600 Ft. Historisch ge
bouw: Miklos-gevangenis. 

IERLAND 
i7-i-'i3. Ierland voorzitter 
Raad van de Europese Unie. 
€0.55. Embleem. 

24-i-'i3. Allemaal Iers. 
€ 0.82. Symbolische weer
gave in vorm van landkaart. 

7-2-'i3. St. Patrick's Day. 
€ 0.82. Gezichten van kijkers 
naar parade. 
14-2-13. Trouwzegel. 
N. Bruidspaar en kaarsen. 
7-3-'i3. Groetzegels. 
N. N. Jongen met envelop en 
sterren, meisje met envelop 
en vlaggenlijn. 

ITALIË 
i2-i-'i3. Carnaval van Fano. 
€ o.5o. Maskers en snoep
goed. 

JERSEY 
8-i-'i3. Vorst in de natuur, 
bloemen en vruchten bedekt 
met rijp. 

45,55,60,68,80, 88 p. Resp. 
Camellia sasanqua. Ruscus 
aculeatus, Galanthus nivalis, 
Viscum album, Rubus fruti-
cosus, Crataegus monogyna. 

5-2-'i3. De koninklijke erfenis 
van koningin Victoria, ko
ning Edward Vil (1841-1910). 
45, 55, 60, 68, 80, 88 p.; blok 
i 2.-. Standbeelden in resp. 
Liverpool, Aberdeen, Bir
mingham, Reading, Bristol, 
Londen; Toronto. 

LETLAND 
ii-i-'i3. Frankeerzegels, 
stadswapens. 
0.35, 0.60,0.98 Lvl. Resp. 
Varaklani met vos, Strencu 
Novads, Varkava Novads met 
stier en bloem. 

LAIVIJA 

LIECHTENSTEIN 
4-3-'i3. Europa, postvervoer. 
1.40 F. Symboliscne afbeel
ding van wielen. 

! FUERSTENTUM LIECHTENSTEIN 
I HB«*« 

4-3-'i3. Wiskunde en natuur
wetenschap. 
1,- ,2.60, 4.- F. Getallen
reeksen met bladeren van 
resp. druif, appel, Japanse 
esaoorn. 

'FuRSTENTÜ«»LffWTÏHSTElN 1123581321345589144233377 •610987159725844181676100 

4-3-'i3. Vrijwilligerswerk, IV. 
1.-, 1.40 F. Resp. reddingswer
kers met hond in de sneeuw, 
vrijwilligers van burger
bescherming in technische 
ruimte. 
4-3-'i3. Douaneverdrag met 
Zwitserland 90 jaar. 
2.-, 2.- F. (samenhangend en 
doorlopend beeld). Berg
landschap en Rijndal 
met vlag van Zwitserland. 
Liechtenstein. 

LITOUWEN 
5-i-'i3. Kerstening bisdom 
Samogitia 600 jaar geleden. 
2.45 Lt. Bisschop Motiejus 
Trakiskis en landkaart. 
i9-i-'i3. Nationaal Park 
Zuvintas. 
Velletje met driemaal 3.- Lt. 
Vos (Vulpes vulpes), baard
mannetje (Panurus isiarmi-
cus), orchidee (Dactylorhiza 
maculata). 

MOLDAVIË 
i5-i-'i3. Kunst. 
'•75.5-751- Schilderijen met 
dichter Mihai Eminescu 
(1850-1889) van resp. Emil 
Childescu, Vasile Nascu. 

2i-i-'i3. Europa, eenheid in 
verscheidenheid. 
€ 0.70. Symbolische afbeel
ding. 

MONACO 
7-2-'i3. Internationale hon
dententoonstelling. 
€ 0.80. Franse buldog. 
7-2-'i3. Terrassen van het 
Casino. 
€ 0.80. Casino en bomen. 

KJ! Ell 

ROEMENIE 
2i-i2-'i2. Anti-terroristen 
eenheid. 
1.-, 8.10 L. Militairen en em
bleem. Ook blok met 8.10 L. 

7-2-'i3. Tennistoernooi Rolex 
Masters. 
€ 1.05. Tennisser in Stadion. 

i8-2-'i3. Rode Kruis 150 jaar. 
€ 4.10. Portret oprichter 
Henri Dunant (1828-1910) en 
rood kruis. 
18-2-13. Kinderhulpfonds 
Amadeso laar. 
€ 1.55. Kinaeren en embleem. 

NOORWEGEN 
2-i-'i3. Noorse mode. 
15.-, 15.- kr. Ontwerpen 
van Nina Skarra, Camilla 
Bruerberg. 

OEKRAÏNE 
i5-i-'i3. Frankeerzegel, boom. 
N. Morus alba. 

l8-i-'i3. Kunst. 
4.50,9.- L. Zelfportretten van 
resp. Stephan Luchian (1868-
1916), Nicolaus Grigorescu 
(1838-1907). 
25-i-'i3. Antieke klokken en 
bloemen. 
0.60,0.80,1.-, 1.60, 2.40, 
5.- L. Franse schoorsteenklok 
en Papaver rhoeas. Oosten
rijke wagenklok en Cichorium 
inthybus, Franse tafelklok 
en Scorzonera rosea, Duitse 
Schmid-Schenker tafelklok 
en Caltha palustris. Bonnet 
& Rottier portico-klok en 
Helianthus annuus, Franse 
Boulle tafelklok en Veronica 
chamaedrys. 

OOSTENRIJK 
2i-i-'i3. Serie 'Motorfietsen'. 
€ 2.20, 2.20. HMW Z50 (1953). 

RUSLAND 
i7-i-'i3.150e geboortedag 
Konstatin Stanislavski (1863-
1938) 
Blok 50.- r. (ovaal zegel). Por
tret acteur en medeoprichter 
Kunsttheater Moskou. 

2i-i-'i3.100e geboortedag 
George Flyorov (1913-1990). 
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15. r. Portret nucleair fysicus. 
30i'i3. Steden van militaire 
glorie, III. 
Velletje met zesmaal 15. r. 
Archangelsk, Bryansk, Vo
lokolamsk, KalatchonDon, 
Kozeisk, Nalchik. 

SAN MARINO 
i32'i3. Edict van Milaan 
700 jaar geleden, gods
dienstvrijfieid. 
Velletje met € 2.50, 2.50. 
Constantijn de Grote (ca.280
337) en Licinius (ca.265325), 
medaillon met portret 
Constantijn de Grote en land
kaart. Op rand plattegrond 
van Milaan. 

i32'i3. Wereldkampioen
schappen noords skiën in Val 
dl Fiemme. 
Velletje met € 0.86,1.74, 2.64. 
Resp. skischoenen, been en 
skiër, skiërs. 
i32'i3.20e Wereld Sym
posium Ongeïdentificeerde 
Vliegende Objecten (UFO) in 
San Marino. 
€ 0.85. Dageraad met vlie
gend voorwerp, boomblade
ren en Montaletoren. 

SERVIË 
i(i9'i2. Weck van de Solida
riteit (verplicht toeslagzegel 
1421 Sept.). 
10. Ndin. Ingestort gebouw 
en rood kruis. 
iio'i2. Week van het Kind 
(verplicht toeslagzegel 17 
Okt.). 
10. Ndin. Bloemen en kin
dergezichten. 
29io'i2. Nationale biblio
theek 180 jaar. 
10. Ndin. Gebouw. 

Q^ SLOWAKIJE 
> — 25i'i3Cultureel erfgoed, 
" ! ^ ^ Keizerlijk Theater in Hrohovci. 

V I / ö € 0.90. Engel en masker. 

rO 

SPANIE 
2i'i3. Monumentale poor
ten en bogen. 
Achtmaal A.(in boekje). Pu
erta del Alcazar (Avila), Arco 
Romano (Caparra), Arco Ro
mano (Medinaceli), Arce de 
Capuchinos (Andujar), Arco 
de los Gigantes (Anteauerra), 
Puerta de Toledo (Madrid), 
Puerta de Castilla (Tolosa), 
Arco Romano (Cabanes). 

2i't3. Toerisme. 
€ 0.75. Embleem en slogan 'I 
need Spain'. 
2i'i3. Frankeerzegels, 
koning Carlos I (1938). 
€ 0.37, 0,52,0.75, 0.90. Por
tret in verschillende kleuren. 
3i'i3. Internationaal jaar 
van de Samenwerking voor 
Water. 
€ 0.90. Kraan en glas met 
waterstraal. 

8i'i3. Vaststelling grens 
met Frankrijk 500 jaar 
geleden. 
€ 0.52. Grenspaal met 
handen. 
iii'i3. Wereldkampioen
schap handbal mannen 2013 
in Spanje. 
€ 0.90. Handballers. 

ESPAfiA CoRxeos 
0,90€ 

i5i'i3. Wetten van Burgos 
500 jaar geleden afgekon
digd. 
€ 0.52. Portret Christoffel 
Columbus (14511509) met 
tekst en landkaart. 
222'i3. Muziekinstrumenten. 
Vijfmaal € 0.37. Trommel, 
tamboerijn, castagnetten, 
bekkens, drums. 
222'i3. Internationale Dag 
voor gelijke Beloning. 
€ 0.52. Man en vrouw met 
appelen. 

262'i3. Koninkrijk van 
Granada 1000 jaar geleden 
gesticht. 
€ 0.37. Arabisch motief. 

TSJECHIË 
2oi'i3. Ivan Strnad (1926
2005) 
10. Kc. Portret grafisch ont
werper met vrouwenfiguren. 

{ ! CESKA REPUBLIKA 

i32'i3. Barones Bertha von 
Suttner (18431914). 
18. Kc. Portret pacifiste en 
schrijfster. 

TURKIJE 
27io'i2. Europese kampi
oenschappen kickboksen. 
Velletje met i.,i. NTL. 
(doorlopend beeld). Kick
boksersen landkaart. 

iii'i2. Karsiyaka Sportclub 
100 jaar. 
0.50*0.10, i.*o.io, 2.
♦0.10 NTL. Resp. kegels en 
bowlingbal met motorrijder, 
zwemmer met bal en tennis
bal, basketbal met zeilboten 
en voetbal. Alle zegels met 
jubileumembleem. 
26ii'i2. Bruggen. Geza
menlijke uitgifte met Chinese 
Volksrepubliek. 
Velletje met tweemaal 
1. NTL. Bruggen over Yangt
serivier (Taizhou), Bosporus 
(Istanbul). 

:tYF ,̂■'̂  r"^AK iOL 

29ii'i2. Cultureel erfgoed. 
Velletje met 1., 2. NTL. Resp. 
altaar, tempel van Zeus in 
provincie Kütahaya. 

26i2'i2. Agricultuur en 
mensen, II. 
0.50,0.50,1., 1., 2., 2. NTL. 
Resp. vissers met netten, 
handen met geitje, visser 
met net, schapen met herder, 
vrouw met zeis, paarden. 
7i'i3. Kunst. 
0.20,1.10, 2.20, 3.85, 8. NTL. 
Verschillende kalligrafieën 
met bloemen. 

WITRUSLAND 
28i'i3. Wereldkampioen
schappen baanwielrennen 
2013 in Minsk. 
H (5.500 r). Embleem. 
30i'i3. Flora en fauna. 
H, P. Resp. maanvaren 
(Botrychium matricarifo
lium), scharrelaar (Coracius 
garrulus). Ook velletje met 
de zegels. 

HUpeoHM KHffA n p i i i m BEnApyct. 

i22'i3. Frankeerzegels, 
borduurwerk. 
N (3.000 r.), M (4.500 r.), 
H. Resp. bloemen, haan, 
ruitpatroon. 

IJSLAND 
24i'i3. Internationaal )aar 
Watersamenwerking. 
Innanlands Bsog (103 kr.). 
Handen en waterdruppels. 
24i'i3. Toerisme, II. 
50g Til Evrópu(t75 kr.), 
50g Utan Evrópu (230 kr.). 
Resp. waterval Aldeyarfoss, 
tufsteenberg Hafursey. 
24t'r3. Nationaal Museum 
150 jaar. 
loog Innanlands (125 kr.). 
Borduurmotief van zilver
draad op linnen doek. 

iMA 
73'i3. Lötschbergspoor
baan 100 jaar. 
100 c. trein op viaduct. 
73'i3.125e geboortedag 
Gottlieb Duttweiler (1888
1962). 
100 c. Portret politicus en 
als ondernemer stichter 
supermarktketen Migros met 
transportwagen. 
73'i3. Centrum ongeluk
preventie. 
85 c. Fiets, hardloper, wande
laar, vrouw met stok. 
73'i3. Bevolkingsbescher
ming 50 jaar. 
85 c. Helmen en stadswa
pens. 
73'i3. Kantons Appenzell 
Ausserrhoden en Appenzell 
Innerrhoden 500 jaar in 
confederatie. 
100 c. Geit en hond. 

ZWEDEN 
ioi'i3. Hulporganisatie SOS 
Kinderdorpen. 
Tweemaal Brev*i. kr. Kin
deren. 
ioi'i3. Natuurlijke harten. 
Viermaal Brev. Verschillende 
harten. 

73'<3 Alpinevereniging 
150 jaar. 
100,140,190 c.; blok 85 c. 
Resp. klimmer, wandelaar, 
berghut; bergklimmers in 
berglandschap. 
73''3 150e geboortedag 
graficus en illustrator Ernst 
Kreidolf (18631956). 
100,100 c. Vlinder en viool
tjes met cactus, krekels en 
lampionnen. 

ioi'i3. Horizon. 
Brev. Golven en horizon. 
ioi'i3. Insecten. 
Viermaal i2.kr. Melol
onthamelolontha, Lygaeus 
equestris, Aeshna serrata, 
Bryodema tuberculata. 

ANTIGUA EN BARDUDA 
249'i2. Zeepaardjes. 
Velletje met vijfmaal $ 3.. 
Hippocampus sp. 

ARGENTINIË 
i3fo'i2. Regiment Grena
diers te paard 200 jaar. 
$ 3.. Grenadiers met zwaar
den op paarden, historisch 
strijdtoneel. 

ZWITSERLAND 
73'i3. Zwitsers. 
100 c. Portretten. 

i7it'i2. Kerst. 
$3. Kerststal met lokale 
figuren. 



ARUBA 
20-i2-'i2. Orchideeën. 
Twaalfmaat 200 c. (samen
hangend). Laelia xanthina, 
Dendrobium sp., Dendro-
bium convolutum, Brassa-
vola nodosa, Rossioglossum 
grande, Cattleya aciandiae, 
Cattleya sp. Epidendrum cin-
nabarinum, Phragmipedium 
cardinale, Phragmipedium 
sp., Phalaenopsis sp., Cat
tleya gaskelliana. 

ASCENSION 
6-2-'i2. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 60 jaar 
geleden. 
45.50, 70 p, 11.10,1.25; blok 
11.35. Resp. koningin Victoria 
(1819-1901) met militairen 
op paarden. Koning Edward 
VII (1841-1910) en koningin 
Alexandra (1844-1925), 
koning George V (1865-1935) 
en prinses Mary (1867-1953), 
koning George VI (1895-
1952) en prinses Elizabeth 
(1900-2002) en prinsessen 
Elizabeth (1926) en Margaret 
(1930-2002), koningin 
Elizabeth II in koets; koningin 
met kroon. 

AUSTRALIË 
|un.'i2. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Indonesia 2012. 
Blokje $ 1.85 (met sierveld). 
Royal Exhibition Building in 
Melbourne. Zegel uitgegeven 
2-5-'o6. 
8-i-'i3. Chinees Nieuwjaar**, 
jaar van de Slang. 
60 c, $ 1.80. Resp. slang en 
kalligrafie, kalligrafie. 
i8-i-'i3. Australische legen
des, zangers en muzikanten. 
Tienmaal 60 c. Cold Chisel, 
Men At Work, INXS, The 
Seekers, AC/DC; Kylie Mino
gue, lohn Farnham, Olivia 
Newton-John, Paul Kelly, Ian 
'Molly'Meldrum. 

5-2-'i3. Groetzegels. 
Vijfmaal 60 c. (samenhan
gend), $ 1.20. Resp. bladeren 
van eucalyptusboom, 
tweemaal wereldbol met 
landkaart, rozenblad, orchi
dee, trouwzegel met glazen 
en pakje. 

i2-2-'i3. Surfen. 
Velletje met viermaal 60 c. 
Meisje met surfplanken, 
surfer en golven, auto met 
surfplank en surfers, surfer. 
i9-2-'i3. Honden. 
Vijfmaal 60 c. (samenhan
gend). Schnauzer, teckel, 
mopshond, Australische 
terriër, Cavalier King Charles
spaniel. 

BAHAMAS 
6-2-'i2. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 60 jaar 
geleden. 
65,70, 8oc.,$i.-, 2.-; blok 
$ 3.-. Resp. koningin Victoria 
(1819-1901), koning Edward 
VII (1841-1910) en koningin 
Alexandra (1844-1925), 
koning George V (1865-1935) 
en prinses Mary (1867-1953), 
koning George VI (1895-1952) 
en prinses Elizabeth (1900-
2002), kroon met vlag en 
bloemen; koningin met tiara. 

BANGLADESH 
i3-i-'i3. Vogels. 
Achtmaal 10.-1. Resp. Anser 
indicus, Nettarufma, Nume-
nius arquata, Clamator coro-
mandus, Faico tinnunculus, 
Luscinia calliope, Motacilla 
citreola, Ciconia nigra. Ook 
velletje met dezegels. 

i3-i-'i3. Postorganisatie 
APPU*50jaar. 
3.-1. Embleem met land
kaart. 

BRAZILIË 
25-i-'i3.350 jaar postge-
schiedenis. 
Vel met 24 maal 1° Porte Carta 
Comercial. 
Zeilschip (1663), koeien en 
veedrijver als postbezorger 
op paard, eerste postad-
ministratiekantoor in Rio 
de Janeiro (1798), postbode 
overhandigt brief (1835), 
eerste postzegels Yvert nrs. 
t, 2en3(i843), deel van 
tweede serie Yvert nrs. 4, 5, 
6,7 en 10 (1844), introductie 
brievenbussen (1845), instal
latie elektrische telegraaf 
(1852) met portret van Barao 
de Capanema (1824-1908), 
telegraafsleutel van Bréguet, 
arbeiders werken aan 
telegraafnet, telegraaf-
centrale, eerste getande 
postzegel Yvert 28 (1866), 
eerste postkantoor in Rio de 
Janeiro (1878), briefkaarten 
(1910), postkantoor in Sao 

Paulo (1922), emblemen 
(1931), postsorteerders met 
Nederlandse Transorma-ap-
paratuur (1940), postbezor
ger met fiets en embleem 
(1969), elektronisch brieven 
sorteren (1972), hoofdkan
toor posterijen in Brasilia 
(1978), betrokkenheid bij 
sociale projecten met kinde
ren en kerstman, heden
daagse postbezorging met 
auto's en motor en vliegtuig, 
transportwagen van Sedex 
met postbeambten (2001). 
emblemen. 

BURUNDI 
30-5-'i2. Treinen. 
Vier velletjes met elk 1.070, 
1.070,3.000,3.000 F.; vier 
blokken elk 7.500 F. Resp. 
TGV-PSE, Z-TER,ThalysPBKA, 
Franse industrieel Eugene 
Schneider (1805-1875) met 
locomotief 'La Gironde'; ICE 
10, DB-motorwagen 614, RS-i, 
Duitse ingenieur Andreas 
Schubert (1808-1870) met 
locomotief 'Saxonia'; CRH5, 
CRH2, CRH2A, CRH3C;Shin-
kansen 500 Wi, Tobu 100, 
Shinkansen 700, Shinkansen 
E5; TGV Duplex; ICE 3; CRHi; 
Yamaguchi C571. 
30-5-12. Wielersport. 
Velletje met 1.070,1.070, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Resp. mountambiken berg
opwaarts, mountainbiken 
bergafdaiing, wegrennen, 
baanrennen; Amerikaanse 
sprinter en eerste we
reldkampioen Arthur A. 
Zimmerman (1869-1936) met 
sportkrant 'Le Velo'. 

30-5-'i2. Autoracen, 
Formule 1. 
Velletje met 1.070,1.070, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Coureurs resp. Ayrton 
Senna (1960-1994), Michael 
Schumacher (1969), Guiseppe 
Farina (1906-1966), Juan 
Manuel Fangio (1911-1995); 
Sebastian Vettel (1987). 
30-5-'i2. Helikopters. 
Velletje met 1.070,1.070, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Resp. Boeing AH-64 Apache, 
Boeing CH-47 Chinook, Bell 
UH-1, MBB/Kawasaki BK117 C2; 
Sikorsky S-7070A Firehawk. 
30-5-'i2. Concorde. 
Velletje met 1.070,1.070, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Brits-Frans supersonisch 
verkeersvliegtuig. 

30-5-'i2. Zeilen. 
Velletje met 1.070,1.070, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Resp. Amerikaanse zeilster 
Anna Tunniciiffe (1982), 
Yarmouth-regatta, zeiljacht 
'Europa', schoener 'Colvin 
Gazelle'; Vikingschip. 

CAYMANEILANDEN 
6-ii-'i2. Kerst. 
25,75, 80 c , $ 1.- Resp. Maria 
met Jezus, Jezus en Maria, 
Jezus met kroon en engelen, 
de Drie Wijzen met Maria en 
Jozef met Jezus. 

C f 

INDS +CHRISTMAS 

Wise men 
presented gifts 

CHILI 
5-i2-'i2.50 jaar diplomatieke 
betrekkingen met Thailand. 
$ 500. Nationale bloemen: 
Lapageria rosea (Chili) en 
Cassia fistulata (Thailand) 
met olifantenkoppen. 

;i5©'CHILE^^^'ftoïX 
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CHINA VOLKSREPUBLIEK 
5-i-'i3. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van de Slang. 
1.20 y. Slang met bloemen-
motief. 

CHRISTMASEILAND 
8-i-'i3. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van de Slang. 
Velletje met 60 c., $1.80. 
Resp. slang en kalligrafie, 
kalligrafie. 

CURACAO 
21-12-12. Maya-kalender. 
Velletje met 200,400, 600 c. 
(ronde zegels). Motieven van 
Maya's. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
27-i2-'i2. Presidenten. 
Velletje met achtmaal 15.- P. 
Pedro Guillermo (1814-
1867), Wenceslao Figuero 
(1834-1910), Horacio Vasquez 
(1860-1938), Juan Isidro 
Jimenez (1846-1919), Eladio 
Victoria (1864-1939), Adolfo 
Alejandro Nouel (1862-1937), 
José Bordas Valdéz (1874-
1968), Ramón Baez Machado 
(1858-1929). 
27-i2-'i2. Upaep*, mythes en 
legendes. 
20.-, 20.- P. (samenhan
gend). Afbeeldingen uit 
legendes 'La ciguapa', 'El 
caracaracol'. 

ECUADOR 
3-i2-'i2. Kerst. 
$ 1.-, 1.-. Kerststal, Maria en 
Jozef met Jezus. 

i4-i2-'i2. Vrijheidsstrijders. 
Driemaal $1.25 (samen
hangend). Portretten van 
generaal Eloy Alfaro Delgado 
(1842-1912), kolonel Carlos 
Concha Torres (1864-1919), 
kolonel Luis Varga Torres 
(1855-1887). 

FALKLANDEILANDEN 
i5-2-'i3. Referendum. 
3, 40,75 p, 11.76; blok £3.-. 
Hand met stembiljet en 
stembus met landkaart, in 
verschillende kleuren. 

FILIPPIJNEN 
i4-i2-'i2. Werken van jonge 
Filippijnse schilders. 
Velletje met tienmaal 10.- P. 
Verschillende schilderijen 
met rozen. 

GAMBIA 
5-ii-'io. Personages uit 
filmserie'Star Trek'. 
Twee velletje met elk zesmaal 
25 D.Worf, William Riker 
en Jean-Luc Picard, Data 
en Borg-koningin, Zefram 



NIEUWE 

Cochrane, Gtiordi La Forge, 
Beverley Crusher en Jean Luc-
Picard, Data, Jean-Luc Picard, 
William Riker, Worf, Shimzon, 
Reman Viceroy 
25-i2-'io. Kerst, schilderijen 
van Italiaar-e meesters 
15, 25,30,40 D resp Ma
donna met Kind' van Carlo 
Crivelli (ca 1432-ca 150t), 'Ge
boorte van Jezus' van Giotto 
di Bondoni (1266-1337), 'Reis 
van de Drie Koningen' van 
Stefano Giovanni Sassetta 
(ca 1400-1450), 'Geboorte 
van Jezus' van Bernardo 
Daddi (ca 1295-1348) 
30-i2-'io. Verkiezing John 
F Kennedy tot president 
Verenigde Staten 50 jaar 
geleden 
Twee velletje met elk twee
maal 30 D , twee blokken 
elk 80 D Kennedy met resp 
echtgenote Jacqueline, doch
ter Caroline, echtgenote, 
echtgenote en auto, echtge
note bij verlaten vliegtuig, 
staand in auto 

30-i2-'io. 400e sterfdag 
Caravaggio (1571-1610) 
Velletje met zesmaal 20 D , 
blok 60 D Verschillende wer
ken van Italiaanse schilder 
3o-i2-'io. 100e sterfdag 
Henri Dunant (1828-1910) 
Velletje met viermaal 30 D , 
blok 65 D Portret oprichter 
Internationale Rode Kruis 
resp viermaal onderteke
ning Geneefse Conventie 
in 1864, oprichters Gustave 
Moynier, Guillaume-Henri 
Dujour, Henri Dunant, Louis 
Appia, Theodore Maunoir 

GUINEE 
25-io-'io. Presidenten van de 
Verenigde Staten, I 
Elf velletjes met elk zesmaal 
5 000 F, elf blokken 30 000 
F Resp George Washington 
(1732-1799), architect Pierre 
Charles L'Enfant, Benjamin 
Franklin, politicus en rechter 
lohn Jay, generaal Edward 
Braddock, Martha Washing
ton, John Adams (1735-1826), 
politicus Robert Livingstone, 
John Quincy Adams, Roger 
Sherman, Britse koning Ge
orge III, staatsman Alexander 
Hamilton, Thomas Jefferson 
(1743-1826), Pruisisch natuur
vorser en ontdekkingsreiziger 
Alexander von Humboldt, 
politicus Aaron Burr, Britse 
schrijver Arthur Young, Franse 
leider Napoleon, Zwitserse fi
losoof Jean-Jacques Rousseau, 
James Madison (1751-1831), po
liticus George Clinton, Franse 
keizer Napoleon I, politicus 
William Eutis, commodore 
Oliver Hazard Perry staats
man Alexander Hamilton, 
mdianenleider Tecumseh, 
James Monroe (1758-1831), 
gouverneur Daniel Tompkins, 
politiek activist Thomas 
Paine, politicus John Caldwell 
Calhoun, politicus Henry Clay, 
politicus Robert Livingston, 

tweemaal John Quincy Adams 
(1767-1848), tsarina Catharina 
II van Rusland, oud-president 
George W Bush, etnoloog 
Albert Gallatin, oud-pre-
sident George H W Bush, 
Andrew Jackson (1767-1845), 
Anglo-lerse edelman William 
Johnson, staatsman Edward 
Livingston, Cherokee-leider 
John Ridge, Franse piraat Jean 
Lafitte, politicus en militair 
Davy Crockett, Martin van 
Buren (1782-1862), Schotse 
militair en ontdekkingsreizi
ger John Ross, mdianenleider 
Mushulatubbee, mdianenlei
der Coeehajo, senator John 
McKinley, politicus Richard 
Mentor Johnson, tweemaal 
William Henry Harrison 
(1773-1841), politicus John 
Crittenden, president John 
Tyler (1790-1862), president 
Rutherford Hayes (1822-1893), 
president Benjamin Har
rison (1833 1901), John Tyler 
(1790-1862), politicus William 
Wilkins, staatsman Samuel 
Southard, staatsman Thomas 
Walker Gilmer, presidents
vrouw Julia Gardiner Tyler, 
James Knox Polk (1795-1849), 
politicusJohnSlidell, Britse 
politicus George Hamilton 
Gordon, militair en ontdek
kingsreiziger John Charles 
Fremont, militair Wmfield 
Scott, president Zachary Tay
lor (1784-1850), Washington, 
Adams, Jefferson, Madison, 
Monroe, Adams, Jackson, Van 
Buren, Harrison, Tyler, Polk 

20-i2-'io. 400e sterfdag 
Caravaggio (1571-1610) 
Velletje met viermaal 
5 000 F,blok30 000F 
Schilderijen van Italiaanse 
schilder 
20-i2-'io. 500e sterfdag 
Sandro Botticelli (ca 1445-
1510) 
Velletje met viermaal 
5 000F,blok30 000 F 
Schilderijen van Italiaanse 
schilder 
2o-i2-'io. 370e sterfdag Pe
ter Paul Rubens (1577-1640) 
Velletje met viermaal 
5 000 F,blok30 000 F 
Schilderijen van Vlaamse 
schilder 

r»Jkub<--ni 

20-i2-'io. 90e sterfdag 
Amadeo Modigliani (1885-
1920) 
Velletje met viermaal 
5 000 F, blok 30 000 F 
Schilderijen van Italiaanse 
schilder 

GUINEE-BISSAU 
10-5-'«. 100e geboortedag 
Ronald Reagan (1911-2004) 
Velletje met zesmaal 340 F, 
blok 2 500 F Amerikaanse 
filmacteur en president 
Verenigde Staten 
io-5-'ii. Huwelijk prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982) 
Velletje met zesmaal 500 F, 
tweemaal blok 3 100 F ver
schillende afbeeldingen van 
echtpaar 
io-5-'ii. Zaligverklaring paus 
Johannes Paulus II (1920-
2005) 
Velletje met zesmaal 540 F, 
tweemaal blok 3 100 F 
Verschillende afbeeldingen 
van paus Johannes Paulus en 
paus Benedictus XVI (1927) 
io-5-'ii. 50e geboortedag 
BarackObama(i96i) 
Velletje met zesmaal 550 F, 
blok 2 800 F Amerikaanse 
president met resp Nicolas 
Sarkozy, Dalai Lama, echt
genote Michelle, menigte, 
ontvangst Nobelprijs, staat-
wapen, gezin 
io-5-'ii. Basketbalteams 
Velletje met viermaal 1 000 F 
Maccabi (Tel Aviv), Monte-
paschi (Siena), Panathinaikos 
(Athene), Real Madrid 
io-5-'n. Pasen 
Blok 3 100 F Schilderij'De 
kruisafname' van Peter Paul 
Rubens (1577-1640) 
io-5-'ii. Eerste bemande 
ruimtevlucht 50 jaar gele
den 
Blok 3 200 f Russische astro
naut Juri Gagarin (1934-1968) 
met ruimtecapsule Vostok-i 

io-5-'ii. 18e kampioenschap 
AC Milan 
Blok 4 000 F Team en vereni 
gingsembleem 
28-7-'ii. Frankeerzegels, 
nationale symbolen 
350,350 F Vlag, staatswa
pen 
28-7-'ii. Frankeerzegels, 
staatswapen 
50,100,1 250,1 250 F Drie
maal wapen met landkaart, 
wapen en golven 
28-7-'ti. Indische cricket
spelers 
Velletje met zesmaal 350F, 
blok 2 000 F resp Sachm 
Tendulkar, Harbhajan Singh, 
Mahendra Singh Dom, Smgh 
Dhoni met trofee, Yuvray 
Smgh, Virat Kohli, Tendulkar 
28-7-'ii. FC Barcelona win
naar Champions League 
Velletje met zesmaal 500 F 
Carles Puyol, Gerard Pique, 
Xavi Hernandez, Josep Guar-
diola met trofee, Leo Messi, 
Andres Iniesta 
28-7-'ii. Chinese persoon
lijkheden met dierenriem op 
Chinese zegels 
Twee velletje met elk zesmaal 
500 F Resp generaal Sun 
Li-jen, tafeltennisser Rong 
Guotuan, revolutionair en 
president Sun Yat-sen, partij
voorzitter Chen Duxiu, acteur 

Bruce Lee, componist Xian 
Xmqhai, opera-artiest Mei 
Lanjfang, luchtvaartpionier 
Fung Joe-guey, schilder en 
dichter Pu Hsin-yu, spoorwe
gingenieur Jeme Tien-yow, 
schrijver ShuQmgchun, 
ruimtevaartwetenschapper 
QianXieshen 
28-7-'ii. 20e sterfdag Miles 
Davis (1926-1991) 
Velletje met viermaal 625 F, 
blok 2 000 F Amerikaanse 
jazzmuzikant en componist 

GUYANA 
29-9-'i2. Voltooiing plafond 
Sixtijnse Kapel in Rome 500 
jaar geleden 
Velletje met driemaal $ 225, 
velletje met tweemaal $ 350 
Schilderingen van Michelan
gelo (1475-1564) resp 'Joel, 
'Daniel', 'De Libische Sibille', 
portret, 'Voorouders van 
Christus' 
29-9-'i2.15e sterfdag Prinses 
Diana (1961-1997) 
Twee velletjes met elk 
viermaal $250 Verschillende 
foto's van prinses 
29-9-'i2. Elvis Presley (1935-
1977) 
Vijf blokken van $700 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
filmacteur 
23-ro-'i2. Walvissen 
Velletje met driemaal $ 300, 
blok $700 Resp Oremus 
orca, Megaptera novaeangli-
ae, Balaenoptera musculus, 
Delphinapterus leucas 
23-io-'i2. Dolfijnen 
Twee velletjes met elk 
driemaal $ 300, twee blokken 
van $700 Resp Stenella 
clymene, Lagenorhynchus 
obscurus, Lagenorhynchus 
acutus, Stenella longirostris, 
Stenella frontalis, Inia geof-
frensis, Delphinus delpnis, 
Tursiops truncatus 
23-io-'iz. Schelpen 
Velletje met zesmaal $ 175, 
velletje met viermaal $ 225, 
twee blokken van $ 500 
Resp Melampuscoffeus 
coffeus, Neritafulgurans, 
Neritapeloronta, Littorina 
nebulosa, Tectarius muri-
catus, Hyalina avena. Cassis 
flammea, Liguusvirgineus, 
Trigonostoma rugosum, 
Neritma virginea, Cymatium 
raden. Cassis madagasca-
riensis 

23-io-'i2. Zuid-Amerikaanse 
fauna 
Velletje met driemaal $ 300, 
velletje met tweemaal $ 
350 Resp panter(Panthera 
onca), toekan (Ramphastos 
vitellinus), chinchilla (Chin
chilla lanigera), twee maal 
lama's (Lama glama) 
23-io-'i2. Evolutie van 
honden 

Velletje met vijfmaal $ 225, 
velletje met viermaal $ 250, 
twee blokken van $ 700 
Resp grijze wolf (Ca
ms lupus), Kanaanhond, 
Maltezer, hazewindhond, 
golden retriever, coyote 
(Cams latrans), Alaska husky, 
rode vos (Vulpes vulpes), 
Yorkshire temer, Dalmatier, 
bullmastiff 

HONGKONG 
9-i2-'i2.150 jaar postzegels 
m Hongkong 
$1 40,1 80, 2 40,2 50,3 -, 
5 -, blok$10 -Zegel-op-
zegel van eerste emissie 1862 
Yvert 1 t/m 7 Resp 2 c met 
schrijfveeren inktpot 8 c 
met vulpen, 12 c met balpen, 
18 c met schrijfmachine, 
24 c met toetsenbord, 48 c 
met QR-code, 96 c met 
barcode Ook velletje met 
$ 1 40,1 80,2 40 en velletje 
met $2 50,3 -, 5 -
26-i-'i3. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van de Slang 
$1 40,2 40,3 -, 5 -,blok 
$10-, blok $50 (op zijde 
gedrukt) Slangen 

26-i-'i3. Chinese dierenriem 
Velletje met tweemaal $ 50 -, 
Draak (met zilverdruk), slang 
(met gouddruk) 

INDIA 
3-i-'i3. Indian Science 
Congress, wetenschappelijk 
congres 
5 - R Kind met vergrootglas 
en bloem 

7-i-'i3. Medisch onderzoek
instituut 50 jaar 
5 - R Gebouw m Chandigarh 
met embleem 
8-i-'>3.100 jaar wetgeving 
Uttar Pradesh 
5 R Gerechtsgebouw 
8-i-'i3.100 jaar Ghadar-
bewegmg 
5 - R Gebalde vuisten en 
fakkel 
ii-t-'i3. Slik Letter Movement 
5 - R Papierrol 

i2-i-'i3.150e geboortedag 
Swami Vivekananda (1863-
1902) 
5 -, 5 -, 5 -, 20 - (samenhan
gend) Verschillende afbeel
dingen van hindoestaanse 
monnik en filosoof 
i3-i-'i3.100e geboortedag C 



Achyutha Menon (19131999). 
5. R. Portret oudpremier 
deelstaat Kerala. 
i4i'i3. Aditya VIkram Biria 
(19431995). 
5. R. Portret industrieel. 

lAPAN 
82'i3. Bloemen. 
Vijfmaal 50 yen (samen
hangend); vijfmaal 80 yen 
(samenhangend). Anjer, tulp, 
kersenbloesem, gerbera, 
vergeetmijnietje; zelfde 
bloemen maar andere af
beeldingen. 
222'i3. Bergen in lapan, II. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Fuji, Tsukuba, Gifu, Ibuki, 
Kagawa, MiyagiZao, Gassan, 
Ryokamisan, Ueyama, Kuju. 

KAMEROEN 
36'ii. 30 jaar Aidsbestrij
ding. 
100, 250,500 F. Resp. 
embleem, rood lint met 
landkaart, presidentsvrouw 
Chantal Biya(i97i). 

II 
■ I 

.ncOË II 
KAZACHSTAN 
20i2'i2. Architectuur in 
Astana. 
100,100,1001. Triomfboog, 
studentengebouw, Nationale 
Universiteit. 

MACAU 
3i'i3. Chinees Nieuwjaar**, 
Jaar van de Slang. 
Vijfmaal 1.50 ptcs. (samen
hangend); blok 12.ptcs. 
Verschillende afbeeldingen 
van slangen. 

MALEISIË 
20i2'i2.100 jaar postze
gels in Kedah. 
90, 90,90 c.; blok RM 3.. 
Zegelopzegel 1912 resp. 1 c. 
(Yvert 1) met rijstschoof, 50 c. 
(Yvert 10) met ploegende 
boer en buffels, $ 1. (Yvert 11) 
met raadshuis; Siamese brief
kaart met stempel Kedah. 
i3i'i3. Vogels. 
60, 80 c, RMi.;blokRM5.. 
Resp. Picusminiaceus, 
Dinopium javanense, Picus 
chlorolophus; Dryocopus 
iavensis. 

MAROKKO 
24i2'i2. jaar van de Duur
zame Energie. 
8.40 Dh. Windmolen, zon
nepanelen, bloemen, bomen, 
embleem VN. 

7i'i3. Postdienst. 
3.50,3.50 Dh. (samenhan
gend). 100 jaar postzegels: 
landkaart met trein en 
embleem, postdienst in 
ontwikkeling: landkaart en 
embleem. 

MAURITIUS 
2ii2'i2. Postdienst 240 jaar. 
Vijfmaal 7. Rs. (driehoek ze
gels); velletje met tweemaal 
25. Rs. Resp. voetkoerier 
(1772), postpakketten (1915), 
postbode op fiets (1932), 
postkarren (1935), postauto's 
(2012); zegelopzegel Yvert 
1, Yvert 2(1847). 

MEXICO 
2ii2'i2, Traditioneel feest 
'Reis van Heilige Maya'. 
$ 7.50,11.50,13.50 (samen
hangend, doorlopend 
beeld). Indianen in kajak. 

MICRONESIË 
298'ii. Huwelijk prins Wil
liam (1982) en Catherine Mid
dleton (1982). Driemaal 98 c ; 
blok $ 2.50. Verschillende 
afbeeldingen van echtpaar. 

MONGOLIË 
29i2'i2. Nationale sym
bolen. 
1.200 T. Vlag en staatswapen. 

MONTSERRAT 
i5io'i2. Plaatsen in Chinese 
Volksrepubliek. 
Velletje met viermaal $ 2.25; 
velletje met zesmaal $ 2.50; 
twee blokken van $ 5.. Resp. 
viermaal Chinese muur; 
Poort van de Eeuwige Vrede; 
Verboden Stad, tweemaal 
Zomerpaleis, skyline van 
Pudong, bootje met lan
taarns in Lirivier; Nationaal 
Park Sanqinshan; draak op 
tempel. 

MYANMAR 
4i'i3.65 jaar onafhanke
lijkheid. 
100,100 k. Landkaart met 
tempel en obelisk, gebouw 
en emblemen. 

NIEUWZEELAND 
72'i3. Varens. 
70 c, 51.40,1.90,2.40, 2.90. 
Resp. Asplenium bulbiferum, 
Cardiomanes reniforme, 
Blechnum colensoi, Stiche
rus cunninghamii, Cyathea 
dealbata. Ook velletje met 
de zegels. 

OEZBEKISTAN 
28i2'i2. Flora en fauna. 
800, 900,1.000,1.200 (S); 
blokmet 1.000,1.900 
(S). Resp. penseelkever 
(Trichius fasciatus), iris (juno 
tubergeniana), uil (Bubo 
bubo), bruine beer (Ursus 
arctos isabellinus); tweemaal 
menzbiermarmot (Marmota 
menzbieri). 

28i2'i2. Dierentuin in 
Tashkent. 
400,800,1.000 (S); blok 
1.200 (S). Resp. heilige ibis 
(Threskiornis aethiopicus), 
Patagonische haas (Dolicho
tis patagonum), struis
vogel (Struthio camelus); 
Aziatische olifant (Elephas 
maximus). 

PAKISTAN 
24i2'i2. Eerste windmolen
park in Pakistan. 
15. R. Windmolens. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
2i'i3. Openbaar vervoer, 
1.30,1.30,6., 8.70 K.; velletje 
met 1.30,1.30, 6., 8.70 K,; 
blok 10. K. Resp. truck, 
bootje, vliegtuig, kano; taxi, 
bus, vliegtuig, schip; boom
stamkano. 

PARAGUAY 
i3ii'i2. Republiek Slowakije 
20 jaar. 
11.000 Gs., Bloem. 

POLYNESIE 
2i'i3. Dagelijks leven vroe
ger en nu. 
75,100 F. Resp. dansgelegen
heid Le Quinn's, muzikanten. 

SINGAPORE 
4i'i3. Chinees Nieuwjaar**, 
jaar van de Slang. 
ist Local, 65 c, $ 1.10; velletje 
met$ 5., 10.. Slangen. 

ST. KITTS 
iio'i2. Abraham Lincoln 
(18091865). 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
blok $6.. Resp. viermaal 
verschillende portretten van 
oudpresident Verenigde 
Staten; herdenkingsmonu
ment. 
iio'i2. Diamanten jubileum 
koningin Elizabeth II (1926). 
10,10, 25,30 c. $ 1.20; velletje 
met viermaal $ 3.50; blok 
$ 9.. Kindertekeningen 
resp. vlaggen landen van 
Britse Gemenebest met vier 
gezichten, kroon op diamant 
met nationale vlag, kroon 
met nationale kleuren, kroon 
op vlag, handen met Big Ben 
en vlaggen van St. Kitts en 
GrootBrittannië; verschil
lende foto's van koningin; 
tekening van koningin. 
iio'i2.15e sterfdag Prinses 
Diana (19611977). 
$ 3.; blok $ 9.. Verschillende 
foto's van prinses. 
iio'i2. Caribische pape
gaaien. 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
blok $ 6. Resp. Ara chiorop
terus, Amazona guildingii, 
Amazona oratrix, Amazona 
amazonica; Ara ararauna. 

iio'i2. Elvis Presley (1935

1977). 
Vier blokken van $ 9.. Film
poster, driemaal Amerikaan
se zanger en filmacteur. 
iio'i2. Vissen. 
Velletje met zesmaal $ 2.50; 
blok $ 6.. Resp. Pomacan
thus paru, Sphyraena barra
cuda, Lactophrys bicaudalis, 
Aulostomus maculatus, 
Balistapus undulatus, Mylio
batidae sp.; Chaetodon 
semilarvatus. 

iio'i2. Schelpen. 
Velletje met viermaal $ 2.75 
(ronde zegels); blok $6.. 
Resp.Turbo petholatus, 
Mitra stictica, Muricanthus 
radix, Murex bicolor; Haliotis 
asinina. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
ioi'i3. Vogel 
€ 0.47. Cyanocitta cristata. 

ST. VINCENT/GRENADINEN 
59'i2. Eerste huwelijksdag 
hertog en hertogin van 
Cambridge. 
Viermaal $ 2.50. Verschil
lende afbeeldingen van prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 
59'i2. Vlinders. 
Velletje met viermaal 
$3.5o'blok$9.. Resp. 
Danaus plexippus, Euptoieta 
hegesia, Libytheanacarinen
ta, Lycorea hal ia; Phocides 
pigmalion. 

TAIWAN 
3ii'i3. Culinaire speciali
teiten, I. 
Viermaal NT$ 5. (samen
hangend). Gao Song met kip 
en pinda's en komkommer, 
krab met rijstcake, gestoofde 
kip met in aardewerk pot, 
Hakkaroerbakschotel. 
42'i3. Valentijnsdag. 
NT512., 25.. Harten van ro
zen. Ook velletje (hartvorm) 
met de zegels. 

TANZANIA 
306'o9. Vlinders en mot
ten. 
400,600,600, 600, 600, 
600,600, 600,700, 800 Sh.; 
velletje met viermaal 600 
Dh. Resp, Mkuranga mot, 
Udzwunga vlinder, Vanessa 
cardhui op bloem (Helian
thus annuus), Axiocerses 
tjoane, Cymothoe alcimeda, 
junonia octavia sesamus, 
junonia oenone oenone, 
Hypomlinas misippus, Acraea 
petraea, Acraea petraea; 
Cymothoe alcimeda; Junonia 
octavia sesamus, Hypolimnas 
misippus, Junonia oenone 
oenone. 

307'o9. Bezienswaardighe
den van Zanzibar. 
400, 600, 600, 600,600, 
600,600,600, 600,700, 
1.000 Sh.; velletje met 
viermaal 600 Sh. Resp. aap 
(Procolobus kirkii), man 
met blaasinstrument, man 
met kano, gerechtsgebouw, 
Zanzibar gezien vanuit zee, 
reuzenschildpad (Dipsoche
lys dussumieri), zeekant met 
Dhow, House of Wonders, aap 
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(Procolobus kirkii), bewerkte 
houten deur, koffieverkoper; 
man met kano, Zanzibar ge
zien vanuit zee, reuzenscnild
pad, aap, gerechtsgebouw, 
man met blaasinstrument. 
3i8'o9. Wilde dieren. 
400, 500,600,700, 800, 
1.000, r.800, 2.000, 2.500, 
3.000, 5.000 Sh.; velletje 
met zesmaal 600 Sh.; blok 
600 Sh. Resp. chimpansees, 
leeuwen, Colobusapen, 
olifanten, gnoes, waterbok, 
olifant, zebra's, wilde hon
den, buffel, gnoes en gazel
les; Colobusaap, leeuwin 
met iongen, aap, hartebeest 
met kalf, nijlpaard met jong, 
luipaard met |ong; giraffe. 

30i2'o9. leugd, sport en 
spel. 
400,600, 700,1.000 Sh.; 
velletje met zesmaal 600 Sh.; 
blok 600 Dh. 
Mdakospel, tennissen, dan
sen, schommelen; Baospel, 
basketbal, handbal, honkbal, 
hardlopen, touwtje springen; 
voetballen, 
23io'io. Chinees Nieuw
jaar, Jaar van de Tijger. 
Velletje met tweemaal 
2.700 Sh. Tijgers. 
28io'io. St. Judeschool in 
Arusha. 
400 Sh.; velletje met 400, 
600, 700, 800 Sh. Resp. 
leerlingen en onderwijzer; 
leerlingen, schoolbus, leer
lingen in eetzaal, leerling. 
222'ii. Bezienswaardighe
den van Zanzibar. Aanvulling 
melding sept.'i2. 
400, 600,700, 800 Sh. Resp. 
reuzenschildpad. Colobus
aap, vliegende hond, slaven
verblijf in Manga Pwani. 
i53'ii. Fauna. 
Velletje met viermaal 
800 Sh.; blok r.000 Sh. Resp. 
leeuw met prooi, wilde hond, 
wilde honden, jachtluipaar
den; zebra's. 
i54' i i . Sprinkhanen. 
500,700, 800, 900 Sh.; 
velletje met zesmaal 700 Sh.; 
blok 600 Sh. Resp. Truxalis 
sp., Phymateus morbillosus, 
Acrida acuminate, Nomada
cris septemfasciata; Locusta 
migratoria, Dictyophorus 
spumans, Phymateus viri
dipes, Homorochoryphus 
nitidulus, Gryllotalpa afri
cana, Tettigonia viridissima; 
Zonocerus elegans. 
i56'i i . Toeristenattracties. 
500, 700, 800,900 Sh. Resp. 
Kilimanjaro, drijvend eiland 
Pemba, giraffes, leeuwen. 
258'ii. Traditionele graan
opslag. 
500, 600, 700, 800 Sh.; 
velletje met zesmaal 700 Sh.; 
blok 600 Sh. Verschillende 
manieren van opslag. 
30 9  ' " . World Vision V, 
hulp en ontwikkelingsorga
nisatie. 
500,800, 900,1.000 Sh. 
Resp. kind met schoon water, 

kind en maïskolf, kinderen, 
kinderen die strijden voor 
kinderrechten. 
20ii'i i . Afrikaanse bloemen. 
1.500,1.500,1.500,1.500 Sh.; 
blok 3.800 Sh. Resp. 
Strelitzia reginae, Eichhor
nia crassipes, Cerafotheca 
triloba, Kniphofia uvaria; 
Aloeplicatilis. 

THAILAND 
ii'i3. Chinees Nieuwjaar*' 
Jaar van de Slang. 
3. B. Slang. 

i2i'i3. Nationale Kinderdag. 
5. B. Kinderen en vlaggen. 

TOGO 
206'ii. 175e sterfdag Lau
rens AlmaTadema (18361912). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Schilderijen van 
NederlandsBrits schilder. 
206'ii. 175e sterfdag Wil
helm Steinitz (18361900). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Oostenrijks
Amerikaans schaker. 
2o6'ri. 175e geboortedag 
James Tissot (18361902). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Werken van 
Franse schilder en graficus. 
2o6'ii. 150e sterfdag Pierre 
Berthier (17821861). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Franse geoloog 
en mineraloog met resp. cal
ciet op amethist, malachiet, 
cuproadamiet, poldervaar
tiet; hematiet. 
2o6'ii. 150e geboortedag 
James Naismith (18611939). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Canadese gym
nastiekleraar en bedenker 
van basketbalsport met resp. 
Michael Jordan, Isiah Thomas, 
Kareem Abduljabbar, Larry 
Bird; portret. 
206'ii. Unicef*, kinderon
derwijs. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Schoolkinderen 
met resp. savanne, boom, 
olifanten, vulkaan; klaslokaal. 

206' i i . 150e geboortedag 
Rabindranath Tagore (1861

1941). 

Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Indiase dichter 
en filosoof. 
2o6'ii. 90e geboortedag 
Yves Montand (19211991). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Filmscènes 
met Franse chansonnier en 
acteur. 
206 ' i i .30 jaarTGV. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
hogesnelheidstreinen. 
206'ii . 30e sterfdag Ge
orge Harrison (19431001). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Britse rockmu
zikant. 
206'i i . Zaligverklaring 
paus Johannes Paulus II 
(19202005). 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Paus. 
206'i i . Aidsbestrijding. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. inenting 
tegen Hivvirus, inenting en 
rode band, moeder met kind, 
kinderen en statistiek; Ameri
kaanse bioloog Jonas Salk met 
injectiespuit tegen kinderver
lamming en rood lint. 
206'ii . Internationaal Jaar 
van de Vleermuis. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Nanonyc
teris veldkampii en Tapho
zous mauritianus, Taphozous 
nudiventris en Myonycteris 
torquata, Chaerephon major 
en Nycteria arge, Hipposi
deros abae en Chaerephon 
nigeriae; Eidolon helvum en 
Lavia frons. 
2o6'ii. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
PhilaNippon, kersenbloesem. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Bloeiende tak
ken van Prunus sp. 

TSIAAD 
49')2. Robben en vuurto
rens. 
Velletje met viermaal 200 F. 
(ook ongetand). Odobenus 
rosmarus en Nosy Iranja 
(Madagaskar), Pnocidae en 
Swakopmund (Namibië), 
Lobodon carcinophaga en 
Pelican Point (Namibië), Odo
benus rosmarus en Katsapy 
(Madagascar). 
49'i2. Schelpen en vuur
torens. 
Velletje met viermaal 300 F. 
(ook ongetand). Strombus 
gibberulus en Grand Bassam 
(ivoorkust), Calpurnus ver
rucosus en Conakry (Guinee), 
Haliotis queketti en Cap Mine 
(Madagascar), Argonauta cor
nuta en Cap Blanc (Frankrijk). 
49'i2. Vissen en kreeftach
tigen. 
Velletje met viermaal 150 F. 
(ook ongetand). Tropheus 
brichardi en Atyopsis ga
bonensis, Cyrtocara moorii 
en Potamonautes maculata, 
Placidochromis milomo en 
Sesarma mederi, Cyphoti
lapia frontosa en Lysmata 
amboinensis. 

49'i2. Haaien en vuurtorens. 
Velletje met viermaal 350 F. 
(ook ongetand). Galeocerdo 
cuvieri en Cherchell (Alge
rije), Sphyrna mokarran en 
Amirauté (Algerije), Carcha
rodon carcharias en Cap Ivi 
{Algerije), Isurus paucus en 
Hot d'Arzew (Algerije). 
49'i2. Insecten en pad
destoelen, I. 
Velletje met viermaal 500 F. 
(ook ongetand). Mylabris sp. 
en Sarcoscypha coccinea, 
Zographus regalis en Ama
nita caesarea, Megaponera 
foetens en Armillaria gallica, 
Eugaster spinulosa en Ama
nita jacksonii. 
49'i2. Insecten en pad
destoelen, II. 
Velletje met viermaal 600 F. 
(ook ongetand).Trithemis 
kirbyi en Boletus edulis, Pal
popleura lucia en Marasmius 
rotula, Schistocerca gregaria 
en Cystodermella cinnaba
rina, Hymenoptera sp. en 
Lysurus periphragmoides. 
49'i2. Zeevogels en vuur
torens. 
Velletje met viermaal 300 F. 
(ook ongetand). Morus 
capensis en PointeNoire 
(CongoBrazzaville), Phala
crocorax melanoleucos en 
Ngombe (Republiek Congo), 
Phalacrocorax capensis en 
Slangkop Point (ZuidAfrika), 
Fregata magnificens en Cap 
Agulhas (ZuidAfrika). 
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49' i2. Mineralen. 
Velletje met viermaal 750 F. 
(ook ongetand). Malachiet, 
fluorine, vanadiniet, pyriet. 
Van alle hiervoor genoemde 
zegels zijn ook getande en 
ongetande blokken uitge
geven. 

VENEZUELA 
i49'i2. Nieuwe Simon 
Bolivar Museum. 
Blok 25. Bs. Portret politiek 
enmilitair leider Bolivar 
(17831830). 
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2012. stichting LUIS Zambrano. 
Velletjemet 0.30,0.30, 
0.40,0.40,1.50,1.50, 4., 
6.50, 6.50,12.50 Bs. Verschil
lende afbeeldingen van 
uitvinder. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
29ii'i2.41e Nationale Dag. 
1. Dh. Leiders van de zeven 
emiraten met vlag. 

mm 
VERENIGDE NATIES 
i32'i3. Internationale Dag 
van de Radio. 
US$ 0.46,1.10, Zw.Fr. 1.40, 
1.90, €0.70,1.70. Resp. 
antennes, omroepster met 
microfoon, technicus met 
mobiele zendapparatuur, ra
diotechnici, microfoon, kind 
met draagbare radio. 

U.N. RADIO . U.N. |:?ADIO 

VERENIGDE STATEN 
i4t'i3. Kaleidoscopisch 
bloemmotief. 
Viermaal 46. Motief in ver
schillende kleuren. 
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i7i'i3. Appelen. 
Viermaal 33 c. Verschillende 
appelrassen. 

i8i'r2.Trouwzegel. 
66 c. Bruidstaart. 
23i'r3. Vlinder. 
66 c. Papilio troilus. 
23i'f3. Vogel. 
86 c. Fratercula cirrhata. 

28i'i3. Frankeerzegel. 
Global Forever ($ 1.10) (rond 
zegel). Wereldkaart. 



3ii'i3. Liefde. 
Forever. Lal<zegel met hart 
op brief. 
i2' i3. Grand Central 
Terminal. 
$19.95 (Express mail). 
Stationshal in New York. 
^2 ' i3. Rosa Parks (1913
2005). 
Forever. Portret burgerrech
tenactiviste. 

222'i3. Muscle cars. 
Vijfmaal Forever. Dodge Char
ger Daytona (1963), Pontiac 
GTO (1966), Shelby GT500 
(1967), ChevelleSS(i97o), 
Plymouth Hemi CudaOgyo). 
73'i3. Moderne Amerikaan
se kunst, schilderijen. 
Vel met twaalfmaal Forever. 
'House and Street' van Stuart 
Davis (18941964), 'I saw the 
Figure 5 m Gold' van Charles 
Demuth (18831935),'The 
prodigal Son' van Aaron 
Douglas (18991979), 'Fog 
Horns' van Arthur Dove 
(18801946), 'Nude descen
ding a Staircase, No. 2' van 

Marcel Duchamp (18871968), 
'Painting, Numljers'van 
Marsden Hartley (18771943), 
'Sunset, Mam Coast' van )ohn 
Marin (18701953), 'Razor' van 
Gerald Murphy (18881964), 
'Black Mess Landscape, New 
Mexico/Out Back of Marie's 
II'van Georgia 0'Keeffe 
(18871986), 'Noire et Blanche' 
van Man Ray (18901976), 
'American Landscape' van 
Charles Sheeier (18831965), 
'Brooklyn Bridge' van Joseph 
Stella (18771946). 
83'i3. Lydia Mendoza (1916
2007). 
Forever. Zangeres met gitaar. 
i93'i3. Patriottenster. 
46 c. Ster. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
2ii2'i2. Onderzoek en 
patrouilleschip. 
Blokt3.50. HMS 'Protector'. 

2ii2'i2. Britse expeditie 
naar Graham Land 75 jaar 
geleden. 
Viermaal 40, viermaal 50 p. ; 
blok 11.20. Resp. bootje met 

expeditieleden, bootje aan 
land, hond, expeditielid met 
hond, vliegtuig Havilland Fox 
Moth men mensen en hond, 
vliegtuig, schip 'Penola', 
'Penola'; 'Penola'. 
2ii2'i2. Gletsjers, ijsbergen 
en velden. 
Vijfmaal 65 (samenhan
gend), viifmaal 75 p.(samen
hangend). Verschillende 
gletsjers en ijsbergen. 
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ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
ii'i3. Visserij. 
€ 1.. Handen met Lepidio
thoten squamifrons. 

ii'i3. Mineraal. 
€ 0.40, 0.60 (samenhan
gend). Hematiet. 
ii'i3. De Ridder van Tro
melin. 
€ 2.40. lacques Marie Boudin 
de Lanneguy de Tromelin 
(17511798). 

Lc ChextdUr de Tromelin ', 
im.irn 

€ 3.40. Bergen op eilanden 
Amsterdam en SaintPaul. 
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ii'i3. Hut van Mawson. 
€1.45. Portret geoloog 
Douglas Mawson (18821958) 
met kamp bij kaap Denison 
en pinguïns (Pygoscelis 
adeliae). 
ii'i3. Le Mischief. 
€ 1.. Amerikaans zeilschip en 
winnaar van America's Cup 
in 1881. 

ii'i3. Algen. 
€ 0.65. Prasiola crispaalgen 
en pinguïns. 
ii'i3. Eenden. 
Velletje met € 0.60, 0.70,1., 
1.45. Verschillende afbeeldin
gen van Anas eatoni. 
ii'i3. Eilanden. 

ii'i3. Helikopters in pool
gebieden. 
Velletje met zesmaal € 1.. 
DjinnSOi22i, Bell 47G2, Hiller 
360, Alouette 3130, Ecureuil 
AS 350, Panther AS 565. 
ii'i3. Charles Petitjean. 
€ 0.65. Portret piloot met 
helikopter en pinguïns. 

Gebruikte afkortingen: 
APPU AsianPacific Postal 

Union 
NATO North Atlantic Treaty 

Organization 
Unicef United Nations 

International Children 
Emergency Fund 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espana y 
Portugal 

Sepac Small European Postal 
Administrations 
Cooperation 

Chinees Nieuwjaar: )aar 
van de Slang io2't3. t/m 
30i' i4. 

WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? 
PLAATS EEN KLEINE ANNONCE IN FILATELIE! 

Alle abonnees  of ze dit 
blad nu via een aangesloten 
vereniging ontvangen, dan 
wel individueel op ons blad 
zijn geabonneerd  kunnen 
voordelig in Filatelie adverte

ren. Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

plaatsen. Voor dat bedrag 
heeft u recht op drie regels 
van 31 leestekens (letters, 
cijfers, spaties, komma's, 
punten, 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. Met uw 
kleine annonces wordt wat u 
vraagt of aanbiedt onder de 
aandacht gebracht van de 
ruim 28.000 andere lezers 
die ons blad ontvangen. 
Bovendien geven veel lezers 
het blad aan andere belang

stellenden door, zodat het 
'bereik' van uw annonces 

nog groter wordt! 
Om annonces op te geven 
maak 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 inge

vulde formulier naar: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 
Vergeet vooral niet uw hand

tekening te plaatsen! 
Onvolledig ingevulde, niet 
ondertekende of onleesbare 
formulieren worden niet in 
behandeling genomen. 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE 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 
advertentie is verplicht. 
Alleen abonnees van Filatelie 
mogen een kleine annonce 
plaatsen. Plaatsing onder 
nummer kost vier euro extra. 

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

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer: . 

PC + Plaats: 

Telefoon: 

Giro/banknummer: 

Ten name van: 

10,00 euro 

13,50 euro 

17,00 euro 

20,50 euro 

24,00 euro 

27,50 euro 

3t,oo euro 

verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere

Hout tot het afschrijven van het verschuldigde bedrag van 
zijn/haar eigen bank of gironummer. 

(handtekening) 

Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 



THEMATISCH PANORAMA 
Samenstelimg. 
leffreyGroeneveld, Purmerend. 
Reacties en tips 
jeffreygroeneveld@hetnet.nl 

AANDACHT VOOR AANTEKENSTROOKJES 

m 

Wie een thematische 
verzameling wil opbouwen 
om ooit eens mee te doen 
aan een tentoonstelling, 
zal op zoek moeten gaan 
naar verschillende filate
listische elementen. Dat is 
In de praktijk makkelijker 
gezegd, dan gedaan. Ik 
heb het eerder al eens 
gehad over spreiding van 
het materiaal. Sommige 
filatelistische elementen 
zijn makkelijker te vinden 
dan andere an het vergt de 
nodige spe rzin en geduld 
om het goede materiaal te 
vinden. Uit eigen ervaring 
weet ik echter ook, dat je 
nooit de moed moet opge
ven om bepaalde dingen 
te vinden. Soms kom je 
zomaar  heel onverwachts 
 een stuk tegen, waar je 
al jaren naar zoekt of waar 
je het bestaan niet vanaf 
wist. Tegenwoordig is in
ternet een mooie bron om 
aan materiaal te komen, 
maar het loont toch ook de 

moeite om beurzen te be
zoeken. Maak kenbaar aan 
handelaren wat u zoekt. 
Als u regelmatig op een 
beurs komt zult u merken, 
dat handelaren u herken
nen en met u mee zoeken. 
Het aangeboden materiaal 
zal niet altijd naar uw 
gading zijn, maar het is mij 
toch al regelmatig over
komen, dat de inleiding 
"Ik heb iets speciaals voor 
u" inderdaad resulteerde 
in een aanwinst voor mijn 
verzameling. 

Wat niet? 
Bij het herkennen van 
bijzonder materiaal helpt 
het als u veel over uw 
onderwerp weet. Daardoor 
heeft u een voorsprong op 
andere verzamelaars en 
ook op de handelaren die 
niet altijd zien, waarom u 
tot de aanschaf van een 
bepaald stuk besluit. Met 
een beetje geluk kunt u zo 
goedkoper aan materiaal 

komen, dan wanneer de 
thematische waarde van 
een stuk er vanaf straalt. 
Houd ook uw ogen goed 
open. Soms staan er 
dingen op stukken die an
deren met hebben gezien, 
waardoor de prijs erg kan 
meevallen. 
De grote vraag is natuurlijk 
wat er wel en wat er met m 
een thematische ten
toonstellingsverzameling 
mag worden opgenomen. 
Aantekenstrookjes kunnen 
een verzameling verrijken, 
maar er zijn wel valkuilen. 
Bij voorkeur nemen we een 
complete brief, waarop 
het aantekenstrookje zit 
en met alleen het strookje 
zelf. De tekst op het strook
je kan gebruikt worden 
om iets van het thema te 
laten zien. Bij plaatsnamen 
moet u er altijd op letten, 
dat een aangetekend stuk 
met opgenomen mag 
worden vanwege het feit, 
dat in een bepaalde plaats 
een historische gebeurte
nis plaatsvond of omdat 

een beroemdheid daar 
werd geboren. Ook kan 
de naam als zodanig met 
zo maar gebruikt worden. 
In een verzameling over 
het bouwen van huizen 
kan een aantekenstrookje 
van de NoordHollandse 
plaats Huizen met gebruikt 
worden met een tekst als: 
"Als de formaliteiten zijn 
geregeld kan de aannemer 
beginnen met het bouwen 
van de huizen" (2). 

Wat wel? 
Hoe kunnen aanteken
strookjes dan wel worden 
gebruikt? In een inzending 
over de jacht zou een 
aantekenstrookje van de 
Zwitserse stad Bern kun
nen worden opgenomen 
(1). De stad werd in 1191 
namelijk gesticht door 
graaf Berchtols V van Zähr
ringen. Hij besloot, dat de 
naam bepaald zou worden 
door het eerste dier, dat hij 
tijdens een jachtpartij zou 
doodschieten en dat bleek 
een beer te zijn. Zo werd 

het dus Bären, dat later 
verbasterd werd tot Bern. 
Er zijn veel aanteken
strookjes met de straat
naam van het postkantoor, 
waar het strookje vandaan 
kwam. Wie een verzame
ling heeft over het konink
lijk huis zal een stuk uit 
Den Haag, de residentie, 
met een straatnaam van 
een lid van de koninklijke 
familie zonder proble
men kunnen opnemen. 
Er is een duidelijke relatie 
tussen stad, onderwerp 
en straatnaam, maar een 
strookje van het kan
toor op de Elandweg uit 
diezelfde stad staat in een 
dierenverzameling toch 
wat vreemd. 

Mijnbouw 
Aardig is het aanteken
strookje uit Kerkrade van 
het postkantoor Willem 
Sophiaplein. Het plein 
werd in de jaren veertig 
vernoemd naar de Willem 
Sophiamijn.dieopzijn 
beurt weer vernoemd 
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was naar koning Willem 
III en zijn vrouw koningin 
Sophia. De mijn was in 
bedri)f van 1902 tot en 
met 1970. Een poststuk 
met een aantekenstrookje 
van dit postkantoor zou 
gebruikt kunnen worden 
om de teloorgang van de 
Nederlandse mijnbouw te 
illustreren. Het plein en het 
bedrijventerrein met de
zelfde naam zijn de laatste 
restanten van een ooit 
bloeiende bedrijfstak. 

Oorlog 
Soms kan de straatnaam 
in een strookje ook iets 
anders illustreren. In de 
Tweede Wereldoorlog 
werden straatnamen 
van nog levende leden 
van het koninklijk huis 
omgedoopt. Zo werd het 
Wilhelhelminapleinin 
Schiedam veranderd in 
Rockanjeplein (3). Een 
poststuk met een aante

kenstrookje van het Roc
kanjeplein kan zo in een 
inzending over Nederland 
in de Tweede Wereldoor
log of het koninklijk huis 
(op www.Postzegelblog.nl 
kunt u meer lezen over de 
naamsverandering). 

Oranje 
Bij het zoeken naar aan
getekende post loont het 
ook de moeite om te letten 
op speciale evenementen. 
In 1952 vierde Breda het 
700jarig bestaan van 
de stad. Dat gebeurde 
onder andere met een 
nagebouwd stukje oud 
Breda. De stad afficheerde 
zich toen als Oranjestad 
en er werd niet alleen een 
speciaal stempel gebruikt, 
maar ook een speciaal 
aantekenstrookje dat goed 
gebruikt kan worden om 
de bijzondere band tussen 
de stad en de Oranjes te 
laten zien (^). 

Instellingen 
Wie zijn thema met aange
tekende stukken wil ver
rijken doet er goed aan na 
te gaan of er instellingen 
zijn die aantekenstrook
jes gebruiken. Zo zijn er 
verschillende interes
sante aantekenstrookjes te 
vinden die verwijzen naar 
overheidsinstellingen. In 
een verzameling over rei
zen kan het poststuk van 
de gemeente Amsterdam 
met een aantekenstrookje 
van de burgerlijke stand 
en het bevolkingregister 
uitstekend gebruikt wor
den (5). Maar ik kan me 
ook zo voorstellen, dat een 
inzending over vluchtelin
gen verrijkt kan worden 
met dit strookje, waarin 
het woord "paspoorten" 
wordt vermeld. Sommige 
ziekenhuizen hadden een 
eigen postkantoor, zoals 
het ziekenhuis van de Vrije 
Universiteit in Amsterdam. 

Er zijn aantekenstrookjes 
van de Nederlandse Bank 
(6) en ook de Rabobank 
had een eigen aante
kenstrookje. Wie in een 
verzameling iets wil vertel
len over het Nederlandse 
poldermodel, kan daarbij 
het aantekenstrookje van 
de Sociaal Economische 
Raad gebruiken (7). In een 
rondzending vond ik een 
poststuk van het Hoofdbe
stuur van het Nederlandse 
Rode Kruis uit 1957. Onmid
dellij k valt de rode tekst 
"aangetekend" op. Het 
poststuk is niet gefran
keerd, maar er is wel be
taald voor het port en het 
aantekenrecht, getuige de 
tekst rechtsboven. Op het 
poststuk is een aanteken
strookje geplakt met de 
tekst "'sGravenhage/ 
Ned. Roode Kruis" (8). 

Vereniging 
Indien u geïnteresseerd 

bent (geraakt) kunt u meer 
informatie vinden over 
Nederlandse aanteken
strookjes op de website 
met een overzicht van de 
aantekenstrookjes die 
gebruikt werden tus
sen 1907 en 1996 (www. 
havirho.eu). Verder wil 
ik u nog wijzen op het 
bestaan van de Landelijke 
Vereniging van Aanteken
strookjes. Het is een kleine 
vereniging met nog geen 
200 leden. Ze brengt vier 
maal per jaar een blad uit, 
met daarin alle nutaties 
van kantoren e andere 
interessante ar. Kelen over 
het aantekenstrookje, en 
een schriftelijke veiling. 
Voor meer informatie 
kunt u zich wenden tot 
het secretariaat Koningin 
Wilhelminastraat 51, 2811 TT 
Reeuwijk. 
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KLEINE ANNONCES 
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 NUMBER) IN THE AD IS COMPULSORY 

SPIELREGEL. NUR FUR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

AANGEBODEN 

wwwjnotiefonline.nl Motiefpost
zegels met afbeelding. Pzh. Jansen. 
Telefoon 0493320949. 

OostEuropa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13, 6135 CS, Sittard. 
Telefoon 0464512751. Email 
robertwiktortshome.nl 

StampsDNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229261611. 
wwvy.stampsdns.com 

www.aephilatelie.nl en 
www.postzegelveiling.nl voor 
al uw postzegels van vele landen. 
Voor meer informatie: A.M. Eijge
laar. Telefoon 0105222914. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, 
boekjes etc. j . Römkens. Telefoon 
0455462894. Email: johnstamps
romkens(S)hotmail.com 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
2025%. R Dorman, Fonteinkruid 
37,7772 ML Hardenberg. Telefoon 
0523272182. 

www.filateliehpz.nl verrassend 
leuk, verrassend voordelig. 
CPC Conny's Pakettencentrale, 
postzegelpakketten op land en 
op motief. CD. v/d Wel. Telefoon 
0223614066. 

■ postzegelparadijs.nl Losse 
■eries, collecties, PWS, etc. 

'rt. Telefoon 0615641312. 

"oa, Overzee, 
'qphilatelie.nl 

^ hilatelie.nl 

Indonesië na 1949 is mijn speci
aliteit, pfr. + gst. mooie voorraad 
abonnementen op maat en manco 
lijsten verzorg ik ook. M. Snoek. 
Email: mennosnoekohetnet.nl Te
lefoon 0228318267 of 0614511744. 

Kilowaar o.a. Duitsland 400 
gr. grf. w.b. nieuw 12 euro. Bank 
894812335. H.J. de Vries, Hillegrom. 
Telefoon 0252518302. 

Engeland vanaf 2001. Machin 
cilinderblokken * boekjes. Losse 
medaillezegels 2012 + supple
mentzegels. Gratis lijsten. Henk 
Rijneveld. Telefoon 0183581350. 
Email: hrstamps(Splanet.nl 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. Telefoon 
0703388427 of 0651118436. Be
zoek aan huis. Geen object te groot. 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis mogelijk. 
Bredenhof. Telefoon 0104826725. 

Betere postzegelboekjes 
Nederland Europa en Wereld. 
Aanbiedingen aan Walter de Rooij, 
Postbus 1051,5140 CB Waalwijk. 
Telefoon 0416331451. 
Email info(5)booklets.nl 

Eurobundels Nederland. W. 
Vreeswijk, C. Houtmafistraat 12, 
3572 LW Utrecht. 
Telefoon 0302730744. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de vereni
ging voor alle verzamelaars van 
Engeland en gebieden. Maak eens 
kennis, bel 0703860232, 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. 

'kijk de veiling en wordt lid via 
•1140411, 0181774870 of 

"•litalia.nl 

.telistenvereniging Zui
./k Afrika? Maak eens kennis 

.net ons, 4 bijeenkomsten in Tiel, 4 
veilingen, eigen blad, rondzend
en nieuwtjesdienst. Contributie 

20, euro. Inl. P. Mulder. Telefoon 
0206197689. 
Email ppmuldertSplanet.nl 

Contactgroep Frankrijk Verzame
laars (CFV), brieven en postzegels 
van Frankrijken voorm. Franse 
Kol., eigen blad, veilingen, rondz., 
4 bijeenkomsten p.j. in De Bilt. 
Contr. 19 euro. Info: Pietjan Zwaag. 
Telefoon 0206277894. Email; 
p.zwaag(5)hccnet.nl 

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

Zaterdag 4 mei 2013 Grote Ver
zamelaarsbeurs Nunspeet van 
10 16 uur in Sporthal de Brake, 
Oostereinderweg 19. J. den Besten. 
Telefoon 0341256163. 

Vereniging Kinderzegels en 
Maximafilie houdt op zondag 7 
april haar halfjaarlijkse bijeen
komst met veiling in De Bilt, 
Vergadercentrum Witte, Henri 
Dunantplein. Kom eens kijken, 
ook niet leden zijn welkom. Inl. W. 
Broeke. Telefoon 0118464109 of 
willembroekeOhotmail.com 

Postzegel en Poststukken
beurs zaterdag 16 maart van 
10.00 16.00 uur in "De Koepel", 
Kapittelweg 399a, Hilversum. 
Filatelistenvereniging Hilversum 
en Omstreken". S.). Nieuwendijk, 
telefoon 0355386170. 

Spanje en/of Portugal 4x p.j. 
bijeenkomst met veiling en 
kwartaalblad. Bel H.Veen, telefoon 
0793611910. 
Website: www.kspiberia.nl 

Ruil: gebruikte zegels van Ned. 
en Kol., Berlin, Bund en Scan
dinavien. L. Verschoor. Telefoon 
0111671966. 

Voor verenigingen lezingen 
steenkolenmijnbouw en kera
miek. Info: j . de Groot, telefoon 
0455714876. 
Email: julesdegroot@cs.com 

Postzegel Ansichtkaarten en 
AAuntenbeurs zaterdag 30 maart 
2013 van 10.00 14.30 uur in 
Rijngaarde, Dronensingel 1,2411 
EV Bodegraven, semihandelaren 
aanwezig en ruiltafels. Inl. D. 
Verwoerd. Telefoon 0653260579 of 
P.v.Vliet 0613536015. Tevens ma
teriaal inleveren voor Stichting 
Postzegelvriend. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(i 
Postzegels 

W. van der Bijl b 
tr±=i 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 0302342040 Fax 0302317077 

Ud IFSDA, PTS, CNEP. 
Emirates Philatelie Association 

http://wwvy.stamps-dns.com
http://www.aephilatelie.nl
http://www.postzegel-veiling.nl
http://www.filateliehpz.nl
http://postzegelparadijs.nl
http://hilatelie.nl
http://sgbritannia.nl
http://%c5%81litalia.nl
http://www.usca.nl
mailto:info@usca.nl
http://willembroekeOhotmail.com
http://www.ksp-iberia.nl
mailto:julesdegroot@cs.com
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Veiling Nr. 119 
wordt gehouden op 

zaterdag 13 april 2013 
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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-holIandse.nl 
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden 

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, FDCs, 
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 ä 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) 

mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-holIandse.nl
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Jubileumveiling no. 400 
23, 24 en 25 april 2013 
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löteert u alvast de kijkdagen: 

8 april tot en met 12 april 
15 april tot en met 19 april 

[Zaterdag 20 april 
Zondag 21 april 

Maandag 22 april 

Dinsdag 23 april 
Woensdag 24 april 
Donderdag 25 april 
|Ri!|tB^^=. <, ^ ^ g 4

Wij mochten reeds ontvangen 

• Topcollectie Nederland met veel 
postfris vooroorlogs en zeldzame 
tandingen. 

• De collectie Nederland van de 
wereldberoemde Nederlandse 
schrijver Harry Mulisch. 

• Schitterende collectie 
puntstempels op emissie 1872. 

• Uitgebreide collectie Engelse 
koloniën in ca. 80 insteekboeken 

• Prachtig Franse kolonieën en 
Zuidamerikaanse landen. 

«MRj. Rietdijk 
Postzegel en muntenveilingen B.V. 

23, 24 en 25 april 2013 
Jubileumveiling 400 

Het topstuk van 
uw verzameling? 
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Inzenden voor deze 
jubileumveiling? 

Dat kan nog net! 

Neemt u telefonisch contact met 

ons op ( 070  364 79 57) om te 

kunnen profiteren van de extra 

aandacht die deze bijzondere 

veiling voor uw inzending kan 

genereren. 

ïj zijn u graag van dienst! 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 
en bent van harte welkom! 
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Rietdijk B.V. 
Kantoor: Noordeinde41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 

Fax : +031(0)70363 28 93 
info@rietdijkveilingen.conn 
www.rietdijkveilingen.com 

mailto:info@rietdijkveilingen.conn
http://www.rietdijkveilingen.com



