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DE NEDERLANDSCHE 
POSTZEGELVEILING 

grote belangstelling en hoge prijzen op voorj aars veiling te Weesp 

opbrengsten op 
WWW.NPV.NL 

Leeuwenveldseweg; 14a - 1382LX - Weesp - 0294-433020 - info(a)npv.n 

http://WWW.NPV.NL


MonacoPhil 
2013 

MUSÉE DES TIMBRES ET DES IVIONNAIES 
11, TERRASSES DE FONTVIEILLE 

98000 MONACO 

VAN S TOT 7 DECEMBER 

Zoals alle vorige edities wordt ook MonacoPhil 2013 een met te 
missen evenement. Filatelisten van over de hele wereld zullen opnieuw 
naar Monaco komen voor deze hoogmis van de filatelie. Eregasten dit 
jaar zijn ZWEDEN en FILATELISTISCHE LITERATUUR, die AIJP als 
beschermheer heeft. 

Uit de collecties van Z.D.H. Prins Albert II van Monaco, Hare Majesteit 
Koningin Elizabeth II, verschillende postmusea en leden van de Club de 
MonteCario worden 100 wereldzeldzaamheden tentoongesteld. 

Twee van deze pareltjes ziet u onderaan: de beroemde ROOSEVELT

BRIEF uit Zweden en een studie over valse postzegels die JeanBaptiste 
MOENS schreef in 1862(1). 
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'̂  De Rooseveltbrief is een beroemde vierkleurenfrankermg met post

zegels van de eerste uitgifte van Zweden, die toebehoorde aan Franklin 
D Roosevelt Het is algemeen bekend dat de voormalige Amerikaanse 
president een fervent postzegelverzamelaar en pleitbezorger van de 
filatelie was De brief is gefrankeerd met met minder dan vier van de vijf 
postzegels van de eerste uitgifte van Zweden 3+4+6+8 Skillmg Banco = 
21 Skilling Banco, het tarief voor een brief naar Duitsland 

< In 1862 schreef J B Moens een boek, getiteld "De la falsification des 
timbresposte, ou, Nomenclature generale de toutes les imitations 
et falsifications, ainsi que des divers timbres d'essai de tous pays" 
(Over het vervalsen van postzegels, of. Algemene nomenclatuur van 
alle imitaties en vervalsingen, evenals van de diverse proefdrukken uit 
alle landen) 

SIÈGE SOCIAL Club de MonteCarlo  c/o Musee des Timbres et des Monnaies  11 Terrasses de FontvleiUe 98000 Monaco Principautede Monaco 
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649/53 5,50 
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683/87 4,40 
688/92 5,50 
694 los 1 , 
695/99 4,
702/06 6,90 
707/11 6,75 
715/19 4,50 
722/26 6,80 
731/35 4,70 
736/37 1,75 
738/42 5,90 
747/51 6,60 
752/56 4,50 
774/76 5,50 
enz tot heden 
leverbaar 3040% 
netto. 
Gaarne uw 
mancolijst 
Kinderblok 
Stempels goede 
datum 
854 18,
875 2,
899 4,
917 4,
937 5,
983 9,
1001 5,50 
1024 5,
1042 5,
1063 2,50 
Roltanding, los 
7 77,
14 24,
15 7,50 
16 30,
17 17,
18 9,
28 18,
29 8,
29a 120,
30 15,

31 24,
46 50,
51 6,60 
51a 98,
54 16,
55 27,
56 16,
66 7,
68 5,
69 6,50 
70 27,
71 15,
72 2 1 , 
73 34,

Rolt senes 
1/18 
19/31 
32Cert 
33/56 
57/70 
71/73 
74/77 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/01 

lame 

177,
60,


130,
48,
68,
28,
16,
14,
17,
28,
24,
20,

Automaatboekjes en 
comDinaties 
leverbaar, prijslijst 
gratis op aanvraag 
rorto 
1 
2 
2B 
3/12 
8 los 
12 los 
Div typen 
leverbaar 
13/26 
20 los 
27 III 
28 III 
29/30 
31/43 
42 los 
43 los 
37a 
44/60 
fi7a/68a 
67b 0) 
68b 0) 
69/79 
80/06 
Luchtpost 
6/8 
12 los 
13 los 
Dienst 
1/8 keur 
9/15 
16/19 
16a/19a 
Telegram 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 zfr 
8 
9 
10 
11 
12 
12 zfr 

7,50 
10,
18,
55,
20,
16,

36,
20,
18,
72,
6,

66,
24,
36,
90,
1 2 

14
95|

245
4^50 
8 

6,50 
54!
54!

125,
24,
16,
20,

25,

2 1 , 
7,

98,
18,
7,50 

775,
12,50 
12,50 
18,50 
2 1 , 

220,
125,

Postpakket Ver 
1/2 A 
1/2 B 
1/2 C 
Postbewijs 
1/7 
3 los 
4 los 
6 los 
7 los 
6A 
7A 
5 

Speciaal 
Porto 
3fgA 
9fgA 
10fgA 
11fgA 
10fhB 
11fhB 
27fbl 
28fbl 
28fdlll 

zijn pracht ex. netjes gestempeld, tenzij z.fr.=zeer fraai, mooie 
maar met klem gebrek, (o) = gebruikt maar stempel met controleerbaar 
Duurdere soorten desgewenst met fotoCert van erkende keurmeester. 
kosten hiervan in overleg Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt. 
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postgiro 271040, Porto extra, franco levering vanaf € 150,. Prijzen in EURO. 

J.H. Ackermann 
ROSENDAEL 2  1121 HH LANDSMEER  Tel. 0204823966 

■''^'^Postzegel  Partijenhandel Van Vliet 
Molencatenlaan 16 B 

7339 LM Apeldoorn (ugchelen) 
Tel: 0555416108 

Mail: info@pzhvanvliet.nl 
Openingstijden winltel: 

l woensdag t/m zaterdag 
I 11.0017.00 uur. 

Al ruim 20 jaar zijn we gespecialiseerd in het verkopen van 
verzamelingen en partijen postzegels. 
Onze succesformule is gebaseerd op het verkopen zoals het 
binnenkomt. Er worden dus nooit betere zegels en/of series 
uitgehaald of los verkocht. 
Onze prijsstelling is uiterst gunstig te noemen en 
komt meestal overeen met veilinginzetprijzen. 

Ook kunt u bij ons terecht voor een abonnement 
van landen, motieven en uiteraard voor alle benodigdheden 
op postzegelgebied. 

Wij nodigen u van harte uit om eens een kijkje te komen 
nemen in onze gezellige winkel. 
Zoals gewoonlijk staat de koffie altijd klaar. 

Wij zijn doorlopend op zoek naar nette collecties en/ 
of partijen. Als u iets aan te bieden hebt kunt u altijd 
even langskomen of bellen voor een afspraak. 
Taxaties aan huis zijn ook mogelijk. 

catawiki catawiki.n! 
„catawiki.be 

Wekelijkse postzegel
en muntenveiling! 

4 Online bieden vanaf vrijdag 

Kavels lopen op dinsdag af vanaf 
20:00 uur 

Aanbod van professionele en 
particuliere aanbieders 

Alle 70.000 Catawikiverzamelaars 
berichten we over de veiling 

catawiki.nl/postzegelveiling 

Zelf verkopen op de veiling? 
Kijk voor uitleg op cataw/iki nl/postzegelvei l ing/verkopen 

'S Werelds grootste catalogus & marktplaats voor verzamelaars 

mailto:info@pzh-vanvliet.nl
http://catawiki.nl/postzegelveiling


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 tentoonstellingscoiiectie 
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. 

P Nieuwe Rotterdar.ische Cotiranf. 
1 >*f^^^l>'ßKff^>^^^ ^««-!- ' 

ROTTERDAM (HOILM. 
s No 582 

kavel 51 .vel 269 

kavel 52 

WELTEVREDEN 

kavel 298 

Kijkdagen vanaf 2 april ten kantore: Bakkerstraat 22 te Roermond, graag na telefonische aanmelding: 0475 56 35 00 

Voor veiling 626 - 11 en 12 oktober 2013 - zijn ons reeds meerdere goede verzamelingen toevertrouwd. 
Inzenden van betere collecties en kwalitatief goed materiaal en posthistorie van de gehele wereld voor deze veiling 
kan dagelijks - op afspraak - ten kantore in Roermond, maar ook ten kantore in Den Haag: Bazarstraat 3 
(om de hoek van het Museum voor Communicatie), en dan ook graag op afspraak: 070 365 3817 

flifsda 
^MP^ 

Van Dieten Postzegelveilingen BV 
• • • 
l l?i?ï 

- Bakkerstraat 22, 6041 JR Roermond T +31 (0)475 - 563 500 • F +31(0)475 330 829 
- Bazarstraat 3, 2518 AE 's-Gravenhage, 1+31(0)70 365 3817 

(Postadres p/a Museum voor Communicatie, Zeestraat 80-82, 2518 AD 's-Gravenhage) 
info@vandieten nl • www vandieten nl 
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Van D i e t e n P o s t z e g e l v e i l i n g e n BV is o n d e r d e e l v a n Van L o k v e n F i l a t e l i e BV 
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De Fostzegels- en Muntenfiazaar 
De Beursvloer van De Bazaar 15 e n 16 j u n i 2 0 1 3 

Montageweg 35, Beverwijk Nog enkde «ands bcschUcba» 
voor deelnemers 

www.debazaar.nl/depostzegelbazaar bel oio 2201063 

« 

POSTZEGELHANDEL 
EUROPOST BREDA 
VOOR AL UW: 
© Postzegels van Nederland en O.R. 
© Verzamelingen en restanten 
© Catalogi altijd actueel op voorraad 
© Benodigdheden van de bekende merken 
© 10.000-den enveloppen voor 50 cent 
© Modern kilowaar Nederland 
© Inkoop van postzegels & munten 
En gratis parkeren voor de deur en goed bereikbaar^^ C^ 
met openbaar vervoer' (lijn 7 Ginneken) 

Ginnekenweg 311 Tel. 076-5614923 
4835 NC BREDA www.europost.nl ^ 

Posthistorie 

WWW.BULTERMAN.NL 
Elke week nieuwe vondsten! 

BULTERI\l/ll\ 
ni/ITEUE 

VERZAMELBEURS GRONINGEN 
zaterdag 20 april 2013 

Sporthal Hoogkerk, Zuiderweg 70, 9744 AP 
Open 09.30-16.00 u Info 050-5033926 of 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

'ADVANTAGE" Postzegelhandel 
Gespecialiseerd m klassiek topmatenaal 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.advantage-stamps.com 
BIJ ons is postfris 100% postfns met volledige originele gom en ongebruikt 

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

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

IS 
Winkel aan huis (wilt u ons bezoeken svp natel afspraak) 

Nieuvrtjesdienst van de gehele wereld tegen gunstige condities 

Hans Sundquest 
lacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

Tel 078 6153386 - Fax 078 6428899 
KvKnr 23083937-e-mail sundquest@)planet nl 

ZEER G R 0 1 Ï VOORRAAD NED EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HELE WERELD 
GRAAG UW MANCOLUST 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN 

Postzegel en Muntenhandel " D e O I o b e " 
Nieuwstraat 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel 0555213708, ING 908176 

^ 

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

Kijk op bussumfila. 
voor 
meer 
informatie.Jsl 

Maandelijkse zaalveiling van: 
postzegels - post(waarde)stukken - fdc's - munten -

ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 

\Ä7\Ä7\5!7o(o]©^®®(?Slj'(?(g(o)d'oöDÖ 
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Veilinghuis "De Voorstraat" 
Voorstraat 23 - 8011 MK Zwol le 

Tel 038 - 4211045 daags ma-za 08 30 fot 16 00 uur 

»—— 

226 

De Apeldoornse 
Postzegelhandel 
Uitgebreide voorraad postzegels 

M 
' ^ ^ ^ 

filatelistiscfie benodigdtieden. 

Korenstraat 104 - 7311 LP Apeldoorn 

Tel.(055)-521 54 26. 
Onze winkel is dagelijks geopend van 10 00-17 30 uur, 
maandag gesloten 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

Van Welderenstraat 16, 6511 MK Nijmegen 
Telefoon/Fax 024 - 3224636 - Ä j , 
www.muntenenpostzegels.nl ^^^ 

http://www.debazaar.nl/depostzegelbazaar
http://www.europost.nl
http://www.bulterman.nl
http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://www.advantage-stamps.com
http://www.muntenenpostzegels.nl


Jaargang 91 april Z013 nr 1024 

Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatel e 

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

Hoofdredactie 
Rene Hillesum Filatelie 
ReneHillesum 
Postbus? 3330AAZwijndrecht 
Telefoon 078 61015 20 
hillesum@f(latelist com 
www defilatelie nl 

Advertenti ever koop 
Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 1349 CG Almere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 5384880 
mfo@bureauäetroye nl 
www bureaudetroye nl 

Abonnementen en bezorgklachten 
Abonnementen I and 
Postbus 20 1910 AA Uitgeest 
Telefoon 0900 ABOLAND 

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

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 
secretaris van de vereniging waarvan u 
lid bent Individuele abonnees zenden 
hun adreswijziging 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 m 
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 mm maal eenjaar 
(11 nummers) Abonnementsbeeindigmg 
zie Opzegging abonnement 

Belgische abonnees 
Woont u in 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 75 
per nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnementenland in Uitgeest vermeld 
de gewenste editienummers en uw 
volledige adres 

Bestuur 
voorzitter 
G C van Balen Blanken AI)P 
secretaris 
L FC Elzinga Schalmei 5 
4876 VC Etten Leur 
Telefoon 076 5035295 
penningmeester 
PI van de Kasteele 

Copyright 
© 2013 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer 
27 500 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 
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B Uit de wereld van de filatelie 236 

H Verzamelgebied Nederland 238 

H Verzamelgebied België 239 

I De Posthoorn 240 

H Maximafilie 244 
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H Wi) lazen voor u 248 

Frankeren met guldenzegels stopt 250 

Oranje drukt zijn stempel 254 

Hoe Beatrix verdv^een van het postwaardestuk 260 

Beatrix inde West 262 

H Filatelistische evenementen 266 

WO I Indiase civiele censuur van post (1914-1918) 268 

H Nederlandse Stempels 271 

Ontwerpen voor de koning m Museum voor Communicatie 270 

Koningin Beatrixpostzegels op Nederlandse Direct Mail 272 

H Postzegelboekjes 276 

H Nieuwe uitgiften 278 

I Thematisch panorama 284 

I Kleine annonces 286 

FrankercTi met 
guldenzegels stopt 
250 

8ii df Y99n?^tf ina 
De actualiteit heeft een extra themanummer 
opgeleverd het kroningsnummer Afgebeeld is 
een drukproef met kleurstalen en aanwijzingen 
over kleine veranderingen m het ontwerp voor 
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postzegelhandel 

CEIMPBNr'
Postzegelhandel CRIMPEN B 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 

Momentee! zoel<en we specifiek en betalen topprijzen voor: 
1. Nederland en overzee 
2. Aziatische landen: China, Taiwan, India, Singapore, Hong Kong 
3. Engeland en Britse Koloniën 
4. Scandinavië 
5. Franse Koloniën 
6. Rusland en Oost-Europa 
7. Zuid-, Midden- en Noord-Amerika 
8. Landenverzamelingen van alle landen van de wereld doorlopend tot NA 2002 
9. Spanje en Spaanse Koloniën 

Aankoop frankeergeldige zegels (onder nominaal) 

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

Voor de volledige lijst zie w w w . p z h c r i m p e n . c o m 

1 AUD 
1 CAD 

^^^.^ 10 DKK 

Ĥ  
1 GBP 
10FFR 
100 JPY 
1 CHF 
"■OFFR 

1 1 NLG 
^ 1 USD 

1 CHF 

aankoop voor 
€ periode 

€0,25 
€0 ,28 
€0,82 
geen aankoop 
€ 0.59 | ^ H | 
€ 0,61 I ^ H 
€ 0,49 i f ^ H 
€ 0,36 i ^ H 
€ 0,52 WÊÊÊÊ 
bel voor actuele info 
€0,40 
€0,44 

MR 

aankoop in 
€ periode 

0,79 

0,47 

0,43 
0,50 

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 email: info@pzhcrimpen.nl 

www.pzhcrimpen.com 

http://www.pzhcrimpen.com
mailto:info@pzhcrimpen.nl
http://www.pzhcrimpen.com
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Uw postzegelverzameling in goede handen! 

o 
<L XX 

1 
AANKOOP CHINA 

Momenteel zoeken wij tegen absolute topprijzen: 

€975 

€ 4.550 
IPIPIIIIP 

iÄÄ, V *„ 

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 mei: 
In de komende maand reizen wij continu door NL. Hier ziet u ons schema: 
1-2 mei Groningen, Friesland, Drent Ine en Overijssel 
3-4 mei Zeeland, Noord-Brabant en Limburg 
6-7 mei Utrecht, Flevoland en Gelderland 
8-9 mei Noord- en Zuid-Holland 

Tijdens deze 
dagen komen 
wij graag bij u 

op bezoek voor 
een taxatie of 

aankoop ' 

Langegracht 42c I 3601 AJ Maarssen I email: info@pzhcrinfipen.nl 

mailto:info@pzhcrinfipen.nl
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Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein 
Tel.: 030-2443170 (24 uurs besteliijn) 

info@fiiatelie.net - Bank: 3 f i . - M ^ f . 3 7 8 / Giro: 7227081 
WWWjni.ATiLIE.NBT.-j Wpi^;(^}li^;^HEWEB.COM fj 

Een kleine greep uit onze collecties en partijen West-Europa. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. 

Of kijk op: www.fllatelle.net 
18866 West Europa/Wereld 1850-1960 Prijs: € 15.250,00 
Prachtlot betere uitgaven, zeer veel beter matenaal aanwezig, w o Frankrijk Pexip blok, Merson, USA 
incl 2x de dollar Columbus ongebruikt, Saar met beter, Zwitserland met dure Rayon zegels, Nederland 
1e serie in paren, Engeland met 4x penny black, Edward VII met 2/6, 5sh, 10sh en pond, alle met op
druk SPECIMEN (I), Ctiina, beter Liectitenstein, Rhodesie met double Heads, Zweden met skilling 
waarden, IJsland met Gildi opdrukken, prachtig België met medaillons op bnef etc etc in 3 stockboe-
ken Enorme cat w en weden/erkoop waarde" Compleet gefotografeerd op'www.filatelie.net 
17090 Oostenrijkse en Italiaanse kantoren in Albanië 1854-1918. Prijs: € 15.000,00 
Schitterende tentoonstellings-verzameling over de geschiedenis van de Oostenrijkse en Italiaanse aan
wezigheid in Albanië, prachtig beschreven en geïllustreerd, collectie bneven, postwaardestukken en 
kaarten w o vele zeldzaamheden, ook veel nadruk op stempels (w o op zegel en op stuk), opgezet in 5 
albums Histonsch prachtig document, verzameld over een penode van 25 jaar met grote kennis De 
voormalige verzamelaar heeft vooral op kwaliteit gelet en met een zeer grote beurs verzameld" Unieke 
gelegenheid" Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
17957 Spanje onderzeeboten 1938. Prijs: € 6.000,00 
Fantastische (gouden) tentoonstellings collectie onderzeeboten van Spanje 1938 op albumbladen in 
map Collectie bevat voorlopers, de basis sene met vanaties (papiersoort, tandingen, kleurproeven 
etc), blok (Yvert blok 11*), specimen opdrukken, etc Prachtige, absoluut eenmalige collectie voor de 
Spanje specialist' Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
19780 Europa 1841-1945. Prijs: € 6.000,00 
Ongebruikte en gebruikte oude Europa verzameling in groot blanco album Collectie bevat o a goed 
België (staalhelm ongebruikt, Mercier gebruikt, blauwe Madonna gebruikt), Belgisch Congo, Frankrijk, 
Italië, Nederland, Portugal, Rusland, etc Collectie is in wat gemengde kwaliteit (ongebruikte zegels zit
ten deels vastgeplakt), maar bevat veel beter en ongewoon matenaal 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
18702 België 1894-1979. Prijs: € 4.350,00 
Vrijwel complete, postfnsse en ongebruikte collectie België 1894-1979 in 3 Leuchtturm albums Collectie 
bevat zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 92-99*, 122*, 135-149*. 150-163*. 176*, 177**, 178**, 
258-266*, 266A-266K*308-314**, 326-332*, 342-350*, 351-352*, 356-362*, 363-374**, 377-383*, 394-
400*, blok r , 2*, 3*, etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
19054 België 1849-1995. Prijs: € 4.100,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1995 in 4 luxe Leuchtturm albums Collectie 
bevat veel beter matenaal zoals (Yvert no s) 5,37 (5 frank, dun plekje), 65*. 66*, 122*, 129* met 3-vou-
dige rode kruis opdruk' (mist tandje), 147,150-163*, 165-178*, 272A-272K* (kroontjes opdruk), 342-350 
(Mercier, laagste 4 waarden gebruikt, hoogste 5 waarden postfns), 351-352, 363-374*, 374E-374K* 
(hoogste 5 waarden Mercier met opdruk), 892-897**, 898-899**, blok 1*, 3', 26', 28*, 30**, 31*, etc 

Compleet gefotografeerd op. www.filatelie.net 
18380 Europa postfris. Prijs: € 4.000,00 
Mooie partij voornamelijk postfns matenaal van Europa in zakjes in doos Partij bevat zeer veel maten
aal, waaronder veel beter zoals (Yvert no's) België 471-477, 737-742, 827-831, 912-917 (2x), 938-940, 
943-945, Liechtenstein 199-212, 277-280, Italië 83, 84, 325-329, 536 (6x), 660-661, luchtpost 37-38, 
San Marino pakketpost 33, 35-36, Oostenrijk 732-738 (2x), 765-768 (2x), 773-776 (2x), 783, 784, 785, 
788-790, Bulgarije Estland 67-68,163-166 (3x), 171-174 (2x), Letland 132-136,143-148, luchtpost 6-7, 
13-15, Litouwen 270-273, 304-310, 311-318, 319-326, 327-334, 365A-365D, luchtpost 1-7, 60-67, 68-
75, etc Tevens wat matenaal van buiten Europa USA44(*), 81*, 83*, 84*, 85(*), 88*, 131(*) etc 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
18916 Levant 1867-1922. Prijs: € 3.500,00 
Prachtige ongebruikte/gebruikte collectie van de verschillend postkantoren, zeer uitgebreid verzameld met 
vele dure uitgaven wo Duits kantoor 1884 sene (mist 1 1/4p), 1889 sene meen/oudig, Engels kantoor, 
Oostenrijks incl 1867 uitgave, Franse post, uitgebreid Italië met dure Estero opdnjkken incl 20c oranje en 
2L rood ongebruikt, Polen Levant opdruk sene (mist 5f), cat w 880 euro, Rusland met 1863 6k blauw on
gebruikt, 1865 lOpa bruin en blauw ongebruikt, 1865 sene ongebruikt, 1868/90 cijfers incl opdrukken, 
1900/10 t/m 70pi, 1909/10 opdrukken t/m 70pi op 7R, 1913 opdruk sene ongebruikt 50pi op 5R + gebruikt 
t/m 30pi op 3R, ook diverse doubletten + Franse post in Marokko en China, in album Prachtige collectie 
met heel veel zelden aangeboden matenaal" Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
18385 Europa. Prijs: € 3.500,00 
Zeer uitgebreide postfrisse, ongebruikte, maar voornamelijk gebruikte partij Europa in duizenden zakjes 
in doos Partij bevat veel beter matenaal waaronder (Michel nos) Berlijn 38 (13x), 39 (5x), 40 (2x), 63 
(3x), Nederland en kolomen, Liechtenstein 1-3*, 1-3, 48B*, 50B*, 52B*, 72*, 73*, 75-77*, 90-93*, 98, 
103, 104*, Monaco 15*, 16*, 19*, 20* (3x), 21* (2x), 28*, 29*, 30*, 31*, 34*, 36*, 37*, 38*, 39*, 41*, 42*, 
187-188*, 205-219*, Luxemburg 252-256, 259-264*, Portugal 105*, 108* 454*, België 941-946*, 941-
946, 967-972*, Turkije, Joegoslavië en gebieden, Gnekenland, San Manno, Vaticaan etc 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
18703 België 1893-1963. Prijs: € 3.500,00 
Postfrisse collectie België 1893-1963 in 2 Leuchtturm albums Collectie is goed gevuld met veel beter 
matenaal zoals (Yvert no's) 65**, 66*, 67**, 88-91** in complete velletjes van 25, 122(**), 135-149**, 
258-266**, 267-272**, 308-314**, 325**, 410**, 785**, 786**, 792-794**, 795-797**, 827-831**, 863-
867**, 880-891**, 892-897**, 898-899", 946-951**, blok 1**, 2**, 5**, 6**, etc Mooie collectie, hoge cat 
waarde' Compleet gefotografeerd op: www filatelie.net 
19615 Oostenrijk stempelverzameling 1850-1880. Prijs: € 2.950,00 
Prachtige collectie met zeer groot aantal zegels en zeer grote verscheidenheid aan afstempelingen, ook 
in andere kleuren, op groot aantal (veelal) betere zegels wo 1850 1k(10), 2k(9x), stapels 3k, 6k en 9k 
zegels met mooie afstempelingen, 1858-59 2k geel (5), 3kr groen(2), 3kr zwart(2), 1861 2k geel(ll), 
1867/80 Frans Joseph t/m 50k WO 25k met stempel Vaduz'etc etc in album Schitterende collectie 
met vele zeldzame afstempelingen" 
19145 België 1849-1958. Prijs: € 2.750,00 
Zeer goed gevulde postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1958 in 2 Steckalbums 
Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 1-2, 37,92-99*, 150-163*, 176*, 178*, 325**, 
326-332*, 342-350* (Mercier), 351-352*, 356-362*, 363-374*, 377-383*, 394-400, 863-867*, 880-891*, 
892-897*, 898-899*, blok 2*. 4*, 6*, 27**, 28**, etc Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
19767 Europa ca. 1870-1900. Prijs: € 2.700,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Europa ca 1870-1900 op blanco bladen in Safe album Collectie be
vat veel betere zegels zoals (Yvert no's) Gnekenland 101-112* (Olympische Spelen 1896), 165-178 
(Olympische Spelen 1906), Duitsland 11 (18 kreuzer), 64 (5 Mark Reichspost), Liechtenstein 1-3*, 
Engeland 105 (1 pond groen Victoria), Nederland 48 (5 gulden Wilhelmina) etc Zeer hoge cal waardei 

Compleet gefotografeerd op- www.filatelie.net 
18711 België 1849-1986. Prijs: € 2.650,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1986 in 9 Victona albums Collectie bevat 
zeer veel materiaal, waaronder beter zoals (Yvert no's) 1-2,3,8,9,21,22*, 52*, 61*, 62**, 64*. 66**, 92-
99,100-107, 221-233*, 258-266", 301*. 308-314*, 325*, 326-332*, 377-383*, 751-755*, 827-831**, 863-
867*, 892-897*, 898-899*, 946-951*. blok 27*, 28*, etc Verder veel doubletten, FDC's, kaarten, boekjes, 
veel nominaal matenaal etc Compleet gefotografeerd op- www.filatelie.net 
18826 België back of the book. Prijs. € 2.500,00 
Zeer uitgebreide ongebruikte en gebruikte collectie back of the book van België in 2 blanco albums 
Collectie bevat luchtpost, dienst, port, telegram, telefoon, samenhangende zegels, pubs etc Bevat ook 
eenheden, stempels en poststukken. Mooie collectie voor specialist 

Compleet gefotografeerd op- www.filatelie.net 

17461 Oostenrijk 1850-1955. Prijs: € 2.500,00 
Prachtige ongebruikte/gebruikte speciaalverzameling, met veel kunde en geduld opgezet met typen, 
landingen, variëteiten, afstempelingen en bneven, incl 1850 1kr(5), 2kr(5), 1858 2k geel(3), 3k zwart, 
3k groen(2), krantenzegels, typen, tandingen en afstempelingen, leuk bnevendeel, gebieden etc etc 
opgezet in 4 dikke insteekboeken Cat w ruim 35 000 euro" 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
19537 België 1849-1984. Prijs: € 2.400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1984 in 3 Davo luxe albums Collectie is zeer 
goed gevuld met veel beter matenaal zoals (Michel no's) 145-158*, 186* in kleinbogen (zegels **), 235-
243*, 287* (dun plekje), 314*. 315-321*, 333-341* (Mercier), 342-343*, 347-353*, 354-365** (Grote 
Madonna), 386-392*, 405**, 835-840*. 867-871**, 909-913*, 929-940**, 941-946**, 947-948*, 992-
994**, 995-1000**, blok 4*, 5*, 6*, 21**, 22**, 24*, 25**, etc 
18704 België 1849-1963. Prijs. € 2.400,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1963 in 2 Davo luxe albums Collectie bevat 
veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 1-2, 3-5, 6-8, 9-12, 92-99,100-107, 108-125**, 147, 258-266**, 
301*, 308-314*, 325**, 326-332**, 351-352*, 356-362*, 377-383, 436**, 437**, 785**, 786**, 792-794**, 
795-797**, 860-862**, 863-867**, 880-891**, 892-897**, 898-899**, 946-951**, blok 4** (bijgesneden), 
5**, 6**, 26" , 27**, 28**, 29**, 30** (bijgesneden), 31**, etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waar
de' Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
18472 Oostenrijk 1850-2006. Prijs: € 2.375,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-2006 in 4 Davo albums, inclusief gebie
den en Verenigde Naties Wenen Collectie is vanaf 1935 vrijwel compleet en bevat veel beter materiaal 
zoals (Michel no's) 161-177 433-441*, 442-446*, 512-517*, 518-523 (Rotary), 524-529*, 545-550*, 
551-554*, 557-562*, 563-566*, 567-587*, 591-596, 617-622*, 623-626*693-696**, 929-932**, 952-
954**, 984-987*, etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op: wwwfilatelie.net 
17243 Luxemburg 1860-2001. Prijs: € 2.300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte dubbele collectie Luxemburg 1860-2001 in 3 Leuchtturm albums 
en op wat losse albumbladen Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 192-196, 
208-212, 213-217, 227-231*, 227-231, 240-244*, 240-244, 245-249*, 245-249, 252-256**, 252-256, 
259-264*, 259-264, 266-280**, 284-289**, 468-473**, 468-473, 478^83**, 488-489**, 488-489, 490-
494**, 490-494, 555-557**, blok 1* (slechte kwaliteit), 3**, 3, 7**, 7 etc Mooie collectie, hoge cat waar
dei Compleet gefotografeerd op: www filatelie.net 
19061 Oostenrijk 1850-1984. Prijs: € 2.275,00 
Zeer goed gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1984 in 2 albums 
Collectie bevat mooi klassiek deel en veel beter materiaal zoals (Michel no's) 161-177*, 418-424*, 433-
441*, 442-446*, 512-517*, 518-523*, 524-529*, 545-550*, 551-554*, 555A* (Wipa), 556A* (Wipa), 557-
562*, 591-596*, 617-622*, 623-626**, 693-696* (gekeurd), 929-932*, 952-954*, 960-963*, 984-987*, 
etc Compleet gefotografeerd op - www. filatelie.net 
18371 Hongarije 1871-1973. Prijs: € 2.250,00 
Prachtige postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 1871-1973 in 2 Kabe albums 
Collectie IS vrijwel compleet met ook veel extra s en veel beter materiaal zoals (Michel no's) 35A, 70A*, 
88A, 145-161*, 261-265", 403-410*, 478-479 (Zeppelin), 484-487, 511-515** 517-521*, 691-694" in 
kleinbogen, 696-698A** in kleinbogen, 696-698B** in kleinbogen, 985-992** ongetand, 985-992** in 
kleinbogen met keerdruk, 1034** in kleinbogen, 1035** in kleinbogen, 1065** in kleinbogen, 1111A, 
1111B, 1243*, 1765-1768" in kleinbogen, blok 1*, 2 " , 3*, 4 " , 5*, 6*, 10", 11 " , 12", 13", 20" , 2 1 " , 
22**, 30B**, 45B**, 99B**, telegram 1, 2, 3, 4,6, etc Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op- www.filatelie.net 
19812 Oostenrijk 1850-2001. Prijs: € 2.150,00 
Zeer goed gevulde, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-2001 in 2 Schaubek 
albums Collectie bevat mooi klassiek deel met types en stempels en zeer veel beter matenaal zoals 
(Michel no's) 418-424*, 512-517, 518-523* (Rotary), 524-529, 545-550*, 551-554, 555A* (Wipa, ge
woon papier), 557-562*, 567-587, 591-596, 612*, 617-622*, 623-626*, 693-6961** (Hitler opdruk, type 1, 
met certificaat Zenker), 929-932, 952-954,984-987, etc Mooie collectie, zeer hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op: wwwfilatelie.net 
18487 Hongarije 1871-2006. Prijs: € 2.150,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Hongarije 1871-2006 in 7 Schaubek albums Collectie is 
zeer goed gevuld met o a (Michel no's) 1-13 meermaals, 128-144*, 145-161*, 210-211*, 403-410", 
427-429*, 467-470*, 478-479,484-487, 506-510', 696A-698A** in kleinbogen, 999 in kleinbogen, 1069-
1082", blok 1 " , 2 " , 3", 4 " , 5*, 6*, 10", 1 1 " , 12*, 13*, 17,20" (vlekjes), 2 1 " , 22" , 26B", etc Tevens 
veel ongetand matenaal van de jaren 60, dienst, port, bezettingen etc Mooie collectie, hoge cat waar
dei Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 

Wij zi jn op 19/20 apr i l aanwezig op de 
beurs in Den Bosch (Maaspoort ) 

18561 België 1849-1945. Prijs: € 2 000,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1945 in Leuchtturm album Collectie is tot 
1920 voornamelijk gebruikt en daarna postfns en ongebruikt en bevat veel beter matenaal zoals (Yvert 
no's) 1-2, 8, 12, 37, 53-67, 92-99, 100-107, 147, 187** in compleet vel van 25, 258-266*, 272A-272K* 
(kroontjes opdruk), 290**, 290A*, 342-350* (Mercier, 347 mist), 352*, 353-355**, 356-362*. 377-383*, 
394-400*, blok 2(*) 3*, 4*, 5*, 6*, etc Compleet gefotografeerd op: www.fllatelie.net 
19405 Oostenrijk 1850-1982. Prijs: € 2.000,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1982 in 2 Schaubek albums. Collectie is 
goed gevuld met aardig klassiek deel en veel beter matenaal zoals (Michel no's) 175, 176, 418-424*, 
433-441*, 442-446*, 512-517*, 518-523* (Rotary), 591-596, 693-696* (Hitler opdrukken), 937-940", 
952-954, 984-987*, etc Tevens aardig Oostenrijkse gebieden aanwezig 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
19534 Oostenrijk 1850-2005. Prijs: € 1.950,00 
Goed gevulde, voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie Oostenrijk 1850-2005 in 3 Leuchtturm 
albums Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 156*, 418-424*, 433-441*, 442-446*, 
468-487*, 498-511*, 512-517*, 518-523* (Rotary), 524-529", 530-543**, 545-550*, 551-554*, 555A* 
(Wipa, normaal papier), 557-562*, 563-566*588* (Dolfus), 591-596**, etc Mooie collectie, zeer hoge 
cat waardel 
19599 Luxemburg back of the book. Prijs: € 1.900,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, dubbel verzamelde collectie Luxemburg back of the book in 
Leuchtturm album Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) dienst 1 * (gekeurd), 2* (ge
keurd), 4, 7* (gekeurd), 8b* (gekeurd), 5II(*) met kopstaande opdruk (gekeurd), 1511* (gekeurd), 35-46, 
47-56*, 47-56, 76-92*, 76-92, telegram 1-4*, 1-5, bnefkaarten, treinstempels etc Mooie collectie, hoge 
cat waardel Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
17508 Oostenrijk 1850-1923. Prijs. € 1.900,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1923 in oud album Collectie bevat goed klassiek 
matenaal en betere zegels zoals (Michel no's) 161-177, 418-424*, 418-424, 433-441*, Veldpost 1-21*. 
1-21, l-Xir, Veldpost Servië 1-21*, 22-42, etc Hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
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19747 Europa ca. 1841 -1920. Prijs: € 1.850,00 
Mooie ongebruikte en gebruikte collectie Europa ca 1841-1920 in oud (1918) dik Schaubek album 
Collectie bevat veel materiaal, waaronder leuk Duitsland, Oostenrijk, Duitse kolomen en gebieden etc 
Tevens wat albumbladen met zegels buiten Europa, wat oudere brieven en divers ander matenaal in 
doos 
19817 Blokken van Europa. Prijs: € 1.800,00 
Grote doos met 4 albums en vele losse stockbladen met voornameli|k postfnsse blokken en minivelle-
tjes (kleinbogen) van diverse Europese landen Bevat zeer veel matenaal, waaronder ook beter 
19520 Spanje 1850-1910. Prijs: € 1.750,00 
Kleine, voornamelijk gestempelde collectie Spanje 1850-1910 op albumbladen in map Collectie bevat 
veel beter matenaal, maar in wat gevaneerde kwaliteit Enkele voorbeelden (Yvert no's) 2, 3,9,15,18, 
20, 34, 56, 82, etc Compleet gefotografeerd op: www.filatelie net 
19085 Ierland 1922-2010. Prijs: f 1.750,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Ierland 1922-2010 in 3 Davo luxe albums Zeer goed gevulde collec
tie met beter matenaal zoals (Michel no's) 911*, 111*, 20IV**, 25-36*, 52-54*, A61* (gekeurd), 62-64**, 
etc Vanaf 1940 postfns en compleet Compleet gefotografeerd op: www.fllatelie.net 
17206 Spanje 1950-2001. Prijs: € 1.700,00 
Postfnsse, vrijwel complete collectie Spanje 1950-2001 in 9 Safe albums Collectie bevat veel beter ma
tenaal zoals (Yvert no's) 806-807A, 811-815, 826-830, luchtpost 246a (i), 250-254, 257-261, 277 etc 
Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waardei Compleet gefotografeerd op' www.filatelie.net 
18622 West Europa oud/klassiek t/m 1935. Prijs: € 1.700,00 
Oude verzameling met o a Nederland 1864, 1867 senes, 1891 t/m 2,50, Zweden incl 1858 t/m 50o, 
1862/66 incl 17 ore, 1 nksdaler, Spanje incl beter klassiek, 1855 incl 4c ongebruikt, 1878 incl 10 pe
seta ongebruikt met keur, 1879 lOp gebruikt, betere andere senes en luchtposten, Portugal met dure 
klassieke zegels etc etc in oud Yvert album Waardevolle collectie" 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelle.net 
17542 Oostenrijk 1850-2001. Prijs: € 1.575,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-2001 in 3 Davo albums Collectie is goed 
gevuld met ook beter matenaal zoals (Michel no's) 50-62*, 63-66*, 67-68*, 139-156* (152 gebruikt), 
418-424*, 433-441*, 442-446**, 468-487*, 494-497", 512-517*, 518-523* (Rotary), 524-529*, 545-550*, 
551-554*, 555A* (Wipa), 557-562*, 567-587*, 591-596*, 613-616*, 617-622*, 623-626*, Va-Vd* (Hitler 
opdruk), 929-932**, 984-987* etc Mooie collectie, hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op; www.filatelie.net 

Wij zi jn op 19 /20 apri l aanwez ig op de 
beurs in Den B o s c h (Maaspoor t ) 

19119 België 1945-1967. Prijs- € 1.575,00 
Gebruikte collectie België 1945-1967 in Leuchtturm album Collectie is goed gevuld met ook betere se
ries en ook diverse bneven en kaarten Compleet gefotografeerd op. www.filatelie.net 
18830 Oostenrijk 1850-1979. Prijs: € 1.550,00 
Goed gevulde, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1979 in Leuchtturm album 
Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Michel no's) 433-441*, 442-446', 468-487* (474 gebruikt), 
512-517*, 518-523*/o, 524-529*, 545-550*, 551-554*, 555A* (Wipa), 557-562*, 591-596*, 598-612*, 
613-616*, 617-622*, 623-626*, Va-Vd* (Hitler opdruk), 693-696* (Hitler opdruk), 984-987*, etc 

Comp/ee( gefotografeerd op; www.filatelie.net 
17230 Luxemburg 1852-1967. Prijs: € 1.550,00 
Ongebruikte en gebruikte, deels dubbele collectie Luxemburg 1852-1967 in oud Kabe album Goed ge
vulde collectie met veel beter matenaal zoals (Michel no's) 3-11,16-23, 72-83,213-217 227-231* (2x), 
240-244* (2x), 245-249* (2x), 252-256**, 252-256*, 259-264* (2x), 266-280* (Intellectuelen), 284-289*, 
296-301* (2x), 309-314*, 417-422*, 468-473*, 478-483, 488-489*, 490-494**, 555-557*, etc 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
19179 Liechtenstein 1912-1964. Prijs: € 1.500,00 
Prachtige geheel gebruikte collectie in mooie kwaliteit, redelijk compleet met vele topnummers w o 
1912 5h(2), 10h(2) en 25h(3) met kleur en papierverschil, 1921 sene t/m 1fr, 1928 jubileum t/m 5fr, 
1929/30 langlopende sene t/m 2fr, 1951/52 hoge waarden in beide tandingen, luchtpost met betere, 
dienst incl Ie sene, in mooie, frisse kwaliteit, in duur Lindner album Cat w Michel 11 300+ EUROi 

Compleet gefotografeerd op: www.filatetie.net 
18714 België 1970-2012. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse collectie België 1970-2012 in 6 Davo albums waann ook boekjes en velletjes Nominale waar
de reeds ca 1700 euro (ca 21400 Belgische Frank en 1170 euro) 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
17529 Luxemburg 1852-2006. Prijs: € 1.500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-2006 in Schaubek album Collectie be
vat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 1-2, 3-11, 206-212, 213-217, 227-231, 240-244*, 245-249*, 
252-256*, 259-264*, 266-280* (Intellectuelen), 284-289*, 296-301*, 468-473*, 478-483**, 488-489**, 
490-494**, 501-504**, 555-557**, 572-574**, blok 3*, 7, leuk dienst etc 

Compleet gefotografeerd op: www.niatelie.net 
19768 Europa ca. 1870-1900. Prijs: € 1.400,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Europa ca 1870-1900 op blanco bladen in Safe album Collectie be
vat beter materiaal zoals (Yvert no s) Oost Roemelie 6*, Kreta 10-20*/o, Frans Kreta 1-15*/o, Dedeagh 
7,8*, 8, 9*, Port Lagos 1-6*, Vathy 6-11*, etc Mooie collectie, hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
17485 Turkije ca. 1880-2009. Prijs: € 1.400,00 
Zeer uitgebreide postfnsse ongebruikte en gebruikte stock Turkije ca 1880-2009 in 12 insteekboeken 
in 2 dozen Hoge cat waardel Compleet gefotografeerd op'www.fitatetie.net 
19444 België 1849-1901. Prijs: € 1.400,00 
Prachtige gebruikte overcomplete collectie in zeer mooie, fnsse kwaliteit, incl 1849 10c(2), 20c(3), 
1849/61 sene ongetand t/m 40c(2), 1863 t/m 40c(3), 1869/78 t/m 5fr mooi gebruikt, tevens spoonweg en 
port, op albumbladen Compleet gefotografeerd op' www.fiiateiie.net 
18764 België 1998-2010. Prijs: € 1.400,00 
Complete, postfnsse collectie België 1998-2010 in 13 jaarboeken in doos Frankeera/aarde reeds ca 
1700 euro (3557 Belgische Frank en 1603 euro). 

Compleet gefotografeerd op: www.fiiatelie.net 

19411 Spanje 1850-1990. Prijs: € 1.400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte goed gevulde collectie Spanje 1850-1990 m 2 Davo albums 
Collectie bevat zeer mooi klassiek deel (wel wat gemengde kwaliteit) en beter matenaal zoals (Michel 
no's) 227, 305, 306, 307, 422-427*, 428-440*, 530-536*, 537-552*, 998-1002*, Barcelona blok 5*, 6*, 
Spaans Andorra 44-50**, 56, 57, etc Compleet gefotografeerd op; www.filatelle.net 
18957 Luxemburg 1852-2009. Prijs: € 1.350,00 
Postfnsse en gebruikte (tot ca 1914) collectie Luxemburg 1852-2009 in 3 Davo albums Collectie bevat 
veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 226-230**, 234-238**, 239-243**, 244-248**, 252-257**, 276-
281**, 324-329**, 425-428**, 433-438**, 439-442**, 443-448**, 454A**, 514-516**, 531-533**, luchtpost 
16-20**, blok 3**, 7**, etc Ook port, dienst etc aanwezig 

Comp(ee( gefotografeerd op: www.filatelie.net 
18780 Luxemburg 1852-2009. Prijs: € 1.350,00 
Zeer goed gevulde, gebruikte collectie Luxemburg 1852-2009 in 2 Davo albums Collectie bevat veel 
beter matenaal zoals (Yvert no s) 1 -2,20 in paar, 59-68,226-230,234-238,239-243,244-248,252-257, 
276-281, 324-329, 392-397, 398-401, 402405, 410-413, 425-428, 429-432, 433-438, 439-442, 449-
452,453-454, luchtpost 16-20, blok 7, etc Compleet gefotografeerd op: www.filatelie.net 
18257 Liechtenstein ca. 1980-2009. Prijs: € 1.350,00 
Doos met een zeer uitgebreide voorraad postfnsse en gebruikte nieuwtjes van Liechtenstein ca 1980-
2009 Zeer veel matenaal, meestal nog in onginele verpakking Bevat ook maximumkaarten 
19828 België ca. 1930-1980. Prijs: € 1.350,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie België ca 1930-1980 m 2 insteekboeken Collectie bevat veel bete
re senes zoals (Yvert no's) 258-266*, 293-298**, 737-742**, 751-755**, 761-772**, 785**, 786**, 787-
791**, 814-822** (2x), 827-831** (2x), 860-862**, 863-867**, 868-875**, 880-891**, 943-945**, 946-
951**, blok 6**, 27**, 28**, 29** (2x), etc Mooie collectie, hoge cat waardei 
19791 Luxemburg 1852-2002. Prijs: € 1.350,00 
Goed gevulde, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-2002 in 3 Davo luxe al
bums Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 68**, 74-85* (78 gebruikt), 226-230*, 234-
238* 239-243*, 244-248**, 252-257*, 276-281*, 410-413**, 425-428**, 429-432**, 433-438**, 439-
442**, 443-448**, 449-452**, 453-454, 454A** (3x), 531-533**, luchtpost 16-20*, blok 1**, 3*, 7**, etc 
18483 Luxemburg 1852-2006. Prijs: € 1.300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-2006 in 2 Davo albums Collectie is goed 
gevuld met ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 1-2, 234-238*, 239-243* 244-248*, 252-257, 276-
281*, 300-305**, 425-428**, 433-438**, 443-448*, 453-454**, 514-516*, 531-533*, luchtpost 16-20*, 
blok 3**, 6**, 7**, dienst, port etc Ook zeer veel doubletten aanwezig 

Comp/ee( gefotografeerd op: www.filatelie.net 
18155 Turkije. Prijs: € 1.300,00 
Zeer uitgebreide postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Turkije in 19 (i) stockboeken in 2 dozen 
Bevat zowel klassiek als modern matenaal, dienst, port, rode halve maan, tilokken etc Zeer veel mate
naal hoge cat waardel Compleet gefotografeerd op: www filatelie.net 
18448 Luxemburg 1852-2011. Prijs: € 1.250,00 
Meest gebruikte collectie met prachtig klassiek aandeel w o 1852 10c(5xwo lx ongebruikt'), 1sgr(4), 
1859/63 1c en 2c ongebruikt, 4c prachtig breedgerand paar, 25c, 37 1/2c, 1865-73 zeer uitgebreid t/m 
I f rwo ongebruikt, mooie slempels, 4c geel ongebruikt, 1874/80 incl betere, dienst met betere, in zelf
gemaakt album Gigantische cat w n Compleet gefotografeerd op- www fiiatelie.net 
16949 Luxemburg 1852-1964. Prijs: € 1.250,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1964 met doubletten in insteekboek 
Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Michel no's) 1 (3x), 2 (2x), 4,7,8*, 11,76* (2x), 82*, 82,182-
186 (2x) 208-212* (5x), 208-212 (5x), 213-217* (2x) 213-217 (3x), 227-231", 227-231', 227-231, 240-
244**, 240-244* (2x), 245-249*, 245-249, 252-256* (3x), 252-256, 259-264* (2x), 259-264 (2x), 284-
289* (2x), 284-289 (2x), 333-338**, 333-338* (2x), 339-341**, 468-473*, 488-489*, 490-494*, aardig 
dienst etc Compleet gefotografeerd op: www.filateiie.net 
17178 België 1960-2006. Prijs: € 1.250,00 
Postfnsse, vrijwel complete collectie België 1960-2006 in 5 Davo albums in doos Collectie bevat ook blok
ken en boekjes Nominale waarde ca 1480 euro Compleetgefotografeerdop.www.fiiateiie.net 
18824 Portugese koloniën. Prijs: C 1.250,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Portugese kolomen in ordner en stockboek Collectie bevat veel ma
teriaal zoals (Yvert no s) Angra9(*), 11(*), Angola 22*, 35, 36, 61(*), 134-141*, blok 2 " , Kaapverdië 6, 
82*, 83*, 84*, 113-120*, 121-128*, 129-136*, Congo 75-82*, 83-90', 91-98*, etc 

Compleet gefotografeerd op. www.filatelie.net 
17941 Liechtenstein 1956-1964. Prijs: € 1.250,00 
Insteekboek met postfnsse siervelletjes van Liechtenstein 1956-1964 Bevat o a Cept 1960 in gedeel
telijk vel en enkele losse exemplaren Totale cat waarde 9473,50 euro 

Compleet gefotografeerd op: www filatelie.net 
19637 Spanje 1850-1940. Prijs: € 1.250,00 
Meest klassiek met stempels, dure zegels, burgeroorlog, vaneteiten en herdmkken wo 1850 12c en 
6RgebruiM, 1851 12c (keur), 6R (keur) en 10R(2) gebruikt, 1852 12c en 5R, 1853 2Ren5R, 1855 4c 
in postfnsse stnp van 4(11), 1860/61 met veel stempelmaleriaal etc etc in insteekboek 

Compleet gefotografeerd op' www.filatelie.net 
18863 Joegoslavië 1866-1957. Prijs: € 1.200,00 
Prachtige **/*/0 collectie met Servië incl 1866 krantenzegels (2), 1866 Weense druk 20pa en 50pa, 
Montenegro Joegoslavië met uitgebreid 1919 opdrukken, luchtposten, port, krantenzegels etc in al
bum Zeer aan te bevelen collectiei Compleet gefotografeerd op: www.fiiatelie.net 
18781 Luxemburg 1852-2001. Prijs: € 1.200,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Luxemburg 1852-2001 in 2 in
steekboeken Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Yvert no's) 226-230*, 226-230, 234-238", 
234-238, 244-2480, 244-248, 252-257", 276-281, 324-329', 330-332", 433-438**, 433-438, 443-
448", 453-454**, 514-516**, 531-533**, luchtpost 16-20*, 16-20, blok 7**, etc 

Compleet gefotografeerd op' www.filatelie.net 
18092 West Europa. Prijs: € 1.200,00 
Albumpje met stockkaartjes met divers postfns, ongebruikt en gebruikt beter materiaal van voornamelijk 
West Europese landen Bevat o a goed Duitsland, Deens West Indie, Bulgarije, Denemarken, Vaticaan, 
IJsland, Zweden, Zwitseriand etc Compleet gefotografeerd op www filatelie net 
18755 Europese landen. Prijs: € 1.150,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Europese landen in 2 insteekboeken Collectie bevat o a, 
goed Engeland, Nederland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Zwitserland etc Collectie bevat veel beter klas
siek materiaal Hoge cat waardel Compleet gefotografeerd op wwwfilateiie.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 

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
^ , , Kies een van onderstaande mogelijkheden: 
Geboortedatum 
Telefoon ^ j ^ ' ŝ *-"-"" "̂ 'J '-'^ 2-maandelijkse prijslijst 
E-mail O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
Interessegebieden 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 
.'!• I, 
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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! 

Kiinlooradrcs MPO: Energieweg 7, 3401 MD l.lsselslein 
Tel: 030-6063944 - Fax: 030-6019S95 - WWW.MPO.NL 

http://WWW.MPO.NL


www.filafair.nl 

Fllafalr... 2013 
is meer dan alleen postzegels verzamelen.' 

• j ^ nationale, P/\ 
' ^postzegelbeurs 

4 e Mationale postzegelbeurs 
Maastpoort Sport & Events 

(arathonloop I te 'sHertogenbosch 
19 & 2 0 april 2013 

Vrijdag van 
10.00 ut/m 17.00 u 

Zaterdag van 
10.00 u t/m 16.00 u 

^ ^ ^ » ^ î ê  nationale en 
. • * internationale standhouders 

23e Internationale 
Postzegelbeurs Essen 
Messe Essen 
Messehaus Süd 

Meer dan 130 vakhandelaren, 
veilinghuizen, producenten 
van accessoires, uitgevers 
postadministraties 
& agentschappen uit 
de hele wereld ' 

1e Dag emissies Duitsland 

Speciale beursstempel & postwaardestuk 

■ Centrum Filatelie met 
vakmensen & keurmeesters 

Europese kampioenschappen 
voor thematische filatelie 

GRATIS TOEGANG! 
Verheugd u op de wereld 
van de postzegels 

24. Mai 2013 

Deutsche Post 

Öffnunjsieiten: 2.3. Mai 1018 Uhr 4. Mai 1017 Uhr 

Veranstalter; Jan Billion ■ Messeajentur  Freili{rathrins 13 a • 40178 Ratinfen 
Telefon I 49 (0) 2102/S 06 75  Fax + 49 (0) 2102/89 St 25 
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Sandafayre 
STAMP AUCTIONS^ 

NEW WEBSITE 

www.sandafayre.com 
^ Please send me my FREE mtroductory Sandafayre catalogues * 
I Name 
^ Address 
Ï 
{ Postcode 

Enter details below if you would like to be added to the Collectors Register 

My collecting interests are 

Email OJL) 

SANDAFAYRE, PARKGATE, KNUTSFORD, WA16 8DX, UK 
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GROTE VERZAMELBEURS 
^ NUNSPEET 

zaterdag 4 mei 2013 
PHILATELIE STERK VERTEGENWOORDIGD 

250 meter verzamelobjecten 

.,x. 

NEDCn^NOSCX 

Sportcentrum 'DE BRAKE' 
Oosteinderweg 19 te Nunspeet, van 10.00 tot 16.00 uur 

ENTREE IS GRATIS 
Gratis pendelbusje van / naar station Nunspeet 

Postzegelvereniging NUNSPEET (inlichtingen:0341 - 25 61 63) 
www.wijverzamelenpostzegels.com 
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POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 
EMAIL info@leopardi.nl 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 
VEILING 18S 
zaterdag 11 mei 2013 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 6 mei t/m woensdag 8 mei van 10.00 tot 
16.00 uur. Donderdag gesloten. Vrijdag 10 mei van 10.00 tot 16.00 uur. 
Zaterdag 11 mei van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: zaterdag 11 mei van 11.00 tot 12.30 uur 
de zgn. 'I<leine l<avels' en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen. 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 186 wordt gehouden op 6 juli 2013. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

W.V. Leopardi, filatelistiscli mai<elaaren beëdigd taxateur. 

http://www.wijverzamelenpostzegels.com
mailto:info@leopardi.nl


INTERNATIONALE BEURS VOOR 
FILATELIE EN NUMISMATIEK 

EXPO HOUTEN 
(MEIDOORNKADE 24, 3992 AE) 

ZATERDAG 11 MEI 2013 
ZAAL OPEN 09.30 - 16.00 u. Entree € 4,- (vanaf 16 jaar) 

Op vertoon KNBF-Bondspas entree slechts € 2,- U 
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> Alles op het gebied van Filatalie en Postzegelbenodigdheden ! 
► Beurszaal van meer dan 3500 m2 ^ 700 meter aan tafeis gevuld 
) ^ In totaal zo'n 150 Standhouders ► 2000 bezoekers in 2012 
i/olop zitgelegenheid ^ Internationale deelname ^ Goede Catering 

Locatie pal aan A27 (Afrit 29] en GRATIS parkeren voof" 
1000+ auto's ! Rechtstreekse busverbinding tussen 4 

Utrecht CS en NS Houten (Conexxion lijn 47] | 
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WISSELING VAN HOOFDREDAaEUR 

Met Ingang van 1 maart is de heer F. Njio terug
getreden als hoofdredacteur van het Maandblad 
Filatelie. 
Het bestuur dankt de heer Njio voor de samenwer
king in de afgelopen jaren. 

De hoofdredactie van het blad zal met ingang van 
deze datum worden uitgevoerd door 
RenéHillesum Filatelie: 
Postbus 7 
3330 AA Zwijndrecht 
Telefoon: 0786101520 
hillesum@filatelist.com 

Wie zit er achter René Hillesum Filatelie? 
Het Zwijndrechtse bedrijf is een eenmanszaak van 
René Hillesum (1954). Een allround filatelist en publi
cist. Sinds de kleuterschool verzamelaar. In de jaren 
zeventig van de vorige eeuw is hij zich gaan specia
liseren op poststukken met stempels van Finland en 
tsaristisch SintPetersburg. Hierover, maar ook over 
vele andere onderwerpen, heeft hij vele publicaties 
op zijn naam staan in binnen en buitenland. 
Ook voor Filatelie was hij voor het aantreden van 
zijn bedrijf al actief. In november 2012 ontving 
hij de gouden medewerkersplaquette voor het 
publiceren van meer dan 60 artikelen in Filatelie. 
Daarnaast was hij sedert 2004 samensteller van het 
jaarlijkse themanummer bij gelegenheid van de 
Brievenbeurs, zoals laatstelijk het maartnummer 
van dit jaar. 
Hij is lid van vele postzegelverenigingen in binnen
en buitenland en heeft daar ook diverse bestuurs
functies bekleed. 
Bij de internationale filatelistische Journalistenclub 
AI)P (1977) is hij inmiddels veteraan. Verder is hij 
onder andere lid van de Nederlandse Academie 
voor Filatelie (1986) en de Royal Philatelie Society, 
London (2012). 
René Hillesum Filatelie (1991) zal naast het hoofdre
dacteurschap ook de veilingen voortzetten. 

Partir c'est mourir un peu, een waar gezegde. 
Mijn termijn als hoofdredacteur liep ten einde op 1 
maart. Inclusief het themanummer van maart zijn 
er precies 40 edities onder mijn leiding verschenen. 
Toen ik in juni 2009 ons maandblad mocht gaan 
leiden wist ik nagenoeg niets van postzegels en 
filatelie af. Dat is nu wel anders. Ik heb veel geleerd 
over dit specifieke wereldje. De restyling van het 
maandblad en een geheel nieuwe website 
www.defilatelie.nl zijn tijdens mijn hoofdredacteur
schap tot stand gekomen. Om ons duizendste num
mer (sinds 1922I) van februari 2011 te benadrukken 
heb ik mede een persoonlijke postzegel ontworpen, 
waarvan inmiddels bijna duizend velletjes zijn 
verkocht. Filatelie staat de komende tijd voor grote 
uitdagingen. Enfin, ik heb het in elk geval met veel 
plezier gedaan en wens mijn opvolger René 
Hillesum (René Hillesum Filatelie) alle succes toe. 
Wellicht tot ziens! 

Met vriendelijke groet. 
Frits Njio 

EXPO IN MEMORIAM 

Anders dan in Neder
land zijn ze m Finland in 
staat om ieder jaar een 
nationale tentoonstelling 
te organiseren. Dit jaar (8
10 maart) in Kuopio, een 
stad van ruim 100.000 
inwoners in het Finse bin
nenland. Een bijzondere 
Nederlandse inzending 
was de collectie "Napo
leon Bonaparte: might 
and desire". Deze collectie 
hing "in memoriam" in 
de thematische klasse. De 
exposant. Dirk Speksnijder 
(19402012), was al voor de 
aanmelding van de col
lectie overleden. 
Dat de collectie toch ten
toongesteld werd is een 
bijzonderheid. Dat kwam 
doordat de organisatie 
informeerde waar zijn aan

melding bleef! Dirk was op 
dat moment al overleden. 
Maar, men rekende op 
hem. Dirk heeft sinds 2007 
in Finland op alle nationale 
tentoonstellingen en ook 
andere tentoongesteld. 
Ook dat IS bijzonder, 
temeer daar Dirk voordien 
nimmer in Finland was 
geweest, en bijkans amper 
wist waar het land ligt. Wie 
mocht denken dat het een 
handicap voor hem was 

Zicht op Kuopio en de Puijotoren vanaf het bevroren meer Kallavesi 

dat hij niet één vreemde 
taal sprak, vergist zich. 
Dirk was als een vis in het 
water in Finland. De moei
lijke taal kon hem zeker 
niet hinderen: die was voor 
hem immers net zo moei
lijk als Engels of Frans! 
De familie besloot om mee 
te doen en en bloc af te 
reizen naar Finland. Aldaar 
werd waardig afscheid 
genomen van Dirk als ver
zamelaar. De familie werd 
op de palmares uitgebreid 
in het zonnetje gezet en 
ontving een prachtig 
aandenken: een replica 
(maar liefst 400 gram) van 

de bekende Puijo toren. Dit 
was overigens in diverse 
gradaties voor alle expo
santen "de medaille". 
Dirk is met tentoonstel
len in Finland begonnen 
omdat hij zijn ei in eigen 
land met voldoende kwijt 
kon. Dat er m Finland 
bovendien nog echte me
dailles of mooiers worden 
uitgedeeld was een fijn ex
traatje waarvan hij vooraf 
niet op de hoogte was. Het 
zal zeker meegeholpen 
hebben aan zijn enthousi
asme om tentoon te stellen 
in het hoge noorden! 

ROSSICA  2013 INTERNATIONAL PHIUTELIC EXHIBITION 

Op loopafstand van het 
Rode Plein en het Kremlin 
m Moskou wordt van 27 
tot en met 29 september 
2013 een heel bijzondere 
internationale tentoonstel
ling georganiseerd door de 
Russische Academie voor 
Filatelie en de Russische 
Bond. Het is een tentoon
stelling zonder wedstrijd 
en op voorhand kan al ge
zegd worden dat het nivo 
uitzonderlijk hoog zal zijn. 
Uitsluitend collecties die 
internationaal ten minste 
vermeil hebben behaald 
worden toegelaten. Col
lecties Rusland genieten 
voorrang. Maar dat is nog 

niet alles: alle inzenders 
moeten lid zijn van de 
Europese Academie voor 
Filatelie of een nationale 
Academie. Er wordt geen 
kadergeld geheven. Loca

tie: Russische Kamer van 
Koophandel. Info: http:// 
rusacademfilately.ru/ 
philately_announcement/ 
rossica__2on sche
dule_of_events_/27/ 

mailto:hillesum@filatelist.com
http://www.defilatelie.nl
http://
http://rusacademfilately.ru/


POSTEN ÄUND GAAT VEILEN 

De postadministratie van 
de Finse Aland eilanden 
(gelegen tussen Finland en 
Zweden) gaat in november 
van start met een eigen 
veiling. 
Het wordt een gewone 
commerciële veiling waar
bij de inbreng uitsluitend 
komt van derden en -net 
zoals bij andere veilingen
zowel koper als verkoper 
provisie betalen. 
Er zal uitsluitend via 
internet geveild worden. 
Posten Aland zal zelf niets 
inbrengen. Men hoeft dus 
niet bang te zijn (of te 

hopen op) dat misdrukken 
die nog bij Posten Aland 
op de plank liggen worden 
geveild. 
Het wordt een echte ver
zamelaarsveiling, waarbij 
Posten Aland natuurlijk 
kan putten uit een om
vangrijk adressenbestand 
dat iets groter is dan de 
ruim 28.500 inwoners 
van de archipel. Maar ook 
niet klanten zijn uiteraard 
welkom. 
Het nieuws werd 9 maart 
2013 bekend gemaakt door 
de directeur van de filate-
listische dienst van Posten 
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Aland -Anita Häggblom- in 
de Finse stad Kuopio waar 
de jaarlijkse nationale ten
toonstelling plaatsvond. 
Posten Aland is daarmee 
-zover bekend- het eerste 
postbedrijf ter wereld 
dat zelf een commerciële 
postzegelveiling begint. 
Voor de veiling is hande
laar Tom Granberg van het 
Finse vaste land gehaald. 
Posten Aland is een jonge 
postadministatie, want 
voor 1 maart 1984 viel de 
sedert 1921 autonome 
provincie onder de Finse 
postadministratie, en be
stonden er geen aparte 
zegels voor het eilanden
rijk. 
Afgebeeld: het logo van 
de nieuwe veiling en twee 
voorbeelden van wat men 
zal kunnen verwachten: 
Briefkaart 1897 met het 
dorpslangstempel )omala 
(verzonden uit Dalkarby) 
via de hoofdstad Marie-
hamn naar Karolinenthal 
bij Praag en een aangete
kende adreskaart 1945 van 
Tosarby naar Kärppälä op 
het Finse vaste land. 

SEDE VACANTE, VATICANO 

Wie regelmatig het da
gelijkse (op werkdagen) 
nieuws volgt op 
www.defilatelie.nl was 
tijdig op de hoogte. Op 
het moment dat u dit leest 
bent u echter te laat om de 
Sede Vacante postzegels 
echt gebruikt in uw bezit 
te krijgen! 
Onaangekondigd -van
zelfsprekend- werd op 1 
maart een serie van 4 post
zegels (waarden: € 0,70, 
0,85,2,00 en 2,50) uitge
geven in verband met het 
onverwachte aftreden van 
paus Benedictus XVI. De 
oplage bedraagt 230.000 
series. 
Het thema is de sede 
vacante (de pausloze peri
ode), met het sede vacante 
beeldmerk (twee sleutels 
onder een parasol). Het 
zijn eenvoudig uitgevoer-

sase 
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de zegels, ontworpen door 
Daniela Longo (1968). 
Om de postzegels te 
bemachtigen was wel 
wat moeite nodig! In het 
ergste geval een ritje naar 
Vaticaanstad en misschien 
via de postzegelhandel. 
Die moet dan wel inventief 
geweest zijn en relaties 
hebben. De zegels zijn 
niet gewoon via internet 
bestellen. 
Op de website van het 
Vaticaan lezen we dat het 
niet mogelijk is om de 
zegels te verkrijgen via 
electronische betaling, 
noch met een creditcard. 
Menig verzamelaar zal de 
serie ook gebruikt willen 
bemachtigen. Dit was zo 
mogelijk een nog grotere 
opgave. De zegels waren 
namelijk slechts geldig 
tot het moment dat er een 

nieuwe paus (Franciscus) 
werd gekozen, dus tot en 
met 13 maart. 
De echte filatelist zal dus 
op zijn hoede moeten zijn 
dat gestempelde zegels 
een leesbare datum heb
ben en dat het stempel 
echt is. Of het zeldzame 
zegels worden zal de 
toekomst uitwijzen. Echt 
gebruikt waarschijnlijk 
wel! 

EDITORIAL 

Het zijn roerige tijden in postzegelland. Niet alleen 
dat uw blad een nieuwe hoofdredactie heeft, ook de 
reuring in de KNBF ('de Bond'), het aangekondigde 
vertrek van de gulden als post-betaalmiddel en de 
aanstaande abdicatie van koningin Beatrix en het 
daaropvolgende aantreden van koning Willem-
Alexander houden onze filatelistische gemoederen 
danig bezig. 
Aan de wisseling van de wacht bij het koningshuis valt 
natuurlijk niets te doen. Zelfs in republikeinse kringen 
zijn geen actiegroepen opgestaan. We blijven gewoon 
nuchter en laten ons straks het feestje goed smaken. 
Filatelistisch zijn het natuurlijk wèl hoogtijdagen. Ons 
staatshoofd prijkt immers al sedert het begin van het 
postzegeltijdperk (1852) op de zogenoemde frankeer-
zegels. We hebben wat Beatrixen opgeplakt! Met een 
nieuwe koning komen er dus weer nieuwe fran-
keerzegels. Na 33 jaar is dat natuurlijk een welkome 
afwisseling. In dit nummer van uw maandblad treft u 
de nodige artikelen aan over koningin Beatrix en het 
koningshuis in relatie tot de filatelie. 
Het is verheugend dat een aantal auteurs positief op 
het verzoek reageerden om in te spelen op de actua
liteit en direct de pen ter hand namen. Het resultaat 
mag er zijn: een waar oranjenummer! 
Het verdwijnen van de gulden op de brief per 1 no
vember heeft heftige reacties te weeg gebracht. Vele 
pagina's zijn hierover volgeschreven, en het onder
werp heeft uitgebreid de landelijke pers gehaald, 
inclusief de televisie. Of al die 'ophef' terecht is mag 
u zelf concluderen. Edwin Voerman werd verzocht 
een bijdrage te leveren. In dit nummer van Filatelie 
schrijft hij een uitvoerige analyse hierover, en belicht 
de problematiek van diverse kanten. Nog een weetje: 
de Consumenten Geldgids (Consumentenbond) heeft 
berekend dat een gemiddeld gezin per jaar € 30 aan 
postzegels plakt! 
Postadministraties doen er alles aan om de postzegel
waren aan de man te brengen. Naast het loket hebben 
ze allemaal hun eigen (internet) winkeltje. Nieuw (en 
uniek!) is het uitstapje dat Posten Aland gaat maken: 
ze beginnen met een veiling van filatelistisch 
Aland-materiaal. 
Filatelie een saaie hobby? Gelukkig niet! 

René Hillesum 

VERENIGINGSBUDPRIJZEN 2013 

Ook in 2013 wordt weer gestreden om de Filatelie 
Verenigingsbladprijzen, met de hoofdprijs van 

€ 250 voor de bladen van 'algemene' 
postzegelverenigingen. 

Volgend jaar komen de publicaties van 
gespecialiseerde verenigingen voor deze prijzen 

weer in aanmerking. 
Verenigingen die aan de wedstrijd willen 

deelnemen, kunnen een formulier aanvragen bij 
secretaris. 

Verenigingsbladprijzen 2013 
De heer L.F.C. Elzinga, 

Schalmei 5,4876 VC Den Haag 
of per email 

leo.elzinga@telfort.nl 

Het formulier moet uiterlijk 15 juli 2013 samen met 
drie complete sets bladen aan de secretaris per post 
worden teruggezonden. Het gaat om de nummers 
van de laatste, complete jaargang van vóór 1 juli 
2013. Dat kan dus een jaargang zijn die geheel in 

2012 is verschenen, maar ook een jaargang die van 
1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013 loopt. Formulieren 
die na 15 juli worden ontvangen kunnen helaas niet 

in behandeling worden genomen. 
De redactie wenst u alvast veel succes met uw 

inzending! 

\ 

http://www.defilatelie.nl
mailto:leo.elzinga@telfort.nl


VERZAMELGEBIED EDERLAND 
Samenstelling Rem Bakhuizen Van Den Brink 
E-mail dz1ewon@xs4all.nl 
Website www galeopt ix.nl / f i la/druktech.htm 

100 lAAR BURGER'S DIERENPARK IN ARNHEM 

Op 25 februari 2013 
verscheen een blok van 
10 verschillende zegels ter 
gelegenheid van het 100 
jarige bestaan van Burgers 
Dierenpark in Arnhem. 
De zegels zijn gedrukt in 
5-kleuren offset-druk (incl. 
L-vormige fosforbalk) bij 
joh. Enschedé Security 
Printing in Haarlem. De 
standaard drukkleuren cy-
aanblauw, magenta, geel 
en zwart. Raster 125 met 
voor magenta een hoek 
van 15 graden, cyaanblauw 
75, geel 90, en zwart 45. 

In de zegelafbeelding zit 
een geel patroon (Cha
meleon explorer code) 
verwerkt dat met bepaalde 
mobiele telefoons (iPhone 
of Android) uitgelezen kan 
worden met een gratis pro
grammaatje: www.post.nl/ 
apps. De extra informatie 
over het zegelonderwerp 
kan dan worden opge
haald. 
Het zegelformaat 
G = 36x25mm; kamtanding 
13.333:12.800 24/16 tanden 
horizontaal/verticaal. 

HALLMARK A4-ENVEL0PPEN 
MET WENSZEGELS 

De oorspronkelijk kaderzegels van deze 
wenskaarten waren gedrukt bij De La Rue 
in Engeland in rakeldiepdruk. Sinds enige 
tijd worden de kaderzegels gedrukt in 
offset bij JESP te Haarlem. De indruk - de 
afbeeldingen - werden en worden digi
taal geprint bij Lijnco in Groningen. 
Van de A4-kaarten is nog slechts de 
aap in omloop. De zegels zitten los in de 
verpakking, en daardoor niet recht op de 
afbeeldingen. 
Hoe zijn de nieuwe oplagen te herkennen? 
Het beste aan de vierkante haakjes. De 
DLR versie is in rakeldiepdruk en dan heeft 
het haakje altijd een kartelrand, bij de 
JESP versie gladde randen. 
Let ook op de gele punten van de „verbor

gen" machine identificatie code waarmee 
de printer bij Lijnco te traceren is! 

100 jaar Burgers' Zoo Arnhem 

95% van alle kip in de 
supernnarkt is plofkip. 
Zo'n dier kan soms ,, , 

nauwelijks meer lopen, «kkerdiernl 

mailto:dz1ewon@xs4all.nl
http://www.post.nl/


VERZAMELGEBIE BELGIË 

THEO VAN RYSSELBERGHE 

Op 15 april 2013 verschijnt 
een geïntegreerd blol< met 
10 verschillende zelfkle
vende zegels van (1) 
(= 0.77 €) met afbeeldin
gen van schilderijen van 
Theo van Rysselberghe. 

Theo van Rysselberghe 

werd geboren op 23 
november 1862 in Gent en 
stierf op 14 december 1926 
in SaintClair( Var), Zuid
Frankrijk . 

Op de zegels vinden we 
de volgende schilderijen 
afgebeeld: 

 de Sambre vallei (1890) 
 Museum voor Schone 
Kunsten, Gent 

■ de Promenade (1901) 
Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten, Brussel. 

Thee in de tuin (1903) 
 Museum van Eisene, 
Brussel 
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 Fantasia Arabe (1884) 
Koninklijke Musea voor 
Schone Kunsten, Brussel. 

• Portret van Margue
rite van Mons (1886) 
 Museum voor Schone 
Kunsten, Gent 

 Maria Sèthe aan het har
monium (1891)  Konink
lijke Museum van Schone 
Kunsten, Antwerpen. 

■ badende vrouw (1922) 
Koninklijke Museum van 
Schone Kunsten, Doornik 

 de zusters Jeanne and 
Marguerite Schlobach (?) 
 Museum voor Moderne 
Kunst, Luik 

r 
Bron: wikipedia. 

 Lezing door Emile Verhae
ren (1903)  Museum voor 
Schone Kunsten, Gent 

 Vrouw en dochter van de 
schilder (1899)  Konink
lijke Musea voor Schone 
Kunsten, Brussel 

De blokken kosten 7.70 € 
en worden slechts als ge
heel  en bloc  verkocht. 

De boekjes zijn gedrukt in 
4 kleuren offset en gesl it 
op een Heidelberg Speed
master offsetpers in de 
Werkplaats van het Zegel 
inMechelen. 
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^ ^ ^ ^ ï u te koop: Cdrom 'Filatelie 
z'. Alle elf edities uit de jaargang 2012 
eze Cdrom wilt bestellen, kunt u e 10 
968 ten name van de penningmeester 
Maandblad voor Philatelie in Leiden, 
Iding van 'jaargang Z012 op Cdrom'. 
schrijving naar welk adres de Cdrom 
nding kan enige tijd in beslag nemen. 

100 JAAR EERSTE LUCHTPOSTVLUCHT 

Op 15 april 2013 verschijnt 
een blok met 2 zegels van 
(3 Europa) (=3.396). Ont
werp en gravure Gulllaume 
Broux. Layout van het 
blokje Jean Libert. 

De 'Deperdussin Mono
coque' was een eendekker 
gebouwd in 1912 door de 
Société Pour les Appareils 
Deperdussin. Het won m 
1913 de Gordon Bennett 
Trophee. Voor die tijd 
haalde het een wereldre
cord van 203 km/uur. 

Tijdens de Wereldtentoon
stelling van 1913 kende 
Gent een luchtvaartpri
meur: de eerste luchtpost 
op het Europese continent 
werd verzorgd door de 
19jarige piloot Henri 

Crombez, op initiatief van 
de AéroClub de Flandres 
in samenwerking met de 
Regie der Posterijen. Met 
zijn Deperdussineendek
ker vloog Crombez gedu
rende vier maanden, van 
1 mei tot 25 augustus 1913, 
heen en weer tussen het 
vliegveld van SintDenijs
Westrem en verschillende 
Belgische steden. Voor die 
gelegenheid werden dui
zend briefkaarten gedrukt 
met het opschrift 'Poste 
AérienneFlymg Post'.
Sint Denijs Westrem 

De postzegels zijn gedrukt 
in gecombineerde ras
terdiepdruk en plaatdruk 
bij de Werkplaats van het 
Zegel te Mechelen. 

JE  BELGIË ; BELGIË  BELGIQÜE ? 

^ • • ♦ a » ü * # i i  » ^ M É i # 
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IS: 

Het zegelformaat is for
maat 4  48.75x38.15mm 

 met een perforatiemaat 
11V2 28/22 tanden hor./vert. 

Geen naar de zijranden 
doorlopende perforatie. 

mailto:borluut.jan@gtnail.cotn
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Veilig verlceer 
Ja, binnenkort is het 
weer zover. Het is d e l ^ 
tijd van de verkeersexamens. Zit jij in 
groep 7 of 8? Heb je de hele winter zit

ten oefenen op de voorrangsborden en 
"rechtdoor gaand verkeer op de zelfde 
weg heeft voorrang"? Dan mag je nu 

laten zien dat je het kan. 

De verjceersborden 
Ken je ze allemaal al? 
Het grappige is, dat 
over de hele wereld 
veel verkeersborden en 
verkeersregels hetzelfde 
zijn. Let maar eens op. 
Leuk om een verzame

ling van te maken, dacht 
ik. 
. . . .»».».. , .<«.. . . . , 
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Het verlceer is voor 
Icinderen gevaarlijl« 
Misschien heb je dat ook 
wel eens meegemaakt of 
gehoord: automobilisten 
die van alles doen behal

ve een auto besturen. Ik 
noem maar wat: tijdens 
het rijden een cd'tje 
wisselen, de Tomtom 
instellen, een andere ra

diozender opzoeken, een 
sms'je versturen. Dan 
heb je toch geen tijd om 
op kinderen te letten die 
ook op de weg fietsen? 

Vericeersles 
Je weet inmiddels heus 
wel waarom verkeersles 
zo belangrijk is. Niet 
omdat jij geen borden 
zou kunnen onthouden. 
Het heeft weer allemaal te 
maken met de mede

weggebruikers. Als de 
automobilist niet naar jou 
kijkt, moet jij maar zelf 
goed opletten. En als je 
weet, waar je op moet let

ten, gaat het zeker goed. 
■■■<■■■■!■■»■■■■■■■■■■■■■■II 
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Zo saail 
Ikweet het, verkeer is 
niet spannend om te 
leren. Je moet maar 
snappen hoe alle regels 
werken, en als je net alle 
voorrangsregels onder 
de knie hebt, komen 
ze aan zetten met de 
uitzonderingen. Weet je 
wat trouwens ook nog 

voorkomt? Dat oudere 
automobilisten de regels 
niet meer kennen. Vroe

ger hadden de fietsers 
bijvoorbeeld van rechts 
geen voorrang. Tegen

woordig wel. Als mensen 
dat niet weten, krijg jij 
dus met je fietsje nooit 
voorrang. Mooie boel! 

Wie regelt daar het 
verlceer? 
Ik was eens op reis in 
China. We reden met de 
bus door een grote stad. 
We stonden voor een 
stoplicht te wachten. Een 
keurige dame op hoge 
hakken in een mantel

pakje stond het overste

ken te regelen. Wat was 
hier aan de hand? Deze 
dame had een verkeers

fout gemaakt. Als straf 
moest ze een uur lang 
het verkeer regelen. 
Daarna mocht ze door 
naar kantoor. Hoe vind 
jij dat? Beter dan een 
geldboete, toch? 

Een aftelstoplicht 
Dat vind ik tegenwoor

dig zo handig: die 
nummers die aftellen tot 
o. En op nul springt het 
licht op groen en mag je 

POSitlTAÜANELZ? 

PRUDENZA 
SULUSTRADA 

gaan. Bij mij in de buurt 
heb je zelfs zoiets voor 
hetfietslicht. Dan zijn 
het lampjes in een cirkel 
en elke seconde gaat 
er een lampje uit. Alles 
uit?Licht op groen. Het 
voordeel daarvan is, dat 
je niet meer ongeduldig 
staat te wachten. 

PATRULÄ Sd 

JS 

PpSTA ROMANA ■ L J 
^ . . . . . ^ . . j 

Verkeersbrigadier 
Soms hebben scholen 
verkeersbrigadiertjes 
ingezet op drukke wegen 
bij de school. Dat is een 
leuk klusje. Maar niet 
zonder gevaar. Je krijgt er 
ook wel een training voor. 
En je staat er nooit alleen, 
er horen meer mensen bij 
te staan voor de veilig

heid. Het helpen bij het 
oversteken wordt soms 
ook door ouders gedaan. 

In^iil^Hil 

hl 
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Altijd op de xebra 
oversteken 
Zie je deze zegel? In 
Turkije mag je dus niet 
naast de zebra over

steken. Dat is bij ons 
anders. Als je niet inde 
buurt van een zebra 

bent, mag je recht de 
weg oversteken. Maar 
of de auto's dan voor je 
stoppen? Ik vraag het 
me af. Alleen héle nette 
bestuurders, denk ik. 

3SE 1987 DPR Kot'ea 

Borden leren 
Nu is het dus de tijd van 
de oefenverkeersexa

mens en van borden 
leren. Op donderdag 
11 april is het Landelijk 
Schriftelijk Verkeers

cxamen. Dan krijgen 
allebovenbouwers 
een boekje waaruit je 4 
examens moet maken. Er 
zijn situaties in de stad, 
op het dorp, rond een 
kruispunt en een borden 
examen. Het ligt aan 
je juf of meester welke 
examens je moet maken, 
er zitten er meer dan 4 
in het boekje. Allemaal 
mag ook, uitslover! 

Enthousiast geworden? 
En als je nu erg veel lol 
in het verkeer gekregen 
hebt, dan zou je ook 
eens kunnen kijken of je 
er ook zegels van hebt. 
Vast wel, want ieder land 
doet aan veiligheid in 
het verkeer. Maak je er 
wat moois van? 

Succes er mee! 

yjo^yyy 
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ANTWOORDEN PUZZEL JANUARI 2013 

Dit zijn de antwoorden van de puzzel van januari 
2013:1. Stadhouder Willem III; 2.1950; 3. Otto, 
graaf van Gelre en Zutphen; 4.17 september 1944; 
5. dierenmishandeling; 6. voor stabiele vlucht. 

Na loting heeft L. Mulder 
uit Haarlem een prijsje 
gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd.' 
-SOV^ SO»h ^^f^ 

^ ^ Annivttsaiy ^ 
Ï^^TTie Battle of fmatmi^rjt 
7' lTthSflitl<W4 O ,5 

MANSTONKENT 

PUZZEL APRIL 2013 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Wat is er bijzonder aan de vlag van Nepal? 
2. Welke landen geven Europazegels uit? 
3. In welk jaar werd Beatrix koningin? 
4. Welke straf kreeg de mevrouw die in China een 

verkeersfout had gemaakt? 
5. In welk land mag je niet naast het zebrapad 

oversteken? 
Stuur je antwoorden voor 1 juni 2013 naar de redactie 
van De Posthoorn, De Goedemeent 1, 
1447 PT Purmerend. 

Vergeet niet je naam, adres en PUZZEL APRIL 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.stampitids.ni 

POSTAUTO'S OP EUROPAZEGELS 
Het thema auto's is altijd 
al populair geweest. De 
verzamelaars van dit 
onderwerp komen zeker 
aan hun trekken met de 
nieuwe Europazegels. 
Die staan namelijk in het 
teken van postvoertuigen 
en veel landen zullen 
postauto's afbeelden. Het 
gaat om de meeste landen 
die zijn aangesloten bij 
PostEurop. 
Nederland is ook van 
de partij met zegels 
waarop oude (rode en 
groene) postauto's staan. 

S ^ : ' i ^ lïïÊSa^ÊBSLA 

maar ook een nieuwe 
oran)e-witte. Wie alle 
Europazegels van dit jaar 

aanschaft, krijgt een mooi 
beeld van postvervoer 
door de jaren heen. 

WIST JE DAT. 
...Nepal het enige land 
ter wereld is waarvan 
de nationale vlag niet 
rechthoekig is? De 
tweepuntige vlag is 
eigenlijk opgebouwd uit 
twee wimpels, één met 
de zon en één met de 
maan erop afgebeeld. 
Die symbolen staan voor 

de vroegere heersers van 
het land. Tot 2007 was 
Nepal een koninkrijk, nu 
is het een democratische 
republiek. Op bijgaande 
postzegel uit 1964 zie je 
links die eigenaardige 
roodkleurige vlag. Nog 
een weetje over Nepal. 
Nepal ligt in het Himaiya 

gebergte. En de hoogste 
berg ter wereld, de 
Mount Everest, ligt ook 
in Nepal. 

Toon Ootnens 

EEN POSTZEGELTJE 
MEER OF MINDER (5) 
Het poststuk dat Paul Boer ons had toe
gestuurd heeft tot een aantal reacties 
geleid (zie De Posthoorn, december 
2012). We zullen jullie die de komende 
maanden laten zien. Jan Pelser stuurde 
ons een fotokopie van een brief uit 
Kenia. In totaal zijn er 69 postzegels 
opgeplakt met een gezamenlijke 
f ran keerwaarde van 110 shilling. De 
stempels zijn helaas niet al te duidelijk 
dus we hebben niet kunnen achterha
len uit welk jaar de envelop stamt. Als 
we afgaan op de zegels moet hij toch 
zeker 30-35 jaar oud zijn. Heb jij ook 
een poststuk met veel postzegels? Laat 
het ons weten. 

http://www.stampitids.ni
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Grenzeloos Nederland 
was in 2012 gewijd aan 
Indonesië. Normaliter is 
het niet eenvoudig goede 
maximumkaarten van de 
onderwerpen te maken 
die zich ver weg bevinden. 
Maar met het citaat van 
Wieteke van Dort "Den 
Haag, de weduwe van In
dié ben jij" kunnen we toch 
vaak een goede oplossing 
dicht bij huis vinden. De 
bekendste Nederlandse 
architect van de vorige 
eeuw is Berlage, die m 1923 
een studiereis door Indo
nesië maakte. Op kaart 1 
het gelijkende zelfportret 
met de postzegel. Op kaart 
2 dezelfde postzegel op 
een kaart met het gebouw 
van het Gemeente Museum 
Den Haag, dat mooi in het 
water weerspiegelt. De 
goed gelijkende kaart van 
een jonge Hella Haasse van 
afb. 3 met haar portret op 
de postzegel kon gekocht 
worden in het Letterkundig 
Museum. Deze is tegen
woordig gevestigd in de 
Koninklijke Bibliotheek. In 
haar boek "BIJ de les" uit 
2008 haalt zij bij veertig 
schoolplaten herinnerin
gen op aan Indië en voert 
de lezers naar de vervlo
gen tijden van tempo 
doeloe. Ook over Neder
lands Indië zijn reeksen 
wandschoolplaten voor het 
aardrijkskunde onderwijs 
verschenen. Kaart 4 hieruit 
laat rijstvelden op lava 
zien, wat precies op het 
tweede deel van de postze
gel staat. Kaart 5 met een 
jonge Anneke Grönloh was 
nog relatief gemakkelijk 
verkrijgbaar. Deze past 
perfect bij haar zingend 
optreden rechtsonder op 
de postzegel. Het portret 
linksboven is dat van Andy 
Tielman, de leadzanger 
van de Haagse Groep de 
Tielman Brothers. Hun 
hit "Little Bird' wordt 
beschouwd als de start van 
de Nederbeat. Kaarten van 
Andy Tielman waren niet 
meer verkrijgbaar en dus 
helaas geen maximum
kaart van hem. 

De onderwerpen van het 
jubileumvelletje 125 jaar 
Carré lenen zich prachtig 
door de verschillende ar
tistieke onderwerpen van 
klassiek ballet tot circus en 

popgroepen. Mooi is het 
exterieur van het theater 
op de oude kaart van afb. 
6 die Circus Oscar Carré 
vermeldt. Dat staat ook 
op de aldaar verkrijgbare 
kaart met de paardenact 
van afb. 7, gemaakt naar 
het voorbeeld van een oud 
affiche. Van de kleinkunst 
is de kaart van Toon Her
mans van afb. 8 met zijn 
ballonnetjes de mooiste. 
Als we er naar kijken, 
horen we het hem weer 
zingen. Dat we nog kunnen 
genieten van het thans 
Koninklijk Theater Carré 
van afb. 9 is te danken aan 
wethouder Wim Polak. Hij 
verzette zich hardnekkig 
tegen de sloopplannen 
van de latere eigenaar 
Zwolsman die op die plek 
een groot hotel wilde bou
wen. Stempel Amsterdam 
spreekt voor zich. 
De laatste maximumkaart 
afb.10 is gemaakt van een 
kaart die in de jaren '80 
door de maximafilisten 
werd verfoeid. De kaart 
IS immers een vergrote 
postzegel, waar ook 
nog op de achterzijde 
"maximumkaart" vermeld 
staat. Ware maximafilisten 
mijden categorisch postze
gelvergrotingen. Door het 
vernieuwde en afwijkende 
ontwerp voor de postzegel 
"Dag van de postzegel" 
kwam die nu eens goed 
van pas. Het nieuwe 
ontwerp is gebaseerd op 
de klassieke "En face" serie 
uit de jaren vijftig en de 
beeldovereenstemming 
klopt gewoon goed. 
Dergelijke kaarten zijn nog 
steeds te koop bij het Mu
seum voor Communicatie 
in Den Haag. 

mailto:f2hedwardfr00n@hetnet.nl


Emmen 
Weerdmgerstraat 16 

T 0591-615456 

Enschede 
Haaksberqerstraat 133 

T 053-4342447 

Groninqen 
Verlengde Hereweg 1 

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 Hemstraat 2b 

T 0113-217666 

Haarlem 
Schoterweq 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 qoudwisselkantoor 
www.goudwissefkantoor.nl 

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

Goudwisselkantoor 
. ruim 25 iaar ervaring in goud zilver en m , n t 
. een deskundige en vrübli jvende taxat ie 
• contante betaling of indien gewenst per banK 

. discrete ruimte voor de taxat ie 

dan 25 kantoren door heel Nederland 

Katwijk 
Tramstraat 112b 
T 071-4071815 

Leeuwarden 
Pier Panderstraat 2 

T 058-2169444 

Ni]meQen 
Oraniesinqel 12 
T 024-3239128 

Oud-Beijerland 
Molendijk 1 

T 0186-615550 

Rotterdam 
Dorpsweq 74a 

T 010-4803001 

Utrecht 
Adriaen Beyerkade 32 

T 030-2731740 

Zwolle 
Thomas a Kempisstraat 9 

T 038-4543302 

Hoofdkantoor-
Klaaswaal 

Industrieweg 13 
T 0186-571366 

http://www.goudwissefkantoor.nl


Samenstelling 
Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen 
Postbus 4034.3502 HA Utrecht 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantlaan 11 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030Z894290 
Fax 0302800128 
Internet www knbfnl 
Email knbf@knbfn( 

Schriftelijke correspondentie met 
De bestuursleden verloopt via het 
Bondsbureau 
Postbus 403(4 
3502 HA utrecht 

Vooraitter: 
wnd voorzitter B Mol 

Secretaris: 
wnd secretaris S Bangma 

Penningmeester: 
S Tuin 
Telefoon 0598626447 
Email stum@kr>bfril 

Verenigingszaken: 
Vicevoorzitter B Mol 
Telefoon 0345613002 
Email bmol@knbfnl 

Evenementen: 
P Walraven 
Telefoon 0334806816 
Email pwalravenf^knbf nl 

Algemene Zaken 
) R| Greitemann 
Telefoon 0302894290 
EmatI jgreitemann@knbf nl 

Fiiatetistische Vorming 
en Jeugdzaken: 
S( Bangma 
Telefoon 0187611542 
Email sbangma^knbf nl 

Communicatie: 
) R Lutnge 
Telefoon 0162517101 
email rluir>ge@knbf nl 

Juryzaken: 
A Haan 
Dirk Zweepstraat 5 
6464 GE KERKRADE 
Telefoon 0455416245 
email ahaan@knbf nl 

Webmaster KNBFsite 
(www.knbf.nl): 
j Boon 
Email W€bmaster@knbfnl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
11 M Pieters 
Telefoon 0715761726 
Ma teriaakommissaris 
Th A E Kniese 
Langestraat 71 
2312 SL Leiden 
Email e kniese(3>planet nl 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris 
C H R T Weevers 
Telefoon 0235353624 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baarn 
Telefoon 0355412526 
Email bibliotheek(5>knbf nl 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur 
Op zaterdag 
2 maart. 4 mei 5 oktober en 7 december 
Z013 van 10 tot 12 uur 

Bondsinformatiebureau 
Mr W P Heere 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

BondskeurJngsdienst 
Voorzitter 
FCW vanBeekum 
Keunendingen s v p aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeurmgsdienst 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 0793611910 
Emad bot)dskeuringsäienst@ptanet nl 

Verzekeringen 
Informatie bi) het Bondsbureau 

WAT IS DE F.I.P. 

De Federation Internatio
nale de Philatelie, kortweg 
F.I.P. werd m 1926 in Parijs 
opgericht. Het is de over
koepelende organisatie van 
filatelistische bonden uit 
vele landen. De organisatie 
zet zich in voor de belangen 
van de verzamelaars ten 
opzichte van de postadmi
nistraties. Zij doet bijvoor
beeld pogingen om die 
administraties te bewegen 
tot een sober uitgiftebeleid 
en af te zien van schadelijke 
uitgiften. Verder coördi
neert de F.I.P. grote interna
tionale tentoonstellingen 
en verleent daaraan het 
patronaat. Jaarlijks vindt 
tijdens een van de interna
tionale tentoonstellingen 
het Congres plaats waar 
belangrijke vraagstukken 
worden behandeld op het 
gebied van de filatelie. De 
F.I.P stelt de reglementen 
en richtlijnen op die betrek
king hebben op de verschil
lende klassen bij filatelis
tische tentoonstellingen. 
Ook de voorwaarden tot het 
benoemen van juryleden 
en landscommissaris
sen worden door de F.I.P. 
samengesteld en gepubli
ceerd. Het bestuur van de 
F.I.P. bestaat uit een voorzit
ter, thans de heer Tay Peng 
Hian uit Singapore, drie 
vicevoorzitters en drie le
den. Het secretariaat en de 
administratie is gevestigd 
in Luxemburg en wordt 
geleid door de Secretaris
generaal. De F.I.P. heeft de 
wereld verdeeld in drie 
grote gebieden: De FEPA, 
voor Europa, de FIAP voor 
Azië en Australië en de FIAF 
voor Noord Midden en 
Zuid Amerika. De KNBF is lid 
van de FEPA en van de F.I.P 
De Nederlandse reglemen
ten en richtli)nen zijn dan 
ook afgeleid van de door de 

F.I.P samengestelde regle
menten en richtlijnen. 
De F.I.P kent voor de 
klassen die gelden voor 
wedstrijdtentoonstellingen 
een aantal commissies. De 
commissies bestaan elk uit 
vijf personen. Elke com
missie kent een voorzitter 
en een secretaris en drie 

leden afkomstig uit de 
drie grote gebieden. De 
commissies hebben de ver
antwoordelijkheid voor de 
reglementen en richtlijnen 
en houden deze upto
date. Verder verzorgen de 
commissie zogenoemde se
minars waaraan juryleden, 
landscommissarissen en 
verzamelaars die inter
nationaal tentoonstellen 
kunnen deelnemen. Deze 
seminars zijn verplicht voor 
internationale juryleden. 
Seminars vinden vrijwel 
altijd plaats bij internati
onale tentoonstellingen. 
Op dit moment is de KNBF 
niet vertegenwoordigd in 
de commissies. Wel kent de 
KNBF gedelegeerden die 
het Congres van de F.I.P 
en de seminars van de com
missies kunnen bijwonen. 
De laatste keer dat een 
Congres van de F.I.P in 
Nederland plaatsvond was 

tijdens Amphilex 2002 in 
Amsterdam. Dit jaar vinden 
drie grote internationale 
tentoonstellingen plaats. 
In Melbourne, Austra
lië, van 10 tot 15 mei; in 
Bangkok, Thailand, van 
2 tot 8 augustus en te Rio 
de Janeiro, Brazilië, van 19 
tot 25 november. De KNBF 
faciliteert uitsluitend voor 
internationale tentoon
stellingen in Europa door 
daarvoor een landscom
missaris te benoemen die 
belast is met het uitnodi
gen van deelnemers aan de 
tentoonstelling. Verder ver
zorgt de landscommissaris 
de inzendingen door deze 
naar de tentoonstelling te 
vervoeren en weer terug te 
brengen, eventueel met de 
verkregen prijzen. Pas in 
2015 vindt weer een inter
nationale tentoonstelling 
plaats en wel in Londen van 
13 tot 16 mei. 

POSTZEGELVERENIGING DE VERZAMELAAR' IN BUSSUM BESTAAT 75 JAAR 

Op zaterdag 20 en zondag 21 april 2013 organiseert 
De Verzamelaar' in Bussum ter gelegenheid van 

haar 75jarig bestaan een jubileumtentoonstel
ling met de naam Bussumfila. Het evenement vindt 
plaats in Theater Bussum aan de Akkerlaan. Maartje 
van Weegen zal de tentoonstelling openen. 

Dit boek behandelt alle 
aanduidingen die kunnen 
voorkomen op poststuk
ken om deze sneller bij de 
geadresseerde te brengen. 
Auteurs van het boek zijn 
Arie Zonjee en Ot Louw. Van 
de heer Zonjee is op de ten
toonstelling een verzame
ling te zien met betrekking 
tot die aanduidingen, een 
verzameling die internatio
naal is bekroond. Maar ook 
van andere verzamelaars 
zijn prachtige inzendingen 
te zien. De eenvoudige 
cijferzegels van Nederland, 
rolzegels, de series kinder
postzegels van de eerste 
25 jaar, de Legioenzegels, 
maar ook de twaalf provin
cies van Nederland uitge
beeld in postzegels. Naast 
Nederland nog vele andere 
landen, zowel traditioneel 
als thematisch. Zoals oude 
stempels van de Verenigde 
Staten, IJsland thematisch, 
de Baltische Staten, Oud 
Duitse Staten, de Bauten
serie van Bondsrepubliek 
Duitsland, Griekenland, De
nemarken, enzovoorts! Alles 
bijeen 100 kaders om van te 
genieten. Meer informatie 
kunt u vinden op 
www.bussumfila.nl. 

De vereniging heeft een be
wogen leven achter de rug. 
De geschiedenis van 'De 
verzamelaar' is opgetekend 
in de mooi uitgevoerde 
catalogus behorende bij de 
tentoonstelling. Op zater
dag wordt het boek 'Met de 
meeste spoed en prompti
tude' ten doop gehouden. 

De vereniging heeft een 
velletje met 10 persoonlijke 
postzegels laten maken 
voor het tarief binnen 
Europa, waarop het nieuwe 
symbool van de vereniging 
IS afgebeeld: de verbouwde 
watertoren. Dit gebouw 
haalde de internationale 
pers vanwege talloze in
novatieve milieubesparin
gen en is het duurzaamste 
kantoorgebouw van 
Nederland. 
De tentoonstelling kan wor
den bezocht op zaterdag 
20 april van 12.00 uur tot 
17.00 uur en op zondag 21 
april van 11.00 uur tot 17.00 
uur. De toegang is gratis. 
Tijdens beide dagen is voor 
kinderen een gezellige 
hoek ingericht waar ze 
heerlijk postzegels kunnen 
uitzoeken uit een enorme 
berg van ruim 50.000 
postzegels! 
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BONDSBIBLIOTHEEK 

Bent u op zoek naar 
achtergrondinformatie 
over een postzegel, een 
stempel, een briefkaart, 
een bepaalde route in de 
postgeschiedenis of naar 
iets anders wat de filatelie 
zo mooi maakt? Wilt u een 
artikel schrijven en heeft u 
behoefte aan aanvullende 
informatie? Overweegt u 
wellicht een nieuwe col
lectie op te zetten, maar 
overziet u het verzamelge
bied nog niet helemaal? 
Er zijn vele redenen om 
een bezoek aan de Bonds
bibliotheek te brengen. 
De Bondsbibliotheek 
beschikt over een unieke 
verzameling filatelistische 
literatuur bijeengebracht 
door aankopen van de 
KNBF en door giften van 
gerenommeerde en 
enthousiaste filatelisten. 
Er zijn in totaal meer dan 
10.000 boeken, catalogi, 
tijdschriften (zie onderdeel 
Tijdschriften) en andere 
publicaties over alle mo
gelijke landen en thema's. 
Er komen nog dagelijks 
nieuwe publicaties bij (zie 
onderdeel Aanwinsten). U 

De Veren iging voor USA 
en Canada Filatelie, in de 
wandelgangen aangeduid 
met USCA, is in 1970 opge
richt als studiegroep voor 
en door verzamelaars van 
postzegels en poststukken 
van de uitgiftegebieden 
USA en Canada. In de loop 
der jaren is zij uitgegroeid 
tot een gespecialiseerde 
vereniging met ca. 230 
leden. 

USA: Het verzamelgebied 

kunt er terecht met al uw 
vragen op het gebied van 
filatelistische literatuur en 
u heeft de gelegenheid 
aan de leestafel boeken 
en tijdschriften in te zien. 
Dit biedt tevens een mooie 
kans om contact te leggen 
met medeverzamelaars. 
Indien u een of meerdere 
boeken en/of ingebonden 
jaargangen van tijdschrif
ten wilt lenen, dan dient u 
eerst een "leespas" bij de 
Bondsbibliotheek aan te 
vragen (zie onderstaand). 
Voor het "Reglement van 
uitlening", zie onder
deel Reglement. Indien 
gewenst kunnen boeken 
en ingebonden jaargan
gen van tijdschriften aan 
u worden opgestuurd. 
Hiervoor worden portokos
ten in rekening gebracht. 
De reguliere uitleentermijn 
is vier weken. 
Wilt u zeker weten of een 
boek aanwezig is voordat 
u langskomt, raadpleeg 
dan op voorhand de 
catalogus op de website 
(zie onderdeel Catalogus). 
Met dit hulpmiddel kunt 
u tevens zoeken naar 

USA is bijzonder groot. De 
mogelijkheden zijn dan 
ook enorm binnen dit ver
zamelgebied. Permanente 
postzegels (regular issues), 
herdenkingszegels, lucht
postzegels, zegels met 
plaatnummers, zegels met 
zipcode, perfins, portze
gels, vele postwaardestuk
ken, enzovoorts. 

Canada: Ook het verzamel
gebied Canada heeft legio 
mogelijkheden. Vanzelf

boeken, tijdschriften, 
tentoonstellingscatalogi, 
artikelen en cdroms over 
een bepaald onderwerp of 
van een bepaalde auteur. 
Daarnaast beschikt de 
Bondsbibliotheek in ruime 
mate over andersoortige 
filatelistische literatuur en 
informatie zoals veiling
catalogi, een historisch 
overzicht van postze

POSTEX 2013 

De organisatie van Postex is 
al weer enige tijd bezig met 
de voorbereidingen van de 
tsde Postzegelshow op 18, 
19 en 20 oktober 2013. Het 
blijkt, dat in een behoefte 
wordt voorzien gezien de 
vele voorbesprekingen die 
inmiddels hebben plaats
gevonden met jubilerende 

sprekend de permanente 
postzegels, de herden
kingszegels, luchtpostze
gels, zegels voor expresse, 
dienstzegels, voorafstem
pelingen, enzovoorts. 

Zeven keer per jaar wordt, 
voorafgaand aan een 
verenigingsbijeenkomst, 
het verenigingsblad 
USCA Post toegestuurd. 
Naast gegevens over de 
bijeenkomsten treft u er 
de veilinglijsten, achter
grondinformatie, tips & 
trucs en allerlei andere 

geltentoonstellingen in 
Nederland, adresgegevens 
van filatelistische bibli
otheken en postmusea 
in het buitenland etc. 
Vraag ons waarnaar u op 
zoek bent en wij zullen 
uhelpen. Wilt uopde 
computer publicaties lezen 
ga dan naar het onderdeel 
Digitale publicaties. 
Indien u lid bent van een 
bij de KNBF aangesloten 
vereniging (op vertoon 

verenigingen. De gespe
cialiseerde vereniging 
'Gabriel' viert haar 65 jarig 
bestaan. Dit aantal jaren 
geldt ook voor de vereni
ging 'Dai Nippon'. De ver
eniging 'Zuid West Pacific' 
bestaat inmiddels 45 jaar. 
De gespecialiseerde vereni
ging 'Skandinavië' is ook al 
50 jaar actief. De contact
groep van de 'Maxima fila
telie' zal dit jaar ook actief 
zijn en als laatste noemen 

nuttige en leuke informa
tie in aan. 
De bijeenkomsten zelf 
worden, op zaterdag of 
zondag, georganiseerd in 
de maanden september 
tot en met mei en vinden 
op diverse locaties en 
verspreid over het land 
plaats. 
Tijdens de bijeenkomst 
kan worden deelgeno
men aan de veiling, maar 

ook is er gelegenheid tot 
ruilen, kopen en verkopen. 
Deelname aan de veiling 
is voorbehouden aan de 
leden van de vereniging. 
Verder geeft de vereni
ging de mogelijkheid om 
boeken te lenen uit de zeer 
ruim gesorteerde biblio
theek. 
Daarnaast zijn er nog tal 
van andere activiteiten 
waaraan deel kan worden 
genomen zoals de nieuw
tjesdienst en de rondzen
dingen. 
Tijdens USCAPEX 2010 is 
ter gelegenheid van het 
40jarig jubileum van 

van uw Bondspas) of de 
NVPH, dan heeft u gratis 
toegang tot de dienstver
lening van de Bondsbi
bliotheek. Wilt u met een 
groep komen, maakt u dan 
s.v.p. op voorhand een 
afspraak. 
Voor informatie over het 
bezoekadres, de ope
ningstijden en telefoon 
en email gegevens zie 
onderdeel Contact KNBF 
van deze website. 

wij 'Zuidelijk Afrika' met 
hun jubileum. Daarbuiten 
zullen er nog de nodige 
verzamelaars zijn die in 
categorie 1 en 2 deel willen 
nemen. De uiterste aanmel
dingsdatum voor Postex is 
30 april 2013. Aanvragen 
voor aanmeldingsformulie
ren kunt u doen bij de heer 
Ben Mol, Drossaardlaan 21, 
4143 BD Leerdam. 

Leen Louwerse 

de vereniging het boek 
Stamps & More gepresen
teerd. Het jubileumboek 
gaat over de filatelie 
van USA en Canada in al 
zijn facetten. Stamp & 
More is samengesteld uit 
inzendingen van leden. De 
artikelen geven een goed 
beeld van wat er zoal bin
nen de vereniging verza
meld wordt. En vooral ook 
wat de leden inspireert 

en wat ze zo aantrekkelijk 
vinden in hun verzamel
gebied. 
U ziet het, USCA is een erg 
actieve vereniging die 
veel voor haar leden doet. 
Lid worden? Neem dan 
contact op met de secre
taris van de vereniging: 
Bas Kee, telefoon 029725 
02 05. Informatie over de 
vereniging kunt u vinden 
op www.usca.nl. 

Paul Walraven 

VERENIGING VOOR USA EN CANADA FILATELIE 
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WIJ LAZEH VOORU 
Samenstelling: 
Nederlandse tijdschriften: John Dehé, johndehe@gmail.com 
Buitenlandse bladen: Edwin Muller, edwin.muller@kpnmail.nl 

BINNENLANDSE 
BLADEN 

Nooit compleet 
Het eerste nummer van de 
i6e jaargang van Filitalia 
bevat een aantal interes
sante artikelen. Opvallend 
is ook een oproep van ir. 
M. Hartkamp om de strijd 
aan te gaan met enkele 
beruchte 'falsarissen' op 
Ebay en Delcampe. Met 
name een handelaar 
die op Ebay actief is als 
Postzegel Apart levert heel 
gevaarlijke vervalsingen. 
Hartkamp zoekt naar mo
gelijkheden om daar een 
politiezaak van te maken. 
Vincent Prange, voorzit
ter van de vereniging van 
Italië-verzamelaars, filo
sofeert over de vraag tot 
hoever een verzamelaar 
moet/wil gaan. Wanneer is 
een verzameling com
pleet? Nooit, waarschijn
lijk, want altijd is ergens 
verdieping of verbreding 
mogelijk. Een artikel van 
Leo van der Meer sluit daar 
deels op aan. Hij begon -
in het verlengde van zijn 
postzegelverzameling 
Italië - met het verzame
len van militaire kaarten 
uit de Eerste Wereldoorlog. 
Toen hem na enkele jaren 
duidelijk werd hoe enorm 
groot dit verzamelgebied 
is, besloot hij er niet mee 
door te gaan. Toch biedt 
zijn 'beginnersverzame
ling'nog voldoende 
aanknopingspunten 
voor wat bespiegelingen 
over de gruwelijkheden 
van die oorlog en de 
rolvan Italië daarbij. 
Zo zijn van de 600.000 
Italiaanse soldaten die 
krijgsgevangen werden 
gemaakt, er 100.000 in 
gevangenschap omgeko
men, veel meer dan van 
andere nationaliteiten. 

De oorzaak? De weigering 
van de Italiaanse regering 
om voedselpakketten en 
kleding naar hun gevan
gen genomen onderda
nen te sturen, wat een 
verplichting was volgens 
de Haagse Conventie van 
1907. Ook gaven de autori
teiten geen toestemming 
om persoonlijke pakket
ten te versturen. Ze zagen 
de krijgsgevangenen, In 
ieder geval de meeste, als 
deserteurs die geen steun 
verdienden. Een ding is 
zeker: kennis van deze 
vreselijke oorlog is nodig 
om de posthistorie uit deze 
tijd te begrijpen. 

plaatsnamen die je in de 
stempelcatalogiof de 
oude 'Postboeken' van 
de PTT niet tegenkomt, 
omdat er in die plaatsen 
geenpostinstellingen 
gevestigd waren, zoals de 
buurtschappen Cruquius, 
in de buurt van het ge
maal, of Burgerveen. Geen 
postkantoor te bekennen, 
maar wel stempels met 
die namen van bedrijven 
die er gevestigd waren. 
Andere voorbeelden: Hol
thees, Nooitgedacht, We-
zuperbrug. Bij Maasvlakte 
en Botlek gaat het om 
industriegebieden die met 
een postcode en een naam 
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Moderne geschiedenis 
De vierkoppige redactie 
van De Kartelrand (De 
Globe, Wageningen) 
komt twee keer per jaar 
met een opvallend Infor
matieblad voor de leden. 
Het is naar mijn weten het 
enige verenigingsblad dat 
twee keer per jaar uitkomt, 
het is in ieder geval het 
enige blad dat ineen 
spiraalband gebonden de 
leden bereikt. 
'Moderne Postgeschiede-
nis' is een van de verza-
melgebieden van redac
teur Bert van Marrewij k en 
daar draagt aflevering 34 
(februari 2013) de sporen 
van. Machinestempels van 
de landelijke sorteercentra 
met nummer, verrassende 
namen in frankeerma
chinestempels, pos
tale stickers en vignetten, 
baliefrankeerstroken, het 
krijgt allemaal zijn warme 
aandacht. De andere 
redactieleden vullen hem 
mooi aan met artike
len over (onder meer) 
opmerkelijke afdrukken 
van puntstempels en 50 
jaar Irian Barat, met enkele 
mooie afbeeldingen in 
kleur. 
Bij de verrassende namen 
in frankeermachine
stempels gaat het om 

toch een eigen (postale) 
identiteit kregen. 
Dat je over postale etiket
ten een prachtig boek 
kunt schrijven, bewezen 
Ot Louw en Arie Zonjee 
met hun studie over 
expresse-brieven. Bert 
van Marrewij k zit nog in 
het vergaarstadium en 
toont ons een indrukwek
kende verzameling van 
allerlei stroken, vignet
ten en stickers waarmee 
PostNL tegenwoordig de 
poststukken 'aankleedt': 
aangetekende brieven, 
pakketten, retourzen
dingen, overvolle of te 
kleine brievenbussen, 
onjuiste adresseringen, 
geen gehoor, je kunt het 
zo gek niet bedenken of ze 
hebben er bij PostNL iets 
voor. Mooie filatelie: veel 
onderzoek- en puzzelwerk 
en het houdt nooit op. 

Praclitige beelden 
2013 is een lustrumjaar 
voor de in 1983 opgerichte 
V.K.M., de Vereniging 
voor Kinderpostzegels 
en Maximafilie. Het is 
een actieve vereniging, 
dus zijn er tentoonstel-
lingsplannen en komen er 
ongetwijfeld bijzondere 
zegels én maximumkaar-
ten. In ieder geval moet 

deel III van 'het Handboek' 
verschijnen en wordt er 
gewerkt aan een stuk 
over maximumkaarten 
in de NVPH-catalogus 
2014. Dat zal een mooie 
gelegenheid zijn om nog 
eens het verschil duidelijk 
te maken tussen échte 
maximumkaarten en de 
in serie geproduceerde 
kaarten van bijvoorbeeld 
'deMolenreeks'. 
Bulletin 112 van de V.K.M, 
laat tientallen voorbeel
den van zulke goede 
kaarten zien, voorzien van 
de nodige toelichting en 
volledig in kleur. Voorzit
ter Edward Froon vult een 
flink deel van dit Bulletin, 
onder meer met een ruim 
verslag van de 23e Dag der 
Maximafilie in Luxemburg. 
Het was een geanimeerd 
en leerzaam treffen, zo 
wordt wel duidelijk, waar 
heel veel moois te zien 
was. Opmerkelijk is dat 
de jury (onder voorzit
terschap van 'onze' Frans 
Hermse) al voor de officiële 
opening van de tentoon
stellingzijn werk gedaan 
had, zodat iedereen 
meteen kon zien waar 
de topcollecties hingen. 
Bij enkele Nederlandse 
inzendingen waren veel 
kaarten met persoonlijke 
zegels te bewonderen, die 
onder bepaalde voorwaar
den volgens de nieuwe 
FlP-regels getoond mogen 
worden. 

Edward Froon schreef ook 
over historische bui
tenplaatsen en over het 
Amsterdamse Comité voor 
Kinderpostzegels in 1975 
(Vier Heemskinderen). 
Ronald van der Leeden 
laat zijn licht schijnen 
over sportieve tekenkunst 
en sportlegendes en 
informeert de leden over 
de kaarten die door de 
nieuwtjesdienst verzorgd 
worden. De vereniging is 

op dat front een van de 
actiefste verenigingen in 
Europa. Een prachtig blad, 
ruimhartig geïllustreerd, 
een bruisende club, een 
koninklijkenaam. 

Leerzaam 
Zelfs voor mensen van 
wie het hart niet meteen 
sneller gaat kloppen bij 
het zien van een snelle of 
oude motor, heeft het blad 
van de Motor Filatelisten 
Nederland heel wat te 
bieden. Voor me ligt een al 
weer bijna bejaard jubile
umnummer uit juni 2012. 
Motoren staan ook 
(vaak zelfs!) op uitgiften 
van landen die we niet 
helemaal serieus moeten 
nemen ('Zegelspuwers'). 
Hans de Kloet legt uit hoe 
zulke uitgiftes tot stand 
komen. Zo verzorgt het in 
Brussel gevestigde bureau 
Stamperija de zegels van 
meer dan 20 landen, 
waaronder de uitgiftes 
van de Comoren, de beide 
Congo's, Guinee Bissau, 
Guinee Republiek, Sao 
Tomé e Principe, Benin, 
Korea DPR. De Kloet: 'En 
daar krijgen we onze 
albums wel mee vol. Door 
hen uitgebrachte zegels 
worden door hen in vel, in 
blok en single blok en nog 
meer vormen in onze ma
gen gesplitst'. Ze worden 
opgenomen in officiële 
catalogi, de landen staan 
geregistreerd bij de UPU, 
het lijkt allemaal officieel, 
maar op een echt gelopen 
brief zullen ze zelden of 
nooit te bewonderen zijn. 
De Kloet staat ook stil bij 
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de Indonesische Weense 
drukken, uitgegeven 
door wat in de ogen van 
Nederland een 'rebellenre
gering' was. Gesouffleerd 
door specialist Leo Vosse, 
gaat hij in op de achter
gronden van het verschil 
tussen de Repoeblik en 
RepublikVarianten in deze 
serie. Uiteraard was een 
zegel met twee motoren 
erop de aanleiding. Maar 
zijn die zegels nu wel of 
niet serieus te nemen? 
Voor en tegenstanders 
zijn het heel erg met 
elkaar oneens. Een ding 
lijkt vast te staan: ze zijn 
nooit geldig geweest voor 
frankering. 

Altijd iets te lezen 
Een vereniging met een 
eigen bibliotheek, dat 
kom je niet zo heel vaak 
meer tegen. Maar bij 
Novioposta (Nijmegen) 
hebben ze er in wijkcen
trum 'De Klokketoren' zelfs 
een eigen ruimte voor 
gekregen, voorzien van 
rekken en vloerbedekking 
die door een meelevende 
middenstander gratis 
werd geleverd. Nu nog een 
bibliothecaris en het lenen 
kan beginnen. 
Het verenigingsblad ziet 
er altijd prima uit en bevat 
steevast een of meer arti
kelen op niveau. Het helpt 
natuurlijk als je Jos Stroom 
als auteur kunt inzetten. 
Aflevering 200 gaat over 
reclamehandstempels. 
Stroom heeft daar samen 
met Cees Jansseneen 
mooi boek over geschre
ven (Catalogus Reclame
handstempels 19251970) 
en belicht voor Novioposta 
de reclamestempels die 
in de regio gebruikt zijn. 
Ubbergen was de eerste 
gemeente in de regio 
Nijmegen die van de mo
gelijkheid gebruik maakte 
om zichzelf op de kaart te 
zetten. Ook Beek bij Nijme
gen en Berg en Dal werden 
in het project betrokken. 
Als sterke punten bracht 
men naar voren: de lage 
belastingen, de gunstige 
ligging, de recreatiemo
gelijkheden in de zomer, 

het natuurschoon en de 
fraaie buitenverblijven. 
De slogans lagen in de lijn 
van de PTTvoorschriften: 
de reclame moest een 
algemeen belang dienen. 
Ook Semmel, Eisten 
Groesbeek hebben in deze 
streek reclame voor zich
zelf gemaakt. Daarover zal 
in een volgende aflevering 
gepubliceerd worden. Dit 
nummer van Novioposta 
is  met een aantal oudere 
nummers  ook op de web
site van de vereniging te 
lezen: www.noviopost.nl. 

BUITENUNDSE BUDEN 

Even zwegen de kanon
nen... 
....en klonk er muziek 
door de loopgraven. Op 
25 december 1914 was dit 
even werkelijkheid aan het 
westelijk front. Sinds begin 
oktober zaten de troepen 
al tegenover elkaar in de 
loopgraven, terwijl de oor
log eigenlijk binnen een 
maand voorbij had moeten 
zijn. Het kerstbestand van 
1914 ontstond spontaan. 
Soldaten gingen liederen 
zingen, wensten elkaar 
vrolijk kerstfeest vanuit 
de loopgraaf en waagden 
zich voorzichtig in het 
niemandsland. Op ver
scheidene plaatsen werden 
velddiensten gehouden, 
werd er kans gegeven om 
de doden te begraven 
en soms werd er zelfs 
onderling gevoetbald. 
Bij Diksmuide(waarde 
afstand tussen de troepen 
slechts enkele tiental
len meters was) vroegen 
Duitse troepen aan de 
Belgen of er een priester in 
de buurt was. Men wilde 
een gouden monstrans 
overdragen die in de kel
der van een veldhospitaal 
was gevonden. Het beeld 
dat het overal gebeurde 
klopt in elk geval niet. Aan 
de geallieerde kant waren 
het vooral de Engelsen die 
wilden verbroederen met 
de vijand, terwijl aan de 
Duitse zijde vooral Beierse 
en Saksische troepen toe
nadering zochten. Veel 
officieren keurden dit 
uiteraard niet goed, maar 
tot in januari waren op 
sommige plaatsen solda
ten niet echt van plan op 
de vijand te schieten. Bel
gaphil nummer 29 vertelt 
dit verhaal en toont hierbij 
poststukken van eenheden 
waarvan bekend was dat 
ze mee hadden gedaan 
aan het kerstbestand. 
Poststukken van kerst 1914 
zitten er helaas niet bij. 
Even verder in het blad 
nog een artikel dat betrek

king heeft op de grote 
oorlog, of eigenlijk het 
einde ervan. In een fraai 
geïllustreerd artikel wordt 
getoond hoe de post in 
Brussel weer langzaam 
gaat functioneren. Dit is 
niet zo makkelijk als het 
lijkt: er zijn alleen Duitse 
bezettingszegels aan de 
loketten welke niet geldig 
meer zijn. Dat geldt ook 
voor de Belgische zegels 
en postwaardestukken van 
voor de oorlog welke reeds 
in 1915 ongeldig zijn ver
klaard. Frankering gebeurt 
provisorisch, vaak met een 
PORT PAYE stempel. 
Dit fraaie blad van de 
Koninklijke Landsbond 
der Belgische Postzegel
kringen is niet in de losse 
verkoop te verkrijgen. 
Oudere nummers zijn te 
downloaden via internet 
op http://www.klbp.be/ 
data/belgaphilnl/. Wil men 
ieder kwartaal een nieuwe 
Belgaphil ontvangen, dan 
moet men lid worden van 
een bij de KLBP aange
sloten vereniging. Een 
uitstekende keuze is dan 
de studiekring Wereld
oorlog I en II. Voor slechts 
20 euro per jaar krijgt men 
dan naast de Belgaphil 
ook nog vier keer per jaar 
het uitstekende blad van 
deze vereniging alsmede 
regelmatig een speciale 
publicatie. Ook kan 4 keer 
per jaar onder het genot 
van een Belgisch biertje de 
bijeenkomst met veiling in 
jezusEik worden bezocht. 
In het januarinummer van 
2013 staat een zeer uitge
breid en kleurrijk geïllu
streerd artikel over de Bel
gische censuur tijdens de 

Eerste Wereldoorlog en een 
artikel over Amerikaanse 
geheime projecten tijdens 
de tweede wereldoorlog. 
Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met de 
voorzitter: 
piet.vansanOskynet.be. 

Het is maar dat u het 
weet 
The American Philatelist 
is het maandblad van 
the American Philatelie 
Society. Naast diverse 
leesbare artikelen, heeft 
men er geen moeite mee 
om af en toe het podium 
te bieden aan lezers die 
hun mening willen geven. 
Soms zitten daar behoor
lijke azijnpissers bij. Zo 
ook in het februarinum
mer van 2013. Maar liefst 3 
kantjes worden ingeruimd 
voor een verzamelaar die 
duidelijk wil maken uit 
hoe hij zijn rondzendingen 
het liefst ziet. (voorde 
duidelijkheid, het betreft 
hier circuits van de APS 
waar men zich voor kan 
inschrijven). Of beter, hij 
vertelt hoe het niet moet. 
Zo stelt hij geen prijs 
op beschadigde zegels, 
zegels welke met plakband 
zijn vastgemaakt (zelfs 
niet als dat speciaal plak
band is), klemstroken die 
met plakband zijn dicht 
geplakt, postfrisse zegels 
met vingerafdrukken op 
de gom, zegels waar op de 
achterkant geschreven is, 
boekjes waarin zo geschre
ven is dat de afdruk van de 
tekst op de zegel te lezen 
is, boekjes welke al door 
meer dan 5 fanatieke ko
pers zijn gezien en boekjes 
met zegels welke tegen 

meer dan 50 % catalogus
waarde worden geprijsd. 

Nationale parken 
Op de voorpagina van de 
Gibbons Stamp Monthly 
van februari 2013 staat een 
zegel van de VS gewijd 
aan het Yellowstone Park. 
De Verenigde Staten waren 
het eerste land ter wereld 
dat nationale parken heeft 
ingesteld. Het eerste park 
was het Yellowstone Park 
dat werd ingesteld door 
President Ulysses Grant. In 
1934 verscheen een fraaie 
emissie van 10 zegels 
waarin naast de fraaie 
zegel van de voorpagina 
9 andere parken werden 
getoond waaronder Grand 
Canyon en Yosemite Natio
nal Park. De serie behoort 
tot de meest geliefde 
vooroorlogse Amerikaanse 
series. Dat dit ook al zo was 
toen de serie net uit was, 
blijkt uit het feit dat er in 
de jaren erna maar liefst 3 
speciale blokjes met zegels 
uit deze emissie worden 
uitgegeven. Een artikel 
van 6 pagina's beschrijft 
deze emissie zowel thema
tisch als filatelistisch. 

Een ander artikel behan
delt de beroemde Franse 
zaaier emissie welke zich 
zeer goed leent voor 
specialisatie. Maar liefst 8 
papiersoorten worden ge
noemd waarvan er 6 niet 
in de normale catalogus 
worden genoemd. Het arti
kel gaat in op druktechnie
ken, velgroottes, boekjes 
en rolzegels. 

In hetzelfde blad een 
nieuwsberichtje over de 
olympische uitgifte. Op 31 
december liep voor Royal 
Mail het contract af om 
olympische merchandise te 
verkopen. Daarom zijn per 
1 januari de zegels met me
daillewinnaars niet meer te 
koop. Het lijkt erop dat de 
postzegelhandel hier direct 
op reageert want de prijzen 
zijn gelijk verdubbeld. 
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FRANKEREN MET 
GULDENZEGELS 

STOPT 
EDWIN VOERMAN, ROTTERDAM 

Frankeergeldigheid van in guldens luidende waarden van Nederlandse 

postzegels vervalt per i november aanstaande. Edwin Voerman, 

Rotterdam geeft een analyse van de reacties in de markt. 
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Inleiding 
Voor het eerst sinds 31 december 1985 wordt de 
frankeergeldigheid van Nederlandse postze
gels ingetrokken zonder inruilmogelijkheid. 
PostNL vindt de termijn van negen maanden 
waarin de guldenzegels nog mogen worden 
opgebruikt voldoende. Volgens het postbe
drijf worden er steeds minder guldenzegels 
geplakt, terwijl de kosten voor het verwerken 
gelijk blijven. Deze eenzijdige maatregel heeft 
flinke consequenties voor de waarde van de 
nog circulerende ongebruikte zegels. Laten 
we eens kijken wat de gevolgen zijn voor de 
verschillende marktpartijen en ons de vraag 
stellen of het nemen van een eenzijdige maat
regel wel zomaar kan. 

Gevolgen voor de verzamelaar 
De echte verzamelaar wordt door het recente 
besluit van PostNL in beperkte mate gedu
peerd. Een verzamelaar heeft aan hooguit 
enkele zegels per uitgifte voldoende voor zijn 
collectie en het vervallen van de frankeergel
digheid en ten gevolge daarvan het dalen van 
de waarde van zijn zegels vertegenwoordigt 
geen reëel verlies. Geen enkele verzamelaar 
heeft ooit een collectie modern Nederland 
postfris gekocht met de f ran keerwaarde in zijn 
achterhoofd. Dat de verkoopbaarheid van zijn 
collectie met het vervallen van de frankeergel
digheid van de guldenzegels nu een gevoelige 
tik krijgt, is 'all in the game'. Rechttoe recht
aan collecties ongebruikt Nederland worden 

momenteel nog vrijwel uitsluitend verkocht 
vanwege de waarde van de frankeergeldige 
zegels, maar het vervallen van die frankeergel
digheid moest er eens van komen. Dat de ver
koopbaarheid van dergel ij ke verzamel Ingen 
sowieso hard terugloopt, daar kan PostNl niets 
aan doen. Gevoelsmatig kan het vervallen van 
de frankeergeldigheid van de guldenzegels 
wel degelijk een negatieve rol spelen bij verza
melaars en daarmee de filatelie schaden, maar 
dat ligt per geval anders. Een verzamelaar die 
willens en wetens meer zegels aangeschaft 
heeft dan noodzakelijk voor zijn collectie, is in 
feite een speculant en loopt bewust voorraad
risico. Voor verzamelaars heeft het einde van 
de geldigheid van de guldenzegels ook een 
voordeel: eindelijk is het afgelopen met het 
wegplakken van die zegels op de huidige post 
die daarmee ongewild elke keer weer getuigen 
van de treurige staat van de moderne filatelie. 
Door het verdwijnen van de guldenzegels zul
len er meer eurozegels worden gebruikt en dat 
is voor de verzamelaar van modern materiaal 
goed nieuws. 

Gevolgen voor handel en veilingen 
De reguliere postzegelhandel die er een 
normale voorraad op nahoudt, zal met de 
maatregel niet blij zijn, maar wordt in beperkte 
mate getroffen. Of je wilt of met, als handelaar 
moet je deze zegels nu eenmaal op voorraad 
hebben en het bezit ervan behoort tot het nor
male ondernemersrisico. Anders ligt het met 

de handel in frankeergeldige guldenwaarden. 
Bij deze handel gaat het om grote aantallen 
zegels tegelijk die feitelijk geen verzamelob
ject meer vormen. Het verzamelaspect van 
deze zegels zal m de toekomst ook niet meer 
terugkeren. De markt voor moderne emissies 
is immers totaal verzadigd en ten gevolge van 
de demografische ontwikkeling van Neder
land mag worden verwacht dat de vraag naar 
modern postfris Nederland de komende jaren 
alleen maar verder zal afnemen. Het overschot 
dat nu circuleert, is het gevolg van het feit dat 
er destijds zowel door verzamelaars als specu
lanten in het groot een veelvoud aan zegels is 
gekocht met het uitsluitende doel om geld te 
verdienen. 

Bij de massahandel in postfris is slechts de 
frankeergeldigheid van de zegels voor de 
nominale waarde het handelsobject. Een even
tuele toeslag is natuurlijk allang afgeschreven. 
De waarde van deze zegels wordt bepaald door 
de vraag van grootverbruikers zoals bedrijven 
en verenigingen die voor een lager bedrag dan 
het vigerende tarief hun post toch rechtsgeldig 
kunnen versturen. Voor deze categorie spelers 
op de markt is de recente PostNL maatregel 
zuur, maar daar staat tegenover dat er nog 
ruim elf jaar na invoering van de euro goed 
geld aan dit voor de verzamelaarsmarkt 
overtollige materiaal is verdiend. Er bestond 
geen garantie dat dit lucratieve spel onbeperkt 
doorgang zou kunnen blijven vinden. Met 



name voor de verenigingen betekent de zojuist 
aangekondigde maatregel een aanzienlijke 
verhoging van hun portokosten, een niet on
belangrijke kostenpost van de begroting. 

De handel in frankeergeldig postfris Neder
land beroept zich op de verplichtingen van de 
posterijen om een dienst te leveren voor het 
nominale bedrag dat op de postzegels staat. 
De postzegels vertegenwoordigen immers een 
dienst van transport en bezorging. Of dit juri
disch juist is, zal nog nader moeten worden ge
toetst, want PostNL stelt zich op een heel ander 
standpunt. (Zie verder onder 'Juridische- en 
andere aspecten'). Overigens is het merendeel 
van de bijzondere uitgiften natuurlijk nooit 
aangeschaft om er een postale dienst mee te 
betalen. En als je dan ook nog eens elf jaar de 
tijd krijgt je voorraad weg te plakken, heb je nu 
toch werkelijk weinig reden tot klagen meer, 
zou je zo denken. Er wringt dan ook iets bij de 
claim van de handel om voor 100% te worden 
gecompenseerd voor zegels die al jaren op 
de markt circuleren voor een fractie van de 
nominale waarde. Wie nu nog met zijn vingers 
tussen de deur zit, heeft nooit stilgestaan bij 

de gedachte dat PostNL wel eens een einde 
zou kunnen maken aan de lucratieve handel in 
frankeergeldige zegels. 

Ook de Nederlandse postzegelveilingen zijn 
niet blij met de door PostNL aangekondigde 
maatregel. Veel eenvoudig materiaal werd 
uitsluitend nog verkocht vanwege de waarde 
die de frankeergeldige zegels vertegenwoor
digden en die komt nu te vervallen. Vermoede
lijk zal veel materiaal in de toekomst onver
koopbaar blijken en inzenders zullen moeten 
afwachten of de veilingen hun inzendingen 
überhaupt nog accepteren. De meest logische 
consequentie zal zijn dat de gemiddelde kavel
grootte zal toenemen om tenminste nog enige 
reële waarde aan te bieden. 

Vergelijking met de gang van zaleen in 
andere landen 
In landen als bijvoorbeeld Duitsland, Portugal 
en Ierland werden de zegels in de oude valuta 
bij invoering van de euro al direct of vrij snel 
na invoering ongeldig verklaard onder afkon
diging van een beperkte periode waarin de 
oude zegels konden worden ingeruild voor ze
gels in de nieuwe valuta. PTT heeft destijds niet 
voor de inruiloptie gekozen onder beëindiging 
van de frankeergeldigheid, maar die in stand 
gelaten. Duitsland hanteerde destijds een 
omruilperiode van een jaar. De markenzegels 
werden zes maanden na invoering van de euro 
ongeldig verklaard op t juli 2002 en de Duitse 

posterijen boden bezitters van markenzegels 
de gelegenheid tot omruiling tot eind 2003. 
Vermeend gedupeerde bezitters van mar
kenzegels zijn destijds naar de rechter gestapt, 
maar die bepaalde dat de Duitse postdienst 
het recht had de markenzegels ongeldig te ver
klaren mede omdat de omruiltermijn van 1 jaar 
redelijk werd geacht en met het publiek duide
lijk gecommuniceerd was. Dat het ook anders 
kon bewijst Luxemburg waar de franczegels 
nog een jaar geldig bleven na introductie van 
de euro tot einde 2002. Omruilen kon niet en 
na 2002 verloren deze zegels hun geldigheid 
zonder enige compensatie. In dat licht is een 
overgangsperiode van negen maanden die 
PostNL nu hanteert op zich te verdedigen. 

Juridische- en andere aspecten 
De vraag Is of PostNL de frankeergeldig
heid van de guldenzegels wel zomaar mag 
beëindigen? Wee/t zij daartoe het recht? 
Ie zou zeggen van niet, want de zegels zijn 
verkocht met een in beginsel onbeperkte 
geldigheidsduur. Weliswaar was en is het aan 
de posterijen om te bepalen welke zegels nog 
geldig zijn en welke niet, maar dan wel tegen 

een omruilverplichting zoals dit altijd in de 
algemene voorwaarden van de rechtsvoorgan-
gers van PostNL heeft gestaan. Deze bepaling 
is in de voorlaatste versie van de algemene 
voorwaarden van 2011 verdwenen. PostNL mag 
zijn voorwaarden nu eenmaal wijzigen. Artikel 
14.4 van de actuele voorwaarden van PostNL 
bepaalt dat ongeldig verklaarde zegels niet 
worden teruggenomen. Voorwaarde voor de 
rechtsgeldigheid van een dergelijke wijziging 
van de algemene voorwaarden is wel dat 
die voorgenomen wijziging vooraf duidelijk 
aan het publiek kenbaar is gemaakt en de 
posterijen niet al op het moment van wijziging 
in gedachten hadden de frankeergeldigheid 
van de guldenzegels te beëindigen wat op 
kwade opzet zou wijzen. Ga dat laatste maar 
eens aantonen! PostNL beweert de voorgeno
men wijziging aan de Onafhankelijke Post en 
Telecommunicatie Autoriteit (OPTA), die als 
toezichthouder optreedt, te hebben voor
gelegd. Deze zou tegen dit voornemen geen 
bezwaren hebben geuit. Navraag bij de OPTA 
leert dat de voorgenomen wijziging van de 
algemene voorwaarden helemaal niet aan de 
OPTA is voorgelegd. PostNL was daartoe ook 
niet verplicht, want zij mag haar algemene 
voorwaarden in eigen beheer wijzigen. PostNL 
heeft regelmatig regulier overleg met de OPTA 
en afgelopen januari heeft PostNL aan de OPTA 
gemeld wat zij van plan was met de gulden
postzegels. Aangezien de OPTA helemaal 
geen bevoegdheid heeft op het gebied van 

postzegels, heeft die instantie dat 'voor ken
nisgeving' aangenomen. Je kunt je de vraag 
stellen wat PostNL voor ogen heeft gehad met 
het naar buiten brengen van hun melding aan 
de OPTA van hun voornemen tot beëindiging 
van de frankeergeldigheid van de guldenze
gels. Bewuste misleiding? De indruk wekken 
dat een toezichthoudende instantie akkoord 
zou zijn? Een aanval op het besluit van PostNL 
om de frankeergeldigheid van de guldenzegels 
te beëindigen zal zich dus moeten richten op 
de rechtsgeldigheid van de aanpassing van de 
algemene voorwaarden waaruit de mogelijk
heid tot omruil van de zegels is verdwenen. 
Op grond van artikel 25 van de algemene 
voorwaarden van april 2009 kon PostNL haar 
algemene voorwaarden wijzigen, maar treden 
wijzigingen en aanvullingen pas in werking na 
bekendmaking hiervan middels publicatie in 
tenminste drie in Nederland landelijk verschij
nende dagbladen. Hiervan is niets gebleken. 
PostNL stelt zich op het standpunt dat er met 
de simpele verkoop van postzegels aan het 
publieksven overeenkomst tot dienstverle
ning tussen de posterijen en de koper van de 
postzegels tot stand komt. Die overeenkomst 

komt pas tot stand op het moment waarop 
de postzegel in de vorm van een op een brief 
aangehechte kwijting weer terugkomt bij de 
posterijen als een in de bus geworpen brief of 
als een aan het loket aangeboden stuk. PostNL 
stelt dat de verplichting tot het publiceren van 
de wijziging van haar algemene voorwaar
den slechts betrekking heeft op het terrein 
dat onder de 'uitvoeringsovereenkomst' (de 
universele postdienst) valt. Het al of niet geldig 
verklaren van postzegels met al of niet een 
omruilregeling valt daar niet onder, zo stelt 
PostNL bij monde van haar persvoorlichter. 
Een eventuele aantasting van het besluit van 
PostNL zal zich dus op de juridische houdbaar
heid van dit door PostNL ingenomen standpunt 
moeten richten. 

De vraag rijst dan of het ook redelijk is wat 
PostNL doet. Die vraag zal verschillend worden 
beantwoord, afhankelijk van ieders positie. 
Wie nog met een grote voorraad zit opge
scheept die onmogelijk voor t novemlDer kan 
worden verkocht of weggeplakt zal deze vraag 
anders beantwoorden dan de verzamelaar die 
één of twee serietjes in zijn album heeft zitten. 
Het was natuurlijk eleganter geweest om 1 
januari 2014 als einde der geldigheid te nemen 
en zo de gelegenheid te bieden de kerstpost 
nog met oude zegels te frankeren. De datum 
van 1 november zal dus wel niet toevallig zijn 
gekozen. Ook met betrekking tot dit laatste 
aspect was de reactie van PostNL desgevraagd 



onbevredigend: men vindt de termijn van ne
gen maanden alvorens de frankeergeldigheid 
te beëindigen wel voldoende. Punt. 

Tenslotte de vraag of het verstandig is wat 
PostNL doet. Zij mag ervan uitgaan dat veel 
verzamelaars toch wel door zullen gaan met 
het kopen van nieuwe uitgiften wanneer de 
teleurstelling van de waardedaling van hun 
materiaal eenmaal is verwerkt. Uit het veld 
worden al wel signalen opgevangen van 
verzamelaars die hun abonnement bij de 
Collect Club van PostNL hebben opgezegd, 
maar vermoedelijk blijft de reactie beperkt. 
Uit public relations oogpunt is de maatregel 
een misser. PostNL en haar rechtsvoorgan-
gers hebben altijd goed geld verdiend aan 
de belangstelling van verzamelaars. Een wat 
nettere behandeling van deze trouwe klanten 
was wel op zijn plaats geweest. Maar de tijden 
dat de directie der posterijen zich om dit soort 
overwegingen bekreunde ligt ver achter ons. 
Winstmaximalisatie en 'shareholdersvalue' 
voeren de boventoon, zoals de kranten ons 
dagelijks leren Overigens zijn diegenen 
die menen dat er met het beëindigen van de 
frankeergeldigheid van de guldenzegels direct 
een verplichting van ca. € 50 miljoen vrij zou 
vallen ten gunste van het resultaat van PostNL, 
verkeerd geïnformeerd. Voor de guldenzegels 
voerde PostNL al geruime tijd geen verplich
ting meer op. De huidige verplichting heeft 
betrekking op de eurozegels. 

Standpunt NVPH en KNBF 
De Nederlandse Vereniging van Postzegel 
Handelaren (NVPH) stelt dat zij tot voor 
kort altijd de verzekering van PostNL heeft 
gekregen dat de aanschaf van postzegels kon 

worden beschouwd als de investering in een 
waardepapier. Ook de Collect Club van de 
posterijen heeft zwaar op dit aspect ingezet 
en daarmee velen verleid tot de aanschaf van 
postzegels waarvan zij meenden dat die een 
echte waarde vertegenwoordigden. De NVPH 
acht de door PostNL aangekondigde maatregel 
dan ook schadelijk voor de filatelie waarvan 
zij het belang verdedigt. Het is de breuk in het 
vertrouwen die ontstaan is door de op 28 janu
ari jl. aangekondigde maatregel die de NVPH 
momenteel doet overwegen naar de rechter 
te stappen, teneinde de maatregel ongedaan 
te maken en als dat niet lukt, deze dan toch 
in elk geval te verzachten. Oprekking van de 
geldigheidstermijn tot eind 2014 zou al veel 
van de pijn verzachten. De huidige resterende 
geldigheidstermijn van negen maanden wordt 
door de NVPH in het licht van het bovenstaan
de als onvoldoende beschouwd. 

De Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelis
ten Verenigingen (KNBF) is van mening dat met 
deze maatregel de bodem (de gegarandeerde 
f ran keerwaarde) onder de moderne postfris 
collecties uitvalt en daarmee de motivatie van 
de verzamelaar wordt aangetast. De KNBF wijst 

erop dat met name verenigingen, die middels 
het gebruik van guldenzegels momenteel 
profiteren bij de verzending van hun convoca
ties of clubbladen, nu ineens veel duurder uit 
zijn in een tijd waarin hun leden niet zitten te 
wachten op een contributieverhoging. De KNBF 
betreurt de maatregel van PostNL dan ook in 
hoge mate en stelt dat het bieden van een mo
gelijkheid tot inwisseling van de oude waarden 
wel het minste is dat PostNL in deze kwestie 
kan doen ter compensatie van de schade bij de 
verzamelaars. De KNBF heeft het bovenstaande 
schriftelijk aan de heer van Bijnen, commerci
eel directeur van PostNL, kenbaar gemaakt. 

Naschrift redactie: 
Overtollige guldenzegels kunnen nog altijd 
van pas komen om er mooie dingen mee te 
maken, zoals "De Postkamer" in Nijkerk doet. 
Niet alleen guldenzegels, maar ook andere 
zijn zeer welkom. 
De Postkamer 
Kleterstraat 21, 3862CA Nijkerk 
T: 033-2455920 
E: postkamer(ä)careander.nl 
www.depostkamernijkerk.nl 

NATmNALE POSTZEGELBEURS 
FIUFAIR 

Op vrijdag 19 en zaterdag 20 april 2013 opent de vierde nationale 

postzegelbeurs FILAFAIR 2013 haar deuren in de Maaspoort Sports & Events 

te 's-Hertogenbosch. De kwalitatief hoogstaande beurs voor verzamelaars, 

spaarders en filatelisten, geeft alle gelegenheid om nieuwe aanwinsten te 

vinden en informatie uit te wisselen. 

Breed en ruim aanbod 
De organisator "Stichting Hertogpost" heeft 
PostNL, samen met meer dan 25 gerenom
meerde standhouders bereid gevonden om 
op deze vierde nationale postzegelbeurs met 
een verkoopstand aanwezig te zijn. Door hun 
gevarieerde aanbod met een grote verschei
denheid aan postzegels, postzegelboekjes, 
poststukken, stempels, postgeschiedenis, 
postwaardestukken en filatelistische artikelen 
hopen we u iets te kunnen bieden. Tevens zijn 
er ook een aantal gespecialiseerde verenigin
gen aanwezig zoals de postzegelvereniging 
Duitsland, Vereniging van Persoonlijke Postze
gel Verzamelaars (VPPV), Kontaktgroep Spanje 
Portugal, Kontakt-Studiegroep ie emissie 
Nederland 1852, de KNBF Bondskeuringsdienst 
en een promotiestand van jeugd Filatelie 

Nederland (JFN), Hertogkids en Postex. Ook een 
aantal algemene regionale postzegelvereni
gingen zijn aanwezig met hun promotiestand 
zoals 's-Hertogenbosch (Hertogpost), Tilburg 
(VPT) en Drunen (Philatron). Al met al zeker de 
moeite waard om langs te komen. 

Er zal voor iedereen gelegenheid zijn om rond 
te neuzen in een zeer grote berg met tien 
centzegels en een overvolle stand met brieven, 
FDC's en postwaardestukken. Bij alle verkoop-
stands zal voldoende zitgelegenheid aanwezig 
zijn. De handelarenstands zijn ruim ingericht 
waardoor alles zeer overzichtelijk en ruimtelijk 
overkomt. De beurshal is ook voor rolstoel
gebruikers toegankelijk en zeer gemakkelijk 
begaanbaar. In de foyer is ruimschoots zitgele
genheid aanwezig om bij een kopje koffie, een 

broodje of een glaasje fris van gedachten te 
wisselen en de nieuwe aanwinsten te bekijken. 

Gratis pariceren bij Filafair 2013 
Parkeren bij de Maaspoort Sports & Events is 
gratis Het complex is eenvoudig te bereiken 
met het openbaar vervoer. Met stadsbus 
nr.68 (halte Maaspoortweg) of stadsbus nr.72 
(halte Burg. Godschaixstraat). De entreeprijs 
bedraagt € 4,00 per persoon per dag. Op 
vertoon van de KNBF Bondspas ontvangt men 
een serie attentiepostzegels, maar op = op! 
jeugdige verzamelaars tot 18 jaar mogen gratis 
naar binnen. Daarnaast ontvangt elke beta
lende bezoeker gratis een willekeurige post-
frisse "Persoonlijke Bossche Postzegel" voor de 
verzameling, zolang de voorraad strekt! 
Belangrijk is wel te weten dat deze vierde 
Filafair geen ruilbeurs is maar een postzegel
beurs. 

Voor meer informatie kunt u de website 
bezoeken: www.filafair.nl 
Maaspoort Sports & Events 
Marathonloop 1 te 's-Hertogenbosch 
Openingstijden: 
Vrijdag 19 april lo.oou tot 17.00U 
Zaterdag 20 april lo.oou tot 16.00U 

http://www.depostkamernijkerk.nl
http://www.filafair.nl


VOOR DE HOOGSTE PRIJS? 
PZH WIM DE NIJS 
Postzegelhandel Wim de Nijs koopt elke postzegelverzameling. Groot of klein, 
het maakt niets uit. 

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

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

Betaling geschiedt natuurlijk 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-Adam) 

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

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND-ÄLAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, 1^1 
6950 AA Dieren \ ^ 
Tel: 0313-419041 "" 
Fax:0313-413295 
e-mail pzhronh@bart nl 

ADVERTEREN? 
Bureau de Troye 
Telefoon 036 - 5 38 45 28 

, of info@)bureaudetroye.nl 

"DE ZUTPHENSE 
POSTZEGELHANDEL" 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
POSTZEGELS - " M Ï J N T E N - ' 

BANKBILJETTEN - ANSICHTKAARTEN 

Tel.: 0575 - 54 02 54 
Fax: 0^75-51 40 48 
E-mail: postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl 
W^^WM* www.dezutphensepostzegeihandel.nl 

Openingstijden. 
woensdag 13 30 u - 17.30 u. 
donderdag 10.00 u. - 17.30 u. 
vrijdag 10.00 u.-21.00 u. 
zater£g 10.00 u. - 17.00 u. 

http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:postmaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.dezutphensepostzegeihandel.nl


'ORANJE' DRUKT 
ZIJN STEMPEL 

BERT VAN MARREWIJK, WAGENINGEN 

i 

'Oranje' op postzegels 
De uitdrukkelijke aanwezigheid 
van 'Oranje' op de postzegels van 
Nederland en zijn (voormalige) 
overzeese rijksdelen is al genoeg
zaam bekend. Zolang er postze
gels zijn siert de beeltenis van de 
regerende Oranjevorst veel van 
de langlopende frankeerzegels op 
onze briefpost. Daarnaast figure
ren de Oranjes en hun aanverwan
ten op vele herdenkingsuitgiften 
en weldadigheidszegels. Over 
de meeste van deze zegels zijn 
al boekwerken vol geschreven, 
zodat het mij weinig uitdagend 
voorkwam daaraan nog iets toe te 
voegen m het kader van de aan
staande troonswisseling tussen 
Koningin Beatrix en kroonprins 
Willem-Alexander. 

'Oranje' in stempels 
Interessanter lijkt het me eens na 
te gaan hoe vaak de namen van 
leden van het Huis van Oranje 
In poststempels voorkomen. In 
eerste instantie verwacht je, dat 
dit, gezien de populariteit van 

In het kader van de aanstaande troonswisseling het 
eerste deel van een 'Oranje bijdrage'. Niet alleen 

Nederland komt aan bod, maar het gehele (voormalige) 
koninkrijk. Zoals de titel doet vermoeden, behandelt de 

auteur alle oranje verwijzingen in de poststempels. 

ons koningshuis heel vaak het 
geval zal zijn. Er is immers bijna 
geen plaats In Nederland, hoe 
klein ook, die niet een weg, straat, 
plein of laan vernoemd heeft naar 
een van de Oranjetelgen. In veel 
grotere plaatsen zijn zelfs hele 
buurten voorzien van namen van 
leden van de Oranjcfamilie. Ook 
de voorouders van ons huidige 
koningshuis, vanaf Willem de 
Zwijger (en zijn moeder )uliana 
van Stolberg) tot Amalia van 
Solms, de gade van Frederik 
Hendrik, sieren menig straat
naambord. Daarnaast draagt 

een aantal plaatsen in Nederland 
en de overzeese gewesten een 
naam, die rechtstreeks ontleend 
is aan een van de leden van het 
HUIS van Oranje of het Huls als 
geheel. Oranjestad, Willemstad, 
Wilhelminadorp en Julianadorp 
zijn plaatsnamen, die de meeste 
lezers vertrouwd in de oren zullen 

klinken. Toch is een echte inventa
risatie naar de 'zichtbaarheid' van 
'Oranje' op stempels naar mijn 
weten met eerder uitgevoerd. 
Dat is ook niet de bedoeling van 
deze bijdrage. Gezien de beperkte 
plaatsruimte In deze 'troonwisse-
lings-speclal', beperk ik me tot de 
periode vanaf het begin van de 
2oe eeuw, toen de eerste stempels 
met straataanduiding in gebruik 
werden genomen, tot op heden. 
Ik probeer een idee te geven 
van het aantal postvestigingen 
met 'Oranje'-aanduiding die in 
genoemde periode voorkomen. Ik 
richt daarbij de aandacht vooral 
op de drie laatste regerende 
vorstinnen en de toekomstige 
koning. Maar hier en daar zal ook 
een uitstapje worden gemaakt 
naar andere leden van de 'Oran-

P O S T C H E Q U E - EN G I R O D I E N S T 
STORTINGSKAART - KENNISGEVrNO VAN BIJSCHRIJVING 

fri J^o I 

M « Inkt mviilUn 

P9[) 

o Gid ^ ^ Ct 

^ ^ . , . . " ^ - ^ " 

I I 
NIET V O U W F N O F KREUKEN 

liCl 1"°" iUlJi I IE|I^ 

jf* Sorteercentrum 
Aangetekenden 
Arnhem 

P*roi.| {vml* 07*7) • (WWM 

Ä>^Ä»**-^2^-»t̂  ^^i^^^^^jï^^-'A^ 

mt 
R«commandé !l 

L ' 

/ ^ 

iiiilllllHIII 
3S RRRS 1623281 
3S RRRS 1623281 

3S RRRS 1623281 

lAND 

. '̂cCTX.̂  "" . 
.p>ijiiiiiii»imiiiiiiiiiiii»ii»Mi>iiMmii.innn>l 

3S RRBA 1265901 _ 

• i ' P T ' P O S T T/m 1 kg binnen Nedtiland 



je'-familie en naar het Oranjehuis 
als geheel. 

'Oranje'-plaatsen in Nederland 
De oudste Nederlandse 'Oranje'-
plaats is Willemstad in Noord-
Brabant (afb. i, 2). Dit vesting
stadje aan het Hollandsch Diep 
heette oorspronkelijk Ruigenhil. 
Dit dorp werd in 1583 door Willem 
van Oranje tot vesting versterkt. 
Na de moord op Wi I lern van Oran
je in 1584 werd te zijner eer de 
naam van de vesting veranderd 
in Willemstad. Tevens werden 
daarbij door Prins Maurits aan 
de plaats stadsrechten verleend. 
De speciale verbondenheid met 
de Oranjes komt tot uiting in de 
titel 'Vrouwe van Willemstad', die 
Koningin Beatrix nog altijd voert. 
Illustratief voor de verwevenheid 
van Willemstad met Oranje is ook 
het volgende: In de jaren '80 van 
de vorige eeuw kreeg Willemstad 
een tweede postpunt, aanvan
kelijk een staanplaats van het 
rijdend postkantoor Roosendaal 
aan de Prinses Christinastraat, 
later omgezet in een Mipag 
(Minipostagentschap) aan de 
Juliana van Stolbergstraat, dat 

vervolgens verhuisde naar het 
Prins Bernhardplem (afb. 3). 

Op de zuidwestelijke punt van 
het Eiland van Dordrecht ligt de 
buurtschap Willemsdorp. De 
plaats is ontstaan na de aanleg 
van de Rijksweg van Dordrecht 
naar het Hollandsch Diep rond 
1820. Het was het eindpunt van 
deze weg. In 1822 werd hier een 
veer op Moerdijk geopend. Voor 
de wachtenden was er een kleine 
uitspanning, waaromheen zich 
een kleine nederzetting vormde. 
Deze werd vernoemd naar de 
bouwer van de weg. Koning Wil
lem I, hoewel Napoleon in feite de 
opdracht tot aanleg van de weg 
had gegeven. Door de aanleg 
van de A16 met bijbehorende 
verkeersbrug in 1938 werd het 
veer overbodig en opgeheven. 
Het hulppostkantoor Willemsdorp 
(afb. it) werd al in 1970 gesloten. 

In 1820 werden door de Maat
schappij van Weldadigheid op de 
grens van Friesland, Overijssel en 
Drenthe een aantal 'vrije koloniën' 
gesticht, waar kansarmen uit het 
Westen van Nederland de gele

genheid werd geboden een nieuw 
bestaan op te bouwen. Daaruit 
ontstond een drietal dorpen, 
waarvan er een Willemsoord 
werd genoemd als dankbetuiging 
aan de latere Koning Willem II, 
toen nog kroonprins, die de kos
ten voor de school en de onder
wijzerswoning voor zijn rekening 
had genomen. Willemsoord ligt 
nu grotendeels in de Overijsselse 
gemeente Steenwijkerland en 
voor een klein deel in het Friese 
Weststellingwerf. Het heeft ca. 
550 inwoners en beschikt nog 
steeds over een eigen postvesti-
ging (afb. 5.6,7) 

Een van de andere koloniedorpen 
is Wilhelminaoord in de Drentse 
Gemeente Westerveld, genoemd 
naar Wilhelmina van Pruisen, de 
eerste vrouw van Koning Willem 
I, maar dat heeft nooit een eigen 
poststempel gebruikt. Dat is wel 
het geval met Wilhelminadorp 
(afb. 8,9) in Zeeland. Het dorp is 
gelegen in de Wilhelminapolder 
op Zuid-Beveland. Oorspronkelijk 
heette de polder Lodewijkpolder, 
naar koning Lodewijk Napo
leon, die in 1809 het besluit tot 
inpoldering had genomen. In 
1815 kreeg de polder zijn nieuwe 
naam. Het dorp had in 2010 776 

inwoners en ligt nu pal tegen 
Goes aan, waartoe het gemeente
lijk behoort en waar de inwoners 
tegenwoordig ook hun postzaken 
moeten regelen. Het hulppost
kantoor werd in 1981 opgeheven 
en Wilhelminadorp kreeg tot 
maart 1994 aan de Christinastraat 
een stopplaats op de route van 
het rijdend postkantoor Goes. 
Na de opheffing van rijdende 
postkantoren was er korte tijd een 
minipostagentschap gevestigd 
aan de Brugstraat (afb 10). 

Wilhelminadorp is ook de naam 
van een wijk in de gemeente Best. 
Dit voormalige dorp ligt net als 
zijn zustervestiging Batadorp 
aan het Wilhelminakanaal. Beide 
dorpen zijn in de jaren dertig 
gesticht door de Tsjechische 
schoenenfabrikant Tomas Jan 
Bata voor de huisvesting van 
fabrieksarbeiders. Voor postzaken 
moesten de bewoners aanvan
kelijk naar de fabriek (afb. 11, 
12), waar een eigen postagent
schap was opgericht. In 1965 
kreeg Wilhelminadorp een eigen 
postvestiging aan -hoe kan het 
anders- het Wilhelminaplein (afb. 
13). In 1976 verhuisde dit kantoor 
naar de Julianaweg (afb. 14), die 
ook in Wilhelminadorp is gelegen. 



Inmiddels is het als postservice
punt weer terug op het Wilhel
mmaplein (afb 15) Aangezien m 
Best ook korte tijd (19711973) een 
postagentschap aan de Konm
gin Emmalaan heeft bestaan, 
mogen we Best als de postaal 
meest 'Oranje'vriendelijke plaats 
betitelen 

Ook koningin Juliana had 'een 
eigen dorp' In 1909 werd door 
Mr P Loopuyt ten zuiden van Den 
Helder een dorp gesticht Met toe
stemming van koningin Wilhelmi
na werd het dorp vernoemd naar 
de op 30 april geboren prinses 
Juliana Zo ontstond Julianadorp 
In de oorlogsjaren veranderde de 
bezetter de naam m Loopuytdorp 
Het dorp had een eigen hulpkan

toor tussen 1913 en 1977 (afb 16), 
daarna ging het op m Den Helder 
Onlangs is het dorp, dat inmid
dels IS uitgegroeid tot een plaats 
van aanzienlijke omvang en ca 
15 000 inwoners telt, weer als 
eigen postale entiteit terugge
keerd' (afb 17) 

Onze huidige vorstin komt met 
verder dan Beatrixhaven, een 
binnenhaven annex industriege
bied en sinds kort een wijk van 
Maastricht aan het Julianakanaal 
ten noorden van Limmel, een 
voormalig dorp dat inmiddels 
door Maastricht is opgeslokt 
Rondom Limmel vestigden zich 
vanaf eind 19e eeuw een aantal 
fabrieken, w o een zinkwitbedrijf, 
glasfabriek Stella en tegelfabriek 

Mosa Rond 1950 transformeerde 
Limmel van dorp tot stadswijk 
Van 19171960 had Limmel nog 
een eigen hulpkantoor (afb 
18) Nu moeten de bewoners om 
hun postzaken te regelen naar 
Hannie's Winkelke m de Kasteel 
Schaloenstraat of het Staples 
Office Centre aan de Fregatweg 
(afb 19) 

'Oranje' in de Oost 
Opmerkelijk is, dat onze eeuwen
lange aanwezigheid m de Oost, 
weinig 'Oranje' sporen heeft 
nagelaten Buiten Emmahaven 
(afib zo), de haven en opslag
plaats van Padang, dat na de 
onafhankelijkheid van Indonesië 
omgedoopt werd tot Teluk Bayur 
zijn er m NederlandsIndie (zon
der NieuwGuinea) geen steden of 
andere topografische eenheden 

Cadeaaeentmm 
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van belang aan te wijzen, die ver
wijzen naar een van de Oranjes 
Op Midden)ava exploiteerde de 
NederlanschIndische Spoorweg
Maatschappij m de twintiger 
jaren van de vorige eeuw een 
spoorlijn tussen Kedoeng Djattie 
(tegenwoordig Kedungjati) en 
Willem IV V (afb 2i+2ia) En m 
het naoorlogse Batavia was enkele 
jaren een bijpostkantoor geves
tigd aan de OranjeBoulevard 
(afb 22) 
Op NieuwGumea heeft enige tijd 
een bescheiden woonoord met 
de naam Julianadorp bestaan 
Het was een van de vier koloni
satiedorpen, die m de crisisjaren 
na 1930 m de omgeving van Hol
landia werden opgericht door de 
Kolonisatie Vereenigmg Nieuw
Guinea met de merkwaardige 
afkorting V K N G , om de nood 
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Aan de Nederlandse Boekenclub 
Postbus 28900 
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onder de Indo-Europese bevol
kingsgroep op lava te lenigen. 
Postale herinneringen daaraan 
zijn schaars; nagenoeg alle be
kende poststukken vermelden de 
naam Bijlslag (afb. 23), de hoofd
vestiging van de kolonie. De hier 
getoonde briefomslag van een 
bewoner van julianadorp (afb. 
2^) is met het KPM-schip s.S. 'Van 
Linschoten' verzonden aan het 
hoofdkantoor van de Kolonisatie 
Vereeniging in Batavia. 
In Nederlands Nieuw-Guinea vin
den we ook de Wilhelminatop, 
met 4750 meter een van de drie 
hoogste 'eeuwig besneeuwde' 
bergtoppen op het eiland. Na de 
overdracht van NNG aan Indo
nesië werd de naam van de top 
veranderd in Puncak Trikora. De 
Wilhelminatop is gelegen in het 
Nassaugebergte in het hoogland 
van Centraal Nieuw-Guinea. In dit 
gebied werd m 1926 een Ameri-
kaans-Nederlandse wetenschap
pelijke expeditie georganiseerd 
o.I.V. Prof. M.W. Sterling, die 
een speciaal expeditiestempel 
op hun post aanbrachten (afb. 
25). Tijdens een latere expeditie 
o.I.V. Richard Archbold in 1938-
'39 werd gebruik gemaakt van 
een expeditiekamp aan de van 
Idenburgrivier ten noorden van 
het Nassaugebergte met de naam 
Bernhardkamp (afb. 26). 

'Oranje' in de West 
Niet alleen in de Oost, maar ook in 
Suriname is de oogst bescheiden. 
Tijdens het Koninklijk Bezoek van 
koningin Juliana en prins Bern
hard aan Suriname in oktober 
1955 heeft de majesteit een be
zoek gebracht aan een ziekenhuis 
in Julianadorp. Talrijke foto's 
van dat bezoek zijn nog steeds 
op internet te vinden. Nergens is 
echter aangegeven waar dit dorp 
ligt; het staat ook niet in de lijst 
van woonplaatsen in Suriname 
(via Google te achterhalen) en 
zelfs niet in de gezaghebbende 
Encyclopedie van Suriname uit 
1977. Een postkantoor is er in elk 
geval nooit geweest. Na veel 
zoeken heb ik het dorp kunnen 
traceren als wijk van Moengo in 
Oost Suriname. 

De enige echte plaatsnaamgever 

KOLONISATIE 
OLT a c o . BATAVIA C. H 7 0 

is Prins Bernhard, die tijdens een 
bezoek aan Suriname m 1950 aan 
een Indiaanse nederzetting in 
het district Para bij 'Km 25' (=de 
afstand tot Paramaribo) toestem
ming gaf zijn naam te gebrui
ken. Hij installeerde tijdens zijn 
bezoek ook de eerste kapitein van 
Bemharddorp. Hoewel het dorp 
inmiddels 1.500 inwoners telt, 
heeft het geen eigen postvoor-
ziening. Voor hun postzaken zijn 
de bewoners aangewezen op het 
nabijgelegen Onverwacht (afb. 
27). 

Dicht bij de hoofdplaats van Nic-
kerie, Nieuw-Nickerie ligt de Prins 
Bernliardpolder, waarin tot voor 
enkele decennia het proefbedrijf 
van de Stichting Machinale Land
bouw (SML) was gelegen. De SML 
introduceerde in het district Nic-
kerie de grootschalige gemecha
niseerde rijstteelt, waarvoor zelfs 
een eigen dorp werd opgericht, 

het Surinaamse Wageningen (afb. 
28). Vóór de onafhankelijkheid 
van Suriname was rijst het tweede 
exportproduct van Suriname (na 
bauxiet, de grondstof voor de 
aluminiummdustrie). In Nickerie 
ligt ook de Koningin lulianapol-
der, het grootste bacovenbedrijf 
van Suriname. Voor wie het nog 
niet wist, een bacove is de (Suri-
naams-)Nederlandse naam voor 
een banaan, die rauw gegeten 
wordt en niet gekookt. Nu ook Su
riname lid is van de Nederlandse 
Taalunie staat dit woord terecht in 
de'Dikke van Dale'! 
Koningin Wilhelmina leende 
haar naam aan een gebergte in 
centraal Suriname, het Wilhc-
minagebergte met als hoogste 
punt de Julianatop van 1280 m. 
De Julianatop is daarmee tevens 
het hoogste punt van Suriname. 
Een uitloper van het Wilhemina-
gebergte vormt de Emmalceten. 
Tot de onafhankelijkheid van 
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Suriname op 25 november 1975 
was de militaire bescherming van 
Suriname toevertrouwd aan de 
Troepenmacht in Suriname (TRIS). 
Deze beschikte over een aantal 
kampementen, waaronder het 
Prins Bernhard Kampement 
in Paramaribo (afb. 29). Tegen
woordig heet dit kampement de 
Memre Bukukazerne. Dit was het 
hoofdkwartier van het Militair 
Gezag onder leiding van Desi Bou-
terse na de 'sergeantencoup' van 
rgSo. Ook enkele militaire kampen 
buiten Paramaribo hadden 'Oran-
je'-namen. Het Prinses Beatrix 
Kampement was gelegen nabij 
Johan Adolf Pengel International 
Airport (in de volksmond nog 
steeds Zanderij genoemd), (afb. 
30). En nabij Surinames buiten
grenzen lagen het Irene Kampe
ment in Nickerie (afb. 31) en het 
Prinses Margriet Kampement m 
Albina (afb. 32) 

Voor het echte Oranjegevoel 
moeten we naar de voormalige 
Nederlandse Antillen en Aruba. 
Oranjestad is de hoofdstad van 
Aruba, met ongeveer 35.000 
inwoners een van de twee grote 
bevolkingsconcentraties op dat 
eiland; de tweede grotere plaats 
is San Nicolas of, zoals de oudere 
stempels vermelden, Sint Nicolaas 
met ca.18.000 inwoners. Naast 
stalen stempels gebruikt het 
postkantoor van Oranjestad ook 
een rubberstempel (afb. 33). Ook 
de hoofdplaats van Sint Eustatius, 
een van de drie BES-eilanden in 
'Caribisch Nederland', heet Oran
jestad (afb. 34). 

De hoofdstad van Curasao is Wil
lemstad. Deze naam is vermoe
delijk ontleend aan Stadhouder 
Willem II, de enige zoon van 
Frederik Hendrik en Amalia van 
Solms. Aanvankelijk heette de 

versterking op Curafao 'De Punt', 
welke naam nog voortleeft in de 
aanduiding van het oude gedeelte 
van Willemstad, Punda. Willem
stad is van oudsher de belangrijk
ste stad op de Nederlandse Antil
len geweest met een bevolking 
van ca. 140.000. Stempels van 
Willemstad zijn er in vele soorten 
en maten; naast stalen stempels 
worden ook hier rubber stempels 
in uiteenlopende uitvoeringen 
gebruikt; (afb. 35). 
'Oranje' vinden we ook terug in 
de twee belangrijkste bruggen 
van Willemstad, de voetgangers-
schipbrug (Emmabrug) en de 
Julianabrug, die hoog boven de 
St. Annabaai de twee stadshelften 
Punda en Otrabanda verbindt. 
Minder bekend is de Wilhel-
minabrug, die de verbinding 
vormt tussen de oude stad en de 
wijk Scharloo. Binnen Willemstad 
vinden we de wijken Emmastad 

"^^^3, 

en Julianadorp, waar voorheen 
de hogere employees van de 
Shell-raffinaderij woonden. Deze 
namen zijn helaas niet in post
stempels vereeuwigd. 
Tenslotte dragen ook twee van de 
grootste vliegvelden van de Antil
len vorstelijke namen: de 'Prinses 
Beatrix Luchthaven' op Aruba 
en de 'Prinses Juliana Lucht
haven' op Sint Maarten. Beide 
luchthavens hebben een eigen 
postvoorziening (afb. 36,37). 

Wordt vervolgd 

Gebruikte bronnen 
Wikipedia 
Encyclopedie van Suriname (1977) 
Encyclopedie van de Nederlandse Antillen 
(1985) 
Topografische Gids van Nederland (1997) 
Han Dijkstra: afb. 23-26 
Maarten Severijn: afb. 20-22 
Bram Jansen: afb. 21a 
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Pzh. N. DE N E E F Aanbiedingen zolang de voorraad strekt N E D E R L A N D & O.G. 

Speciale aanbiedingen / partijtjes 
Alle genoemde aanbiedingen bestaan uitsluitend uit prima kwaliteit 
FDC's of complete uitgiften zonder doubletten. (* = incl stockboekj 

F01. Aruba 1986/1995 luxe postfns compleet (cw 6338) 
Nederland combi's uit zomer en rode kruisboekjes nrs 29/49 
postfriscompl Nvph2013 (54st 46pzb nodig, 175,catwrd ) 
Nederland combi's uit pzb 33/34,42/44,47 en 50 t/m 61 postfris 
compl Nvph2013{96st,63pzb nodig, 170catwrd) 
F02a en F02b samen in nieuw grootformaat stockboek 
Nederland/Ned Antillen/Aruba restantverzameling van ruim 
300 verschillende luxe onbesctireven FDC's zeer hoge c w 
Oud Sunname 1962/1975 compleet postfns 
(NVPH 376/653 en Luchtpost 33/59) voor slechts 
Rep Sunname complete postfnsse verzameling {incl vellen 
4/6 en 19/20) 1975 l/m 1994 cat wrd Zonnebloem rum 2000,

Ned Antillen compleet postfris 1953/1985 
(NVPH 244/830) cat waarde ruim 700,

Indonesië compleet postfris volgens Davo de jaren 
1970/1979 (Zonnebloem 672/976 ca 1 400, c w) 
Indonesië complete postfnssse verzameling volgens Davo 
1970t/m 1988(Zonnebloem672/1361,ca 3740catïird n) 
Bund op hoofdnrs Michel complete postfnsse verzameling 
1960 t/m 1999 (Michel ca 2600  c w) 
Oostenrijk postfns, jaren 19611988 compleet op 
hoofdnummers Michel (Ca 700 uitgiften n) 
Pracht restverzamelingen postfns complete uitgiften 
geen doubletten ruim 500  cat wrd (Nvph Zbl of Michel) 

F02a. 

'F02b. 

'F02c 
F04. 

F06. 

'F07. 

*F09. 

•FlOa 

F10. 

•F13. 

*F14. 

■F22. 

F22a. 
F22b. 
F22c 
F22d. 

Nederland 
Cur /Antillen 
Indonesië 
Rep Sunname 

57,

38,

29

34

F22e. 
F22f. 
F22g. 
F22h 
F22k 

Berlijn 
Bund 
DDR 
Berlijn 
Oostenrijk 

Bund 

34. Supercollecties complete uitgiften (series en blol(l<en) en 
zonder tJoubletten {** = in luxe 64bladig stocltboek} 

* a . Indonesië, cat wrd Zonnebloem postfns ruim 2 000,

* b. Duitsland (BRD) postfns cat wrd mm 2 000, Michel 
"* c. Bund en Berlijn mooi gestempeld ruim 2 000, Michel 
* d. Bund en Berlijn luxe postfns en ruim 2 000  Michel 
* f . Berlijn compleet 1960/1990 op hoofdnrs rum 950  Michel 

39,

27,

45,

129,

119,

75

Complete postfnsse jaargangen 
Ned Antillen Aruba Rep. Sur. 
1991 12 00 7 50 11,00 
1992 9 50 7 00 11,00 
1993 9 00 7 00 15,00 
1994 13,00 8,00 29 00 
1995 9,50 8 00 28 00 
1996 13 00 12 00 34 00 
1997 21 00 19,00 33,00 
1998 22,00 16 00 39,00 
1999 20,00 22 00 40 00 
2000 33,00 19.00 56.00 
2001 39 00 17 00 59.00 
2002 49 00 17,00 92 00 

• 2003 58 00 19 00 80,00 
' 2004 65,00 16 00 115,00 

2005 75 00 33 00 110 00 
' 2006 92 00 28 00 109,00 

2007 88,00 19,00 117,00 
2008 o a 43 00 119,00 
2009 122,00 35,00 149,00 

■ 2010 o a 84 00 14100 
2011 zieCur 9900 13900 
2012 zie Cur 85 00 129,00 

Curasao Carib.Ned. St Maarten 
2010 1000 0,80 110 
2011 105 00 28,00 57 00 
2012 102,00 36,00 54,00 

Ook modern luxe gestempeld verkrijgbaar 
' Excl apart verkrijgbare pers postzegelvellen 

met genoemde jaargangen op aanvraag 

(op hoofdnrs) 
Indonesië 
(compl vigs Davo 

incl de blokken 
excl Pon/dienst) 

1989 75,00 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1996 
1996 

1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

28,00 
25 00 
33 00 
25 00 
24,00 
24,00 
30 00 
15 00 
39 00 
27 00 
37 00 
36 00 
34,00 
47,00 
4100 
29 00 
46,00 
32,00 
57 00 
47 00 
33 00 
70 00 
59,00 

Indonesië proeven 
14A 
14Arandstuk 
15/23D 
ld in paren 

30D 
30D randstuk 
33D in paar 

15,00 
25,00 
28 00 
55 00 
14,00 
24,00 
29 00 

31D gegomd 
31Dinpaar 
340 
34D in paar 
72/80H(ex HA) 

m paren 
189/94Arand 

30 00 
59 00 
16,00 
32 00 
59,00 

110,00 
65.00 

volgens Zonnebloem proeven volgens 
de Prangl<o: 

75Ab paar 60 00 
192/93 Aw 28 00 
hoekstuk 45 00 

IB 17/18A 12 00 
randstuk 15,00 

Bestellingen b V k peremail fax of schriftelijk Tel 0523614978 (vrijdag zalerdagenmaandag van 13 3022 30 uur) 
Franco boven 50 Bij vooruitbetaling op giro 4335822 franco en 4% korting Wij hebben in voorraad Nederland 
NedAnt Aruba Curagao Car Ned St fvlaarten Suriname + Rep Indonesië Duitsland Ver Europa en div buitenland 

Email: ndenesf@kpnmail.nl 

Pzh. N. DE NEEF POSTBUS 143 7700AC DEDEMSVAART Fax : 0523610702 

Nederland postfns 
Complete jaargangen 
1%0 t/m 1964 
nrs 736/835 
1965 t/m 1976 
incl blokken 
excl blokken 

17 50 

49 00 
24,60 

ovengejrg op aanvraag 
Nederland postfris w o 
121K + velrand 22,00 
217A(+C) 
238/239 
248/251 
287/288 
Nederland mooi gest. 
wo 104/105 80 00 
Nederland nette plakker 

8500 
48 00 
58,00 
6 00 

136/138 
238/239 
346/349 
518/533 
Hangmapjes: 
1970/73 
2012 

45,00 
12 50 
90,00 
29,00 

12 00 
20,00 

Nederland postfns 
Velletjes (waaronder ) 

1733 
1740/5 
1763 
1766 
1773 
1779 
1788/7 
1826/5 
1836 
1837 
1842/1 
1856/5 
1878/7 
1894/3 
1907 
1908 
1909/8 
1919/0 
1931/0 
1957/6 
1967 
1974/3 

1439 
1461 
1487 
1491/1b 
1542 
1579/0 
1628/9 
1646 
1662/3 
1672 
1678 
1681 
1692 
1693br 
1702/5 
1706 
1709 
1714 
1720a 
1720b 
1721 
1727 

2 70 1 
280 
2,70 

22,00 
2,70 
2,70 
2,70 
2.00 
2,70 
3 60 
2,26 
2 50 
3.50 
3,50 
2,50 
400 
2,00 
2,00 
200 

50,00 
2,00 
2,00 1 

2,001 
2 7 0 | 
2 0 o | 
2,50 ', 
2,00 
2,00 
2,70 

,80 
,25 
1,00 

,401 

Diverse aanbiedingen Nederland postfns; 
F51 Alle 14 toeslagboekjes 1983 t/m 1994 1 2 5 0 | 
F52 Alle 14 kinderblokken 1977 t/m 1990 10 00 
F53 Alle 10 kinderblokken 1991 t/m 2000 1150 
F54 Alle lOzomerblokken 1991 t/m2000 1200 
F55 Alle ovenge blokken 1977 t/m 2000, 

totaal 20 stuks (vanaf 1141 t/m 1926) 10,50 
Postzegelboekjes 52 53a/d, 64 l/m 57, 

59 t/m 61 en 63 t/m 66 per stuk 1 

Indonesië Special packs 
volgens Zonnebloem 2013 
2011/12 Chinees Nw jaar 
nr 1 en 5 per st 37,00 
2011/12 Traditional Textile 
nrs 2 3 4 6 en 7 

per stuk 25 00 

Nederland plaatfouten postfris 
volgens Mast in randblokken 
WO 170 PM1 19,00 

171 PM4 19,00 
172 PM5 19 00 

Nvph 137 P 50 00 
WO 200 PI 35 00 

Curacao, BES, StMaarten, Aruba, RepSur., Indonesië postfns, 

gestempeld en fdc's en Nedefland(fdc's) ook in abonnement 

mailto:ndenesf@kpnmail.nl


HOE BEATRIX VERDWEEN 
VAN HET POSTWAARDESTUK 

JAC SPIJKERMAN, ARNHEM 

Verder waren er postbladen, kleine 
en grote enveloppen en allerlei 
voorgefrankeerde verpakkingen. 
Er valt een mooie verzameling op te 
zetten van de postwaardestukken 
uit de periode 1980-2013, probeert 
u het maar eens. Twee dingen val
len daarbij meteen op: 
• er zijn de afgelopen jaren steeds 
minder soorten postwaardestuk
ken verschenen en 

• de beeltenis van onze vorstin is 
van het postwaardestuk verdwe
nen. 

Traditioneel werden Nederlandse 
postwaardestukken voorzien van 
zegelbeelden die ontleend waren 
aan de langlopende postzegels. Bij 
de keuze van het zegelbeeld voor 
postzegels - en dus ook voor post
waardestukken - speelde het tarief 
de voornaamste rol. Voor de lage 
tarieven (drukwerk en briefkaart 
binnenland) waren er wapen- of 
cijferzegels en voor de hogere 
tarieven (vanaf brief binnenland) 
werden postzegels met het portret 
van het staatshoofd uitgegeven. 
Toen in 1871 de eerste Nederlandse 

Tijdens de regering van koningin Beatrix zijn behoorlijk 

veel postwaardestukken verschenen, waaronder ruim 

vijftig verschillende briefkaarten, dertig verhuiskaarten 

en vijftien luchtpostbladen. 

briefkaart verscheen, met een 
nominale waarde van 2'/2 cent, 
werd die voorzien het zegelbeeld 
'Wapen' iVi cent lila. Het brieftarief 
was op dat moment 5 cent. Pas 
toen er postwaardestukken ver
schenen van 5 cent en hoger, kwam 
de koning in beeld: de buitenland-
briefkaart (1873), de envelop (1876) 
en het postblad (1888) kregen het 
zegelbeeld 5 cent blauw Willem III 
van de emissie-1872. De buiten
land-envelop kreeg het zegelbeeld 
i2y2 cent grijs in hetzelfde type. 
Aangezien er na de emissie van 
1872 geen nieuwe permanente 
postzegelreeks met de beeltenis 
van de koning Willem lil verscheen, 
hielden alle postwaardestukken 
tot de dood van koning (in 1890) 
hetzelfde portret. 

yian 

Tijdens de lange regeringsperiode 
van koningin Wilhelmina werden 
verschillende permanente postze
gelreeksen uitgebracht, en bij elk 
daarvan verschenen ook allerlei 
soorten postwaardestukken. 
Vanaf 1891 zag men (toen nog: 
prinses) Wilhelmina met hangend 
haar op enveloppen, postbladen 
en briefkaarten. Afgezien van het 
zegelbeeld waren deze postwaar
destukken grotendeels gelijk aan 
die uit de tijd van Willem III. 
De befaamde Bontkraagzegels 
werden vanaf 1899 gebruikt voor 
dezelfde soorten postwaardestuk
ken, maar ook op postbewijzen, 
arbeidslijsten en zelfs op een 
particuliere postwissel. 

De emissie-Veth, uit de jaren '20 en 
'30, is op enveloppen, arbeidslijs
ten, postbladen, postbewijzen en 
natuurlijk briefkaarten als zegel
beeld gebruikt, bijvoorbeeld op de 
vele fotobriefkaarten die de PTT in 
die tijd uitgaf. 

Koningin Wilhelmina in het type-
Van Konijnenburg verscheen in 
1940 op een envelop, een postblad 

en een postbewijs. De uitgifte van 
nieuwe postwaarden werd door de 
Tweede Wereldoorlog onderbro
ken; pas na de oorlog kwamen er 
ook briefkaarten en arbeidslijsten 
m dit type. Een heel nieuwe soort 
postwaardestukken ontstond met 
de luchtpostbladen uit 1947, die 
speciaal bedoeld waren om te 
schrijven naar 'onze jongens in 
Indië'. 
Zegelbeelden in het kortlopende 
naoorlogse 'Wilhelmma type-
Hartz' ziet men op twee vergelijk
bare luchtpostbladen en daarnaast 
op briefkaarten, arbeidslijsten en 
een postbewijs. 

De eerste emissie met het portret 
van koningin Juliana, 'Juliana 
en face' (weer van de hand van 
ontwerper Hartz) leverde dezelfde 
soorten postwaardestukken als de 
laatste Wilhelmina-emissie. 
Datzelfde geldt voor de daarop
volgende reeks ')uliana en profil'. 
Maar m dat type verschenen m 
1967 en 1971 ook verhuiskaarten: 
de eerste postwaardestukken van 
die soort met een portret van het 
staatshoofd. 
De emissie 'Juliana Regina' liep van 
eind jaren '60 tot begin jaren '80. 
Vooral in het begin van die periode 
waren er veel tariefwijzigingen. 
Er bestaan er van deze emissie 
weliswaar slechts één postblad en 
één luchtpostblad, maar wel veel 
verschillende briefkaarten en ver
huiskaarten, waaronder de laatste 

^vmimmmmemfsf^tm 
Koning Willem III op postblad (particulier 

bedrukt) en buitenlandbriefkaart 
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Koningin Juliana 'en face' (briefkaart), 'en profil' (luchtpost
blad) en Regina (briefkaart met betaald antwoord) 

Zegelbeelden prinses Wilhelmina met hangend haar (postblad) koningin Wilhelm ma Bontkraag (postwissel) Veth 
(fotobriefkaart) Van Konijnenburg (luchtpostblad) en Hartz (buitenlandbriefkaart) 



briefkaart met betaald antwoord 
(meteen al in 1969) 

Natuurlijk zijn er in het verleden 
ook postwaardestukken versche
nen met afwijkende zegelbeelden, 
vooral herdenkingsbriefkaarten, 
maar cijfer en beeltenis van de 
koningin bepaalden toch lang 
het algemene beeld Toen m 1980 
koningin Beatrix de troon besteeg, 
lag het in de lijn der verwach
ting dat de traditie zou worden 
voortgezet En dat leek aanvan
kelijk ook het geval De eerste 
Beatrix-postzegels in het ontwerp 
van Peter Struycken (1981) werden 
binnen een jaar vergezeld door 
een binnenland- en een buiten-
landbriefkaart, plus een postblad 
en een luchtpostblad Niets aan de 
hand dus, zou men zeggen 

In de jaren '80 verschenen de 
volgende postwaardestukken in 
het type-Struycken 

1982 Briefkaart 50 cent grijs en 
bruin 
Briefkaart 65 cent grijs en 
geelgroen (buitenland) 
Postblad 55 cent donkergrijs 
Luchtpostblad 90 cent grijs 
(in twee tinten blauwgrijs en 
groengrijs) 

1986 Briefkaart 55 cent grijs en 
ultramarijn 
Briefkaart 75 cent grijszwart 
en roze (buitenland) 
Postblad 60 cent donkergrijs 
Luchtpostblad 1 gulden grijs 
en zwart 

1989 Luchtpostblad 1 gulden grijs 
en zwart met 5 adreslijnen 
i p v 4 

Daarnaast verschenen twee bijzon
dere briefkaarten 

1986 Briefkaart 50 cent grijs en 
bruin 'Provincie Flevoland' 

1987 Briefkaart 55 cent grijs en 
ultramarijn '75 jaar NOC' 

Maar na 1989 was het afgelo
pen Postbladenzijnernai986 
met meer verschenen Op het 
luchtpostblad werd de koningin 
vervangen door achtereenvolgens 
een papieren vliegtuigje, een 

aanduiding m letters en de Neder
landse leeuw, totdat rond 2008 het 
luchtpostblad helemaal afgeschaft 
werd Standaardbriefkaarten kre
gen als zegelbeeld een quizmaster, 
'Tien voor uw brieven' of zaken-
postzegels BIJ de verhuiskaarten 
zagen we de zegelbeelden 
Crouwel, verhuisdoos, (type-) 
Kisman en ook weer zakenpost' 
zegels 

De laatste 24 jaar van haar regering 
IS het portret van de koningin dus 
met meer te zien geweest op post
waardestukken Daarmee werd een 
traditie doorbroken, en die zal met 
het aantreden van koning Willem-
Alexander vermoedelijk met meer 
opgepakt worden Al blijft het een 
aardig idee de nieuwe koning af
gebeeld op een nieuwe briefkaart 
en een nieuwe verhuiskaart 

Literatuur 
Geuzendam's Catalogus van de 
Postwaardestukken van Nederland 

en Overzeese Rijksdelen 8e editie 
Po & Po 2008 
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PRINSES BEATRIX 
Op de zegels van 1943 zien we 
ook nog prinses Juliana, prinses 
Irene en vlak voor Juliana prinses 
Beatrix die de fotograaf recht 
aanstaart, (afb.i). 
Deze zegels (Suriname 206-209 
en Curaf ao 164-167) werden uit
gegeven op respectievelijk 2 en 8 
november 1943. De zwarte zegels 
(6 et voor Curaf ao en r2 V2 et voor 
Suriname) hebben slechts een 
enkelvoudige kaderlijn terwijl de 
andere waarden een dubbele ka
derlijn hebben. Klaarblijkelijk zijn 
er dus minstens twee drukplaten 
gebruikt. 
Vervolgens duurde het tot 1958 
eer we weer een filatelistisch 
spoor van Beatrix in het Cara-
ibisch deel van het Koninkrijk 
tegenkomen. De gelegenheid 
was haar eerste bezoek aan de 
Nederlandse Antillen en Suri
name. In afbeelding 2 zien we 
een brief afgestempeld 13.I.58, 
op Philipsburg, St. Maarten. Dit 

BEATRIX 
IN DE WEST 

FRANS H.A. RUMMENS, OIRSCHOT 

We zien voor het eerst prinses Beatrix op een postzegel 

op het westelijk halfrond in de 1943 uitgaven van 

Suriname en Curasao ter gelegenheid van de geboorte 

van prinses Margriet. De zegels tonen een familieportret 

van de koninklijke familie bijeen in het Canadese 

Ottawa, voor de doop van de nieuw geboren prinses 

Margriet. Koningin Wilhelmina en prins Bernhard waren 

voor de gelegenheid overgevlogen uit Engeland. 

is waarschijnlijk een stempelfout 
want zulke speciale stempels 
werden in de regel enkel gebruikt 
gedurende de dagen van het 
hoge bezoek. De Stempeldatum 
was waarschijnlijk 13.II.58. Het 
speciale rubberstempel heeft als 
tekst: "Prinses Beatrix in ons mid
den 2-17 februari 1958". 
Bij dat zelfde bezoek had ook 

Suriname een speciaal handstem-
pel met als tekst: "Prinses Beatrix 
welkom in Suriname 17 februari 
1958". In het centrale deel van dit 
stempel zien we de landkaarten 
van Suriname, de Antillen en 
Nederland verbonden door een 
ketting (een nogal twijfelachtige 
symboliek dunkt ons), maar wel 
met de kroon in het midden. De 

afb 4- Bezoek van Beatrix aan de Neder
landse Antillen Blok van vier van NA 353 

met etsnummer "i". 

speciale envelop (afb. 3) toont het 
portret van de prinses en daar
onder de naam en adres van J.J. 
Verbruggen, ontwerper van veel 
speciale enveloppen en FDC's. Het 
ontwerp heeft ook nog de tekst: 
"Bezoek van onze kroonprinses 
Beatrix aan Suriname". 
Het volgende bezoek was in 
februari-maart 1965. Voor deze 
gelegenheid werd in de Neder
landse Antillen een bijzondere 
postzegel uitgegeven, ontworpen 
door Sem Hartz, (afb. 4). 
In afbeelding 5 tonen we een FDC 
met een speciaal FDC stempel 
op de postzegel zelf plus een 
apart datumstempel Willemstad, 
Curajao 22.II.1965. De afbeelding 
toont het kasteeltje Drakensteyn, 
het woonhuis van prinses Beatrix. 

a^^ c^^^*ia oé^. "éijiJ. 
i v r p o ^ T M \ n K 

ZZfjfT'r/^ 
afb. 3. 

afb. 2. 

afb. 5. 
afb. 6. Luchtpostbrief naar Nederland met een ongeperforeerd paar van NVPH NA 9ssa uit 

boekjePBs, afgestempeldCura(ao25.V88 



j i mm Ook haar persoonlijke standaard 
is afgebeeld. 
Dit zelfde postzegelontwerp 
wordt in het in 1980 uitgegeven 
postzegelboekje PB5. De postze
gels uit de boekjes van de Neder
landse Antillen werden weinig 
gebruikt voor postale doelein
den; het merendeel eindigde in 
albums van verzamelaars. Echter, 
in afbeelding 6 kunnen we een 
laat gebruik van deze zegels 
tonen. Hetzelfde ontwerp kwam 
nogmaals terug op de zegel-op-
zegel uitgifte van 2010 op NVPH 
NA 2036. 
Na de Antillen werd ook Suriname 
bezocht van 1-9 maart 1965. Er 
was geen speciale postzegel maar 
wel een bijzonder handstempel. 
De tekst luidt: "Bezoek H.K.H. 
Prinses Beatrix aan Suriname t 
tot 9 maart 1965". In het midden 
zien we zwarte en blanke handen 
uitgestrekt naar een gestileerde 
"B".(afb.7). 
Kort daarna trouwde prinses 
Beatrix met Claus von Arnsberg. 
Dit liet m Suriname geen filate-
listische sporen na. Misschien 
omdat Suriname mentaal al 
bezig was met volledig onafhan
kelijk te worden waardoor de 
belangstelling voor monarchale 
aangelegenheden al aan het 
tanen was. Echter, zeer spoedig 
daarna brachten Beatrix en Claus 
een bezoek aan Suriname, net 
vier maanden nadat ze getrouwd 
waren in 1966. En van dit bezoek 
hebben we wel weer een speciale 
envelop (afb. 8). 
In de Nederlandse Antillen had 
het aanstaande huwelijk wel een 
filatelistisch gevolg, namelijk een 

afb. 9. Nederlandse Antillen NVPH 
370 werd uitgegeven ter gelegen
heid van het huwelijk van Beatrix 
en Claus. Twee ineengestrengelde 
gouden ringen met de initialen 
"B" en "C" worden bijeengehou

den door twee parkieten. Jammer 
dat de ontwerper twee man-

netjesparkieten afbeeldde' 

speciale postzegel NA 370. (afb. 
9). Hier afgebeeld een wel heel 
fraaie envelop (afb. 10) met acht 
van deze bruiloftszegels en een 
herdenkingskaart. (afb. 11). 
Prinses Beatrix had zelfs haar 
eigen vliegveld. Het oude Dakota 
vliegveld van Aruba dat vooral 
tot bloei kwam in de tweede 
wereldoorlog, werd herdoopt 
tot "prinses Beatrix luchthaven". 
In 1975 werd een serie van drie 
postzegels uitgegeven om het 
40-)arig jubileum van dit vlieg
veld te herdenken. In afbeelding 
12 is de 40 et zegel uit deze serie 
afgebeeld want deze zegel draagt 
het Inschrift "prinses beatrix 
luchthaven". De gehele serie op 
FDC (NVPH 509-511, afb. 13). Toen 
Beatrix in 1980 koningin werd, is 
het vliegveld nogmaals herdoopt. 
Weliswaar is Nederlands nog 
een officiële taal op het Status 
Aparte Aruba maar de algemene 

afb 7. Speciaal handstempel gebruikt tijdens het bezoek van Beatrix gedurende 1-9 maart 
196S aan Suriname Links onder een datumstempel i.lll 6; van Paramaribo-Filatelle. 

f\ 
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Dr, J.J-'ft. I. Zuidnof 
Stephensolatraat 46 
PËM HAAG (HOLLAND) 

afb 10 

NEDERLANDSE 
ANTILLEN 

10 3-1966 

afb. II. 

en eveneens officiële voertaal 
is het Papiaments. Dus werd het 
"Aeropuerto Internacional Reina 
Beatrix". Dat is dan ook te zien op 
een serie van drie postzegels door 
Aruba uitgegeven, (afb. 14). 
Het duurde tot 1983 eer er in de 
Nederlandse Antillen nieuwe 
permanente zegels verschenen 
met het portret van Beatrix er op. 
De eerste zes waarden (NA 758-
763) werden op 20 december 1983 

uitgegeven. Toen op 1 januari 1986 
Aruba Status Aparte kreeg, kozen 
ZIJ er ook voor om permanente 
zegels met een klein kopje van het 
staatshoofd uit te geven (Aruba 
5-8). (afb. 15). Het staatshoofd 
verdween van de postzegels in 
2007 met de Eiland serie van de 
Nederlandse Antillen (NA 1722-1731 
en later) en in Aruba met de Alto 
Vista Kapel zegels (NVPH 454" 
467). 

afb. a De Nederlandse 
Antillen NVPH Sit met 
een afbeelding van 
de 1975 verkeerstoren 
van de prinses Beatrix 
luchthaven Aan de 
rechterkant het staartstuk 
van een Boeing 727 

\ 

Ißl P' 
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afb. ft Herdenkingsenvelop ter gelegenheid van het bezoek van prinses Beatrix 
en prins Claus aan Suriname op 2-16 juli, 1966. Op het speciaal stempel staat: 

"welkom Paramaribo 2 juli 1966" 
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afb. 13. FDC van NA 509-511 met o a. een afbeelding van een Fokker F18 op het oude 
Dakota vliegveld Op de 30 et een opstijgende DC-9 en de oude verkeerstoren. 
De afbeelding aan de linkerkant alsmede het speciale FDC stempel tonen een 

afbeelding van het moderne 1975 vliegveld. 
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In 1975 verkreeg Suriname vol
ledige onafhankelijkheid en was 
het met langer onderdeel van 
het Koninkrijk Toch was Beatrix 
aanwezig bij de onafhankelijk-
heidsfeesten maar daar zijn geen 
filatelistische souvenirs van 
Waarom zou het ook? 
Kort nadat Beatrix koningin 
werd bezocht ze de Nederlandse 
Antillen In oktober 1980 was ze 
er, nauwelijks zes maanden na 

haar inauguratie als koningin 
Voor zover ons bekend zijn daar 
geen filatelistische souvenirs 
van gemaakt hetgeen toch wel 
een beetje vreemd IS Ze werd 
vergezeld van haar echtgenoot 
prins Claus en ook van kroonprins 
Willem-Alexander Het werd een 
uitgebreid werkbezoek waar alle 
zes de eilanden werden bezocht 
In afbeelding 16 een speciale en
velop die het bezoek aan Eustatius 

afb 14 Aruba 278 280 met het Dakota vliegveld van I9S0 en de Aeropuerto Internacional 
Reina Beatrix van 1972 en 2000 

gedenkt Dat was op 13 februari 
1987 Soortgelijke hermnermgsen-
veloppen bestaan ook betref
fende de ander eilanden 
In afbeelding 17 geven we de 55 et 
waarde die Beatrix en Claus toont, 
de tweede zegel toont Willem-
Alexander 
In 1990 was er een uniek jubi
leum '100 jaar Oranje Vrouwen" 
werd het genoemd betreffende 
het'kwartet Emma, Wilhelmma, 
Juliana, Beatrix Waarbij we met 
alle respect toch op willen merken 
dat Emma helemaal geen 'Oranje' 
IS behalve dan door haar huwelijk 
met koning Willem III In Neder
land werd een speciale postzegel 
uitgegeven (NVPH1455) met vier 
portretten Aruba het de gelegen
heid voor wat ze was, maar de 
Nederlandse Antillen gaf een serie 

uit van vier zegels (NA 953-956) 
plus een souvenirvelletje (afb 18) 
Het moet ons toch van het hart dat 
de vier afbeeldingen weinig gelij
kenis vertonen met onze geliefde 
vorstinnen 
Ter gelegenheid van het koninklijk 
bezoek m 1992 aan de Nederlandse 
Antillen en Aruba werden er weer 
speciale postzegels uitgegeven 
Niet alleen prins Claus en kroon
prins Willem-Alexander waren er 
bij maar ook de andere twee zoons 
Friso en Constantijn Er verschenen 
drie speciale zegels en een herm-
neringsenvelop (afb 19+20) 
In 1999 was er nogmaals een 
koninklijk bezoek aan de West De 
enige manier waarop dat filate-
listisch bleek is via een postzegel 
uit 2005I Dat was het jaar van het 
zilveren jubileum van Beatrix als 

afb IS De permanente zegels van de Nederlandse Antillen 
ontwerp Oscar Ravelo Nadal uit 1983 met een kopje 
van Koningin Beatrix en de soortgelijke permanente 

zegels van Aruba ontwerp Evelino Fingal uit 1986 Twee 
ontwerpers maar het Beatrix kopje is identiek' 

afb 17 Aruba NVPH 22 met 
Beatrix en Claus ter gelegen 

heid van hun bezoek aan 
Aruba 16 februari 1987 

DE ZEGELKOtnER 

PQSTBQX SOO 

NL 3130 AM VlAaF!D(»6EN 

afb 16 Natuurlijk werd ook Aruba bezocht dat intussen Status Aparte had verkregen En 
dus waren er twee speciale postzegels (Aruba NVPH 22 23) om dit bezoek te gedenken In 
afbeelding 17geven we de;s et waarde die Beatrix en Claus toont de tweede zegel toont 

Willem-Alexander 

afb 19 Het koninklijk bezoek van 1992 is afgebeeld op deze drie postzegels (NA 1017 1019) De 
vlag van de Antillen draagt nu nog slechts vijf in plaats van zes sterren Aruba had in 1986 

Status Aparte verkregen en was dus geen onderdeel meer van de Nederlandse Antillen 

"'mmmmimmi 
afb 18 Beatrix op NA 956 uit de serie van vier postzegels en het velletje 

met alle vier de vorstinnen 

t^mmm 
Koningin BMtnx an 
Pnns Daus bezoe 
kan 'iet M stuurs 
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1 
afb 20 Speciale envelop ter gelegenheid van het 1992 bezoek van konin

gin Beatrix aan St Maarten 
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koningin. Er verschenen toen velle
tjes van Nederland, de Nederlandse 
Antillen en Aruba met een identieke 
set van vijf postzegels. De tweede 
zegel van rechts (NA isyyd of Aruba 
339d) heeft als tekst "Bezoek Ne
derlandse Antillen en Aruba 1999". 
En deze zegels uit 2005 werden 
vervolgens gebruikt om alsnog 
dat bezoek van 1999 te herdenken. 
Op de souvenirkaart met de Aruba 
zegel (afb. 21), met op de achter
grond de beroemde witte stranden 
van Aruba, compleet met dividivi 
boom. De overeenkomstige Neder
landse Antillen zegel op kaart (afb. 
22) is extra interessant want de foto 
linksonder is de foto die gebruikt 
werd voor het postzegel ontwerp. 
Zoals reeds gezegd, 2005 was het 

jaar van het zilveren jubileum 
(afb. 23). Samen met het verwante 
velletje voor Nederland zelf dus 
een trio dat bijna identiek is. Er zijn 
slechts verschillen in landsnaam, 
in waarde en in postale autoriteit 
(rechtsonder op de velrand). De 
tweede zegel van rechts heeft 
betrekking op Beatrix in de West, 
zoals reeds getoond, (afb. 21+22). 
In 2006 is er nogmaals een 
koninklijk bezoek aan de West. 
Deze keer is het de Nederlandse 
Antillen die een speciaal vel
letje uitgeeft van vier zegels. De 
ontwerper heeft de hoeden van 
Beatrix als motief gekozen voor 
zijn ontwerpen. Goede keuze 
want de hoeden van Beatrix zijn 
vaak onderwerp van gesprek. Ko
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aß. 23. De 200! speciale velletjes van de Nederlandse Antillen en van Aruba ter herdenking 
van het 2s/aarjubileum van koningin Beatrix 
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ningin Beatrix koopt ongeveer 30 
hoeden per jaar en aangezien ze 
33 jaar koningin is geweest komen 
we op een totaal van zeker 1000 
hoeden. De schoentjes van Imelda 
Marcos zijn er helemaal niks bij! 
Genoeg hoeden om een museum 
te vullen, tenzij natuurlijk 
Zonder twijfel een van de meest 
humoristische postzegelontwer
pen die we ooit gezien hebben, 
(afb. 24). Wederom werden alle 
eilanden bezocht, waaronder 
Bonaire (afb. 25). Soortgelijke 
enveloppen bestaan ook betref
fende de andere eilanden. 
In 20072008 worden er in de 
Nederlandse Antillen twee series 
van zes postzegels uitgegeven die 
onderling een grote samenhang 
vertonen. Het miniatuurvelletje 
van 2007 toont zes "koningin
nen", (afb. 26). Vanaf Koningin 
Emma bovenaan links krijgen 
we daaronder koningin Wilhel
mina, koningin Juliana en dan 
vervolgens rechts boven koningin 
Beatrix, gevolgd door koningin 
Max ima (vanaf 30 apri 12013) en 
tenslotte Amalia, die kroonprinses 

zal worden en eerste in de lijn van 
opvolging na haar vader Willem
Alexander, dus de toekomstige 
koningin Amalia. 
De serie van zes van 2008 is de 
natuurlijke pendant. Onderaan 
twee portretten van Beatrix, 
bovenaan twee portretten van 
WillemAlexander en daar tus
senin twee portretten van de 
kroonprinses Amalia. (afb. 27). 
Beide bovengenoemde series 
kunnen worden gezien als een 
aanloop naar de opvolging maar 
er was nog een extra reden voor 
deze uitgave; namelijk de 70ste 
verjaardag van Beatrix. Op Aruba 
deden ze minder geheimzinnig. 
In 2008 verscheen daar een serie 
van vier zegels met als onderwerp 
de 70ste verjaardag van Beatrix. 
We hoeven echter maar naar de 
vier ontwerpen te kijken en we 
zien het thema 'opvolging' er 
dwars doorheen, (afb. 28). Van 
links naar rechts zien we Beatrix 
als kleuter, als bruid, als opvol
gende koningin en tenslotte als 
grootmoeder in het gezin van 
WillemAlexander. 

Koninldilk Bezodc Nederlandse Antfllen 1 
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aß. 24. Miniatuur velletje van vier zegels (NA ITOO) ter gelegenheid 
van het 2006 koninklijk bezoek aan de Nederlandse Antillen 

Strtuirt ^ P Statuut 
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mnimil 
aß. 2s. Koningin Beatrix op Bonai mrix ^«feff „ , »■'gezien tijdens een bezoek aan de Kolegio Reina 

Beatrix School. De postzegel rechts boven (NA i4S8a) heeft een interessant aanhangsel met 
als tekst "Hoera we hebben een kleine prinses; ze heet Amalia" 

aß. 28 Aruba 388391, Beatrix m uier levensfasen Uitgegeven op 31 januari 2008, 
haar 70ste verjaardag. 



FILATELISTISCHE 

opgaven voor deze rubriek 
in het juninummer 2013 
(verschijnt 6 juni 2013) 
moeten uiterlijk op 1 mei 
2013 in het bezit zijn van de 
redactie van 'Filatelie', 
Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
e-mail hillesum(Sfilatellst.conn 

Voor opname onder het 
kopje 'Ruildagen' moet 
u de volgende gegevens 
vermelden: datum, plaats, 
locatie, adres locatie, ope
ningstijden en telefoon
nummer en/of email adres 
van de organisator. Onvol
ledige opgaven van evene
menten kunnen helaas niet 
verwerkt worden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samen
gesteld, kan de redactie 
niet garanderen dat de 
genoemde evenementen 
ook op de opgegeven data 
en tijdstippen doorgang 
vinden. De redactie aan
vaardt geen aansprakelijk
heid voor eventuele fouten 
in de evenement gegevens. 
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 
gelegen evenementen -
eerst even met de organi
satoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN AAANIFESTATIES 

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

2o-2t april: 
Bussum. Jubileumtentoon
stelling FV De Verzamelaar, 
Theater Bussum, Akkerlaan 21. 
www.bussumfi la.nl 

2-4 mei: 
Essen (DE). 23e internatio
nale Postzegelbeurs. 
Messe Essen. Gratis toegang. 
2-3 mei: 10.00-18.00 uur, 
4 mei: 10.00-17.00 uur. 
infotsbriefmarkenmesse-
essen.de 

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. Euro-Phila 2013, 
Mondriaan, 
lohn F. Kennedylaan 301. 
j.vdbosch (Sziggo.nl 
za: 11.00-17.00 uur, zo: 10.00-
16.00 uur 

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: 
Monaco. Monacophil 2013, 
Musée des Timbres et des 
Monnaies, 11 Terrasses de 
Fontvielles. 
www.monacophil.eu 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

6 april: 
Bilthoven. OEF, 'Vogelnest' 
bij Zuiderkapel, Boslaan 1,10-
16. Tel: 0346-572593 (na 19U) 
De Weere. Thereslahuis, 
Vekenweg2,13-16. 
Tel: 0229-582544. 
Haarlem. Voorjaars-post-
zegelbeurs. De Schakel, 
Pijnboomstraat 17,11-15.30 uur. 
Tel: 023-5334252. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12-16. 
Tel: 078-6814441. 
Lisse. 't Poelhuys, Vivaldi-
straat 4,10.00-15.00 uur 
Tel: 06-21485476. 
dickschopmanfagmail.com 
Meppel. Kerkelijk centrum 
TRIAS, Groenmarkt 6,10-15. 
Tel: 0529-432746. 
taf.kuipercahetnet.nl 
Nunspeet. De Wheme, 
Ds. de Bouterlaan 5,1315-1600. 
Tel: 0341-256163. 
keesdebil@gmail.com 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13.00-16.00. 
Tel: 0162-432738. 
ceespi|pers@casema.nl. 
www.oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdljkhof, 
Bilderdijkhof 1,10-15. 
Tel: 0297-525556. 
Waalwijk. 'De Bloemenoord', 
Bloemenoordplein 3,9.00-
13.00 uur Tel: 0416-337982. 
carlaevlohome.nl 

7 april: 
Haarlem. Van der Valk 
Haarlem-Zuid, Toekanweg 
2,10-16. Tel: 030-6063944, 
info(S)mpo.nl, www.mpo.nl 
Obdam. 'De Brink' naast RK 
kerk. Dorpsstraat 153-155,9-12. 
Tel: 0226-452047. 
Uden. Trefcentrum, 
Cellostraat 1,09.30-12.30 uur. 
Tel: 0413-265240. 
schilder@tiscali.nl 

11 april: 
Kloetinge. Amicitia, 
Schimmelpenninckstraat 14, 
19.00-22.00 uur 
Tel: 0113-228562. 
ecmPzeeiandnet.nl 

13 april: 
Dronten. 'Open Hof', De Zuid 
2,1330 -1630. Tel: 0321-314305. 
wolterschaapcasolcon.nl 
Elshout. Gebouw 't Rad, 
Kerkstraat 39,10-13. 
Tel: 0416-379919. 
h.l.|.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. 

In verband met wisseling 
van hoofdredactie is de 
agenda mogelijk niet 
volledig. Excuus voor het 
ongemak. 

Wijchen. Brede school 
'Noorderlicht', 
Roerdompstraat 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@ziggo.nl 

19 april: 
Rotterdam. Voorjaarsbeurs 
R.Ph.V. Gebouw de "Laren-
kamp", Slinge 303, Rotterdam. 
11.00-17.00 uur Tel: 010-4762424 

Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13-1630. 
Tel: 033-4943220. 
deloupe@hccnet.nl 
Maassluis. Zalencentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 
12-16. Tel: 010-5916747. 
secretarisvpm@gmail.com 
Ommen. Hervormd centrum, 
Pr. julianaalanS, 9-12. 
Tel: 0547-363000. 
gtendam@ziggo.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 Walnoot', 
Reginahof 1,10-13. 
Tel: 0411-673485. 
info@vbvboxtel.nl 
Tiel. USA & Canada Filatelie, 
De Schakel, Scheeringlaan 
4a, 10-15. Tel: 06-25240316. 
emulder@planet.nl 
Venlo. Zalencomplex 
LimianZ, Kaldenkerkerweg 
182b, 10-13. Tel: 077-3820064. 
10.00-13.00 uur. 

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.eindeiaarsbeurs.nl 
Boskoop. 'In de Stek', 
Puttelaan 148,13-17. 
tel: 0172-215264. 
jandezwi|ger@telfort.nl 
Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.|. v.d.Haarlaan 6,930-13. 
Tel: 0297-289322. 
nenpand@hotmail.com. 
www.verzamelaarsderon-
devenen.nl 
Neede. Filabeurs. Café 
Restaurant "De Olde Mölle", 
Diepenheimseweg 21, 
10-16 uur Tel: 0545-294540 
a.damen^SoOupcmail.nl 
Papendrecht. De Palm, 
Vander Palmstraat 3,10-16. 
Tel: 0184-415437. 
m.a.smeding@tele2.nl 
Reeuwijk. 'De Brug', Dunant-
laan 1,10-15. Tel: 0172-216239. 
lzirkzee@ziggo.nl 

Steenwijk. 'De Meenthe', 
Stationsplein 1,10-15. 
Tel: 0521-515835. www.filate-
listenverenigingijsselham.nl 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8,930-1530. 
Tel: 0318-517569. 
deglobe-vn (laal@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.venamelbeursveghel.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, 
Langestraat 76,1230-1530. 
Tel: 0181-415640. 
halooverbeek@planet.nl 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
10.00-16.00 uur. 
Tel: 078-6140706. 
Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 
10.00-13.00 uur. 
Tel: 0475-321179. 
j.maessen@home.nl 
Zwolle, lubal. Geert Groote
straat 1,10.00-15.00 uur. 
Tel: 038-4539140. 

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. 
ian.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, 
11.00-15.30 uur. 
Tel: 06-22650760. 
Elshout. Gebouw 't Rad, Kerk
straat 39, 5154 AN Elshout 
10.00 uur tot 13.00 uur 
Tel: 0416 37 9919 

imei: 
Noordwijk Binnen. De 
Wieken, Wassenaarseweg 5. 
Aanvang: 13.30 uur. 
Tel: 071-3614198 

4 mei: 
Heeze. Gemeenschapshuis 
't Perron, Schoolstraat 48. 
Vanaf 12.00 uur. 
Tel: 040-2263192. 
Hendrik Ido Ambacht. 
Sandido, Reeweg 79,12.00-
16.00 uur. Tel: 078-6814441-
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Lisse. 't Poelhuys, Vivaldi
straat 4,10.0015.00 uur 
Tel: 0621485476. 
dickschopmantagmai I .com 
Meppel. Kerkelijk centrum 
TRIAS, Groenmarkt 6,1015. 
Tel: 0529432746. 
taf.kuiper@hetnet.nl 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13.0016.00. 
Tel: 0162432738. 
Uithoorn. Wkc Bilderdljkhof, 
Bilderdijkhof 1,1015. 
Tel: 0297525556. 
Waalwijk. 'De Bloemenoord', 
Bloemenoordplein3, 
9.0013.00 uur 
Tel: 0416337982. 
carlaevl(a) home.nl 

5 mei: 
Uden. Trefcentrum, 
Cellostraat 1,09.3012.30 uur. 
Tel: 0413265240. 
schilderOtiscali.nl 

11 mei. 
Maassluis. Zalencentrum 
Koningshof, Uiverlaan 20, 
1216. Tel: 0105916747. 
secretarisvpmisgmail.com 

12 mei: 
Venlo. Zalencomplex 
LlmianZ, Kaldenkerkerweg 
182b, 1013. Tel: 0773820064. 
10.0013.00 uur. 

16 mei. 
Kloetinge. Amicitia, 
Schimmelpenninckstraat 14, 
19.0022.00 uur 
Tel: 0113228562. 
ecmOzeelandnet.n! 

19 mei: 
Uden. Trefcentrum, 
Cellostraat 1,09.3012.30 uur. 
Tel: 0413265240. 
schilder(5)tiscali.nl 

25 mei: 
Dordrecht. De Gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002, 
1016. Tel: 0786140706. 
10.0016.00 uur. 
Geldermalsen. USA & Canada 
Filatelie. Zalencentrum Ons 
Huis, Herman Kuijkstraat 11, 
10.0015.00. 
Tel: 0625240316. 
emuldercaplanet.n! 

Roermond. Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26a, 
10.0013.00 uur. Tel: 0475321179. 
j.maessen(5)home.nl 
26 mei: 
Aarschot (B). Hagelandse 
verzameldag. Kon. Atheneum, 
P. Dergentiaan 47,916. 
Tel: 003216560706. 
Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingersweg 234, 
11.0015.30 uur. 
Tel: 0622650760. 

VEILINGEN 

imei: 
Zwolle. Veilinghuis 
"de Voorstraat" 
Voorstraat 23,8011MK 
Tel: 0384211045. 
aanvang: 19.00 uur 
veiiinghuis(Sdevoorstraat.nl 
www.devoorstraat.nl 

2731 mei: 
WW (CH). Internationale 
R.app veiling. 
Toggenburgerstrasse 139. 
Tel: 0041719237744
infocarappauktionen.ch 
wviw.rappauktionen.ch 

30,31 mei, 1 juni: 
Amstelveen. Veiling 
Corinphila. Tel: 0206249740. 
www.corinphila.nl 

3,4,5 oktober: 
Amstelveen. Veiling 
Corinphila. Tel: 0206249740. 
www.corinphila.nl 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 
2518 AD 's Gravenhage 
Tel: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag 1017 uur, zaterdag, 
zondag en feestdagen 1217 
uur. Gesloten op maandag, 
Koninginnedag, 25 december 
en 1 januari. Museumkaart 
gratis. 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u  alleen op 
afspraak  origineel materiaal 
uit het depot postwaarden 
bestuderen en bezichtigen. 
Onderzoekersdagen: (don
derdag) 18 april en 16 mei. Als 
u materiaal wilt bestuderen, 

neem dan contact op met 
Monique Erkelens (tel 070
3307567), email 
merkelens@muscom.nl. 
De museumbibliotheek is 
toegankelijk na telefonische 
afspraak: mevr. Spiekman 
(0703307570, 's morgens). 

Ontwerp van Sem Hartz: portret 
koningin Juliana en face met 

diadeem voor de inhuldigmgs
postzegel 1948 (coll. Museum voor 

Communicatie) 

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 FÜR ABONNENTEN; KAUFMANNISCHE ANZEIGEN NICHT GESTATTET; 
ANGABE NAME UND ANSCHRIFT (ODER NAME UND TELEFONNUMMER) VERPFLICHTET 

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 I 
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 

31,00 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'. 
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INDIASE CIVIELE CENSUUR 
VAN POST NAAR NEDERUNDS

INDIË (19141918) 
HAN SI EM, CLEARWATER, VS 

De Brievenbeurs/Filamania/GoldaCarta 2013 ligt weer achter ons. In 

de aanloop op dit evenement in 2014 (18+19 april 2014) is het thema 

hiervoor vastgesteld: De Eerste Wereldoorlog. In de reeks opwarmers 

tot het jaarlijkse themanummer van Filatelie bijt Han Siem de spits af. 

Voor Indië speelde de Eerste 
Wereldoorlog zich a/ in een ver 
verwijderd continent waarbij 
het moederland gekozen had 
voor een neutrale positie. Een 
direct concreet gevolg van de 
volkerenstrijd was, dat een deel 
van de binnenkomende buiten
landse post was gecensureerd. 
Post uit Europa werd groten
deels gecensureerd door een 
van de strijdvoerende Europese 
mogendheden. In deze opwarmer 
aandacht voor de Indiase censuur 
van binnenkomende post uit Azië. 

India en de Eerste 
Wereldoorlog' 
In 1914 heerste in India politieke 
onvrede, er was een groeiende 
roep naar zelfbestuur. De Duitsers 
deden hun best om het antiBritse 
sentiment aan te wakkeren. Zowel 
in Engeland als in Duitsland 
dachten velen dat de Indiase 
nationalisten van een oorlog 
gebruik zouden maken om hun 
streven naar onafhankelijkheid te 
intensiveren. In werkelijkheid viel 
dat echter heel anders uit. Bij het 

'*sseo 

uitbreken van de Wereldoorlog 
schaarde de Indiase bevolking 
zich achter de geallieerde zaak. 
Vanuit alle hoeken van het land 
werd militaire en financiële hulp 
aangeboden. Welgestelde Indiase 
vorsten stelden aanzienlijke som
men geld ter beschikking. Op 30 
september 1914, slechts 6 weken 
na het uitbreken van de oorlog, 
gingen de eerste Indiase troepen 
■n Marseille aan wal. Een maand 
later werden zij in de eerste slag 
om leper ingezet. In de jaren 
19141915 werd aan 7 leden van 
het Indiase contingent in Europa 
het Victoria Crosŝ  verleend, de 
hoogste Britse militaire onder
scheiding. Na 1915 arriveerden 
geen Indiase troepen meer in Eu
ropa omdat zij werden ingezet in 
Afrika en Mesopotamië. De eerste 
poststukken met Indiase censuur 
dateren van september 1914. 

Bombay censuur 
Om de weg te vinden in een onbe
kend verzamelgebied is een cata
logus onmisbaar. Voor dit artikel 
is dankbaar gebruik gemaakt van 

Afh. t, Brandende olietanks van Burtnah Od m de haven van Madras 
na een bombardement van de Duitse kruiser Emden op 21 september 

1914 (bron: Wikipedia) 

de monografie van Alan Baker'. In 
deze eenvoudige catalogus wor
den de waargenomen censuur
stempels en stroken geordend, 
beschreven, afgebeeld en voor
zien van een zeldzaamheidsgraad 
(zgr), oplopend van A (common) 
via C (scarce) naar E (very rare, 
possibly unique). 
Kort na het uitbreken van de vij
andelijkheden werden de eerste 
poststukken in Bombay gecen
sureerd. Zij werden voorzien van 
een violet 2regelig censuurstem

p e l PASSED CENSOR / BOAABAY, t y p e BYHl 
(afb. ia). Een deel van de brieven 
zijn ook nog op de achterzijde 
voorzien van een witte censuur
strook met in rood: OPENED BY 
CENSOR. + Wapen, type BYL2 (afb. 
ib). 
Bombay was een belangrijk 
knooppunt voor internationale, 
doorgaande post. Van het meest 
gebruikelijke, ronde censuur
stempel van Bombay zijn 2 typen 

bekend, beide violet. Type BYH 
9 heeft een diameter van 32 mm 
en werd gebruikt in de jaren 
1915/1916. Dit censuurstempel is te 
zien op een briefkaart, verzonden 
van Portugees India naar Batavia 
(afb. 2). Type BYH 10 is kleiner en 
heeft een diameter van 22mm. Dit 
type werd gebruikt in de jaren 
1916/1919, zoals is te zien op een 
'Armeense' ansichtkaart, ver
zonden van Isfahan, Perzië, naar 
Soerabaja (afb. 3). 

Madras censuur 
Madras, gelegen aan de Co
romandelkust, was de commer
ciële en culturele hoofdstad van 
zuid India. Het was tevens de 
belangrijkste haven van waar
uit Tamils naar Indië werden 
verscheept. Op 21 september 
1914 werd Madras verrassend 
aangevallen door de SMS Emden 
De 125 granaten die deze Duitse 
lichte kruiser afvuurde, brachten 

1̂  

MESSRS. HARMSEN VERWEIT'& CO., 

Semarang, 

26! ^̂ " .JH. BRADY ii. Co, LD. 
BOMBAY. 

J A V A . 

mmo BV CENSOR. 

Afb. ia Voorzijde brief, verzonden van Bombay naar Semarang met violet 2regelig censuur
stempel passed censor / bombay, type BVHi, zgr B. 

Aß. lb Achterzijde brief, voorzien van een witte censuurstrooli met in rood: OPENE[) BV 
CENSOR. * Wapen, type BYLi, zgr D. 



) 2 Briefkaart verzonden van Portugees India naar Batavia (1916) in transit in Bombay 
gecensureerd Violet rond censuurstempel typeByH9 zgrA 

W W » POSTALE urn 

A.,»xu.i, f^//PARTE POSTALE DE P^RSt 

H .11 ■■■ U, Jft 'JA \ u . JA Jt V Jt 

_* • • * ie: 
Ë.' • t * ' ' j J  » HB'^OJ'IU^ 

.«*> 
/l/ft 3 Ansichtkaart geschreven in Armeens verzonden van Isfahan Perzie naar Soerabaja In 

Bombay gecensureerd Violet rond censuurstempel type BYH10 zgrA 

aanzienlijke schade toe aan de 
haven en aan het Britse moreel De 
olietanks van ßurm«/) Of/werden 
getroffen en vlogen in brand (afb 
4) Duizenden mensen vluchtten 
de stad uit Madras zou de enige 
Indiase stad zijn die tijdens de 
Eerste Wereldoorlog door een 
centrale mogendheid werd aan
gevallen De aanwezigheid van 
de Emden in de Indische Oceaan 
veroorzaakte paniek omdat de 
zeeverbinding van India naar Sin
gapore en China werd bedreigd 

Van de censuurstempels van Ma
dras kunnen twee typen worden 
getoond De brief van Kilasaval 

Patti naar Medan (1915) werd 
voorzien van het violet censuur
stempel OPENED BY CENSOR. 
+ Kroon, type MH3 (afb 5) Een 
andere brief (1917), eveneens van 
de Coromandelkust naar Medan 
verzonden, laat het violet, rond 
censuurstempel + kroon, type 
MH7, van Madras zien (afb 6) 
Zoals zo vaak met Tamil cor
respondentie, zijn beide brieven 
onvoldoende gefrankeerd en 
daarom beport 

Calcutta censuur 
Tegen de verwachtingen m, zijn 
de censuurstempels van een grote 
stad als Calcutta toch relatief 

Afb s Brief van Kilasaval Patti aan de Coromandelkust naar Medan (191s) m Madras gecen 
sureerd Violet stempel OPENED BV aNSOU * Kroon typeMH3 zgrC/D 

schaars De ansichtkaart met 
nieuwjaarswensen van Wellesley, 
verzonden naar Soerabaja (afb 
7), IS voorzien van twee Calcutta 
censuurstempels Direct in het 
oog lopend is het rode ovale 
stempel OPENED BY CENSOR • CALCUTTA 
+ cijfer, type CH2 Daarnaast een 
zwart, rond stempel passed cen
sor + Calcutta, type CH4 

Interessant is de voorbedrukte 
enveloppe JAVA BENGAL LINE, in 
1915 aangetekend verzonden door 
de agent van de scheepsagen
tuur in Calcutta naar de agent 
van dezelfde scheepsagentuur m 
Semarang(afb 8a) Tijdens de 
Eerste Wereldoorlog breidde de 
KPM haar net uit met twee nieuwe 
lijnen Een daarvan was de java 
bengal line, mogelijk als resultaat 
van toenemende (commerciële) 
activiteiten tussen beide kolonies 
De enveloppe is voorzien van een 
witte sluitstrook met een zwarte 
t e k s t OPENED UNDER MARTIAL UW / 
CENSOR CALCUTTA, t y p e CLi (afb 8 b ) 
Bijzonder is dat de sluitstrook aan 
de voorzijde en de achterzijde 
van de enveloppe ook nog werd 
verzegeld De rode lakzegels 
tonen een duidelijk leesbare tekst 
POSTAL CENSOR • CALCUTTA ( a f b 8 c ) en 
Zijn door Baker met gecatalogi
seerd De tekst wijst erop dat de 
censuur door postale autoriteiten 
werd uitgevoerd, waarschijnlijk 
in het postkantoor van Calcutta 

Dat deze brief door de censuur 
werd verzegeld, hangt mogelijk 
samen met het feit dat de brief 
was aangetekend 

Tot besluit 
In de literatuur over de Eerste 
Wereldoorlog speelt het Euro
pese strijdtoneel, en met name 
het Westelijk Front m de regel 
de hoofdrol Inde laatste 10 jaar 
IS een (verheugende) tendens 
te bespeuren meer aandacht te 
besteden aan strijdtonelen buiten 
West Europa In dit artikel is een 
poging gedaan een (beperkt) 
facet van de Eerste Wereldoor
log filatelie te bekijken vanuit 
NederlandsIndische optiek 
Het blijkt dat met de correspon
dentie die van of via India tijdens 
de Eerste Wereldoorlog in Indie 
werd ontvangen een aardig 
overzicht van de Indiase Censuur 
IS samen te stellen De belangrijk
ste centra waren Bombay voor het 
westen. Madras voor het zuiden 
en Calcutta voor het oosten 
De waarnemingen betreffende 
de zeldzaamheidsgraad van deze 
censuurmerken kunnen als volgt 
eenvoudig worden samenge
vat (1) Met uitzondering van 
Bombay en Madras is elke Indiase 
censuur schaars (2) Alle Indiase 
censuurstroken zijn schaars (3) 
De lineaire censuurstempels van 
19141915 zijn 'beter' dan de ronde 
censuurstempels van 1916 en later 

• ^ ' ^ ' C = ^ 

Afb e Tamil brief (1917) verzonden van de Coromandelkust naar Medan Gecensureerd tn 
Madras Violet censuurstempel + kroon in cirkel type MH7 zgr B 
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Afb 7 Ansichtkaart verzonden naar Soerabaja voorzien van twee Calcutta censuurstempels 
Rood ovaal stempel opened by censor • Calcutta * cijfer type CH2 zgr C/D Tevens een zwart 

stempel m cirkel passed censor * Calcutta typeCH^ zgrC 
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Alle ovale censuurstempels zijn 
schaars of zeldzaam. 
De oorlogscorrespondentie 
uit Bombay en Calcutta was 
voornamelijk commercieel van 
karakter, gericht aan westerse 

handelshuizen. Correspondentie 
uit de Coromandelkust was vooral 
gericht aan de Tamil mmderheid 
in Indië en was vaak onvoldoende 
gefrankeerd. 

Literatuur 
' India and World War One: 
http://www.historyleaTningsite. 
co.uk/india and-World_war_one. 
htm 

' Indian Army during World War I: 
http://en.wikipedia.org/wiki/ln-
dian_Army...durinq_World_War.,l 

' Baker, A. A Catalogue of Indian 
Censorship 1914-1920. (Perth 1994) 

Afb 8a th Voor- en achterzijde van een voorbedrukte enveloppe, in 1915 aangetekend verzonden van Calcutta naar 
Semarang. Witte sluitstrook is voorzien van een zwarte tekst OPEHEB UNDER murui IAW/ CEHSOR CAICUTTA, type CU, zgr C. 

Twee complete, rode lakzegels met ingedrukte tekst 

Afb. 8c Vergroting van de lakzegels toont de 
tekst postal censor • Calcutta. 

ONTWERPEN VOOR DE KONING 
IN MUSEUM VOOR COMMUNICATIE 

270 

Het Museum voor Communicatie grijpt het moment van troonsbestijging 

door [(oning Willem-Alexander aan om aandacht te schenken aan de 

inhuldigingspostzegels van de afgelopen 115 jaar. 

Lag het in 1898 aanvankelijk niet in de be
doeling om een postzegel speciaal voor de 
inhuldiging te laten verschijnen, onder invloed 
van particuliere initiatieven verschijnt toch op 6 
september 1898 de 'kroningsgulden'. Eigenlijk 
werd gewerkt aan een nieuwe frankeerserie, en 
hierop vooruitlopend werd alvast de waarde 
van 1 gulden uitgebracht op de dag van de 
inhuldiging. Er zijn meer ontwerpen gemaakt, 
o.a. door H.M. Krabbé en Vürtheim sr. 

In de ontwerpen van 1948 is de diadeem nog 
duidelijk aanwezig bij koningin Juliana, maar 
zij heeft er herhaaldelijk op aangedrongen dat 
die echt moest verdwijnen, wat uiteindelijk dan 
ook gebeurt. Ook ditmaal was de gedachte om 
een serie frankeerzegels te ontwerpen, waarvan 
twee waarden dan op de dag van de inhuldi
ging konden verschijnen. Het ontwerp leende 
zich echter met voor een klein formaat, vandaar 
dat de inhuldigingspostzegels er anders uitzien 
dan de permanente postzegels, al is het portret 
hetzelfde. 

In 1980 werd direct aan een inhuldigingspostze
gel gedacht. Bijzonder is in dit geval dat een lid 
van de hofhouding voorstelde een foto gemaakt 
door prins Claus op de verjaardag van prinses 
Beatrix in 1979 te gebruiken. Hij maakte deze 

foto in de tuin van kasteel Drakensteyn. 

Voor de permanente serie postzegels werd meer 
tijd uitgetrokken: er werd een meervoudige 
ontwerpopdracht gegeven aan de kunstenaars 
Marte Röling en Peter Struycken en de grafisch 
vormgevers Walter Nikkeis en Jaap Drupsteen. 
De voorkeur van de koningin zou uitgaan naar 
het moderne ontwerp van Struycken. Niet ieder
een kon dat in die tijd waarderen blijkt uit door 
PTT ontvangen reacties. 

Voor het ontwerp van de inhuldigingspostzegel 
voor koning Willem-Alexander zijn drie ont
werpers gevraagd die verschillende ontwerpen 
hebben ingeleverd. Deze zullen ook getoond 
worden en het uiteindelijk resultaat zal vanaf 
1 mei te zien zijn. 

De inhuldigingspostzegels uit de collectie van 
het Museum voor Communicatie vormen een 
thema in de tentoonstelling Branding Beatrix 
over hoe onze koningin in de afgelopen 33 
jaar als merk naar buiten is gebracht (vanaf 25 
april). 

Op de website www.postzeaelontwerpen.nl zal 
in het verhaal 'Troonswisseling' aandacht aan 
de verschillende emissies worden besteed. 

Niet-uitgevoerd ontwerp voor postzegels 
Nederland 1898 Koningin Wilhelmma 

De tentoonstelling loopt van 25 april t/m 30 juni 

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 en Koninginnedag. 

http://www.historyleaTningsite
http://co.uk/india
http://en.wikipedia.org/wiki/ln
http://www.postzeaelontwerpen.nl
http://www.muscom.nl
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ESSEN 

Op 2,3 en 4 mei vindt de 
jaarlijkse Internationale 
Briefmarken Messe in Essen 
(Duitsland) plaats. PostNL 
zal daar aanwezig zijn met 
een verkoopstand. In de 
stand kan post worden 
afgestempeld met een 
bijzonder poststempel. 
Het stempel toont een 
vlag met de tekst "Essen". 
Een beursenvelop wordt 
niet meer uitgegeven, 
wel zullen er velletjes met 
persoonlijke postzegels, de 
Beursvelletjes, te koop zijn. 

FIUFAIR 2013 

Filafairzalditjaarin 
'sHertogenbosch voor 
de vierde keer worden ge
houden op 19 en 20 april. 
Ook daar is PostNL met een 
stand aanwezig en zal er 
een bijzonder poststempel 
in gebruik zijn. Dit jaar 
is er in het stempel met 
gekozen voor een afbeel
ding van de Sint jan of een 
onderdeel daarvan, maar 
voor een lekkernij uit Den 

Bosch, de Bossche Koek. 
Dit alles heeft te maken 
met het thema van de 
tentoonstelling "Bossche 
lekkernijen". 

BUSSUMFILA 2013 

Op 20 en 21 april wordt 
BussumFila gehouden in 
de zalen van Theater Bus
sum. Dit evenement (met 
100 kaders) wordt georga
niseerd door Filatelisten
vereniging De Verzamelaar 
die dit jaar 75 jaar bestaat. 
Ter gelegenheid daarvan 
geeft PostNL een bijzonder 
poststempel uit waarmee 
gelegenheidsenveloppen 
zullen worden afgestem
peld. In het stempel zien 
we de watertoren van 
Bussum die in 2010 werd 
verbouwd tot het meest 
duurzame kantoor van 
Nederland. De waterto

ren heeft verschillende 
uiterlijkheden gehad. De 
bekendste is wel de "Hor
logeknop", zoals Kees van 
Kooten en Wim de Bie deze 
watertoren noemde in één 
van hun programma's. 
"Een grote horlogeknop! 
Daarmee kunnen we de 
wereld opwinden!" 

EERSTEVLUCHTSTEMPELS 

Tot slot kan ik twee 
afbeeldingen tonen van 
eerstevluchtstempels, 
aangevraagd door Aer
ophilatelistenvereniging 
De Vliegende Hollander. 
Zij geven eerstevluchten
veloppen mee met deze 
vluchten. De envelop

2 april 2013 

pen zijn voorzien van de 
betreffende bijzondere 
stempels. Op 2 april 2013 is 
de eerste KLM vlucht naar 
Manston (Kent) in het Ver
enigd Koninkrijk met een 
F70 en op 4 april is dat de 
eerste KLMvlucht, even
eens met een F70 naar 
Alesund in Noorwegen. 

DAG VAN DE JEUGDFILATELIE 

Net na het sluiten van de 
deadline van het vorige 
nummer ontving ik de af
beelding van het stempel 
Dag van de )eugdfilatelie. 
In het stempel zien we een 
paar pinguïns Dit refereert 
aan Burgers Zoo in Arnhem 
waar deze dag werd 
gevierd, samen met de 
presentatie van de postze
gels 100 jaar Burgers Zoo. 
Deze zegels verschenen al 
op 25 februari 2013, maar 

ze werden op 9 maart in de 
dierentuin gepresenteerd. 

Ae JeugQ, 
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Op zaterdag 11 mei wordt in de Expo Houten de vierde editie van 
de internationale combinatiebeurs voor filatelie en numismatiek 

georganiseerd. Al eerder bleek uit de publieke belangstelling 
voor dit evenement dat de combinatie van postzegels en munten 

interessant is voor verzamelaars. 

De organisatie is door de vele aanvragen 
voor deelname afgelopen jaar uitgeweken 
naar een grotere zaal en dat was maar 
goed ook omdat in 2012 maar liefst 2000 
verzamelaars de weg naar Filanumis 
wisten te vinden. Ook nu zal de 35oom2 
grote zaal geheel gevuld zijn met maar 
liefst 700 meter tafel. Met het gevarieerde 
en ruime aanbod waaronder filatelisti
sche toebehoren  zullen verzamelaars 
ongeacht hun eigen interessegebied aan 
hun trekken kunnen komen. 

Deutsche Post 
Een stand welke zeker op veel belangstel
ling mag rekenen is die van de Duitse 
Post. Zij zijn voor het eerst deelnemer aan 
Filanumis. Dat Filanumis al na drie edities 
grotere naamsbekendheid heeft gekre
gen, blijkt uit het feit dat een fors aantal 
nieuwe professionele handelaren uit 
België en Duitsland op de lange lijst van 
standhouders staan. 
Met daarbij ook de deelname van enkele 
tientallen NVPHleden zal een bezoek aan 

dit evenement voor zowel de beginnende 
als vergevorderde verzamelaar als ook 
voor de echte filatelist zeer de moeite 
waard zijn. Ook het nieuwste verzamelge
bied "de persoonlijke postzegel" is met 
maar liefst vier gespecialiseerde stand
houders ruim vertegenwoordigd. 

Locatie en bereikbaarheid 
De Expo Houten (Meidoornkade 24, 
3992AE) is eenvoudig bereikbaar met 
eigen vervoer via de A27 (Afrit 29) en 
beschikt over volop gratis parkeergele
genheid. Connexion lijn 47 rijdt tussen 
Utrecht CS en Houten NS en vanuit beide 
richtingen kan men pal voorbeurslocatie 
uit en instappen. 
De zaal is geopend 09.30 16.00 uur en de 
entree bedraagt € 4,00 (incl. beursgids 
met zaalindeling en lijst standhouders). 
Op vertoon van de KNBFBondspas be
draagt de entree slechts € 2,00. 
Contact organisatie WB Evenementen: 
0505033926 ('s avonds) of via 
infoOwbevenementen.eu 
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KONINGIN BEATRIXPOSTZEGELS, 
GEBRUIKT OP NEDERLANDSE 

'DIRECT MAIL' 
/ 

f 

/ 

Direct Mail is persoonlijk geadres
seerde, door de post bezorgde 
reclamepost Dit biedt tevens 
de mogelijkheid voor selectieve 
postreclame, omdat gebruik kan 
worden gemaakt van speciaal 
daarvoor samengestelde adres
senbestanden of postcodegege
vens Op die manier kunnen spe
cifieke doelgroepen met reclame 
mailings benaderd worden 

Persoonlijke adressering verhoogt 
de zgn 'attentiewaarde' van de 
post de kans dat ze geopend en/ 
of gelezen wordt is groter dan 
bij ongeadresseerde reclame Al 
vroeg ontdekte uitgeverij Rea
der's Digest dat de respons op hun 

JOS M.A.O. STROOM, NIJMEGEN 

Direct Mail is persoonlijk geadresseerde, 

door de post bezorgde reclamepost. De 

persoonlijke adressering verhoogt de zgn. 

'attentiewaarde'. 

wervende reclames nog groter 
was, als voor de frankering van de 
post postzegels gebruikt werden 
We zien dergelijke frankeringen al 
in de jaren zeventig, m die jaren 
uiteraard nog met de afbeelding 
van de moeder van Beatrix, ko
ningin Juliana (afb laenb) 

Nadat vanaf 1982 rolzegels van 

koningin Beatrix werden uitgege
ven, zijn ook deze zegels aange
troffen op mailings van Reader's 
Digest (afb z) 

Postzegelplakmachines 
Het (handmatig) frankeren van 
grote mailings is een tijdrovende 
bezigheid Het is dan ook met 
verwonderlijk dat vanaf 1984 in 

enkele "post voorbereidende be
drijven" postzegelplakmachines 
m gebruik zijn genomen Behalve 
het opplakken van de zegels kon
den de poststukken daarin ook 
machinaal voorzien worden van 
een stempelafdruk 

Bloembollenexporteur Breek 
De vroegste mij bekende post uit 
een "plak en stempelmachine" 
IS afkomstig van de Fa Breek 
Holland BV inHillegom De firma 
Breek was een grote exporteur 
van bloembollen naar de USA 
Breek heeft  voor zover ik weet 
 zijn bedrijfsgegevens nooit 
prijsgegeven Ik gebruik in dit ar
tikel een aantal poststukken van 

PEIJSVimAG AFDELING BRIEFKAART 

AFZïNDER 

___ Readei 'b Digest 

Assumbuxg 7575 

Aasterdam  Btv, 

APC/452 

Afb ia Brief kaart verzonden door Header s Digest m augustus IS73 en voorzien 
van een speciaal voor deze mailing gedrukt stempel 

Afb 3a £en in 1983 metfran
keerstempel U S Postage ver

zonden Breek brief die wegens 
no such person onbestelbaar 

was Naast de Hollandse molen 
wordt aandacht gegeven aan 

de herdenking van 200 jaar 
betrekkingen Nederland  USA 
(m 1982 O Op de voorzijde van 

de brief staat omslachtig het 
adres en postadres van Breek m 

Hillegom 

?S'Esf£/E 
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Afb ib Door Readers Digest werd m februari 197^ deze briefkaart verstuurd 

gefrankeerd met een postzegel Juliana en profil van 30c De karakters voor dag 
en uur waren met m de stempel geplaatst Dat betekende dat de post in de 

dagverwerkmg kon worden verwerkt en met binnen 24 uur bezorgd hoefde te 
worden 

TEFBI HEBBERll 
111407 s . But le r S t . 
Compton, CJ 90221 
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BRECK HOLLAND. aV. 
Pastoorslaan 28 

p a Box 123 
2180 AO Wegom. Halnd 

R tmaed taf 
Catrter Eniioïseme« 

' • ^ BrscKïUS, Cenlar* 6523 NofOiOatena Raad •Pa«ta.WlmlaSi632 ^w"<~>^ 

Aß 2 Rolzegels van koningin Beatrix m de 
waarde van 70c Aan de tanding is te zien 
dat de zegels van de rol gescheurd en niet 

gesneden zijn (Mailing uit 1985) 

®1983BFecl('s 
J Afb 3b Op de achterzijde staat 
, het adres ( carrier endorsement) 
» waaraan de onbestelbare brief 

werd geretourneerd 

ummmu 



Greetings from Holland 
Our printer haa Just Infonned me 
that your copy of Breok's 1964 Dutch 
Bulb Book has been mailed I hope 
you^^ find spectaj interest in the 
many new varieties we've been able 
to line up for shipment to America 

Greetings from Holland: 
Our printer haa Just informed me 
that your copy of Breok'a 1984 Dutch 
Bulb Book has been metUed I hope 
you'll find special interest in Uie 
many new varieties we've been able 
to line up for shipment to America 
this fall 
Conditions are right for an exceUei^ ''^ 
bulb crop in Holland this year We' ï^^ 
look forward to filling your order 
with the best of these Dutch bulbs 

CTD-PMT C953A LA 
MIGNONNE BANKSTON 
WÏLSHIRE Pt ^^^_ 
ruLFÄNS LA 70119 

Don't overlook the ft«e bonus we 
have for you this year Ave beautiful 
Lüy Flowering Tulips They're really 

Afb. 4« Gefrankeerde SAL post naar de USA met een Beatrix-rolzegel van i gulden De postze
gel IS handmatig gescheurd en geplakt, de stempeling vond plaats in Haarlem op i6 februari 

19S4 De vlag van de machinestempel is voor deze gelegenheid verwijderd 

Afb 4h. Eenzelfde kaart van Breek, verstuurd met Port Betaald-tekst In het "Return to 
sendef'-stempel van Central Station in New Orleans staat als datum 24 februari 1984. 

Hierdoor kunnen we vaststellen dat de met een postzegel gefrankeerde en de ongefrankeerde 
kaart met "Port betaald" tot dezelfde mailing behoord hebben 

nederland 

Afb 8 Fragment met Hillegom-
stempel van -4 X 84. 
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Afb 9. Losse direct-mail 
rolzegel machmaal 
gesneden en geplakt 
De strepen zijn blauw, 
dat IS de kleur van de 
enveloppe waarop de 
zegel was aangebracht, 
en die bij het lostrekken 
van de zegel daarop is 
achtergebleven 

r^Lm 

Afb 5 Beatrix rolzegel van 70c, met bijfran-
kering van een Crouwelzegel van soc op een 
mailing van 8 maart 1984 Stempel Haarlem, 

zonder stempelvlag 

..̂ .--J 
Afb 6 Fragment van een A-5 envelop van 
Breek, met Beatnxrolzegel van 2g met de 
hand gescheurd en geplakt, op 29 juni 1984 

m een frankeermachine gestempeld met 
zwarte inkt 
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URS. BEBORAH PEIZ 
5 2 9 Dewey 
H o j a l O a k , KI 118067 
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Breek Holland B.V. 
Pastoorslaan 28 

2182 BX-HilIcgom 
Holland 

Aß. 7. Brief van Breek, gestempeld op 27IX 84-10, met plaatsnaam Hillegom. 

Afb. loa Fragment van een brief van 
Breek van 9 mei 1985, gefrankeerd met 

een Furopazegel van 1981 van soc * 
en daarnaast een vierzi/diggetande 
rolzegel koningin Beatrix van 90c. 

2 2 5 
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Afb lob. Enkele zegels uit de rollen 
van de vierzijdig getande Beatrix 

waarden van 90c en 1,40g ' ' 

Breek, omdat aan de hand van 
deze mailings de beginperiode 
van de automatisch gefrankeerde 
direct mailzendingen goed kan 
worden gereconstrueerd. 
Tot medio 1984 werden de Breek 
mailings verzonden m de Ver
enigde Staten, voorzien van een 
aldaar aangebrachte frankeer
machine afstempeling. (afb. 3a 
enb) 
In februari 1984 werden de eerste 
gefrankeerde kaarten verstuurd. 
Dat gebeurde vanuit Nederland. 
Ze zijn nog handmatig geplakt, 
en gestempeld in de stempel-
machine van districtskantoor 
Haarlem (afb. 4a). ' 
Breek heeft kennelijk onderzoek 
gedaan naar het effect van de 
frankering met postzegels. En 
daarvoor is dezelfde mailing 
deels verzonden met de gedrukte 
tekst "Port betaald" (afb. 4b). 
Ook in maart 1984 is er een 
gefrankeerde mail van Breek 
verstuurd (afb. 5). Beide rolzegels 
zijn handmatig gescheurd en 
geplakt. 
Uit juni en september 1984 is ook 

Breek-post bekend met Beatrix-
postzegels, afgestempeld met 
een merkwaardig stempel Hille
gom. Het is een dubbelring-stem-
pel, met daartussen, over Vi van 
het geheel, een derde ring. De 
zegels zijn handmatig gescheurd 
en geplakt. Afstempeling heeft 
plaatsgevonden in een aange
paste "frankeermachine". Daaruit 
is alleen het datumgedeelte 
gebruikt, de waarde aanduiding 
is verwijderd. Er is gestempeld 
met zwarte inkt (afb. 6). 

Kennelijk heeft het onderzoek 
naar het verschil in de respons op 
gefrankeerde en ongefrankeerde 
post een positief resultaat opge
leverd, want vanaf eind septem
ber 1984 is er voor de reclamepost 
van Breek één (of meer) postze-
gelplak- en stempelmachine(s) 
gebrul kt (afb. 7 en 8). 
In de 2e helft van 1987 worden 
de Breek-mailings weer verzon
den met de aanduiding "port 
betaald" of de afdruk van een 
Amerikaanse frankeermachine''. 

Kenmerken van machinale 
plakking en stempeling 
Hoe is aan deze Breek-post te 
zien dat er machinaal geplakt en 
gestempeld is? 
Het eerste dat opvalt Is de "gesne
den tanding". In de afbeeldingen 
7 en 8 zien we, dat dat snijden niet 
altijd even precies gebeurde. Bij 
sommige zegels is aan één zijde 
de tanding weggesneden, aan de 
andere kant is ze dan vaak vol
ledig aanwezig. 
Een tweede kenmerk is het 
speciale stempeltje. Weliswaar 
lijkt dit op de Breek post veel op 
het stempel Haarlem van afb. 
4a, maar een dergelijke ma
chine stond niet in Hillegom. We 
weten dat de karakters van deze 
stempels niet ingesteld konden 
worden; per mailingdatum werd 
een afzonderlijk stempel gemaakt 
voor de postzegelplak- en stem-
pelmachine. Zie hierna ook in de 
paragraaf 'stempels'. 
Een derde aanwijzing is de manier 
waarop de zegels zijn "geplakt". 
Dit gebeurde niet door bevoch
tiging met water, maar slechts 

op enkele punten met lijm. Deze 
lijmsporen zijn op de zegels terug 
te zien (mits ze niet m water zijn 
afgeweekt). Afbeelding 9 laat de 
achterzijde van een (gesneden!) 
losse rolzegel zien, met daarop 
enkele blauwe lijnen. De kleur 
blauw is veroorzaakt door de 
blauwe kleur van de envelop, 
die op de lijmsporen is achterge
bleven nadat deze postzegel Is 
losgepeuterd. 
Doordat niet de gehele zegels zijn 
vastgeplakt, kan deze plakwijze 
ook geconstateerd worden door 
het poststuk, aan de zegelranden, 
licht te buigen. Dan blijk de post
zegel, in elk geval aan één kant, 
niet tot aan de rand vastgeplakt 
te zijn. Op de zegel van afbeel
ding 9 is te zien dat één onge
tande zijde wel, en de andere niet 
van lijm is voorzien. 

Bedrijfsrollen 
De rolzegels van het type-
Struyeken waren aanvankelijk -
vanaf 1982 - gemaakt waren voor 
automaten en loketafgifte-appa-
raten in rollen van 500 stuks. Van-
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af rgSs werden ze voor gebruik m 
de postzegelplakmachmes ook in 

// rollen van 5000 vervaardigd La
ter werden zelfs rollen van 10 000 
stuks gemaakt '' 
De rolzegels in de waarden van 
90c en 1,40g zijn  vanaf 1985 
 uitsluitend met vierzijdige 
tanding uitgebracht (afb 10a en 
b) Dit gebeurde omdat de PTT 
geen nieuwe zegelvariant wilde 
aanmaken tweezijdig getande 
rolzegels in die twee waarden 
bestonden namelijk met 
De rolzegel m de waarde van 75c 

IS, na aanvankelijk m tweezijdig 
getande uitvoering, m 1986 ook 
als vierzijdig getande rolzegel uit
gebracht (afb 11a en b) De ach
tergrond voor de aanmaak van 
deze vierzijdig getande rolzegels 
IS mij niet bekend De tweezijdig 
getande zegels zijn ook in latere 
jaren gewoon gebruikt (afb 12) 

Tarieven 
Het zal de opmerkzame lezer 
al opgevallen zijn, dat in de 
bijschriften bij voorafgaande af
beeldingen nergens gesproken is 
over het tarief, de geplakte fran
keerwaarde Daarvoor is er een 
verklaring het geplakte tarief kan 
"willekeurig" zijn Deze uitspraak 
vraagt om enige uitleg 
Gefrankeerde direct mail werd 
als partijenpost afgeleverd bij de 
PTT Bekend is dat er voor grote 
partijen afzonderlijke contracten 
met de PTT werden afgesloten 
Voor de frankering ervan waren 
tevoren de postzegelrollen ge
kocht, en wel tegen betaling van 
de volledige plakwaarde 
Voor partijenpost geldt een lager 
tariefdan voor losse post Inde 
regel draagt partijenpost de ver
melding "port betaald" Maar als 
op een mailing postzegels geplakt 
worden ter hoogte van het lagere 
tarief, zou een besteller kunnen 

denken dat die post onvoldoende 
gefrankeerd is, en zou van 
geadresseerde een nabetaling 
gevraagd kunnen worden 
Met andere woorden erisbij 
gefrankeerde partijenpost altijd 
sprake van "overfrankering" t o v 
het gereduceerde (= werkelijk 
verschuldigde) bedrag 
BIJ de aanbieding van de partij 
aan PTT vond er een verrekening 
plaats van het verschil tussen het 
bedrag dat voor de postzegels 
al betaald was, en de werkelijke 
kosten van de zending 
Deze handelwijze creëerde de 
mogelijkheid om "naar willekeur" 
over te frankeren, als daarmee 
de attentiewaarde van de direct 
mail met "een fraai ogende" 
frankering nog groter werdi Ook 
als daardoor het tarief voor losse 
post zou worden overschreden er 
vond immers toch restitutie van 
het teveel geplakte plaats 
Van deze fraaie overfrankermgen 
IS vooral sprake bij post naar het 
buitenland Binnen Nederland 
IS veelal het correcte tarief voor 
losse post geplakt (afb 13) 

Stempels 
De stempeltjes m de postze
gelplak en stempelmachmes 
werden veelal speciaal voor één 
mailing gemaakt. Dat verklaart 

ook de grote variatie daarin In 
afbeelding 14a, b, c en d zien 
we vier verschillende Amsterdam 
stempels De TimeLife mailing 
van 23 december 1985 is door 
twee verschillende bedrijven 
verzorgd De uur aanduiding is 
daarvoor een aanwijzing uuri 
is afkomstig van "Mailpomt In
ternational", de stempel met uur 
10 werd gebruikt bij "Intermail" 
Plaatsnaamstempel Amsterdam 
komt ook voor zonder uur, met 
en zonder streepjes en apostrof 
voor 85 
Het merendeel van de binnen
landse post IS datumloos ge
stempeld, met PTT POST Hiervan 
zijn erg veel varianten in letters, 
maten en diameters (afb 15) 
Behalve de vele varianten m 
de PTTPOST stempels, zijn er 
ook afwijkende stempeltypen 
gebruikt In afbeelding 16't/m 19 
worden daarvan (slechts) enkele 
voorbeelden getoond 

Waar gewerkt wordt... 
daar worden ook fouten 

gemaakt 
En die fouten worden voorname
lijk veroorzaak bij het machinaal 
plakken en/of stempelen Inde 
afbeeldingen 20 t/m 24 zijn 
daarvan enkele voorbeelden te 
zien 
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Afb iia Vroeg gebmtk deptemher 1986) 
van de vierzijdig getande Beatrixrolzegel 
van 75c, op een mailing van de Financial 

Times Overduidelijk blijkt uit de versneden 
tanding van de /jsc Crouwel zegel dat hier 

sprake is van machinale plakking 

Afb 12 Beatrixrolzegel van 75c tweezijdig 
getand samen met vierzijdig getande 

Ä J rolzegel NVPH1356, op een Breek brief van 
, JJJJ, 25juni 1987 Hoewel het cilinderbalkstempel 
■■■BH "Hillegom / HO" de geadresseerde wildoen 
t \ \ ^ geloven dat deze brief op liefdevolle wijze 
? " J o 'met de hand" IS gefrankeerd en gestem

" ^ " T cj peld, en met speciale aandacht aan hem 
%^ß _, persoonlijk gestuurd, is hier toch sprake van 

— ■ ~ massawaar die machinaal IS vervaardigd 

CU 

Afb lib Deel van de rol 
van vierzijdig getande 
7SC zegels koningin 
Beatrix met gespoten 
(inkjet) rugnummer 

^Mm^ 

^■nederlandöa 

Afb 13 Fragment van een Readers Digest brief (onbekende datum) gefrankeerd 
met een versneden paartje koningin Beatrix inversie van 75c Vermoedelijk is deze 

brief gefrankeerd vlak voorde tariefsverhoging van ijuli 1991, en pas daarna 
verzonden Daardoor moest er (voor de brief van 2050 gram) 10 cent worden 

bijgeplakt Duidelijk is te zien dat die bijfrankering niet machinaal plaatsvond, 
maar handmatig Ook heeft de stempel op de Crouwelzegel een iets grotere 

diameter, dus kennelijk in ie instantie aangebracht 

SSi™"'TW 

Afb 14a Amsterdam 23 XII8; i de post 
IS voorbereid door het bedrijf Mailpomt 

International" 

Afb 14b Amsterdam 23 XII85 10 voorbereid 
door' Intermail' 

Afb 20 Fragment van 
een TimeLife brief van 24 

december 1985 alleen de 
vierzijdig getande Beatrix 

rolzegel is m de machine 
geplakt en gestempeld De 

IOC Crouwelzegel is later 
(over de afstempeling) 

handmatig bijgeplakt Was 
hier de loc rot op > 
(vergelijk afb 13) 

Afb 14c Amsterdam 1 Vil 85 zonder uur 

Aß I4d Amsterdam 7-io-'8s, met streepjes en apostrof 



Einde van een tijdperk 
Enkele grote bedrijven waren eind 
jaren '80 al gestopt met gefran
keerde zendingen vooral 
die naar het buitenland Binnen 
Nederland werden in de negenti
ger jaren uitsluitend nog 
mailings met ongedateerde stem
pels PTT POST verstuurd 5' 
Ook hieraan kwam een einde, 
doordat in 2000 de Port Betaald 
zegels werden ingevoerd (afb 
25) En daarmee werd ook een 
einde gemaakt aan de omslach
tige verrekeningen bij aflevering 
van partijenpost die van gewone 
(en tevoren volledig betaalde) 
frankeerzegels was voorzien 
Ik dank tenslotte de heren R Bak
huizen van den Brink, H Bos en 
) Spijkerman voor hun bijdragen 
aan dit artikel 

JREN« NIET SCHEUREN 

g 

Afb 16 Brief mn Otto uit 1988 metstempel 
Tilburg/so Romeinse maand ly met schre

ven Machinaal gesneden en geplakt 

Afb 17 Machinaal geplakte zegel Beatrix 
nog met stempel ptt post /Amersfoort 

zonder datum 

Afb 1} Drie afstempelingen met verschil 
lende formaten PTT POST stempels op 
Beatrix 1 sog 2 sog en 160c inversie 

l^oot '̂ Omtrent de reden'voÓTSêze Vera?™' 
dering is weinig bekend Een "hint" meen ik 
te lezen in "Bulletin" (zie Noot *) nr 84 van 
augustus 1994, biz R336 Hier staat bij de 
afbeelding van een Breek brief van novem
ber 1985 naar de USA als tekst "jammer dat 
deze fraaie zendingen onmogelijk werden 
door onenigheid met de PTT m de USA over 
verrekening van frankeergelden " 
Noot'' In het begin van deze productie wer
den de 10 000 rollen gefabriceerd door het 
aan elkaar lassen van twee 5000 rollen 
Noot'' Behalve de Crouwel en Beatrixrol
zegels zijn er voor gebruik in de postze
gelplakmachines ook ruim 30 verschil
lende postzegels in grootformaat m rollen 
gemaakt, deels wel, deels met genummerd 
ZIJ vallen echter buiten het bestek van 
dit artikel over de rolzegels van koningin 
Beatrix 
Noot *' In dit artikel is geen aandacht gege
ven aan de variaties die bij de rolzegels be
staan wat betreft afgifte en drukrichtmg, 
papier en coating, en de typen rugnum
mers Daarvoor wordt hier verwezen naar 
het hoofdstuk "Catalogus Rolzegels" van 
H|T Bosea m Specialiteiten Catalogus 
20062011, uitgegeven door de N V P H 
Noot'' Honderden direct mail poststukken 
zijn vanaf 1985 besproken m de rubriek 
"Rolzegels" in het Bulletin, periodiek van 
de Kontaktgroep Automaatboekjes en 
rolzegels, later omgedoopt tot Vereniging 
Postaumaat Vanaf najaar 1990 zijn m deze 
rubriek ook overzichten gepubliceerd 
van bedrijven, die mailings met zegels 
uit bedrijfsrollen hebben gefrankeerd (of 
laten frankeren) De laatste mailings met 
Beatrixzegels m deze overzichten dateren 
van juni 2000 

f 

N V 
X 

S 

Ne zouden 
ift retourneren 

Aß 19 len wel heel bijzondere zegelvernie 
tigmg op handgescheurde rolzegel Beatrix 

80c inversie uit 1997 

Afb 20 zie pagina 274. 

Aß 22 Beatrix vierzijdig getande rolzegel 
van 140g, gesneden en machinaal geplakt 

echter ongestempeld gebleven De postzegel 
IS vernietigd met het bedri/fsstempel van 
'Mailpoint International (Zie afb 14a) 

.■.s

Aß 24 Deze frankering van 75c is machi
naal aangebracht wat duidelijk te zien is 

aan de versnijdingen De PTT POST stempel is 
daarna waarschijnlijk handmatig geplaatst 

bij Intermail in oktober 1986 

:^\< 

Afb 18 Bijzonder handstempel PTT POST 
handmatig geplakte Beatrix rolzegel van 
Soc inversie op brief van Douwe Egberts 

Afb 21 Op deze brief met vierzijdig 
getande Beatrix rolzegel is m de eerste 
gang door de machine geen postzegel 

geplakt Bij de tweede doorgang wel en 
IS een tweede (zelfde) stempel geplaatst 

op 29 december 1986 

Afb 23 De twee geplakte zegels zijn nahet 
plakken en voor het stempelen verschoven 
Dat IS te zien (op de echte brief met op de 

scan O aan de lijmsporen (zie afb 9) die 
boven de zegels aanwezig zijn 

vpc 

R>R,LBOO 

̂ z. 

i 
Afb 2s Fragment van een brief met een 

Port Betaald postzegel met ptt post 
stempel Aan de versneden tanding 

van de groene tulp is te zien dat deze 
zegel machinaal geplakt is Tevens blijkt 

daaruit dat de zegels op de rol met de 
lange zijde aan elkaar zaten 
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Samenstelling 
Walter M.A de Rooi| 
Postbus 1051,5140 CB Waalwijk 
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China 
Jaar van de slang 
Om alle wensen van toepas
selijke postzegels te kunnen 
voorzien, kwam de post ook 
dit jaar met een nieuw
jaarsboekje. Het verscheen 
al op 5 januari en heeft als 
inhoud tien postzegels van 
120 fen. Op de zegels staat 
- hoe kan het anders - een 
slang afgebeeld. 

beide postzegels, elk van 
8.00 kr, zijn ook verkrijg
baar in verticale paren in 
een postzegelboekje. 

Duitsland 
Weldadigh eldszegels 
In Duitsland verschenen op 
7 februari drie zegels met 
een toeslag voor goede 
doelen. Alle drie hebben af
beeldingen van bomen met 

4e c -'r 

2013 
HiriA«SB0i3 

China. Jaar van de Slang 

Brunei 
Vlinders 
Na het eerder gemelde 
reeksje postzegelboek
jes, alle verschenen in 
2012, blijkt er ook op 24 
december nog een boekje 
verschenen te zijn. Het 
bevat drie postzegels met 
afbeeldingen van een 
vlinder: 10 sen, 20 sen en 
$ 1.00. Het gaat om serie 1; 
wellicht zijn er nog meer 
boekjes te verwachten. 

lentebloesems. De laagste 
waarde, met een foto van 
bloeiende linde, is ook per 
tien in een boekje verkrijg
baar. Het boekje kost € 8.50 
(tienmaal 58 + 27c). 

Bloeiende lindeboom 

flyj 
L£T;BO 

Series 1 
BOKLETSETtM 

Vlinders in Brunei 

Denemarken 
Deense buitenverblijven 
Twee oude buitenverblij
ven m de omgeving van 
Fünen staan centraal op 
twee op 4 maart versche
nen postzegels: Slot Ege-
skovenSlotValdemar. De 

op de zegel staat van Slot 
Valdemar overigens alleen het gele 

poorthuis afgebeeld 

Ecuador 
Galapagoseilanden 
De post van Ecuador 
vestigt graag de aandacht 
op de zo'n 1000 km van 
het vasteland verwijderde 
Galapagos eilandengroep. 
De flora en fauna van dit 
gebied geven daartoe ook 
alle aanleiding. 
Op 16 januari verschenen 
er twee boekjes met elk 
acht zegels: tweemaal 
$0.25, $0.50, $0.75 en 
$ 1.00. Van elk zijn 10.000 
boekjes vervaardigd. 
Op de zegels staan mooie 
stukjes natuur van diverse 

eilanden en een aantal 
alleen op deze eilanden 
voorkomende dieren. 
Enkele voorbeelden zijn 
de Galapagosalbatros, 
groene zeeschildpad, 
maanvis, fregatvogel en 
spechtvink 

De twee nieuwe boekjes van 
Ecuador 

Finland 
De leukste privaatjes... 
)e moet er maar op komen: 
laat mensen toiletgebouw
tjes fotograferen en maak 
er een wedstrijd van. Ver
volgens druk je de leukste 
vier af op een postzegel. 
Echt gebeurd in Finland. 
Op 4 maart verscheen 
een postzegelboekje met 
vier 2e klaszegels (= 70c) 
waarop deze gezellige 
huisjes staan afgebeeld. 
En het Finse volk ziet daar 
kennelijk de humor wel 
van in, want er zijn maar 
liefst 500.000 boekjes 
vervaardigd. Door de 
Nederlandse drukker 
Enschedé nog wel. 

Nog net op tijd voor dit nummer: de zes Finse acteurs van vroeger en nu 

Frankrijk 
Dag van de Vrouw 
Ter gelegenheid van de 
Dag van de Vrouw gaf 
de post op 8 maart een 
boekje uit met twaalf ze
gels waarop rallyrijdsters 
staan afgebeeld. De Franse 
post sponsort namelijk de 
Rallye Aicha des Gazelles, 
een rally uitsluitend voor 
vrouwen. Deze vond dit 
jaar m maart in Noord-
Afrika plaats. 
Het zijn groene zegels 
m het boekje. Deze zijn 
voordeliger (58c in plaats 
van 63c), maar de hiermee 
gefrankeerde post wordt 
met per vliegtuig ver
voerd, en doet er dus iets 
langer over. 

Rallydeelneemsters 

BIJ hoge nood. de gezelligste staan 
tasaari en 

Eeuwfeest Vereniging van 
Finse Acteurs 
De organisatie van Finse 
acteurs bestaat 100 jaar. 
Een postzegelboekje met 
een zestal op dit jubileum 
betrekking hebbende af
beeldingen verscheen op 4 
maart. De afbeeldingen zelf 
werden tot 4 maart geheim 
gehouden, zodat ik er op 
dit moment geen informa
tie over heb. 
Joh. Enschedé vervaardigde 
400.000 boekjes met zes 
eersteklaszegels (elk 80c). 

m Uusikaupunki, Polvijarvi, Mus-
Kermaki 

Paarden 
Typische Franse paarden-
rassen - uit het noorden 
en het noordwesten - zijn 
te vinden op de twaalf 

zegels in een op 27 april 
te verschijnen postzegel
boekje. Voorbeelden daar
van zijn de Ardenner, het 
Bretonse paard, de Auxois 
en de zware Percheron. 
De zegels zijn ook nu weer 
groen. Prijs van het boekje 
is daarom € 6.96. 

Voor en na het impres
sionisme 
De schilderkunst komt 
regelmatig aan bod bij de 
Franse post. Op 30 april 
komt er een boekje uit met 
twaalf voorbeelden van 
schilderijen uit de periode 

Groot-Brittannië 
Doctor Who 
Royal Mail noemt het een 
Blockbuster. Het geeft aan 
dat ze veel verwachten van 
de op 26 maart uitgege
ven serie Ooctor Who, 
een Britse science-fiction 
televisieserie waarin de 
avonturen van een door 
de tijd reizende Doctor 
Who te zien zijn. De door 
de BBC vervaardigde serie 
startte in 1963, zodat de 
nu verschenen postzegels 
de vijftigste verjaardag 
markeren. 
Belangrijk voor de 
boekjesverzamelaar is 
dat de serie vergezeld 
wordt door twee boekjes: 
een prestigeboekje en 
een retail booklet. Het 
prestigeboekje bevat vijf 
velletjes waarin alle elf 

Franse paarden 



doctors voorkomen. In het 
boekje wordt de ontwik

keling in de reeks films 
beschreven. Ook is er een 
afzonderlijk stukje over 
de gemene aliens. Het 
andere boekje bevat zes 
eersteklas zegels: twee 
doctorzegels (de eerste en 
de laatste Doctor Who) en 
vier zegels met een afbeel

ding van de Tardis (fictief 
ruimteschip). 
Omdat er per i april een 
tariefsverhoging aan zat te 
komen, werd er nog niets 
over de verkoopprijzen 
meegedeeld. Pas begin 
maart werd duidelijk  na 
de enorme zwieper van vo

rig jaar  dat de tarieven 
niet zouden veranderen. 
Het Bulletin van de Britse 
Post noemt als verkoop

prijs £3.60 (retail) en 
£13.77 (prestige). 

Prestigeboekje Doctor Who 

Historische voetbalhelder) 
Op 9 mei komt er een com

pleet elftal aan postzegels 
uit. Niet toevallig, want de 
Britse post zet elf nationale 
voetbalhelden uit het ver

leden op een postzegel. De 
gemiddelde postzegelver

zamelaar loopt al aardig 
wat jaren mee, dus de 
namen van bijvoorbeeld 
Jimmy Greaves, Gordon 
Banks (doelman), Dennis 
Law en Bobby Charlton 
doen bij menigeen de 
herinnering ontwaken. 
De post pakt het weer 
stevig aan: een retfl/V 
booklet (zes eersteklasze

gels: viermaal Machin en 
de voetbalhelden Georg 
Best en Bobby Moore) en 
een prestigeboekje. De 
exacte inhoud werd nog 
niet prijsgegeven. 

Eduard Munch 

de Noorse schilder Evard 
Munch geboren werd. 
De post viert dit met een 
viertal postzegels met 
afbeeldingen van zijn 
beroemdste schilderijen 
en een miniatuurvelletje. 
Tevens verscheen er  op 
15 februari  een prestige

boekje met veel informatie 
over de kunstenaar en zijn 
werken. De zegels bevin

den zich op afzonderlijke 
velletjes met ernaast het 
werk waaruit het beeld af

komstig is. Met onder meer 
een zelfportret en zijn 
befaamde 'De Schreeuw'. 
Er zijn 12.500 boekjes 
vervaardigd. De nominale 
waarde van de zegels in 
het boekje bedraagt 85 
kronen, terwijl het boekje 
139 kronen kost. 

gen landen op het eiland. 
Zouden ze er allemaal 
gebleven zijn? 
Het boekje bevat twaalf 
zegels van 60c met af

beeldingen van de diverse 
toestellen. Daarbij ook een 
Fokker F28 Fellowship. 

Oostenrijk 
Sondermarkensets 
Er is nog steeds veel 
speurwerk nodig om alle 
'boekjes' met bijzondere 
zegels te bemachtigen. 
Niet verkrijgbaar bij Fila

telie in Wenen, wel bij veel 
postkantoren. Maar niet 
allemaal, en soms maar 
voor korte tijd. 
Enfin, er zijn er weer 
vijf bijgekomen. Op 17 
november vorig jaar was 
de 62centzegel Lenz 

he7Po»t ^  ^ 
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m\ 
Vl«»alt in der EinhM 

Sondermarkenset met Europazegel 

Slowakije 
Pasen 
Ook dit jaar kwam 
Slowakije weer met een 
paasboekje. De zegel van 
€ 0.45 in het boekje is naar 
een werk van de schilder 
en grafisch kunstenaar 
Ludovit Fulla (19021980). 

Postauto uit Slowakije 

Europa 
Naar verluidt zal de Euro

pazegel van dit jaar ook in 
boekjes verkrijgbaar zijn. 
Afgebeeld op de zegel van 

€ 0.90 is een Slowaakse 
postauto. Uitgiftedatum 
is 9 mei. 

Zweden 
Hockey helden 
Als prelude op het WK IJs
hockey  van 3 tot en met 
19 mei in de Globe Arena te 
Stockholm  gaf de post 
op 14 maart een postzegel

boekje uit met afbeeldin

gen van de vier meest aan

sprekende spelers uit de 
Zweedse geschiedenis. Het 
boekje bevat tien zegels 
met de aanduiding brev 
(= 6 kr) voor binnenlandse 
briefpost. 

Stadsarchief Stockholm 
De meesten kennen onge

twijfeld de werelderfgoed

lijst van Unesco. Minder 
bekend is dat deze organi

satie ook een lijst met voor 
het nageslacht belangrijke 
documenten voorbereidt. 
De stadsarchieven van 
Stockholm staan ook op de 
nominatie. 

Vijf beroemde gebouwen 
zijn te vinden op de 12 
kronenzegels in een op 14 
maart verschenen postze

gelboekje. 

Norfolk Eiland 
70 jaar Landingen 
Een beetje vreemde 
omschrijving: eind 2012 

jLMJ -^ mssäBF4 & ■ai^^XaJ 
Elf befaamde Britse voetballers 

Noorwegen 
Eduard Munch 
Het is 150 jaar geleden dat 

(24 december) herdenkt 
de post van Norfolk dat er 
al sinds 75 jaar vliegtui

Moser (wijn) in zo'n boekje 
verkrijgbaar. Op 2 janu

ari verschenen er twee ter 
gelegenheid van het WK 
skiën in Schadming. Het 
ene bevat vier zegels van 
70c (hart van Stiermarken); 
het andere tweemaal 62c 
(vrijheid in de sneeuw), 
70c (hart van Stiermarken) 
en 90c (slalom dans). 
Vervolgens op 4 janu

ari een boekje met vier 
zegels van 62. Hierop is de 
springschans te Bergisel 
afgebeeld. Als nummer 
vijf op 19 januari met vier 
Europazegels van 70c. 

De vijf Zweedse gebouwen 

advertentie 

tuinvogel
pakket 

Vraag het gratis 
tuinvogelpakket van 

Vogelbescherming 
Nederland aan. 

sms VOGEL 
naar 4333 

Vogelbescherming 
S K i> !■; R I: A > !> 



NIEUWE 
Samenstelling: 
ArieNoorlandAIIP 
Postbus 21331,3001 AH Rotterdam 

In deze rubriek worder 
zegels vermeld van landen 
die  voor zover dat is na te 
gaan  zijn aangesloten bij 
de Wereldpostunie (UPU). In 
enkele gevallen worden ook 
nietUPUlanden vermeld, 
bijvoorbeeld als hun uitgiften 
als normale emissies in 
de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (zoals Michel 
en Yvert) worden vermeld. 

Als bij een zegel geen om

schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrij

ving ervan) nog met door de 
samensteller van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ALAND 
54'i3. WWF*, watervogels. 
Viermaal Europa (in boekje). 
Gavia arctica, Gavia stellata, 
Podiceps auritus, Podiceps 
cristatus. Alle zegels met 
pandabeeldmerk. 

280 d. Patroonheilige van 
geliefden op paard. 

ALAND 
EUROPA 
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ATHOS (Heilige berg) 
22ii'i2. Kerken van kloos
ters, IV. 
€0.50, 0.62, t., 1.50,2.10. 
Resp. Xenophontos, Grego
riou, Esphigmenou, Aghiou 
Panteleimono, Konstamo
nitou. 

AZERBEIDZJAN 
i5i'i3. Eerste telecommuni
catiesatelliet van Azerbei
dzjan. 
Blok 1.M. Satelliet. 

ALDERNEY 
2o2'i3. Kevers. 
39, 53.69, 52, 59.74 PResp. 
Cetoniaaurata, Nicrophorus 
genus, Cicindeia campestris, 
Melolontha melolontha, 
Netocia morio, Meloe genus. 
Ook velletje met de zegels. 

ANDORRA FRANS 
222'i3. Folklore, 'Dans van 
de Beer' in Encamp. 
Blok € 1.55. Danseres en beer. 

23i'i3. Chinees Nieuw
jaar**, laar van de Slang. 
Zesmaal 0.20. Verschillende 
slangen. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Kroatische PostAAostar) 
26i'i3. Verdrag van Milaan 
1700 jaar geleden. 
0.90 KM. Keizer Constantijn 
I (272337) met gebouwen 
en tekst. 

■ =11!«» 
j M ' ^ k Dansa folfdonca 

1 paisaige 

ANDORRA SPAANS 
43'i3 Cultureel erfgoed. 
€ 0.52. Museum van Areny in 
Plandolit. 

ARMENIË 
29i'i3. Dag van St. Sargis. 

io2'i3. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van de Slang. 
0.20 KM. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
ioi ' i3. Schaken. 
0.50, 0.90,2.30 KM. Schaak
stukken resp. loper en toren, 
pion en paard, dame en 
koning. 
ioi'i3. Oude automatische 
wapens. 
0.10, 0.20, 0.35 KM. Resp. 
MP40, PPS4l,StenMkll. 

72'i3. Historische locomo
tieven. 
Viermaal 0.90 KM. Resp. |Z
73,|Z85,iZ92, Kloze. 

DUITSLAND 
i3'i3. Muziekconcours 
'jeugd musiceert' 50 jaar. 
€ 0.58. Meisje met cello. 

'■3''3 350e geboortedag 
August Hermann Francke 
(16631727). 
€ 2.05. Standbeeld van theo
loog en pedagoog. 
i3'i3. 200e geboortedag 
Friedrich Hebbel (18131863). 
€ 1.. Portret van schrijver. 
i3'i3. Tekeningen van illu
strator Janosch (Horst Eckert). 
€ 0.45, 0.58. Resp. tijger en 
beer In zeilboot en vogel met 
brief, beer en haas met tijger 
vieren Pasen. 

ESTLAND 
3ii'i3. Vuurtoren. 
€ 0.35. Vuurtoren uit 1933 bij 
Kiipsaare met landkaart. 

82'i3. Chinees Nieuwjaar" 
Jaar van de Slang. 
€1.10. Slang. 
222'i3. Nationaal symbool. 
€i . Vlag. 

FRANKRIJK 
93'i3. Dag van de Vrouw. 
TwaalfmaaFLettre Verte 20g 
(in boekje). Vrouwen met 
auto's tijdens 'Rallye Aicha 
des gazelles du Maroc'. 

i83'i3. Serie 'Europese 
hoofdsteden', Madrid. 
Velletje met viermaal € 0.63. 
Plaza Mayor, kathedraal van 
Almudena, Paleis van Com
municatie, koninklijk paleis. 
253'i3 Valence (Dróme). 
€0.58. Watertoren. 

î ='DRÓME ; 
FRANCE'^ÄVALENCE 

GRIEKENLAND 
2i2'i3. Bevrijding van loan
nina 100 jaar geleden. 
€0.03, 0.55,0.62. Resp. 
vrouwen met voorraden, 
strijdtoneel met kanonnen, 
strijders met geweren. 

GROOTBRITTANNIE 
i64'i3. Beroemde Britten. 
Tienmaal ist. (samenhan
gend). Fotograaf Norman 
Parkinson (19131990) met 
skyline, actrice Vivien Leigh 
(19131967) met theater, 
acteur Peter Gushing (1913
1994), politicus David Lloyd 
George (18631945) met brug, 
culinair schrijfster Elizabeth 
David(19131992), politicus 
John Archer (18631932), 
componist Benjamin Britten 
(19131976) met partituur, pa
leoantropoloog Mary Leaky 
(19131996), voetballer Bill 
Shankly (19131981), journalist 
Richard Dimbleby (19131965) 
met landkaart. 

9513.150 jaar vereni
gingsvoetbal, beroemde 
voetballers. 
Velmetelfmaalist. 
John Barnes (Engeland, 1963), 
Gordon Banks (Engeland, 
1937), George Best (Noord Ier
land, 19462005), John Charles 
(Wales, 19312004), Bobby 
Charlton (Engeland, 1937), Jim
my Greaves (Engeland, 1940), 
Kevin Keegan (Engeland, 1951), 
Denis Law (Schotland, 1940), 
Dave Mackay (Schotland, 
1934), Bobby Moore (Engeland, 
19411993), Bryan Robson 
(Engeland, 1957). 

GUERNSEY 
202'i3. Vissen. 
39, 52, 53, 59, 69, 74 p.; blok 
15. Resp. Parablennius 
gattorugine, Thorogoblus 
ephippiatus, Chelidonicht
hys cuculus, Labrus mixtus 
(v), Labrus mixtus (m), Zeus 
faber; Tripterygion delaisi. 

202'i3. Bedreigde dier
soort, reuzenpanda. 
Blok 13.. Ailuropoda mela
noleuca. 

HONGARIJE 
52'i3. Massaproductie T
Ford startte 100 jaar geleden. 
145 Ft. Portret Hongaarse 
ingenieur József Galamb 
(18811955) met auto's. 

52'i3.100e geboortedag 
Miklós Ujvarosi (19131981). 
395 Ft. Portret botanicus met 
korenbloemen. 

ITALIË 
i2'i3. Wereldkampioen
schappen noords skiën in Val 
di Fiemme. 
€ 0.85. Skiërs. 
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42'i3. Carnaval van Ter

mitano. 
€ 0.70. Poppen en maskers. 
i82'i3.270e sterfdag Anna 
Maria Luisa de' Medici (1667

1743). 
€ 3.60. Schilderij van Antonio 
Franchi (16381709) met por
tret van laatst overlevende 
van geslacht de'Medici. 
232'i3. Serie 'Artistiek en 
cultureel erfgoed', schilder 
Mattia Preti (16131699). 
€ 0.70. Zelfportret. 



KROATIË 
2i2'i3. Honden. 
Viermaal 3.10 kn. Bichon frisé 
in mand, Yorkshire terriër 
met worstjes, Duitse herder 
met bot, golden retriever 
met krant. 

LETLAND 
30l'i3. Sport. 
0.35 Lvl. (€ 0.50). Crossfiet
ser. 
i52'i3. Hedendaagse 
architectuur. 
1. Lvl. (€1.42). Theater Dalles 
in Riga. 

LITOUWEN 
io2'i3. chinees Nieuw
jaar**, laar van de Slang. 
2.90 Lt. Slang. 
232'i3. Wetenschappelijke 
prestaties. 
1.35 Lt. Laserstralen. 

LUXEMBURG 
i23'i3. Europees Jaar van 
de Burger. 
€0.60. Hoofden. 

i23'i3. Culturele associatie 
UGDA150 jaar. 
€ 0,60. Embleem en symboli
sche muzieknoot. 
i23'i3. Technische privé
school Emile Metz 100 jaar. 
€ 0.60. Gebouw in Dom
meldange. 
i23'i3. Ronde Tafel van 
Luxemburg 50 jaar. 
€0.60. Embleem. 

i23'i3.700e sterfdag 
Hendrik VII (12751313). 
€ i.ro. Hendrik VII op sterf
bed met ridder Thomas de 
Septfontaines een monnik en 
twee wenende vrouwen. 

■■■■^^^^■■■■^■■■■■i^^ 

MACEDONIË 
264'i3. Monetaire onaf
hankelijkheid 20 jaar. 
50 den. Embleem en munt. 

MALTA 
i502'i3. Pauselijke bul 900 
jaar geleden uitgereikt. 
Blok € 2.47. Deel van schilde
rij met Gerard Thorn (1040
1120) stichter van de orde van 
de Ridders van Sint ian van 
Jeruzalem. 

232'i3.300e geboortedag 
schilder Mattia Preti (1613
1699). 
Velletje met €0.97,1.87. 
Schilderijen resp. 'Doop van 
Christus', 'Zelfportret'. 

MAN 
62'i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 60 jaar 
geleden. 
38, 41,65 p., £1.05,1.37,1.73. 
Resp. Resp. koningin Victoria 
(18191901), Koning Edward 
VII (18411910) en koningin 
Alexandra (18441925), 
koning George V (18651935) 
en prinses Mary (18671953), 
koning George VI (1895
1952) en prinses Elizabeth 
(19002002) met prinsessen 
Elizabeth en Margaret (1930), 
koningin Elizabeth met 
kroningswapen, koningin 
Elizabeth met prins Philip 
(1924). 
82'i3. Chinees Nieuwjaar**, 
laar van de slang. 
5, 20,20,20, 20 p. (samen
hangend); velletje met 5, 20, 
20, 20, 20 p., 12.15. Verschil
lende slangen. 

„w 
202'i3. Politiekorps 150 
jaar. 
38, 41, 71,80p., tl.47,1.82. 
Politieagenten met resp. 
verschillende uniformen, 
politievoertuigen, honden, 
communicatieapparatuur, 
kinderen, bureaus. Alle 
zegels met embleem. 
202'i3. Brandweer en red
dingsdienst. 
Blok i 3.. Brandweerwagen. 

MONACO 
i43'i3. Racewagens. 
€ 1.05,1.75. resp. Maserati 
250F, Tyrrell P34. 

MONTENEGRO 
i2ii'i2. Historisch erfgoed. 
€0.30,0.30,0.40, 0.95. 
Resp. Pivaklooster, drukpers 
en tekst, Pava en Ahmet met 
kruis. Slag van Tudemila 
met landkaart en koning en 
schild. 

i4i2'i2. Dag van de Post
zegel. 
€ 0.30. Symbolische postze
gels en vliegers. 
28i2'i2. Verovering 
Europese handbaltitel voor 
vrouwen. 
€ 0.30,0.30. Supporters en 
vlaggen, team en medaille. 

NOORWEGEN 
i52'i3.150e geboortedag 
schilder Edvard Munch (1863

1944) 
13.. 15.. 17.. 20. kr.; blok 
20. kr. Schilderijen resp. 
'Zelfportret voor de Muur', 
'Het zieke Kind', 'Madonna', 
'De Schreeuw'; 'De Zon'. 
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OOSTENRIJK 
i32'i3. Bloem. 
€0.62. Helianthussp. 

2o2'i3. Gelukwenszegel. 
€0.62. Bloem. 
272'i3. Salzburger mario
nettentheater 100 jaar. 
€ 0.62. Pop met vogel en 
vogelkooi. 

PORTUGAL 
i3ii'i2. Traditionele 
festivals. 
N, Correo Azul, E. Resp. St. 
Anthonyfestival (Lissabon) 
met man en vrouw onder 
baldakijn met vogels. Heilige 
Geestfestival (Azoren) met 
meisje met vleugels en 
kroon, carnaval van llhavo 
met masker. 
3ii'i3.200e geboorte
dagen van componisten 
Giuseppe Verdi (18131901) en 
Richard Wagner (18131883). 
E2og, E2og; blok € 1.50, blok 
€ 1.50. Resp. portret Verdi, 
portret Wagner; scène uit 
opera Falstaff; Brünnhilde uit 
opera Die Walküre. 

282'i3. Smaken van lucht 
en vuur, vleeswaren, II. 
N2og, N2og, A2og, Azog, 
E2og, E2og, l2og, l2og; blok 
met tweemaal € 1.. Resp. 
Farinheira de Estremoz e 
Borba, Chourifo mouro 
de Portalegre, Farinheira 
de Monchique, Chourifo 
de Estremoz e Borba. Palo 
enguitado de Portalegre, 
Morcela de Sao Miguel, Palo o 
lombo branco de Portalegre, 
Maranhos da serta; Presunto 
de Barrancos, Presunto de 
Santana da Serra. 

ROEMENIË 
82'i3. joods cultureel 
erfgoed. 
8.to, 14.50 L. Davidster en 
joodse tempel in Radauti. 
222'i3. Romeins atheneum 
125 jaar. 
5., 9.10 L. Resp. ornament 
in interieur, gebouw in 
Boedapest. 

282'i3. Auto. 
€0.70. Porsche 356 Nr, 1. 

RUSLAND 
30i'i3. Fauna. 
Viermaal 15. r. Resp. Ovis 
nivicola, Capra aegragrus, 

Capra caucasica, Ovis am
mon. 

82'i3. Stad Penza 350 jaar. 
15. r. Standbeeld van man 
met paard en stadswapen 
(drie korenschoven). 
i82'i3. Staatsonderschei
dingen. 
Driemaal 25. r. Heilige Mar
telaar Ekaterina, Alexander 
Nevsky, Suvoroy. 
222'i3. Helden van de Rus
sische Federatie. 
Vijfmaal 15. r. Onderschei
ding Gouden Ster met 
militairen: Valery Shkurnyi 
(19592000), Yuriy Dmitriev 
(19782002), Nicolas Mai
danov (19562000), Evgeny 
Chernyshev (19632010), ofeg 
llyin (19672004). 
222'i3.100e geboortedag 
Alexander Pokryshkin (1913
1985). 
15. r. Portret luchtmaar
schalk en vliegtuig. 
272'i3. Werelderfgoed, 
Nationaal Park Uvs Nuur in 
Tuva. 
Blok 45. r. Landschap met 
meer en valk (Faico cherrug). 

43'i3. Flora, bomen. 
Viermaal 15. r. juniperus 
davurica, Microbiota decus
sata, Larix cajanderi, Pecia 
ovobata. 
53'i3. RussischTurkse 
oorlog 135 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Bulgarije. 
Blok 35.r. Strijder met 
zwaard op paard. Doorlo
pend beela op rand. 

i43'i3. Orde van het 
Vaderland. 
15. r. Politicus en oprichter 
Gazprom Victor Cherno
myrdin (19382010) met 
eretekens. 
263'i3. Staalbedrijf 
Obuchowski 150 jaar. 
15. r. Transportwagen en 
fabriek. 

SERVIË 
25io'i2. Dag van de 
Postzegel. 
22. NcTin. Gebouwen met 
embleem tentoonstelling 
1937. 
iii'i2. Kerst. 
22., 46. Ndin. Resp. Iconen 
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met geboortescène resp. van 
Dimitriie Bacevic, Dimitrije 
Bratoglic. 

2012. Frankeerzegels. 
11.-, 50.- Ndin. Resp. riem van 
nationaal kostuur, digitale 
televisie. 
8-2-'i3. Chinees Nieuwjaar**, 
)aar van de Slang. 
22.-, 46.- Ndin. Slangen en 
dierenriem. 

SLOVENIË 
i-ii-'i2. Rode Kruis (Verplicht 
toeslagzegel 1-7-nov.). 
€ 0.15. Rode Kruishelpers 
dragen gewonde. 
25-i-'i3. Klederdracht. 
€ 0.27. Man en vrouw uit 
Ljubljana. 

25-i-'i3.100e geboortedag 
Fran Miklosic (1813-1891). 
€ 1.33. Portret taalkundige 
met tekst. 
25-i-'i3. Groetzegel. 
€ 0.31. Slot met hart aan 
kabel. 

25-i-'i3. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van de Slang. 
€0.92. Slang. 

SLOWAKIJE 
i4-2-'i3. Bekende voetballer. 
€ 0.65. John Popluhar (1935-
2011) en wereldkaart. 

SLOVEmKCT 

i-3-'i3- Pasen. 
€ 0.45. Paasei geschilderd 
door LudovltFulla (1902-
1980). 

SPANJE 
ii-3-'i3. Hedendaagse kunst. 

Velletje met viermaal € 0.52. 
Schilderijen van Antonio 
Lopez (1936): 'Gran Via' in 
Madrid, 'Wasbak en Spiegel', 
'Nieuw Koelkast', 'Huiskamer' 
met tegelvloer en buffetkast. 

i5-3-'i3-Antieke auto's. 
Velletje met viermaal € 0.52. 
Mercedes-Benz 190, Citroen 
2CV, Volkswagen Kever, Seat 
1500. 

2i-3-'i3. Unesco*-werelderf-
goed, Escorial. 
Blok € 3.10. Koninklijk abdij
complex bij San Lorenzo de 
Escorial. 

TSIECHIË 
6-ii-'i2. Frankeerzegel, 
volksarchitectuur. 
A. Dorpsgevels uit verschil
lende landstreken. 
6-3-'i3. Frankeerzegel, volks
architectuur. 
14.- Kc. Huisje in Novy Hro-
zenkov. 
6-3-'i3. Historische voer
tuigen. 
25.-, 25.- Kc. Helikopter Aero 
Hc2-Heli Baby, stoomboot 
'Pecko'. 

TURKIJE 
i4-i-'i3.150 jaar Turkse 
postzegels. 
Velletje met viermaal 
1.10 NTL. (achthoekige 
zegels). 

i4-2-'i3. Tapijten. 
0.10, 0.25,1.10, 3.85 NTL. 
Motieven uit resp. Balikisir, 
Kayseri, Aksaray, Mugla. 

CUMHURtyEfl' i 

27-2-'i3.Yildiz Paleis. 
Velletje met tweemaal 
1.10 NTL. Interieur, paleis met 
portret van Sultan Abdul 
Hamit II (1842-1918). 

WIT RUSLAND 
i-io-'i2. Frankeerzegels, 
monumenten. 
A(50or.) H (5.500 r.), 
50,100,200, 500,1.000, 
2.000 r. Resp. Kossov-paleis, 
rode kasteel in Minsk, ge
meentehuis m Mogilev, toren 
in Kemenets, Nesvizh-kas-
teel, kerk in Polatsk, paleis in 
Gomel, Mirski-kasteel. 
22-3-'i3. Tragedie van Ka-
thyn 70 jaar geleden. 
M. Monument 'De onover-
wonnen man'. 
25-3-'i3. Vogel van het Jaar, 
hop. 
P. Upupa epops. 
i2-4-'i3. Vakantie op het 
platteland. 
Blok 15.000 r. Landhuis, man, 
kraanvogel (Grus grus). 

29-4-'i3. Europa, postver
voer. 
H, P. Resp. bestelwegen, 
vrachtwagen. 

BUITEN EUROPA 

ANTIGUA EN BARBUDA 
i9-ii-'i2. Kerst, schilderijen. 
30, 75c.Si.50,2.-,3.-, 
3.25. Resp. 'Aanbidding 
van het Kind' van Antonio 
da Correggio (1489-1534), 
'Madonna met Kind en twee 
Engelen' van Fra Filippo Lippi 
(ca.1406-1469), 'Maria en 
Kind' van Peter Paul Rubens 
(1577-1640), 'Madonna en 
Kind' van Parmiggianino 
(1503-1540), 'Madonna met 
Kind' door Rafael (1483-1520), 
'Aanbidding door de Drie Ko
ningen' van Sandro Botticelli 
(ca.1445-1510). 
3-i2-'i2. Schildpadden. 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
blok $ 9.-. Resp. Chelonia 
mydas, Trachemys decorata, 
Dermocychelys coriacea, 
Chelonoidis carbonaria; 
Chelus fimbriatus. 

3-i2-'i2. Zeedieren. 
Vel met twaalfmaal $ 1.25. 
Pincetvis (Chelmon rostra-
tus), koraalvlindervis (Chae-
todontidae sp.), tweemaal 
oorkwal (Aurelia aurita), 
gemaskerde koraalvlindervis 
(Chaetodon semilarva-
tus), groene zeeschildpad 
(Chelonia mydas), groene 
zeeschildpad en drieban-
danemoonvis (Amphiprion 
ocellaris), zeester (Asterias 
forbesi), tweemaal hoorn
koraal (Gorgonacea sp.), 
anemoonvis en zeeanemoon, 

zeeanemoon. 
3-i2-'i2. Roggen. 
Velletje met viermaal $ 3.-; 
blok $9.- Resp. Dipturus 
batis, tweemaal Dipturus 
oxyrhynchus, Raja microo-
cellata; Leucorajanaevus. 

BANGLADESH 
30-i-'i3. SOS kinderdorpen 
40 jaar. 
10.-1. Vrouwen kind. 
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BOLIVIA 
i2-io-'i2. Upaep*, mythes en 
legendes. 
1.-, 5.- BS. Resp. jongen met 
houweel in tinmijn en duivel 
Palliri, slang. 

i2-ii-'i2. Kerst. 
1.50, 2.50 Bs. Resp. Maria met 
Jezus en Jozef met kinderen 
en ster, kerstboom. 

BRUNEI' 
24-i2-'i2. Vlinders. 
10,20S., $1.-; blok $2.-. 
Resp. Trogonoptera troides 
brookiana. Graph 1 um maca-
reus, Graphium delesserti; 
Graphium agamemnon. 

lOSMtOXi 
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CANADA 
22-3-'i3. Fotografie. 
Vijfmaal P. Foto's van Gabo 
Szilasi met man in stoel en 
Andor Pasztor van kastje met 
foto's, Louis-joseph Pajsineau 
met portret van Thomas Cof
fin Doane, Geraldine Moodie 
met portret van Inuit-vrouw, 
Margaret Watkins (1884-
1969) met keukengootsteen 
met vaatwerk, Jim Breukel-
man met huis in Vancouver. 

CHILI 
22-io-'i2. Upaep*, mythes en 
legendes. 
$ 310. Figuur uit El Trauco. 
i2- i i - ' i2 . Stad Puente Alto 
120 jaar. 
$ 310. Bergen, trein, stand-
ijeeld met man op paard. 

30-ii-'i2. Kerst. 
Tweemaal $ 310 (samen
hangend met doorlopend 
beeld). Brievenbus, brieven, 
kinderen en cadeautjes, 
gebouw. 

CURAfAO 
2i-i-'i3. Geloof. 
118,175,200, 250,300 c. 
Resp. namen van God in 
verschillende talen, woord 
geloof in verschillende talen, 
kaarsen, boeddhisme met 
oog van Boeddha, katholi
cisme met Maria en kruis. 
Jodendom met davidster. 

ECUADOR 
i6-i-'i3. Schoonheden van 
de Galapagos. 
Achtmaal $ 0.50 (in boekje); 
achtmaal $ 0.50 (in boekje). 
Resp. rots op Isla Floreana, 
albatros (Phoebastria ir-
rorata), haai (Carcharhinus 
galapagensis), schildpad 
(chelonia mydas), maanvis 
(Pterophyllum scalare), 
eilandje El Leon Dormido bij 
Isla San Cristobal, bloem. 
Isla Plaza Sur; fregatvogel 
(Fregata magnificens), 
postkantoor op Isla Floreana, 
spechtvink (Camarhynchus 
pallidus), vogel (Pyrocepha-
lus rubinus), Duizerd (Buteo 
galapagoensis). Isla Bar-
tolomé, rode vissen, Punta 
Vicente op Isla Isabela. 
8-2-'i3. Luchtvaartmaat
schappij TAME 50 jaar. 
Velletje met achtmaal $ 0.25 
(ronde zegels). Vliegtuigen: 
Douglas DC-3, Douglas DC 
6-B, Hawker Siddeley HS 748 
(Avro 748), Lockheed L88 
Electra, Boeing 727-200, Em-
braer ER)-i9o, Airbus A320, 
ATR 42-500. Alle zegels met 
embleem. 

EGYPTE 
2011. Frankeerzegels. 
50 p.. Et 2.-, 2.50. Resp. beeld 
van farao Thutmosis III (1490-
1436 v.Chr.), beeld van farao 
Toetanchamon, tempel. 

O lUTANKHAMUN C ', 

FILIPPIJNEN 
i4-i-'i3. Valentijnsdag. 
10.- P. Jongen met bloemen, 
meisje met brief. 
24-i-'i3. Project 'Redde 
Tamaraw'. 



10.-, ro.- P. Tweemaal dwerg-
buffalo (Bubalus mindoren-
sis). 

GHANA 
i3-9-'i2. Apen. 
Velletje met vijfmaal 2.- Ghc. 
Mandrillus sphinx, Pan trog
lodytes. Gorilla sp., Pongo sp. 
Chlorocebus pygerythrus. 

i-io-'i2. Bezoek president 
Obama (1961) in 2009 aan 
Ghana. 
Velletje met tweemaal 2.-
Ghc. Vlag Verenigde Staten 
en Obama, Ghanese vlag 
en president lohn Atta Mills 
(1944-2012). 

GUINEE 
20-i2-'io. Presidenten van 
de Verenigde Staten, II. 
Twaalf velletjes met elk 
zesmaal 5.000 F.; Twaalf 
blokken 30.000 F. Resp. 
Thomas Ewing, William 
B. Preston, John Clayton, 
George Crawford, Jacob Col-
lamer, Reverdy Johnson; Win-
field Scott, William Seward, 
Thomas Corwin, Stephen 
Douglas, Brigham Young, 
Andrew Jackson Donaldson; 
Jefferson Davis, James Gads
den, Caleb Cushing, Robert 
McClelland, James Guthrie, 
William Marcy; Jeremiah 
Black, John Floyd, Joseph 
Holt, John Fremont, Jaco 
Thompson, Isaac Toucey; 
William Tecumseh, Charles 
Sumner, Edwin Stanton, John 
Bell, George McClellan, Allan 
Pinkerton; William Everts, 
Salmon Portland Chase, John 
Henderson, Lyman Trumbull, 
Lorenzo Thomas, William 
Fessenden; Philip Sheridan, 
Joseph Seligman, William 
Adams Richardson, Ge
orge Henry Williams, William 
Belknap, Orville Babcock; 
Frederick W. Seward, William 
Wheeler, Winfield Scott 
Hancock, Carl Schurz, John 
Sherman, Henry Mathews; 
James Blaine, Alexander G. 
Bell, Charles Guiteau, John 
P. Sousa, Robert T. Lincoln, 
Morrison Walte; Hugh Mc-
Culloch, Timothy Howe, 
Edwin Morgan, Frederick 
T. Frelinghuysen, William 
Chandler, William Hunt; 
Thomas Bayard, Melville 
Fuller, Lucius Q. Cincinnatus 
Lamar, Levi Morton, Joseph 
Chamberlain, Frederick 
Douglas; Walter Gresham, 
Hugh Smith Thompson, James 
Tanner, William McKinley, 
William Windom, William Mil
ler; Zachary Taylor en Robert 
Edward Lee; Millard Fillmore 
en Commodore Perry; 
Franklin Pierce en Nathaniel 
Hawthorne; lames Buchanan 

en kabinetszitting; Abraham 
Lincoln en soldaten; Andrew 
Johnson en woning; Ulyssus 
S. Grant; Rutherford B. Hayes 
en George Crook; James A. 
Garfield; Chester A. Arthur en 
Mark Twain; Grover Cleve
land; Benjamin Harrison en 
Slag van Missionary Ridge. 
20-i2-'io. India 60 jaar 
republiek. 
Velletje met viermaal 5.000 
F.; blok 30.000 F. Resp. 
viermaal Mahatma Gandhi 
(1869-1948); Gandhi met 
Bengaalse tijger (Panthera 
tigris tigris). 
20-i2-'io. 75e geboortedag 
Elvis Presley (1935-1977). 
Velletje met viermaal 5.000 
F.; blok 30.000 F. Amerikaan
se zanger en filmacteur. 
20-12-10.30e sterfdag lohn 
Lennon (1940-1980), Britse 
rockmuzikant en lid van The 
Beatles. 
Velletje met viermaal 5.000 
F.; blok 30.000 F. Resp. twee
maal Lennon, The Beatles, 
Yoko Ono; Lennon. 

20-i2-'io. Verloving prins 
William (i982)en Catherine 
Middleton (1982). 
Velletje met viermaal 5.000 
F.; blok 30.000 F. Resp. 
tweemaal Middleton, twee
maal William; prinses Diana 
(1961-1997). 
i-3-'ii. 50e geboortedag 
Prinses Diana (1961-1997). 
Vier velletjes met elk 500, 
1.000, 2.000,5.000,10.000, 
30.000 F.; vier velletjes 
met elk driemaal 5.000 en 
driemaal 10.000 F.; zes blok
ken 40.000 F.; twee blokken 
45.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van prinses 
met prins Charles, Michael 
Jackson, koningin Elizabeth 
II, prins William, prins Harry, 
Elton lohn, John Travolta, 
Dag Hammarskjöld, Georges 
Spencer, Moeder Theresa. 
i-3-'ri. Presidenten van de 
Verenigde Staten, III. 
Negen velletjes met elk 500, 
1.000,2.000, 5.000,10.000, 
30.000 F.; een velletje met 
zesmaal 5.000 F.; elf velletjes 
met elk driemaal 5.000, 
driemaal 10.000 F.; blok 
30.000 F.; negen blokken 
van elk 40.000 F.; negen 
blokken van elk 45.000 F. 
Resp. Hubert Humphrey, 
Robert Kennedy, Robert 
McNamara, Stewart L. Udall, 
WillardWirtz, Dean Rusk; 
James Schlesinger, Henry Kis
singer, Neil Armstrong, Spiro 
Agnew, Leonid Brezjnev, Buzz 
Aldrin; 
Nelson Rockefeller, Willam 
Saxbe, Rogers Morton, 
Donald Rumsfeld, Casper 
Weinberger, John P. Stevens; 
Cyrus Vance, Omar Torrijos, 
Anwar El-Sadat, Menachem 
Begin, koning Hoessein, 
Walter Mondale; Michael 
Gorbatchov, Margareth 
Thatcher, George H.W. Bush, 
Paul Volcker, Nancy Reagan, 

Brian Mulroney; Dan Quayle, 
Dick Cheney, Colin Powell, 
Norman Schwarzkopf, Boris 
Jeltsin, David Souter; Al Gore, 
Jiang Zemin, Hillary Clinton, 
Monica Lewinsky, Yasser 
Arafat, Ehud Barak; Conde-
leezza Rice, Tony Blair, Peter 
Ganci jr., John Negroponte, 
John Ashcroft, Ban Ki-moon; 
Michelle Obama, Joe Biden, 
Hillary Clinton, Warren 
Buffett, Abraham Lincoln, 
paus Benedictus XVI; William 
F.Vilas, William Endicott, 
Augustus H. Garland, lohn 
Tyler Morgan, Daniel Lamont, 
William Bryan; John Davis 
Long, Garret Hobart, Russell 
Alger, Henry Adams, Joseph 
McKenna, Cornelius N. Bliss; 
Booker Washington, John 
Hay, Charles E. Smith, Philan
der Knox, Charles Fairbanks, 
Elihu Root; Franklin McVeagh, 
George von Lengerke Meyer, 
Jacob Dickinson, James Sher
man, George W. Wickersham, 
Charles Nagel; John Pershing, 
James C. McReynolds, 
Lindley M. Garrison, Albert 
Burleson, George Creel, 
Thomas Marshall; Andrew 
Mellon, Leonidas Dyer, Calvin 
Coolidge, Charles Dawes, 
Charles E. Hughes, Harry 
Daugherty; Charles Dawes, 
Harry S. New, James Davis, 
Frank 0. Lowden, John Weeks, 
Edwin Denby; Robert R. Mo-
ton, Henry Stimson, James W. 
Good, Charles Curtis, Oscar 
De Priest, William Mitschell; 
Winston Churchill, Minoru 
Genda, Osami Nagano, 
Frances Perkins, Jozef Stalin, 
Douglas MacArthur; Francis 
Biddle, Edward Stettinius jr., 
Henry Wallace, lames Fores-
tal.AlbenW. Barkley, Harold 
H. Burton; 
lohn F. Dulles, Fidel Castro, 
Joseph McCarthy, George 
Patton, John Pershing, Earl 
Warren; Jacqueline Ken
nedy, Willy Brandt, Marilyn 
Monroe, Robert Kennedy, 
Che Guevara, Edgar Hoover; 
Grover Cleveland en Crispus 
Attucks; 
William McKinley; Theo
dore Roosevelt en Mount 
Rushmore; 

William H. Taft en parlement 
van de Filippijnen; Gerald 
Ford met medewerker van 
oliewinning; 
limmy Carter met UFO boven 
Atlanta; Ronald Reagan met 
echtgenote; George H.W, 
Bush en vliegtuig SBD-S 
boven Pearl Harbor; William 
Clinton met Yasser Arafat 
en Yitzhak Rabin; George W. 
Bush met WTC (New York); 
Barack Obama en Marten 
Luther King; Woodrow Wilson 
met havengezicht; 
Warren G. Harding en 
echtgenote; ambtseed van 
Calvin Coolidge; Herbert C. 
Hoover; Franklin D. Roosevelt 
met aanslag op Pearl Harbor; 
Harry S. Truman en Boeing 

B-29; Dwight D. Eisenhouwer 
en satelliet; John F. Kennedy 
en Mercury-ruimtecapsule; 
ambtseed van Lyndon B. 
Johnson; Richard M. Nixon. 

GUINEE-BISSAU 
28-7-'ii. Autosport For-
mule-i. 
Velletje met viermaal 625 F.; 
blok 2.000 F. Resp. Fernando 
Alonso, Vitaly Petrov, Michael 
Schumacher, Lewis Hamilton; 
Alonso. 
28-7-'ii. Franse presidenten. 
Velletje met viermaal 800 F.; 
blok 3.100 F. resp. Jacques 
Chirac met Universele Ver
klaring van de Rechten van 
de Mens, Georges Pompidou 
met nationale vlag, Francois 
Mitterand met kathedraal 
van Reims en Concorde, 
Valéry Giscard d'Estaing met 
Mont-Saint-Michel; Charles 
de Gaulle met politiek appel. 
28-7-'ii. Vlinders. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 2.280 F. Resp. Inachis io 
en Moduza procris, Greta oto 
en Papilio polytes, Atropha-
neura hector en Cithaerias 
phantoma, Papilio machaon 
en Delias eucharis; Precis 
orithya en Papilio machaon. 
Ook uitgegeven met ten
toonstellingembleem van 
Internationale postzegelten
toonstelling Philanippon in 
Yokohama. 

28-7-'ii. 175e sterfdag Franse 
botanicus Antoine-Laurent 
de Jussicu (1748-1836). 
Velletje met viermaal 800 F.; 
blok 2.800 F.; blok 3.000 F. 
Resp. vlinder (Papilio 
glaucus) en boom (Hura cre
pitans). De lussieu en plant 
(Saururus cernuus), De Jus-
sieu en boom (Pistacia vera), 
passiebloem (Passiflora 
quadrangularis) en vlinder 
(Zerynthia polyxena); De Jus-
sieu en bloem (Iris germa
nica); vlinder (Hypochrysops 
delicia) en boom (Couroupita 
guianensis). 
28-7-'ii. 90e geboortedag 
Yves Montancr(i92i-i99i). 
Velletje met viermaal 825 F.; 
blok 2.800 F. Franse zanger 
en acteur met filmscènes. 
28-7-'ii. Overwinning van Li 
Na (1982) tijdens tennistoer
nooi in Parijs. 
Velletje met viermaal 825 F.; 
blok 3.000 F. Chinese tennis
speelster. 

INDIA 
i4-l-'i3. Kerk. 
5.- R. Basiliek van Onze Lieve 
Vrouwe van Goede Gezond
heid in Vailankanni. 

INDONESIË 
22-i-'i3. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van de Slang. 
Driemaal 2.500 Rp.; blolc 
10.000 Rp. Slangen. 

IRAK 
7-i-'i3. Terugtrekking Ame
rikaanse troepen een jaar 
geleden. 
250,1.000 Din. Militair met 
vlag. 
28-i-'i3. Archeologie, oriën
tatiepunten. 
Viermaal 250, 500,750, 
1.000 Din.; blok 1.000 Din. 
Landkaart met verschillende 
historische gebouwen en 
ruïnes. 

ISRAEL 
2-4-'i3. Herdenkingsdag. 
NIS 2.-. Saluerende militai
ren. 
2-4-'i3. Opstand in getto van 
Warschau 70 jaar geleden. 
NIS 9.50. Commandant 
Joodse Militaire Organisatie 
en brandend gebouw met 
vlaggen op Muranowski-
plein. 

2-4-'i3. Gieren. 
NIS 3.-, 3.-, 3.-. Gyps fulvus, 
Torgos tracheliotus negeven-
sis, Gypaetus barbatus. 
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2-4-'i3. Israëlische cardiolo
gische prestaties. 
NIS 3.-, 4.20, 5.-. Resp. ver
vanging hartklep, plaatsen 
van stent, implanteren van 
defibrillator. 
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JAPAN 
i-3-'i3. Disney-figuren. 
Tienmaal 50 yen; tienmaal 
8 0 yen. Resp. Knorretje en 
Poeh, vijfmaal Winnie de 
Poeh, tweemaal Teigetje, 
Knorretje, Lejoor; Poeh en 
Lejoor, driemaal Winnie de 
Poeh, Pooh en Knorretje, 
Teigetje, Teigetje en Poeh, Le
joor, Poeh en vrienden. Poeh 
en Knorretje. 
i4-3-'i3. Unesco' werelderf
goed, I. 
Vijfmaal 80 yen. Grand 
Canyon National Park (Ver
enigde Staten), piramides bij 
Gizeh (Egypte), Mont Saint-
Michel (Frankrijk), Macchu 
Picchu (Peru), Angkor Wat 
(Cambodja). 
22-3-'i3. Negende Kersen
bloesemfestival. 
Tweemaal 50 yen (samen
hangend). Kersenbloesems. 
3-4-13 . Herinneringen van 
het seizoen, II. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Kinderen en kersenbloe
sem, bloemen, kinderen en 
kersenbloesem, meisje met 
varen, meisje en bloemen, 
kinderen en bloemen, jongen 
met kat en tulpen, jongen 
met fluit en meisje en bloe
men, tweemaal kinderen en 
bloemen (doorlopend beeld). 

KAZACHSTAN 
23-i-'i3. Klederdrachten. 
150,2501. Man en vrouw in ver
schillende nationale kleding. 

23-i-'i3. Sport, medaillewin
naars Olympische Spelen 2012. 
Achtmaal 1501. (samenhan
gend), ilya llyin (gewichthef
fen), Serik Sapiyev, (boksen), 
Olga Rypakova (atletiek), 
Alexander Vinokurov (wielren
nen), Svetlana Podobedova 
(gewichtheffen), Zulfia Chins-
hanlo (gewichtheffen). Maya 
Maneza (gewichtheffen). 

KIRGIZIË 
9-2-'i3. Chinees Nieuwjaar**, 
Jaar van de Slang. 
3 0 . - s . Slang. 
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KOREA NOORD 
i4-i2-' i2. Panda. 
70, 90 w.; blok 120 w. Ailuro-
podamelanoleuca . 

i5-i2-'i2. Bekendmaking 
handhaving 12 jaar verplicht 
onderwijs. 
10 w. Kmderen, s tudenten, 
voetballers. 
30-i2-'i2. Lancering satelliet 
Kwangmyongsong 3-2. 
Blok 50 w. RaKst met satelliet. 
i-i-' i3. Nieuwjaar. 
10 w. Changjon Street met 
gebouwen in Pyongyang. 

5-i-'i3. Chinees Nieuwjaar**, 
Jaar van de Slang. 
10 w. Slang. 
20-i- ' i3. Sport. 
30 ,50 ,70 , 90 w. Resp. tennis, 
cricket, wielrennen, rugby. 

i6-2-'i3. Herdenking geboor
tedag Kim )ong-il (1942-2011). 
10,10 w.; blok 50 w.; blok 
50 w. Resp. jeugdportret , 
met leden van studiegroep, 
met ouders, portret . 
25-2-'i3. Koreaanse kunst. 
10,10, 30,30W. Resp. sol
daten met geweren, soldaat 
met geweer, soldaten met 
geweren en staatsembleem, 
soldaten met kanonnen. 
6-3-'i3. Rode Kruis 150 jaar. 
30 w. Gebouw, vlaggen, 
embleem, vliegtuig. 

KOREA ZUID 
29-i-'i3. Special Olympics, 
winterspelen voor gehandi
capten met een verstandelijke 
beperking in PyeongChang. 
270 w. Sporters. 
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MALAWI 
5-ii-'ii. Big Five. 
80,100,135,140,145 K. Resp. 
Syncerus kaffer, Panthera 
pardus, Diceros bicornis, 
Loxodonta africana, Panthera 
leo. Ook velletje met de zegels. 

Dec. '11. Kerst. 
80,100,135,140,145 K. Resp. 
engelen en herders, herders 
en Jezus, de Drie Koningen 
op kamelen met ster, de Drie 
Koningen met giften voor 
lezus, Simeon zegent Jezus. 
Ook velletje met de zegels. 
5-9-'i2. Aidspreventie en 
-advies. 
80,100,135,140,145 K.; Vel
letje met vijfmaal Standard 
Postage. Resp. landkaart Ma
lawi met aanduiding van pro
vincies getroffen door aids, 
man en vrouw, aidstest van 
man en vrouw, man en vrouw, 
zwangere vrouw en verpleeg
ster; man en vrouw, handen 
met rubber handschoenen 
nemen bloedmonster, leus 
'Stop NIV/Aids), condoom 
met armen en gezicht, twee 
vrouwen met condoom. 

MALEISIË 
5-2-'i3. Exotische huisdieren. 
6 0 , 8 0 sen., RM. i.-;blok 
RM. 3.-;blokRM5.-. Resp. 
groene leguaan (iguana 
iguana), Afrikaanse dwerge
gels (Atelerix albiventris en 
Atelerix algirus), (Patauris 
breviceps); tweemaal slang 
(Python regius). 

MEXICO 
8-2-'i3. Dag van Liefde en 
Vriendschap. 
$ 7.-. Duiven en harten. 

i5-2-'i3. Militair instituut 
Estado Mayor Principal. 
$ 7.-. Gebouw en vliegtuig. 

MONGOLIË 
2-2-'i3. D. Sukhbaatar (1893-
1923), opdruk. 
500 T. op 60 m. Portret 
staatsman. 
6-2-'t3. Chinees Nieuwjaar", 
laar van de Slang. 
6 0 0 T. Slang. 
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NAMIBIË 
i-3-'i3. Frankeerzegels, 
vogels. 
$ 1.-, 2.-, 3.-, 10.-, 50. - Resp. 
Calendulaudabarlowi, 
Certhilauda benguelensis. 
Agapornis roseicollis, Am-
momanopsis grayi, Tockus 
monteiri. 

NORFOLKEILAND 
i9-io-' i2. Sunshine Club 51 
jaar. 
60 c.'$ 1.60,1.65,2.35. Resp. 
bakproducten, mand met 
bananen meel en suiker, 
kookboek met ingrediënten, 
handen. 

NIEUW-CALEDONIË 
8-2-'i3. Chinees Nieuwjaar**, 
Jaar van de Slang. 
110 F. Slang. 

NIEUW-ZEELAND 
i3-3-'i3. Margareth Mahy 
(1936-2012), kinderboeken
schrijfster. 
70 c., $1.40,1.90, 2.40, 
2.90. Boek met illustratie uit 
boeken resp. 'Een Leeuw in 
de wei' met leeuw en meisje, 
'Een zomerse Zaterdagmor
gen' met kinderen ennond , 
'De Woordenheks' met vrouw 
en schrijfveer, 'De grote 
witte Menseneterhaai ' met 
haai, 'De Omschakeling' met 
meisjesgezicht en hand. Ook 
velletje met dezegels . 

OEZBEKISTAN 
22-i-'i3. Frankeerzegels, 
monumenten van bekende 
personen. 
50 ,200 ,350 (S). Resp. 
tweemaal dichter Berdakh 
(1827-1900), wiskundige 
en astronoom Al-Horezmi 
(780-847). 

PITCAIRNEILANDEN 
5-i2-' i2.200e geboor tedag 
Charles Dickens. 
$ 1.-, 1.80,2.10, 3.-. Portretten 
van Britse schrijver en hand
tekening met resp. Martin 
Chuzzlewith, Oliver Twist, Mr. 
Pickwick, Ebenezer Crooge. 

POLYNESIE 
ii-2-'i3. Chinees Nieuwjaar**, 
laar van de Slang. 
140 F. Slang en lotusbloemen. 

SALOMONSEILANDEN 
i-2-'i3. WWF', Ducorps' 
kaketoe. 
Viermaal $7.-(samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van Cacatua 
ducorpsii. Alle zegels met 
pandabeeldmerk. 

SINGAPORE 
8-2-'i3. Chinese dierenriem. 
Velletje met zesmaal $ 1.10. 
Rat, os, tijger, konijn, draak, 
slang. 
28-3-'i3. Historische spoor
wegstations. 
ist Local, 65 c, $ 1.10,2.-. Resp. 
Tandjong Pagar, Bukit Timah, 
Tandjong Pagar, Bukit Timah 
met spoorbrug. 

SRI LANKA 
7-i2-'i2. Kerst. 
5.-, 25.- R. Kindertekeningen 
van Maria met Jezus en Jozef 
met resp. kinderen in wagen
tje, kinderen en duiven. Ook 
velletje met de zegels. 
i2-i2-'i2. Frankeerzegels. 
0.50,1.-, 2.-, 3.- R. (samen
hangend); 4.-, 4.50,5.-, 10.-, 
12.-, 15.- R. (samenhangend); 
12.-, 25.-, 30.-, 40.-, 55.-, 
75.- R. (samenhangend). 
Tempelornamenten resp. 
viermaal maanstenen; 
zesmaal wachterfiguren; 
zesmaal balustradefiguren. 
i8- i - ' i3 .60 jaar diplomatie
ke betrekkingen met Japan, 
bloemen. 
Velletje met 5.-, 65.- R. Resp. 
lotusbloem, kersenbloesem. 
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ST. PIERRE ET MIQUELON 
23-i- ' i3. Geologie. 
€ 0.90. Landschap met 
meren en rots. 
i2-2-'i3. Carnaval. 
€ 1.13. Optocht met 'Koning 
Bulot' en kroon, muzikanten 

SI. VINCENT/GRENADINEN 
26-3-'i2.35e sterfdag Elvis 
Presley (1935-1977). 
Twee velletje met elk 
viermaal $ 3.-. Amerikaanse 
zanger en filmacteur. 

SYRIË 
i7-4-'r2. Nationale Dag. 
150. Vlaggen, bloemen. 
i4-ii-'i2. Arend. 



Viermaal £50.
chrysaetos. 

Aquila 

TANZANIA 
9i2'n. Onafhankelijkheid 
50 jaar. 
Vijfmaal 500, driemaal 800, 
driemaal 900 Sh.; velletje 
met achtmaal 700 Sh.; vel
letje met viermaal 700 Sh. 
Resp. oudpresident Julius 
Nyerere met Mozambicaanse 
president Samora Machel, 
Nyerere met premier Edward 
Moringe Sokoine, Nyerere 
met president van Zambia 
Kaunda en president van 
Mozambique Samora Machel, 
volwassenenopleidmg met 
Nyerere tijdens bezoek 
aan vrouwen, Nyerere met 
aanhangers, Nyerere met 
Cubaans staatshoofd Fidel 
Castro, president Jakaya 
Kikwete en Chmese president 
HujinTao, Kikwete met 
oudpresidenten Ally Has
san Mwinyi en Benjamin 
William Mkapa, Kikwete 
met Amerikaanse president 
Barack Obama, Kikwete met 
Nelson Mandela, Nyerere met 
Ghanese president Kwame 
Nkrumah; oudpresidenten 
en oudvicepresidenten: 
Nyerere, Alli Hassan Mwini, 
Benjamin William Mkapa, 
)akaya Mrisho Kikwete, Abeid 
Amani, RashidMfaume 
Kawama, Edwara Moringe 
Sokoine, Nyerere; regerings
gebouw, parlementsgebouw, 
universiteit in Dodoma, 
universiteit in Dar es Salaam. 
Alle zegels met vlag. 

Tanzania 

THAILAND 
72'i3. God Tai Sul. 
Driemaal 5.B. Zittende 
Tai Sul. Ook velletje met de 
zegels. 
72'i3. Liefde. 
Tweemaal 5. (samenhan
gend). Vlag, roos. 

242'i3. Kunst. 
Zesmaal 3. B. Verschillende 
geschilderde portretten van 
koningin Sirikit(i932). 

TOGO 
206'ii. Kerst, schilderijen 
'Maria met Kind'. 
Velletje met viermaal 750 f.; 
blok 3.000 F. Schilderijen 
ven resp. Leonardo da Vinci 
(14521519), Salvador Dali 
(19041989), William Adolphe 
Bouguereau (18251905), 
Cosomo Rosselli (14391507); 
jean Fouquet(ca.i420
ca.1480). 

206'ii. Huwelijk prins 
William (1982) en Catherine 
Middleton (1982). 
Velletje met zesmaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van bruids
paar. 
206'ii. Rotary Internatio
nal, gehandicapten. 
Velletje met zesmaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Zesmaal gehan
dicapte kinderen bij sport 
en spel, prinses Diana met 
prinsen William en Henry met 
gehandicapte kinderen. 
206'ii. Voedsel en 
Landbouworganisatie van 
Verenigde Naties (FAO*). 
Velletje met zesmaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. rijst, 
aardappel, melkkoe, honing
bij, maïs, vissersboot, reuzen 
tijgergarnaal (Penaeus 
monodon), vrouw met 
wortelen; tarwe (Triticum 
compositum) 

206'ii. Internationaal Jaar 
van Diergeneesmiddelen. 
Velletje met zesmaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. tweemaal 
zieke honden, driemaal 
dierenartsen, hondenvlo 
(Ctenocephalides canis), 
zieke hond met dierenarts. 
289'ii. Agrarische locaties. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
traditionele woningen in 
agrarische gebieden. 
289'ii. Vruchten. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. mango, 
papaja, guave, ananas; 
banaan. 

289'ii. Bloesem en vlin
ders. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. resp. Strelizia 
reginae en Acraea bonasia, 
Babiana stricta en Junonia 
oenone, Protea cynaroides 
en Pseudacraea semire, 
Ornithogalum dubium en 
Euphaedra medon; Babiana 
stricta en Charaxes zingha. 
289'ii. Afrikaanse roof
vogels. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Circaetus 
pectoralis, Haliaeetus vocifer, 
Haliaeetus albicilla, Pole
maetus bellicosus; Aquila 
chrysaetos. 
289'ii. Afrikaanse uilen. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Resp. Tyto 
capensis, Strix woodjor
dii. Bubo lacteus, Ptifopsis 
granti; Tyto alba. 
289'ii. Zeldzame Afri
kaanse zoogdieren. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 3.000 F. Addax naso
maculatus. Felis nigripes. 
Hyaena hyaena. Mandril

lus sphinx; Phacochoerus 
aethiopicus. 

TURKMENISTAN 
3ii'i3. Honden. 
Velletje met zesmaal A. Ver
schillende afbeeldingen van 
rasalabai. 
42')3. Historisch erfgoed. 
Velletje met achtmaal M. 
Ruïnes en opgravingen in 
stad Merv. 
42'i3. Valkenjacht. 
Velletje met driemaal! 
Tweemaal Tasyhond, val
ken kop. 
(i2'i3. Historisch erfgoed in 
KunyaUrgench. 
Velletje met zesmaal M.; 
vel met tienmaal M. Resp. 
zesmaal delen van het 
Tyurabekmausoleum; 
tienmaal verschillende Mid
deleeuwse paleizen, mauso
leums en moskeeën. 

VANUATU 
263'r2.30 jaar diploma
tieke betrekkingen met 
Volksrepubliek China. 
90 vt. Vlaggen met panda
beer en zwijn. 
5i2'i2. Toerisme. 
80,100,140,160 vt. Resp. 
kinderen, diepzeeduiker, 
zonsondergangen, atol. 
5i2'i2. Rode Kruis 30 jaar. 
60,100 vt. (samenhangend) 
Resp. lossen hulpgoederen 
uit boot, handen onder 
kraan. 
272'i3. Honden. 
40,60,160,200 vt.; velletje 
met 160, 200 vt. Verschil
lende hondenrassen. 

VERENIGDE NATIES 
53'i3. Frankeerzegels. 
Si.10,3., Zw.Fr. 1., 
i.40,€ 0.62,2.20. Resp. Ster, 
gebouw, blad, vogel, hand, 
hart. 

VERENIGDE STATEN 
34'i3. Bloemen. 
Viermaal Forever. Verschil
lende bloemen. 
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ii4'i3. 'Waar dromen 
bloeien'. 
Forever. Bloemenpatroon. 
ii4'i3. Trouwzegel. 
66 c. Hart in bloemenpa
troon. 
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WALLIS EN FUTUNA 
i7i'i3. Tuin van de oceaan. 
€ 0.85,0.85. Tekeningen van 
bloemen, dieren, bomen. 

ZIMBABWE 
247'i2. Nationale helden. 
30,75,85 c , $ 1.. Resp. Solo
mon Tapfumaneyi Ruzambo 
Mujuru(19452011), Edson 
Jonas Madadirwa Zvobgo 
(19352004), Welshman 
Mabhena (19242010), 
Robson DayfordManyika 
(19361985). 

") Gebruikte afkortingen: 
CIS Commonwealth of 

Independent States 
FAO Food and Agricul

ture Organization 
Unesco United Nations 

Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Upaep Union Postal de las 
Americas yEspanay 
Portugal 

WWF World Wildlife Fund 

**) Chinees Nieuwjaar, Jaar 
van de Slang io2'i3 t/m 
30i'i4. 

lijkt u natuurlijk op 
www.defilatelie.nl/nieuws.php 

http://www.defilatelie.nl/nieuws.php


THEMATISCH PANORAMA 
Samenstelling: 
Jeffrey Groeneveld, Purmerend. 
Reacties en tips. 
jeffreygroeneveld@hetnet.nl 

KONING WILLEMALEXANDER 

Vlak voor haar 75ste ver
jaardag maakte koningin 
Beatrix bekend dat ze op 
30 april a.s. zal aftreden 
(1) en het koningschap zal 
overdragen aan haar zoon, 
prins WillemAlexander 
(2). Voor het eerst sinds 
1890 zal Nederland dan 
weer geregeerd worden 
door een koning (3). Tegen 
de verwachting in zal hij 
onder zijn eigen naam 
gaan regeren en niet als 
koning Willem IV. Het is 
nog even wennen en er is 
de nodige scepsis, maar 
aan de voorbereiding op 
het koningschap zal het 
niet liggen. Zelden was een 
troonopvolger zo goed op
geleid voor het ambt. Hoe 
WillemAlexander het in 
de praktijk gaat doen, zal 
nog moeten blijken. Ove
rigens waren er in 1980, 
toen de inmiddels alom 
geprezen koningin Beatrix 
de troon besteeg, ook 
velen die zich afvroegen of 

zij een goede koningin zou 
kunnen zijn. 

Onbezorgde jeugd 
WillemAlexander werd m 
het Academisch Zieken
huis Utrecht (4) geboren 
op 27 april 1967 als de 
oudste zoon van prinses 
Beatrix en prins Claus 
(5). Zijn jeugd bracht hij 
door op het kleine Kasteel 
Drakensteyn in de Lage 
Vuursche en hij ging naar 
school op een gewone 
basisschool in Baarn, zoals 
hij ook naar een gewone 
middelbare school ging m 
Baarn. De tijd was voorbij 
dat prinsen en prinsessen 
onderwijs genoten binnen 
de beschermde muren 
van het paleis. Hoewel 
zijn ouders de nodige 
verplichtingen hadden die 
hoorden bij het toekom
stige koningschap, konden 
de kinderen in het gezin 
genieten van een vrij 
onbezorgde jeugd (6). Dat 

veranderde enigszins toen 
prinses Beatrix in 1980 
tot de troon geroepen 
werd en het gezin in 1981 
naar Den Haag verhuisde 
(7). Zeker toen niet lang 
daarna klachten van 
depressieve aard bij prins 
Claus werden gecon
stateerd, werd duidelijk 
dat het leven een nieuwe 
wending had gekregen. 
WillemAlexander was een 
opstandige puber en zijn 
ouders vonden het beter 
om hem naar een kost
school in Wales te sturen, 
waar hij zijn middelbare 
schooltijd afrondde. 

Studietijd 
Net als vele andere jon
gens van zijn generatie 
moest WillemAlexander 
zijn dienstplicht vervul
len. Hij deed dat bij de 
Koninklijke Marine en 
diende aan boord van de 
fregatten Hr. Ms. Tromp en 
Hr. Ms. Abraham Crijnssen 
(8). Na zijn diensttijd ging 
hij geschiedenis studeren 

in Leiden, waar hij een 
woning op het Rapenburg 
betrok (9). Uit deze tijd 
stammen de verhalen dat 
hij liever feest vierde dan 
studeerde, vandaar zijn 
bijnaam Prins Pils. In 1993 
studeerde hij af met een 
scriptie die ging over de 
Nederlandse reactie op het 
besluit van Frankrijk (on
der president de Gaul Ie) 
om uit de geïntegreerde 
commandostructuur van 
de NAVO te treden. Na zijn 
studietijd haalde hij zijn 
groot militair vliegbrevet 
bij het 334 Transportsqua
dron van de Koninklijke 
Luchtmacht en volgde hij 
vakken bij het Instituut 
Defensie Leergangen. 

Verplichtingen 
Het werd tijd voor de 
volgende stap in het leven 
van de prins: de oriëntatie 
op de samenleving. Hij 
verdiepte zich in het Ne
derlandse staatsbestel en 
rechtssysteem en bezocht 
verschillende ministeries. 

Hoge Colleges van staat 
en ook Europese instel
lingen. Ook volgde hij een 
oriëntatieprogramma bij 
het bedrijfsleven, en een 
'Advanced Development 
Programme' bij Kellogg's, 
Northwestern University, 
in de Verenigde Staten. 
De prins werd bovendien 
steeds meer ingezet om 
Nederland en het konink
lijk huis te vertegenwoor
digen. Zijn eerste officiële 
optreden in het buitenland 
was zijn aanwezigheid bij 
de festiviteiten rondom 
de zestigste verjaardag 
van koning Bhumibol van 
Thailand (10). 
Prins Claus bemoeide 
zich nadrukkelijk bij 
de opvoeding van de 
WillemAlexander en zijn 
opleiding tot koning. Het 
was Claus die zijn zoon 
adviseerde om zich te spe
cialiseren m waterbeheer 
en hij bedacht ook de term 
"watermanagement" (11). 
Aanvankelijk werd daar 
enigszins lachend over ge
daan, maar in de loop der 
jaren is duidelijk gewor
den wat een goed advies 
het indertijd is geweest. 
WillemAlexander heeft 
zich sinds 1997 ontwikkeld 
tot een internationaal ge
respecteerde specialist op 
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dit gebied. In 2000 was hij 
voorzitter van het tweede 
Wereld Water Forum, dat 
gehouden werd in Den 
Haag, Hij maakte indruk 
door de manier waarop hij 
de leiding nam en omging 
met lastige situaties, 
zoals bijvoorbeeld toen er 
plotseling naakte demon
stranten op het podium 
verschenen. In 2006 werd 
de prins door Kofi Annan, 
de secretaris-generaal 
van de Verenigde Naties, 
gevraagd om voorzit
ter te worden van zijn de 
Adviesraad voor Water en 
Sanitatie (United Nations 
Secretary General's Advi
sory Board on Water and 
Sanitation; UNSGAB). 
Tot ongenoegen van 
velen werd de prins door 
Antonio Samaranch 
benaderd om lid van het 
Internationaal Olympisch 
Comité (IOC) te worden 
(12). Tegenstanders van 
dit lidmaatschap hadden 
moeite met de zweem van 
corruptie waarmee het 
IOC was omgeven en zij 
vonden dat een lid van 
het koninklijk huis daar 
niet mee geassocieerd 
moest worden. Nadat een 
commissie een en ander 
had onderzocht ga| het 
kabinet toestemming voor 

het lidmaatschap. De prins 
speelde van meet af aan 
een actieve rol bij het IOC. 
Hij was nauw betrokken 
bij de Winterspelen van 
Vancouver in 2010. Hij 
was voorzitter van de 
commissie die de stad 
begeleidde, adviseerde en 
controleerde bij de voor
bereidingen op de Spelen. 
Het bestuur van het IOC 
was zo onder de indruk 
van het werk van de prins 
dat hij daarna gevraagd 
werd om toe te treden tot 
de Marketing Commissie 
van het IOC. Inmiddels 
heeft Willem-Alexander 
bekend gemaakt dat hij als 
koning geen lid meer wil 
zijn van het IOC, hoewel hij 
de Olympische beweging 
natuurlijk een warm hart 
blijft toedragen. 
Voor zijn lOC-lidmaat-
schapwasdeprinsal 
opgevallen tijdens de 
Olympische Spelen van 
1996 in Atlanta. Daar gaf 
hij wat al te uitbundig ui
ting aan zijn vreugde over 
het winnen van medailles 
door Nederlandse atleten. 
In korte broek ging hij 
samen met hen hossend 
over het veld. De beelden 
gingen de hele wereld over 
en niet iedereen vond dat 
passen bij een toekomstig 

koning. Sindsdien steekt 
de prins zijn enthousiasme 
tijdens sportevenementen 
nog steeds niet onder 
stoelen of banken, maar 
blijft het bij een beschaaf
de handdruk of spontane 
omhelzing bij het behalen 
van een medaille. 

Vrouw en kinderen 
Na een aantal relaties, 
waarvan die met Emily 
Bremer de meest serieuze 
leek, kwam de Argentijnse 
Maxima Zorreguita in het 
leven van de prins. Het 
bleek echter niet vanzelf
sprekend dat er ministriële 
goedkeuring kwam voor 
een huwelijk. De vader 
van Maxima was staatse
cretaris geweest tijdens 
het militaire bewind en 
de prins trad onhandig 
op. Het vergde de nodige 
staatsmanskunst om de 
obstakels uit de weg te 
ruimen die een huwelijk 
in de weg stonden. Die 
taak was weggelegd voor 
Max van der Stoel, wiens 
integriteit niemand be
twistte. Op 2 februari 2002 
traden Willem-Alexander 
en Maxima in het huwelijk 
(13), maar de ouders 
van de bruid waren niet 
welkom. Binnen de kortste 
keren had Maxima de har-
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Watermanagennent in 
China en Nederland 

ten van het Nederlandse 
volk veroverd, niet alleen 
vanwege haar charme, 
maar ook doordat ze snel 
Nederlands sprak. Ze heeft 
zich verdiept in de Neder
landse samenleving en 
zette zich onder andere in 
als ambassadrice van het 
microkrediet (14). Het paar 
kreeg drie dochters Amalia 
(2003), Ariane (2005) en 
Alexia (2007) (15). 

inschattingsfout 
Met de populariteit 
van Maxima steeg ook 
de populariteit van de 
prins, maar door een 
inschattingsfout kwam 
Willem-Alexander in de 
problemen. Met goede 
bedoelingen kocht het 
prinselijk paar een kavel 
in Mozambique. Afrika 
was het lievelingsconti
nent van prins Claus en 
prins Bernhard had een 
bijzondere band met 
Mozambique (16). Het was 
dan ook niet vreemd dat 
Willem-Alexander daar 
een vakantiehuis wilde 
laten bouwen. Hij vertelde 
dat er sprake was van een 
project waar de plaatse
lijke bevolking van zou 
profiteren. Al snel echter 
waren er geruchten over 
corruptie en werd het dui-

A N O B . 1(14. ulésere 

Juan Antonio SAMARANCH 
>\(>Biliukc 

PrefidenloriheLOC. 

delijk dat de plaatselijke 
bevolking er nauwelijks 
profijt van had. Het 
duurde enige tijd voor het 
besef doordrong dat het 
verstandiger was om alle 
plannen te laten varen. 
Als alternatief heeft het 
prinselijk paar nu een villa 
gekocht in Griekenland, 
waar zij Vladimir Poetin en 
Sean Connery tot de buren 
mogen rekenen. 

Vertrouwen 
Het is vanwege een 
inschattingsfout als met 
het huis in Mozambique en 
zijn optreden in de aan
loop tot zijn huwelijk dat 
sommige mensen vrezen 
dat Willem-Alexander niet 
zo'n goede koning zal zijn. 
De meerderheid van de 
bevolking heeft echter het 
volste vertrouwen in hem 
en men verwacht dat hij 
minder afstandelijk zal zijn 
als zijn moeder. Hij heeft 
zich in elk geval van zijn 
joviale kant laten zien toen 
hij sportief de rekening 
betaalde van iemand die 
namens hem een rondje 
gaf nadat koningin Beatrix 
haar aftreden bekend had 
gemaakt. 

LEVELEZÖLAP 

MAGYARORSZAG 

DDDD 

12 



..mjüfii ANNONCES 
SPELREGELS ALLEEN VOOR ABONNEES, GEEN HANDELSADVERTENTIES, VERMELDING 

VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) INDE 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 

www.niotiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzii. 
Jansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Telefoon 046-4512751. E-mail 
robert-wiktor@home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229-261611. 
www.stamps-dns.com 

www.aephilatelie.nl en 
www.postzegel-veiling.nl voor 
al uw postzegels van vele landen. 
Voor meer informatie: A.M. Eijge-
laar. Telefoon 010-5222914. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, boek
jes etc J. Romkens 
Telefoon 045-5462894. E-mail: 
john-stamp5-romkens(5)hotmail.coni 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
20-25%. R. Dorman, Fonteinkruid 
37,7772 ML Hardenberg. 
Telefoon 0523-272182. 

www.filateliehpz.nl verrassend 
leuk, verrassend voordelig. 
CPC Conny's Pakettencentrale, 
postzegelpakketten op land en op 
motief. CD. v/d Wel. 
Telefoon 0223-614066. 

www.postzegelparadiis.nl Losse 
zegels, series, collecties, PWS, etc. 
N. Engelhart, telefoon 06-15641312. 

Nederland, Europa, Overzee, 
Motief www tenkatephilatelie.nl 
E-mail mfoOtenkatephilatelie.nl 
Telefoon 06-46644808 of 
026-4722176. 

„ Mist u nog iets in uw ver-
^ zameling? in onze winkel een 
«X ongekend groot aantal series en 
^ blokken van diverse landen en 
« motieven www.wereldzegels.eu 
^ M.v.Dal. Telefoon 0492-522224. 

286 www^postzegelfouten.nl grote 
collectie fouten 20% catalogus
waarde tot het jaar 2000. Arend 
Spijkman. Telefoon 0598-393841. 

Indonesië na 1949 is mijn speci
aliteit, pfr. * gst. mooie voorraad 
abonnementen op maat en manco 
lijsten verzorg ik ook. M. Snoek. 
E-mail mennosnoek@hetnet.nl 
Telefoon 0228-318267 of 
06-14511744. 

Engeland vanaf 2001. Mach in 
cilmderblokken + boekjes. Losse 
medaillezegels 2012 + supple
mentzegels. Gratis lijsten. Henk 
Rijneveld. Telefoon 0183-581350. 
E-mail: hrstamps@planet.nl 

Frankeergeldige zegels van 
Nederland voor 40% v.d. waarde 
aangeboden, gevraagd oude 
ansichten. R. Regt. 
Telefoon 072-5337863. 

Great Britain booklets prestige 
no DX5 t/m 39 postfris. M. Ber-
voets. Telefoon 072-5897101. 

Nieuw postzegels, albums en par
tijen. www.5tanipland.nl W.Buit. 
Telefoon 06-20284370. Kom maar 
kijken. 

USA Bureau Precancels ze serie 
koop of ruil. H V. de Wit, Volen-
dam. Telefoon 0299-366405. 

Nat. bekr. verz. Telecom * 
restanten t.e.a.b.. J. Kaïjser, 
A Bosschaertstraat 3,4383 SL 
Vlissingen. 

Kinderbedankkaarten 
-scholen, praktisch compleet 
1949-2011. Bod gevraagd. 
W. Bouhuis, Hilversum. 
Telefoon 035-6855572. 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. Telefoon 
070-3388427 of 06-51118436. 
Bezoek aan huis. Geen object te 
groot. 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk. Bredenhof. 
Telefoon 010-4826725. 

Gevraagd: Michel cat. van de 
jaren 2000 - 2005. J. van der 
Graaf. Telefoon 026-3646851. 
E-mail johanvanderaraaf@amail.com 

Betere postzegelboekjes 
Nederland Europa en Wereld. 
Aanbiedingen aan Walter de Rooij, 
Postbus 1051,5140 CB Waalwijk. 
Telefoon 0416-331451. 
E-mail info(5)booklets.nl 

Verzamelaar zoekt perfins 
(geen type Machin U.K.) ruilen of 
koop. R. Hartgers. 
Telefoon 0314-330992. 
E-mail: Toelofhartgers@gmail.com 

Wijlen Cor van Triest postze
gelhandelaar te Ede leverde 
mij Israël met van elke postzegel 
een m het Nederlands bedrukt 
A-4 met achtergrondinformatie 
van deze postzegel. Bij wie kan ik 
daarvoor nu terecht'A.J. Braam-
haar. Grotestraat 1,7461 KE Rijssen. 
Telefoon 0548-512498. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezier. Join the 
club, see you' 

Zaterdag 9 november Postze-
gelbeurs Emmeloord van 10.00 
-16.00 uur, locatie Multi Functi
oneel Centrum Corn Dirkzplein 
10 Emmeloord. Inl. J.W. Elshof. 
Telefoon 0527-615628. 

De Fliatelistenvereniging 
Zuidelijk Afrika? Maak eens 
kennis met ons, 4 bijeenkomsten 
m Tiel, 4 veilingen, eigen blad, 
rondzend- en nieuwtjesdienst. 
Contributie 20,-euro. 
Inl. P. Mulder. 
Telefoon 020-6197689. 
E-mail ppmulder@planet.nl 

I 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol, eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkomsten p j . in De 
Bilt. Contr. 19 euro. Info Pietjan 
Zwaag. Telefoon 020-6277894. 
E-mail p.zwaag@hccnet.nl 

Vereniging USA & Canada 
Filatelie, jaarlijks 7 bijeenkomsten 
en 7 veilingen. Een uitgebreide bi
bliotheek en rondzendingen. Onze 
website' www.usca nl Enk Mulder, 
info@usca.nl Telefoon 06-25240316. 

Zaterdag 4 mei 2013 Grote Ver-
zamelaarsbeurs Nunspeet van 
10 -16 uur in Sporthal de Brake, 
Oosteremderweg 19. J. den Besten. 
Telefoon 0341-256163. 

Vereniging Kinderzegels en 
Maximafilie houdt op zon
dag 7 april haar halfjaarlijkse 
bijeenkomst met veiling m De Bilt, 
Vergadercentrum Witte, Henri 
Dunantplein. Kom eens kijken, 
ook met leden zijn welkom. Inl. W. 
Broeke. Telefoon 0118-464109 of 
willembroeke@hotmail.com 

Spanje en/of Portugal 4x p.j. 
bijeenkomst met veiling en 
kwartaalblad. Bel H.Veen, telefoon 
079-3611910. 
Website: www.ksp-iberia.nl 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en word lid via 
06-51140411,0181-774870 of 
www.filitaliani 

P.V. "Telstar" houdt op za
terdag 6 juli haar jaarlijkse 
Postzegel- en ruiIJbeurs van 
10.00-16.00 uur m 't Voorhuys, 
Voorthuizerstraat 14, Putten. Gratis 
entree. Tafels te huur Inl. P.R. Of-
feringa. Telefoon 033-2459923. 

Bureau de Troye 
Telefoon 036 - 5 38 45 28 
ofinfo@)bureaudetroye.nI 

http://www.niotiefonline.nl
mailto:robert-wiktor@home.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.aephilatelie.nl
http://www.postzegel-veiling.nl
http://www.filateliehpz.nl
http://www.postzegelparadiis.nl
http://tenkatephilatelie.nl
http://katephilatelie.nl
http://www.wereldzegels.eu
mailto:mennosnoek@hetnet.nl
mailto:hrstamps@planet.nl
http://www.5tanipland.nl
mailto:johanvanderaraaf@amail.com
mailto:Toelofhartgers@gmail.com
http://www.sgbritannia.nl
mailto:ppmulder@planet.nl
mailto:p.zwaag@hccnet.nl
http://www.usca
mailto:info@usca.nl
mailto:willembroeke@hotmail.com
http://www.ksp-iberia.nl
http://www.filitaliani
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DEZE MAAND VERWACHT, 
JAPAN MISSIE, AUSTRALIË MISSIE, 

DUITSLAND GROOT, CANADA GROOT 
KLEMSTROKEN; 

250gr. zwart of blanco 18,°° Ikg 61,°° 
250gr. blokken 19," Ikg 66,°° 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND; 

250gr. • 

DUITSLAND ^ 
groot met 58c lOOgr. 

" Nu24," T ^ BELGIË f» 

250gr. ' ^ -- * — ^ 

JAPAN 
groot 

50 

4 
KIJK OP WWW.BREDENHOF.NL 

Êoijgtttog'if §[ï][?BB[i[L@\»AE mmmmiM 
LAND OMSCHRIJVING 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT 
CANADA GOEDE MODERNE MIX 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 
ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 
THAILAND MODERNE MIX 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

100 gr 250 gr 500 gr 
14 00 34 00 65 00 
15 00 35 00 --
22 50 52 50 
10 00 22 50 42 50 

12 50 
1100 

22 50 
50 00 
15 00 
14 00 
16 50 
15 00 
15 00 
17 50 
14 50 
35 00 
15 00 
9 50 
9 50 

13 50 
22 50 
13 50 
18 00 
16 00 
12 00 
13 50 
55 00 
10 00 
15 00 
19 00 

29 50 55 00 
25 00 49 00 
55 00 

35 00 
34 00 
38 00 
37 50 
35 00 
4100 
34 50 

36 00 
22 50 
22 50 
32 50 

68 00 

62 50 32 50 
42 50 
37 50 --
27 50 52 50 
32 50 60 00 

23 50 45 00 
35 00 
42 00 

DE HOL 

Veiling Nr. 119 
wordt gehouden op 

zaterdag 13 april 2013 
te Alkmaar 

^ <X- M l l ^ i ' ^ 

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153 

Email: info@de-hollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl 
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden 

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.nl
mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl


4^ietdi|k Meer dan g4jaa 
in dienst van de 

Filatelie. 
19192013 

Jubileumveiling no. 400 
Dinsdag 23, Woensdag 24 en Donderdag 25 april 2013 
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Kijkdagen jubileumveiling 400 

Maandags april 
Dinsdag 9 april 
Woensdag 10 april 
Donderdag 11 apri 
Vrijdag 12 april 
Maandag 15 april 
Dinsdag 16 april 
Woensdag 17 april 
Donderdag 18 apri 
Vrijdag 19 april 

L 
Zaterdag 20 april 
Zondag 21 april 
Maandag 22 april 

il insdag23 april 
Woensdag 24 april 
Donderdag 25 apri 

Kom ook naar onze veiling en overtuig u 
van het mooie aanbod! 

''^^jlrli 
U bent van harte uitgenodigd de kijk

en veilingdagen van onze 
Jubileumveiling te bezoeken. 

Uit ons aanbod voor deze veiling: 

Collectie Nederland van Harry Mulisch; 
Luxe collectie puntstempels op emissie 
Willem lil, 1872; 
Schitterende collectie klassiek Tibet; 
Prachtige collectie Postbuskaartjes 
Nederland; 
Kwalitatief hoogstaand Nederland; 
Uitgebreid Engelse en FranseKolonièn 
tevens mooi Noord en Zuid Amerika. 

lenden voor onze najaars' 

Dat kan! 
eemt u dan telefonisch co 

met ons op ( 070  364 79 57) om 

te kunnen profiteren van de 

aandacht die wij voor uw 

inzending kunnen genereren. 

Wij zijn u graag van dienst! 

komen wij graag naar u toe! < 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 
en bent van harte welkom! 

^oTvopuwverg. 

ö 
4> 

^^^ooruvfV^^^ 

Rietdijk B.V. 
Kantoor: Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 

The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 
Fax : +031(0)70363 28 93 

info(S)rietdijkveilingen.com 

www.rietdijkveilingen.com 

http://www.rietdijkveilingen.com

