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De Ne der lands ene Post2;e^elveilin 
internationaal het best georiënteerd 

fenomenale opbrengsten op voorjaarsveiling 
wat resulteerde in een recordomzet van bijna 2,7 miljoen euro 

enkele opmerkelijke opbrengsten: 

* kavel 105, nr.3 op forwarded brief 
in het verleden aangekocht door inzender 
voor fl.45,=, nu verkocht voor €4.200,= 
* kavel 218, complete brief met 6St./WH stempel 
tax.€3500,= opbrengst €13.000,= 
* kavel 775,Telok Betong op nr.1, Nederlands Indië 
tax.€75,=, opbrengst €465,= 

collectiepuntstempels verdeeld over ruim 800 kavels 
werd voor meer dan €100.000,= verkocht, 
* bijv. kavel 3082, 25('s Graveland) op nr.38, 
opbrengst €370,= 
* kavel 2019, Spoorwegserie van België , 
cat.waarde €11.445,=, opbrengst €9.300,= 
Wass/e^/Vec/er/ond nog steeds populair ,̂„ 
met opbrengsten tot boven catalogusprijs t^^ | 
* o.a. kavel 4085, nr.43 postfris, 
cat.waarde €3.750,=, opbrengst €4.200,= . , , 
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collecties en partijen zeer in trek! 

* kavel 1246, voorraad Israël, 
inzet €10.000,=, opbrengst €32.000 
* kavel 1258, collectie Wereld in een band, 
inzet €15.000,=, opbrengst €31.000,= 
* kavel2353, collectie King George VI 
inzet €20.000,=, opbrengst €42.000,= 
* kavel 4342, voorraad "Back of the Book", 
inzet €3.000,=, opbrengst €14.000,= 

voor meer informatie 
en alle opbrengsten 

leunt U Icijlcen o p : 

LWWW.NPV.NLI 

wilt u ook de hoogste opbrengsten voor uw collectie? 

inzenden voor de najaarsveiling kan tot medio augustus 2013, 
hiervoor ontvingen wij reeds enige interessante objecten 

http://WWW.NPV.NLI


VOORHEEN 

POSTZEGELVEILING 

WIGGERS DE VRIES BV 

CORINPHILA 
G.J. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV 

Onze 21 ó® veiling wordt 
gehouden op 25, 30 en 31 
mei en 1 juni 201 3 
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CORINPHILA VEILINGEN BV 

HEEMRAADSCHAPSLAAN 100 

1 1 81 VC AMSTELVEEN  NEDERLAND 

TEL. + 31 (0)20624 97 40 

FAX F31 (0)20624 97 49 

INFO@CORINPHILA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL 

NPHILA AUKTIONEN AG 

WIESENSTRASSE 8 

134 ZÜRICH  ZWITSERLAND 

L. 141 (0)44389 91 91 

WWW.CORINPHILA.CH 

Nederland en O.R. met als hoogtepunt de collectie „Colonia" 
(voorphilatelie met zeer zeldzame veldpoststempels, Koningin 
Wilhelmina, port en dienst met zeldzame zegels, poststukken, 
proeven), punt en langstempels op emissie 1 852 (deel 2), 
afstempelingen, losse nummers buitenland met China, USA, 
SaudiArabië en Internationale Antwoordcoupons, originele 
landencollecties, engrosposten, prentbriefkaarten en munten. 

De gehele catalogus vindtu op W W W . C O R I N P H I L A . N L 

op aanvraag zenden wij u gaarne een exemplaar per post toe. 

mailto:info@corinphila.nl
http://www.corinphila.nl
http://www.corinphila.ch
http://WWW.CORINPHILA.nl
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immi 
Nederlands & Onafhankelijk 

1 p̂ ^ 1 
Postfris zonder 
plakker 
1(xx) 
2(xx) 
3(xx) 
4(xx) 
5(xx) 
6(xx) 
7(xx) 
8(xx) 
9(xx) 
10(xx) 
lOa(xx) 
11(XX) 
12(xx) 
13(xx) 
14(xx) 
15(xx) 
22(xx) 
22a(xx) 
23/28(xx) 
30(xx) 
31(XX) 
32(xx) 
32a(xx) 
33(xx) 
34/36(xx) 
37/40(xx) 
41/47(xx) 
48/55(xx) 
56(xx) 
57(xx) 
58(xx) 
58a(xx) 
59(xx) 
59a(xx) 
60/64(xx) 
64(xx) 
65/68(xx) 
69/86XX 
87/99XX 
102XX 
103XX 
104/IOxx 
111/14XX 
115XX 
116(xx) 
117XX 
118/26XX 
127/29XX 
130/36XX 
137/40XX 
132fxx 
141/44XX 
146/49XX 
150XX 
151/56XX 
157/66XX 
167/78XX 
179/82XX 
1B3/86XX 
187/89XX 
190/93XX 
194XX 
195/96XX 
197/99XX 
200/01XX 
2C2/05axx 
202/05bxx 
206/09XX 
210/13XX 
214/19XX 
220/28XX 
229/43XX 
247/48XX 
249/56XX 
257/73XX 
274/75XX 
276/77XX 
278/79XX 
280/83XX 
285/94XX 
295/96XX 
297/07XX 

2,50 
1,50 
1,50 

2 0 , 

16,— 
4,— 

1 6 , 

2 2 , 

35,— 
8 0 , 

2 5 5 , 

3 5 , 

33,— 
3 3 , 

52,— 
7 0 , 

1,50 
26,50 

1 0 5 , 

6 0 , 

5,— 
11 ,— 

5 , 
60,— 

4 5 ! 

170,— 
65,— 
5 5 , 

9 , 
125,— 

1 2 , 

8 8 , 

170,— 
9 8 , 

1 8 , 

9 8 , 

1 5 5 , 

9 8 , 

75,— 
—̂— 
11 — 
29,50 

2,50 
44,— 

5!50 
3 1 , — 
4 8 , 

3 5 , 

50,— 
3 6 , 

1 5 , 

45,— 
1 4 , 

160,— 
1 5 , 

9,— 
8 , 
7,50 

16,— 
18,— 
25,50 
2,— 

4 0 , 

4 0 , 

5 , 
4,— 

14,— 
12,50 

150,— 
5 , 
6,— 

18,— 
1,25 
4,— 
8 , 

3 6 , 

26,— 
4,— 
7,50 

308xx 3 5 , 

309/11XX 18,— 
312/15XX 12,50 
317/20XX 5,— 
321/22XX 3,— 
331/34XX 6,— 
Fosfor 
331/34XX 1 5 , 

Kpl. laargangen 
+ blok 
1961 t/m 1975XX 
spec, prijs 50,

Lp.1/7xx 2 1 , — 
Lp.8/14xx  , 

Lp.15/19xx — — 
Lp.20/22xx 28,— 
Lp.23axx 5,— 
Lp.23bxx 5,— 
Lp.24/26xx 28,— 
Lp.27/28xx 3 , 

Lp.29/30xx 4,50 
Lp.31xx 5,— 
Lp.32/33xx 1,50 
Lp.32/33axx 1,50 
Lp,32/33VEL15,— 
Porto 
33/35XX 1 5 , 

36/46XX 176,— 
47/57XX 8,— 
Republiek 
Suriname volgens 
Zonnebloem cat.: 
1975XX 3 0 , 

1976XX 18,— 
1977XX 11 ,— 
1978XX 1 0 , 

1979XX 9,— 
1980XX 15,— 
1981XX 1 8 , 

1982XX 20,— 
1983XX 20,— 
1984XX 2 0 , 

1985XX 42,— 
1986XX 25,— 
1987XX 3 3 , 

1988XX 36,— 
1989XX 35,— 
1990XX 3 3 , 

1991XX 40,— 
1992XX 40,— 
1993XX 6 0 , 

1994XX 75,— 
1995XX 80,— 
1996XX 80,— 
1997XX 80,— 
1998XX 95,— 
1999XX 6 1 , 

2000XX 88,— 
2001XX 76,— 
2002XX 8 5 , 

Ongebr.plakker 
1/3x 3,50 
4x 12,50 
5x 10,50 
6x 2,50 
6Ax 15,— 
6Bx 1 1 , — 
7x 10,50 
8x 13,50 
9x 2 0 , 

lOx 52,50 
lODx 75,— 
lOax 1 7 5 , 

11x 20,— 
12x 20,— 
13Ax 2 8 , 

13Bx 20,— 
14x 3 5 , 

15x 45,50 
16/20X 24,— 
22x 1 , 

23/28X 68,— 
29x 18,— 
30x 4 0 , 

xx=postfris zonder plakker met gom, (xx) 
uitgegeve 1, x= ongebr. met plakker, geen tt 
geldig voorzover de voorraad strekt. Pos 
levering vanaf Euro 150, opdracht. Geen 

J.H. ACK 
ROSENDAEL21121 HH LAI 

30fx 
31 x 
32x 
32ax 
33x 
34/36X 
37x 
38x 
38Ax 
39x 
40x 
41/47X 
48/55X 
56/57X 
58/59X 
58ax 
59ax 
60/64X 
64x 
64a+Certx 
65/68X 
69/86X 
87/99X 
100/03X 
104/IOx 
115x 
117x 
118/26X 
127/29X 
130/36X 
137/40X 
141/44X 
146/49X 
151/56X 
157/66X 
167/78X 
179/82X 
183/86X 
187/89X 
190/93X 
194x 
195/96 
197/99X 
202/05X 
214/19X 
220/28X 

229/43X 

257/73X 
280/83X 
285/94X 
308x 
309/11x 
312/15X 
Lp 1/7x 
Lp.8/14x 
keur 

Speciaal: 229/43 
X 

8 0 , 

3,25 
8,— 

370,— 
3,25 

40,— 
2,50 
2,50 

88,— 
2 1 , — 
90,— 
30,— 
88,— 
90,— 
15,— 
9 9 , 

66,— 
132,— 
72,— 

124,— 
1 1 , — 
26,50 
3 1 , 
45,50 

120,— 
1 5 , 

17,— 
20,— 

2,50 
14,— 
11,40 
15,— 
10,— 

9,50 
4,— 

3 6 , 

6,40 
4,50 
2,40 
6,25 

11,50 
12,— 
18,— 
3 4 , 

1 1 , — 
5,— 

80,— 

11,95 
2 5 , 

1 8 , 

20,— 
15,— 
1 0 , 

7,50 
1 7 5 , 

Lp.15/19x 2 2 0 , 

Lp.20/22x 
Lp.23x 
Lp,24/26x 
Porto 
1/8x 
7lx 
7llx 
3IVx 
5IVx 
9/14x 
15/16X 
16lx 
17/32X 
33/35X 
36/4X 

18,— 
5,— 

22,— 

126,— 
8 , 

1 8 5 , 

275,— 
95,— 
30,— 
134,— 
8 5 , 

1 1 , — 
8,50 

75,— 
Betere zegels 
mooi gebruikt 
5A 
13A 
5B 
6B 
10aB 
13B 
15B 
4C 
8C 

1 2 , 

30,— 
4,60 
6,60 

16,— 
1 0 , 

44,— 
11,50 
5,— 

Dostfris zonder plakke 
ïken is mooi gebruikt. 
tgiro 271040. Porto 
«inkel, bezoek gaarne 

ERMAN^ 
IDSMEE R  Tel. 

Xzpl. 

9C 
IOC 
lOaC 
l ic 
12C 
13C 
4D 
6D 
lOnD 
10D 
14F 
21 
22a 
22/22a 
paar 
23/28 
30 
32a 
34 
35 
36 
38A 
39 
40 
41/47 
48/55 
56 
57 
58 
59 
58a 
59a 
62 
64 
65/68 
67V 
69/86 
87/99 
102 
103 
104/10 
115 
117 
118/26 
122 
130/36 
137/40 
141/44 
146/49 
151/56 
177 
178 
179/82 
183/86 
190/93 
194 
195/96 
197/99 
202/05 
214/19 
220/28 
242 
243 
280/83 
308 
309/11 
Lp.1/7 
Lp.8/14 
keur 
Lp.8/14 
bnef 
Lp.18 
Lp.22 
Lp.25 
Lp.26 

Porto 
3111 
7IV 
36/46 
15III 
1611! 

r zonder 

150

19,50 
6,60 

1 6 , 

22,50 
2 1 , 
17,50 
3 2 , 

14,— 
2 8 , 

1 4 , 

3 5 , 

B,— 
1 2 , 
12,50 

1 6 , 

3 6 , 

3 5 0 , 

5,— 
8,80 
7,50 

88,— 
18,70 
9 5 , 

10,90 
2 4 , 

7,50 
4 1 , — 

6,50 
8,50 

9 0 , 

77,— 
3 5 , 

7 5 , 

12,50 
1 2 4 , 

17,— 
27,50 
2 0 , 

1 8 , 

—,— 
1 6 , 

17,50 
2 0 , 

1 2 , 

14,— 
10,— 
12,50 
1 0 , 

9 , 
1 0 , 

6 , 
6,50 
4,— 
5 , 
4,50 
4,— 

1 8 , 

35,— 
1 2 , 
4,50 
8,— 

1 5 , 

2 4 , 

24,— 
1 5 , 

4,— 
177,— 

177,— 
1 9 5 , 

1 6 , 

11 ,— 
1 1 , 

5 8 , 

9 0 , 

4 8 , 

5 0 , 

70,— 

gom zoals 
Nrs. NVPH. Aanbod 
3xtra, echter franco 
s na telef. 

1 
afspraak. 

0204823966 

'1 FILATELIE DE BOEIER ̂f 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 
^ N e d e r l a n d & OR (postfris/gestempeld) 
^ Z w i t s e r l a n d (postfris/gestempeld) 
 ^ I n d o n e s i ë (postfris) 
^ T h e m a Spoorwegen (vni postfris) 

Vraag vrijblijvend onze gratis prijslijst(en) aan. 
U treft de prijslijsten ook aan op onze website. 

Klipper 75, 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180690810 
Email: info@filateliedeboeier.nl 

geen winkel 
Fax:0180690811 

www.filateliedeboeier.nl 

KILOWAAR MET 2007/2008/2009 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 gr 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering en hoge waarden 
Skandinavië : grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen : grote variatie en hogere waarden 
Engeland : veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortering 
Wereld : vele landen (iets Europa) 
MISSIEWAAR 
Duitsland : Nieuw en met hogere waarden 
Australië : veel nieuw en met hogere waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 
W.Europa : onuitgezocht met grootfonnaat 

Prijswiizigingen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 60,00 + € 5,00 porto Orders boven € 60,00 portovrij 

Levenng onder rembours + € 11,50 Filatelistische frankenng 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP: 
Giro rek.nr. 7832196 of SMS bank rek.nr 82.19.07.581 

H U L S J .B .A . b.v. 
M.L. Kingstraat 55  6245 GH EYSDEN  Tel. 0434093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP MNVRAAG 

00 gr 
16,00 
25,00 
11,50 
12,50 
11,00 
11,00 
12,50 
10,00 
12,00 

9,50 

250 gr 
37,00 
60,00 
25,00 
30,00 
25,00 
25,00 
25,00 
23,50 
27,00 

8,50 
17,00 
23,50 

9,00 
8,50 

I k g 
132,00 
228,00 

95,00 
112,00 

90,00 
90,00 
87,50 
90,00 
95,00 

28,00 
62,00 
90,00 
28,00 
32,50 

K I L O WA AR 
LENTEAANBIEDINGEN 

250 gr FRANKRIJK GROOTFORMAAT 
al met 2013uitgaven 
250 gr JAPAN GROOTFORMAAT 
enorme variatie en veel blokzegels 
500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met h.w.'s 
100 gr BELGIË GELEGENHEIDSZEGELS zeer nieuw 
100 gr ZWEDEN GROOTFORMAAT met veel nieuw 
(250 gr €31,) 
500 gr AUSTRALIË MISSIE met 
veel grootformaat en nieuw 
100 gr FAROEREILANDEN eigen import met h.w.'s 
SUPERAANBIEDING 
50 gr MONACO veel nieuw en h.w.'s 
100 gr MALTA GROOTFORMAAT met iets h.w.'s 
100 gr LUXEMBURG met 
enorme variatie en veel h.w.'s 
100 gr GUERNSEY/JERSEY 
met een grote variatie (250 gr € 28,) 
1 kg DUITSLAND MODERNE MISSIE goede kwaliteit 
(2'/2 kg € 39, en 5 kg € 75,) 
too gr DUITSLAND GROOTFORMAAT 
met 2013, veel h.w.'s en iets toeslag 

€ 34,

€ 34,

32,

11,

13,

€ 32,

€ 36,

9,

17,

€ 12,

€ 18,

€ 12,

Door schaarste aan goede kilowaar zijn levertijden niet uit te sluiten 

Bezoek mogelijk na telefonische afspraak. Levering uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr. 3752594 of bank 93.28.13.720. Betaling ook mogelijk met creditcard 
(VISA, MASTERCARD) en Paypal. 
Portovrij vanaf € 75,; daaronder € 3, verzendkosten E _ . 
extra. Bij aankoop van 4 of meer items 5 % korting. CS» 
Bestellingen onder € 35, kunnen wij helaas niet uitvoeren. 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt, prijswijzigingen voorbehouden) 

Paypal 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

Tel. 0243777730 
Emai l : j . h a a r l e m @ w x s . n l 

mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:j.haarlem@wxs.nl


Luk Vanduffel bvba 
62sTE OPENBARE POSTZEGELVEILING OP ZATERDAG 8 JUNI 2013 

OM 1 3 UUR IN HET R A M A D A P L A Z A H O T E L TE ANTWERPEN 

B^ Zeer ruim en gevarieerd aanbod België: 
Mooi klassiek (nieuw & gestempeld)  Alle goede 
reeksen  variëteiten/curiositeiten. 

B®° Veel Nederland  Frankrijk  Oostenrijk 

Duitsland  Engeland  enz. + Talrijke interessante 
verzamelingen  stocks en restanten. 

Bezoek onze website! 
www.vanduffel.be 

Vraag onze (gratis) overzichtelijke catalogus 
met talrijke foto's 

Voor onze volgende veilingen kan u steeds 
verzamelingen of goede series inleveren (eventueel 
bezoek aan huis). 

 Beiiandeling van uw verkoop op een discrete, 
efficiënte en professionele wijze. 

 Aankondiging van de veiling en afbeeldingen van uw 
postzegels wereldwijd op onze website op internet. 

 Zorgvuldige beschrijving en verkaveling. 
 Correcte afhandeling en betaling 30 dagen na veiling. 

Postzegelhandel 
o 
o 

o Ö 

"Openbare Veilingen" 

Postzegelhandel Luk Vanduffel bvba Openbare Veilingen 
SintKatelijnevest 34  2000 Antwerpen (België) 

© 00 323 233 89 70 
Website: www.vanduffel.be  Email: info@vanduffel.be 

Open van 10 uur tot 17 uur doorlopend  Zondag en maandag gesloten 

MUNTEN & POSTZEGEL ORGANISATIE 

* MPO hét adres voor: 
M__  veiling 

advies & bemiddeling i 
beurzen 
in & verkoop 

WWW.MPO.NL 
f/  Betrouwbare en realistische taxaties 

 Bij verkoop hoogste opbrengst 
 Grootste klantengroep 

Brabantse 
Postzegel en 
Muntenveiling 

<*J9k_ik Kt' * • » ■ » j 

/. *t 
^̂  " % * 

L ^ J» , 

^Li*'^:^' 
crgievvcg 7, 3401 MD Llssclslciii 
: (I306()I9,S95  WWW.MPO.NI, 

Houdt op zaterdag 25 mei 2013 
haar 175® openbare veiling 

WIJ houden voor u 4 openbare en 12 internet veilingen per jaar, 
waaronder goede nummers Nederland, Overzee en buitenland. 

Ook hebben we steeds een ruime sortering in goede 
verzamelingen Nederland, O.R., buitenland en 

restpartijen in dozen en kisten enz 

inlichtingen: 
Brabantse Postzegel en Muntenveiling 
Kerver 10, 5521 DB Eersel 
Telefoon 0497512057 
Fax 0497516605 
Email info@brabantsepostzegelveiling nl 

Bezoek nu ook onze online veiling 

www.bpveiling.nl 
Vraag onze gratis catalogus aan " 

http://www.vanduffel.be
http://www.vanduffel.be
mailto:info@vanduffel.be
http://www.mpo.nl
http://WWW.MPO.NI
http://www.bpveiling.nl


Posthistorie 
WWW.BULTERMAN.NL 
Elke week nieuwe vondsten! 

BULTERI\l/ll\ 
fIL/ITEllE 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

België = 
Denemarken = 
Frankrijk = 
Nederland = 
Kanaaleilanden = 
Liechtenstein = 
Noorwegen = 
USA = 
Zweden = 
Zwitserland ~ 
Duitsland Euro Zegels = 

€1,00 per 
€ 0,80 per 
€ 0,60 per 
€ 0,50 per 
€ 0,35 per 
€ 0,40 per 
€ 4,00 per 
e 0,35 per 
€ 4,50 per 
€ 0,45 per 
€ 0,75 per 

100 BFR (vanaf 1960) 
10 DKK. 
10 FF. 

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

100 NKR. 
1 USD. 

100 ZWKR. 
1 SFR. 
1 EURO. 

U kunt uw frankeergeldige postzegels aanbieden 
tijdens de Kilanumis 2013 te Houten 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

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^ 
met openbaar vervoer! (lijn 7 Ginneken) 

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

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 

p^V. • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
• verpakkingsmateriaal 

HaTenKate 
l 'IIIIAIT.ME 

UJsterbesstraat21 
6666XE Heteren 
026-4722176 
06-466 44 808 
info@tenkatephilatelle.nl 

Postzegels en v e r z a m e l i n g e n 

• vele landen en motieven 
• bewerking mancolijsten 
• nieuwe en gebruikte albums 
• bemiddeling en advies 

webwinkel: www.tenkatephilatelie.nl 

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 MUN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

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

"ADVANTAGE" PostzegelhanOdj ' De Fostzegels- en Muntenteaar 
Gespecialiseerd in klassiek topmateriaal van Nederland en 
de Overzeese gebiedsdelen in uitsluitend 1* klas kwaliteit. 

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

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

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

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

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

• Compleet overzicht Davo 
en Importe albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe land-albums 
tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

^ M k r f k ^ 

De Beursvloer van De Bazaar 
Montageweg 35, Beverwijk 

15 en 16 juni 2013 
Nog enkele stands beschikbaar 

voor deelnemers 
w w w . d e b a z a a r . n l / d e p o s t z e g e l b a z a a r bels 010-2201063 

(Ti?'-?« 
^ ^ 

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

Hans Sundquest 
Jacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

Tel: 078 6153386 - Fax 078 6428899 
KvK nr: 23083937 - e-mail: sundquest@planet.nl 

Maandelijkse zaalveilmg van: 
postzegels - post|waarde)stukken - fcTc's - munten - . 

ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 
«!7\Ä?Wo(23©^®®(7§l}(?(i)®'u'oOÖÖ 

\Ä7\Ä/\5!7o (£)©^®® (?Si}[F(g(gi}°\ïï?Ö(jD fe©0 o ÖD O 

Veilinghuis "De Voorstraat 
Voorstraat 23 - 8011 /\AK Zwolle 

Tel. 038 - 4211045 daags ma-za. 08.30 tot 16.00 uur 

ft 

http://www.bulterman.nl
http://www.europost.nl
mailto:info@tenkatephilatelle.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
http://www.advantage-stamps.co%c3%afTi
http://www.debazaar.nl/depostzegelbazaar
mailto:sundquest@planet.nl
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VOORJAARSOPRUIMING MET GROTE KORTINGEN 
Of kijk op: WWW.FILATEUE.NET 

17064 Irak 1923-1972. Prijs: € 325,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Irak 1923-1972 op Scott albumbladen in map. Aardig ge
vulde collectie met ook wat beter materiaal zoals (Michel no's): 28*, 30, 31, 32*, 147*, 148*, 
160-163*, dienst 32, 44*, 45, 46, etc. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16796 Bundespost 1949-1960. Prijs: € 325,00 
In de hoofdnummers complete, gebruikte collectie Bundespost 1949-1960 in luxe Safe al
bum. Collectie bevat ook wat variëteiten. Cat. waarde 2800 euro. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
16912 India ca. 1939-1970 brieven. Prijs: € 320,00 
Collectie van meer dan 160 brieven, gestuurd naar India gedurende ca. 1939-1970. Leuke 
partij met zeer divers materiaal uit vele landen. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
17250 Egeïsche Eilanden 1912-1944 Italiaanse Bezetting. Prijs: € 315,00 
Kleine gebruikte, ongebruikte en postfrisse collectie Egeïsche Eilanden 1912-1944, 
Italiaanse Bezetting, w.o. (cat. Michel) no. 1-2, ( 3, 6, 8 XI) etc. Op insteek- en albumbladen 
in map. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16964 Duitsland 1945-1964. Prijs: € 310,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 1945-1964 in Schaubek album. Collectie be
vat aardig materiaal zoals (Michel no's): Saar 293-295, 297, 316, 342**, 349*, Bund 111, 
113-115, 116, 117-120, 143-146, 156-159, Berlijn 63, 85, 86, 87, DDR 242, 243-244, 284, 
blok 8-9 A/B* (Karl Marx blokken), 19, etc. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16897 India 1902-1957 briefkaarten. Prijs: € 300,00 
Safe album met 190 gebruikte briefkaarten van India 1902-1957. Leuke samenstelling met 
veel verschillende plaatsen. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16104 Brits Honduras/Belize 1882-1980. Prijs: € 300,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Brits Honduras/Belize 1882-1980, w.o. (cat. 
Yvert) no. 13-15 gebr., port, blokken enz. Op insteekkaarten in map. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17220 Queensland 1879-1886. Prijs: € 300,00 
Gebruikte en ongebruikte collectie Queensland 1879-1886, w.o. (cat. Yvert) no. 42,44, 44a, 
46-49, 58-60 en 62. Totaal 44 stuks. Op albumbladen in map. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16465 Noorwegen 1856-1995. Prijs: € 300,00 
Vnl. gebruikte collectie Noonwegen 1856-1995, w.o. (cat Michel) no. 4, 8, 12, 14, 17, 18, 
dienst, port, blokken enz. In Davo album. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16854 Palestina. Prijs: € 300,00 
Voornamelijk gebruikte engros partij Brits mandaat gebied Palestina in stockboek en op 
stockbladen in map. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17253 Alderney 2001 ontwerpen. Prijs: € 300,00 
Map met ontwerpen van Alderney 2001, blokuitgifte voor de 75e verjaardag van de konin
gin, waarin originele ontwerpen, letter proeven, etc. Mooie aanvulling op een collectie 
Alderney! Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17590 Engeland en koloniën. Prijs: € 300,00 
Klein gebruikt lot Engeland en koloniën in klein insteekboek, waarin ook wat betere zegels. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16874 Ierland stempels. Prijs; € 300,00 
Collectie stempels van leriand op 54 vooriopers, ca. 460 zegels en 9 brieven. Tevens lijst 
van bekende postkantoren in leriand. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 

Grote uitverkoop, 2 0 % korting 
op deze lage prijzen!! 

16554 Engelse koloniën in Azië. Prijs: € 300,00 
Doos met 6 insteekboeken met divers materiaal van de Engelse koloniën in Azië. Bevat o.a. 
Ceylon, Hong Kong, Maleisië, Nepal etc. Deels tropisch. 
16627 Finland 1860-1940. Prijs; € 300,00 
Aardig gevulde, gestempelde collectie Finland 1860-1940 op albumbladen in map. 
Collectie bevat leuk klassiek materiaai.Comp/eet gefotografeerd op; WWW.FILATELIE.NET 
17494 Zweden 1855-1959. Prijs: € 300,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Zweden 1855-1959 op Scott albumbladen in map. 
Collectie bevat aardig klassiek materiaal, in iets gemengde kwaliteit. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17056 Roemenië 1870-1979. Prijs: € 300,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Roemenië 1870-1979 in 2 Kabe albums. 
Collectie bevat veel materiaal, waaronder leuk klassiek en ook wat beter zoals (Michel 
no's): 406-412*, 413-417*, 446-448, 528-535*, 538-542*, 564-568*, etc. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17066 Azië doubletten. Prijs: € 300,00 
Gebruikte doubiettenpartij Oost Azië in 7 stockboeken in doos. Bevat o.a. Japan, Noord- en 
Zuid Korea, Taiwan etc. Veel materiaal! 
16632 Italiaanse gebieden. Prijs: € 300,00 
Kleine ongebruikte en gebruikte collectie Italiaanse gebieden op stockblad in map. Bevat 
leuk materiaal van o.a. Italiaans Oost Afrika, Italiaans Somalië, onafhankelijk Somalië (o.a. 
pakketpost Sassone 1-9) etc. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17110 België stempelcollectie spoorwegzegeis Brussel. Prijs: € 275,00 
Mooie collectie stempels van Brussel op spoonwegzegeis van België. Collectie bevat ca. 
1400 zegels. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17118 Liechtenstein 1912-1921. Prijs: € 265,00 
Ongebruikte en gebruikte, iets gespecialiseerde collectie Liechtenstein 1912-1921 op al
bumbladen in map. Bevat o.a. wat leuke stempels. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 

17348 Engeland. Prijs: € 265,00 
insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Engeland. Bevat o.a. 
190 pond nominaal materiaal. 
16391 Zwitserland. Prijs: € 260,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitseriand portzegels in aantallen, ook wat 
dienst aanwezig. In insteekboek. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16858 Nederland 1923 proeven. Prijs: € 260,00 
Steekkaart met ontwerp no. 3 voor de postzegel ontwerp wedstrijd 1923. Bevat 4 zegels in 
strippen van 5. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17045 Griekenland tiermeskoppen. Prijs: € 250,00 
insteekboek met 50 ongebruikte en gebruikte hermeskoppen van Griekenland, waaronder 
ook wat specialiteiten. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17147 Faeröer 1975-2008. Prijs: € 250,00 
Gebruikte, goed gevulde collectie Faeröer 1975-2008 in insteekboek. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17025 Nederland uitzoekdoos. Prijs: € 250,00 
Leuke uitzoek- en snuffelpartij, doos vol met restanten, doublettenboeken en (deei)verza-
melingen, in groot aantal albums/boeken, van oud tot nieuw, ook leuk voor plaatfouten etc. 
postfris/plakker/gestempeld door elkaar, veel uitzoekplezier 
16743 USA misperforaties. Prijs: € 250,00 
Stockblad met postfrisse misperforaties van USA. Leuk kavel! 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16350 Samoa 1877-1914. Prijs: € 250,00 
Kleine ongebruikte (paar gebruikte zegels) collectie Samoa 1877-1914 op stockblad. Bevat 
Agar-privatpost, Davis-privatpost, Nieuw-Zeeland bezetting etc. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17301 Zwitseriand 1922-1970. Prijs: € 250,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Pro Juventute en Pro Patria zegels van 
Zwitserland 1922-1970 in 2 albums. Collectie is dubbel verzameld (ongebruikt en gebruikt) 
en bevat ook diverse blokken van 4. Compleet gefotografeerd op; WWW.FILATELIE.NET 
17300 IJsland brieven en FDC's. Prijs: € 250,00 
Album met een kleine verzameling brieven en FDC's van IJsland. Collectie bevat o.a. 
Zeppelin briefkaart voor de 5e Zuid-Amerika Fahrt. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17007 Suriname 1953-1991. Prijs: € 250,00 
Voornamelijk postfrisse, zeer goed gevulde collectie Suriname 1953-1991 in 3 Safe al
bums. Hoge cat. waarde! Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16917 Frankrijk voorafstempelingen op brief Prijs: € 250,00 
Accumulatie van ruim 400 brieven, veelal gefrankeerd met 0,08 franc Haantje, maar ook 
met andere waarden, deels afgestempeld, in doosje. Zelden aangeboden materiaal! 
16596 Nederland FDC's 1952-1987. Prijs: € 250,00 
Collectie beschreven FDC's van Nederiand 1952-1987 in 2 FDC albums. Bevat o.a. E7, 
E10, E l l , E13, E14, E15, E16etc. Koopje! 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16470 India 1949-1987. Prijs: € 250,00 
Hele leuke speels opgezette collectie, helemaal zelf opgezet met stempels, briefstukjes en 
veel brieven, w.o. beter materiaal, in ringband. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
15595 Oostenrijk 1919-1957. Prijs: € 250,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte partij Oostenrijk 1919-1957 op stockbladen in map, 
waaronder beter materiaal. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16670 Egypte 1958-1965. Prijs: € 240,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Egypte 1958-1965 in Lindner album. Aardige 
collectie met ook Vemen en Syrië. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17102 leriand stempels. Prijs: € 235,00 
Stempelcollectie leriand op briefstukjes in stockboek. Collectie bevat ruim 1300 zegels, ge
sorteerd op provincie. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16094 Chili 1867-1970. Prijs: € 230,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Chili 1867-1970, w.o. (cat. Michel) no. 8-12*, 
74*, 93*, 115*, luchtpost, dienst, proeven enz. Op insteekbladen in map. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17058 Zweden 1855-1960. Prijs: € 225,00 
Kleine collectie Zweden, gebruikt, ongebruikt en postfris, w o. (cat. Michel) no. 54, 147-149, 
152, 156, 170*, 289**, port en dienst. In insteekboek. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16971 Zwitseriand 1854-1963. Prijs: € 225,00 
Gebruikte collectie Zwitseriand 1854-1963 in Schaubek album, leuk gevulde collectie met 
ook wat postfris en ongebruikt materiaal en wat betere zegels zoals (Michel no's): 13, 14, 
17, 128-129, 130-132, 133-135, 234*, 258**, blok 6*, 16, 17, etc. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16181 Zwitserland Pro Juventute en Pro Patria. Prijs: € 225,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Pro Juventute en Pro Patria zegels van 
Zwitseriand in 2 insteekboeken. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
16239 Turkije. Prijs: € 225,00 
Twee insteekboeken met divers gebruikt materiaal van Turkije, waaronder leuk stempelma-
teriaal en fiscaalzegels. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17320 Aruba 1986-2009 FDC's. Prijs: € 225,00 
Complete collectie FDC's van Aruba 1986-2009, nummer E1 tot E149 in Davo FDC album. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16505 Nederland Prestige boekjes 1-25. Prijs: € 225,00 
Complete collectie Nederiand Prestige boekjes nr. PR1 t/m PR25 incl. het lastige 
Rembrandt boekje, in album. Hoge aanschafwaarde! 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16294 Letland 1925-1935. Prijs: € 225,00 
Insteekboek met ruim 100 pakketkaarten van Letland 1925-1935. Interessant en zelden 
aangeboden. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
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17497 Oostenrijk 1850-1937. Prijs: € 225,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1937 op blanco bladen in map Aardige 
collectie met leuk klassiek matenaal (wat gemengde kwaliteit) en ook wat beter zegels zo
als (Mictiel no's) 537*, 541*, 543*, 552*, 553*, 554*, 563-566* 567-585* etc Tevens wat 
Oostenrijks Levant en Bosnie-Hercegovina aanwezig 

Compleet gefotografeerd op; WWW.FILATELIE.NET 
16894 India ca. 1900-1970 brieven. Prijs: € 220,00 
Collectie van 97 brieven van India ca 1900-1970 in Leuchtturm album Mooie samenstel
ling met ook censuur brieven, veel brieven naar het buitenland (Zwitserland, Engeland, 
Burma, USA etc ) Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16986 Duitse R\\k treinstempeis. Prijs: € 220,00 
Bnefstukjes en bneven met treinstempeis van het Duitse Rijk in 2 insteekboeken Goed ge
documenteerde collectie Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16889 Venezuela 1859-1975. Prijs: € 220,00 
Insteekboek met een voorraad postfris, ongebruikt en gebruikt matenaal van Venezuela 
1859-1975 Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17477 Thailand. Prijs: € 220,00 
Postfrisse collectie Thailand in insteekboek Collectie bevat voornamelijk modern matenaal, 
veelal in veldelen Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17213 Canada 1939-1975 Brieven. Prijs: € 220,00 
Postfnsse en gebruikte collectie Canada 1939-1975 bneven en kaarten Totaal 78 stuks In 
plastic Showmappen in map Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17081 Frans en Spaans Andorra 1950-1990. Prijs: € 220,00 
Map met verschillende postfrisse en ongebruikte deelverzamelingen Frans en Spaans 
Andorra 1950-1990 op stockbladen en albumbladen 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
16885 Wereld brieven ca. 1912-1980. Prijs: € 220,00 
Album met brieven van diverse landen, ca 1912-1980 Nadruk ligt op matenaal van na 
1945 Leuke samenstelling met veel ongewoon matenaal 

Compleet gefotografeerd op; WWW.FILATEUE.NET 
17183 Baden 1851-1861. Prijs: € 215,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Baden 1851-1861 op stockbladen in map Collectie be
vat 45 zegels en 7 brieven waaronder beter, maar in wat gemengde kwaliteit 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
17109 België stempelcollectie spoorwegzegels Antwerpen. Prijs: € 215,00 
Mooie collectie stempels van Antwerpen op spoonA/egzegels van België Collectie bevat ca 
780 zegels Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16763 Nederland 1945-1976. Prijs: € 210,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 1945-1976 in Davo luxe album 
Collectie bevat geen blokken, maar is verder vrijwel compleet Cat waarde ca 1600 euro 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17421 Egypte 1867-1967. Prijs: € 200,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Egypte 1867-1967 in 2 insteekboeken 
Aardige collectie met ook wat hogere waarden en wat doubletten 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17469 Egypte. Prijs: € 200,00 
Voornamelijk gebruikte doubletten partij van Egypte in 2 stockboeken Bevat veel matenaal, 
waaronder veel klassiek Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
17449 Nepal, Pakistan. Prijs: € 200,00 
Twee kleine albumpjes met ongebruikt en gebruikt matenaal van Nepal, Pakistan en enke
le andere landen Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
16413 Italiaans Eritrea 1937. Prijs: € 200,00 
Kleine collectie frankenngen op bnefstukjes van Italiaans Eritrea 1937, ± 65 zegels Op bla
den in map Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE.NET 
17166 Guernsey, Jersey en Man 1969-1982 FDC's. Prijs: € 200,00 
Collectie van 227 FDC's van Guernsey, Jersey en Man 1969-1982 in 3 albums Collectie 
bevat tevens 3 FDC's van de Duitse bezetting van 1941 
16217 Australië/USA jaarsets/speciale sets. Prijs: € 200,00 
USA 18 jaarsets penode 1972-1989 + 2 andere speciale sets en 11 speciale presentatie 
boeken Australië met zegels, in doosje Zeer hoge aanschafprijs en nominale waarde' 
17480 Syrië, Soedan en Sri Lanka. Prijs: € 200,00 
Klem albumpje met voornamelijk gebruikt matenaal van Syrie, Soedan en Sn Lanka, waar
onder aardig klassiek Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATEUE.NET 
16984 Frankrijk Cinderella's. Prijs: € 200,00 
Album met ongebruikte vignetten van Frankrijk en kolomen Bevat ruim 1000 zegels 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16823 USA misperforaties. Prijs: € 200,00 
Map met stockblad met diverse misperforaties van USA, waaronder ook wat geheel onge-
tand Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16223 Nederland FDC's 1950-1980. Prijs: € 200,00 
Collectie FDC's van Nederland 1950-1980 in Davo FDC album Bevat o a 4 17,18,26,28, 
29, 144a, 153a etc Tot nummer 80 voornamelijk beschreven, daarna voornamelijk zonder 
adres Cat waarde ca 1700 euro Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16438 Ierland ca. 1920-1960. Prijs: € 200,00 
Kleine collectie bneven, kaarten en FDC's ( ± 70 stuks )lerland ca 1920-1960 In klem al
bum Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 

16558 Noorwegen. Prijs: € 180,00 
Doos met pergamijnzakjes met een gebruikte voorraad Noora/egen Matenaal van klassiek 
tot modern Zeer veel zegels 
16461 Pakistan 1947-1982. Prijs: € 180,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte partij Pakistan 1947-1982 in album, stockboek en zak
jes Tevens wat Bahawalpur aanwezig Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17416 Voetbal. Prijs: € 180,00 
Postfrisse collectie Voetbal in insteekboek Veel matenaal, waaronder ook blokken, onge
tande zegels en nominaal materiaal Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16178 Aruba 1986-2001. Prijs: € 175,00 
Postfrisse, geheel complete collectie Aruba 1986-2001 in Davo luxe album Collectie is 
compleet inclusief blokken Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17257 Birma 1936-1948. Prijs: € 165,00 
Kleine gebruikte en ongebruikte collectie Birma 1936-1948, wo militaire adm , burgerlijke 
adm met gewijzigde kleuren, interim gouvernement en Birma onafhankelijk Gedeelte van 
de zegels is getint Op albumbladen m map 

Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE.NET 
16338 Zwitserland port 1911-1913. Prijs: € 165,00 
Kleine, gebruikte speciaalverzameling van de 100 cent rood en groen van de portzegels 
1911-1913 van Zwitserland Bevat paren, stnppen, blokken met normale en kopstaande 
rand samenhangend etc Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE NET 
16952 Anguilla, Antigua en Bahamas. Prijs: € 160,00 
Ongebruikte collectie Anguilla, Antigua en Bahamas, ca, 1953-1970 m New Age album 
Aardig materiaal, waaronder veel langlopende senes 

Comp/ee( gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 

Grote uitverkoop, 2 0 % korting 
op deze lage prijzen!! 

17511 Straits Settlements. Prijs: € 160,00 
Stockblad met gebruikt klassiek materiaal van Straits Settlements In totaal 21 zegels, hoge 
cat waarde' Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17115 Natal stempelcollectie. Prijs: € 160,00 
Map met een kleine stempelcollectie van Natal op blanco albumbladen Bevat ca 120 ze
gels Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16940 Indiase Staten. Prijs: € 160,00 
Gespecialiseerde collectie Indiase Staten in blanco Davo album Collectie bevat voorname
lijk Cochin, gespecialiseerd op tandingen, stempels en kleur In totaal ruim 750 zegels 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16872 Polen stempels. Prijs: € 150,00 
Collectie stempels van Polen m album en stockboek Bevat voornamelijk klassiek maten
aal Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17471 Motief series. Prijs: € 150,00 
Blanco album met voornamelijk ongebruikte motiefsenes van diverse landen Tevens wat 
andere materiaal aanwezig Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16980 Overzeese Gebiedsdelen 1870-1975. Prijs: € 150,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Overzeese Gebiedsdelen 1870-1975 in Davo 
album Aardig gevulde collectie Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16581 India en Pakistan. Prijs: € 150,00 
Voornamelijk gebruikte voorraad India en Pakistan m dealerboekje Cat waarde ruim 1300 
euro Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17071 DDR 1961-1970. Prijs; i 150,00 
Postfnsse (begin iets ongebruikt) en gebruikte dubbele collectie DDR 1961-1970 in Safe al
bum Cat waarde 1600 euro Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE NET 
17209 Nigeria 1892-1894. Prijs: € 125,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Nigena met doubletten 1892-1894 op stockblad 

Compteet gefotografeerd op; WWW.FILATELIE.NET 
17489 Joegoslavië 1918. Prijs: € 125,00 
Stockkaartmetongebruiktmatenaal van Joegoslavië 1918 Bevat o a (Michel no's) 62-63* 
en 64-65* Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
17218 Luxemburg 1859-1926. Prijs: € 125,00 
Ruilboekje Luxemburg 1859-1926 met ca 390 ongebruikte en gebruikte zegels In map 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16260 Documents Officielies 1998-2002. Prijs: € 120,00 
Collectie Documents Officielles 1998-2002 van Frankrijk in 2 speciale albums Cat waarde 
ca 1200 euro Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE.NET 
16556 China. Prijs: € 110,00 
Doosje met FDC's, maximumkaarten etc van China 
16219 Polen port opdrukken. Prijs: € 100,00 
Stockblad met 27 zegels van Polen met diverse porto opdrukken 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
16621 Nederland 1975. Prijs: € 100,00 
Onginele PTTjaarset 1975 van Nederland 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 

Onze openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur 

SMITS PHILATELY KOOPT ALLES, HEEFT U IETS AAN TE BIEDEN? 
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst 

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

- ^ -

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 

O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 

O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 

met mij op via tel. nr 

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein of fax naar 030-2892620 
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PostBeeld 
2 winkels 

3 internetsites 
gratis catalogus 

en magazine 
PostBeeld en postzegels horen bij elkaar. Meer dan 
25 mensen in ons bedrijf zijn dagelijks bezig met alles 
wat met postzegels te maken heeft. 
Wij hebben winkels in Haarlem en Rotterdam en drie 
internetsites, ieder met hun eigen karakter (postbeeld. 
nl is onze webwinkel, freestampcatalogue.nl een gra

tis wereldcataiogus en postzegelblog.nl een filatelis

tisch magazine en blog). 
Onze wereldvoorraad is zeer groot en dagelijks wor

den honderden tot duizenden items toegevoegd. Vaak 
zijn dat zegels uit collecties, maar wij nemen ook 
nieuwtjes van de gehele wereld op voorraad. 

PostBeeld 
Kloosterstraat 17 
2021 VJ Haarlem 
Tel:0235272136 
openingstijden: 
di t/m vr 10:0018:00 
za 10:0017:00 

PostBeeldMedo 
Nieuwe Binnenweg 2J 
3021 GD Rotterdam 
Tel:0104768643 
openingstijden: 
di t/m za 10:3017:0 

^Z Internet: 
^^^■^ Webwinkel: PostBeeld.nl 
29' Catalogus: FreestampCatalogue.nl 

Magazine: PostzegelBlog.nl 

SAVE THE DATE FOR 
THE 25*" AUCTION 

3''^  7'̂  of June 2013 
PM 

Hungary, 1867 
3 Kreuzer red, error of colour 

Estimate: 150.000 € 

Great Britain, 1840 
Block of SIX of One Penny Black 

Start: 50.000 € 

YOUR VALUES PRESENTED 
ALL AROUND THE WORLD 
www.auktionengaertner. de 

We received many top-class consignments during the last weeks and 
we are happy to already give you a first insight to our jubilee auction 
in June. 
Please have a look: 
Over 16,000 single lots worldwide: 
• ail European countries including nice offer NETHERLANDS, 

GREAT BRITAIN and AUSTRIA 
• CHINA, stamps and covers 
• MALAY STATES, stamps and covers since 1860 
• BRUNEI, IRAQ, PALESTINE, postal history 
• SOVIET OCCUPATION ZONE, fine offer handoverprints 
• GERMANY, all areas 

Over 8,000 collections: 
• great offer EUROPE including NETHERLANDS 
' furthermore ASIA, AMERICA, BRITISH COMMONWEALTH 
• GHETTO LITZMANNSTADT, stamps and covers 
• collection DR. HOLTHÓFER, minister cards 
• GERMAN STATES, attractive offer 

Auktionshaus Christoph Gärtner GmbH & Co. KG 
Stelnbeisstr.6+8 • 74321 BietigheimBissingen/Germany /'-^ / ^ " ^ 
Tel.+49(0)7142789400 • Fax.+49(0)7142789410 I I -j 
info@auktionengaertner.de • www.auktionengaertner.de y,^ ^ » ^ *^ 

http://freestampcatalogue.nl
http://postzegelblog.nl
http://PostBeeld.nl
http://FreestampCatalogue.nl
http://PostzegelBlog.nl
http://www.auktionen-gaertner
mailto:info@auktionen-gaertner.de
http://www.auktionen-gaertner.de


19872013, StampsDNS reeds 26 jaar tot uw dienst 
UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN,COLLECTIES & LOSSE NUMMERS EN SERIES MEI 2013 

10936 
VATICAAN Schaubek voordrukalbum, zwarte klem5troken,goede staat, met 
aardig uitgebreide collectie 19291977 in begin vnl *en iets ° later ** aanwezig 
0 a 1/15 */**( waarbij 9/13 ** = catw 100,00), 17/20 *, 21/38 *, 48+50 ° (€ 
65,00), 55° { € 65,00) 67/72 * hierna op top en blokken na aardig compleet fikse 
cataloguswaarde' Prijs 135,00 
10941 
NED ANTILLEN Importa voordrukalbum, zwarte klemstroken, pnma staat met 
een GEHEEL COMPLETE collectie 19492005( dus ook de Juliana Enface hoge 
waarden') voor 1960 vnl * Kind 1951 is **) daarna alles ** en ook alle blokken 
aanwezig! Cataloguswaarde 3 400,00i( als je dit per jaargang moet kopen zie 
pagina 2 # 8914, betaal je 2,5 tot 3 keer zoveel) prijs 595,00 
10945 
FRANKRIJK Blok Yvert nr 2 postfris zonder plakker, cataloguswaarde 3000,00 prijs 
1 195,00 (FOTO) 
10952 
WERELD 250 gram afgeweekt { NIEUWE VOORRAAD) prijs 19,95 m NL incl porto 
11016 
DUITSLAND/H SILEZIÉ/POOLSE PERIODE stockboek met 
PRACHTSTEMPELCOLLECTIE alles op alfabetische volgorde Vele lOOen zegels met 
veelal betere/schaarse stempels Iets voor de echte kenner/specialist Prijs 175,00 ( 
DIVERSE FOTO'S) 
11017 
OOSTENRIJK 2x LindnerTType luxe voordrukalbums, blanco klemstroken, nw 
staat, nw prijs 275 euro met een hele mooie * en vnl ** COLLECTIE 19181964 
aanwezig o a 391 **, 392**,394**(2maal),395**,405 Ab ",406/7A**,418/24A 
* , 474/76**, 488/3 I **,540/541 ** ( € 160,00), 543 ** ( € 140,00), 
639/41 **,646/8*,664/7**,697/737 **, 738/770** l 7770 ll**,772/75A**, 
776/837 **/*, 838/43 (€ 95,00), 858/77**,885/92**, 923 **, 937/40 **,943/5 
**,957**,968**,972 ♦*,977**,989/93 •*,996**, 999/04**,l 012/16**,hierna vrijwel 
compleet vnl *, tevens nog diverse complete port series etc ZEER HOGE CATW 
prijs 295,00 
11030 
NED INDIE/INDONESIA NVPH nrs 325 ( RIS OPDRUK) postfris z plakker catw 
730,00 (Zonnebloem nrs 41/63 catw 870,00 euro) Prijs 285,00 (FOTO) 
11034 
SAAR(LAND) DAVO album met PRACHTCOLLECTIE FDC s, vnl onbeschreven, 
deels V v aangetekend/gedrukt adres, periode 19561959, waarbij alle Heuss 
zegels op deels aparte enveloppen o a nrs 399,427 en 428( catw al 800 euro ") 
op aangetekende (niet opengesneden) met gedrukt adres Totale catwaarde ruim 
1100 euro, wordt zelden of nooit aangeboden' Prijs 295,00(DIVERSE FOTO'S) 

11065 
OOSTENRIJK 2 LindnerTtype voordrukalbums, blanco klemstroken, nw staat, 
nw prijs 300 euro met een geheel complete POSTFRISSE collectie 19792000 incl 
blokken Prachtkans voor slechts 275,00' 
11066 
DDR KABE standaard voordrukalbum, red goede staat met een vnl 
ECHT gebruikte (dus geen C T O) collectie 19521972( geen blokken) fikse 
cataloguswaarde Prijs 69,50 
11067 
INDONESIË Erka standaard voordrukalbum, goede staat met een ongebruikte( 1 e 
plakker') collectie 1951 1967, totaal ruim 80 complete series en 7 blokken, prijs is 
heel netjes 39,50 
11068 
OUD SURINAME Schaubek Briljant voordrukalbum, blanco klemstroken, red/ 
goede staat met een vnl */** collectie 18731975 en vanaf 1953 geheel compleet 
Cataloguswaarde 1100,00 prijs 195,00 
11069 
BUNDESPOSTDUITSLAND 10(TIEN") luxe albums, nw staat, nw prijs 300,00 met 
een geheel complete collectie Eerste Dag Bladen 19741991 alles onbeschreven 
in pnma staat Bijzonder hoge catalogus  en aanschaf waarde' Prijs 195,00 
11070 
NEDERLAND nieuw stockboek met 48 postfrisse automaatboekjes tussen de nrs 
1 en 23 wb enkele met tel blokjes prijs 49,50 
11072 
NEDERLAND complete set postfrisse PROVINCIEVELLEN nrsV20652076 
cataloguswaarde 132,00 prijs slechts 49,50 
11073 
NEDERLANDSE ANTILLEN Eerste Dag envelop nr E 1, getypt adres 
cataloguswaarde 42,00 prijs 17,50 
11074 
NEDERLAND complete jaarsets van TNT post/Postnl( nieuw in originele 
verpakking) ( nu onder uitgifteprijs) 2007 prijs 41,00 2008 prijs 42,00 2009 
prijs51,00 2010 prijs 53,00 2011 prijs 68,00 
11075 
ZWITSERLAND DAVO standaard voordrukalbum, prima staat met een ° /* /** 
collectie 18621984 voor 1950 " spaarzaam" Gevuld daarna goed gevuld en vanaf 
ca 1964 vrijwel compleet **, incl 5 automaatboekjes Fikse cat/nom waarde prijs 
115,00 
11076 
NEDERLAND Dienst nrs D20/24 ongebruikt zonder gom (catw postfris 1200,00) 
leuke albumvuller' Prijs 125,00 FOTO 

OPEN DAG: ZATERDAG 18 MEI 2013 VAN 10.00 TOT 
16.00 UUR HEEL VEEL NIEUW MATERIAAL, WAARBIJ 

VEEL MET CERTIFICAAT 
11037 
DUITSLAND DAVO luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, nw staat, nw 
prijs ca 120 euro, met een geheel complete POSTFRISSE collectie 19902002 
cataloguswaarde 1 875,00 Prijs 295,00 
11038 
OOSTENRIJK DAVO Luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, prima staat nw 
prijs 125 euro met een ZEER GOED gevulde collectie "/*/•* (af en toe ook dubbel 
verzameld dus gebruikt en */**) periode 18501959 tevens Oostenrijkse gebieden 
periode 19141920 Totale cataloguswaarde 2750,00 prijs 395,00 
11049 
PORTUGAL 3 xOAVO voordrukalbums m goede staat met een PRACHTCOLLECTIE 
18532003 aanwezig o a 1 °,2 ",6 0,7 , 10 <>, 13/15 °, 17/18 ■>, 20/22 °, 24 ", 25 °, 28 
o, 36/7 ", 39 °, 45 «, 48 ', 49 °, 59 (*), 66/72*, 74*, 78/9 °, 83/4°, 87/90°, 93°, 144°, 
186°, 204/16°, 451*,454*,470°, 509/14°, 557°, 578/80°, 632/41°, hierna zeer goed 
gevuld en vanaf 19932003 zo goed als compleet **( enkele blokken met fix no fix 
"postfris plakkers) BIJZONDER HOGE CATALOGUSWAARDE prijs 495,00 
11059 
NEDERLAND 2x DAVO albums ( PERFECTE NW STAAT, NW PRIJS 60,00)met een 
geheel complete onbeschreven collectie FDC'speriode 19902001 ( E 270E447) 
incl alle' a" nummers etc cataloguswaarde ruim 900,00 SUPERDEAL 89,50 
11063 
NED NW GUINEA complete collectie op DAVO luxe bladen met blanco 
klemstroken, op een handje vol na alles postfns zonder plakker incl UNTEA en 
Port serie Cataloguswaarde 334,00 Prijs 89,50 
11064 
MOTIEF SCHILDERKUNST 2 EDEL albums met mooie uitgebreide collectie, hoge 
cataloguswaarde' slechts 59,50 

STAMPS 

DNS 

11079 
BELGIË verhuisdoos met vele 1 OOen bundels gebruikte zegels en tevens nog 
kaarten/covers (tevens nog wat diverse) Leuke uitzoekklus voor maar 75 euro' 
11080 
BELGIË diverse oudere blokken/vellen, alles postfns onginele gom, nummers 
volgens OBP 2013 
1 
nu 
88,00 
2 

nu 
130,00 
30 
70,00 

260,00 
7 
nu 
390,00 
8 

3 
nu 
180,00 
4A 

nu 
48,00 

25,00 

290,00 
26 
240,00 
28 

5A 
nu 
6A 
-

75,00 
11081 
MOTIEF SCHEPEN 2 EDEL Speciale voordrukalbums met PRACHTCOLLECTIE, prijs 
95,00 
11082 
NEDERLAND Wij ruimen diverse oude kavels op, tot wel 65% kort ing" A) DAVO 
hoogte punten 20e eeuw met vel en losse zegels was 20,00 nu 7,00 B) st boek 32 
biz 1 OOen zegels jaren 70/90 was 15,00 nu 8,00 C) mapje met oa 84 *2x 854», etc 
was 20,00 nu 12,00 D) st boek 16 bIz jaren 80/90 ° was 15,00 nu 8,00 E) Lindner 
luxe album met ** en ° (deels dubbel) 19651974 was 45,00 nu 25,00 F) st boek 
32 bIz met voorraad ° 19001990 was 25,00 nu 11,00 G) Importa 19401974 wb ** 
was 55,00 nu 30,00 

l^f^. 
HOlLAND 

STAMPSDNS  GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie DirkN Sluis 

B de Vriesstraat 10,1622 AC HOORN(bezoek na afspraak) 
3 minuten lopen vanaf station Hoornc 

Postadres Postbus 169,1620 AD HOORN 
Tel 0229261611 bgg 0655 88 43 87 

Fax dag en nacht 0229264013  Email sales@stampsdns com  ING rek nr 528501 

ifsda 
Int fedeialion ofttamp 

Surf naar onze 2 wekelijks vernieuwde website, www.stampsdns.com 

http://www.stamps-dns.com


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-A'dam) 

dl 

300 

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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

Postzegelhandel Zeist 
Bachlaan76 3706 BD te Zeist. Tel 0346351705 Fax 0306560277 

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

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

mailto:info@pzhzeist.nl


Postzegelhandel 
LUC VANSTEENKISTE 

/België X X / X / B . 
v̂  China zegels en brieven. 
^ Uitzoeken kilowaar Frankrijk en België 
v̂  Diverse loten / partijtjes 
v^Duo-stamps en PAP's 
^ Zegels wereld & brieven 
/ Ook inkoop plakwaarden (nominaal) België 

en betere partijen. 

Ä*,' w* 
Rodenbachstraat 42, 8770 Ingelmunster, België, 
GSM ++32 475 78 43 48 
mail vansteenkiste luc@pandora be 

Onze Beursagenda voor 2013; 
Filateliebeurs in Loosdrecht (NL) 
Antwerpfila in Antwerpen (B) 
Vismijn in Nieuwpoort (B) 
HoUandfila te Barneveld (NL) 
Antwerpfila in Antwerpen (B) 
Postex in Apeldoorn (NL) 
Eindejaarsbeurs te Barneveld (NL) 

Compact A4-insteekbladen 
Dubbelzijdige insteekbladen, weekmakersvnj met zwart tussenfolie 
Bladformaat 240 x305 mm 
Nr. 451/Nr 458 Per pak van10 bladen € 1 0 00 

Per blad los € 115 
Deze bladen zijn verkrijgbaar in 8 soorten van 1 strook per blad tot 8 stroken per blad 

Clip-fix-insteekbiaden voor Compact A4 
De nieuwe insteekbladen voor de handzame Compact A4 albums 
Met Super-Clip-Klemwerkingi 
Zwart zuurvrij glad draagkarton met Clip-Klem stroken vi/eekmakersvrij en documentveilig 
Eenzijdig bruikbaar 
Bladformaat 305 x 240 mm 
Nr. 421/Nr. 428 In pak van 10 stuks € 10,50 

Prijs per blad los € 1 25 
Deze bladen zijn verkrijgbaar in 8 soorten van 1 strook per blad tot 8 stroken per blad 

Voor informatie en/of verkoopadressen: 
Botersloot 62 64 • 3011 HJ Rotterdam 
tel 010-414 30 77 «Fax 010-414 94 99 
e mail m mastrigt@wxs nl • www safe nederland nl 
KvK Rotterdam nr 850829550 

Compact A4-album 
Ideaal voor de motief verzamelaar 
De voordelen liggen voor de hand 
• reusachtig inhoudsvermogen 
• eersteklas kwaliteit 
• geweldige prijs-kwaliteitsverhouding 
• zeer omvangrijk aanbod van verschillende 

bladsoorten 

De ringbanden zijn zeer solide vervaardigd met 4-nngmechaniek 
met algemeen gangbare gat-afstrand garandeerd optimale 
bruikbaarheid 

Nr 480 
Nr 489 
Nr 430 
Nr 489 
Nr 431 
Nr 489 

Nr 5100 
Nr 5390 

Ringband "Classic" 
Beschermkassette 
Ringband 'Phila 
Beschermkassette 
Ringband Hobby" 
Beschermkassette 
Ringbandformaat 275x320x70mm 
Benutbare dikte 60mm 
Ringband "Exclusief 
Beschermkassette 
Ringbandformaat 275x315x55mm 
Benutbare dikte 30mm 

€ 17,50 
€ 13 95 
€ 15,00 
€ 13,95 
€ 15,00 
€ 13 95 

€ 17.50 
€ 13,95 

Nr.480 Nr. 430 Nr. 5100 

m^. 
SAFE NEDERLAND 



UIT DE WERELI »IVAN DE FILATELIE 

KNBF 

Zaterdag 20 april 2013 was een datum waar 
filatelistisch Nederland met angst en beven naar 
uitkeek. 
iTtimers, de toel<omst van de georganiseerde filatelie in 
Nederland stond op het spel. 
Door het opstappen eind verleden jaar van voorzitter 
Victor Coenen en secretaris Fred van den Brink was een 
bestuurscrisis binnen de KNBF ontstaan. 
Vanuit de leden werd daarom een Algemene 
Vergadering bijeengeroepen die op 19 januari werd 
gehouden. Op deze vergadering bleken de problemen 

■ niet op te lossen. 
Sterker nog, ze werden vergroot. Er werden twee 
commissies samengesteld ter voorbereiding van de al 
geplande Algemene Vergadering op 20 april. 
In de aanloop naar deze vergadering bleek dat de 
standpunten en tegenstellingen zich alleen maar 
verhard hadden. Zelfs binnen een van de commissies 
was het raak en was een afsplitsing het gevolg. 

l Men kwam er niet uit, en uiteindelijk, toen de tijdsdruk 
' groot werd en het er naar uitzag dat het een grote 
confrontatie zou worden op 20 april, werd er een 
bemiddelaar gevonden in Pim van den Bold. 
Kort voor de vergadering werd aan de leden de lijst met 

i kandidaten gemaild. Dat lijstje was het resultaat van 
' de bemiddelingspoging en had de goedkeuring van de 
■ 'twee kampen' (het waarnemend Bondsbestuur en de 

commissie die een nieuw bestuur moest samenstellen). 
Met uitsluitend dit compromislijstje, getekend door 
beide partijen, zou het probleem opgelost zijn. In 
hetzelfde mailbericht zat echter nog een schrijven 

I van het waarnemend bondsbestuur waarop nog 
I twee kandidaten stonden vermeld die niet op het 
: gezamenlijke lijstje terecht waren gekomen. 
Hierdoor kreeg de vergadering al bij aanvang een 
explosief karakter. De opkomst was enorm: nooit eerder 
hadden zoveel vertegenwoordigers van de leden een 
Algemene Vergadering bezocht. 
Er werden el len lange verslagen voorgelezen en de 
interruptiemicrofoon had het druk. De sfeer werd 
almaar grimmiger, en weinigen hadden er vertrouwen 
in dat het goed zou komen. Bij herhaling werd gevraagd 
of de twee kandidaten die niet op de gezamenlijke lijst 
stonden zich nog steeds verkiesbaar stelden. Dat was 
het geval. De vergadering dwong het waarnemend 
bestuur om niet meer achter deze twee kandidaten te 
blijven staan. 
Uiteindelijk stemde het waarnemend bestuur hiermee 
in. Hierdoor liep alles toch nog met een sisser af: de 
uitslag van de stemming wees uit dat de vergadering 
er achter stond dat deze twee kandidaten niet meer 
de steun hadden van het waarnemend bestuur. Ze 
werden beide niet gekozen. Uitsluitend voor de post 
van secretaris waren er twee kandidaten. Dat een ieder 
zich in de uitslag kon vinden bleek na afloop: behalve 
felicitaties waren er geen opmerkingen. 
Het nieuw gekozen bestuur bestaat uit: 
Wybo Heere, voorzitter 
Eric Kniese, secretaris 
Harrie )ans, penningmeester 
Deze drie dagelijks bestuur leden zijn in functie gekozen. 

De commissarissen worden niet in functie gekozen. 
Tussen haakjes welke taak beoogd wordt. 
)ohn Dehé (evenementen) 
Albert Haan (juryzaken) 
Hans Kraaibeek (algemene zaken) 
Reinder Luinge (communicatie) 
Siemon Tuin (voor 1 jaar i.v.m. overdracht) 
Corné van Zandwijk (jeugdzaken) 

WERELDRECORD SCHILDERIJEN OP POSTZEGELS 
NAAR NEDERUNDER? 

Op 25 mei zullen wehet 
weten. In juni 2009 is door 
Guinness World Records 
aan Edgar Pfeffer uit 
Duitsland het certificaat 
toegekend van de grootste 
verzameling postzegels 
waarop schilderijen staan 
afgebeeld. Zijn verzame
ling bevatte toen 11.774 
verschillende postzegels. 
De heer J .M van der Leeuw 

(91 jaar oud) uit Wagen in
gen verzamelt zijn leven 
lang al postzegels en heeft 
onder meer een georden
de deelverzameling van 
ruim 22.000 zegels met 
schilderijafbeeldingen. 
Toen hem het bestaande 
wereldrecord bekend werd 
heeft hij zich voorgeno
men dit wereldrecord 
substantieel te verbeteren 

en over te nemen. 
De poging zal plaatsvin
den op de contactdag van 
de Nederlandse Vereni
ging voor Thematische 
Filatelie op zaterdag 25 mei 
2013 om 14.00 uur.. 
Lokatie: 'De Open Hof', 
Vogelplein 1,3815 GD 
Amersfoort 

LAST MINUTE AUSTRALIË! 

Dat zou u kunnen overwe
gen. Naast vakantie kunt 
u van heel veel moois op 
postzegelgebied genieten 
in Melbourne op de World 
Stamp Expo 2013, in de 
Royal Exhibition Building, 
Deze FIP tentoonstelling 
wordt gehouden van 10 tot 
en met 15 mei. 
Als u Nederlands Indië 
verzamelt (en/of Indo
nesië) dan wordt u echt 
verwend daar. Een groot 
aantal collecties uit onze 
voormalige kolonie zijn er 
te bewonderen. 

Een greep hieruit: 
Republik Indonesia 
19451949The Local Is
sued Stamps during the 
Independence War in Java 
Island, KUSUMA Indra, 
Indonesië 
Dutch East Indies: Postal 
Routes and Rates, Sven 
Pählman, Zweden 
Netherlands East Indies 
Mail 17891877, Richard 
Wheatkey, UK 
The Development of 
Netherlands Indies Airmail 
in conjunction with KLM 
and KNILM operation in 

I 
Netherlands Indies until " 
1942, PUTRANTO Tono Dwi, 
Indonesië 
The Netherlands Indies | 
Postal Stationery 1874
1942, ZON Fadii, Indonesië 
Dai Nippon Postmarks 
along the DaendelsRoad 
in Central Java, SOESANTIO 
Santoso, Indonesië 

I 
Er zijn ook twee Neder
landse collecties: 
Holland. Reign of Willem III 
(18521864), Louis Alemany, 
Spanje 
The Netherlands Indies 
King Willem III Sides Faces, 
HANDOYOjusakJohan, 
Indonesië ^ 

i 
1 

Nederland heeft, zoals ' 
gebruikelijk de laatste 
jaren buiten Europa, geen 
commissaris aangesteld. 
Toch is er een Nederlandse 
exposant (onder Finse 
vlag): Max Plantinga stelt , 
zijn collectie Guatemala, 
the classics tentoon. 

EVEN HET NIEUWE BESTUUR VAN DE KNBF VOORSTELLEN 

Voorzitter Wybo Heere en scheidend waarnemend 
voorzitter Ben Mol LR 

Reinder Luinge, Harne Jans, Hans Kraaibeek, 
Albert Haan LR Corné van Zandwijk, Ene Kniese, John Dehé LR 



ZEG MAAR HENK TEGEN DE CHEF 

Tja, als u iets met deze 
titel tegenkomt zit u als 
filatelist waarschijnlijk niet 
direct op het puntje van 
uw stoel! 
Toch zou dat moeten, 
tenminste als u Nederland 
of België verzamelt. 
Onder de titel: 
'Zeg maar Henk tegen 
de chef' 
Ervaringen met het 
Belgische detentieregime 
in de PI Tilburg 
publiceerden Kristel 
Beyens (België) en Miranda 
Boone (Nederland) op i 
maart dit interessante 
boekwerk. 
Nee, geen boek voor, van 
of over filatelisten, maar 
ongetwijfeld taaie kost 
voor vakbroeders in de 
rechtsgeleerdheid. Een 
boek over de gevangenis! 
Een stukje tekst uit de 
uitnodigingsbrief voor de 
presentatie van het boek: 
"Sinds februari 2010 
verblijven er Belgische 
gedetineerden in de 
Nederlandse penitenti
aire inrichting Tilburg. 
Zij verblijven daar in een 
hoofdzakelijk Belgisch 
regime dat gevoerd wordt 

door Nederlands perso
neel onder een gemengde 
BelgischNederlandse di
rectie. Tot deze bijzondere 
constructie hebben de 
Belgische en de Neder
landse regering besloten, 
omdat in Nederland al 
jaren sprake is van een 
dalende detentiepopula
tie, terwijl in België juist 
een nijpend tekort is aan 
celcapaciteit." 

Dit is natuurlijk niet echt 
spannend in ons post
zegelwereldje. Toch is 
een hele kleine passage 
in dit boek voor ons van 
interesse: 
3.4.4 Contact met de 
buitenwereld 
De samenwerkingsover
eenkomst tussen Neder
land en België gaat tevens 
in op het recht van contact 
met de buitenwereld. Zo 
is bepaald dat gedeti
neerden de mogelijkheid 
hebben om dagelijks 
brieven te verzenden en 
de voor hen bestemde 
post te ontvangen. De 
te verzenden post van 
de gedetineerden wordt 
met het juridisch kader 

* ^ 

■ 
■ 
■ 
■ 
^̂ B̂ 
^H^^H 
^H 
^ 

35 reguliere vervoer van 
Tilburg naar Wortel 
(=België red. ) overge
bracht om van daaruit 
te worden gepost. De te 
ontvangen post wordt 
vanuit Wortel naar Til
burg overgebracht (artikel 
13SWOK) 

Conform de 
samenwerkingsovereen
komst kunnen gedeti
neerden post versturen 
en ontvangen via de 
strafinrichting te Wortel; 
de Belgische posttarieven 
gelden. 

ISBN: 9789059319486; 
paperback; 223 pagina's; 
€45,00 
Uitgave: 
www.boomlemma.nl 

VERVALSERS MOETEN POSTNL 2,6 MILJOEN BETALEN 

Een rechtbankuitspraak van 10 april 2013 die er 
niet om liegt. Op pagina 324 en verder bespreekt 
advocaat en filatelist Ben de Deugd het vonnis en 
plaatst daar wat kanttekeningen bij. Een aantal 
zaken die bij filatelisten bekend zijn blijken echter 
niet te worden aangesneden in de uitspraak. 

Onderstaand alvast de 
reacties op de uitspraak 
van PostNL (de eiser) en 
de NVPH (Nederlandsche 
Vereeniging van Postz
gelhandelaren) waar een 
aangeklaagde partij lid 
van was. 

Reactie PostNL d.d. 15 
april bij monde van 
woordvoerder 
Mare Potma: 
"PostNL heeft kennisgeno
men van de uitspraak in de 
civiele rechtszaak die het 
heeft aangespannen tegen 
de postzegelvervalsers. De 
rechtbank oordeelt dat de 
personen schuldig zijn aan 
postzegelfraude. In het 

vonnis zijn deze personen 
veroordeeld om PostNL 
geheel schadeloos te stel
len en is alvast een eerste 
schadevergoeding van 
€ 2,6 miljoen toegewezen. 
De totale schade bedraagt 
vele miljoenen euro's. 

In 2011 kwam PostNL de 
vervalsers op het spoor 
waarna onmiddellijk een 
uitgebreid onderzoek 
werd ingesteld. Dit leidde 
in december van dat jaar 
tot de aanhouding van 
de personen in kwestie 
door de politie. PostNL is 
in Nederland op grond 
van de Postwet als enige 
gerechtigd postzegels te 

maken en verspreiden. De 
veiligheidssystemen van 
PostNL onderscheppen 
valse postzegels waarna 
de verzending van het 
poststuk of pakket wordt 
stopgezet. PostNL heeft 
altijd gezegd dergelijke 
frauduleuze activiteiten 
hard aan te pakken." 

Reactie NVPH d.d. 16 
april bij monde van 
voorzitter 
Martijn Bulterman: 
"De NVPH heeft de zaak 
van valse guldenpostze
gels sinds eind 2011 nauw
lettend gevolgd. De NVPH 
is verheugd dat degene 
die bij deze zaak betrok
ken waren door justitie 
zijn gestopt. Wij betreuren 
het zeer dat een lid van 
ons hierbij betrokken was. 
Dit lid is per 14 april 2013 
geschorst." 

EDITORIAL 

We hebben een koning! 
Als ik dit schrijf moet het feest nog losbarsten, maar 
als u het leest is het alweer achter de rug. 
Toch gaan we in deze Filatelie nog even koninklijk 
verder. Dat had u natuurlijk al gezien voordat u het uit 
het plastic haalde. Alweer een Oranjecover. Wellicht 
dat u direct dacht dat u wat troonswisselingszegels 
mist in de collectie. Dat klopt: op de cover prijken 
niet aangenomen ontwerpen. Bert van Marrewijk 
presenteert deel twee van zijn 'Oranje' stempels en 
ook verspreid in het blad is er genoeg 'Oranje' terug 
te vinden. 
Maar het is niet alleen feest. Vlak voor het ter perse 
gaan van dit nummer werd de uitspraak bekend in 
de sedert eind december 2011 spelende zaak van de 
vervalste postzegels, ten nadele van PostNL. Het ligt 
er natuurlijk aan aan welke kant van de streep je staat 
bij de uitspraak in zo'n zaak of je moet je betalen of 
mag je ontvangen. In ieder geval gaat het niet om 
kinderachtige bedragen. 
Maar ook geschiedenis en luchtvaart zijn verte
genwoordigd in dit nummer. In de Wereld van de 
Filatelie leest u wat u wellicht op de website van uw 
maandblad hebt gemist: een bijzonder, hedendaags 
'gevangenistarief'. Interessant voor België en Ne
derland verzamelaars. 
Overigens staat er op www.defilatelie.nl iedere (werk) 
dag een nieuwtje. De meesten daarvan worden niet 
opgenomen in de gedrukte versie. Kijken dus! 
We beleven roerige tijden in (Nederlands) filatelie 
land. Niet alleen de postzelfraude is nieuws voor 
ons filatelisten. Ook het wel en wee van onze Bond: 
de KNBF houd de gemoederen bezig. Net voordat 
uw blad naar de drukker ging was er de belangrijke 
Algemene Vergadering van 20 april. Er kon nog net 
iets over opgenomen worden in dit blad. En dan de 
filatelistisch gulden. De NVPH heeft bij afsluiting van 
dit nummer laten weten dat het kort geding op 29 mei 
dient voor de rechtbank in Den Haag, 
Die wind is echter nog niet gaan liggen, hoewel In 
tegendeel: het artikel van Edwin Voerman in het 
aprilnummer heeft het nodige losgemaakt. Het artikel 
in dit nummer van Ben de Deugd zal de guldenstorm 
niet doen luwen, dus wordt ongetwijfeld vervolgd! 

René Hillcsum 

I 

Uitsnede uit PostNL flyer 
op pagina 32s 
van dit nummer 

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 EttenLeur 
of per email 

leo.elzinqa(Stelfort.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! 

él#S 

http://www.boomlemma.nl
http://www.defilatelie.nl


VERZAMELGEBIED ■EDERLAND 
Samenstelling Rem Bakhuizen Van Den Brink 
Ennail dz1ewon@xs4all.nl 
Website www galeoptix.nl/fila/druktecli.htm 

1001 VROUWEN 

25 maart 2013 was de 
officiële uitgiftedag van 
een blok met 10 verschil
lende zegels van „1" naar 
aanleiding van de opening 
van de tentoonstelling 
„root vrouwen uit de Ne
derlandse geschiedenis" 
bij de Universiteit van Am
sterdam. Echter, op 2 april 
ontving Hare Koninklijke 
Hoogheid Prinses Maxima 
der Nederlanden de eerste 
postzegels tooi Vrouwen 

1001 VROUWEN HALLAAARK UNGE ENVELOPPEN MET WENSZEGELS 

uit handen van Jan Bos, lid 
Raad van Bestuur PostNL. 
Waren de zegels al eerder 
te krijgen bij de Bruna's? 
Veel meer mogelijkheden 
heeft verzamelend Neder
land met afgezien van de 
Collect Club in Groningen. 
De zegels zijn gedrukt in 

offset bij )ESP te Haarlem. 
Het zegelformaat is het 
standaardformaat G = 
36x25mm met 24/16 tan
den horizontaal/verticaal 
Kamtanding 13.3333:12.8 
De standaard kleuren en 
rasterhoeken: cyaanblauw 
75 graden, magenta 15, 
geel o en zwart 45. 
Artikelnummer: 330362; 
productbarcode +77660. 
Zie afbeelding blok op 
pagina 352. 

NA DE EEKHOORN  REINTJE DE VOS 

Op 25 maart 2013 ver
scheen opnieuw een blok 
met 5x2 zegels van „1" 
gewijd aan de Nederland
se fauna. Het zegel heeft 
een vast kader en het is dit 
nieuwe kader dat ook voor 

persoonlijke zegels wordt 
gebruikt. Het zegelformaat 
is weer 30x40mm. Alles 

gedrukt in offset bij Joh. 
Enschedé in Haarlem. Ook 
hier de Chameleoncode! 

> • • • • • • • • • • • • • 

DE ZELDZAAMSTE ZEGELS VAN NEDERUND 

Zo'n 90 jaar geleden rond 
1923 was het nog gebrui
kelijk dat het papier voor 
postzegels ongegomd werd 
aangeleved om pas na de 
druk te worden gegomd en 
geperforeerd. Met name 

dei923|ubileumseriein 
plaatdruk kon niet anders 
dan bij bevochtigd papier 
worden gedrukt. En dan is 
voorgegomd papier niet 
echt handig! 

Daarna werd op grote 
schaal begonnen met de 
banen papier machinaal te 
gommen alvorens de baan 
in de voor druk benodigde 
vellen te snijden. 

Deze andere gang van 
zaken is indertijd met door 
de verzamelaar opgemerkt 
en al helemaal niet dat bij 
sommige zegels uit die 
periode er naast machinaal 
gegomd papier ook nog 
papier uit de oude voor
raad werd opgemaakt. 

Zegels van de in 1924 uitge
geven langlopende series 
met cijfertype ontwerp 
Chris Lebeau en koningin
nekopje ontwerp Jan Veth 
op dat „oude" papier beho
ren tot de meest zeldzame 
zegels van Nederland. Er 
zullen er redelijk veel van 
zijn vervaardigd doch wat 
er nu nog van bestaat c.q. 
bekend is? 

Het hier afgebeelde lin
kerzegel van 25c b.v. is het 
enig bekende exemplaar! 

De blauwe lijnen geven de 
zeef structuur aan! 

De oorspronkelijk kader
zegels van deze wens
kaarten waren gedrukt 
bij De La Rue in Engeland. 
Sinds enige tijd worden 
de kaderzegels gedrukt in 
offset bij JESP te Haarlem. 
De invulling, de afbeel
dingen waren en worden 
digitaal geprint bij Lijnco 
in Groningen. 

1 " "- V. <= - <= =̂ " 
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NEDERLAND HEDERUAHD 
NEDERLAND! NEDERLAND: NEoeRLANDj 

NEDERLAND NEDERLAHDjNEDERLAHDJNEDERLAND NEPERLAHD 
L IL IJL iil- IL X 

^ Jilli 

Er lijkt nu enige variatie in 
tanding te zijn gekomen. 
De perforatiegaten aan de 
lange zijde zijn iets groter 
bij het bierzegel dan bij 
de „justmarried"zegel. 
Vermoedelijk bestaan 
alle JESP drukken in beide 
versies. Méér hierover 
volgende maand. 

»»»»»■■t» 
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AFSCHEID VAN DE KONINGIN 

Op 25 maart 2013 ver
scheen een blok van 5 
zegels in het blauw met 
koningin Beatrix. Na de 
inhuldiging van koning 

I Willem Alexander zal op 21 
mei de manlijke pendant 
verschijnen met de Koning 
naar links blikkend. De 
zegels zijn gedrukt m 
3kleuren offsetdruk 
[inclusief Lvormige fos
forbalk] bij Joh. Enschedé 
Security Printing in Haar
lem. Er is geen standaard 

rastering gebruikt maar 
een zogenoemd 'stochas
tisch raster' voor zowel het 
blauw als het goudbruin. 

Het zegelformaat is 
40x30mm; 28/20 tanden 
horizontaal/verticaal 
ofwel een kamtanding 
14.000:13.333

Geen artikelnummer noch 
productbarcode op het 
blok aanwezig. 

mailto:dz1ewon@xs4all.nl


Samenstelling 
Jan Borluut 
borluut )an(a)gmail com 

ZOO ANTWERPEN 

Op 13 mei 2013 verschijnt 
een blokje met 10 zelfkle
vende zegels van (1) 
(= €0 77) met verrassende 
aspecten van wilde dieren 
uit de dierentuin van 
Antwerpen Ontwerpen 
layout Myriam Voz 

De blokken kosten €6 70 
en worden slechts als 
geheel blok verkocht 

De blokjes zijn gedrukt in 
4 kleuren rasterdiepdruk 
op een Goebelrotatiepers 
m de Zegelwerkplaats in 
Mechelen 

Barcode +75502 bovenin 
het blok 

MYSTAMP EUROPA 

Op 25 maart 2013 werd het 
repertoire van Mystamp 
de Belgische persoonlijke 
zegels met tab uitgebreid 
met een zegel voor Europa 
(= €113) De tab aan de 
linkerkant is m te vullen 
met een afbeelding zoals 
de klant dit wenst 
De zegels worden in vellen 
van 20 (=4x5) geleverd 

Deze zegels worden in zijn 
geheel op een digitale 
pers m Mechelen gedrukt 
waarbij alle kleuren inclu
sief het rechterdeel dat de 
f ran keerwaarde vertegen
woordigt onderworpen 
zijn aan een kleurschei
ding De aanduiding 
, België bpost Belgique" op 
het ontwerp nog leesbaar 
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IS op de uiteindelijke zegel 
niet meer te lezen' 

De zegels zijn zelfkle
vend en voorgeslitc q 
, getand" bij Gutenberg in 
Schaan Liechtenstein 

twww»«f'Mffip«imp»ww'#wa^sNtft"Jwww''MfflB^wi»*»wgB 

OPERA'S VAN WAGNER EN VERDI 

Op t3 mei 2013 verschijnt 
een postzegelboekje met 
5 verschillende zegels van 
(1, Europa) (=€113) met 
scenes uit opera's van 
Verdi en Wagner Ontwerp 
van )an de Maesschaick 

Richard Wagner  geboren 
in Leipzig 22 meM8i3
gestorven in Venetië 13 
februari 1883 

Giuseppi Verdi  geboren 
in LeRoncole 10 oktober 
1813  gestorven m Milaan 
27 januari 1901 

Op de zegels vinden we 
de volgende opera's 
afgebeeld 

* Das Rhemgold  Richard 
Wagner  Operagebouw 
in Gent 

*Don CarlosGiuseppi 
Verdi  Operagebouw in 
Antwerpen 
*MacBeth Giuseppi Verdi 
* Operagebouw in Brussel 
* Parsifal  Richard Wagner 
* Operagebouw in Brussel 
* Otello  Giuseppi Verdi 
Operagebouw in Luik 

Het zegelformaat IS 
2 27 66 X 48 00 mm Een 
perforatiemaat 111/211 3/4 
16/28 tanden hor /vert 

Boven en onder met geheel 
doorlopende perforatie, 
links en rechts helemaal 
met doorlopend 

De boekjes kosten €10 30 
en worden slechts als com
pleet boekje verkocht 

De boekjes zijn gedrukt 

VERENIGINGEN 

Op 21 januari 2013 verscheen 
een blokje met 10 zegels voor 
de frankering van vereni
gingszendingen (= €0 40) 
met de afbeelding van een 
korhoen Ontworpen door 
Andre Buzin 

De zegels uit de blokken mo
gen los verkocht worden' 

De blokjes zijn gedrukt in 4 
kleuren offsetdruk op een 
Roland 700 offsetpers m de 

Zegelwerkplaats in Mechelen. 

Het zegelformaat is 
2 27 66 X 24 0 0 mm 
Een perforatiemaat 111/2 11 3/4 
i6/i4tanden hor/vert 

Boven en onder met geheel 
doorlopende perforatie, links 
en rechts met een gat door
lopend 

Barcode 
blok 

■75359 onderin het 

m 4 kleuren offset op een 
Roland 700 offsetpers 

m de Zegelwerkplaats m 
Mechelen 

Barcode +75496 op de 
buitenkant van het boekje 
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ADRESWIIZIGINGEN 
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Alle adreswijzigingen, 
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graag doorgeven aan de 
ledenadministratie van 
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Aria Sprangers, 
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POSTZEGELFEEST IN ARNHEM 
Op 9 maart werd in Bur
gers' Zoo de 28ste Dag van 
de jeugdfilatelie gevierd. 
De dag begon met een 
feestelijk welkomstwoord 
door directeur Alex van 
Hooff. Hij zei dat hij het erg 
leuk vond dat dit evene
ment voor de tweede keer 
in de dierentuin werd ge
organiseerd. PostNL pre
senteerde de speciale ju-
bileumpostzegel vanwege 
het honderd jarig bestaan 
van Burgers' Zoo. De zegels 
werden aangeboden aan 
de burgemeester van Arn
hem, Pauline Krikke. Dat 
gebeurde in het verblijf 
van de giraffen, die alles 
nieuwsgierig bekeken. Op 
de foto is de burgemeester 
te zien met Reinier en Ilse 

van Hooff, de achterklein
kinderen van de oprichter 
van Burgers'Zoo, en Paul 
Gelhever, van PostNL. 
Burgemeester Krikke open
de even later de tentoon
stelling. Daarvoor moest 
ze een aantal enveloppen 
afstempelen nadat ze 
instructies had gekregen 
van Tonny Mayen. Ze werd 
omringd door jongens en 
meisjes die posters met 
de nieuwe postzegels 
omhooghielden. 
Op de tentoonstelling 
waren mooie verzamelin
gen te zien van inzenders 
uit Nederland en België. De 
jury had die verzamelingen 
met veel plezier bekeken 
en beoordeeld. Er werd 
goed gebruik gemaakt van 

de mogelijkheid om met 
de jury te praten over de 
inzendingen. 
Vooral 's ochtends was het 
goed druk bij de verschil
lende activiteiten die voor 

PAUL WALRAVEN KRIJGT ONDERSCHEIDING 
Tijdens de Dag van de 
Jeugdfilateliewaser 
een verrassing voor Paul 
Walraven. Hij werd naar 
voren geroepen en kreeg 
uit handen van Adrie 
van der Veer de Zilveren 
Speld van feugdfilatelie 
Nederland. Hij kreeg deze 
onderscheiding voor al 
het werk dat hij de afge
lopen jaren voor )FN heeft 
gedaan. Paul Walraven 
ontwierp onder andere de 

29ste DAG VAN DE 
JEUGDFILATELIE 
IN WIJK AAN ZEE 
Het duurt nog even, maar voor 
je het weet staat de 29ste Dag 
van de Jeugdfilatelie weer 
voor de deur. In het weekend 
van 12 en 13 april 2014 vindt 
dit evenement plaats in het 
Dorpshuis De Moriaan in WijK«3Vï 
aan Zee. Noteer maar vast in ' 
je agenda! 

doop dt Pl/'a 

°P zaterdag 12 e« ' ^H^' ,' 

DE GROTE VISDAG 
Elk land heeft zijn grote feesten en festivals. Op IJsland is 
dat niet anders. In het plaatsje Dalvikurbyggö viert men 
elke eerste of tweede zaterdag van augustus de Grote 
Visdag. Op die dag gaan de inwoners van het stadje 
naar buiten om feest te vieren en vooral veel vis te eten. 

stempels voor de Dag van 
de Jeugdfilatelie en ook 
die van dit jaar was van 
zijn hand. 

de bezoekers georgani
seerd waren, 's Middags 
zochten velen hun weg in 
de dierentuin, die ook in 
de regen zeer de moeite 
waard is, maar ze kwamen 
terug voor de prijsuitrei
king. Het bleek een echt 
prijzenfestival met veel 
bekers en andere ereprij
zen. En zo kon iedereen 
aan het eind van de dag 
moe, maar voldaan naar 
huis gaan. 

SNUFFELHOND BIJ DE DOUANE 
De douane vindt het niet 
leuk als er pakjes het land 
in komen met verkeerde 
inhoud. )e mag niet zo 
maar een pakje open 
maken om te controleren 
wat er in zit. Daar heeft 
men een oplossing voor 
gevonden. Er worden hon
den getramd die kunnen 
ruiken of er iets verdachts 
in een pakje zit. Dat kan 
drugs zijn of geld. Als de 
hond aangeeft dat er iets 
mis is met een pakje gaat 
men er mee aan de slag. 
Op een postzegel van 

Mauritius is zo'n hondi 
actie te zien. 

vrfT^nv^rm^wwT 
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POSTZEGELS MET EEN SMAAKJE 
In België wordt chocolade 
ook wel het Zwarte Goud 
genoemd. Het land staat 
bekend om zijn bijzon
der lekkere chocolade. 
De Belgische post heeft 
postzegels uitgegeven die 
je bijna zou opeten. Het 
zijn zegels met afbeeldin
gen van allerlei vormen 

TOESTEMMING 
Het overnemen van av 
De Posthoorn is toeges 
alleen met bronverme 

ikeler 
taan, 
ding. 

uit 
maar 

van chocolade: hagelslag, 
pralines, brokken choco
lade en een reep choco
lade. De chocolade ziet er 
met alleen erg lekker uit, 
maar als extraatje ruiken 
en smaken de zegels ook 
nog naar chocolade! 

.rwverwwT' '1 
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Er als de kippen bij zijn 
Ken je die uitdrukking? Het betekent dat 
probeert zo snel mogelijk iets te pakken 
krijgen. Al je kip

pen kent weet je dat 
dat inderdaad zo met 
kippen gaat. Zodra je 
maar eten voor hen 
strooit, rennen ze er 
zo snel als ze kunnen 
naar toe. "Voor mij! 
Voor mij!" roepen ze 
dan. 

je 
te 
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De bioindustrie 
Deze kip noemen we 
tegenwoordig een 
kipmetvrijeuitloop. 
Hij pakt zel| zijn voer, 
rommelt hier en daar wat 
in de grond, kletst wat 
met de buren en heeft 
een fijn leven voordat hij 
de pan in gaat. Maar een 
kip in de bioindustrie 
heeft dat dus allemaal 
niet. Die kippen moeten 
alleen maar veel eieren 
leggen en mogen verder 
niet bewegen. En dan 
heb je nog de plof kip, 
die moet in zes weken 
van kuiken naar kip zijn 
gegroeid en hij wordt 
dan geslacht. Dat heet 
een plofkip, omdat een 
gewoon kuiken er 14 

NICARAGUA ^ " ^ 
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weken over doet om een 
kip te worden. Zie je het 
verschil? 

De kuikentjes 
Mooi gezicht, hè?, dat 
kleine spul. Ze rennen 
achter elkaar aan en ze 
pikken in alles wat ze 
tegenkomen. Dan zie je 
ze denken: hé, dat is lek

ker! of: bah! eens maar 
nooit weer. 

:RW\KIDA """^ UHUnJMlOMVIVNeK 
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Kippen in arme landen 
Er zijn landenwaarde 
mensen weinig te eten 
hebben. Vaak hebben 
die mensen kippetjes 
op hun erf rond hun 
huis rondlopen. Een kip 

eet namelijk bijna alles: 
graszaadjes en groen

teafval en wat er verder 
maar op het land ligt. En 
een kip geeft veel: vier 
keer per week een eitje, 
en op het eind kan je 
haar nog opeten ook! 

Kippenrassen 
Ben je wel eens naar een 
tentoonstelling geweest 
van kippen? Dat is 
geweldig leuk om mee te 
maken. De eigenaren zijn 
heel trots en laten hun 
prijswinnaars graag aan 
iedereen zien. Op een 
gegeven moment heeft 
zo'n kip daar natuurlijk 
genoeg van en geeft een 
ferme pik aan de baas. 
Hup! Terug gaat de kip 
in zijn hokje. Maar die 
rassen zijn zo mooi om 
te zien, op deze zegels 
zie je een paar mooie 
exemplaren. 

De pikorde 
In iedere toom kippen 
(zo heet dat) is er één de 
baas. Dat weten alle kip

pen. Ze weten ook wie er 
tweede is, en zo verder. 
Ze weten heel precies 

welke kip de laagste is. 
Die orde noemen we de 
pikorde. De laagste kip 
wordt altijd gepikt en 
krijgt het laatste te eten. 
Heel zielig, denk je dan. 
Maar bij mensen is het 
netzo. Wi) hebben ook 
een orde. Denk maar aan 
je klas. En wie wordt er 
altijd geplaagd? juist: 
de laagste. 

Het haantje op de 
toren 
Er zijn nogal wat ver

klaringen voor het feit 
dat er op kerktorens een 
haantje te vinden is. Ik 
vond deze uitleg wel 
een goede: Het haantje 
is een windvaan, die op 
een heel hoog punt moet 
staan om genoeg wind 
te vangen. Het hoogste 
punt was vroeger altijd 
de kerktoren. Maarniet 
alle kerktorens hebben 
haantjes, dus het blijft 
nog wel een beetje vaag: 
waarom die wel en een 
andere niet? 

*««■■■« ' « ^ ^ ^ W ^ W 

Een gedomesticeerde 
vogel 
Ja, filatelie is meer dan 
het verzamelen van 
postzegels; je leert er 
ook een heleboel nieuwe 
woorden bij. Gedomesti

ceerd betekent: aange

past aan het leven dicht

bij en in dienst van de 
mens. je poes en je hond 
zijn daar ook mooie 
voorbeelden van. Dus 
de kip is in dienst van de 
mens, en hij behoort tot 
de orde van de hoender

vogels. Waarschijnlijk 
kwam hij oorspronkelijk 
uit ZuidoostAzië. Tegen

woordig komen kippen 
over de hele wereld voor. 

Kippenzegels 
verzamelen 
Probeer het eens, een 
paar albumbladen van 
deze leuke dieren op te 
zetten. Het is weer eens 
wat anders. En los dan 
meteen het vraagstuk 
op van de haan op de 
toren 

Succes er mee! 

(ytoe*^^ VJÏVK/ 
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28STE DAG VAN DE 
JEUGDFILATEUE IN BURGERS'ZOO 

I. Harrie de Kok en Adrie van der Veer, penning
meester en voorzitter van JFN, luisteren aandach

tig naar de openingstoespraak van de directeur 
van Burgers'Zoo. 1 

3. Overzicht van de tentoonstelling. "^^^ 

3. In afwachting van de opening. 

«. Burgemeester Pauline Krikke stempelt de speci
ale enveloppen met de hulp van Tonny Mayen 

S. Arno Oomis geeft Alex van Hooff, de directeur 
van Burgers'Zoo, een kunstwerk/e ter herinnering 

aan de tentoonstelling. 

6. De postzegelberg 4 "*»■ 

7. Postzegels kopen in het postzegelhoek/e van JFN. 

10. Veel inzenders wilden met de jury praten 
over hun verzameling. 

II. De jeugd uit Turnhout viel dik in de prijzen. 

12. Bryan Boersma won de eerste prijs in de 
Filamarathon tot en met 12 jaar. 

13. Lisette van de Marel kreeg een prijs van Henk 
den Duin, de voorzitter van de NVTF omdat ze 

zo'n leuke thematisch verzameling heeft. 
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ANTWOORDEN PUZZEL FEBRUARI 2013 

rrr^-'w:: 
60c 

Dit zijn de antwoor
den van de puzzel van 
februari 2012:1. Verzame
ling over de boerderij; 
2.5 puppies; 3. Het is 
goed voor de groei van 
je tanden en botten; 4. 
Ukraine; 5. De dierentuin 
van Adelaide; 6.6 punten; 7. Sneeuwpop bespuiten 
met water. 

Na loting heeft Ron Berger uit Alkmaar een prijsje 
gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL AAEI 2013 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Watiseenmatroesjka? 
z. Waar vieren we in 2014 de Dag van de Jeugd-

filatelie? 
3. Hoe wordt een groep kippen genoemd? 
if. Geef drie voorbeelden van gedomesticeerde 

dieren. 
5. Wat is er zo bijzonder aan de chocoladezegels van 

België 
6. Waar viert men de Grote Visdag? 

Stuur je antwoorden voor 1 juli 2013 naar de redactie 
van De Posthoorn, De Goedemeent 1,1447 PT 
Purmerend. Vergeet niet je naam, adres en 
PUZZEL MEI te vermeiden. 

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.stampkids.org 

DAG VAN DE JEUGDFILATELIE GEMIST? 
De 28ste Dag van de 
Jeugdfilatelieisweer 
voorbij, maar gelukkig 
hebben we de enveloppen 
nog. Wie niet in Arnhem is 
geweest kan de envelop 
met het speciale stempel 
en een persoonlijke zegel 
nogbestellen. Dat kan 

door 3 euro over te maken 
op rekening 558776 ten 
name van Penn.Stichting 
Fil.jeugdwerk te Tilburg 
(dus NIET'jFN'!). Bij de 
bestelling moet je ook je 
volledige adres, inclusief 
postcode vermelden 
en als omschrijving 

"FDC2013". Na ontvangst 
van het bedrag wordt de 
bestelling prompt ver
stuurd. De prijs is inclusief 
verzendkosten. Wie meer 
dan een envelop bestelt, 
krijgt korting en betaalt 
dan slechts 2,50 euro per 
envelop. 

'^iart JO^'* 

WIST JE DAT 
...eenmatroesjkaeen 
beschilderd poppetje van 
hout is, waarin enkele ke
ren een kleinere versie van 
zichzelf zit? De poppetjes 
zijn dan ook allemaal hol, 
alleen de kleinste hoeft 
dat niet te zijn. Een ma-
troesjka bestaat meestal 
uit zeven of acht poppe
tjes, maar er zijn ook reuze 
poppen bekend met wel 
50 kleinere poppen erin. 
De traditionele matroesjka 
beeldt een boerenmeisje 
uit met speciale kleuren. 

vooral rood wat staat voor 
liefde en blijdschap, groen 
voor het leven, goud voor 
rijkdom en zwart voor 
verdriet. Matroesjka's 
komen oorspronkelijk 
uit Rusland, maar zijn 
inmiddels over de gel 
wereldbekend. Det^ 
Matroesjka komt ooß ._.. 
het Latijnse "Matrona", 
wat mama betekent. 

I En dat is wel heel goed 
gevonden voor gesta
pelde poppetjes binnen 

I in een grote moederpop. 

Matroesjka's zijn ook de 
meest verkochte souvenirs 
voor toeristen die Rusland 
bezoeken. 

Toon Oomens 

FILAMARATHON 2014 
Zoals jullie hebben kun
nen lezen wordt de Dag 
vandejeugdfilatelie 
volgend jaar gehouden in 
Wijk aan Zee. Het thema 
zal Noord-Holland zijn. 
De opdrachten van de 
Filamarathon staan dan 
ook in het teken van deze 
provincie. De organisatie 
hoopt dat jullie massaal 
zullen meedoen. Dat kan 
met zes of twaalf bladen 
op A4-formaat. De zes 
opdrachten zijn: 
1. In Noord-Holland zijn 
jaarlijks twee bloemen
corso's; de één is van 
Haarlem via Lisse naar 
Sassenheim, de andere is 
in de omgeving van Anna 
Paulowna. Welke bloemen 

worden er zoal gebruikt 
op de praalwagens? 
2. In Noord-Holland ligt 
één van de grootste 
vlieghavens van Europa, 
namelijk Schiphol. 
Welke soorten vliegtuigen 
komen er op Schiphol en 
wat kun je nog meer van 
vliegtuigen laten zien? 
3. Aan Noord-Holland 
grenst de Noordzee. 

Welke dieren leven in de 
Noordzee? 
4. Laat zien wat je alle
maal weet over Amster
dam. 
5. In Noord-Holland zijn 
veel kanalen en vaarten. 
Er varen schepen, er zijn 
sluizen en bruggen. Laat 
zien wat je daar allemaal 
over weet. 
6. Vertel op jouw manier 
over de toeristische plek
jes in Noord-Holland. 

http://www.stampkids.org


MAXIMA 
Samenstelimg 
Edward Froon 
E mail f2hedwardfroon@hetnet nl 

NIEUWTJES UIT DUITSLAND 

Maximumkarte 01/2011 
Auflage 3 000 Stuck 
www deutschepost de/philatelie 

Duitse maximafilie werd 
twee jaar geleden voor 
het laatst besproken In 
het mei nummer van 2011 
kon het verschijnen van 
officiële maximumkaarten 
van de Duitse Post aange
kondigd worden, m een 
oplage van 3 000 stuks Ze 
zijn prachtig gestempeld 
met een picturaal stempel 
en zijn te herkennen aan 
het label op de achterkant 
(ia) We starten met de 
laatst verschenen officiële 
maximumkaart van de 
vuurtorens bij het stadje 
Putgarten De torens staan 
op de Kaap Arkona op 
het noordelijkste puntje 
van het eiland Rügen m 
de Oostzee Ze verschenen 
eerder op een DDR
postzegel m 1974 waar 
de ligging ook op was 
weergegeven In 1826 werd 
de eerste steen gelegd 
van de Imker kleine toren 
ontworpen door Schinkel 
De 19 meter hoge toren 
kent een lichthoogte van 
66 meter en is 8 zeemijlen 
ver zichtbaar De 35 meter 
hoge toren is in 1905 in ge
bruik genomen heefteen 
lichthoogte van 75 meter 
en IS tot 24 zeemijlen ver 
zichtbaar (1) 

Op de grens van Beieren 
en BadenWurtemberg 
ligt tussen Neurenberg 
en Stuttgart het stadje 
Dmkelsbuhl dat nog een 
geheel ommuurde binnen
stad heeft met veel mid
deleeuwse en renaissance 
gebouwen Het pand op de 
zegel van kaart (2) is het 
hotel Deutsches Haus 
Een van de bekendste 
vakwerkhuizen van Duits
land De keizerburcht van 
Neurenberg van (3) do
mineert de skyline van de 
stad door zijn ligging op 
een uitstekende rots boven 
de stad Keizer Fredenk 
Barbarossa het hier inde 
vroege middeleeuwen een 
van de grootste burcht
complexen van het Heilige 
Roomse Rijk bouwen In 
de noordelijkste stad van 
Duitsland tegen de Deense 
grens ligt de badplaats 
Glucksburg aan de 
Oostzee Het gelijknamige 
Waterslot van (4) werd 425 
jaar geleden gebouwd op 
de resten van een klooster 
Het was rond 1850 de 

geliefde zomerresidentie 
van de Deense Koning 
Fredenk VII Als het slot u 
bekend voorkomt klopt 
dat want het verscheen 
als de zwartviolette 10 
pfennig postzegel in de 
langlopende frankeerserie 
met burchten in 1977 Tot 
zover recente officiële 
maximumkaarten Ze zijn 
gemakkelijk in abonne
ment verkrijgbaar, maar 
als er leuke thema s zijn 
leert de ervaring dat ze 
m de losse verkoop snel 
uitverkocht zijn 

Op 2 januari verschenen 
postzegels met oude kunst 
uit de Berlijnse musea Op 
kaart (5) de Ishtar Poort uit 
het Pergamon Museum De 
kaart toont het 14 meter 
hoge gereconstrueerde 
poortgebouw uit het oude 
Babyion, dat uit de 6e 
eeuwv Chr dateerten 
versierd is met blauwe 
tegels met daarop mytho
logische beesten In 1966 
was deze kunst al op een 
DDRpostzegel versche
nen Hiervan op kaart (6) 
het Leeuwenfries uit de Ba
bylonische processiestraat 
die op de poort uitkomt 
Honderd jaar geleden 
groef de Duitse archeoloog 
Borchardt m de werkplaats 
van de beeldhouwer 
Tutmoses het beroemde 
borstbeeld van Koningin 
Nefertiti op van kaart 
(7) Het IS het topwerk 
van het Altes Museum en 
verscheen eerder m 1988 m 
de frankeerserie beziens
waardigheden van kaart 
(8) Stempeling in Berlijn 
bij de laatste vier kaarten 
spreekt voor zich 
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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. 

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. 

Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst! 

C qoudwisselkantoor 
www.goudwlsselkantoor.nl 

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

* Kantoor Alphen aan den Rijn open: vr. en za. 9.30 -17.00 uur Kantoor Delft open: di. t/m do. 9.30 -17.00 uur 

Goudwisselkantoor 
. r u i m 25 iaar ervaring in qoud, zilver en munten 
. een deskundige en vr i jbl i ivende taxat ie 
. c o n t a n t e betaling of indien gewenst per bank 

. discrete ruimte voor de taxat ie 

. advies in het beleggen van goud e n z Hyer 

Alkmaar 
Kanaalkade 24 
T 072-5117542 

Alphen aan den Rijn* 
Van Boetzelaerstraat 51 

T 0172-497088 

Amersfoort 
Prinses Julianaplein 71 

T 033-4610240 

Amsterdam 
Ceintuurbaan 1 
T 020-4750737 

Apeldoorn 
Stationsstraat 160 

T 055-5217988 

Breda 
Soptiiastraat 11 
T 076-5139001 

Delft* 
Papsouwselaan 293 

T 015-2560505 

Den Bosch 
Orthenseweq 10 
T 073-6100946 

Den Haag 
Valkenbosplein 1 
T 070-3615384 

Dordrecht 
Johan de Wittstraat 166 

T 078-6135115 

Eindhoven 
Leenderweg 150 
T 040-2122297 

Emmen 
Weerdingerstraat 16 

T 0591-615456 

Enschede 
Haaksbergerstraat 133 

T 053-4342447 

Groningen 
Verlengde Hereweg 1 

T 050-5255441 

Goes 
Piet Heinstraat 2b 

T 0113-217666 

Haarlem 
Schoterweg 82 
T 023-5266096 

Heerlen 
Geerstraat 280 
T 045-5743970 

Katwijk 
Tramstraat 112b 
T 071-4071815 

Leeuwarden 
Pier Panderstraat 2 

T 058-2169444 

Nijmegen 
Oranjesingel 12 
T 024-3239128 

Oud-Beijerland 
Molendijk 1 

T 0186-615550 

Rotterdam 
Dorpsweg 74a 

T 010-4803001 

Tilburg 
Ringbaan Oost 98-1 

T 013-5351480 

Utrecht 
Adriaen Beyerkade 32 

T 030-2731740 

www.aoudwisselkantoor.nl facebook.com/ 
qoudwisselkantoor 

Zaandam 
A F de Savornin Lohmanstr 

T 075-6141461 

Zwolle 
Thomas è Kempisstraat 9 

T 038-4543302 

Hoofdkantoor: 
Klaaswaal 

Industrieweg 13 
T 0186-571366 

http://www.goudwlsselkantoor.nl
http://www.aoudwisselkantoor.nl
http://facebook.com/


KNBF 
Samenstelling" 
Koninklijke Nederlandse Bond van Filatclistenverenigmgen 
Postbus 4034,3502 HA Utrecht 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantlaan 11 3526 AK Utrecht 
Tele/oon 0302894290 
Fax 0302800128 
Internet www knbfnl 
Email knbf@knbfnt 

Schriftelijke correspondentie met 
De bestuursleden verloopt via het 
Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Voorzitter: 
Mr Wybo Heere 

Secretaris: 
EricKniese 

Penningmeester: 
Harne lans 

Comffi Isa rissen KNBF: 
John Dehc 

Hans Kraaibeek 

Reinder Lumge 

CornevanZandwijk 

Toegevoegd bestuurder 
Siemon Tuin 

Tot nader order zijn alle bestuursleden 
bereikbaar onder telefoonnummer 
0302894290 
email knbf@knbf nl 

Webmaster KNBFsite 
(www.knbf.nl): 
J Boon 
Email webmaster(Sknbf nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
11 M Pieters 
Telefoon 0715761726 
Materiaalcommissaris 
EicKniese 
zie secretaris 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris 
CHRT Weevers 
Telefoon 0235353624 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat i 
3741 AC Baarn 
Telefoon 0355412526 
Email bibliotheek@knbf n( 
Openingsti)den elke woensdag 
van 10 tot 17 uur 
Op zaterdag 
5 oktober en 7 december 2013 
van 10 tot 12 uur 

Bondsinformatieburcau 
Mr Wybo Heere 
zie voorzitter 

Bondskeuringsdienst 
Voorzttter 
FCW van Beckum 
Keurzendingen svp aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeurmgsdienst 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 0793611910 
Email bonäskeuringsdtenst@planet nl 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

ACHTERHOEK 2013 

Voor de zesde keer werd In 
Gelderland een tentoon
stelling gehouden met 
de naam 'Achterhoek'. De 
eerdere tentoonstellingen 
werden georganiseerd 
door een aantal verenigin
gen samen, maar m 2013 
door één vereniging: de 
Afdeling Achterhoek van 
De Globe. De tentoonstel
ling vond plaats op 8,9 
en 10 maart In de'Van 
Pallandthal' in Varsseveld, 
waar 10 jaar geleden ook 
een dergelijk evenement 
plaatsvond. Het eve
nement was zeer goed 
georganiseerd waardoor 

alles in een gemoedelijke 
sfeer verliep. Naast de 
handelarenstands en een 
leuke hoek voor de jeugd 
een tentoonstellingsge
deelte met inzendingen 
in de categorie 3 en 2. Het 
niveau van de inzendin
gen was hoog, getuige de 
bekroningen die de jury 
toekende. In catego
rie maar liefst twintig 
maal goud! De hoogste 
bekroningen werden in 
categorie 3 verleend aan 
de inzending 'De Sovjet
bezetting van Letland' van 
de heer R.W. van Wijnen 
en 'De zegels Koningin 
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Wilhelmina 1931 en 1933 
fotomontage' van de heer 
H.T. Hospers. De inzenders 
ontvingen de Bondsme
daille in brons resp. de 
medaille van de Globe als 
ereprijs. Mevrouw ).L. van 
StrienVeurtjes ontving 
eveneens een ereprijs voor 
haar inzending'Ven
sters vol lichten kleur'. 
Niet alleen Nederlandse 

MULTIUTERALE 2014 

Info 1 is verschenen 
tevens is de Website 
online. 

De Multilaterale tentoon
stelling 2014 in categorie 1 
van de Bonden Oostenrijk, 
Liechtenstein, Zwitserland, 
Nederland en Duitsland 
vind plaats van 29  31 au
gustus in de Ohrelanderhal 
Haldensleben plaats. 

Het infoboekje Multilatera
le 2014 is zojuist versche
nen. Op 24 bladzijden vind 
men informatie over: 
■ Het tentoonstelhngsre

glement. 
■ Aanmeld formulier voor 

de tentoonstelling en 
literatuur. 

■ Een presentatie van de 

regio. O.a. Haldensle
ben, Maagdenburg en 
Wolfsburg. 

■ Toeristen programma 
■ Aanmeldformulieren 

voor bustochten en 
Hotelreserveringen 

■ Hotellijst en routebe
schrijving. 

Het infoboekje is aan te 
vragen bij Albert Haan, 
Dirk Zweepstraat 5,6464 
GE Kerkrade, 
albert.haan(a)home.nl 
tel. 0455416245. 

Tegelijk is ook de Website 
online geplaatst. Hier vind 
men nog meer gedetail
leerde informatie, diverse 
formulieren, het informa
tie blad in PDF. 

Ook staan hier foto's van 
de regio om Haldensleben, 
die U moeten verleiden 
voor een bezoek aan deze 
omgeving, 

De site is te vinden onder 
deze link: 
www.multilaterale20i4.de 

inzenders deden mee in de 
competitie. In categorie 
2 werden 13 bekroningen 
in goud toegekend. De 
hoogste bekroning werd 
toegekend aan de heer L. 
Sells uit België met zijn in
zending 'Gebruik van Bel
gische Postwaardestukken 
type Houyoux', met liefst 
90 punten! Hij ontving 
voor deze inzending als 
ereprijs de Bondsmedaille 
in zilver. Aan zijn tweede 
inzending, 'Gebruik van 
Publibel briefkaarten 1933
1984', werden eveneens 
90 punten toegekend. De 
heer A. Voorbraak ontving 
de medaille van de Globe 
voor zijn inzending 'British 
Mail overseas 1840 to UPU'. 
In de thematische klasse 
werd een ereprijs toege
kend aan de inzending van 
G. Hülsenbeck uit Duits
land voor de inzending 
'Der Prozess Flora Tosca, 
Puccinis Meisterwerk 
einmall anders erzählt'. De 
organisatie van 'Achter
hoek 2013' mag terugzien 
op een zeer geslaagd 
evenement, dat ondanks 
het gure weer bij vele 
deelnemers en bezoekers 
een warm gevoel heeft 
gegeven. 

De prijs IS van de persoon
lijke postzegel is 8,50 euro 
per vel inclusief verzend
kosten. Het velletje IS te 
bestellen via email 
henkgrievink(Shotmail.com 

VERZAMELEN MET PLEZIER, DAT DOE |E HIER! 

Dit is de slogan die we weer gebruiken op 
POSTEX® 2013 te Apeldoorn. 
Het lijkt ver weg, maar de voorbereidin
gen voor de kwalitatief beste Postze
gelshow zijn in volle gang. Op 1819 en 
20 oktober vieren we deze show voor 
de 15e keer. Voor de derde keer komen 
we dit jaar met een velletje veelkleurige 
postzegels. Tijdens de diverse promotie 
activiteiten kunt u het velletje kopen voor 
€ 10,00 en met vertoon van de ledenpas 
€ 9,00. De losse zegels gaan voor € 1,00 
van de hand. 
Wilt u ze per post ontvangen? Dat is alleen 
mogelijk voor de velletjes. Ze zijn nu te 
koop voor € 11,00 (incl. verzendkosten) 
via email stnicotSkpnplanet.nl. 
Stuur een mailtje en u krijgt alle beno
digde informatie. 

Verzamelen met plezier, dat doe je hieri 

http://www.knbf.nl
http://www.multilaterale20i4.de


FILATELISTISCHE CONTACTGROEP OOST EUROPA 

De vereniging 'Filatelisti-
sche Contactgroep Oost 
Europa' is op 27 november 
1982 in Amersfoort opge
richt en telt nu rond 160 
leden in binnen- en buiten
land. De vereniging is voor 
verzamelaars van postze
gels, stempels en poststuk
ken van één of meer van 
de volgende gebieden die 
in een algemene vereni
ging niet verder komen: 
Polen, Tsjechië, Slowakije, 
Hongarije, Roemenië, Bul
garije, Albanië, voormalig 
Joegoslavië, de voormalige 
Sovjet Unie en de landen 
en gebieden, die vroeger 
in deze gebieden postze
gels hebben uitgegeven of 
dat nu nog, respectievelijk 
weer doen. 

Liefhebbers van (veld) 
post in de Eerste of Tweede 
Wereldoorlog kunnen voor 
veel dingen ook bij de 
vereniging terecht. Maar er 
zijn tal van andere onder
werpen, die zeer de moeite 

waard zijn, bijvoorbeeld 
lokale zegels, de inflatiepe
riodes in verschillende lan
den, de postgeschiedenis 
van een stad, spoorweg-
post, de censuur tijdens en 
kort na de beide wereld
oorlogen of de verschil
lende tandingen, kleuren 
en papiersoorten van een 
bepaalde serie zegels. 

De vereniging stelt zich ten 
doel om het verzamelen 
van postzegels, poststuk
ken en afdrukken van 
poststempels van de Oost 
Europese landen en gebie
den te bevorderen en de 
kennis hiervan te verdie
pen en te verbreden. 
Meerdere leden schrijven 
lezenswaardige artikelen in 
ons tijdschrift 'Oost Europa 
Filatelie', dat vier maal 
per jaar verschijnt. Daarin 
wordt ook op nieuw ver
schenen literatuur attent 
gemaakt, leder lid heeft 
het recht om één maal per 
jaar een gratis ruiladver-

"-"""---'• 
tentie te plaatsen. 
De verenigingsveilin
gen mogen zich in een 
goede belangstellingvan 
zowel bieders in de zaal 
als schriftelijke bieders 
verheugen. 
De tijdschriften van bui
tenlandse zusterverenigin
gen, die de vereniging in 
ruilabonnement ontvan
gen, liggen ter inzage op 

de leestafel. Op verzoek 
kunnen uit deze publica
ties tegen kostprijs kopieën 
voor u worden gemaakt. 
De vereniging kent een 
rondzendverkeer, waar
voor leden zegels en post
stukken kunnen inleveren. 
Vier maal per jaar houdt de 
vereniging een bijeen
komst in de zaal 't Vogel
nest bij de Zuiderkapel aan 

de Boslaan 1 in Bilthoven, 
telkens op een zaterdag 
van 10 tot 16 uur. Daar 
wordt in een gemoedelijke 
atmosfeer geruild, over 
de hobby gepraat en ook 
gekocht en verkocht. De 
bijeenkomsten worden 
door veel leden bezocht. 
Informatie over de 'Filate-
listische Contactgroep Oost 
Europa' kunt u per e-mail 
verkrijgen van de secre
taris van de vereniging: 
secretaris@fcoe.nl. En kijkt 
u eens op de website van 
de vereniging: 
www.fcoe.nl. Wellicht iets 
voor u? 

Paul Walraven 

iZUIDGRZGGHUSGUn GflKHUIZGn 
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catawiki catawiki.ni 
catawiki.be 

Wekelijkse 
postzegelveiling! 

Online bieden vanaf vrijdag 

Kavels lopen op dinsdag en 
donderdag af vanaf 20:00 uur 

Aanbod van professionele en 
particuliere aanbieders 

Tevens elke week een grote 
Muntenveiling 

,..m^. 
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Nu te koop: Cd-rom 'Filatelie 
Irgang 2012'. Alle elf edities uit de jaargang 2012 

gedigitaliseerd. Als u deze Cd-rom wilt bestellen, kunt u € 10 
overmaken op ING-rekening 706968 ten name van de penningmeester 

van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie in Leiden, 
onder vermelding van 'Jaargang 2012 op Cd-rom'. 

Let op: vermeldt bij uw overschrijving naar welk adres de Cd-rom 
moet worden gezonden. De toezending kan enige tijd in beslag nemen. 

cdtawiki.nl/postzegelveiling 

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

'S Werelds grootste catalogus & veilinghuis voor verzamelaars 

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

__j of info@)bureaudetroye.nl 

mailto:secretaris@fcoe.nl
http://www.fcoe.nl
http://catawiki.be
http://cdtawiki.nl/postzegelveiling


WIJ LAZEI VOOR U 
Samenstellmg: 
Nederlandse tijdschriften: John Dehé, |ohndehe@gmail.coni 
Buitenlandse bladen: Edwin Muller, edwin.muller@kpnmail.nl 

BINNENLANDSE 
BLADEN 

Al 25 jaar boeiend 
In februari 1988 kwam 
het eerste nummer van 
Thema uit. In februari 2013 
zijn we 25 jaar verder. De 
thematische filatelie heeft 
in die jaren een flinke ont
wikkeling doorgemaakt, 
maar de Nederlandse 
Vereniging voor The
matische Filatelie is nog 
springlevend, net als het 
verenigingsblad. Henk van 
Zutphen, hoofdredacteur, 
schrijft: 'Zeer regelmatig 
krijgen we complimenten 
over de inhoud en de 
uitvoering van het blad. 
Daar is de redactie uiter
aard heel blij mee en we 
beloven ons best te doen 
om met de hulp van alle 
medewerkers en auteurs 
de standaard van Thema 
ten minste zo hoog te 
houden als hij nu is.' 
Ook voor de eerste afleve
ring van de 26e jaargang 
zijn complimenten op 
zijn plaats. Traditionele 
onderwerpen als bloemen, 
vogels en sport bieden 
kennelijk nog steeds 
inspiratie voor nieuwe 
verhalen. Zoals gebruike
lijk zijn alle artikelen ruim 
en full colour geïllustreerd. 
)an Botman maakt zijn 
50e wandeling door de 
literatuur. Deze keer doet 
hij Bosnië-Herzegovina, 
Kroatië en Roemenië aan. 
Johan Diesveld schrijft over 
margarine ('Een volwaar
dige voedselbron'). Het 
leerzame verhaal begint 
met een broodsmeersel 
voor de legers van Napo
leon. Dat werd 'uitgevon
den' door de Fransman 
Hippolyte Mège-Mouriès, 
die zijn patent doorver
kocht aan de Nederlander 
Anton Jürgens. Diesveld 
illustreert zijn verhaal met 
veel filatelistische elemen
ten: (frankeermachine) 
stempels, zegels, perfins, 
postwaardestukken, publi-
bels, enz. Op dezelfde ma-

; - nier schreef Piet de Koning 
• «M een tweede aflevering over 
]— de landbouw als scha-
iS kei in de voedselketen. 

Hij wordt in Thema ook 
uitgebreid geïnterviewd. 
Wobbe Vegter zette een 
mooi stuk over Hollerith op 
papier, een computerheld 
uit het verleden. Wil
lem Hogendoorn belicht 
vanonder zijn politiepet 
het verschijnsel genocide. 
Gruwelijk, actueel en the
matisch mooi uitgewerkt. 
Zie ook: www.nvtf.nl 

Lezen helpt 
Aflevering 149 van Het 
Noorderlicht, het mooie 
kwartaalblad van de 
Nederlandse Filatelis
tenvereniging 'Skan-
dinavië', heeft een hoog 
literatuurgehalte. We 
treffen er besprekingen 
in aan van de Norgeska-
talogen 2013 en van het 
Filatelistisch Jaarboek 2012. 
Ton Steenbakkers schrijft 
over dat jaarboek: 'Een 
boek dat ieder najaar weer 
verschijnt. Zo zeker als de 
eerste herfststormen. En 
als ik dit schrijf, giert er 
een wind langs het huis, 
maar het is inmiddels 

doet ook de WLVU van Het 
Noorderlicht: besprekin
gen van recent verschenen 
verenigingsbladen en 
tijdschriften. 
In dit nummer ook een 
artikel van Wiebe ten 
Wolde over de Inlands 
Banan, spoorverbindingen 
door Midden- en Noord-
Zweden. Aan de orde 
komen onder meer de 
moeilijke omstandigheden 
bij de aanleg, waarbij het 
(overvloedige) gebruik 
van brandewijn als een 
vereiste werd gezien, tot 
groot verdriet van de 
Geheelonthoudersbond. 
Ten Wolde staat ook stil bij 
enkele bijzondere plaatsen 
langs de route, zoals Lesjö-
fors. Daar werd al in 1680 
een hoogoven gebouwd 
door Louis de Geer, 'de va
der van de Zweedse indu
strie', en nakomeling van 
een Nederlandse familie 
die zich vijftig jaar eerder 
in Zweden had gevestigd. 
Lezen verdiept uw kennis 
van de wereld. Website: 
www.nfvskandinavie.nl 
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december. Maar dat kan 
bij een boekwerkje als dit. 
Het bevat tijdloze artike
len.' Wel is kennis van de 
Noorse taal nodig om de 
strekking van die artikelen 
te kunnen volgen. 
Henk Burgman verzorgt 
de rubriek Boekbespre
kingen. Ook hier komen 
recent verschenen catalogi 
aan de orde, maar ook 
een publicatie over de 
Fodpost van Kopenhagen 
(1806-1876). De Fodpost 
was een private ondierne
ming die zich bezighield 
met de postbezorging in 
Kopenhagen, onder de 
supervisie van het plaat
selijke Koninklijke Deense 
postkantoor. Burgman 

Van kunst tot Pasen 
USCA POST heeft altijd 
een gevarieerde inhoud. 
Dit blad bedient zowel de 
verzamelaars van de USA 
als van Canada met goed 
leesbare (en mooi geïllu
streerde) artikelen, waarin 
moderne én klassieke 
filatelie aan bod komen. 
Adri Veenstra schreef 
een uitgebreid stuk over 
de Group of Seven, een 
gezelschap van geestver
wante Canadese schil
ders. Zij hebben vooral 
naam gemaakt met hun 
landschapskunst, die op 
verschillende Canadese 
postzegels te bewonderen 
is. Het Groninger Museum 
wijdde vorig jaar een 

tentoonstelling aan deze 
kunstenaarsgroep, die in 
de eerste decennia van de 
20e eeuw actief was. 
Arnold van Herk belicht de 
Amerikaanse paaszegels 
(Easter Seals, een stiefkind 
van de filatelie). Het gaat 
om sluitzegels, die net als 
de veel bekendere Christ
mas Seals werden uitgege
ven door liefdadigheidsin
stellingen. De kerstzegels 
hebben een plaats in de 
Scott-catalogus gekregen, 
maar de paaszegels wor
den daar niet genoemd. 
Van Herk gaat in op de 
achtergronden van deze 
zegels -speciaal uitgege
ven voor mensen met een 
lichamelijke handicap- en 
laat zien dat we hier te 
maken hebben met een 
heel interessant verzamel-
gebied. 
Mooi is ook het verhaal van 
Theo van der Caaij over 
een Nederlandse ansicht
kaart met nieuwjaarswens, 
verstuurd in december 
1901 van Nijmegen naar 
Idaho. De geadresseerde 
kon niet bereikt worden en 
daardoor maakte de kaart 
een flinke reis per stoom
boot, trein en postkoets en 
weer teug naar huis, meer 
dan 16.000 kilometer 
voor 5 cent. De kaart werd 
geanalyseerd door een 
klein maar enthousiast 
studiegroepje binnen de 
vereniging, dat zich vooral 
boog over de afgelegde 
route en een interpretatie 
van de poststempels. En zo 
valt er in USCA POST nog 
veel meer te genieten. De 
vereniging heeft ook nog 
een mooie website en een 
uitgebreide bibliotheek: 
www.usca.nl 

Mannen met snorren 
De Nieuwsbrief van 
de Vereniging van 
Postzegelverzamelaars 
Tilburg (V.P.T.) is altijd 
goed voor een leerzaam. 

geïllustreerd verhaal. De 
geschiedenis van de oude 
Duitse staten kwam al eens 
uitgebreid langs, maar 
ook Hitler en Stalin waren/ 
zijn onderwerp van mooie 
historisch-filatelistische 
verhandelingen. Ton Smul
ders laat daarbij zien dat 
je zelfs van relatief'uit
gekauwde' onderwerpen 
nog een prima leesbaar 
verhaal kunt maken. 
De auteur hanteert daarbij 
een beeldend taalge
bruik ('psychopaat uit 
het Moffenrijk') en een 
opmerkelijke selectie van 
onderwerpen. Naast een 
beschrijving van Hitlers 
opkomst en greep naar de 
macht, passeren ook diens 
edele delen, zijn infanti
lisme, seksleven, drugs
verslaving en pedofiele 
neigingen de revue. Ook 
een mogelijke homoseksu
ele geaardheid blijft niet 
onbesproken. 

In april 2013 is Smul
ders begonnen met een 
vierdelige serie over Stalin 
('De priesterstudent die 
dichter, gangster en dic
tator werd'). Die noemde 
zichzelf 'de man van staal'. 
Volgens Smulders koos hij 
deze nogal opscheppe
rige benaming pas nadat 
hij zich van meer dan 50 
andere schuilnamen had 
bediend. 'Gegoochel met 
misleidendenamen had 
Jozef Stalin eerder nodig 
als dekmantel voor allerlei 
rotstreken. In het tsaris
tische Rusland werden 
criminelen gewoonlijk 
verbannen naar onher
bergzame oorden (het 
verre Siberië bijvoorbeeld) 
waaruit het makkelijk 
ontsnappen was. Terug 
in het oude milieu was 
een andere identiteit dan 
noodzakelijk.' Enkele keren 
maakte Stalin gebruik 
van vrouwenkleren om 
arrestatie te ontkomen. 
'Knap voor iemand met 
zo'n snor.' 

mailto:edwin.muller@kpnmail.nl
http://www.nvtf.nl
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Smulders belooft na Stalin 
nog wat leuke thema's 
in het vat te hebben: 
fabelwezens en de Oran
jes. Ik denk dat dat twee 
verschillende onderwer
pen zijn. Meer informatie? 
www.vpttilbura.nl 

Uit Beveland 
Ongetwijfeld bloeit er 
ook in Zeeland een rijk 
filatelistisch leven, maar 
de bewijzen daarvan in de 
vorm van verenigingsbla
den hadden mij nog niet 
bereikt. In die leemte is nu 
voorzien. Postzegelver
eniging De Bevelanden 
verraste mij met een 
aantal afleveringen die 
met elkaar een mooi beeld 
geven van het clubblad. 
De Bevelanden verwijst 
uiteraard naar Noord en 
ZuidBeveland, de vereni
ging houdt haar maan
delijkse bijeenkomsten in 
Kloetinge. Er is een mooie 
website: www.postzegel
clubdebevelanden.nl. 
De decemberaflevering 
bevat onder meer wat 
suggesties over het aan
schaffen van dure zegels 
in wat mindere kwaliteit: 
'Het voordeel van een dure 
zegel in mindere kwaliteit 
is natuurlijk de aanschaf
prijs. Bovendien heb je dan 
het vakje gevuld in het 
album. Maar...het plezier 
dat je van die aankoop 
hebt, zal nooit dat plezier 
kunnen evenaren dat je 
kunt hebben van een zo'n 
zegel in een mooie kwali
teit. Ook zal blijken dat bij 
verkoop die dure zegel een 
dure aankoop is geweest. 
Zeker tegenwoordig is er 
veel vraag naar dure en 
zeldzame zegels, maar 
wel in een goede tot luxe 
kwaliteit.' Koop met je 
hart, luidt het advies. 
In het januarinummer 
onder meer een stukje 
(auteur?) over de kinder
zegels van 1972. Van deze 
serie bestaan een aantal 
schetsen. De schetsen 
zijn samengesteld uit 
foto's, calqueerpapier 
en karton. Het Museum 
voor Communicatie (het 

Blatelistenvereniging 

'De Bevelanden' 

vroegere Postmuseum) 
heeft 6 schetsen van deze 
serie, die een mooi inzicht 
geven in de ontstaansge
schiedenis van de zegels. 
Er is een verwijzing naar de 
webpagina www.geheu
genvannederland.nl. 'Hier 
zijn van alle Nederlandse 
zegels ontwerpen en proe
ven te zien; voor de ware 
postzegelliefhebber een 
echte aanrader!'Net als 
in veel andere bladen be
steedt de redactie (in het 
maartnummer) aandacht 
aan het ongeldig verklaren 
van de frankeerzegels met 
de waardeaanduiding in 
guldens vanaf 1 november 
2013. Advies uit Zeeland: 
pak deze kans en ga aan 
de slag met mooi gefran
keerde brieven en kaarten. 
In de volgende af evering 
van WLVU zal ik wat meer 
aandacht schenken aan de 
reacties op het beëindigen 
van de frankeergeldigheid 
van de guldenzegels. 

BUITENUNDSE BLADEN 

Studiekring Antwerpen 
Laatst raakte ik in België in 
gesprek met een filate
list. Of ik wel eens van de 
studiekring Antwerpen 
had gehoord. Ik ben een 
groot liefhebber van de 
diverse lokale Belgische 
verenigingen en mag ik 
graag hun bladen lezen. 
Deze kende ik nog niet, 
dus een proefexemplaar 
was welkom. Voor mij ligt 
het februarinummer van 
het verenigingsblad. Het 
hoofdartikel gaat dit maal 
over de Belgische post in 
China. Halverwege de 19e 
eeuw waren veel Europese 
mogendheden op zoek 
naar gebiedsuitbreiding 
over zee. Zo ook België. Na 
de opiumoorlog (1839
1842) werd China verplicht 
5 grote havens open te 
stellen voor de westerse 
mogendheden. Ook de 
Belgische koning Leopold I 
besloot een kleine legatie 
in Peking op te richten. Dit 
was de eerste van een vijf
tal pogingen om te komen 
tot een Chinees koloniaal 
avontuur. De belangrijkste 
concessie werd op 16 au
gustus 1902 verkregen met 
maar liefst 46 hectare nabij 
Tientsin. Nu was China tot 
1914 geen lid van de UPU. In 
de praktijk betekende dit 
dat de Chinese posterijen 
geen postale verbindin
gen van betekenis met 
het buitenland hadden. 
De Europese mogend
heden openden daarom 
eigen postkantoren in de 
plaatsen waar ze actief 
waren. Deze hadden vaak 

eigen zegels en stempels. 
België heeft dit overwogen 
voor Tientsin en Peking, 
er zijn zelfs opdrukze
gels voorbereid, maar er 
werd uiteindelijk gewoon 
gebruik gemaakt van de 
Duitse, Franse, Engelse, 
Russische en Japanse kan
toren. Het artikel toont een 
keur aan brieven welke via 
de verschillende kantoren 
zijn verzonden alsmede 
proeven van de opdrukze
gels. Kortom een prachtig 
artikel met slechts een 
nadeel: wat jammer dat we 
al deze fraaie stukken niet 
in kleur kunnen zien. 

Toeval? Vandaag ontving 
ik een dikke enveloppe 
met bladen van onze nieu
we hoofdredacteur en wat 
schetst mijn verbazing? 
Daarbij zit het maartnum
mer van het Antwerpse 
blad. Het hoofdartikel is 
dit maal bijzonder interes
sant voor Nederlandse 
lezers. Als op het einde 
van 1944 de jaarblokken 
van het korte balk stempel 
van de kantoren in bevrijd 
Nederland dienen te 
worden vervangen heeft 
de post een probleem. De 
jaarblokken worden ge
produceerd in bezet Noord 
Nederland. Als noodop
lossing wordt besloten 
deze in België te bestel
len. Deze wijken echter af 
van het eerder gebruikte 
type. Het Belgische type 
heeft namelijk een open 
cijfer 4 in plaats van een 
gesloten zoals gebruikelijk 
in Nederland. In het artikel 
wordt een aantal poststuk
ken uit bevrijd Nederland 
getoond waarop deze 
stempels worden gebruikt. 

Het lidmaatschap van 
deze Belgische vereniging 
is sympathiek geprijsd. 
Voor 22 euro per jaar krijgt 
u 10 keer een tijdschrift 
opgestuurd. Mocht u in de 
buurt wonen, dan is het 
bezoeken van de verga
deringen zeker een optie. 
Voor meer informatie 
verwijzen we u naar: 
mare.symens(5)gmail.com. 

Het Duitse bondsblad 
Philatelie (www.bdph.de) 
besteedt in zijn maart
nummer aandacht aan de 
post in de laatste dagen 
van het Nationaal Soci
alistisch bewind. Op zijn 
hoogtepunt in 1942 reikte 
het Reich van de Pyre
neeën tot aan de Wolga. 
Eind 1944 was men eigen
lijk al weer terug bij de 
traditionele grenzen van 
Maas tot Memel. Niette
min draagt een getoonde 
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brief ook op 6 september 
1944 een trots stempel 
"Malmedy  Heimkehr ins 
Grossdeutschen Reiches". 
De ontvanger heeft de 
brief vermoedelijk niet in 
ontvangst kunnen nemen, 
want reeds 3 dagen later 
was de stad bezet door de 
geallieerden. In het artikel 
worden meer van deze 
brieven getoond, opval
lend is het Finanzamt waar 
een arbeider uit het reeds 
in januari 1945 bevrijde 
Katowice in april een brief 
krijgt toegestuurd met 
betrekking tot zijn salaris. 

van de Weimar republiek. 

Als er een prijs zou bestaan 
voor de lelijkste zegels 
ooit, dan zouden de Franse 
strafportzegels uit 1859 een 
goede kans maken deze te 
winnen. Deze zegels waren 
dan ook niet ingevoerd om 
verkocht te worden aan 
het grote publiek, maar 
waren bedoelt voor intern 
gebruik. Ze vinden hun 
oorsprong in de gewoonte 
om brieven ongefrankeerd 
te versturen aan de ontvan
ger, die de portokosten zou 
betalen. Dit was in die tijd 
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Verder In het blad een 
boeiend artikel over de 
post in Polen in 1919. Reeds 
op 8 januari wordt aan de 
Duitse regering mede
gedeeld dat de macht in 
grote delen van Pruisen 
wordt overgenomen door 
de Poolse volksraad. Dit 
is zo plotseling, dat de 
post er duidelijk niet op is 
voorbereid. De stempels 
zijn Duits, de zegels zijn 
Duits en de tarieven zijn 
nog steeds binnenlands. 
De eerste maanden zien 
we dan ook alleen brieven 
met Duitse frankeringen, 
later verschijnen Poolse ze
gels maar ook brieven met 
mengfrankeringen. Dit is 
niet alleen met de Germa
nia zegels maar ook met 
de Duitse uitgifte ter ere 

nog erg gebruikelijk, het 
vooruit betalen van port 
met een zegel werd soms 
zelfs als onbeleefd gezien; 
net als of de ontvanger 
geen geld zou hebben om 
de portokosten te betalen. 
De portzegels werden inge
voerd zodat aan het aantal 
verbruikte zegels kon wor
den gezien hoeveel geld 
er was ontvangen door de 
postbode. Pas later kregen 
de portzegels de bekendere 
functie als strafportzegel. 
Het Franse blad Timbres 
(www.timbresmag.com) 
van maart 2013 besteedt 
aandacht aan deze emissie. 
Hierbij wordt een aantal 
brieven getoond waarbij 
de zegels op verschillende 
wijze zijn gebruikt. 
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CROCIERA AEREA DEL 
DECENNALE1933 

PAUL DAVERSCHOT ERMELO - LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

Italo Baibo 
In Italië kv/am In 1922 de fascis
tische partij van Mussolini aan 
de macht. Balbo was lid van het 
Quadrunvirato (Viermanschap) 
van de partij en kreeg daardoor 
belangrijke posities in het regiem. 
In 1926 werd hij staatssecretaris 
voor Luchtvaart en begon met 
grote voortvarendheid aan de 
opbouw van de In 1923 opgerichte 
Regia Aeronautica, de Italiaanse 
Luchtmacht (afb. 1). In 1928 en 
1929 organiseerde hij rondvluch
ten met grote formaties vllegbo-
ten langs steden In het weste-

Ter gelegenheid van de tiende verjaardag van de 

Italiaanse luchtmacht vertrok op 1 juli 1933 een formatie 

vliegboten onder leiding van generaal Italo Balbo uit 

Italië naar de USA. Doel van de vlucht was het prestige 

van het Italiaanse fascistische regiem in de wereld te 

vergroten door een vlucht over de Atlantische oceaan 

naar de wereldtentoonstelling Century of Progress in 

Chicago. De vlucht trok grote belangstelling en kreeg 

overal veel bewondering. 

Ijjke en oostelijke Middellandse 
Zeegebied en in 1930-1931 vloog 
hij met 16 vliegboten over de 
Zuid-Alantische Oceaan naar Rio 
de Janeiro. Hoewel Balbo slechts 
een spoedopleiding voor piloot 
had gevolgd, had hij in elk geval 
genoeg ervaring om deze vlucht 
heen en terug over de Noord-
Atlantische Oceaan te organiseren 
en uitte voeren. 

Prestige en propaganda 
Het buitenlandse beleid van Mus
solini was gericht op uitbreiding 
van de Italiaanse invloed in lan

den rond de Middellandse Zee en 
het verhogen van het prestige van 
het fascistische regiem overal ter 
wereld. In 1933 werd het tienjarig 
bestaan van de Regia Aeronau
tica gevierd en de vlucht naar de 
wereldtentoonstelling in Amerika 
paste daarmee geheel bij het 
beleid van de partij. 

De heenvlucht 
Na twee jaar van voorbereiding 
vertrok de formatie uit Orbetello, 
ten noorden van Rome. De vlucht 
naar Chicago werd gepland In 
zeven trajecten van Orbetello, via 

Amsterdam, Londonderry, 
Reykjavik, Cartwright, Shediac en 
Montreal, de laatste drie in 
Canada, naar Chicago (afb. 2). 
Voor deze vlucht werden 25 
vliegboten ingezet, Inclusief een 
reservetoestel, van het type 
Savoia-Marchetti S-55X, een 
verbeterde versie van de 
S-55A, die in 1931 voor de vlucht 
over de Zuid-Atlantische Oceaan 
was gebruikt (afb. 3). Elk toestel 
had een bemanning van 4 of 5 
man, totaal 103 man. De formatie 
werd Ingedeeld in vier groepen 
van zes vliegtuigen en aangeduid 
met de kleuren zwart, groen, wit 
en rood, resp. de kleuren van het 
fascisme en van de nationale vlag. 
Elk toestel kreeg de registratie van 
de eerste vier letters van de naam 
van de vllegtulgcommandant 
(afb. 4). De enige uitzondering 
was het vl legtuig van kapitein 
Baldini dat de registratie l-DINI 
kreeg, omdat de registratie l-BALD 
verwarring kon geven met het 
toestel van generaal Balbo, de 
l-BALB. De eerste tussenlanding 
werd gemaakt in Amsterdam, waar 
de vliegboten landden op het IJ bij 
Schelllngwoude. Bij de landing 
verongelukte de eerder genoemde 
l-DINI, waarbij een bemanningslid 
om het leven kwam. De plaats in 
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afb. 4 De samenstel
ling van de formatie. 

Het reservevliegtuig, de 
l-MARI, werd ingedeeld hij 

de laatste groep 

afb. I Generaal Italo t 
1896 -1940 

afb. 3 De vliegboten 
werden met een trolley 

of met een kraan op het 
water gezet 

afb. 2 De route van de 
vluci)t naar Amerika en 
terug naar Italië 
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afb 6 Aankomst van de vlieghoten bij Cartwright in Labrador 
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afb 7 In Chicago werd jth Street 
omgedoopt in Balbo Avenue 

afb 13 14 en is 
Ook in enkele 
voormalige 
Italiaanse 
gebieden werden 
zegels voor deze 
vlucht uitgeven 

de formatie werd ingenomen door 
hetreservevliegtuig, delMARI In 
Amsterdam werden Balbo en de 
zijnen ontvangen door burge
meester W de Vlugt (afb. 5) De 
volgende dag, 2 juli, vloog de 
formatie verder naar Londonderry 
Vanwege slecht weer en mist kon 
pas op 5 juli naar Reykjavik 
worden gevlogen Om dezelfde 
reden vloog men pas na een week, 
op 12 juli, naar Cartwright, het door 
mist en ijsbergen gevaarlijkste 
traject van de vlucht (afb. 6) 
Daarna ging het sneller, op 13 juli 
naar Shediac, op 14 juli naar 
Montreal om tenslotte op 15 juli 
onder grote belangstelling in 
Chicago te arriveren Daar volgden 
enkele drukke dagen met recepties 
en diners Het enthousiasme van 
de autoriteiten en bevolking was 
zo groot dat een monument werd 
geplaatst met de inscriptie "This 
monument has seen the glory of 

the wings of Italy led by Italo 
Balbo July ;j 1933 en bovendien 
werd een straat naar Balbo 
vernoemd (afb. 7) Tijdens de Cen
tury of Progress konden de 
bezoekers ook enveloppen met 
een speciaal cachet kopen en 
verzenden (afb. 8) 

Bijzondere zegels 
In Italië werden op 20 mei 1933 
speciale zegels uitgegeven voor 
frankering van de mee te nemen 
poststukken In totaal werden 
10 000 vellen van 20 triptieken in 
twee verschillende types gedrukt 
Het linkerdeel van de triptiek kan 
worden beschouwd als een vignet 
voor aantekenen en expresse en 
op dit deel werden de registraties 
van de vliegtuigen gedrukt Om
dat een vel uit slechts 20 zegels 
bestond, werden 4 vliegtuigre
gistraties en dat van het reserve
vliegtuig met gebruikt Dezegel 

m het midden (koning Victor 
Emanuel III) was het normale 
tarief en de zegel rechts voor 
het tarief voor deze vlucht naar 
landen binnen Europa (19,75 Life) 
of het tarief buiten Europa (44,75 
Lire) (afb. 9 en 10) Voor fran
kering van officiële poststukken 
werden triptieken uitgegeven in 
afwijkende kleur en met tweemaal 
de opdruk5f/?K/Z/0 Dl STATO 
(afb. 11 en 12) Van deze zegels 
werden er 5000 gedrukt, waar
van ca 200 werden gebruikt Ook 
op de voormalige Italiaanse eilan
dengroep Egeo in de Egeische Zee 
werden de triptieken uitgegeven 
met alleen de opdruk ISOLE ITALI
ANS DELL EGEO In de voormalige 
Italiaanse gebieden Cyrenaica en 
Tripolitanie werden losse'zegels 
uitgegeven, vergelijkbaar met het 
rechterdeel van de triptiek maar 
met andere afbeeldingen 
(afb. 13,14 en 15) 

De brieven 
De m Italië aangeboden post
stukken kregen het plaatselijke 
poststempel terwijl alle in Rome 
aangeboden brieven werden 
behandeld op het hoofdpostkan
toor of het ministerie van Lucht
vaart Alle poststukken werden 
verzameld in Rome en kregen 
een speciaal stempel waarin een 
afbeeldingvan viervliegbotenen 
heXfascio littorio, het symbool 
van het Italiaanse fascisme, en 
de datum GIUCNO 1933 XI Dit 
stempel (het vertrek was oor
spronkelijk in juni gepland) werd 
in verschillende kleuren geplaatst 
(afb. 16) Soms frankeerde een 
enthousiaste afzender de brief 
met beide triptieken (afb. 17) 
Uitemdelijkwerden vanuit Italië 
3496 poststukken meegegeven, 
waarbij elke vliegboot een zak 
met post vervoerde Alle officiële 
post zoals aan de burgemees

afb II en Q Triptiek in afwijkende kleur 
voorfrankering van officiële post van de 
Italiaanse overheid Deze post werd ver

voerd in het vliegtuig van Balbo de I BALS 

afb 9 en 10 De zegels 
tonen resp een afbeelding 
die gelijkenis toont met 
het fresco Aurora van 
Cuido Rem uit 1613 en een 
voorstelling van een aantal 
vliegtuigen tussen het 
Colosseum in Rome en de 
skyline van Chicago 
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ters van de landingsplaatsen en 
andere overheidsfunctionarissen, 
werd vervoerd m het vliegtuig 
van Balbo De postzak uit de m 
Amsterdam verongelukte lDINI 
kon worden gered en werd door 
het reservevliegtuig, de lMARI, 
overgenomen In Amsterdam wer
den 207 poststukken afgegeven 
en werden, behalve uit Nederland 
en andere Europese landen, 127 
brieven meegegeven met be
stemming Reykjavik en plaatsen 
m Amerika (afb. 18,19 en zo) 
Op IJsland werden voor franke
ring drie zegels uit een lopende 
uitgifte voorzien van de opdruk 
Hopflug Itala (afb. 21) Behalve 
de bijzondere postzegels kwamen 
m Italië ook diverse vignetten op 
de markt (afb. 22) 

De terugvlucht 
Na een verblijf van vier dagen 
m Chicago vertrok de formatie 
op 19 juli naar New York, waar ze 
uitbundig werden verwelkomd 
met kanonschoten (afb. 23 en 
24) De bemanningen werden 
vereerd met een tickertape 
parade op Broadway en kregen 
onder meer een excursie naar de 
Niagara watervallen Op 25 juli 
vloog men (weer) naar Shediac 
en de volgende dag naar Shoal 
Harbour op Newfoundland Het 
was de bedoeling om vandaar op 
27 juli via Ierland terug naar Italië 
te vliegen, maar door het slechte 
weer op het traject naar Ierland 
moesten de vliegtuigen vele da
gen 'aan de grond' blijven Balbo, 
die met langer wilde wachten op 
goed weer, besloot na een week 

via de Azoren terug te vliegen 
(afb. 25) Op 8 augustus vertrok 
de formatie op het langste traject 
van de hele vlucht 2460 km De 
volgende dag vertrok de for
matie naar Lissabon Bij de start 
verongelukte de lRANI waarbij 
wederom een bemanningslid 
het leven verloor Van Lissabon 
vlogen de resterende 23 vliegbo
ten op 12 augustus langs Gibraltar 
naar Italië, waar ze landden aan 
het Lido dl Roma bij Ostia 

Retourpost 
Voor frankering van post met de 
terugvlucht waren m Italië geen 
andere zegels voorzien, maar 
m Amerika werd een drukkerij 
gevraagd om de resterende vellen 
met triptieken te bedrukken met 
VOLODI RITORNO NEW YORK-

ROMA {Afb. z6) De Postmaster 
General aarzelde echter met zijn 
toestemming om deze Italiaanse 
(buitenlandse) zegels te doen 
afstempelen Dat duurde zo lang 
dat Balbo afzag van het gebruik 
van de zegels Post vanuit Ame
rika werd derhalve gefrankeerd 
met Amerikaanse zegels Alle 
brieven, inclusief trajectpost, ont
vingen het officiële ronde cachet 
ITALIAN AIR CRUISE / CHICAGO
ROMA of NEW YORKROMA 
(afb. 27 en 28) Op Newfound
land werd vooruitlopend op de 
aankomst m Shoal Harbour een 
gangbare zegel voorzien van 
de opdruk 1933GEN. BALBO
FLtGHT$4.50 De zegels werden 
op 24 juli uitgegeven m blokken 
van 4, in totaal 8000 zegels Na 
aankomst m Ostia kregen alle 

afb 16 Alle brieven 
kregen het bijzondere 

stempel CROCIERA 
AEREA DEL DECENNALE 

/ITALIA NORD 
AMERICA met de 

datum GIUONO m3 XI 
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afb 17 Voor post naar Hadlow m Engeland (met in Oer 
maniaO was de triptiek rechts op de envelop voldoende 

geweest Deze brief werd in Londonderry uitgeladen 
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afb 18 Leuk maar overgefrankeerd met 2/1 cent Het Nederlandse tarief 
naar Amerika bedroeg Fl 627/1 De bi/geplakte triptiek werd door de PTT met 

afgestempeld en met blauw potlood omlijnd 

PAR AV ON PAR AVfON PAR AV ON PAR AViON PAR AVION PAR AV ON PAR AViON 

ISLUm  g.S.A. 

R Reykjavik 
Nr 17 

Ur. 3.0. Uarsh, 
18, Cherzy Street, 
xtahwsy, S.J . , U.S.A. 

afb 19 en 20 Het tarief voor IJsland 
was Fl 3 02V1 Deze brief was echter 
open en bevatte drukwerk daarom 

correct gefrankeerd met Fl 2 92'A 

afb 21 Het IJslandse tarief voor brieven met deze vlucht bedroeg 16 
Kronen Daartoe werden voor frankering drie zegels uit een lopende uit 
gifte bedrukt met Hopflug Itala Voor het aantekenrecht van soAurar 

afb 22 Enkele van de verschillende vignetten van de vlucht 
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«ƒ6 23 en 24 De aankomst m New /ork werd 
met grote koppen m de krant gemeld 
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afb 23 Hermnenngszegel 
De Azoren zijn een autonome 

provincie van Portugal 

I 
afb 2S De triptieken met VOLO Dl RITORNO werden met gebruikt 

poststukken het bijzondere stem
pel dat eerder werd geplaatst 
op de brieven bij vertrek uit 
Italië, maar nu zonder de datum 
CIUCNO1933 XI en tevens een 
bijzonder aankomststempel 
Croaera Aerea del Decennale / 
Udo dl Roma (afb. 29 en 30) 

Epiloog 
Balbo en de zijnen werden uiter
aard op grootse wijze en met veel 
ceremonieel m Rome ontvangen 

Mussolini had zijn doel bereikt en 
bevorderde Balbo tot Lucht
maarschalk, een tot dan niet 
bestaande rang in de Italiaanse 
luchtmacht Het succes en de 
bewondering voor Balbo voelde 
Mussolini echter als een bedrei
gmg voor zijn positie en in 1934 
werd Balbo weggepromoveerd 
als gouverneur van de Italiaanse 
kolonie Libie In 1940 koos Italië 
dezijde van NaziDuitsland Balbo 
was daar zeer op tegen waardoor 

de verhouding met Mussolini er 
met beter op werd Op 28 juni 
1940 kwam Balbo om het leven 
toen hij met zijn vliegtuig bij 
Tobroek per vergissing (?) door 
eigen luchtafweergeschut werd 
neergeschoten, een triest einde 
van een veelbewogen carrière Ter 
herinnering aan de vlucht werden 
later diverse bijzondere poststem
pels gebruikt en werd ook een 
aerogramme uitgegeven 
(afb 31 en 32) 

Literatuur 
Italo Balbo, A Fascist Life, Clau
dio G Segre, 
ISBN 0520058666,1987 
Ciele e man, Le grandi crociere 
degli idrovolanti itahani (1925
1933). Ramen Cupini, 1973 
Luchtvaart en Luchtpost ency
clopedie deel /, J L C M TSchroots 
en H H C TSchrootsBoer, 
ISBN 90 900 35 915,1990 
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afb 27 en 28 Post 
op de terugvlucht 
waaronder ook 
trajectpost 

afb 29 en 30 Alle in Italië 
aangekomen brieven kre 
gen het eerder gebruikte 

bijzondere stempel maar 
zonder datum en tevens 
een bijzonder aankomst 

stempel van Lido di Roma 

é ^ ^ ■ "g^ " ^ ^ 

afb 31 en 32 Herinneringen 
aan de Crociera Aerea del 
Decennale 1933 



KERST EN NIEUWJAARSPOST 
2012 

De verwerking van de Kerst en Nieuwjaarspost op de locaties 

FRANS HERMSE, SITTARD 

Zoals in mijn vorige bijdrage over 
de KN)post werd gemeld (*), 
was PostNL in 2011 druk bezig het 
verwerkingsproces ingrijpend 
te veranderen . In 2012 zouden 9 
CVL's (Centrale Voorbereidings 
Locaties) in gebruik worden 
genomen. Na het debacle met de 
CVL in Den Bosch werd besloten 
de verdere invoering van CVL's op 
te schorten. Zodoende is tijdens 
de KNJperiode 2012 op vrijwel 
dezelfde wijze gewerkt als een 
jaar tevoren. Dit betekent dat 
opnieuw op een aantal locaties de 
bestelling van de KN)post werd 
voorbereid. Onlangs (25.2.2013) 
is in de media bekend gemaakt 
dat het plan met 9 CVL's geheel 
van de baan is. Er komen landelijk 
125 voorbereidingslocaties {VL's = 
term van auteur). In het zuidoos
ten van het land werd, uitsluitend 

In 2012 zouden 9 CVL's in gebruik worden genomen. 

Na het debacle met de CVL in Den Bosch werd besloten 

de verdere invoering van CVL's op te schorten. 

in de KN)periode, het werkgebied 
van het voormalige VBG Sittard 
(voorheen voorbereidingsge
bied) opnieuw aanzienlijk uitge
breid m vergelijking met 2011. Het 
betrof de plaatsen Eindhoven, 
Helmond, Venray, VenIo, Weert en 
Roermond met de postcodecijfers 
56506049 (afb. 1). Daarnaast, 
zoals in 2011, alle andere plaatsen 
in Limburg: Sittard, Maastricht en 
Heerlen. Op de door het sorteer
centrum (SC) verzonden contai
ners waren gekleurde kaarten 
bevestigd, waarop de gewenste 
uiterste besteldag was vermeld 

(afb. 2). In tegenstelling tot 2011 
was er geen opsplitsing tussen 
zaterdag en zondag, dit werd 
'weekend' 
De KNJpost kon in speciale 
bussen worden gepost (b.v. bij 
Bruna, AH) (afb. 3). De post uit de 
gewone 'straat'brievenbussen 
werd, ongeacht de frankering 
met gewone zegels of december
zegels, als KNjpost behandeld. 
Spoedeisende stukken, zoals 
rouwbrieven, moesten bij een 
'postkantoor' worden afgegeven. 
Na de buslichting ging de post via 
de Business Balie in Sittard 

(afb. 4) naar het SC m Den Bosch 
ter voorbewerking. Van het SC 
ging de post naar het kantoor 
waar de uiteindelijke bestelling 
werd voorbereid, in dit geval Sit
tard. De voorbereiding van de be
stelling gebeurde zo veel mogelijk 
met de zogenoemde huisnummer 
sorteermachines. 
Uiteraard gaat er bij deze 
megaoperatie wel eens iets mis, 
bijvoorbeeld door een verkeerde 
postcode. Vanuit de bestelkan
toren wordt deze post via Sittard 
terug naar het Sorteercentrum 
gezonden (afb. 5). In het SC komt 
deze post uit het systeem als 
'reject', die vervolgens als herstel
post naar het kantoor van bestel
ling wordt gezonden (afb. 6). 

Postzegels 
Zoals sinds 1987 gebruikelijk 
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werden we weer verblijd met 
de 'decemberzegels,' voor onze 
Kerst- en Nieuwjaarspost. In het 
buitenland is men minder 'mul-
ticulti' en heten ze nog gewoon 
'Kerstzegels'. Zo ook in Groot-
Brittannië, Ierland en Christmas 
Island (!) (afb. 7,8,9). Bijzonder 
leuk vond ik de Kerstpost die ik uit 
Luxemburg ontving, gestempeld 
op 12.12.12 (afb. 10). In Nederland 
werden afgelopen december 150 
miljoen decemberzegels verkocht 
ter waarde van 60 miljoen Euro. 
Op de achterkant van de velletjes 
stond een zeer beperkte 'gebrui
kersinformatie', waarin werd ver
wezen naar www.postnl.nl, waar 
o.a. informatie over de geldigheid 
van de 'oude' decemberzegels 
werd gegeven. Het komt er op 
neer dat zegels waar 'december
zegel' op staat zonder bijfranke-
ring mochten worden opgebruikt. 
Zegels waar een bedrag op staat 
moeten worden bijgefrankeerd 
tot het huidige tarief (€ 0,40). 
Uiteraard moesten zegels uit het 
guldentijdperk worden omgere
kend in euro's. Het decembertarief 
2012 bedroeg € 0,40 tot 50 g en 
gold alleen voor het binnenland. 
Toch wordt de frankering met een 
decemberzegel ook geaccepteerd 
op post naar het buitenland 
(afb. 11). De brief werd noch door 
PostNL, noch door Deutsche Post 
beport. Deze laatste was zelfs zo 
coulant om de juiste postcode aan 
te brengen. 
Onlangs werd in de pers aange

kondigd dat alle zegels uit het 
guldentijdperk per 1 november 
2013 ongeldig zullen worden ver
klaard (afb. 12). Handelaren en 
verzamelaars hebben hiertegen 
inmiddels protest aangetekend. 

Voor een overzicht van de ge
bruikte zegels tijdens de KNJ-pe-
riode zie tabel 1. Hierbij is gebruik 
gemaakt van een representatieve 
steekproef van 400 poststukken. 

Tabel 1: op KN)-post 2012 
gebruikte postzegels 
Jaar 
2012 
2011 
2010 
2009 
2008 
2007 
2006 
2005 
2004 
2003 
'997 
1993 
1987 
'gewone' zegels 
totaal 

Aantal zegels 
279 

57 
14 
4 

2 
2 

36 
400 

Zeer verblijd werd ik met een 
envelop met de eerste december
zegels uit 1987 (boekjeszegels), 
gestempeld op 11.12.2012 
(afb. 13). Als een na oudste vond 
ik een envelop met een paartje 
van de decemberzegels van 1993 
(afb. 14). Het fraaiste poststuk 
was gefrankeerd met een me

lange van geldige en ongeldige 
zegels, waarbij de oudste zegel 
uit 1944 -1946 stamde (afb. 15), 
uiteraard niet beport. 

Stempels 
Zoals te verwachten was werd het 
overgrote deel van de KNJ-post in 
de Sosma's gestempeld, namelijk 
83%. Poststukken die niet in de 
Sosma's konden worden verwerkt 
werden gestempeld in de Klüs-
sendorfs (10%) of van een rond- of 
rolstempel voorzien (2'/2%). Bij 3 
procent van de onderzochte post 
bleef de zegel ongestempeld. Dit 
kwam vooral voor bij vierkante en 
zeer kleine enveloppen 
(afb. 16 en 17). Een enkele 
(open?) envelop blokkeerde in de 
machine en werd met een excuus-
kaart alsnog bezorgd (afb. 18), 
In de stempelafdrukken van de 
Sosma's op de KNJ-post was voor 
het eerst een nieuw fenomeen te 
zien, namelijk de 'inkjetstempels'. 
Deze zijn vanaf september/okto
ber 2012 in een aantal Sosma's van 
de zes sorteercentra geplaatst. 
Het zijn in feite geen stempels 
omdat er geen contact is tussen 
het aanbrengmechanisme en het 
poststuk, omdat de inkt op het 
poststuk wordt gespoten. In de 
onderrand van de afdrukken is 
een getal van drie cijfers te zien, 
waarvan het eerste cijfer het sor-
teercentrum aangeeft. Inmiddels 
zijn er achttien machines van een 
inkjetstempel voorzien. Deze zijn 
als volgt verdeeld: 

Tabel 2: cijfers in inkjetstempels: 
Amsterdam 101,102,103 
'S-Gravenhage 201,202 
's-Hertogenbosch 301,302,303 
Nieuwegein 401,402,403,404 
Rotterdam 501, 502,503 
Zwolle 601,602,603,604 
De KNJ-post bood een uitstekende 
gelegenheid om een volledige 
inventarisatie te maken van de 
inkjetstempels. Daarnaast werden 
ook nog 'contact'-stempels 
gebruikt. In afbeelding 19 wordt 
van ieder SC één inkjetstempel 
getoond. 

Ter afsluiting 
Zoals gebruikelijk was het ook dit 
jaar mogelijk Kerstpost naar Santa 
Claus te zenden. Deze heilige, een 
kruising tussen Sinterklaas en de 
Kerstman, wordt in Engelstalige 
landen vereerd. Het adres van de 
goede man luidde: Santa Claus 
North Pole HoHoHo (postcode) 
Canada. Alle briefschrijvers kregen 
antwoord, zo ook uw redacteur 
(afb. 20). Er werden ca. 1 miljoen 
brieven verstuurd, die door de 
hulp-Santa's werden beantwoord. 
Dit zijn voornamelijk (gepensio
neerde) postmedewerkers. 
Dit was mijn vijftiende en laatste 
aflevering over de KNJ-post. Graag 
wil ik de lezers van 'Filatelie'bedan
ken die mij in een lange reeks van 
jaren reacties stuurden en/of post
stukken ter beschikking stelden. 

"Maandblad Filatelie 
2012-5p. 328-329 

Einde aan postzegel 
met waarde in gulden 
Vanaf i november IS het niet meer 
mogelijk om post te fnnkeren met 
een postzegel met de waarde in gul
dens, zo maakte PostNL gisteren 
bekend. Nederland is een van de 
weinige eurolanden die nog postze
gels in de oude valuta toestaaa 
Duitsland, Spanje, Portugal en Ier
land hebben hun zegels met oude 
muntwaarde direct bij de komst 

Afb 12 

Afb. II: Kerstpost naar Duitsland met Nederlandse Decemberzegel en 
4-cilferige postcode, deze werd na de hereniging van de heide Duits

landen in 1993 echter vervangen door een code met vijf cijfers. 
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Afb. 19: voorbeelden van de 
inkjetstempels van de zes Sorteercentra • 1 
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Postzegelveiling Friesland 
H. Zondervan, beëdigd taxateur Filatelie 
MrPJ Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 
tel 058 2122096 
fax' 058 2129180 
mail pzvfries@xs4all nl 
website www.pzv-friesland nl 

Onze 133' veiling wordt gehouden op 

zaterdag 9 juni 2013 
m restaurant Jupiter aan de Hidalgoweg 2a te Leeuwarden 

Voor deze veiling mochten wij vele interessante nalatenschappen ontvangen 
w o een supercollectie Duitsland m ruim 70 banden met vele brieven en 
kaarten, topstukken enz, welke zal worden aangeboden per gebied m enkele 
honderden kavels Een foto-impressie hiervan zal U zeker overtuigen 
De taxatie zal zo'n € 400 OOG,- bedragen 

Kijkgefegenheid op: 
Donderdag 7 juni 
Vrijdag 8 juni 
Zaterdag 9 juni 

Uit collectie Braunschweig 

http://www.pzv-friesland


Uit collectie Helgoland Uit collectie Württemberg 

Poststukken D. Reich 

Nadere inlichtingen: 
Tel 058 2122096 
Fax 058 2129180 
email pzvfries@xs4all nl 
website www pzv-fnesland nl 

Onze volgende veiling zal worden gehouden in september 2013. 
Inzendingen zijn dagelijks mogelijk, ook tijdens de veilmgdagen. 
Voor grotere objecten komen wij graag bij u thuis. 

Op verzoek zenden wij u onze catalogus gratis toe. 



VERVALSERS MOETEN 
POSTNL 2,6 MILJOEN BETALEN 

BEN DE DEUGD', NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL 

Op 10 april 2013 wees de rechtbank Amsterdam een vonnis tussen 

PostNL N.V. en Koniniclijke PostNL B.V. ais eisers en een viertal 

gedaagden in een omvangrijke fraudezaak^ Op verzoek van de 

redactie wordt dit vonnis besproken en worden een aantal voor 

verzamelaars interessante aspecten van dit vonnis uitgelicht. 

verkocht tegen ongeveer 70% van de frankeer-
waarde. De verkoop verliep overwegend via 
een aantal websites. Deze websites konden, 
door vermelding van steeds dezelfde adressen 
uiteindelijk worden herleid tot Vago en Phila-
munt. Daarnaast lijkt het er op dat er een groter 
distributienetwerk was, waarbij uit het vonnis 
niet kan worden afgeleid dat de betrokkenen 
zich bewust waren van het feit dat de zegels die 
zij doorverkochten (grotendeels) vals waren. 

Onderzoek 
Volgens het vonnis van de rechtbank is geble
ken dat valse zegels met afstempeling van mei 
2010 voorkomen. Uit een financieel onderzoek 
door Justitie is gebleken dat de handel in 2011 
piekte. Hieruit blijkt de zwakte van vervalsers: 
bij kleinschalige fraude is er een redelijke kans 
om onopgemerkt te blijven, maar kan er niet 
veel worden verdiend. En bij een grootschalige 
omzet zijn de verdiensten hoger, maar neemt 
ook de kans om tegen de lamp te lopen toe. 
En zo gebeurde het medio 2011 dat PostNL 
werd geattendeerd op de handel in mogelijk 
vervalste zegels. Onderzoek volgt ^ in welk 
traject proefaankopen worden gedaan en ook 
postzendingen in beslag worden genomen". 
Op 7 tot en met 16 december 2011 worden in 
het sorteercentrum de aangetekende stukken 
gecontroleerd die verzonden zijn vanaf de 
adressen die op de websites staan; niet minder 
dan 148 aangetekende stukken worden in die 
periode onderschept. Eén van de envelop
pen is (toevallig?) beschadigd en de inhoud 
bestaat uit stickervellen met valse en echte 
postzegels. Op 14 december 2011 zijn in alle 
postsorteercentra alle ter verzending aange
boden pakketten gecontroleerd, waarbij ruim 
1000 stickers met (deels) valse postzegels 
worden aangetroffen. 

Publieksvoorlichting 
PostNL handelt voortvarend. Op 27 december 
2011 wordt het publiek geïnformeerd over de 

Guldenzegels 
Uit de bespreking zal blijken dat een belang
rijk deel van de fraude betrekking had op de 
'guldenzegels', welke vooralsnog tot 
1 november 2013 frankeergeldig blijven. Sinds 
een tiental jaren is er een forse handel in gul
denzegels, waarbij verzamelaars en beleggers 
hun overbodige en nog frankeergeldige zegels 
van de hand doen en welke door bedrijven 
en particulieren worden aangeschaft om te 
worden 'weggeplakt'. In de uitspraak van de 
rechtbank komt niet aan de orde dat in dit 
circuit aan- en verkoopprijzen gebruikelijk 
waren van 40-90% van de nominale waarde. 
Waar het in deze zaak om ging, was dat diverse 
postzegels waren vervalst, ter benadeling van 
de posterijen. 
Uit het vonnis van de rechtbank is af te leiden 
hoe de fraude in zijn werk ging. Door Vago B.V. 
en haar directeur is de fraude kennelijk bedacht 
en uitgevoerd. Wellicht is Vago B.V. ooit 
begonnen met de inkoop en verkoop van 
(echte) guldenzegels en is daarbij bedacht dat 
voor een hanteerbare verwerking door 
ondernemers het handig zou zijn deze aan te 
bieden op stickers, zodanig dat op iedere 
sticker een dusdanig aantal zegels voorkwam 
dat daarmee een (op dat moment) geldig tarief 
werd samengesteld voor bijvoorbeeld een 
aangetekende brief of een pakket. 
Op enig moment moet echter bedacht zijn 
dat in plaats van echte zegels ook valse zegels 
konden worden geplakt op de stickers. Waar 
echter wel rekening mee werd gehouden, was 
dat door de geautomatiseerde postverwerking, 
er op iedere sticker (ten minste) één echte zegel 
(bijvoorbeeld een bijplakzegel van geringe 
waarde) werd geplakt. De valse zegels waren 
van goede kwaliteit, maar er was geen sprake 
van oplichting onder fluorescerend licht, zoals 
bij de echte zegels. Door op iedere sticker één 
echte, fluorescerende zegel op te nemen, kon in 
ieder geval het automatische controlesysteem 
worden omzeild. 
De stickers met valse postzegels werden 

fraude. De flyer (afb. 1) is dan al gereed, maar 
wordt pas in januari verspreid. Maar op dat 
moment is al het nodige ondernomen, zowel 
langs civielrechtelijke weg, als langs strafrech
telijke weg. Op 9 december 2011 wordt aangif
te gedaan bij de politie, door de politie wordt 
op 22 december 2011 een aantal verdachten 
verhoord en worden ook de nodige bewijs
stukken in beslag genomen. Wat de stand van 
zaken van de strafrechtelijke vervolging is, 
is niet duidelijk; gelet op de omvang van de 
fraude ligt een strafzaak voor de betrokkenen 
nog wel in het verschiet. 

Auteursrecht 
Het vonnis is de resultante van een civielrech
telijke procedure die PostNL heeft opgestart. 
Op 16 en tg december 2011 wordt door PostNL 
beslag gelegd op de op dat moment aanwe
zige postzegels, toebehoren, administratie, 
maar ook op diverse bankrekeningen (waar
onder één met een saldo van € 1,8 miljoen). De 
beslaglegging verplicht PostNL dan wel een 
(bodem)procedure te starten. Deze procedure 
mondt uit in het vonnis van 10 april 2013, 
waarin PostNL nagenoeg volledig in het gelijk 
wordt gesteld. 
De vorderingen van PostNL en de middelen om 
deze toegewezen te krijgen zijn in overwegen
de mate gebaseerd op de auteursrechten op 
de postzegels. Dat is eigenlijk wel opmerkelijk, 
want de schade voor PostNL zit hem niet zozeer 
in het feit dat een onbevoegde een afbeelding 
van een postzegel heeft gekopieerd, maar om
dat een postzegel een geldwaarde belichaamd 
(namelijk de betaling voor een postale dienst), 
die toch eigenlijk niet kleeft aan de afbeelding 
op de zegel ^ Een voorbeeld om duidelijk te 
maken dat de schadeaanspraak mijns inziens 
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Informatie over u onjuiste gefrankeerde pakket 

U heeft zojuist deze flyer van uw Postkantoor ontvangen. Dit omdat uw pakket of aangetekende zending 
niet juist gefrankeerd is. Daarom is deze zending en/of pakket niet aangenomen door de verkoper van tiet 
Postkantoor. 

Waarom? 
U»/ pakket of aangetekende brief »/as voorzien van een etiket met daarop postzegels in gulden- en/of 
eurowaarde. Dergelijke etiketten met diverse postzegels in gulden- en/of eurowaarde zijn te koop op internet 
en blijken in bijna alle gevallen voorzien van valse postzegels. U bent hoogstwaarschijnlijk het slachtoffer 
geworden van oplichting. Ons advies is om hiervan aangifte te doen bij de politie. 

Een etiket met postzegels is als frankeerwijze niet toegestaan. Deze pakketten of aangetekenden moeten op
nieuw worden gefrankeerd als u deze door PostNL wil laten bezorgen. 

Voor vragen over deze werkwijze hebben wij een speciaal emailadres in het leven geroepen; 

postzegelcontrole@>postnl nl. 

Hier kunt u terecht voor al uw vragen en/of opmerkingen. 

Ook namens uw Postkantoor, excuses voor het ongemak en tot ziens. 

Met vriendelijke groet, 

Directie van PostNL 
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niet kleeft aan het auteursrecht, maar aan 
de postzegel als betaalmiddel, is uit te gaan 
van een massale verspreiding van vervalste 
zegels die 'gebruikt' zijn en voor zien van een 
vals of echt poststempel. De inbreuk op het 
auteursrecht zou even zo groot zijn als bij 
'ongebruikte' zegels, maar in dit geval heeft 
PostNL geen schadeaanspraak wegens haar 
onbetaalde vervoersdiensten die tegenover 
de f ran keerwaarde staan, want die is er bij 
gebruikte zegels (vals of echt) immers niet. 

De wetgeving op het punt van bescherming 
van intellectuele eigendommen is onder 
invloed van Europese regelgeving in 2007 
aanzienlijk uitgebreid en de rechthebbende 
heeft als gevolg van deze wetgeving een fors 
arsenaal beschikbaar om op te treden tegen 
inbreukmakers. Op grond van deze wetgeving 
heeft PostNL optimaal gebruik gemaakt van 
de mogelijkheden om haar positie te be
schermen en vorderingen in te stellen. De wet 
biedt de mogelijkheid om beslag te leggen 
op administratie en valse zegels. De wet biedt 
PostNL de mogelijkheid om ofwel haar schade 
(de gemiste omzet aan echte zegels) vergoed 
te krijgen, dan wel de door de inbreukma
kers gemaakte winst af te romen, waarbij de 

inbreukmaker kan worden verplicht zijn admi
nistratie daarvoor toegankelijk te maken. De 
wet geeft de mogelijkheid om te vorderen dat 
de inbreukmaker de door hem in het verkeer 
gebrachte vervalsingen terug roept en afgeeft 
aan PostNL. Uiteraard kan PostNL toekomstige 
inbreuken laten verbieden (met een dwang
som als dit toch gebeurt). En ten slotte geldt 
voor deze wetgeving dat de partij die in het 
gelijk wordt gesteld in beginsel zijn volledige 
proceskosten vergoed krijgt, terwijl bij een 
'normale' procedure slechts een fractie van de 
advocaatkosten wordt vergoed. 

Procedure en vonnis 
Ten aanzien van de uitspraak van de recht
bank een aantal opmerkingen over de 
gevoerde procedure. Uit het vonnis wordt 
duidelijk dat twee gedaagden (Vago B.V. en 
haar directeur) bij verstek zijn veroordeeld. 
Kennelijk zag men de onhoudbaarheid van 
de positie in en heeft men de kosten van 
een onhaalbare procedure willen besparen 
of helemaal niet kunnen opbrengen. De 
derde en vierde gedaagde (Philamunt B.V. 
en haar directeur) zijn wel in de procedure 
verschenen en hebben verweer gevoerd. 
Uit het vonnis blijkt dat in de procedure op 

18 juni 2012 een tussenuitspraak is gedaan, 
maar niet duidelijk is waar deze betrekking 
op had'. Naar mijn inschatting in augustus 
of september 2012 zullen de gedaagden hun 
inhoudelijke verweer hebben gevoerd. Op lo 
oktober 2012 bepaalt de rechtbank een zitting 
(comparitie van partijen), die op 3 december 
2012 heeft plaatsgevonden. Daarna wordt nog 
wat gedebatteerd over het verslag van die 
zitting (proces-verbaal) en ten slotte komt de 
rechtbank op 10 april 2013 met haar vonnis. 
In het vonnis worden de meeste vorderingen 
van PostNL toegewezen; Vago en Philamunt 
zullen gedocumenteerd hun omzet aan valse 
zegels moeten verantwoorden. Een gevorderd 
voorschot op de schadevergoeding van € 5 
miljoen wordt toegewezen tot € 2,6 miljoen, 
met rente vanaf 24 februari 2012. De rest van 
de schade zal moeten worden bepaald in een 
schadestaatprocedure. 

• 6 

Inhoudelijke Icanttelcening 
Inhoudelijk valt in het vonnis op dat er vanuit 
de filatelistisch oogpunt wel wat kritiek denk
baar is. Zo wordt gesteld (in 2.1) dat PostNL als 
enige bevoegd zou zijn postzegels te vervaar
digen, te verspreiden en ter verspreiding op 
voorraad te hebben. In de Postwet 2009 (art. 
36) is echter bepaald dat dit alleen geldt voor 
postzegels met de naam 'Nederland' daarop 
vermeld. Verder is PostNL niet van alle vervalste 
postzegels de rechthebbende op het auteurs
recht. Kennelijk hebben sommige ontwerpers 
hun auteursrecht overgedragen aan PostNL 
en anderen hebben slechts een licentie (een 
gebruiksrecht) aan PostNL gegeven. In de pro
cedure wordt dit opgelost doordat PostNL zich 
heeft laten machtigen voor de procedure. 
Verder lijkt het er op dat noch de advoca
ten, noch de rechters filatelisten zijn. Dit kan 
worden afgeleid uit het feit dat in de procedure 
niet belicht wordt dat de guldenzegels tot voor 
kort (fors) onder nominale waarde werden 
verhandeld. Maar ook opmerkelijk is dat de 
rechtbank aangeeft dat de valse postzegels een 
afwijkende 'kartering' hebben, waarmee onge
twijfeld wordt bedoeld een afwijkende tanding. 

4 

Verweer Philamunt 
Het vonnis lezende, lijkt het belangrijkste 
verweer van Philamunt te zijn geweest, dat 
zij ontkent betrokken te zijn geweest bij de 
frauduleuze organisatie. De rechtbank hecht 
echter niet veel waarde aan dit verweer. Uit het 
nodige onderzoek, deels ook van de politie, 
blijkt van de nodige verwevenheid tussen Vago 
B.V. en Philamunt, zodanig dat sprake is van 
een samenwerking. Saillant is dat de beide 
bedrijfspercelen aan elkaar grenzen en dat 
volgens getuigen de administratie plaatsvond 
in een portakabin die vanuit beide percelen 
toegankelijkwas. Wat daarbij ook parten 
heeft gespeeld, is dat Philamunt op de nodige 
vragen van de rechtbank kennelijk geen 
verklaring heeft willen geven (waarschijnlijk 
ingegeven door de omstandigheid dat er nog 
een strafrechtelijke procedure boven het hoofd 
hangt). In zo'n geval bepaalt de wet dat de 
rechter daaruit de gevolgtrekking kan maken 



die hij geraden acht. Zeker als PostNL voldoen toegewezen €2,6 miljoen aan te tonen en ^ Boek 6 Art. 162 l id 2 
de specifiek wijst op belastende omstandighe toegewezen te krijgen. Of die procedure er ook v 9 
den, zal het uitblijven van een verklaring tot komt is de vraag: mogelijk komen partijen tot 4fiffk o n r e c h t m a t i e c d a a d 
gevolg hebben dat de rechter er van uit gaat een schikking en mogelijk is er geen verhaal éÊ\ 
datwatPostNLaanvoert kennelijk juist is. mogelijk(behalvetenaanzien vandereeds in i iEwi i«n ht 
De aansprakelijkheid van Philamunt en het beslag genomen gelden). Het doorzetten van vl^T<ß^ a a n g e m e r K i 
daartegen gevoerde verweer had ongetwijfeld een procedure voor nog meer, terwij I verhaal %_^^ 
tot doel om de groepsaansprakelijkheid niet mogelijk is, is dan zonde van de kosten. e e n 4|^n['euk o p e e n r e c h t 
volgens art. 6:166 BW te ontlopen. Zelfs als A i ^ 
inbreuk door Philamunt zou zijn gebleken, Schade bij guldenzegels? e n e e n ^ i ^ n o f n a l a t e n 
maar zonder samenwerking met Vago, dan zou Wat voor de geldvordering nog een interessant ^Üß" 
Philamunt alleen voor haar eigen aandeel in de fenomeen is, is dat de aanspraak van PostNL • ctjij/j J A  e g « w e t t e l ü k e 
inbreuk/schade aansprakelijk zijn op grond het maximum is van twee bedragen: ofwel de ' ^ y S T " ' C I I C 1 1 | K C 
van onrechtmatige daad (art. 6:162 BW) winst zoals door Vago en Philamunt gemaakt, r .jÊfmL 
(afb. 2) met alle complicaties van dien om aan ofwel de door PostNL geleden schade (wegens p i l C n t Oi m M ^ C t g e c n 
tetonen welk deel van het geheel dat zou zijn. gemiste omzet, opsporingsen onderzoekskos ^ 
In dit geval stelt de rechtbank echter vast dat ten, proceskosten en dergelijke). v o l g e n s O n g e r c h r e v e n r e c h t 
er wel sprake is van samenwerking, zodat op Bij de schade van PostNL en de benadering * v 
grondvan groepsaansprakelijkheid ieder lid daarvan in het vonnis past toch wel een j _ jjg» m a a t s c h a ö o e l ü k 
van de groep (hoofdelijk) voor de hele schade kanttekening. Als het zo is dat het merendeel ' H ' l ^ > 
aansprakelijk is. van de valse postzegels guldenzegels betrof, is , , èfiu 

I ,:......_. het dan wel zo dat PostNL een financiële v e r k e e r O e t a a m t , «TO e n 

': "nir \^ vergoeding krijgt of heeft gekregen bij ^^*\ 
^ ' ' r \ guldenzegels voor haar vervoersdienst? Edwin a n d e r b e h o u d e n s df l f^ 
l';^ .. Voerman'schrijft dat PostNL voor de 

.„1^^ ■■ ■■/ , ,_„."; : uitgegeven guldenzegels geen verplichting a a n w e z i g h e i d v a n e e n 
' ,.. b ■ ,.,,,. ,„,...,,.,^.«,.„^,f meer op haar balans voert. Voor de aanspraak 

op schadevergoeding is dit echter niet r e t J i f v a a r d i a i n o  s o r n n d 
Schade PostNL: 8 miljoen relevant. Waar het om gaat, is dat de gulden _ ' ^ " f ' ^ I ° ^ ^ ' 1 " J ^ P A ^ ' * ^ 
Ten aanzien van de schade wordt door PostNL zegels destijds zijn verkocht door een ander ■« V V & S F I gM ■"■ MM | 
gesteld dat deze ten minste (bijna) €8 miljoen dan PostNL. PostNL heeft de vervoersverplich " ^ , . 3 ^ ^ ^ " " * ^ " ■ ^ ^ ' 
bedraagt. Daarop komt men op basis van een ting overgenomen voor de uitstaande (echte) afb. 2 
aantal gegevens (waaronder een extrapolatie guldenzegels die nog in omloop zijn, maar is 
van de vervalsingen die zijn aangetroffen, de het wel zo dat PostNL van de voormalige (voetnoten) 
gegevens die de pol itie heeft gevonden, het verkoper ook een bedrag heeft ontvangen 1 De auteur is filatelist en advocaat. De auteur is in 
saldo op de in beslag genomen bankrekening, voor de in omloop zijnde zegels (althans het geen van beide hoedanigheden betrokken geweest 
maar ook door de omzetgegevens van één deel daarvan waarvan wordt ingeschat dat dit bij het in dit artikel besproken vonnis. De auteur 
van de websites te vermenigvuldigen met het ooit echt gebruikt zal gaan worden)? Als dat bedankt diegenen die behulpzaam zijn geweest bij 
aantal websites en over een langere periode). niet zo is, maar PostNL op basis van haar de totstandkoming van dit artikel. 
De rechtbank volgt dit betoog niet zonder meer, vervoersverplichting de post gefrankeerd met 2 Het vonnis is te raadplegen op de website van 
onder andere omdat de omzet in 2011 piekte, en guldenzegels vervoert zonder daarvoor een de rechtspraak: www.rechtspraak.nl, LJN BZ7002. De 
de berekening onder meer was gebaseerd op vergoeding te (hebben) ontvangen, dan is de uitspraak is voor wat betreft een belangrijk aantal 
een evenredige inbreuk in de periode voordien. vraag of frankeren met valse zegels een reële namen en adressen geanonimiseerd. Uit diverse 
In het vonnis kom ik niet verder dan een eerste schade voor PostNL oplevert; als de zegels echt openbare bronnen zijn de namen vernomen, het 
aangetoonde gebruiksdatum van mei 2010, dus waren geweest, zou de schade immers betreft Vago B.V. en haar directeur ).L., alsmede 
hoe PostNL hier (tot december 2011) 2,5 jaar van hetzelfde zijn geweest. Philamunt B.V. en haar directeur D.W. 
maakt wordt niet duidelijk. In ieder geval stelt / • ,:.... ,. ,:. 3 In het vonnis wordt geciteerd uit een brief van 
derechtbankdat niet kan worden gevolgd dat rErry l^t:"" "'1 "j^'^i !#%.£ 'f 22 november 2011 van een'filatelist en specialist op 
de omzet van 2011 zonder meer ook kan gelden —^^'^ % ' J^ f het gebied van valse postzegels'; wie dit betrof kon 
voor de voorliggende periode, terwijl ook niet ^E^Et% • ^ \ . 11 (nog) niet worden bevestigd, 
blijkt dat de omzet vooralle websites gelijk is. ' ^S^^i^aäsa ^1 'iE ««« ' I * Op welke grond PostNL zich bevoegd heeft 
Derechtbankgaat uiteindelijk bij het voor ''■■■mmmmimimmmmm*^ ^ '■''■'■mmwmmmtmmmèf geacht poststukken in beslag te nemen, dan wel 
schot uit van het banksaldo van €1,8 miljoen, ■ • achter te houden is mij niet duidelijk, de Postwet 
waarvan (op basis van het politieonderzoek) Nog vals op de plank? 2009 beschermt het grondwettelijke briefgeheim 
verondersteld wordt dat dit is verdiend is met Hoe zit het met de thans nog in omloop zijnde en staat dit in beginsel niet toe: het enkele gegeven 
de handel in valse zegels en vermenigvuldigd valse postzegels? Volgens de wet is de gebrul dat een brief is gefrankeerd met een valse zegel 
dit met 100/70, waarmee men uitkomt op ker van valse (post)zegels strafbaar (art. 216 biedt op zich niet de bevoegdheid het hele poststuk 
€ 2,6 miljoen als toewijsbaar voorschot. Wetboek van Strafrecht), dus dit moet zeker bij de afzender of de geadresseerde weg te houden. 
Wat de rechter niet toewijst, zijn de vorde ontraden worden. Mocht u in het bezit zijn van 5 Auteursrecht vervalt 70 jaar na overlijden van de 
ringen van PostNL die inhouden dat tegen de echt gelopen materiaal met valse zegels, dan maker. Op hele oude postzegels rust derhalve geen 
gedaagden lijfsdwang moet worden uitge heeft u voor uw verzameling een leuk stuk in auteursrecht, maar deze zouden (in theorie) nog wel 
sproken, een dwangmiddel waarbij de onwil handen met een voorbeeld van vervalsingen geldig kunnen zijn (zoals bijvoorbeeld in de VS), 
lige via hechtenis wordt gedwongen zich aan ten nadele van de posterijen. Of er sprake is 6 Twee mogelijkheden komen in mijn optiek 
een vonnis te houden. De rechtbank stelt dat van een hoge verzamelwaarde moet iedereen als eerste naar voren: door de gedaagden is de 
PostNL eerst maar eens moet proberen met het uiteraard voor zich bepalen. bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam ter 
vonnis aan de slag te gaan. discussie gesteld en/of er is gevraagd om opheffing 
Het verzoek van PostNL om het vonnis een Eu Bij het ter perse gaan van dit artikel was van beslagen; andere procedurele geschilpunten 
ropese status te geven (zodat eenvoudiger be bekend dat Philamunt als lid van de NVPH is zijn echter ook denkbaar. Tegen deze tussenuit
slag kan worden gelegd op bezittingen van de geschorst. De afdeling voorlichting van PostNL spraak is zelfs hoger beroep ingesteld, welk beroep 
veroordeelden buiten Nederland, maar binnen heeft desgevraagd gereageerd. De reacties 16 oktober 2012 is verworpen (tegen een beslissing 
Europa) wordt alleen tegen Vago toegewezen; van PostNL en NVPH staan in 'Uit de wereld van over de bevoegdheid van de rechtbank zou dat niet 
tegen de anderen wordt dit op formele gron de filatelie' op pagina 302. kunnen, de wet sluit daarvoor hoger beroep uit). In 
den afgewezen. Verhaal op vermogen buiten Het vonnis, waarin een lid wordt veroordeeld ieder geval zijn de gedaagden op dit processuele 
Nederland is daarmee iets lastiger, maar niet wegens fraude is geen goed nieuws voor punt tweemaal in het ongelijk gesteld en beide 
onmogelijk. de NVPH, zeker niet in het zicht van een kort keren veroordeeld in de proceskosten van die tus
Tegen het vonnis is (voor alle partijen) ge geding tegen PostNL waarin de NVPH de on senuitspraken. 
durende 3 maanden hoger beroep mogelijk. geldigverklaring van guldenzegels bestrijdt. 7 Maandblad Filatelie 20134, pagina 252. 
Daarnaast kan ter verdere vaststelling van 
schade een schadestaatprocedure worden Met dank aan het Museum voor Communicatie voor het beschikbaar stellen van beeldmateriaal: 
gestart. In die procedure kan PostNL de nodige a Voorstudie (1969) Burgerlijk Wetboek, 1970. Ontwerp: Jurriaan Willem Schrofer (gefotografeerd). 
pogingen doen om geldbedragen boven de b Voorstudie Nieuw Burgerlijk Wetboek 1992. Ontwerp: Karel Martens (getekend/geprint). 

http://www.rechtspraak.nl


UIT DE POSTGESCHIEDENIS 
VAN FLORIDA 

De Amerikaanse Burgeroorlog 
HAN SIEM, CLEARWATER, FLORIDA, VS 

In dit tweede artikel* uit de postgeschiedenis van Florida geeft Han Siem een 

impressie van de fascinatie die Amerikanen nog steeds tonen ten aanzien 

van de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865). Enkele poststukken uit beide 

Amerika's worden getoond met betrekking tot de bescheiden rol van Florida 

in deze broederstrijd. 

The Civil War (1861-1865) 
De Amerikaanse Burgeroorlog' was een militair 
conflict tussen de Amerikaanse Noordelijke 
Staten (the Union) en de Zuidelijke Staten (the 
Confederacy) Verscheidene factoren leidden 
tot de ernstige politieke spanning tussen de 
noordelijke en zuidelijke staten. Het noorden 
was al voor een belangrijk deel geïndustriali
seerd, het zuiden was overwegend agrarisch 

De agrarische sector m het noorden bestond 
uit kleine boeren, m het zuiden was dit in han
den van een aristocratische klasse van groot
grondbezitters Het zuiden vond dat de staten 
constitutioneel recht hadden op aanzienlijk 
meer autonomie, het noorden hield vast aan 
bevoegdheden van de centrale Federatieve 
Regering. 

Tenslotte hing boven dit alles nog de donkere 
wolk van het slavenprobleem. Bij de totstand
koming van de Verenigde Staten was een 
imperfect compromis over dit probleem geslo
ten, dat in de loop der tijd toenemend onder 
spanning was komen te staan In het noorden 
was men steeds meer bewust dat het houden 
van slaven moeilijk te rijmen was met de 'Con
stitution' (Qron&neX) Voor de economie van 
de plantages in het zuiden was de beschikking 
over goedkope arbeidskrachten van levens
belang Voor de aristocratische bovenlaag 
maakte het houden van slaven een essentieel 
onderdeel uit van hun levensstijl Steeds 
sterker voelde het zuiden zich beknot m hun 
rechten en de roep naar secession (afschei
ding) werd luider en luider Toen bij de presi
dentsverkiezingen van i860 Abraham Lincoln, 
een fervent tegenstander van slavernij, tot 
president werd gekozen, was dat voor het zui
den de druppel die de emmer deed overlopen. 

Afh I Amerika voor de Amerikanse Burgeroorlog (i860), bron Wikipeéa Blauw Noordelijke 
Staten en Grensstaten Rood Zuidelijke Staten In 1861 scheiden scheidden 11 zuidelijke staten 

zich af en verenigden zich in de Oeconfedereerde Staten van Amerika 

Afb 3 Brief, in 1864 verzonden uit door Federale troepen gecontroleerd Pensacola 

^ZX 

Afh 2 De haven van Pensacola, verdedigd 
door twee forten op het vaste land en Fort 

Pickens op Santa Rosa eiland 

Afb 4 "Adversity Cover' envelop, verstuurd van Houston, Florida, voorzien van 
een met de hand geschreven postmerk Na aankomst vanwege de papierschaarste 

opnieuw gebruikt door de envelop binnenste buiten te keren Gefrankeerd met 
2x5c Geconfedereerde Staten No 4 
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Afb 5 Envelop verzonden door een van de manschappen van het 157th New York 
Volunteer Hegiment uit Fernandina 20 km NO van Jacksonville Het regiment werd m 

februari 1864 naar Jacksonville gezonden en bleef daar gelegerd tot juni 

Op 20 december 1860, nog voordat de nieuwe 
president was geïnstalleerd, scheidde Zuid 
Carolina zich af van de Unie, snel gevolgd door 
een paar andere zuidelijke staten 

In maart 1861 verenigden 11 zuidelijke staten 
zich tot de Geconfedereerde Staten van Ame
rika met Montgomery, Alabama, als hoofdstad 
en Jefferson Davis, de senator van Kentucky, 
als president Populair gezegd heten de zui
delijke staten het noorden weten 'Jullie gaan 
je gang maar Wij stappen eruit en beginnen 
voor onszelf!" op dat moment bestonden er 
dus twee Amerika's naast elkaar (afb 1) de 
United States of America (USA) en de Confe
derate States of America (CSA) 

In deze onmogelijke situatie was het niet 
verwonderlijk dat op 12 april 1861 het eerste 
schot tussen beide vijandige Amerika's werd 
afgevuurd, natuurlijk door het heethoof-
dige Zuid Carolina Dit is met de plaats om 
uitgebreid op het verloop van de Amerikaanse 
Burgeroorlog in te gaan Het noorden was m 
de meerderheid, de zuidelijke troepen werden 
beter geleid De oorlog was zeer bloedig en het 
na afloop littekens achter, zelfs te bespeuren 
m de meest recente presidentsverkiezingen 

Pensacola 
Zoals te verwachten streed Florida m de Civil 
War aan de zijde van de Confederate States 
Hoewel Florida solidair was met de andere 
zuidelijke staten, participeerde Florida met 
met het ware, heilige vuur, waarmee sommige 
andere zuidelijke staten als bv Zuid Carolina 
de strijd ingingen' Met een totale bevolking 
van 140 000 inwoners kon met verwacht 
worden dat Florida militair een belangrijke 
vuist zou kunnen maken Florida had veel weg 
van het jongste broertje dat braaf en moedig 
aan de zijde van zijn nijdige, grote broers mee 
knokt maar effectief het gevecht weimg kan 
beïnvloeden 

Door de excentrische ligging was Florida ver 
verwijderd van het strijdtoneel Gezien de aan
wezigheid van havens was Florida vooral van 
betekenis voor de bevoorrading Pensacola^ 
met de diepste haven van de Gulf Coast, 
werd een factor van strategisch belang Drie 
forten beschermden de haven van Pensacola 
Barrancas en McRae op het vasteland, en Fort 
Pickens op Santa Rosa eiland (afb 2) Toen de 
commandant van de Amerikaanse troepen 
zag aankomen dat Florida zich zou afscheiden, 
besloot hij op eigen initiatief de kanonnen van 
Barrancas en McRae onbruikbaar te maken en 
Zijn troepen naar Fort Pickens over te brengen 
hoewel dit fort 20 jaar met meer was gebruikt 
en er verwaarloosd bijlag 

Nadat Florida zich op 10 januari 1861 af
scheidde, kwamen geconfedereerde troepen 
uit Florida en Alabama prompt Fort Pickens 
opeisen Dit werd herhaaldelijk geweigerd en 
ondanks verscheidene pogingen, waaronder 
een nachtelijke verrassingsinvasie van Santa 
Rosa eiland, bleef Fort Pickens de gehele 
oorlog m de handen van de Union Toen begin 
1862 Federale troepen Tennessee binnenvielen, 
werd vrijwel het gehele garnizoen van Pensa
cola door de Confederatie naar dit strijdtoneel 
gedirigeerd Bij een dreiging van naderende 
troepen uit New Orleans werd Pensacola door 
de minimale resterende bezetting ontruimd 
Pensacola groeide uit tot een belangrijk 
steunpunt voor de Unie m hun blokkade van 
de Golf kust 

De envelop van Pensacola naar Mount Vernon 
in Maine werd op 18 november 1864 afgestem
peld (afb 3) De frankering met een 3 cent ÜS 
postzegel en het aanbrengen van een label 
met het portret van George Washington, 
symbool van de Union, wijzen op een door het 
noorden gecontroleerd gebied 

De blokkade van het Zuiden 
Voor het uitbreken van de oorlog was de 
economie van het zuiden vooral gebaseerd op 
de productie van tabak en katoen Producten 
die het zuiden nodig had, werden betrokken 
uit het noorden of anders geïmporteerd uit 
Europa BIJ het uitbreken van de oorlog dach
ten beide partijen dat die in een paar weken 
zou zijn afgelopen Al snel bleek dat anders 
uit te vallen Het zuiden meende dat Europa zo 
afhankelijk zou zijn van de aanvoer van katoen 
dat ZIJ daar sterke bondgenoten zou vinden In 
de praktijk vond Europa andere leveranciers 
De blokkade van de zuidelijke havens werd 
dan ook door de hele Confederatie gevoeld 

Voor filatelisten is vooral het gebrek aan 
papier waarneembaar Lage kwaliteit papier 
haalde het zuiden normaal uit het noorden, 
hoge kwaliteit papier uit Europa De blokkade 
maakte daar een eind aan De situatie verer
gerde doordat de paar papiermolens m het 
zuiden door de vijandelijkheden verloren gin
gen Dit leidde tot een schrikbarend papier
tekort en het opduiken van een paar unieke, 
filatehstische specialiteiten de Wallpaper en 
As Adversity covers 

Door de papierschaarste werden soms enve
loppen gebruikt, gemaakt van behangpapier 
(Wallpapercovers") Dergelijke enveloppen 
zijn sowieso schaars maar gezien de geringe 
omvang van de staat zijn die van Florida 
vrijwel met te vinden MetAdversity covers 
(adversity = tegenspoed) worden alle envelop
pen aangeduid die getuigen van de papier

schaarste Daar vallen de Wallpapercovers 
onder, maar ook enveloppen die gemaakt 
werden van documenten of aankondigingen 
in het verleden Onder deze categorie vallen 
ook de dubbel gebruikte enveloppen waarvan 
gelukkig een voorbeeld kan worden getoond 
(afb 4) 

De enveloppe is aanvankelijk verzonden van 
Houston, Florida {manuscript postmark = ge
schreven plaatsnaam van de postmaster) naar 
Savannah, Georgia Daar is de envelop later 
vanwege de papierschaarste binnenste buiten 
gekeerd en opnieuw gebruikt voor verzending 
van een brief naar Marietta Houston is een 
klem plaatsje m Suwannee County, halverwege 
Tallahassee en St Augustine De envelop is in 
Savannah gefrankeerd met 2 maal 5 cent met 
het portret van Jefferson Davis, de President 
van de Confederate States 

De Civil War als veriamelgebied 
Voor Amerikanen vormt de Burgeroorlog 
een belangrijk, onverminderd fascinerend 
onderdeel van hun geschiedenis Zoals eerder 
vermeld zijn de sporen van deze oorlog nog 
steeds terug te vinden m de hedendaagse 
Amerikaanse maatschappij Elke politicus die 
zich opwerpt als presidentskandidaat, zal zich 
moeten voorbereiden hoe tijdens de primaries 
m South Carolina te reageren op de onvermij
delijke vraag of de geconfedereerde vlag op 
staatsgebouwen kan worden gehesen 
Over de Amerikaanse Burgeroorlog is een 
enorme hoeveelheid documentatie beschik
baar In ons internet tijdperk is deze informa
tie zeer toegankelijk Laten we als voorbeeld 
de aanduiding Co. C, 157th NY Vols, op een 
voorgedrukte enveloppe (afb 5) nemen om te 
zoeken naar wat achtergrondinformatie Het 
wordt ons wel heel eenvoudig gemaakt Om 
te beginnen is in Wikipedia een heel artikel 
gewijd aan hs\ 157th New Vork Volunteer Re
giment Het blijkt dat op 19 september 1862 in 
Hamilton County, upstate New York, begonnen 
werd met de rekrutering voor dit regiment 
Een 'Google Search' brengt ons bij de website 
van het Civil War Archive'^ Op deze website 
Zijn alle bewegingen van regimenten tijdens 
de oorlog vastgelegd Het 157ste NY regiment 
blijkt van 1-3 juli 1862 deel te hebben genomen 
aan de slag van Gettysburg, waarschijnlijk 
de laatste kans voor het zuiden om de oorlog 
positief te beëindigen 

De daaropvolgende jaren bracht het regiment 
steeds verder naar het zuiden Over het jaar 
1864 IS het volgende te lezen Expedition to 
Johns and lames Islands February 6-14 Or
dered to Jacksonville, Fla, February 23 and 
duty there unto June Moved to Hilton Head, 
S C Deze gegevens komen goed overeen met 
de afstempeling f er«flnc//na Fla /June 2 
1864 De brief is waarschijnlijk uit Fernandina 
verzonden bij het vertrek van het New Yorkse 
regiment Deze speurtocht in de Amerikaanse 
archieven heeft overigens met langer geduurd 
dan een half uurtje achter de PCi 

Patriotic Envelopes die tijdens de Amerikaan
se Burgeroorlog werden gebruikt, worden 
bijzonder verzamelwaardig beschouwd Op 
tentoonstellingen buiten Amerika wordt nogal 
eens door juryleden oppatriotic envelopes 
neergekeken omdat deze met door postale 
autoriteiten werden uitgegeven In de VS 
maken patriotic envelopes echter onderdeel 
uit van de gevestigde ftlatehstische traditie, 
ook omdat Amerikanen nogal patriottisch van 
aard zijn Patriotic Envelopes uit de Civd War 
kunnen kostbaar uitvallen Vooral envelop-
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/</é 5 'Patriotic Cover' van l^etSeventli Regiment 
New Hampshire Volunteers. 

Verzonden uit Fort Jefferson op de Dry Tortugas 
toen het regiment daargarnizoensdienst vervulde 

(particuliere collectie). 

pen, gebruikt in Florida, de kleinste van de 
zuidelijke staten, vallen  indien verkrijgbaar 
 buiten mijn Jilatelistisch budget. 

Daarom kan ik als uitsmijter van dit artikel 
slechts enkele afbeeldingen van veraf tonen 
die de afgelopen jaren op het internet mijn 
oog hebben gepasseerd. Afbeelding 6 toont 
een envelop van het Seventh Regiment New 
Hampshire Volunteers. Het regiment^ werd 
gevormd op 13 december 1861 en vervol
gens naar de Dry Tortugas gezonden, een 
eilandengroep voorbij Key West. De envelop is 
afgestempeld in fort lefferson, een gigantisch 
fort op een van de eilanden, gebouwd rond 
een vuurtoren. Het regiment vervulde van 
februari tot juni 1862 garnizoensdienst in het 
fort. Het stempel van Fort Jefferson is slechts 
bekend van de periode 18611868 en wordt 
gewaardeerd met een zeldzaamheidsgraad 6 
op een schaal van 1 tot 9. 

Tenslotte laat afbeelding 7 een schitterende 
envelop zien, gefrankeerd met twee exempla
ren van de eerste emissie van de Geconfede
reerde Staten, afgestempeld Pensa Fla / Nov 12. 
Envelop, frankering en afstempeling verkeren 
in superieure kwaliteit, echt een juweeltje! 
De envelop eert de Griffin Light Guards: de 

/ ^ 
Afb 7 'Patriotic Cover' van de Oriffm Light Guards: de 
B Compagnie van hetsde Georgia Infanterie Regiment. 

Afgestempeld m de korte periode (ca ijaar) dat 
Pensacola m handen was van de Confederatie. De 

vlag van de Confederates was de Star and Bars, met 11 
sterren, een ster voor elk van de afgescheiden staten 

(particuliere collectie). 

B Compagnie van het 5de Georgia Infanterie 
Regiment'. Het regiment werd op 11 mei 1861 
rond Macon, GA geformeerd. Hun eerste 
standplaats was Pensacola (september 1861). 
Op 89 oktober ondergingen de manschappen 
van het 5de Georgia Infanterie Regiment hun 
vuurdoop in de (onsuccesvolle) invasie van 
Santa Rosa eiland. Op 18 februari 1862 werd het 
regiment verplaatst naar Knoxville, Tennessee. 
Dit verhaal illustreert waarom het geconfe
dereerde stempel van Pensacola (voor Florida 
een grote stad) toch zeldzaam is: Pensacola 
was slechts een jaar in zuidelijke handen. Let 
op de vlag van de Confederate States, de 
Stars and Bars met elf sterren die de afge
scheiden zuidelijke staten symboliseren. 

De Amerikaanse Burgeroorlog is voor de 
meeste Nederlanders een oorlog waarover de 
kennis miniem is. Voor degenen die kennis van 
de geschiedenis liever opnemen uit beelden 
dan uit boeken, worden in de literatuurlijst 
een tweetal films aanbevolen'. 

* Het eerste deel werd gepubliceerd in Filatelie 
van november 2012 

Literatuur 
' American Civil War Wikipedia 

' Dat Florida onder de zuidelijke staten 
geografisch en figuurlijk een buitenbeentje is 
gebleven, bleek weer eens uit het stemgedrag 
tijdens de laatste presidentsverkiezingen. 
Dat is ook de reden dat eens in de vier jaar 
de presidentskandidaten in Florida de deur > ■, 
platlopen. M 

3 Battle of Pensacola (1861) Wikipedia 

" Bursey, M.M. Confederate Wallpaper 
Covers from Fayetteville, NC American 
Philatelist, August 2010, biz 740 

* iS7th Regiment, New York Infantry. 
http://www.civilwararchive.com/Unreghst/ 
unnyinio.htm*i4 

' 7th New Hampshire Volunteer Infantry 
Wikipedia 

' 5th Georgia Unit History http:// i ^ 
www.dRthilsthga.org/'ithmilitaryhistory. 
htm 

° Twee films die interessante aspecten be
lichten van de Amerikanse Burgeroorlog. 0) 
Glory (1989): het verhaal van het 54th Regi
ment Massachusetts Volunteer Infantry, de 
eerste AfroAmerikaanse eenheid die tijdens 
de Amerikaanse Burgeroorlog aan het front 
werd ingezet. Meervoudig bekroonde film 
met schitterende, ontroerende muziek van 
James Horner, die terecht met een Oscar 
werd beloond. (2) Gettysburg (1993), een 
met veel zorg gemaakte verfilming van de 
belangrijkste slag in de Amerikaanse Bur
geroorlog. Met o.a. het tragische verloop 
van 'Picketts Charge' waarmee de stra
tegische nederlaag van hat zuiden werd 
ingeluid. Beide films hebben in Nederland 
weinig aandacht gekregen maar zijn waar
schijnlijk beschikbaar in sommige (open
bare) videotheken. 
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BOEKEN PLANK 

Kamppost van 
uitgeweken joden 
1934 1945 
René E Taselaar 

INDRUKWEKKEND BOEK OVER POST VAN JOODSE VLUCHTELINGEN 

De Nederlandse Vereniging van 
Poststukken en Poststempelverza
melaars (Po&Po) doet haar leden 
regelmatig Posthistorische Studies 
cadeau. Dat zijn boekwerken waar
in een bepaald onderwerp uit de 
Nederlandse postgeschiedenis be
handeld wordt. Onlangs verscheen 
"Kamppost van uitgeweken joden 
19341945", deel 28 in de reeks. Aan 
de hand van poststukken vertelt 
René Taselaar het verhaal van de 
joodse vluchtelingen die vanuit 
Nazi Duitsland naar ons land waren 
gekomen. Een aantal van hen 
kwam via verschillende kampen 
uiteindelijk in Westerbork terecht. 
Daar had men voor de oorlog met 
geld van joodse Nederlanders een 
vluchtelingenkamp gebouwd, 
dat in de loop van de oorlog een 
doorgangskamp werd, In de in 

1978 verschenen Posthistorische 
Studie "Nederlandse Oorlogspost 
rondom de Tweede Wereldoorlog" 
stond W.|. van Doorn uitgebreid 
stil bij kamppost, maar indertijd 
was nog relatief weinig informatie 
beschikbaar. Bovendien waren 
de mogelijkheden om stukken te 
reproduceren binnen een bepaald 
budget nog beperkt. In het boek 
van Taselaar worden vragen 
beantwoord over postverwerking 
en censuur, waar Van Doorn nog 
slechts naar kon gissen. Daarnaast 
is het boek zeer ruim geïllustreerd 
en in kleur uitgevoerd. Zeer sympa
thiek zijn bovendien de verschil
lende levensbeschrijvingen van 
vluchtelingen waar poststukken 
van zijn opgenomen. Daarmee is 
het boek ook een klein monumentje 
geworden voor deze slachtoffers 

van de naziterreur. Het boek schetst 
een goed beeld van de kamppost 
en bevat een schat aan aanvul
lende informatie zoals lijsten van 
de diverse kampen en overzichten 
van de kamporders uit Westerbork 
met betrekking tot de post. 
Zijn er dan geen punten van kri
tiek? O, jawel. De illustraties van 
poststukken lijken soms wat krap 
afgesneden, waardoor de indruk 
ontstaat dat niet het hele poststuk 
is afgebeeld; de crerfrts voor het 
hoofdstuk over postverwerking in 

Westerbork hadden wat ruimhar
tiger gemogen en het is jammer 
dat voor de volledigheid, naast 
het overzicht van de kamporders, 
niet ook nog informatie uit de 
kampkrant De Westerborker is 
opgenomen. 
Dit alles neemt niet weg dat 
Taselaar met dit boek een belang
rijk stuk posthistorie heeft geschre
ven, dat het verdient om ook buiten 
de kring van filatelisten gelezen te 
worden. Auteur en Po&Po mogen 
trots zijn op dit werk! 

Jeffrey Groeneveld 

René E. Taselaar, Kamppost van 
uitgeweken joden 19341945, 
120 pag., verlijmd. ISBN 97890
71650307. Te bestellen door 
overschrijving van € 18 (incl. 
verzendkosten) op ING 3791594 
van Publicaties Po&Po te Hengelo 
onder vermelding van "Kamppost 
19341945" en volledig adres. 

http://www.civilwararchive.com/Unreghst/
http://
http://www.dRthil-sthga.org/'ithmilitaryhistory


OOSTPRUISEN, 
EEN ANDER 

VERZAMELGEBIED <') 
ADRIAAN VAN OOSTEN, ZUTPHEN 

Karl E Thalheim und A Hilkn Ziegfeld, Der deutsche 
Osten, Seme Geschichte, sein Wesen und seine Aufgabe, 

PropylaenVerlag, Berlin, 1936 

OostPruisen in 1945 
Vanaf oktober 1944 werd Oost
Pruisen rechtstreeks bedreigd 
door het Rode Leger Het Memel
gebied, behalve de stad Memel 
zelf, was m oktober al veroverd, 
Tilsit werd in diezelfde maand 
geëvacueerd en rondom Gumbin
nen werd hevig gevochten. Op 12 
januari 1945 begonnen de Russen 
hun slotoffensief, en de massale 
vlucht uit OostPruisen, die daar
voor al begonnen was, kwam nu 
echt op gang De brief in afb 34 
IS geschreven aan de Revierfor
ster (zoiets als opperhoutvester) 
F Borkowski m Brandenburg a d 
Havel bij Berlijn Nu weet ik uit an
dere correspondentie m mijn ver
zameling dat deze Fritz Borkowski 
gewerkt had m de wereld van de 
Rominter Heide, m het verre oos
ten van OostPruisen Hij was dus 
al een heel eind naar het westen 
gevorderd op 13 januari 1945 De 
achterkant van de enveloppe 
(afb. 35) vermeldt als afzender 

Postldrl 

In dit afsluitende deel komen nog enkele andere 

thematische aspecten van OostPruisen aan de orde. 

Bovendien ga ik nog in op mogelijkheden die een 

verzameling van dit gebied ook oplevert voor een meer 

posthistorische benadering.* 

E Borkowski in een dorpje m de 
buurt van Sensburg in Mazoerie 
In het kloeke handschrift, dat ik 
herken als dat van Fritz Borkow
ski zelf, lezen we vervolgens dat 
"Frau Elisabeth Borkowski" (is 
het zijn eigen vrouw?) volgens 
een volgende brief van 24 2 45 

verblijft in het Vogtland, m het 
uiterste westen van Saksen Ook 
haar vlucht uit OostPruisen is dus 
gelukti Op de voorzijde zien we 
tenslotte weer dat hij haar brief 
direct op die 24ste februari beant
woord heeft Wat je noemt een 
enveloppe met geschiedenis, en 

gewoon gekocht op een plaatse
lijke postzegelbeurs' 

Op 9 februari 1945 stuurde een 
inwoner van Königsberg een kaart 
naar Stettin (afb. 36), waarin hij 
beschreef dat allerlei familieleden 
de stad ai per schip ontvlucht 
waren, dat ze in de kelder leef
den, en dat ze vom Reich ganz 
und gar abgeschnitten waren 
Königsberg, het schiereiland 
Samland ten noordwesten van 
de stad en een deel van de Frische 
Nehrung bleven geïsoleerd achter 
in een verder totaal door de 
Russen veroverd OostPruisen 
Later werd Königsberg vanuit het 
noorden en zuiden aangeval
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len, en werd de enige overble
ven verbinding, via Pillau (zie 
kaartje), voortdurend bedreigd 
Langs die route lag Fischhausen, 
van waaruit de briefkaart in afb 
37 nog op 23 maart naar Bohemen 
verzonden werd über Pil lau, want 
de normale route via Königsberg 
was met langer betrouwbaar 
De afzender, een postbeambte, 
me\dx Fernbeschuß und Flte-
gertatigkeit, beschietingen van 
grote afstand en luchtactiviteit Es 
geht ja noch Nog een dag later 
werd de veldpostkaart m afb 38 
verzonden naar Würzen in Saksen 
In het dienststempel is de naam 
Königsberg nog net te lezen Deze 
kaarten waren speciaal gedrukt 
voor de troepen in het geïsoleerde 
Oost-Pruisen en zijn behoorlijk 
zeldzaam Helaas is de achterzijde 
slechts benut voor het, vermoe
delijk tevergeefs, doorgeven van 
een nieuw veldpostnummer Op 
9 april werd Königsberg door het 
Rode Leger veroverd 

Stad en landschap 
Oost-Pruisen had talrijke steden 
die dateren uit de dertiende en 

veertiende eeuw We hebben al 
gezien dat Königsberg m 1255 
werd gesticht Eibing gaat terug 
tot 1237 (afb 39) Het heugelijke 
feit dat de stad m 1987 750 jaar 
bestond werd, nu door de Poolse 
posterijen, herdacht met een 
bijzondere briefkaart (afb t^o) 
Braunsberg vierde m 1934 zijn 
650-jarig bestaan (afb 41), See-
burg werd gesticht in 1338 (afb 
42) Afbeeldingen van Oostprui-
sische stadsbeelden, die ook nog 
filatelistisch verantwoord zijn, 
leveren verder eigenlijk alleen 
Eibing en Königsberg, in de vorm 
van de bekende Bildpostkarten 
Natuurlijk staat het de verzame
laar vrij om stiekem ook gewoon 
uit te kijken naar mooie ansicht
kaarten, en dat moet ook wel om 
u te laten zien hoe prachtig Tilsit, 
nu Sovjetsk genoemd, aan de 
Memel ligt in het uiterste noorden 
van het vooroorlogse Oost-Prui
sen (afb « ) 

Een heel karakteristiek beeld van 
Oost-Pruisen wordt ook geboden 
door de vele meren van Mazoerie 
(afb 44) U hebt het ijszeilen bij 

Angerburg al langs zien komen 
(afb 4), maar die stad buitte ook 
's zomers haar ligging aan de me
ren uit Ze prees zich bijvoorbeeld 
aan als het Beginn der masuri-
schen Schifffahrt (afb 45) De 
stad Lyck, m het uiterste zuid-oos
ten, noemde zich ze\fsMasurens 
Hauptstadt (afb 46) en gaf een 
bijzonder stempel uit ter gelegen
heid van een nazi-feestdag m 
1936 (afb 47) Uzieteen zeilboot 
op het meer met daarachter de 
markante kerk van Lyck 
Oost-Pruisen was ook bij uitstek 
hetbarnsteenland Opeen 
Bildpostkarte uit 1931 zien we de 
"Barnsteenkust" van het Samland 
(afb 48) De enorme dagbouw
mijn bij Palmnicken aan de 
westkust daarvan staat afgebeeld 
op een geïllustreerde Winterhulp-
briefkaart uit 1934 (afb 49), 
en een bijzonder stempel van 
Palmnicken (afb 50) adverteert 
de plaats als Erholungsort an 
Deutschlands Bernsteinkuste 

Königsberg: Ostmesse en 
Ostropa 
Na de vrede van Versailles bevond 

Oost-Pruisen zich plotseling m 
een geïsoleerde positie Tus
sen die provincie en de rest van 
het Duitse Rijk lagen zomaar 
ineens de Poolse Corridor en de 
Vrije Stad Danzig Geen wonder 
dat ook de rijksregering zich 
zorgen maakte over de verdere 
economische ontwikkeling van 
het gebied Zo werd m 1923 een 
grote Oost-Pruisententoonstellmg 
in Königsberg georganiseerd, 
waarvoor ook met speciale stem-
pelvlaggen her en der in het rijk 
reclame werd gemaakt (afb 51) 
Maar de meest m het oog sprin
gende actie was de instelling van 
de DOK, de Deutsche Ostmesse 
Königsberg, een jaarbeurs die 
in het begin tweemaal en later 
eens per jaar werd gehouden, 
en na Leipzig de grootste in het 
land werd Ook postaal ging de 
Ostmesse bepaald met onopge
merkt voorbij Al in 1923 was er 
een bijzonder stempel (afb 52) 
Nog mooier is dat van 1927, hier 
op een luchtpostkaart naar Riga 
en Moskou (afb 53), allemaal 
ter meerdere glorie van deze 
jaarmarkt voor Oost-Europa Het 
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filatelistische circus rondom de 
jaarlijkse Ostmesse kreeg in de 
tijd van het Derde Rijk nog eens 
een extra slinger, met als gevolg 
een jaarlijkse vloed van stem
pels, randverschijnselen en zelfs 
bijzondere briefkaarten, zoals de 
twee uit 1939 (afb 54), waarop 
de beide "nationale dieren" van 
OostPruisen te zien zijn het 
Trakehner paard en de eland De 
laatste Ostmesse werd gehouden 
in 1941 Daarvanlaat ikueen voor 
de veldpost "geanonimiseerde" 
afstempeling zien (afb 55). 

Een filatelistisch hoogtepunt was 
de internationale Ostropapost
zegeltentoonstellmg die van 23 
juni t/m 3 juli 1935 in Königsberg 
gehouden werd De tentoonstel
lings was ondergebracht in het 
moderne hoofdgebouw van de 
Ostmesse (afb 56) Grote opwin
ding veroorzaakte het nieuws 
dat er ter gelegenheid van de 
Ostropa weer een blok het 
derde van het Duitse Rijk uit zou 
komen, en nog wel met voorstel
lingen uit OostPruisen (afb 57) 
De oplage was ongebruikelijk 

groot met ca 160 000, maar dat 
deed, en doet nog steeds, aan 
de populariteit ervan mets af De 
Ostropa heeft zoveel filatelisti
sche producten opgeleverd dat 
een speciaalverzamelmg ervan 
zeker mogelijk IS Zo werd op 27 
juni 1935 een treinbootreis geor
ganiseerd die onder andere naar 
Rossitten op de Kurische Nehrung 
(afb 9)voerde Het fragment 
van een ansichtkaart (afb 58) 
laat het bijzondere stempel zien 
dat die dag aan boord van het 
schip werd gebruikt, en wel op 
een van de drie componistenze
gels (gewijd aan Bach, Handel 
en Schutz) die ook tijdens de 
Ostropa gepresenteerd werden 
Dat laatste gebeurde op 23 juni, 
de eerste dag van de tentoonstel
ling, en wel een volle dag eerder 
dan m de rest van het Reich met 
uitzondering van Leipzig, waar 
ze nog een dag eerder te koop 
waren De brief in afb 59 is dus 
een eerstedagenveloppe en met 
alleen vanwege de postzegels, 
maar ook vanwege de Ostropa
afstempeling en het Ostropa
aantekenstrookje 

Postgeschiedenis 
Een verzameling gewijd aan 
een gebied als OostPruisen is 
natuurlijk in principe thematisch 
georiënteerd U hebt m het bo
venstaande wel gemerkt dat post
stempels daarbij een belangrijke 
rol spelen En juist dat element 
IS mij, als een wat uit de hand 
gelopen zijsprong, in toenemende 
mate gaan boeien Door zoveel 
met stempels bezig te zijn heb ik 
gaandeweg heel wat kennis opge
daan van de in Pruisen en later m 
het Duitse Rijk gebruikte stempels, 
metal hun interessante bijzon
derheden Als illustratie toon ik u 
eerst wat er zoal m Königsberg aan 
stempels gebruikt werd in 1873, '74 
en '75, op de eerste briefkaart van 
het Duitse Rijk PerijanuarM875 
werd voor het hele Duitse Rijk de 
mark ingevoerd, maar in de jaren 
daarvoor was m NoordDuitsland 
de thaler, verdeeld in 30 zilvergro
schen m gebruik Deze briefkaart 
had een f ran keerwaarde van 
een halve groschen, wat in 1875 
gelijk gesteld werd met 5 pfennig 
Vanwege deze makkelijke omreke
ningsfactor bleef briefkaart Pi ook 

ini875 nog geldig Omstreeks 1870 
was m het hele koninkrijk Pruisen 
het dubbelringstempel (afb 60), 
het meest gangbaar Het werd kort 
daarna over het algemeen vervan
gen door een enkelringstempel 
met een wat moderner lettertype 
(afb 61) Maar in de overgangs
tijd, via het noordduitse postdis
trict naar het Duitse Rijk, werden 
ook allerlei oudere stempels nog 
gewoon doorgebruikt Zo kom ik 
een enkele keer een nogal antiek 
enkelringstempel zonder jaartal 
tegen (afb 62) Er waren ook 
experimenten met stempels die 
afzonderlijke postkantoren aan
duidden (afb 63 en 64) Het loont 
bij die oudere stempels steeds 
de moeite om op de verschillen 
te letten Zo wordt de naam van 
de stad, sio\w\ Königsberg in 
Preussen, soms geschreven als 
KÖNIGSBERG (1) PR en soms als 
KOENIGSBERG (1) PR Verder heeft 
het stempel in afb 64 de naam 
van de maand in letters Voor de 
kenner is dat een signaal dat zo'n 
stempel thuishoort m de familie 
van de bij Duitslandfilatelisten be
faamde "hoefijzerstempels", die in 
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enkele tientallen steden in gebruik 
waren, doorgaans tussen 1870 en 
'75. In OostPruisen was dat alleen 
m Königsberg het geval. Van die 
stad bestaan drie verschillende
vrij zeldzame  hoejijzerstempels, 
waarvan ik er u twee kan laten 
zien (afb. 6566), beide met de 
maandaanduiding in letters. 

Vanaf 1 juli 1875 werden in het hele 
Duitse Rijk (behalve in Beieren en 
Württemberg) om aan deze veel
kleurigheid een eind te maken
zogenoemde normstempels inge
voerd. Die vermeldden behalve 
plaatsnaam en datum ook nog het 
nummer van het postkantoor en 
per stempel aan de rechter kant 
een unieke kenletter en aan de 
linkerkant een sterretje. Als er in 
een plaats maar één postkantoor 
was, verviel natuurlijk dat num
mer, en als er maar één stempel 
in gebruik was werd de kenletter 
vervangen door nog een sterretje. 
Heel systematisch allemaal. Toch 
bleef het lastig. In afbeelding 67 
ziet u vier maal een *ia stempel 
van Königsberg uit de periode 
i878'88, allemaal van hetzelfde 

type, en toch allemaal verschil
lend. Vergelijk ze maar en zoek 
de verschillen! U merkt wel dat 
een stempelverzameling van een 
grote stad als Königsberg een 
mooie uitdaging is, temeer daar 
er nog nooit een catalogus van 
verschenen is. 
Een interessant hoofdstuk in de 
Duitse postgeschiedenis, en dus 
ook in die van OostPruisen, is 
de rol van de spoorwegen. Al m 
1849 werden de spoorwegen in de 
verschillende Duitse staten inge
schakeld bij het postvervoer. Ook 
Pruisen was verdeeld over een 
aantal EisenbahnPostBureaux. 
Nummer XI was gevestigd in 
Königsberg en voerde een nogal 
exotisch aandoend stempel (afb. 
68), m dit geval op een vouwbrief 
van Königsberg naar Keulen, die 
op 10 juni 1871 uit Königsberg ver
trok, vervolgens op dezelfde dag 
werd afgestempeld op het traject 
EydtkuhnenBromberg en reeds 
de volgende dag in Keulen aan
kwam (afb. 69). Dit Bahnpostamt 
No.ii functioneerde ook nog m 
1886, zoals blijkt op de afstem
peling van een briefkaart van 

Königsberg naar Lille in Frankrijk 
(afb. 70). Ook onderweg kon post 
met de trein worden meegege
ven. Op de briefkaart (afb. 71) 
staat nergens een jaartal, maar hij 
moet tussen 1875 en 1880 op een 
tiende november in Preussisch 
Ey lau (met de hand bijgeschre
ven) zijn meegegeven met een 
trein op de lijn van Prostken aan 
de Poolse (toen Russische) grens 
naar Königsberg. Spoorwegpost is 
niet mijn specialiteit, maar ik heb 
wel gezien dat er alleen in Oost
Pruisen tussen ca 1850 en 1945 
al vele tientallen afzonderlijke 
Bahnposttrajecten hebben be
staan met al hun afstempelingen, 
die nu op de verzamelaar liggen 
te wachten! 

Tenslotte 
Zo hebt u in vogelvlucht een beeld 
gekregen wat de mogelijkheden 
van een voor veel Nederlanders 
wat buitenissig verzamelobject 
zijn. Stel dat u zoiets een aardig 
idee vindt, hoe kunt u het dan 
aanpakken om aan materiaal te 
komen van uw eigen favoriete, 
maar wellicht niet meer bestaan

de gebied? Misschien wel net zo 
als ik. Begin met de dubbeltjesal
bums, verdiep u in aardrijkskunde 
en geschiedenis, en kijk goed 
rond op beurzen. De laatste jaren 
heb ik ook veel materiaal verwor
ven via de Duitse versie van Ebay. 
Mocht u die digitale veilingen niet 
zo vertrouwen, laat het dan een 
troost voor u zijn dat ik er over een 
jaar of acht nog nooit één slechte 
ervaring mee heb opgedaan. 
Maar hoe u het ook aanpakt: aan 
OostPruisen valt veel plezier te 
beleven. En dat wordt alleen maar 
meer als u het deelt met anderen, 
zoals de leden van de Filatelisten
vereniging Duitsland, of die van 
de Arbeitsgemeinschaft Deutsche 
Ostgebiete in Duitsland. 

* Het eerste deel verscheen in het 
maartnummer van Filatelie. De 
afbeeldingen nummeren gewoon 
door. Verwijzingen naar een af
beelding met een lager nummer 
dan 34 zijn terug te vinden in 
het eerste deel. 
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'ORANJE' DRUKT 
ZI|N STEMPEL (2> 

BERT VAN MARREWIJK, WAGENINGEN 

'Vergeten plaatsnamen' 
Echte Oranjefans zullen in mijn 
bijdrage over 'Oranje'plaatsen 

j , de nodige omissies zijn tegenge
/ komen. Zo staat er geen woord 

in over Anna Paulowna, een 
vriendelijk dorp in de gelijkna
mige polder m de kop van Noord
Holland (afb. 38). Deze plaats is 
genoemd naar de tsarendochter 
Anna Paulowna van Rusland, de 
echtgenote van Koning Willem 
II. Ook het meest oranje dorp van 
Nederland, het Drentse Oranje 
aan het Oranjekanaal en bekend 
vanwege het vakantiepark met de 
originele naam 'Oranje', voor
heen Pipodorp (afb. 39), bleef 
ongenoemd. En horen ook de 
poststempels van de woonplaat
sen van de Oranjes niet vermeld te 
worden, zoals ApeldoornHet Loo, 
Soestdijk en 'sGravenhageHuis 
ten Bosch (afb. ^o)? Hoort Baarie 
Nassau er niet bij? En waarom 

In deel 1* van dit artikel over de postale 
zichtbaarheid van 'Oranje' ging het voornamelijk 

over aan 'Oranje' gerelateerde plaatsnamen 
in Nederland en onze (voormalige) Overzeese 

Gewesten. In deze bijdrage wordt de zichtbaarheid 
in de straatnamen aan de orde gesteld. 

ontbreken Oranjewoud, Prin
cenhage. Prinsenbeek, Tilburg, 
Buren, Delft, Naaldwijk en Honse
lersdijkom een paar willekeurige 
'Oranje'gerelateerde plaatsen te 
noemen? Gelukkig stelt de redac
tie paal en perk aan iedere drang 
tot volledigheid. Vier pagina's 
waren mij toebedeeld en bij de 
gratie Gods om het in koninklijke 
stijl te houden kreeg ik er nog 
één extra bij. 

'Oranje' straten 
Hoe zichtbaar is 'Oranje' in de 
stempels buiten de echte 'Oranje'
plaatsen? Welke Oranjetelgen 
zijn favoriet. En hoe verschuift het 
beeld in de loop der jaren? In het 
begin van de 20e eeuw waren de 
meeste plaatsen in ons land nog 
van overzichtelijke omvang, zodat 
ze het met één postkantoor kon
den stellen. En deze werd alleen 
met de plaatsnaam aangeduid. Al

leen de vier grootste steden (Am
sterdam, Rotterdam, Den Haag en 
Utrecht) hadden al een aanzienlijk 
aantal bijkantoren. En ook enige 
middelgrote plaatsen hadden er 
een of enkele. Deze stadsbijkanto
ren werden aanvankelijk met een 
nummer aangeduid, dat ook in de 
stempels werd opgenomen. Zo had 
Amsterdam rond 1900 zeventien 
bijkantoren, Den Haag elf en Rot
terdam tien (afb. 41). 
Toen m 1906 de typenraderstem
pels werden ingevoerd, kregen 
de bijkantoren aanvankelijk 
ook weer een nummer, maar al 
spoedig werd overgestapt op het 
vermelden van de straatnaam. Zo 
werd het langebalkstempel van 
bijkantoor nr. 17 vervangen door 
Amsterdamvan Eeghenstraat 
(afb. <i2) en 'sGravenhage nr. 1 
werd Balistraat (afb. 43); alleen 
stempel Rotterdam 6 bleef nog tot 
1940 in gebruik. 
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Al met al ging het nog maar om 
een beperkt aantal stempels met 
locatieaanduiding. Afgezien van 
de stationskantoren hadden van 
de meer dan 1200 reguliere ves
tigingen met langebalkstempels 
er 77 een straatnaam, waarvan 59 
alleen al in de vier grote steden. 
De resterende 18 bijkantoren 
waren verdeeld over 11 andere 
plaatsen. Opmerkelijk is dat de 
drie grootste steden alle een 
bijkantoor openden in een naar 
Prins Hendrik, de toen nog kers
verse echtgenoot van Koningin 
Wilhelmina, genoemde straat 
(afb. <t4). 
Pas enige tijd na de ingebruikne
ming van de kortebalkstempels in 
1915, neemt het aantal bijkantoren 
geleidelijk toe. Tellen we daarbij 
de sedert 1926 in gebruik ko
mende stadspostagentschappen 
op, dan loopt het aantal korte

balkstempels van nevenvestigin
gen met een eigen straatnaam 
al gauw in de honderden. Bij de 
latere Stempelmodellen, openbalk 
en vooral cilinderbalk, groeide 
mede als gevolg van de naoorlog
se stadsuitbreidingen het aantal 
bijkantoren en agentschappen 
explosief. Dit ging deels ten koste 
van de vestigingen zonder straat
naam op het platteland, waarvan 
er steeds meer werden gesloten of 
vervangen door 'ambulante post
kantoren': Mobiele Postkantoren, 
Rijdende Postkantoren en Mobiele 
Postagentschappen in SRV-wa-
gens. Alleen de laatstgenoemde 
gebruikten cilinderbalkstem-
pels of firmastempels waarin 
straatnamen waren opgenomen. 
Enkele daarvan bevonden zich in 
'Oranje'-straten (afb. 45). 
De verzelfstandiging van PTT Post 
en de daarop volgende liberalisatie 
van de postbezorging hebben in
grijpende gevolgen gehad voor de 
organisatie van de postdienst. Met 
de opheffing rond 2010 van de 'ei
gen vestigingen' door TNT post ten 
gunste van inwoning bij particulie
re bedrijven en organisaties, is het 
aantal vestigingen met straatnaam 
weer spectaculair toegenomen. De 
ca. 2600 PostNL vestigingen van dit 
moment hebben bijna allemaal een 
stempel met straatnaam. 
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Vanwege de al genoemde ontwik
kelingen IS het niet zo eenvoudig 
om het aantal postvestigingen op 
een 'Oranje' locatie vast te stellen. 
Elk decennium is de situatie weer 
anders en vooral de laatste tien 
jaren zijn de veranderingen in een 
ware stroomversnelling gekomen. 

Om toch een idee te geven van 
de frequentie van 'Oranje' straten 
met een postvestiging (waarbij 
wegen, pleinen, hoven, gaarden, 
enz. zijn inbegrepen), heb ik 
naast de administratie van mijn 

eigen verzameling, drie externe 
bronnen geraadpleegd: 
1. Het Postboek 1988, officieel de 

'gegevens voor de uitvoering 
van de ptt dienst' geheten; 

2. DeKantorenlijst 2O06\/ar\de 
LVVA, de Landelijke Vereniging 
van Aantekenstrookjesverza-
melaars; 

3. Een interne TNT-lijst van post
vestigingen van ca. 1 januari 
2007. 

De bronnen geven verschillende 
soorten informatie. In het Post
boek staan de gegevens van alle 
PTT vestigingen per 1 januari 1988 
inclusief de adresgegevens uit
gebreid weergegeven (afb. 46). 
Echter dat een postvoorziening 
aan het Beatrixplein is geves
tigd, betekent nog niet dat die 
naam ook in de stempels van de 
betreffende vestiging voorkomt. 
Toentertijd was dat alleen het 
geval wanneer het een bijkantoor 
of een agentschap betrof. Stem-



pels van hoofdkantoren en van 
hulpkantoren (in kleine plaatsen 
met maar één vestiging) gaven 
doorgaans alleen de plaatsnaam 
weer. Het Postboek geeft dus een 
overschatting van het werkelijke 
aantal zichtbare 'Oranje'-straten. 
Dit probleem wordt ondervan
gen door de LVVA Kantorenlijst. 
Deze geeft een overzicht van 
alle teksten, die voorkomen 
op aantekenstrookjes sinds 
de invoering van de strookjes 
met kantoornaam in 1907. In de 
LVVA-lijst is ook aangegeven 
in welke jaren de betreffende 
postvestigingen hebben gefuncti
oneerd en indirect dus welke 
typen stempels daar kunnen zijn 
gebruikt. De kantoornaam op het 
aantekenstrookje correspondeert 
m de meeste gevallen met die in 
de stempelafdrukken (afb. 47); 
slechts in een klein aantal geval
len gaat dit niet op. Zo zien we op 
een strookje van Woudenberg uit 
1996 de straatnaam 'Kon. Juliana-
plein' staan, hoewel het cilinder-
balkstempel alleen 'Woudenberg' 
vermeldt (afb. 48). Een stempel 

'Woudenberg-Kon. lulianastraat' 
heeft nooit bestaan. Pas bij de 
verhuizing van het postkantoor 
naar de Biz.-boekhandel aan de 
Voorstraat wordt de straatnaam 
in de stempels opgenomen. 
Helaas verdwenen de vestigings
gebonden aantekenstrookjes 
in 1997 om weer door lande
lijke aantekenstroken te worden 
vervangen (afb. 49), zodat de 
LVVA-lijst geen gegevens over de 
postvestigingen van de laatste 16 
jaar bevat. 
Voor de recente jaren moest een 
derde bron gezocht worden. De 
TNT-kantorenlijst uit 2007 is voor 
de situatie per eind 2006 wel
haast ideaal, omdat daarin zowel 
de letterlijke stempeltekst als het 
adres volledig is weergegeven. 
Doorgaans komen deze (nage
noeg) overeen, maar m een aantal 
gevallen wijkt de kantoornaam 
op detailpunten af van het adres, 
bijvoorbeeld door verkorting van 
de straatnaam. 
Aangezien de gegevens over 
openstelling en sluiting van post
vestigingen sinds 1979 nergens 

meer centraal geregistreerd 
worden, was ik voor de vele na 
1997 geopende postvestigingen 
naast de TNT-lijst van 2006 aan
gewezen op informatie uit mijn 
eigen collectie. De vervanging 
van hulppostkantoren in kleine 
kernen door (mmi)postagent-
schappen in winkels nam m die 
periode een hoge vlucht. Veel van 
deze agentschappen kregen cilin-
derbalkstempels met straatnaam. 
Ook het leeuwendeel van de rub
beren zelfinktende tuimelstem-
pels die door TNT post in 2007 in 
algemeen gebruik zijn genomen, 
is van straatnamen voorzien. 

Het 'Oranje'-gehalte van de 
Nederlandse postvestigingen op 
basis van de drie externe bronnen 
wordt m onderstaand staatje geïl
lustreerd. Hierin zijn de aantallen 

postvestigingen in straten met de 
namen van de drie laatste Oranje
vorstinnen en van de huidige 
koning samengevat: 

Opmerkelijk is het verschil in 
'zichtbaarheid' van de vorstinnen 
Wilhelmma en juliana enerzijds 
en onze huidige vorstin en haar 
zoon anderzijds. Het Postboek 
1988 geeft de hoogste aantallen, 
omdat daarin ook postvestigin
gen zijn opgenomen, waarbij de 
straatnaam niet in de stempels 
voorkomt. Zo waren in 1988 o.a. 
de postkantoren van Mijnshee-
renland, Nuth, Valthermond en 
Vessem alle in een Wilhelmi-
na'straat' gelegen, In de stempels 
en aantekenstrookjes is dit even
wel niet zichtbaar (afb. 54). 
In de telling van 2007 zien we het 
aantal Wilhelmina- en julianaves-

Wilhelmina 
Juliana 
Beatrix 
Willem-Alexander 
Totaal 

19 
27 
7 
3 
56 

Postboek 1988 Lijst LWA 2006 TNT-lijst 2007 Afb. 
t l 
19 
2 
1 

33 

12 
9 
6 
4 

50 
51 
52 
53 
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tigmgen teruglopen, terwijl het 
aantal vestigingen voor Beatrix en 
Willem-Alexander duidelijk is toe
genomen Waarschijnlijk hebben 
we bij Beatrix te maken met een 
'regerende vorst(inn)en'-bonus 

In verhouding tot het grote aantal 
straten met 'Oranje'-namen m 
ons land, valt het aantal 'Oranje' 
postvestigmgen een beetje tegen 
We moeten echter bedenken dat, 
met name m de kleine kernen met 
slechts een vestiging, het post
kantoor doorgaans m de centrale 
winkelstraat was gelegen En die 
heeft maar bij uitzondering een 
koninklijkenaam Voorvoeg

sels als Dorp(s), School-, Kerk-, 
Hoofd-, Hoog-, Markt-, Oud(e)- en 
Nieuw(e)- zijn daar het meest 
algemeen en deze komen bij de 
oudere kantoornamen dan ook 
opvallend vaak voor 

De 'andere Oranjes' 
Hoe staat het nu met de zicht
baarheid van 'andere Oranjes', 
de drie koningen Willem I, II en III, 
de stichters van de Republiek der 
Zeven Verenigde Provinciën en 
hun opvolgers, de aangetrouwde 
familieleden en de koningskin
deren, die de troon met mochten 
bestijgen' Daarvoor heb ik naast 
mijn eigen verzameling alleen de 

LVVA Kantorenlijst 2006 en het 
TNT kantorenoverzicht van 2007 
geraadpleegd, zodat alleen die 
stempels meetellen, waarin de 
naam van de betreffende Oran
jetelg echt voorkomt Alleende 
namen, die m tenminste een van 
de twee lijsten driemaal zijn aan
getroffen heb ik m onderstaand 
frequentiestaatje opgenomen 
Waar nodig zijn de namen 
gescreend op welke persoon zij 
betrekking hebben Ridderkerk 
en Slikkerveer hebben beide wel 
een Amaliastraat (afb. 55), maar 
die hebben mets van doen met 
de oudste dochter van het jonge 
koninklijk paar, maar zijn ge

noemd naar Amalia van Solms, de 
echtgenote van Frederik Hendrik 
In Velp bevond zich tussen 1973 
en 1982 een postvestigmg aan de 
Alexanderstraat (afb. 56) Deze is 
vermoedelijk vernoemd naar de 
derde zoon van koning Willem III 
en Sophie van Württemberg Na 
het overlijden van zijn broer Wil
lem m juni 1879 werd Alexander 
ongewild kroonprins Hij voelde 
weinig roeping tot het koning
schap Zijn vroege dood in 1884 
leidde ertoe, dat zijn halfzusje 
Wilhelmma, uit het tweede huwe
lijk van Willem III met Emma van 
Waldeck Pyrmont, kroonprinses 
werd 

Wordt vervolgd 

* Deel I werd gepubliceerd m het 
aprilnummer De afbeeldingen 
worden hier aansluitend doorge
nummerd 

Geraadpleegde bronnen: 
Wikipedia 
Postboek 1988 
Kantorenlijst 2006 LVVA 
TNT kantorenoverzicht 2007 
WmklerPrms Encyclopedie 7e druk 
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Nederland 
Postaumaatzegel 
Postzegelvereniging 
Postaumaat viert haar 
veertigjarig bestaan. 
Opgericht te Gouda op 
20 oktober 1973, gaat 
Postaumaat - aanvan
kelijk Kontaktgroep voor 
Verzamelaars van Auto
maatboekjes en Rolzegels 
geheten - dit jaar een 
feestelijk tintje geven. Het 
begon al met een door de 
vereniging in januari uit
gegeven velletje van tien 
zegels: één van de eerste 
met zelfklevende en toch 
normaal getande zegels. 
Later dit jaar volgen nog 
eendoorPostNLuitte 
geven velletje van drie 
en een postzegelboekje 
uit de PQ-reeks (8 voor 
Postaumaat). 
De postzegel(s) zijn 
ontworpen door 'huis-
ontwerpster' Nicolien van 
der Keur. Het zijn mooie 
kleurrijke zegels gewor
den, die links leggen naar 
de manier van boekjes 
verzamelen (naar land of 
motief). 

De op 25 januari uitgege
ven postzegel is verkrijg
baar in een velletje van 
10 stuks. De zegel heeft 
de waarde 1. Later dit 
jaar verschijnt deze zegel 
nog - in een iets andere 
uitvoering - in een door 
PostNL uit te geven velletje 
van drie en in een postze
gelboekje. 
Verzamelaars kunnen het 
velletje bij Postaumaat 
bestellen. De prijs is € 7.00 
per velletje+ €1.50 ver
zendkosten. Bestellen kan 
door het verschuldigde 
bedrag over te maken op 
ING 56.81.14.590 ten name 
van Postzegelvereniging 
Postaumaat, Nieuw-
tjesdiensti te Waalwijk. 
Graag het volledige adres 
vermelden. 

Postaumaatzegel 

Australië 
Eeuwfeest van Canberra 
De stichting van de 

hoofdstad van Australië 
vond plaats op 12 maart 
1913 toen Lady Denman, 
de echtgenote van de 
Gouverneur-Generaal, met 
één voet staand op de pas 
aangebrachte Foundation 
Stones de naam Canberra 
bekendmaakte. De plaats 
was gekozen om een 
competitie tussen rivalen 
Sydney en Melbourne te 
voorkomen. 
Met twee postzegelboekjes 
werd deze gebeurtenis 
op 5 maart herdacht: een 
boekje met twintig maal 
60c en een prestigeboekje 
van $12.95. 

België 
Theo van Rysselberghe 
Op 15 april verscheen het 
al eerder in deze rubriek 
aangekondigde postzegel
boekje met zegels waarop 
werk van de grootste Belgi
sche neo-impressionistische 
schilder Theo van Ryssel
berghe staat afgebeeld. In 
de selectie van de zegels 
worden de verschillende 
stijlen weergegeven: rea
lisme, pointillisme. Art Nou
veau... De tien postzegels 
in het boekje hebben de 
aanduiding 1, voor binnen
landse briefpost (= 67c). 

National Gallery 
Een vijftal postzegels met 
afbeeldingen van land
schappen uit de National 
Gallery van Australië (Can
berra) geeft een overzicht 
van de grote verscheiden
heid op dit continent: van 
zompige kustgebieden tot 
het droge binnenland. De 
schilderijen zijn uit de pe
riode van de dertiger jaren 
van de 19e eeuw tot na de 
tweede wereldoorlog. 
De zegels zijn per tien ook 
in een boekje verkrijgbaar, 
(uitgegeven op 19 maart) 

Theo van Rysselberghe 

Canada 
Postaumaatboekje! 
Hierboven schetste ik al wat 
Postaumaat ertoe bracht 
met een speciale 'vast 
kader' zegel op de proppen 
te komen. Wel, Canada kent 
net als Nederland en veel 
andere landen dit soort 
persoonlijke zegels. Pic
ture Postage Permanent 

Het is de tweede maal dat objecten van de National Gallery 
op postzegels terechtkomen 

Botanische tuinen 
Beelden uit vijf bekende 
botanische tuinen zijn te 
bewonderen op een serie 
postzegels die 23 april 
verscheen. De vijf 60-cent-
zegels zijn samenhangend 
als strip verkrijgbaar, maar 
nog mooier is natuurlijk 
het prestigeboekje, waarin 
veel extra informatie in 
woord en beeld van de vijf 
tuinen te vinden is. Prijs 
van het boekwerk is $ 12.95. 

stamps heten ze daar. De P 
op de zegel staat voor het 
tarief voor een binnenland
se brief: momenteel 63c. 
Postaumaatleden worden 
altijd wat opgewonden 
als ze een nieuw postze
gelboekje zien. En laat 
Canada nou deze persoon
lijke zegels per twaalf ook 
in boekjes verkrijgbaar 
stellen. Zie hieronder het 
resultaat, (uitgegeven in 
november 2012) 

Dutch society tor collectors of 
booklets, coils and labels 

I 
Canadees boekje 

met 'postaumaatzegel' 

PWOR 
Het 150-jarig bestaan van 
het Princess of Wales' 
Own Regiment werd op 
9 april postaal gevierd 
met de uitgifte van een 
speciale postzegel. Het 
regiment kreeg in 1863 zijn 
naam bij gelegenheid van 
het huwelijk van Edward, 
prins van Wales, met de 
nieuwe prinses van Wales, 
de vroegere Deense prin
ses Alexandra. De zegel is 
verkrijgbaar in een boekje 
van tien stuks. Het tarief 
wordt aangeduid met een 
P (Permanent, brief bin
nenland, 63c). 

Embleem van het PWOR. 

Adopteer een dier 
Ook in Canada is het moei
lijk om voor dieren baasjes 
te vinden. Vandaar dat de 
post de zoekactie sinds 22 
april ondersteunt met een 
serie van vijf postzegels 
met afbeeldingen van 
huisdieren (hond, kat, 
papegaai). De zegels zijn 
te koop in boekjes van tien 
stuks (10X P). 

Chinatown 
In nogal wat steden in 
Canada is een Chinatown 
te vinden. Men komt er 
binnen door een paifang, 
een grote, vaak fraai ver
sierde, boog of poort. Acht 
voorbeelden ervan zijn te 
vinden in een op 1 mei ver
schenen postzegelboekje. 

8 ^f 
Permanent stamps/ 
Timbres permanents 
Canada 

Booklet 
Carnet 
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Eén van de oudste poorten 
in Canada 

Kroning Koningin Eliza
beth II 
Het is op 2 juni zestig jaar 
geleden dat de Engelse 
vorstin gekroond werd. 
Ook dat is natuurlijk een 
postzegel waard. Deze 
verschijnt op 8 mei en 
is per tien in een boekje 
verkrijgbaar: 10 x P. 

Bigs Brothers Big Sisters 
Deze stichting probeert 
kinderen die in de proble
men zijn geraakt te helpen 
door ze aan vriendschap
pen met volwassen vrijwil
ligers te helpen. Het is nu 
honderd jaar geleden dat 
deze activiteit in Canada 
van de grond kwam, en de 
post eert de brothers en 
sisters met een op 14 mei te 
verschijnen postzegel. Ze 
zijn per tien in een boekje 
verkrijgbaar; 10 x P. 

Motorfietsen 
Het Canadese landschap 
is door zijn uitgestrekt
heid en zijn afwisseling 
uitermate geschikt voor 
motorfietsen. Met de 
vakantie voor de deur 
benadrukt de post dit op 
5 juni met de uitgifte van 
twee postzegels (tarief P) 
met motorfietsen: een CCM 
Lightweight Motor Cycle 
uit 1908 en een Indian uit 
1914. De twee oudjes zijn 
ook te koop in een tien 
zegels tellend postzegel
boekje. 

Kaftje van het motorfietsenboekje 
van Canada 



250 Jaar post in Canada 
De eerste postmaster 
general voor de Britse 
koloniën startte zijn werk 
in 1763 in Quebec. Zijn taak 
was de verbinding met het 
Britse Rijk te onderhouden. 
Hij ging voortvarend te 
werk, zodat er na enkele 
jaren al wekelijks post ver
voerd werd. 
Een op 10 juni te verschij
nen postzegel (tarief P), 
per tien verkrijgbaar in 
een boekje, markeert deze 
250 jaar postgeschiedenis. 
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geduurd, maar Franf ois 
Hollande gaat binnenkort 
zijn keus bepalen. De pre
sident heeft wel bepaald 
dat 'zijn' Marianne jeug
digheid moet uitstralen en 
de jeugd ook daadwerke
lijk moet aanspreken. 
Ook is al vastgesteld dat 
de nieuwe Mariannezegel 
ook in boekjesop 15 
juli moet gaan verschijnen. 

Griekenland 
Europa 
De twee Europazegels van 
dit jaar  te verschijnen 
op 9 mei  zijn ook in een 
boekje beschikbaar. Afge
beeld is een bezorgauto 
van de Griekse post. Prijs 
van het boekje is € 4.00. 

250 Jaar Postgeschiedenis in 
Canada 

Faeröer 
Europa: Japanner voor 
de post 
Al vele jaren maakt de post 
van de eilanden gebruik 
van auto's van het merk 
Suzuki. Het is met name 
de Suzuki jeep die er al 
sinds 1968 post vervoert. 
Momenteel gebruikt men 
voertuigen van de merken 
Fiat Dubio Max en Scania 
R420 voor het grotere 
werk. Deze twee zijn ook 
te vinden op de 29 april 
verschenen Europazegels. 
De twee zegels (van 7 en 
12.50 kr) zijn ook per vier in 
een boekje verkrijgbaar. 

Auto van de Griekse post 

Zeiltoerisme 
De op 4 juni te verschijnen 
gelegenheidszegels 'Zeil
toerisme' zullen ook in een 
boekje verkrijgbaar zijn. 
De zegels in het boekje zijn 
zelfklevend. De prijs van 
de zes zegels bedraagt € 
5.50. Die van het boekje 
vermoedelijk ook. 

Elementen van de natuur 
Later dit jaar, op 2 
december, prijken de 
vier natuurelementen 
op zegels: aarde, lucht, 
vuur en water. Ook deze 

F0ROYAR 7 KR F0ROYAR 12,50 KR 

Hedendaagse postvoertuigen op de Faeroer 

Frankrijk 
Marianne 
Om de paar maanden komt 
er een herdruk met het 
meest verkochte Franse 
boekje: dat met twaalf 
rode Marianne zegels voor 
binnenlandse briefpost. 
Momenteel is dat tarief 63c. 
De herdrukken bevatten 
steeds een andere reclame 
op de omslag. Dit keer 
wordt de aandacht geves
tigd op voorgefrankeerde 
grotere enveloppen (PAP 
prestige). 

Jonge Marianne 
Het heeft een flinke tijd 

zelfklevende serie komt in 
een boekje. 

Ierland 
Moderne kunst 
Het werk van vier nogal 
verschillende kunstenaars 
sieren een kwartet op 25 
april verschenen post
zegels van elk 60 cent: 
Amanda Coogan 'The Fall', 
John Gerrard 'Smoke Tree', 
Stephen McKenna 'Doors 
and Sunlight'en Dororthy 
Cross'Ghost Ship'. De vier 
postzegels met de opmer
kelijke kunstwerken zijn 
verkrijgbaar in een € 2.40 
kostend postzegelboekje. 

IJsland 
Eén eeuw auto's op 
IJsland 
Het is dit jaar precies 
honderd jaar geleden dat 
de eerste auto  een Ford T 
 op het eiland zijn intrede 
deed. Op 14 maart werd dit 
heuglijke feit gevierd met 
de uitgifte van een viertal 
postzegels met oude auto
mobielen: een Ford T lorry 
(t93i), een Chevrolet busje 
voor personen en goederen 
(1942), een Mercedes Benz 
autobus (1957) en een Bed
ford brandweerauto (1955). 
De zegels zijn in boekjes 
verkrijgbaar. Het ene be
vat vier zegels met de ver
melding ßjo^ innenlands 
(langzame post binnen
land, 103 kr) en het andere 
viermaal 50g til Evrópu 
(naar Europese landen, 175 
kr). Van elk zijn 30.000 
boekjes vervaardigd. 

De autobus uit I9S7 staat ook op 
de omslag van één der hoekjes 

Israël 
Herdrukken 
Twee boekjes met per
manente zegels beleef
den begin dit jaar hun 
derde druk. Het betreft de 
boekjes met twintigmaal 
de Israëlische vlag en het 
boekje met twintig vlin
derzegels. 
Nieuwe drukken zijn her
kenbaar aan de menora's 
(zevenarmige kandelaar), 
die of naast de zegels of 
op de achterzijde staan 
afgebeeld. 

Achterzijde van het vimderboekje. 
De menora's staan links boven de 

barcode 

NieuwZeeland 
Anzac 2013 
NieuwZeeland heeft, 
samen met Australië, in het 
verleden vaak mannen en 
vrouwen voor vredesopera
ties naar probleemgebieden 
gestuurd. Er is zelfs een spe
ciaal V.o^psAustralian and 
New Zealand Army Corps. 
Beide landen eren het korps 
regelmatig postaal. 
Zo verscheen er op 10 
april een serie postzegels 
waarmee zes operaties uit 
heden en verleden onder 
de aandacht worden 
gebracht: 70c Afghanistan 

(sinds 2003), 70c Oost
Timor (19992012), $1.40 
Salomonseilanden (sinds 
2003), $ 1.90 BosniëHerce
gowina (19922007), $ 2.40 
Antarctica (al 50 jaar) en 
$ 2.90 Korea (1953). 
De zegels zijn ook verkrijg
baar in een prestigeboekje 
met zesmaal een velletje 
met één zegel en een vel
letje met alle zes. Verder 
bevat het boekje veen 
informatie over het werk 
van de NZDF (New Zealand 
Defence Force). 

Anzac 2013 

Noorwegen 
Lokale boekjes Sandefjord 
De postzegelvereniging 
van het Noorse walvis
centrum Sandefjord geeft 
jaarlijks, samen met de 
plaatselijke post, enkele 
postzegelboekjes uit. Ik 
meld ze in deze rubriek 
omdat de boekjes het logo 
van de post bevatten, 
(uitgiftedatum: 13 april) 
Het gaat dit jaar om vier 
boekjes waarbij de afbeel
dingen op de zegels tot 
stand kwamen in samen
werking met het Walvismu
seum. De motieven dit jaar 
betreffen het station voor 
walvisvaarder (19081921) 
Port Jeanne d'Arc op het 
Franse eiland Kerguelen in 
de Indische Oceaan. 
De boekjes zijn verkrijg
baar bij'Sandefjord 
Filatelistklubb', Postboks 
272,3201 Sandefjord, 
Noorwegen 

Singapore 
Stekelbladplant 
De derde reeks in de serie 
'Waterplanten' verscheen 
op 20 maart. De laagste 
waarde, voor een binnen
landse brief, is ook per tien 
in een boekje verkrijgbaar. 
Afgebeeld is de stekel
bladplant. De zegel heeft 
als waardeaanduiding '1st 
local', hetgeen momenteel 
22y2C inhoudt . 

Taiwan 
Spelende kinderen 
Opnieuw kwam de post 
van Taiwan met een serie 
postzegels waarop spelen
de kinderen te zien zijn. De 
serie kwam uit op 2 april 
en telt vijf postzegels van 
elk $5.00: kinderen met 
lampionnen, gevouwen 

vliegtuigjes, draaimolen
tjes, tollen en poppen. 
De zegels zijn ook in 
boekjes verkrijgbaar. Ze 
bevatten elk twee series en 
kosten dus $ 50.00. 

Verenigde Naties 
Werelderfgoed: China 
De postdienst van de V.N. 
pakt de draad weer op: 
tijdens de periode 1995 
2010 gaf men elk jaar een 
drietal prestigeboekjes uit. 
Drie omdat er drie vesti
gingen zijn: in New York, 
Geneve en in Wenen. Het 
eerste drietal (1995) had 
als thema het vijftigjarig 
bestaan van de organisa
tie zelf. Daarna volgden 
boekjes met zegels die de 
aandacht richten op na
tuur of cultuur van de door 
de UNESCO samengestelde 
werelderfgoedlijst. 
Na een onderbreking van 
twee jaar is de serie op 
11 april vervolgd. Hoewel 
China al eerder die eer 
toekwam (in 1997 met het 
leger van terracotta), is 
ook nu weer gekozen voor 
Chinese bezienswaardig
heden: de Lange Muur, het 
terracotta leger (opnieuw 
dus), de Mogoa grotten, 
het Keizerlijk paleis, het 
Potalapaleis en de mooiste 
berg van China, de Mount 
Huangshou. 
Zowel zegels als boekjes 
(ook weer drie uitvoerin
gen) zijn vervaardigd door 
Enschedé. 

Verenigde Staten 
Bloemzaden 
April is een prima zaaitijd 
voor éénjarige bloemen. 
De uitgifte van een boekje 
met tien verschillende 
bloemzaden was op 5 april 
dus goedgetimed. Het 
zijn leuke afbeeldingen 
geworden op de zegels: 
foto's van pakjes zaad uit 
de jaren 1910 1920 met de 
bloemen in volle glorie. We 
zien bloemen als de sleu
telbloem, vingerhoeds
kruid, alyssum en aster. 
Het is een zogenoemd 
convertible booklet. Twee 
velletjes zelfklevende 
zegels die tot een boekje 
te vouwen zijn. De oplage 
is niet gering: 20 miljoen 
bloemzaadboekjes. 
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De twee zijden van 
het bloemzaadboekje 
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In deze rubriek worden 
zegels vermeld van landen 
die - voor zover dat valt na 
te gaan - zi)n aangesloten bij 
de Wereldpostunie (UPU) In 
enkele gevallen worden ook 
niet-UPU-landen vermeld, 
bijvoorbeeld als hun uitgiften 
als normale emissies m 
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 
6-5-'i3. Europa, postvervoer. 
Europa (€ 1.-). Postwagen 
Toyota Auris Hybrid. 
6-5-'i3. Kaas. 
Världen (€ 1.10). Kastelholm-
kaas. 

ANDORRA FRANS 
'5-3-'i3- Grondwet 20 laar. 
€ 0.63. Symbolische afbeel
ding. 
13-4-'13. Klassieke auto. 
€ 0.89. Cord 810 Phaeton. 

ANDORRA SPAANS 
i-4-'i3. Festival JazzHivern. 
Blok € 2.72. Saxofoon met 
hand. 

23-4-'i3. Europa, postver
voer. 
€ 0.75. Postauto. 

AZERBEIDZJAN 
25-2-'i3. Europa, postver
voer. 
0.20, 0.60 m.; blok 1.- m. 
Resp. Vrachtwagen, bestel
bus; postkoets. 

BOSNIE-HERZEGOVINA 
(Kroatische Post-AAostar) 
i-3-'i3. 850e geboortedag 
Kulin Ban (1163-1204). 
1.50 KM. Portret Bosnisch 
leider. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Republiel< Srpsl<a) 
6-3-'i3. Banjaluka-brouwerij 
140 jaar. 
0.90 KM. Bierkan en glas 
met bier. 

BULGARIJE 
i-2-'i3. Bulgaarse basis op 
Antarctica 25 jaar. 
0.58 L. Zeeleeuw, landkaart. 
28-2-'i3. Scheepvaartregis-
ter 130 jaar. 
0.65 L. Schip, beeldmerk. 

5-3-'i3. Bevrijding van 
Bulgarije 135 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Rusland. 
Blok 1.40 L. Russische gene
raal Skobeiev met zwaard op 
paard. 
io-3-'i3. Redding Bulgaarse 
joden 70 jaar geleden. 
1.40 L. Davidster. 

CYPRUS 
3-4-'i3. Pasen. 
€ 0.26,0.34,1.71. Resp. Icoon 
met intocht van Christus 
op ezel in Jeruzalem, fresco 
met kruisiging van Christus, 
muurschildering met opstan
ding van Christus. 

f^ri'71.-

DENEMARKEN 
4-3-'i3. Fran keerzegel, 
koningin Margarethe. 
16.50 kr. Portret. 
4-3-'i3. Kastelen. 
8.-, 8.-kr. Valdemarbij 
Svendborg, Egeskov op 
eiland Funen. 

28-3-'i3. Frankeerzegel. 
€ 0.45. Stadswapen van Sindi. 

FAERÖER 
4-3-'i3.200e geboortedag 
S0ren Aabye Kierkegaard 
(1813-1855). Gezamenlijke 
uitgifte met Denemarken. 
35.- kr. Portret van theoloog 
en filosoof. 

4-3-'i3.200e geboortedag 
Saren Aabye Kierkegaard 
(1813-1855). Gezamenlijke 
uitgifte met Faeröer. 
8.- kr. Portret van theoloog 
en filosoof. 
4-3-'i3. Europa, postvervoer. 
12.50 kr. Elektrische trans-
portfiets. Ook blok met zegel. 

eosMreUjer 12.50 

27-5-'i3. Kleine Zeemeermin 
100 jaar. 
14.50 kr. Beeld in Kopenhagen. 
27-5-'i3. Deense rockmuziek. 
8.-, 8.- kr. Gitaar, rockfans. 

DUITSLAND 
4-4-'i3. Duitse Arbeidersver
eniging 150 jaar. 
€ 1.45. Vlag met beeldmerk. 
4-4-'i3. Rode Kruis 150 jaar. 
€ 0.58. Verschillende acti
viteiten van Rode Kruis in 
beeld. 

FINLAND 
4-3-'i3. Acteursfederatie 
100 jaar. 
Zesmaal iKl. (in boekje). 
Acteurs en actrices: Ritva 
Valkama (1932), Esko Sal-
minen (1940), Outi Mäkelä 
(1962), Mart Suosalo (1962), 
Krista Kosonen (1983), Aku 
Hirviniemi (1983). 

8-3-'i3. Buitentoiletten. 
Viermaal 2 KI. (in boekje). 
Verschillende buitentoilet
ten. 

4-4-'i3. too jaar sportonder 
scheidingen. 
€0.58. Insigne. 
4-4-'i3. Mbnnetal-stuwdam 
100 jaar. 
€0.90. Dam. 

8-3-'i3. Pasen. 
Tienmaal 1 KI. Versierde haan 
metpaasei. 
8-3-13. Bessen. 
Driemaal 1 KI. Zwarte bes, 
kruisbes, aalbes. 

4-4-'i3. Fehmarnsund-brug 
50 jaar. 
€0.75. Brug. 

ESTLAND 
7"3"''3- Vogel van het jaar. 
€0.45. Perdixperdix. 

8-3-'i3. Groetzegel. 
1 KI. Rozen. 

FRANKRIJK 
i8-3-'i3. Brug Jacques 
Chaban-Delmas. 
€ 0.58. Brug bij Bordeaux 
met zeilschepen. 
8-4-'i3. Werkpaarden. 
Twaalfmaal Lettre Verte 20g. 
(€ 0.58) (in boekje). Bretons 
paard en vuurtoren, Poitevin 
mulassier, Cob normand, 
paard en kermiswagen, 
Boulonnais, Percheron, Trait 
du Nord, paard in wijngaard, 
Ardennais, Trait Comtois, 
Auxois en boomgaard, paard 
sleept boomstammen. 

8-4-'r3. Filatelistische voor-
jaarsbeurs in Macon. 
€ 0.63. Hotel des Postes. 
9-4-'i3. Theater Champs-
Elysees 100 jaar. 
€ 1.05. Gebouw. 
'5-'t-' '3. Leerschool van 
Auteuil. 
€ 0.58. Kasteel van Vaux. 
22-4-'i3. Notre-Dame van 
Melun. 
€0.63. Kerk. 
22-4-'i3. Vleermuizen. 
Velletje met €0.58, 0.58, 
0.80, t.05. Resp, Rhinolophus 
ferrumequinum, Pteropus 
seychellensis comorensis, 
Myotisnatterei, Plecotus 
macrobullaris. 

29-4-'i3. Schilderijen, im
pressionisme en water. 
Twaalfmaal Lettre verte 20g. 
(in boekje). 'Het eiland van 
Grande Jatte' van Alfred 
Sisley (1839-1899), 'Estaque' 
vissersdorp aan Golf van 
Marseille van Paul Cézanne 
(1839-1906), 'De witte rivier' 
van Paul Gaugin (1848-1903), 
'Man aan de helmstok' man 
op zeilschip van Theo van 
Rysselberghe (1862-1926), 'Op 
het strancT man en vrouw op 
strand van Edouard Manet 
(1832-1883), 'Baai van de 
loodsen in Le Havre' van 
Camille Pissarro (1830-1903), 
'Vissers met hengels' met 
vissers en roeiboot van 
Georges Seurat (1859-1891), 
'In de haven van Rouen' met 
schepen van Albert Lebourg 
(1849-1928), 'Zeilwedstrijden 
bij Argenteuil' met zeil
schepen van Claude Monet 
(1840-1926), 'Alphonsine 
Fournaise' portret met brug 
van Auguste Renoir (1841-
1919), 'Sterrennacht' met 
water en sterrenhemel van 
Vincent van Gogh (1853-
1890), 'De pier van Dauville' 
met schepen en mensen op 
strand van Louis-Eugène 
Boudin (1824-1898). 

6-5-'i3. Rixheim (Haut-Rhin). 
€ 0.63. Stadhuis, circuswa-
gen met olifant. 



6-5-'i3. Charles de Gonzague 
(1580-1637). 
€ 0.80. Hertog van Nevers en 
stichter van stad Charlesville. 
<5-5-'i3. Wereldkampioen
schappen tafeltennis 2013 in 
Parijs-Bercy. 
€ 0.63, 0.95 (samenhangend 
met tussenstrook). Resp. 
speelster, speler. Op tussen
strook sportaccommodatie. 

2i-5-'i3. Europa, postvervoer. 
€ 0.80,0.80 (samenhangend 
met doorlopend beeld). 
Postkoets, bestelwagen. 
2i-5-'i3.86e congres filatelis-
tenorganisatie FFAP in Amiens. 
€ 0.63 (met aanhangsel). 
Kathedraal van Amiens. 

GIBRALTAR 
25-3"'i3- RAf*-squadrons, II. 
10, 42,76 p., £ 2.-; velletje met 
10,42,76 p., 12.-. Resp. vlieg
tuigen: V5 Spitfire 5C, Hawker 
Hurricane, Consolidated PBY 
Catalina IV A, Avro Shackle-
ton MR2; emblemen van 
squadrons: 43,87,210,224. 

GRIEKENLAND 
2i-3-'t3. Plato's universiteit 
2400 jaar geleden gesticht. 
Velletje met €1.-, 2.-. 
Wiskundige formules en 
geometrische motieven. 

GROENLAND 
22-io-'i2. Frankeerzegels, 
koningin Margrethe II (1940). 
0.50,1.- kr. Portret resp. in 
rood en blauw, groen en 
blauw. 

GR0NLAND 1.00 
KALAALLII NÜNAAT 

GROOT-BRITTANNIE 
27-3-'i3. Frankeerzegels, 
typeMachin. 
ist Royal Mail Signed For, 
ist Large Royal Mail Signed 
For, 78,88 p., 11.88. Resp. 
tweemaal oranjerood, 
orchideepaars, ambergeel, 
saffierblauw. 

GUERNSEY 
20-2-'i3. Brievenbus. 
Blok 11.-. 'Gouden' brieven
bus op Sark. 

HONGARIJE 
5"3"'i3- 20oe geboortedagen 
van componisten Guiseppe 
Verdi (1813-1901) en Richard 
Wagner (1813-1883). 
165,325 Ft. Resp. Wagner, 
Verdi. 
5-3-'i3. Toerisme IV, water
toren. 
195 Ft. Toren op Margaret
eiland. 
5"3"''3- Pasen. 
Vel met twaalfmaal 85 Ft., 
110 Ft. Verschillende ge
decoreerde paaseieren uit 
Zengovarkony. 

I 6-6-'i3. 50e sterfdag lohn F. 
Kennedy (1917-1963), bezoek 
aan Ierland 50 jaar geleden. 
€ 0.60,0.90. Resp. bezoek 
aan huis van voorouders in 
Dunganstown, kransleqging 
bij monument van slacntof-
fers Paasopstand in 1916. 

ITALIË 
i-3-'i3. Frankeerzegel. 
€ 0.70. Envelop en banieren 
in Italiaanse kleuren. 
9-3-'i3. Serie 'Artistiek en 
Cultureel Erfgoed', schilder 
en ontwerper Paolo Paschetto 
(1885-1963). 
€ 0.70. Vier afbeeldingen 
van postzegels, ontwer
pen voor staatsembleem, 
embleem van Italiaanse 
republiek. 

IERLAND 
2i-3-'i3. Irish Cancer Society 
50 jaar. 
N. Narcis. 

2-4-'i3. Frankeerzegels, 
fauna. 
€ 0.60, 0.60 (op rol), 0.60, 
0.90 (in boekje). Resp. steen-
arend (Aguila chrysaetos), 
edelhert (Cervus elaphus), 
goudvink (Carduelis car-
duelis), paardenanemoon 
(Actinia equina). 
25-<f-'i3. Hedendaagse kunst. 
Viermaal € 0.60. 'Spook-
schip' van Dorothy Cross 
(1956), 'De val' van Amanda 
Coogan (1971), 'Rookboom' 
van John Gerrard (1974), 
'Deuren en zonlicht' van 
Stephen McKenna (1939). 

! É I R E ^ 

2-5-'i3. Europa, postvervoer. 
€ 0.60,0.90. Resp. post
bodes met fiets en be-
zorgwagen, postbode met 
bestelbus. 
i6-5-'i3. Dublin, Unesco*-
wereldhoofdstad van het 
boek 2010. 
€ 0.60. Verhaal over Dublin 
van Eoin Moore (1968). 

iÉIREóO'sEslaïS: 

'2-3-'i3.150e sterfdag 
Gabriele d'Annunzio (1863-
1938). 
€ 0.70. Dichter met boek. 
i5-3-'i3. Verona Arena Festi
val 100 jaar. 
Blok € 1.90. Arena en jubileu
membleem. 

28-3-'t3. Serie 'Instellingen', 
militaire luchtvaart 90 jaar. 
€ 0.70. Beeldmerk met 
vliegtuig. 

JERSEY 
8-3-'i3. Kennel Club van 
jersey 125 jaar. 
45, 55, 60, 68, 80, 88 p. Resp. 
boxer, Lhasa apso, Ierse set
ter, Kerry Blue-terrier, pome-
riaan, Afghaanse windnond. 
i9-3-'i3. Postvervoer. 
45, 55, 60, 80 p. Resp. 
fietsen, postauto's, schip met 
vrachtwagen en bestelauto, 
vliegtuigen. 55 en 80 p, zijn 
Europazegels. 

25-io-'i2. Traditionele volks
dansen. 
€ 0.50, 0.70,1.-. Resp. sabel
dans, vrouwendansgroep, 
volksdansgroep. 
27-ii-'i2. Albanië 100 jaar 
onafhankelijk. 
€ 1.-. Vrijheidsstrijder Isa 
Boletini (1864-1916), politicus 
Hasan Berisha (1873-1933), 
politicus Bajram Curri (1862-
1925), vlag. 

KROATIË 
8-i2-'i2. Rode Kruis, Week 
van de Solidariteit. (Verplicht 
toeslagzegel 8-15 dec). 
1.55 kn. Rood kruis, sneeuw
kristallen, tekst, 
ii-3-'i3. Pasen. 
3.10 kn. Gevlochten palmblad. 
8-4-'i3. Amfibieën. 
1.60, 3.10, 4.60 kn. Resp. 
Bombinabombina, Sala
mandra salamandra, Proteus 
anguinus. 

LETLAND. 
8-3-'i3. Bloem. 
0.35 Lvl. (€ 0.50). Iris. 

MACEDONIË 
|un.'i2. Frankeerzegels, 
stadsgezichten. 
2,16,18 den. Resp. Berovo, 
Valandovo, Makedonska 
Kamenica. 
i2-6-'i2. Orkest 'Zani i Ma-
leve'100 jaar. 
40 den. Orkest in beginpe
riode. 

KOSOVO 
5-9-'i2. Mythes en legendes. 
€0.70,1.-; blok €2.-. Resp. 
bruggenbouwers, strijders; 
bruidspaar op paard. 

2^-7-'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
50,100 den. Resp. hordelo
per, worstelaars. 
30-8-'i2. Islamitisch offer
feest Bayram. 
50 den. Moskee, biddend 
persoon. 

n-9-'i2. Eerste uitvoering 
opera'Othello'125 jaar 
geleden. 
40 den. Componist Guiseppe 
Verdi (1813-1901), interieur 
van Scala van Milaan. 
i8-9-'i2. Vleermuizen. 
10,20,50,100 den. Verschil
lende vleermuizen. 
i6-io-'i2.100e geboortedag 
Kole Nedelkovski (1912-1941). 
50 den. Bulgaars-Macedoni-
sche dichter en politicus met 
tekstregels. 
f6-io-'i2.100e geboortedag 
aartsbisschop Gavril II. 
60 den. Portret. 
3-i2-'i2. Verhalen van Grimm 
200 jaar. 
20 den. Kabouter met schoen. 

ii-i2-'i2. Kerst. 
50 den. Fresco met geboorte 
van Christus. 

MALTA 
27'3"'i3- Historische fon
teinen. 
€0.06, 0.32, 2.62. Resp. 
Vilhena, Trito, Spinola. 

MOLDAVIË 
28-2-'i3. Regionaal Geme
nebest voor Communicatie 
(PCC). 
4.50 L. Zendmast, landkaart, 
beeldmerk. 

MONACO 
5-4-'13. Milieuvriendelijk 
vervoer. 
€ 1.85,1.85 (samenhangend 
met doorlopend beeld). Toe
ristenboot op zonne-energie, 
elektrische huurfiets. 

27-4-'i3. Weldadigheidsor-
ganisatie 'Eerbiedwaardige 
broederschap van barmhar
tigheid' 200 jaar. 
€ 0.80. Mozaïek van de kapel 
van de Maagd van Barmhar
tigheid in Monaco. 
io-5-'i3. Jongeren Kamer van 
Economie 50 jaar. 
€ 0.56. Mensen en embleem. 
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io5'i3. Europa, postvervoer. 
€ 0.63. Bestelauto. 

OEKRAÏNE 
222'i3. Monomakh
handvest 900 jaar geleden 
vastgesteld. 
Blok 6.40 Hr. Prins Vladimir 
Monomakh. 

82'i3. Vladimir Ivanovich 
(18631945). 
2.Hr. Portret filosoof. 
93'i3. Schilderijen. 
3.30, 4.80 Hr. Resp. 'Gonta en 
Zaliznyak' met strijders met 
zwaarden en paarden van 
Mikola Storoznenko, 'Share' 
van Alexander Ivahnenko. 

OOSTENRIIK 
i33'i3. Station van Baden in 
Biedemeierperiode. 
€ 1.45. Station met stoomlo
comotief. 

"XA.U^O^^ .«. .»»A,. 

H"3"''3 Serie 'Wilde dieren 
ende jacht'. 
€ 0.90. Gemzen (Rupicapra 
rupicapra). 
i53'i3 Serie 'Fotokunst'. 
€ 0.70. Rokende vrouw met 
pakje sigaretten, foto van 
Valie Export (Waltraud Höl
lingeri94o). 

1 1 
i53'i3. Serie 'Gewijde kunst'. 
€ 0.90. Handschrift uit kloos
ter St. Florian. 
223'i3. Serie 'Oostenrijkers 
in Hollywood'. 
€ 0.70. Portret Senta Berger 
(1941). 
64'i3. Adelbergergrot. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Slovenië. 
Blok € 0.70. Postkantoor in 
grot bij Postojna (Slovenië). 

64'i3. Serie 'Oud Oosten
rijk'. 
€ 0.62. Gebouwen en tram in 
Laibach (Lubijana). 
ii4'i3. Serie 'Moderne 
architectuur'. 
€ 0.62. Muziektheater in Linz. 
ii4'i3. Serie 'Traditionele 
gastronomie'. 
€ 0.62. Landhaus Bacher. 
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i<f4'i3.30e marathon in 
Wenen. 
€ 0.62. Gebouwen en brug 
met hardlopers. 
i54'i3. Serie 'Muziekinstru
menten'. 
€ 0.90. Weense hoorn. 

i7*'i3 130e sterfdag van 
Julius Lott (18361883). 
€ 0.70. Portret spoorwegpio
nier met spoortunnel. 
i94'i3. Tobogan 100 jaar. 
€ 0.62. Toren met glijbaan in 
Weens amusementspark. 
i9'4"'i3 'oo jaar scheep
vaart op Attermeer. 
Velletje met € 0.62,0.70. 
Resp. rondvaartboot 'Stadt 
Vöklabruck', elektrolocomo
tief ET 20104 met wagons. 

PORTUGAL 
23"3"''3Valkenjacht. 
N2og, A2og, E2og, l2og; blok 
€ 1.50. Resp. Faico peregri
nus, Accipiter gentilis, Acci
piter nisus, Aquila chrysae
tos; gebouwvan Koninklijke 
Valkerij Salvaterra de Magos. 
Op rand plattegrond. 
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24'i3.500 jaar betrekkin
gen met China. 
€0.36, 0.80; blok €3.. 
Landkaarten met resp. twee
maal Portugees keramiek; 
Chinese vaas. 
i54'i3. Bekende personen. 
€ 0.36, 0.60, 0.70,0.80,1.. 
Resp. acteur )oäo Villaret 
(19131961), schrijfster Ilse 
Losa (19132006), psychiater 
en psychoanalist joao dos 
Santos (19131987), civiel in
genieur Edgar Cardoso (1913
2000), politicus en journalist 
Raiil Régo (19132002). 

ROEMENIË 
282'i3. Koningskronen. 
3.30, 4.30,14.50 L. Kronen 
van resp. koning Carol I 
(18391914), koningin Eliza
beta (18431916), koningin 
Maria (18751938). 

i5"3'''3 Toerisme, Transylva
nië. 
2.30,3.60,4.30,5.L. Resp. 
kerk m Visen, gastenhuis in 
Valea Zalanului, landschap bij 
Hasman, St. Mihailkerk in Cluj. 
Ook velletje met de zegels. 
293'i3. Historische fotoca
mera's. 
Velletje met 0.50, 0.80,1.40, 
2., 2.10,14.50 L. Resp. Gold
mann Bellows (Oostenrijk), E. 
Suter (Zwitserland), Plaubel 
Makina (Duistland), Ernemann 
TropenKlapp (Duitsland), 
Balda Pontina (Duitsland), 
Welta (Duitsland). 

SAN MARINO 
34'i3. Landing van Gianni 
Widmer 100 jaar geleden. 
€1.90. Piloot, vliegtuig, 
herdenkingsmonument. 
34'i3. Serie 'Gemaakt in 
San Marino'. 
€ 0.70. Traditionele wafel
koek van La Serenissima, 
beeldmerk met torens. 

San Ularino 

34'i3. Europa, postvervoer. 
€ 0.75, 0.80. Resp. postauto 
uit begin 20e eeuw, Volkwa
gen uit jaren vijftig. 
34'i3. Schenking berg La 
Verna aan San Francesco 800 
jaar geleden. 
Blok € 3.50. Graaf Orlando 
Cattani en San Francesco. Op 
rand landkaart en wapen
schilden. 
34'i3. Preventie hartziekten. 
€ 2.. Hart, stethoscoop, hol
lende man, appel. 

SLOVENIË 
223'i3. Postman Paul. 
A, B. Paul met hond en resp. 
bloemen, watermeloen. 
223'i3. Opstand van Tolmin 
300 jaar geleden. 
Blok € 2.18. Opstandelingen 
met wapens en Heer van 
Tolmin op paard. 

223'i3. 'I feel Slovenia'. 
D. Aardewerk vazen. 
223'i3. Vruchten. 
€0.60,0.64,0.92; blok 
€ 0.97. Resp. Ziziphus jujuba, 
Ficuscarica, Eriobotryajapo
nica; Sorbus domestica. 

223'i3. Grotten van Post
ojna. Gezamenlijke uitgifte 
met Oostenrijk. 
Blok € 0.64. Grot met post
kantoor. 
223'i3. Europa, postvervoer. 
€0.64, 0.92. Resp. fiets, 
postkoets. 
223'i3. Kapucijnenklooster 
in Vipavskem Cross. 
€ 1.33. Klooster en bergen. 
223'i3. Kolparivier. 
€1.25. Rivieren kaart met 
stroomgebied. 

SLOWAKIJE 
i'j3'i3 100e geboortedag 
Dominik Tatarka (19131989). 
€ 0.65. Portret schrijver en 
paard. 

SPANJE 
84'i3. Spaanse film. 
Velletje met driemaal € 0.52. 
Portretten: regisseur Rafael 
Gil (19131986), acteur en film
directeur Fernando Fernen 
Gomez (19212007), acteur en 
humorist Ingnacio Fernandez 
Sanchez (19222012). 
234'i3. Europa, postvervoer. 
€ 0.75. Elektrische postauto. 

254'i3. Nationaal erfgoed. 
Blok € 3.10. Tapijt met afbeel
ding van huwelijk tussen 
Odenathus en Zenobia. 
294'i3. Filatelistische orga
nisatie Fesofi 50 jaar. 
€ 0.37. Stempel en zegel met 
jubileumembleem. 

TSJECHIË 
34'i3. George Orwell (1903
1950). 
26. Kc. Oog met portret 
Britse journalist en schrijver. 

i Ó E S K A REPUBLIKA S 

1^ 

34'i3. Zlata Korunakloos
ter 750 jaar. 
14. Kc. Klooster 'De gouden 
Kroon' bij Cesky Krumlov. 

TURKIJE 
2r3'i3. Cultureel erfgoed, 
Eskisehir. 
Velletjemet 1.10,1.10,2.20, 
2.20 NTL. Resp. hogesnel
heidstrein, waterbassin, ka
naal en bomen, Ottomaanse 
huizen met vlag. 

2i3'i3. Wereld Downsyn
droom Dag. 
Velletje met 0.50,1.10, 
1.20 NTL. Resp. tweemaal 
gezicht met hart, kinderen 
en harten. 

VATICAAN 
20ii'i2. Restauratie kolom
mengalerij op St. Pieters
plein. 
Velletje met tweemaal € 10.. 
Pauselijke wapens: Alexander 
VII, BenedictusXVI. 
282'i3. Jaar van het Geloof. 
€0.60, 0.60,1.. Drieluik 
van altaarstuk van Raffaello 
Sanzio. 
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282'i3. Wonder van Bol
sena 750 jaar geleden. 
Blok€4.8o. Deel van schil
derij "Mis van Bolsena' van 
Raffaello Sanzio (14831520). 
282'i3. Pasen 
€ 0.85. Bronzen sculptuur 
met Christus. 
i3'i3. Sede Vacante na 
abdicatie paus Benedictus 
XVI (1927). 
€ 0.70, 0.85, 2., 2.50. Engel 
met parasol en sleutels op 
verschillende achtergrond
kleuren. 
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WITRUSUND 
234'i3. Volksdansen. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Azerbeidzjan. 
Velletje met 5.000, 5.000 r. 
Dansers. 



IJSLAND 
i43'i3. IJslandse kunst, IV. 
5og Innanlands (120 kr.), 
250g Innanlands (155 kr.), 
l oog Til Evrópu (300 kr.), 
looq Utan Evrópu (475 kr.). 
Grafisch werk van resp. 
Sigurdur Oddsson (1985): 
vogel, Ragnar Reyr Palsson 
(1980); bank, Ran Flygenring 
(1987): Ijslandse Hot Dog, 
Sigurdur Eggertsson O984); 
dierfiguren. 
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"t"3"'i3100 jaar auto's. 
B 50g Innanlands (103 kr.), 
B 50g Innanlands, 50g Til 
Evrópu (175 kr.), 50g Utan 
Evrópu (475 kr.). Resp. truck 
Ford AA (1931), bus/vracht
combi Chevrolet 1942, bus 
Mercedes Benz 1957, brand
weerwagen Bedford 1955. 

B50g innanlands ISLAND 

ffwn I 

Ford AA 19^1 ^ 

25'i3. Europa, postvervoer. 
5og Til Evrópu, 5og Utan 
Evrópu (230 kr.). Resp. 
bestelbus Ford Transit 35oni, 
vrachtwagen Man TGS 2010. 
25' i3. Postzegeltentoon
stelling Nordia in Gardabaer, 
Noorderlicht. 
Velletje met viermaal 50 Til 
Evrópu. Verschillende afbeel
dingen van Aurora borealis. 
25'i3. Stadsfeesten. 
Tweemaal B 50g Innanlands, 
driemaal 50g Innan
lands. Resp. Gay Parade in 
Reykjavik; deelnemers met 
ballonnen. Never Been
muziekfestival in Isafjördur: 
band en toeschouwers, 
visfestival: vrouwen bakken 
vis. Smeltermuziekfestival in 
Borgarfjordur Eystri: tent met 
toeschouwers, nationaal va
kantiefeest Vestmannaeyar: 
kampvuur met toeschouwers. 

ZWEDEN 
'4"3"'i3 Europa, postvervoer. 
Velletje met 12., 12.kr. 
Vrouw met fiets, elektrische 
postwagen. Op rand stads
plattegrond. 

.lËisxsi. 
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i43'i3. Koning Gustaaf III 
(17461792) in de Zweedse 
Opera. Gezamenlijke uitgifte 
met Frankrijk. 
Velletje met 12., 12. kr. Por
tret Franse componist Daniel 
Auber (17821871), danser van 
Koninklijk Ballet. Beide zegels 
met deel partituur. Op rand 
trappenhuis van Opera. 
i43'i3. Stadsarchief van 
Stockholm. 
Vijfmaal 12. kr. (in boekje). 
Geijouw en verschillende 
detailtekenmgen 
i43'i3. Kompas. 
50. kr. Kompas. 
i43'i3. Bekende ijshockey
spelers. 
Viermaal Brev. Henrik Lundq
vist, Jörgen lónsson, Björne 
Salming, Nicklas Lidström. 

ZWITSERLAND 
75'i3. Vogel. 
100 c. Ciconiaciconia. 

100 
Helvetia 

75'i3. Europa, postvervoer. 
100,100 c. Elektrische drie
wielvoertuigen. 
75'i3. Toeslagzegels Pro 
Patria, museumstukken. 
85+40,85+40,100+50, 
100+50 c. Resp. strohoed 
(Wohlen), wassen beeld)e 
van pad (Einsiedeln), beeldje 
van koe (Lichtensteig), hou
ten schaaf (Bagnes). 
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75'i3. Frankeerzegels, bloe
men van groenteplanten. 
130, 200 c. Resp. Capsicum 
annuum. Allium porrum. 
75'i3. Kunstmanifestatie 
Biënnale van Venetië. 
100 c. Sculptuur van slan
genkop van Valentin Carron 
(1977). 

Heivetio 100 
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BUITEN EUROPA 

AITUTAKI 
2i2'i3. Chinees Nieuw
j a a r " , Jaar van de Slang. 
Velletje met viermaal J 1.20. 
Slangen in verschillende 
kleuren. 
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ALGERIJE 
i2i'i3. Yennayer, Berber 
Nieuwjaar. 
15. Dh. Symbolische afbeel
ding. 
272'i3. Vuurtorens. 
15., 20., 30. Dh. Resp. Sri
gina (1906), Cap Bougaroun 
(1911), Cap Ivi (1898). 
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33'i3. Fruitproductie. 
15., 20. Dh. Tak en bloesem 
met resp. kersen, abrikozen. 

ARGENTINIË 
22i2'i2. Vleermuizen. 
Velletje met achtmaal $ 3.. 
vliegende Sturnira lilium, 
kop van Sturnira lilium, 
Histiotus laephotis, Histiotus 
montanus, Chrotopterus 
auritus, kop van chrotopte
rus auritus, kop van Noctilio 
leporinus, vliegende Noctilio 
leporinus. 

AUSTRALIË 
5"3"'i3 Canberra 100 jaar. 
60 c , $ 2.35. Resp. National 
Portrait Gallery, parlements
gebouw. Op beide zegels 
stadsplattegrond. 
19313. Schilderijen, land
schappen. 
Vijfmaal 60 c. (samenhan
gend). 'Dandenong Ranges 
from Beleura' van Eugene von 
Guérard (18111901), 'In the 
Flinders  Far North' van Hans 
Heysen (18771968), 'Land 
of the Golden Fleece' van 
Arthur Streeton (18671943), 
'Mr. Robinson's House on the 
Derwent, Van Diemen's Land' 
van John Glover (17671849), 
'Stuciley Park at Sunrise' van 
Nicolas chevalier (18281902). 

243'i3. Botanische tuinen, 
II. 
Vijfmaal 60 c. (samenhan
gend). Tuinen in Tasmanië, 
Canberra, Mount Tomah, 
Darwin, Cranbourne. 
24'i3. Frankeerzegels, 
jonge wilde dieren, II. 
$ 1.70,1.75,2.60, 4.65,6.45. 
Resp. kookaburra (Dacelo 
novaeguineae), wombat 
(Vombatus ursinus), echidna 
(Tachyglossus aculeatus), 
platypus (Ornithorhynchus 
anatinus), opossum (Mono
delphisdomestica). 

94'i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926)60 jaar 
geleden. 
60 c , $ 2.60. Resp. gouden 
staatskoets, portret koningin 
met kroon. Ook velletje met 
dezegels. 

BAHREIN 
i2ii'i2. Opening Nationaal 
Theater. 
250 fils. Theater en koning 
Hamad Bin Isa Al Khalifa 
(1950). 

24i2'i2.33e zitting 
Raad voor Samenwerking 
ArabischeGolf staten. 
200, 200 fils; velletje met 
zesmaal loofils. Resp. 
verschillende staatswapens 
en beeldmerk; nationale 
leiders met lokale gebouwen 
en vlag; sheik Khalifa bin 
Zayed Al Nahyan (1948, UAE), 
Abdullah bin Abdulaziz Al 
Saud (1924, SaoediArabië), 
koning Hamad Bin Isa Al 
Khalifa (1950, Bahrein), sheik 
Saban AlAhmad Al|aber Al
Sabah (1929, Kuweit), sheik 
Hamad bin Khalifa Al Thani 
1952, Qatar), Qaboos bin Said 
Al Said (1940, Oman). 

BANGLADESH 
72'i3. Financiële Contro
ledag. 
5.1. Boeken, beeldmerk, 
gebouw. 

BERMUDA 
2i2 ' i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926)60 jaar 
geleden. 
10,35, 7° . 85 c., $1.10; blok 
$ 2.50. Resp. Resp. koningin 
Victoria (18191901) met bloe
menkrans. Koning Edward 
VII (18411910) en koningin 
Alexandra (18441925) met 
wapenschild, koning George 
V (18651935) en prinses Mary 
(18671953), koning George 
VI (18951952) en prinses 
Elizabeth (19002002) met 
prinsessen Elizabeth en 
Margaret (1930), koningin 
Elizabeth met prins Philip 
(1924); koningin Elizabeth. 

BHUTAN 
25'i2.100 jaar bevolkings

onderwijs. 
10 nu.; velletje met tweemaal 
30 nu.; blok 50 nu. Resp. 
studenten; gebouwen met 
beeldmerk, twee studenten; 
twee studenten. 
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i3i'i2. Eerste huwelijks
d a g koning Jigme Namgyel 
Wangchuck (1980) en Jetsun 
Pema(i99o). 
Velletje met tweemaal 
50 nu.; blok 100 nu. (rond ze
gel); vier blokken elk 200 nu. 
Verschillende afbeeldingen 
van koninklijk paar. 
2012. Chinees Nieuwjaar, Jaar 
van de Draak. 
20 nu.; blok 50 nu. Draken. 

BRAZILIË 
2i3'i3. Upaep*, strijd tegen 
rassendiscriminatie. 
R$ 2.. Mensen, gez ichten, 
deel van vlag. 

223'i3. Internationaal jaar 
van Watersamenwerking. 
Velletje met tweemaal 
R$ 2.75. Hand, waterstroom, 
bomen, open mond. 

233'i3. Wereld longerendag. 
1° Porte Carta Comercial. 
Beeldmerk: hart met Chris
tusbeeld en kruis. 

BURUNDI 
i5io'i2. Prinses Diana 
(19611997). 
Velletjemet 1.180,1.190, 
3.000, 3.000 F.; blok 7.500 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van prinses. 
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i5io'i2. Ray Bradbury 
(19202012). 
Velletje met 1.180,1.190, 
3.000, 3.000 F.; blok 7.500 F. 
Resp. vier afbeeldingen uit 
Science Fictionboeken; por
tret Amerikaanse schrijver. 
i5io'i2. Groenlandse haai. 
Velletjemet 1.180,1.190, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Somniosus microcep
halus. 

i5io'i2. Sergio Pininfarina 
(19262012). 
Velletjemet 1.180,1.190, 
3.000, 3.000 F.; blok 7.500 F. 
Italiaanse autoontwerper en 
verschillende auto's. 
i5io'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
Velletje met 1.180,1.190, 
3.000, 3.000 F.; blok 7.500 F. 
Resp. judo, voetbal, tafelten
nis, wielrennen; zwemmen. 
i5io'i2. Alexander Graham 
Bell (18471922). 
Velletje met 1.180,1.190, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Portret van uitvinder met 
resp. vliegtuig, zieken
huispatiënt, telefoon, foto; 
telefoon uit 1876. 
i5io'i2. Impressionistische 
Amerikaanse schilders. 
Velletje met 1.180,1.190, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Resp. William Glackens(i870
1938), Theodore Robinson 
(18521896), Willard Metcalf 
(18581925). Albert H. Collings 
(18681947); William M. Chase 
(18491916). 
i5io'i2. Koffie uit Burundi. 
Velletje met 1.180,1.190, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van koffieoogst en verwer
king. 

i5io'i2. Koninklijke dansers 
en drummers. 
Velletje met 1.180,1.190, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van dansers en drummers. 
i5io'i2. Paus Johannes 
Paulus II (19202005). 
Velletje met 1.180,1.190, 
3.000, 3.000 F.; blok 7.500 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van paus en religieuze kunst. 
i5io'i2. Wereldfestivals. 
Velletje met 1.180,1.190, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Deepivali met vuurwerk, 
Chinees Nieuwjaar met 
vuurwerk, bierfeest, stieren
festival; carnaval in Rio de 
Janeiro. 

i5io'i2. George Carlin 
(19372008). 
Velletjemet 1.180,1.190, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse standupco
median. 
i5io'i2. Khadja Nin (1959). 
Velletje met 1.180,1.190, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Resp. tweemaal Burun
dese zangeres, tweemaal 
Stevie Wonder (1950); Nin en 
Wonder. 
i5io'i2. Actrice Marilyn 
Monroe (19261962). 
Velletje met 1.180,1.190, 
3.000,3.000 F.; blok 
7.500 F. Resp. Monroe en 
toneelschrijver Arthur Miller 
(19152005), Monroe, Monroe 
met president John F. Ken
nedy (19171963) en Brooklyn 
Bridge; Monroe en honkbal
ler loe DiMaggio (19141999). 
i5io'i2. Mars. 
Velletje met 1.180,1.190, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Resp. tweemaal marswagen
tje Curiosity op Mars, satel
liet; robotwagen Sojourner; 
ruimtevaartuig. 
i5io'i2. Mineralen, I. 
Velletje met 1.180,1.190, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Resp. zoisiet, vanadiniet, 
liddicoatiet en tanzaniet, 
liddicoatiet; tanzaniet en 
vanadiniet. 

i5io'i2. Muzieklegendes. 
Velletje met 1.180,1.190, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Resp. B.B. King (1925), Stevie 
Ray Vaughan (19541990), 
Tina Turner (1939), Cher 
(1946); Bob Marley (1945
1981). 
i5io'i2. Astronaut Neil 
Armstrong (19302012). 
Velletje met 1.180,1.190, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Armstrong met resp. Apollo 
11, commandomodule, Apollo 
11, in ruimtepak met vlag; 
Amerikaanse arend. 
i5io'i2. Duiven. 
Velletjemet 1.180,1.190, 
3.000,3.000 F.; blok 7.500 F. 
Verschillende duiven. 
i5io'i2. Postzegelten
toonstelling Rossica 2013 in 
Moskou. 
Velletje met zesmaal 1.190 F.; 
vier blokken elk 5.000 F. Ver
schillende Fabergéeieren. 

CANADA 
94'i3. Princessof Wales
regiment 150 jaar. 
P. Militairen m verschillende 
uniformen. 

CANADA 

224'i3. Huisdieren adoptie. 
Velletje met vijfmaal P. 
Tweemaal hond, tweemaal 
kat, papegaai. 
8513. Kroning koningin 
Elizabeth 11(1926)60 jaar 
geleden. 
P. Schilderij van koningin 
met vlag. 
ii5'i3. Poorten van China
town. 
Viermaal P. Edmonton, Ot
tawa, Mississauga, Victoria. 

t45'i3. Welzijnsorganisatie 
voor kinderen 'Big Brothers 
Big Sisters'ioo jaar. 
P. Kindergezichten. 
56'i3. Historische motor
fietsen. 
Tweemaal P. CCM (1908), 
Indian (1914). 

io6'i3. Postgeschiedenis 
250 jaar. 
P. Portret postmaster Benja
min Franklin (17061790) met 
haven en schepen. 
206'i3. Oorlog van 1812. 
P, P (samenhangend met 
doorlopend beeld). Portret
ten van Charles de Salaberry 
(17781928), Laura Secord 
(17751868). 

CENTRAAL AFRIKAANSE 
REPUBLIEK 
25i'i3. Schilderijen. 
Zes velletje met elk viermaal 
750 F.; vier velletjes met elk 
viermaal 900 F.; zes blokken 
2.650 F.; vier blokken 3.000 
F. Werken van Peter Paul 
Rubens (15771640), Leonardo 
da Vinci (14521519), Jan van 
Eyck(ca.i390i44i), Hiero
nymus Bosch (ca.14501516), 
Carravaggio (15711610), Henri 
Matisse (18691954), Pablo 
Picasso (18811973), Wassily 
Kandinsky (18661944), Paul 
Gaugin (18481903) en Paul 
Cezanne (18391906). 

25i'i3. Schilderijen van 
Michelangelo (14751564) en 
Raphael (14831520). 
Velletje met viermaal 900 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
schilderijen; Sixtijnse kapel. 

25i'i3. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de Slang. 
Velletje met viermaal 900 F.; 
blok 3.000 F. Schilderijen 
met slangen van resp. lean 
Delville (18671953), Gustav 
Klimt (18621918), Salvador 
Dali (19041984), Peter Paul 
Rubens (15771640), Klimt. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i8i'i3. Oliewinning off 
shore. 
1.20,1.20,3. y. Resp. onder
zoeksschip, olieplatform, 
productie en schip. 

5"3"''3 Leer van 'kameraad 
Lei Feng' (19401962). 
0.80,1.20.1.20,1.20 y. Feng 
met resp. geweer, boek, 
onderscheidingen, kind. 
53'i3. Twaalfde Volkscon
gres. 
1.20 y. Stembus met 
staatsembleem. 
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i33'i3. School van Centraal 
Comité 80 jaar. 
1.20 y. Schoolgebouw. 

COLOMBIA 
i9i2'i2. Afkondiging 
grondwetten tijdens eerste 
republiek Granada. 
Velletje met zesmaal $ 500. 
Socorro (1810), Cundina
marca (1811) met vogel, Tunja 
(1811) met vogel, Antioquia 
(1812), Cartagena de Indias 
(1812) met indiaan onder 
palmboom, Neiva (1815). 
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COOKEILANDEN 
27ii'i2. South Pacific Con
ference, II. 
Velletje met zevenmaal 80 c; 
velletje met zevenmaal 90 c. 
Verschillende afbeeldingen 
van congresgangers en 
zeilschepen. 
6i'i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 60 jaar 
geleden. 
80, 90, $ 1.10,1.20,3.60; blok 
$3.90. 
Resp. Resp. koningin Victoria 
(18191901) met vlaggen. 
Koning Edward VII (1841
1910) en koningin Alexandra 
(18441925) met rozen, 
koning George V (18651935) 
en prinses Mary (18671953), 
lathyrusbloemen, koninklijke 
koets met paarden; koningin 
Elizabeth. 

202'i3. Zeepark. 
80, 80, 80,90, 90,90 c. 
Resp. vissen, eiland, vissen, 
schelpen, vissen, vissen. 

2i2'i3. Chinees Nieuwjaar**, 
laar van de Slang. 
Velletje met vieraal 51.20. 
Slang in verschillende ach
tergrondkleuren. 

EQUATORIAAL GUINEE 
2012. Specerijen. 
525, 625, 675,725 F. (sa
menhangend). Xylopia 
aethiopica, Piper guineense, 
Capsicum frutescens. Zingi
ber officinale. 
2012. Sport. 
525,625, 675,725 F. (samen
hangend). Gymnastiek, tafel
tennis, hardlopen, kajakken. 
2012. Kerst. 
525, 625,675,725 F. (sa
menhangend). Religieuze 
schilderijen van Pietro de 
Lignis (15771627), Francisco 
(ca.1465ca.1514) en Rodrigo 
(14401518) de Osona, Pietro 
da Cortona (16961669), Hans 
Memling (ca.14301491). 
2012.125e geboortedag luan 
Gris (18871927). 
525, 625,675,725 F. Verschil
lende werken van Spaanse 
schilder. 

FALKLANDEILANDEN 
283'i3. Antarctische fauna, 
II. 
30, 75 p., £1., 1.20. Resp. 
Falklandcaracara (Phalco
boenus australis), rotspin
guïns (Eudyptes chrysocome 
chrysocome), rotspinguïn, 
lobster krill 
(Munidagregaria). 

FILIPPIJNEN 
ii2'i3.100e geboortedag 
Lucio D. San Pedro (19132002). 
10. P. Portret componist en 
leraar. 
i i 2 ' i3. Teresita Reyes (1917). 
10. P. Portret culinair speci
aliste. Ook blokje met zegel 
(prijs 30.P.). 

GAMBIA 
279'i2. Muhammad Ali 
(1942). 
Twee velletjes met elk 
viermaal 40. D. Verschil
lende afbeeldingen van Ali 
m wedstrijd tegen |oe Frazier 
(19442011) in Manilla. 
3ii2'i2. Insecten. 
Velletje met viermaal 40. D.; 
blok 100. D. Resp. Calosoma 
scrutator, Chrysochus co
baltinus, Cyllene robiniae, 
Pelidnota punctata; Rosalia 
funebris. 

http://ca.1465-ca.1514


GHANA 
Dec.'iz. Vliegdekschepen. 
Velletje met viermaal 2.-
Ghc.;£)lok6.-Ghc. Resp. 
Arromanches, Beam, Com
mandant Teste, Hermes; Ark 
Royal. 

Dec.'iz. Paddestoelen. 
Twee velletje met elk 
driemaal 3.-Ghc. Resp. 
Pleurotus ostreatus, Agaricus 
subrufescens, Lactarius deli-
ciosus; Omphalotus olearius, 
Amanita muscaria, Amanita 
phalloides. 
Dec.'iz. Voltooiing Sixtijnse 
Kapel door Michelangelo 
(1475-1564) 500 jaar geleden. 
Velletje met driemaal 
2.75 Ghc.;blok7.-Ghc. 
Diverse details van plafond
schildering. 

GRENADA 
28-ii-'iz. Bezoek paus Bene-
dictus XVI (1927) aan Cuba. 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
Blok $9.-. Paus met resp. 
geestelijken, Fidel Castro, 
Raul Castro en vrouw, altaar; 
crucifix en menigte. 

iPope Benedict XVI'̂ ' 
. Visits Cuba 

GRENADA/Carriacou 
En petite martinique 
28-ii-'i2.85e verjaardag 
paus Benedictus XVI (1927). 
Velletje met viermaal $ 3.-; 
velletje met viermaal $ 3.50; 
blok 9.-. Verschillende 
afbeeldingen van paus. 

GUINEE 
io-5-'ii. Natuurkundigen en 
paddestoelen. 
Velletje met tweemaal 5.000, 
tweemaal 10.000 F.; blok 
40.000 F. Resp. Miles I. Ber
keley (1803-1889) en Suillus 
salmonicolor, Carl van Linné 
(1707-1778) en Chlorophyllum 
molybdites, August W. Eichler 
(1839-1887) en Clathrus ruber, 
Joseph Piton de Tournefort 
(1656-1708) en Cantharellus 
lateritius; Augustin-Pyrame 
de Candolle (1778-1841) en 
Armillariagallica. 
io-5-'ii. Cactussen en dieren. 
Velletje met tweemaal 5.000, 
tweemaal 10.000 F.; blok 
40.000 F. Resp. Blossfeldia 
sp. en ringstaartmaki (Lemur 
catta), Coryphantha asterias 
en vogel, Ferocactus pilosus 
en gaffelbok (Antilocapra 

americana), Echinocactus 
sp. en agame; Coryphantha 
sulcata. 

io-5-'ii. Vlinders. 
Velletje met tweemaal 5.000, 
tweemaal 10.000 F.; blok 
40.000 F. Resp. Bebearia 
mardania, Junonia sophia, 
Euphaedra hewitsoni, Eu-
phaedra neophron; Euphae
dra neophron. 
io-5-'ii. Vuurtoren en slak-
kenhuizen. 
Velletje met tweemaal 5.000, 
tweemaal 10.000 F.; blok 
45.000 F. Resp. Point Reyes 
(Californië) en Chicoreus 
maurus, Green Point (Kaap
stad) en Glossus humanus, 
Barnegat (New jersey) en 
Haliotisqueketti, Kóppo 
(Estland) en Echmolittorina 
modesta; concholoog Hugh 
Cuming (1791-1865) en Ba-
belomurex cariniferus. 
io-5-'ii. Vissen. 
Velletje met tweemaal 5.000, 
tweemaal 10.000 F.; blok 
45.000 F. Resp. Symphyso-
donsp., Cichliden, Hemi-
chromis lifalili, Acanthurus 
xanthopterus; Aulonocara 
hansbaenschi. 
io-5-'ii. Prehistorische 
reptielen. 
Velletje met tweemaal 5.000, 
tweemaal 10.000 F.; blok 
45.000 F. Resp. Edmonto-
saurus, Nomingia, Cryol-
ophosaurus, Spinosaurus; 
Appalachiosaurus. 
io-5-'ii. Landschildpadden. 
Velletje met tweemaal 5.000, 
tweemaal 10.000 F.; blok 
40.000 F. Resp. tweemaal 
Astrochelys radiata, Geoche-
lone pardalis, Geochelone 
sulcata; Aldabrachelys 
gigantea. 
io-5-'ii. Orchideeën. 
Velletje met tweemaal 5.000, 
tweemaal 10.000 F.; blok 
40.000 F. resp. Maxillaria 
tenuifolia, Anacamptis 
papilionacea, Phalaenopsis 
nieroglyphica, Anacamptis 
papilionacea; Phalaenopsis 
pulcherrima. 

io-5-'ii. Uilen. 
Velletje met tweemaal 5.000, 
tweemaal 10.000 F.; blok 
40.000 F. Resp. Ptilopsis 
granti, tweemaal Bubo 
poensis, Strix aluco; Ptilopsis 
granti en vuurtoren Cape 
Columbine (Zuid-Afrika). 
io-5-'ii. Olifanten. 
Velletje met tweemaal 5.000, 
tweemaal 10.000 F.; blok 
45.000 F. Resp. twee
maal Loxodontaafricana, 
tweemaal Elephas maximus; 
Loxodonta africana. 

io-5-'ii. Panda's. 
Velletje met tweemaal 
5.000, tweemaal 10.000 F.; 
blok 45.000 F. Resp. Britse 
milieubeschermer Edward M. 
Nicholson (1904-2003) en Ai-
luropodamelanoleuca, Britse 
bioloog Julian Huxley (1887-
1975) en Ailuropoda melano-
leuca, Ailurus julgens, Ecua-
doriaanse milieubeschermer 
Yolanda Kakabadse (1948) en 
Ailurus fulgens; Ailuropoda 
melanoleuca. 

GUINEE-BISSAU 
28-7-'«. 70e geboortedag 
Placido Domingo (1941). 
Velletje met driemaal 
1.000 F.; blok 3.500. Spaanse 
tenoren dirigent. 
28-7-'ii. Kathedraal van 
Reims 800 jaar. 
Velletje met driemaal 1.100 F.; 
blok 3.100 F. Resp. Start 
van bouw in 1211 met resp. 
moeder Teresa (1910-1997), 
paus Johannes Paulus II 
(1920-2005), paus Benedic
tus XVI (1927); paus Johannes 
Paulus II. 
28-7-'ii. Huwelijk vorst Al
bert II van Monaco (1958) met 
CharIène Wittstock (1978). 
Velletje met driemaal 1.130 F.; 
blok 3.000 F. Verschillende 
afbeeldingen van vorst en 
vorstin. 

28-7-'ii. Utagawa Sadahide 
(1807-1873). 
Blok 3.850 F. Schilderij van 
Japanse schilder en hout
snijder. 
28-7-'n. 150e geboortedag 
van Rabindranath Tagore 
(1861-1941). 
Velletje met viermaal 500 F.; 
blok 2.000 F. Schilderijen van 
Indiaase dichter en filosoof. 
i4-8-'ii. Chinese Xinhai-
revolutie 100 jaar geleden. 
Velletje met viermaal 500 F.; 
blok 2.000 F. Resp. Huang 
Xing (1874-1916), Songjiao-
ren, Chen Qimei (1878-1916), 
Yan Shikai (1859-1916); Sun 
Yat-sen (1866-1925) met vlag. 
i^-S-'ii. Chinees Nieuw
jaar", laar van de Draak. 
Velletje met viermaal 500 F.; 
blok 2.000 F. Verschillende 
draken. 
i4-8-'ii. Eerste luchtpost 100 
jaar geleden. 
Velletje met viermaal 600 F.; 
blok 2.100 F. Resp. Ameri
kaanse ballonvaarder John 
Wise (1808-1879) en ballon, 
Amerikaanse luchtvaartpi
oniers Orville (1871-1879) en 
Wilbur Wright (1867-1912), 
Franse luchtvaartpionier 
Henri Péquet (1888-1974). 
dubbeldekker van Péquet; 
Péquet en poststempel met 
vliegtuig. 

i4-8-'ii. Overlijden van Peter 
Falk (1927-2011). 
Velletje met viermaal 625 F.; 
blok 2.300 F. Amerikaanse 
toneelspeler en filmprodu
cent. 
i4-8-'ii. Aanslag WTC New 
York tien jaar geleden. 
Velletje met viermaal 700 F.; 
blok 2.300 F. Resp. brand
weerman, brandweerlieden 
met brandend gebouw en 
vlaggen, brandweerman 
John Moribito, vlaggen; ver
voer lichaam priester Mychal 
Judge. 
i4-8-'ii. Pm-up kunst. 
Velletje met viermaal 725 F.; 
blok 2.700 F. Resp. actrices 
en filmsterren Hedy Lamar en 
Jane Rüssel van Alberto Var
gas (1896-1982), schetsen van 
Joyce Ballantyne (1918-2006), 
filmsterren van Enoch Bolles 
(1883-1976), werk van George 
Petty (1894-1975); meisje van 
Gil Elvgren (1914-1980). 

i4-8-'ii. Homare Sawa. 
Velletje met viermaal 750 F.; 
blok 2.500 F. Japanse voet
balspeelster. 

GUYANA 
29-io-'i2. Voltooiing Sixtijn
se Kapel 500 jaar geleden. 
Velletje met driemaal $ 225; 
velletje met tweemaal S 350. 
Resp. detail Joel, Daniël, 
priesteres Phemonoe; Miche
langelo (1475-1564), detail 
voorouders van Christus. 
29-io-'t2. Prinses Diana 
(1961-1997)-
Twee velletje met elk vier
maal $ 250. Verschillende 
afbeeldingen prinses. 
29-io-'i2. Elvis Presley (1935-
1977). 
Vijf blokken van $700. 
Verschillende afbeeldingen 
Amerikaanse zanger en 
filmacteur. 

HONGKONG 
28-2-'i3. Rode Kruis 150 jaar. 
$1.10,2.40,3.-, 5-. Resp. 
vliegtuig en hulpverlener, 
verbinden van arm en tent, 
instructeur en leerlingen, 
wereldkaart en hulpverlener. 
Ook velletje met de zegels. 

I4"3"'i3- Huisdieren 
$1.40,1.80, 2.40, 2.50,3.-, 
5.-. Resp. hond, kat, schild
pad, cavia, konijn, hamster. 
Ook velletje met de zegels. 

INDIA 
2-3-'i3. Derde bataljon Para
chuteregiment. 
5.- R. Beeldmerk, parachutis
ten, insignes. 
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7"3"'i3- Officiers Academy m 
Chennai. 
5.- R. Militairen met sabels en 
geweer. 
8-3-'i3. Sahir Ludhianvi 
(1921-1980). 
5.- R. Portret dichter. 
i6-3-'i3. Dagblad Malayala 
Manorama 125 jaar. 
5.- R. Krant en gebouw. 
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i8-3-'i3.Jhulelal Sahib. 
5.- R. God van de Sindhi. 
22-3-'i3. Ram Hari Rajguru 
(1906-1931)-
5.- R. Portret vrijheidsstrijder, 
monument. 

KAZACHSTAN 
i4-iz-'i2. Diplomatieke 
betrekkingen met Bulgarije 
20 jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Bulgarije. 
250, 2501. (samenhangend). 
Gouden gesp met hert en 
vogels, gouden hertenkop. 

i9-i2-'i2.100e geboortedag 
Raoul Wallenberg. 
2501. Portret en handtekening 
van Zweedse diplomaat en 
redder van Hongaarse joden. 

KIRGIZIË 
23-2-'i3. Gouden medaille 
tijdens UPU*-congres m Doha. 
28.-, 43.- s. Resp. diploma, 
medaille. 
9-3-'i3. Walnoten. 
Velletje met 17.-, 20.-, 
23--, 29.-, 35.-, 40.-s. (ook 
ongetand). Verschillende 
afbeeldingen van walnoten. 

KOEWEIT 
6-6-'i2. Unesco* 50 jaar. 
Velletje met twintig maal 150 f. 
Beeldmerk en verschillende 
symbolische afbeeldingen. 
Nov.'i2. Gehandicaptenor
ganisatie. 
Velletje met twintigmaal 50 f. 
Verschillende kindertekenin
gen met mensen, gebouwen, 
vissen, auto's. 
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KOREA ZUID 
25-2-''3- Inhuldiging pre
sident. 
270 w. Portret Park Geun-hye 
(1952). 
i2-3-'i3. Koreaanse stripfi
guren, III. 
Velletje met tienmaal 270 w. 
Voertuigen uit serie 'Robocar 
Poli: brandweerwagen 
ziekenwagen, politieauto, 
helikopter, vrachtwagen, 
taxi, postwagen, sleepwa-
gen, schoolbus, veegwagen. 

29-3-'i3. Bekende perso
nen, I. 
Tweemaal Standard Letter 
25g. (samenhangend). 
Honkballers: Choi Dong-Won 
(1958), jangHyo-jo (1956). 

LIBANON 
t3-i2-'i2. Dialoog van de 
Beschaving. 
Li 250. President Michel 
Suleiman en kunstobject uit 
oude beschaving. 
i4-i2-'i2. Ghassan Tueni 
(1926-2012). 
Lt 750. journalist, politicus en 
diplomaat. 
i8-i2-'i2. Adviesraad We
tenschappelijk Onderzoek 
50 jaar. 
L£ 250. Beeldmerk, tekst, 
terrein. 

26-i2-'i2.100e geboortedag 
Saïd Aki (1912). 
Lt 500. Portret dichter. 

LIBERIA 
i4-2-'i2. SOS Kinderdorpen 
Bojaar in Liberia. 
$ 45,55. Resp. beeldmerk, 
landkaart met palmboom en 
beeldmerk. 
9-8-'i2. Top 100 hits van Elvis 
Presley (1935-1977). 
Vijf blokken $250. Presley 
met King Creole, Don't be 
Cruel, Rock-a-Hula Baby, 
Ain't that Loving you Baby, 
Good Luck Charm. 
2i-9-'i2. Abraham Lincoln 
(1809-1865) en afschaffing 
slavernij in Verenigde Staten. 
Velletje met zesmaal $75; 
blok $250. Resp. Lincoln, 
proclamatie, man leest pro
clamatie, publicatie Lincolns 
'Laatste Waarschuwing' 
in Harper's Weekly (1862), 
kabinet stelt proclamatie op, 
president Obama (1961) met 
proclamatie in Oval Office 
(2010); schilderij van David 
G.Blythe (1815-1865) met 
Lincoln en proclamatie. 

io-i-'i3. Kerst, schilderijen. 
5 25,35, 40, 45, 50,100. Resp. 
'Aanbidding door de herders' 
van Guido Reni (1575-1642), 
'Aanbidding door de herders' 
van Correggio (1489-1534), 
'Heilige Familie met Johannes 
de Doper' van Michelangelo 
(1475-1564), detail van 'Ma
donna met Kind' van Raphael 
(1483-1520), 'De aankondi
ging' van Francisco Goya 
(1746-1828), 'Maagd met Kind 
voor poort' van Albrecht 
Dürer (1471-1528). 

MACAU 
23-i-'i3.100 jaar Kamer van 
Koophandel. 
1.50,2.50,3.50, 4.-ptcs.; 
blok 12.- ptcs. Leiders met 
resp. gebouw en abacus, 
mensen, stempel, gebouwen 
en vlaggen; gebouw. 
i-3-'i3. Scènes op het vaste
land, V, 
Blok 12.- ptcs. Versterkte woon
toren (Diaolou) in Kaiping. 

3i-3-'i3. Afkondiging grond
wet 20 jaar geleden. 
1.50,5.-ptcs. Gezichten. 

MALEISIË 
26-3-'i3. Nationale eenheid. 
Viermaal 60 sen (samenhan-

gend). Vrouw en kinderen, 
linde man met kinderen, 

studenten met computer, 
vrouw en jonge mensen. Op 
alle zegels beeldmerk met 
landkaart. 

MAROKKO 
i7-io-'f2. Vijfde paarden-
beurs in El jadida. 
8.40 Dh. Ruiters met geweren 
en vlaggen op paarden. 
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MARSHALLEILANDEN 
8-ii-')2. Traditionele oor
logskano. 
$ 5.15. Kano met roeiers, 
regenboog. 

io-i- ' i3. Vogels, I. 
Velletje met tienmaal $ 0.46. 
Buceros bicornis, Faico pere-
grinus, Haliaeetus leucocep-
nalus, Ramphastos vitellinus, 
Sagittarius serpentarius, 
Lissotis melanogaster, Ramp
hastos toco, Anodorhynchus 
hyacinthinus, Athene cunicu-
laria, Geronticus calvus. 
25-i-'i3. Australië 225 jaar. 
Velletje met tienmaal 5 0.46. 
Kolonist, tennisracket. Opera 
House en brug in Sydney, 
cricketspeler, Zuiderkruis 
en schip, klipper en sextant, 
parlementsgebouw in 
Canberra, William Shake
speare, parlementsgebouw 
in Londen, koningin Elizabeth 
('926). 
io-2-'i3. chinees Nieuw
jaar**, jaar van de Slang'. 
Velletje met viermaal $ 1.10. 
Slang in verschillende 
kleuren. 
22-2-'i3. Camelia's in Yunnan. 
Achtmaal $ 0.46 (samen
hangend). Verschillende 
camelia's. 

9-3-'i3. Vogels, II. 
Velletje met tienmaal $ 0.46. 
Bostrychia hagedash, 
Dendrocygna viduata, Eudo-
cimus ruiber, Dendrocygna 
bicolor, Sarkidiornis melano-
tos, Alopochen aegyptiacus, 
Anas formosa, Spheniscus 
humboldti, Grus americana, 
Brantaruficollls. 

MEXICO 
7-3-'i3. Universiteit Iberame-
ricano 70 jaar. 
Driemaal $ 7.- (samenhan
gend). Standbeeld, exterieur, 
interieur. 

NEPAL 
25-9-'i2. Campagne blind
heidpreventie. 
50.- R. Lions-embleem. 
ii-i2-'i2. Wereld Aids Dag. 
5.- R. Rood lint, mensen. 
i3-i2-'i2. Postorganisatie 
APPU*5ojaar. 
35.- R. Beeldmerk, landkaart. 
i3-i2-'i2. Beklimming Mount 
Everest door servicemede
werkers. 
10.- R. Berg, beeldmerk. 

NIEUW-CALEDONIE 
8-3-'i3. Lagune Riffen van 
Entrecasteaux. 
110 F. Maskergent (Sula 
dactylatra). 

20-3-'i3. Opening vliegveld 
Noumea. 
110 F. Terminal van La Ton-
touta, vliegtuig. 

NIEUW-ZEELAND 
io-4-'i3. Anzac*, Nieuw-
Zeelandse militairen in het 
buitenland. 
70, 70 c., $1.40,1.90, 
2.40, 2.90. Resp. tank in 
Afghanistan, helikopter in 
Oost-Timor, militairen tijdens 
hakadans op Salomonsei
landen, observatietruck 
in Bosnië-Herzegovina, 
fregat 'Te Kaha' bij Antarc
tica, hoofdkwartier van 16e 
veldregiment in Korea. Ook 
velletje met de zegels. 

i3-3-'i3- Vereniging van zelf-
bedieningswinkels 30 jaar. 
$ 7.-. Winkelwagen, bood
schappentas. 
'3"3"''3- Internationale Dag 
van de Moedertaal. 

$ 11.50. Symbolische afbeel
ding. 
i7-3-'i3- Nationalisering olie
winning 75 jaar geleden. 
$7.-. Boortoren. 

NIGER 
i-3-'i3. WWF*, Niger-giraffe. 
Viermaal 750 F. (samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van Giraffa 
camelopardalis peralta. Alle 
zegels met pandabeeldmerk. 

NIGERIA 
9-io-'io. Frankeerzegels. 
20,30, 50, 50, 50, 90,120 N. 
Resp. Resp. terracotta hoofd, 
bronzen kom. Lander Bro
thers-monument, terracotta 
hoofd, apen, olifanten, beeld 
van zittende vrouw. 

NIUE 
io-4-'i3. Vlinder. 
$ 1.20,1.40,1.70,2.-. Verschil
lende afbeeldingen van 
Nacaduba niueensis. Ook 
velletje met de zegels. 

OMAN 
3-ii-'i2. Sultan Qaboos-
zeiltrofee. 
250 b. (gouddruk). Trofee 
met schip. 

SULTANATE ^ i 
OF OMAN 
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PAKISTAN 
2-3-'i3. Nasir Kazmi (1925-
1972). 
15.- R. Portret dichter. 

PALESTIJNSE AUTORITEIT 
i7-6-')2. Martelaren van 
Ruraq-revolutie. 
Blok 3.000 F. Militairen, 
stadsmuren. 
i7-6-'i2. Mohammeds nacht-
reis van IsraenMiraj. 
Blok 3.000 F. Moskee. 
i-9-'i2. Palestijnse munten. 
50,150, 250, 500,750, 
1.000 f.; blok 3.000 F. Resp. 
zesmaal munten uit Britse 
mandaatperiode; munten en 
bankbiljetten. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
20-2-'i3. Kunstwerken van 
Gickmai Kundun. 
1.30,1.30, 6.-, 870 K.; 
velletje met 1.30,1.30, 6.-, 
8.70 K.; blok 10.-K. Resp. 
drum, zeilboot, koningin, 
paradijsvogel; verschillende 
figuren; vis. 

PENRHYN 
2i-2-'i3. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de Slang. 
Velletje met viermaal $ 1.20. 
Slangen in verschillende 
kleuren. 

PITCAIRNEILANDEN 
27-2-'i3. Schrijvers Charles 
B. Nordhoff (1877-1947) en 
James N. Hall (1877-1951). 
$ 1.-, 2.10, 3.-. Boekomslagen 
van resp. 'Mutinity on the 
Bounty , 'Men against the 
Sea', 'Pitcairn's Island'. Ook 
velletje met de zegels. 

POLYNESIË 
28-2-'i3.200e geboortedag 
koningin Pomare IV (1813-
1877). 
75 F. Koningin. 



83'i3. Internationale Vrou
wendag. 
75,100 F. Resp. vrouw met 
speer en waaier, groepje 
vrouwen bij zonsondergang. 

264'i3. Flora en fauna. 
20, 40,190 F. Resp. hagedis, 
vogel, citroen met bloesem. 
Ook velletje met dezegels. 

QATAR 
38'i2. Dag van de Arabi
sche Post. 
1. R. Duif, landkaart, beeld
merk. 
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7 io  ' i 2 . UPU*congres in 
Doha. 
2. R. Beeldmerk. 
iii'i2. Klimaatconferentie 
Verenigde Naties. 
2. R. Beeldmerk, symboli
sche afbeelding. 

SAMOA 
i92'i3. Chinees Nieuw
jaar", jaar van de Slang. 
Velletje met viermaal $ 3.. 
Slangen in verschillende 
kleuren. 
i92'i3. Waterval. 
$2.10; blok $10.. Fuipisia
waterval. 

SIERRALEONE 
257'i2. chinese dierenriem. 
1.000,1.000 Le.; velletje met 
twaalfmaar 1.500 Le. Resp. 
varken, hond; rat, os, tijger, 
konijn, draak, slang, paard, 
schaap,aap,haan, hond, 
varken. 
257'i2. Kerst, schilderijen. 
1.000,2.000,3.000,3.900, 
6.000 Le. Resp.'De Geboorte' 
van HansMemling(ca. 
14301494), 'De presentatie 
van Christus' van Melchior 
Broederlam (ca.13501409), 
'Madonna en Kind' van Fra 
Angelico (ca.13951455), 'Aan
bidding door de herders' van 
Correggio (ca.14891534), 'Hei
lige Familie op de trap' van 
Nicolas Poussin (15941665). 

257'i2. Abraham Lincoln 
herdenkingsmonument 90 
jaar. 
Velletje met viermaal 
5.000 Le.; tweemaal 
blok 1.5000 Le. Verschillende 
afbeeldingen van Lincoln 
(18091865). 
2$^'^2. Bezoek paus 
Benedictus XVI (1927) aan 
Duitsland. 
Velletje met viermaal 
5.000 Le.; blok 15.000 Le. 
Viermaal paus in Bondsdag; 
paus bij deuren van kathe
draal in Erfurt. 

POIT BiNTDICl XVI 
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SINGAPORE 
20"3"''3 Vijverleven, planten. 
ist Local, 2nd Local. Resp. 
Lasiaspinosa, Nymphoides 
indica. 

SRI LANKA 
7i2'i2.100 jaar luchtvaart. 
5., 12., 15., 25. R. Verschil
lende vliegtuigen. 
i82't3. Padvinderij, jam
boree. 
25. R. Portret oprichter Lord 
Baden Powell (18571941) en 
padvinders. 

ST. HELENA 
62'i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926)60 jaar 
geleden. 
20,35, 40,50, tl.; blok 
12.. Resp. koningin Victoria 
(18191901) met wapenschild. 
Koning Edward VII (1841
1910) en koningin Alexandra 
(18441925), koning George 
V (18651935) met vlaggen, 
koning George VI (18951952) 
en prinses Elizabeth (1900
2002), koningin Elizabeth 
met Buckingham Palace en 
zwaarden; koningin Elizabeth. 

ST. KITTS 
i4ii'i2. Olympische Spelen 
2012 in Lonaen. 
Viermaal $3.(samen
hangend). Openingvuur, 
zevenkamper Robert B. 
Mathias (Verenigde Staten), 
atletes Maureen Gardner 
(GrootBrittannië) en Fanny 
BlankersKoen (Nederland), 
affiche Zomerspelen 1948. 

8i2'i2. Bijeenkomst Geme
nebest Spelen. 
25 c. Beeldmerk met vogel. 
8i2'i2. Atleten van St. Kitts. 
Blok $ 1.20. Antoine Adams, 
Delwayne Delanay, Jason 
Rogers, Kim Collins, Brijesh 
Lawrence. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
272'i3. Het Huis Chartier. 
€ 0.63. Schilderij met huis en 
bootjes. 
i63'i3. Historie. 
Velletje met viermaal € 0.63. 
Verschillende afbeelding van 
visserij. 
303'i3. Visserij. 
€ 1.30. Trawler Le Finlande, 
landkaart. 

SURINAAAE 
i6i'i3. Vlinders. 
VelletjemetSR$i., 2., 3.. 
Resp. Graphium antheus, 
Atrophaneura luchti, Pande
mospasiphae. 
202'i3. Vogels. 
B,SR$i.45,175,2.25, 2.75, 
3.25,3.75,4.25, 550,7.50, 
9.50,12.50 (samenhangend). 
Resp. Aratinga aurea, Polyt
mus guainumbi, Terenotric
cus erythrurus, Synallaxis 
albescens, Zonotrichia 
capensis, Synallaxis maccon
nelli, Thraupis palmarum, 
Cranioleuca gutturata, 
Tapera naevia, Automolus 
ruDiginosus, Euscarthmus 
rufomarginatus, Thraupis 
episcopus. 

SYRIË 
2012. Wereld Toerisme Dag. 
£ 50. Koffieverkoper. 
2012. Wereld Post Dag. 
115. Wereldbol, duiven, en
velop, UPU*beeldmerk. 

TADZJIKISTAN 
283'i3. WWF*, bergwezel. 
4.50,4.50,5., 5.S.(ook 
samenhangend). Verschil
lende afbeeldingen van 
Mustela altaica. Alle zegels 
met pandabeeldmerk. 

TANZANIA 
i53'i2. Handnijverheid. 
500,700, 800, 900, 
1.000 Sh.; velletje met zes
maal 800 Sh.; blok 1.000 Sh. 
Resp. bierkan, viool van kale
bas, kralenkettingen, mand 
met deksel voor maïsopslag, 
melkbeker van bamboe en 
kalebas met afbeelding van 
olifant; baospel, graanop
slag, kook en bewaarpotter, 
trommels, geweven wan met 
mand en beker, manden voor 
fruitopslag en tafelkleed; 
melkbeker van bamboe en 
kalebas met afbeelding van 
olifant. 

264'i2. Bezienswaardighe
den van Zanzibar. 
500,700, 800, 900, 
1.000 Sh.; velletje met 
zesmaal 800 Sh. Resp. gou
vernementsgebouw, houten 
deuren, schip, traditionele 
hutten, gebouwen; president 
AliMoh. Shein (1948; en 
kruidnageloogst, overheids
ambtenaren, studenten, 
rijstoogst, nationale leiders, 
presidentsvrouw en kruidna
gelknop. 
io7'i2. Afrikaanse vogels. 
Velletje met achtmaal 
1.000 Sh.; twee velletjes 
met elk viermaal 1.000 Sh.; 
tweemaal blok 800 Sh. Resp. 
Bubo lacteus, Buteo augur, 
Buteo rufofuscus, tweemaal 
Terathopius ecaudatus, 
tweemaal Aquila verreauxii, 
Melierax canorus; Alcedo 
atthis. Halcyon smyrnensis. 
Halcyon senegalensis, Ceryle 
rudis; Lamprotornis super
bus, Ploceus intermedius, 
Quelea quelea, Bubalornis 
albirostris; Lamprotornis 
superbus; Sagittarius serpen
tarius. 
io9'i2. Muhammad Ali 
(1942). 
Velletje met viermaal 
2.000 Sh. Verschillende af
beeldingen van Amerikaanse 
bokser. 

TAIWAN 
53'i3. Voedseloogsten. 
NT$5.,7., 10., 25.. Resp. 
rijst (Oryza sativa), gierst 
(Setaria italica), maïs (Zea 
mays), tarwe (Triticum 
aestivum). 

203'i3. Borduurwerk uit 
Qingdynastie. 
Vijfmaal NT$ 10.; blok 
NT$ 100.. Resp. pauw, 
kraanvogel met vleermuis en 
dennenboom en orchideeën, 
vogel met pruimenbloesem 
en Damboe, mandarijneen
den met ijsvogel en lotus
bloemen; pauw met pioenen 
en vogel (Yuhinasp.). 

■ 
24'i3. Spelende kinderen. 
Vijfmaal NT$ 5.. Kinderen 
met: lantaarns, papieren 
vliegtuigen, poppen, tol, 
windmolentjes. 
'7"4''3 Bessen, II. 
NT$i., 15., 17., 20.. Resp. 
Ribes formosanum, Garcinia 
subelliptica. Coffee arabica, 
Smilax ocreata. 

THAILAND 
223'i3. Internationale post
zegeltentoonstelling 2013 m 
Bangkok, kunstnijverheid, II. 
Achtmaal 5. B. Kastje met 
verguld lakwerk, gipsen 
beeldje, Khonmasker, 
kan met inlegwerk van 
parelmoer, metalen olifants
oeeldje, beeldje, uit hout 
gesneden beeldje, glazen 

eeldje. 

TOGO 
289'it. Afrikaanse ecosy
stemen. 
Twintig velletje met elk 
viermaal 750 F.; twintig blok
ken 3.000 F. Resp. Sahara: 
Dorkasgazelle (Gazella dor
cas), jachtluipaard (Acinonyx 
jubatus), schorpioen (Leiurus 
quinquestriatus, hoornadder 
(Cerastes cerastes); Kalahari: 
gestreepte gnoe (Conno
chaetes taurmus), aardwolf 
(Proteles cristatus), beerbavi
aan (Papio ursinus), luipaard 
(Panthera pardus); subSaha
raans tropenwoud: vleermuis 
(Scotophilus dinganii), colo
busaap (Procolobus kirkii), 
reuzenboszwijn (Hylochoerus 
meinertzhageni), dwergnijl
paard (Choeropsis liberiensis; 
CentraalAfrikaanse man
groves; mangrovereiger (Bu
torides striatus), Afrikaanse 
dwergaalscholver (Phalacro
corax africanus), WestAfri
kaanse lamantijn (Trichechus 
senegalensis), Afrikaanse 
drieklauwschildpad (Trionyx 
triunguis); OostAfrikaanse 
mangroves: witkeelmeerkat 
(Cercopithecus albogularis), 
kafferbuffel (Syncerus caffer), 
zeekoe (Dugong dugong), 
groene zeeschifdpad (Cnelo
nia mydas); Mangroves van 
Madagascar: grote zilver
reiger (Casmerodius albus), 
bijeneter (Merops superci
liosus), VIS (Plectorhinchus 
vittatus), VIS (Carangoides 
malabaricus); ZuidAfrikaanse 
mangroves: mangrove
ijsvogel (Halcyon senegaloi
des), nijlkrokodil (Crocodilus 
niloticus), modderkrab (Scylla 
serrata), krab (Uca vocans); 
draslanden: giraffe (Giraffa 
camelopardalis), Afrikaanse 
olifant (Loxodonta africana), 
Afrikaanse zeearend (Hali
aeetus vocifer), heilige ibis 
(Threskiornis aethiopicus); 
Serengeti: caracal (Caracal 
caracal), gier (Trigonoceps 
moorei), kolonisten agame 
(Agama agama), grootoo
rvos (Otocyon megalotis); 
Nijigebied: nijIkroKodil (Cro
codilus niloticus), nijlpaard 
(Hippopotamus amphibius), 
nijlvaraan (Varanus niloticus), 
sporenschildpad (Centroche
lys sulcata); Victoriameer: 
vis (Pterophyllum altum), 
vis (Astatoreochromis al
luaudi), vis (Haplochromis 
thereuterion), vis (Neochromis 
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omnicaeruleus); Tangayil<a-
rreer: vis (Tropheus moorii), 
driemaal vis (Tropheus sp.); 
Congo: Congopauw (Afropavo 
congensis), tiigervis (Hydro-
cynus goliath), bonobo (Pan 
paniscus), breedvoorhoofd-
krokodil (Osteolaemus tetras-
pis); Niger: kersenbuikcichlide 
(Pelvicachromis pulcher), vis 
(Hemichromis bimaculatus), 
(Synodontis nigrita), kogelvis 
(Tetraodon lineatus); Grote 
slenk: berggorilla (Gorilla 
bermgei beringei), leeuw 
(Panthera leo), kleine koedoe 
(Tragelaphus imberbis), zebra 
(Equus grevyi); Middellandse 
Zeegebied: monniksrob 
(Monachus monachus), on
echte karetschildpad (Caretta 
caretta), moeraal (Muraena 
helena), diepwatermossel 
(Mytilus galloprovincialis); 
Atlasgebergte: berberaap 
(Macaca syfvana), Noord-
Afrikaanse luipaard (Panthera 
pardus pardus), berberleeuw 
(Panthera leo leo). Atlashert 
(Cervus elaphus barbarus); 
Sahelzone: damagazelle 
(Nanger dama), sabelantilope 
(Oryx dammah), wilde hond 
(Lycaon pictus), luipaard 
(Panthera pardus); Ethiopi
sche hoogvlakte: kroonarend 
(Stephanoaetus coronata), 
aardvarken (Orycteropus 
afer), gelada-aap (Theropi-
tecus gelada), Ethiopische 
wolf (Canis simensis); Hoorn 
van Afrika: Speke's gazelle 
(Gazella spekei), Somalische 
wilde ezel (Equus africanus 
somaliensis), rotskfipdas 
(Procavia capensis), man
telbaviaan (Papio hama-
dryas); dromedaris (Camelus 
dromedarus); caracal (Caracal 
caracal) en spiesbok (Oryx 
gazella); groene baviaan 
(Papioanubis); 

Afrikaanse drieklauwschild-
pad (Trionyx triunguis); kleine 
gekuifde ijsvogel (Alcedo 
cristata); karetschildpad 
(Eretmochelys imbicata); 
krab (Uca vocans); sabelan
tilope (Hippotragus niger); 
kafferbuffel (Syncerus caffer); 
dwergmangoest (Helogale 
parvula); witkapbijeneter 
(Merops bullockoides); vis 
(Neolamprologus cylindricus); 
moerasmeerkat (Allenopithe-
cus nigroviridis); huzaaraap 
(Erythrocebus patas); luipaard 
(Panthera parous); paarse 
hoefijzerneus (Rhinolophus 
euryale); edmigazelle (Gazella 
cuvieri); leeuw (Panthera leo); 
Nubische steenbok (Capra 
nubiana);kneu(Carduelis 
cannabma). 

TONGA 
2o-2-'i3. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de Slang. 
Velletje met viermaal $ 3.10. 
Slangen in verschillende 
kleuren. 

2i-2-'i3. Schildpadden. 
Viermaal $ 4.- (samenhan
gend), viermaal $ 5.- (sa
menhangend). Ook velletjes 
(schildpadvorm) met de 
zegels. 

TONGA NIUAFO'OU 
20-2-'i3. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van de Slang. 
Velletje met viermaal $ 2.45. 
Slangen in verschillende 
kleuren. 

TRISTAN DA CUNHA 
9-4-'i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 60 jaar 
geleden. 
35, 45, 70p., il.10,1.50;blok 
£ 2.-. Resp. Resp. koningin 
Victoria (1819-1901) met vlag, 
Koning Edward VII (1841-
1910) en koningin Alexandra 
(1844-1925) met Buckingham 
Palace, koning George V 
(1865-1935) en prinses Mary 
(1867-1953) met wapenschild, 
koning George VI (1895-1952) 
en prinses Elizabeth (1900-
2002) met vlag, koningin 
Elizabeth met prins Philip 
(1924) met leeuw en paard; 
koningin Elizabeth. 

; TRISTAN DA CUNHA 

TSIAAD 
2010. Pan-Afrikaanse cam
pagne uitroeien tseetsee-
vlieg en trypanosomiasis 
10 jaar. 
150,300,350, 550 F. Resp. 
Tseetseevlieg en trypanoso-
me, tseetseevlieg, tseetsee
vlieg, landkaart Tsjaad en 
tseetseevlieg. Alle zegels met 
beeldmerk met landkaart. 
2010. Onafhankelijkheid 50 
jaar. 
150,300, 350, 550 F. Jubile
umbeeldmerk met landkaart. 
5-ii-'i2. Inheemse dieren. 
Velletje met viermaal 150 F.; 
velletje met tweemaal 300 F.; 
twee velletjes met elk twee
maal 350 en tweemaal 500 F.; 
velletje met viermaal 600 F. 
Resp. leeuw (Panthera leo), 
luipaard (Acinonyx jubatus), 
Afrikaanse olifant (Loxodon-
ta africana), giraf (Giraffa 
camelopardalis); tweemaal 
sporenschildpad (Centroche-
lys sulcata); tweemaal vogel 
(Auripasser luteus), bijeneter 
(Merops nubicus), zangvo-
gel (Euplectes macrourus); 
tweemaal crex (Crex crex), 
Kaapse taling (Anas capen
sis), Afrikaanse slangenhals-
vogel (Anhinga rufa); vlinder 
(Colotis chrysonome), kleine 
monarchvlinder (Danaus 
chrysippus), vlinder (Colotis 
danae), vlinder (Catopsilla 
florella). Ook blokken van 
alle zegels. 

5-ii-'i2. Vlinders. 
Velletje met viermaal 600 F. 
Verschillende vlinders. Van 
elke zegel ook een blok. 
5-ii-'i2. Wilde dieren. 
Velletje met viermaal 150 F. 
Panthera leo, Acinonyx 
jubatus, Loxodonta africana, 
Giraffa camelopardalis. Van 
elke zegel ook een blok. 
5-ii-'i2. Schildpadden. 
300,300 F. Tweemaal Geo-
chelone sulcata. Ook blokken 
van de zegels en een velletje 
met de twee zegels. 

5-ii-'i2. Vogels. 
Velletje met 350,350,500, 
500F.; velletje 350,350 F.; 
velletje 500,500 F. Verschil
lende vogels. Ook blokken 
van de zegels. 
5-ii-'i2. Watervogels. 
350,350, 500,500 F.; velletje 
350, 350 F.; velletje 500,500 
F. Verschillende vogels. Ook 
blokken van de zegels. 

URUGUAY 
22-2-'i3. Frankeerzegels, 
rechten van werknemers op 
het platteland. 
$1,10, Resp. handen van 
landbouwer, schaapscheer
ders met schapen. 

nooajóactei lurales 

28-2-'i3. Carnaval. 
$ 15. Gezicht en carnavalsfiguur. 
8-3-'i3. Frankeerzegels, 
rechten van werknemers op 
het platteland. 
$ 30,50. Resp. veedrijver op 
paard met koeien, vrouw 
melkt koe. 
'7-3-'<3- 100e geboortedag 
Harald Edelstam (1913-1989). 
$ 45. Portret Zweedse 
diplomaat, verleende hulp 
aan saboteurs en agenten in 
Tweede Wereldoorlog bij ont
snappingen aan de Duitsers. 
Ook actief in jaren '70 met 
hulp aan politieke activisten 
in Uruguay en Chili. 
20-3-'i3. Club Atlético De
fensor 100 jaar. 
$ 15. Voetballer, clubembleem. 
2i-3-'i3. Belangrijke vrouwen. 
Velletje met driemaal $ 15. 
Vakbondsvoorzitter Jorgelina 
Martinez, chemisch ingenieur 
Maria Vinas Sendic, activiste 
Tota Quinterosa. 
22-3-'i3. Nibya Marino (1920). 
$15. Pianiste, piano. 

VANUATU 
28-3-'i3. WWF*, harlekijnvis. 
30,70,100,200 vt. Verschil
lende afbeeldingen van Oxy-
monacanthus longirostris. Alle 
zegels met pandabeeldmerk. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
i2-i2-'i2. Al Ahmadiya-
school 100 jaar. 
1.-, 1.50 Dh.(gouddruk); blok 
6.- Dh. Resp. interieur, exteri
eur; verschillende afbeeldin
gen van gebouw. 
io-2-'i3. Winnaar 21e Gulf Cup. 
2.-Dh.;blok6.-Dh. Resp. 
voetbalteam; trofee. 

VERENIGDE NATIES 
ii-4-'i3. Werelderfgoed in 
China. 
US$0.46,1.10, Zw.Fr. 1.40, 
1.90, €0.70,1.70. Resp. 
grotten van Mogao (Gansu), 
keizerlijk paleis (Beijing), 
Potala-paleis (Lhasa), Hu-
angshan-berg in de wolken, 
Chinese Muur, mausoleum 
van eerste Qin-keizer (Xi'an) 
met terracottaleger. 

2-5-'i3. Vlaggen. 
Viermaal US$1.10. Zuid-
Soedan, Russische Federatie, 
Kaapverdië, Myanmar. 

VERENIGDE STATEN 
5-4-'i3. Bloemen. 
Tienmaal Forever. Flox, zin
nia, anjelier, goudsbloem, 
vingerhoedskruid, cosmea, 
vlasbloem, aster, schildzaad, 
primula. 

Mei '13. Bewegen. 
Vijftienmaal Forever. Touw
tjespringen, jongleren, drib
belen, radslag, voetballen, 
basketbal, skateboarden, 
rondspringen, honkbal, 
uitstrekken, joggen, balan
ceren, zwemmen, touwklim-
men, schommelen. 

i7-5-'i3- Vlag in alle seizoen. 
Viermaal Forever. Vlag met 
bomen in voorjaar, zomer, 
herfst en winter. 
23-5-'i3. Burgeroorlog 150 
jaar geleden. 
Tweemaal Forever. Slag bij 
Vickysburg met schepen. 
Slag bij Gettysburg met 
paarden. 

6-6-'i3. Johnny Cash (1932-
2003). 
Forever. Portret country-
zanger. 
20-6-'i3. West Virginia. 
Forever. Landschap. 

WALLIS EN FUTUNA 
5-3-')3. Hervé Loste (1926-
1994). 
800 f. Portret politicus. 
io-3-'i3. Staatsschool 20 jaar. 
65 F. Gebouw, landkaarten. 

5-4-'i3. Tribunaal van Mata 
Utusojaar. 
190 F. Rechtbank met weeg
schaal en landkaart. 

ZIMBABWE 
24-7-'i2. Nationale helden. 
$0.30,0.75,0.85,1.-. Vlag 
metresp. militair com
mandant Solomon Mujuru 
(1949-2011), politicus Eddison 
lonas Mudairwa Zvobgo 
(1935-2004), politicus Welsh
man Mabhena (1924-2010), 
politicus Robson Dayford 
Manyika (1934-1985). 
28-8-'i2. Verkeersveiligheid. 
$ 0.30,0.75,0.85,1.-. Resp. 
koplampen, drinkende 
mensen in auto, overste
kende student op drukke 
weg, straatverkoper met 
lichtgevend vest. 
20-ii-'i2. Mieren en termieten. 
$ 0.05, 0.30,0.30,0.75,0.85, 
1.-. Verschillende mieren en 
termieten. 

ZUIDP00LGE6IED 
AUSTRALISCH 
i2-3-'i3. Bergen. 
60,60 c. (samenhangend), 
$ 1.20,1.80. Resp. Mount Par
sons, Mawson Escarpment, 
South Masson Range, David 
Range. Ook velletje met de 
zegels. 

*) Gebruikte afkortingen: 
Anzac Australian and New 

Zealand Army Corps 
APPU Asian Pacific Postal 

Union 
RAF Royal Air Force 
Unesco United Nations 

Educational Scientific 
and Cultural Oraga-
nization 

UPU Universal Postal 
Union 

WWF World Wildlife Fund 

** Chinees Nieuwjaar, Jaar 
van de Slang io-2-'i3 t/m 3-1-
'14, Jaar van de Draak 23-i-'i2 
t/m 9-2-'i3. 



FILATELISTISCI 

Opgaven voor deze rubriek 
in het juli/augustusnum
mer 2013 (verscliijnt 8 
augustus 2013) moeten ui-
terlijl< op 3 juni 2013 in het 
bezit zijn van de redactie 
van 'Filatelie', 
Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
(Bij voorkeur per e-mail) 
hillesurrKSfilatelist.com 

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. 

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

Nog tot en met 30 juni: 
Den Haag. Museum voor 
Communicatie, Zeestraat 80-
82. Tentoonstelling Branding 
Beatrix 
di.-vr. 10.00-17.00 uur, 
za-zo 12.00-17.00 uur. 

11 mei: 
Houten. FILANUMIS 2013, 
Internationale Filateliebeurs 
met Numisniatiel<, Expo 
Houten, 09.30-1600 uur. 
1:050-5033926 ('s avonds). 
www.wbevenementen.eu 

11-12 mei: 
Heerlen. f«ro-P/)//fl 2013, 
Mondriaan, John F. Kenne-
dylaan 301. 
za: 11.00-17.00 uur, 
zo: 10.00-16.00 uur. 
j.vdboschOziggo.nl 

29 september 
Den Haag. Oroot postze-
gelfeest, (tentoonstelling en 
beurs) 
SBS Bridgehome, Kerketuinen-
weg 2,10.00-17.00 uur 
www.zlipv.nl 

18,19,20 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2013, 
Americahal, Laan van Erica 50, 
vr, za: 10.00-17.00 uur; 
zo 10.00-16.00 uur. 
www.postex.nl 

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

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

11 mei: 
De Bilt. Vereniging LACA, 
Cultureelcentrum H.F. Witte, 
Henri Dunantplein 4, 
12.00-17.00 uur. 
T: 010-4802961 (na 18.00 uur), 
pweda@live.nl 
Dronten. "Open Hof", 
De Zuid 2,13.30-16.30 uur. 
T: 0321-314305. 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12.00-16.00 uur. 
T: 0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13.00-16.30 uur. 
T: 033-4943220. 

12 mei: 
Anna-Paulowna. Ontm. 
Centr. Veerburg, Sportlaan 21. 
T: 0223-531-518 o( 0224-223029. 
Boxtel. Gemeenschapshuis 
De Walnoot, Reginahof 1, 
10.00-13.00 uur. 
T: 0411-673485. 
Venlo. Zalencomplex 
LimianZ, Kaldenkerkerweg 
182b, 10-13. 10.00-13.00 uur. 
T: 077-3820064. 
Wijchen. De Globe, Brede 
school Het Noorderlicht, 
Roerdompstraat 76, 
10.00-13.00 uur. 
T: 024-6413608 of 024-6413355. 

16 mei: 
Kloetinge. Filatelistenvereni
ging De Bevelanden, Amicitia, 
Schimmelpenninckstraat 14. 
T: 0113-228562. 
ecmcSzeelandnet.nl 

18 mei: 
Apeldoorn. Apeldoornse 
Postzegelbeurs, Wijkcentrum 
Het Bolwerk, Ravellijn 55. 
T: 055-3558600 of 06-30718411. 
Boskoop. NVPV, "In de Stek", 
Putfelaan 148,13.00-17.00 uur. 
T: 0172-215264. 
Mijdrecht. 'DE Meijer', Dr. |. 
v.d. Haarlaan 6,09.30-13.00 
uur. T: 0297-289322. www. 
verzamelaarsrondevenen.nl 

Woudenberg. Onder de 
Loep, Cultureel Centrum De 
Camp, DE Bosrand 15,13.00-
16.30 uur. T: 033-2863510. 

19 mei: 
Veghel. Verzamelbeurs, Wijk-
gebouw "De Golfstroom", van 
Diemenstraat i-a, 09.30-12.30 
uur. T: 0413-367786, 
www.verzamelbeursveghel.nl 

21 mei: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,19.00-22.00 
uur. T: 024-3584332. 
secretarisfflinoviopost.nl 

25 mei: 
Brielle. Zalen Centrum, 
Langestraat 76.12.30-15.30 uur. 
T: 0181-415640. 
Dordrecht. De gravenhorst 
Dubbeldam, Vijverlaan 1002. 
10.00-16.00 uur. 
T: 078-6140706. 
Geldermalsen. USA & Canada 
Filatelie. Zalencentrum Ons 
Huis, Herman Kuijkstraat 11., 
10.00-15.00 uur. 
T: 06-25240316. 
emuldergiplanet.nl 
Katwijk. Pzv Katwijk-Rijns
burg, Wijkgebouw "de Wiek", 
Fresiastraat 19.10.00-15.00 
uur. T: 071-5173995. www, 
postzegelverenigingkat-
wijkrijnsburg.nl 
Roermond. Postzegelver
eniging Roermond, Wijkhuis 
Tegelarijveld, Schepen van 
Hertefeltstraat 26-a, to.00-
13.00 UUT, T: 0475-321179. 

26 mei: 
Aarschot (B). Hagelandse 
verzameldag. Kon. Atheneum, 
P. Dergentiaan 47, 
09.00-1600 uur. 
T: 0032-16-560706. 
Huissen. Cultureel centrum 
"De Brink", Brink 8, 
10.00-15.00 uur. 
lan.s.roelofsen (Splanet.nl 
Waalre. MPO, 't Hazzo, Trol-
liuslaan 7.10.00-16.00 uur. 
T: 030-6063944. www.mpo.nl 
Wijk bij Duurstede. Viking
hal, Karolingersweg 234, 
11.00-15.30 uur. 
T: 06-22650760. 

27 mei: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,19.00-22.00 
uur. T: 024-3584332. 
secretaris(Snoviopost.nl 

1 juni: 
Almere. Postzegeldag 
V.P.V.A., De Meergronden, 
Marktgracht 65 te Almere-
Haven. 10.00-15.00 uur. 
T: 036 5341427 
ellenslokker@chello.nl 
Oosterhout. Wijkcentrum 
DE Bunthoef, Bloemenhof 2. 
13.00-16.00 uur. 
T: 0162-432738. 

Uithoorn. Wkc. Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10.00-15.00 
uur. T: 0297-525556. 
Waalwijk. "Waalwijk '77", 
Buurthuis "De Bloemenoord", 
Bloemenoordplein 3,09.00-
13.00 uur. T: 0416-337982. 

2 juni: 
Uden. PZV Volkel-Uden, Tref-
centrum. Cellostraat 1,09. 
30-12.30 uur. T: 0413-265240. 

8 juni: 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13.00-16.30 uur. 
T: 033-4943220. 
Maassluis. Zalencentrum )o-
ningshof, Uiverlaan 20,12.00-
16.00 uur. T: 010-5916747. 

9 juni: 
Boxtel. Gemeenschapshuis 
De Walnoot, Reginahof 1, 
10.00-13.00 uur. 
T: 0411-673485. 
Wijchen. De Globe, Brede 
school Het Noorderlicht, 
Roerdompstraat 76,10.00-
13.00 uur. 
T: 024-6413608 of 024-6413355. 

15 juni: 
Woudenberg. Onder de 
Loep, Cultureel Centrum De 
Camp, DE Bosrand 15,13.00-
16.30 uur. T: 033-2863510. 

16 juni: 
Uden. PZV Volkel-Uden, Tref-
centrum. Cellostraat 1,09.30-
12.30 uur. T: 0413-265240. 

17 juni: 
Deventer. Beursavond, 
Wijkgebouw aan de Van 
Vlotenlaan 85,19.00-22.00 
uur. T: 0570-615873. 
www.deventerpostzegelver-
eniging.nl 

19 juni: 
Venlo. Zalencomplex Limi
anZ, Kaldenkerkerweg 182b, 
to.00-13.00 uur. 
T: 077-3820064. 

20 juni: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33. Vanaf 19.00 uur. 
T: 0455415088. 

22 juni: 
Dordrecht. Dordtse Postja-
ger. De Gravenhorst Dubbel
dam, Vijverlaan 1002,10.00-
16.00 uur. T: 078-6140706. 

VEILINGEN 

27-31 mei: 
Wil (CH). Internationale Rapp 
veiling. 
Toggenburgerstrasse 139. 
T: 0041-71-9237744. 
www.rapp-auktionen.ch 

30.31 mei, 1 juni: 
Amstelveen. Veiling 
Corinphila. T: 020-6249740. 
www.corinphila.nl 

5 juni: 
Zwolle. Veilinghuis 
"De Voorstraat", 19.00 uur, 
T: 038-4211045. 
www.devoorstraat.nl. 

3,4,5 oktober: 
Amstelveen. Veiling 
Corinphila. T: 020-6249740. 
www.corinphila.nl 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 
2518 AD 's Gravenhage 
T: 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, 
Koningsdag, 25 december en 
1 januari. Museumjaarkaart 
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 
(T: 070-3307567), 
merkelens(Smuscom.nl. 
De museumbibliotheek is 
toegankelijk na telefonische 
afspraak: mevr. Spiekman 
(T: 070-3307570, 's morgens). 

Niet gekozen ontwerpen door 
Cas Oorthuys 1975: 

Bevrijding 
(Coii. Museum voor 

Communicatie) 

http://www.wbevenementen.eu
http://www.zlipv.nl
http://www.postex.nl
http://www.monacophil.eu
mailto:pweda@live.nl
http://verzamelaarsrondevenen.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl
http://wijkrijnsburg.nl
http://Splanet.nl
http://www.mpo.nl
mailto:ellenslokker@chello.nl
http://www.deventerpostzegelvereniging.nl
http://www.deventerpostzegelvereniging.nl
http://www.rapp-auktionen.ch
http://www.corinphila.nl
http://www.devoorstraat.nl
http://www.corinphila.nl
http://www.muscom.nl


NIEUW BIJ POSTNL 

nederlandse postauto's 
Renault Kangoo (2013) Simca 1100 VF (1976) Bodford CA (1960) 

Fiat FJorino (2010) Daf 33 Bestelauto (1974) Opel Blitz (1956) 

22 april 

EUROPAPOSTZEGELS: POSTAUTO'S 

Europazegels worden al 
56 jaar uitgegeven. Het 
gezamenlijke thema wordt 
bepaald door het samenwer
kingsverband PostEurop die 
er ook een ontwerpwedstrijd 
aan verbindt. Dit jaar is het 
thema postauto's. Voor 2014 
zijn het nationale muziekin
strumenten. 

Nederland is mooi op tijd met 
de uitgifte, want de adviesda
tum gesteld door PostEurop is 
voor of op 9 mei. 
Het ontwerp is van de hand 
van Ingmar Birza uit Deventer. 
Op de twee verschillende 
zegels in het velletje van 10 
worden 2x4 postauto's afge
beeld. Beide Europa 1. 

ZILVEREN TROONSWISSELINGSPOSTZEGEL AGT 

PostNL heeft, behalve het 
ontwerp zelf en de producent 
(Koninklijke Nederlandse 
Munt te Utrecht), niets prijs
gegeven over deze zilveren 
postzegel. Over het waarom 

er geen informatie beschik
baar is gekomen kunnen we 
slechts gissen. Hoewel het 
lijkt op de foto dat er witte 
inkt gebruikt is, is dat niet het 
geval. Vanaf de afbeelding is 
niet eenduidig op te maken 
of de woorden 'Nederland' 
en 'aangetekend' uit gaatjes 
bestaan, maar bij navraag 
blijkt dat niet het geval te zijn. 
PostNL geeft aan dat er ook 
geen nadere informatie komt 
over deze zilveren postzegel, 
bestemd voor een aangete
kende brief. Hoewel: ook dat 
weten we dus niet! Er staat 
uitsluitend 'gedrukt' 'aange
tekend' (zonder vermelding 
van het tarief) dus waarom 
ook niet geldig voor pakket of 
naar het buitenland? 

POSTZEGELUITGIFTE-
PROGRAMMA 
APRIL-IUNI: 

22 april 
Europapostzegels: post
auto's 
Zilveren Troonswisselings-
postzegel AGT 

imei 
Inhuldigingspostzegel 
(Willem-Alexander) 

21 mei 
Troonswisselingspost-
zegel(deel2,Willem-
Alexander)/2-luik 
Nederlandse Schrijvers 
Mooi Nederland 2013: 
Noordwest-Veluwe 
Mooi Nederland 2013: 
Verzamelvel 

17 juni 
Wereld Bloeddonordag 
Nederlandse Molens 

AüpANfPR i 
NEDERLAND m 
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INHULDIGINGSPOSTZEGEL (WILLEM-ALEXANDER) 

Inderdaad: aangekondigd 
in enkelvoud, maar het zijn 
twee postzegels: met de 
frankeeraanduiding 1 respec
tievelijk 2. De typografische 
zegels zijn ontworpen door 
Piet Gerards Ontwerpers 
uit Amsterrdam. Met het 
ontwerp werd al begonnen 
voordat koningin Beatrix op 
28 januari haar abdicatie 
bekendmaakte. Dit past bij 
hetgeen in het interview op 
17 april met prinses Maxima 
en prins Willem-Alexander 
naar voren kwam dat het 
besluit al meer dan een jaar 
geleden genomen werd en 
dat de Prins zich wel eens 
heeft versproken. Naast de 
Nederlandse kleuren zijn ook 
de gekozen lettertypen van 
eigen bodem: Quadraat Sans 
van Fred Smeijers en Albertina 
Regular van Chris Brand. Het 
zijn geen lettertypen die 

Linki: Ontwerpen voor de 
inhuldigingspostzegel (coll. 
Museum voor Communicatie). 

speciaal voor de gelegenheid 
werden ontworpen, want ze 

dateren uit respectievelijk 
'997 en 1965. 

TROONSWISSELINGSPOSTZEGEL 
(DEEL 2, WILLEM-ALEXANDER) / 2-LUIK 

Op de cover van deze Fila
telie ziet u een niet gekozen 
ontwerp van dit velletje. Het 
velletje zelf kan nog niet 
gepresenteerd worden, aan
gezien dit nummer sloot voor 
30 april, en de foto voor het 
velletje op die dag gemaakt 
werd. Zodra het ontwerp 

bekend is zal het gepresen
teerd worden op de website 
van Filatelie: 
www.defilatelie.nl 
ledere dag even kijken dusl 
Het zegelbeeld is al wel 
bekend en is afgebeeld in het 
aprilnummervan Filatelie op 
de pagina's 242 en 284 

http://www.defilatelie.nl


21 mei 

NEDERLANDSE SCHRIJVERS 

Op het verzamelvel van 10 
zegels met waardeaanduiding 
1 komen 5 verschillende schrij
vers voor: LOUIS Couperus, 
Adriaan Roland Holst, God
fried Bomans, Simon Carmig
gelt en Gerrit Kouwenaar. 
Op de voorliggende foto lijkt 
het dat de kleurvlakken een 
specialiteit van ontwerper 
Herman van Bostelen uit 
Utrecht geen doublures 
vertonen, maar bij een gelijk 
zegelbeeld een net iets andere 
tint hebben. Als dat inde 
praktijk juist blijkt zijn er dus 
met 5 maar 10 verschillende 
zegels. 
De portretten zijn fotogra
fische illustraties. Op de tab 
staan aforismen en citaten 
van de schrijvers. 

Tijdens zijn lange leven 
draagt Adriaan Roland 
Holst (18881976) de eretitel 
'De prins der dichters'. Vooral 
voor de oorlog lijkt zijn status 
haast onaantastbaar. Roland 
Holst is een dichter die enkel 
bestaat voor de literatuur. 
Hoewel hij leeft tot diep in de 
twintigste eeuw, is Roland 
Holst eigenlijk een dichter 
die bij de negentiende eeuw 
hoort. Zijn poëzie staat in het 
teken van het verlangen naar 
een onbereikbaar Elysium. 
Deze thematiek maakt hem nu 
voor velen tot een ontoegan
kelijk en ouderwets dichter, 
ook door zijn plechtstatige 
stijl. Toch zijn er nog steeds 
liefhebbers die verzen van 
Roland Holst uit het hoofd 

kennen, zoals de President 
van Europa, Henman van 
Rompuy. 

Godfried Bomans (19131971) 
is een van de eerste media
persoonlijkheden in Neder
land. In 1937 verschijnt zijn 
officiële debuut, Memoires 
of gedenkschriften van Mr. P. 
Bas. Bomans' grote doorbraak 
vindt plaats in het begin van 
de oorlog. In 1941 verschijnt 
Erik of Het klein insectenboek, 
een sprookjesachtig verhaal 
over het jongetje Erik dat 
verdwaalt in een fantastische 
dierenwereld. Door zijn optre
dens in quizzen en tvshows 
wordt Bomans een bekende 
Nederlander. Zijn imago als 
lolbroek heeft de waardering 
voor zijn literatuur vaak in de 
weg gezeten. Zijn houding 
tegenover de katholieke kerk 
was ook kritischer dan menig
een dacht. 

Simon Carmiggelt (1913
1987) heeft in zijn eentje de 
column aanzien gegeven. Hij 
schrijft meer dan tienduizend 
Kronkels in zijn lijfblad Het Pa
rool. Het zijn altijd liefdevolle 
waarnemingen van Carmig
gelt van ontmoetingen met 
de meest uiteenlopende 
mensen, meestal Amsterdam
mers. Altijd wordt de Kronkel 
gekleurd door een weemoe
dige toon. Hij is de geestelijk 
vader van latere columnisten 
als Martin Bril. Als hij in 1974 
de PC. Hooftprijs krijgt, wordt 
er nog wel een beetje gemord 
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door letterkundigen, maar 
tegenwoordig twijfelt bijna 
niemand meer aan de literaire 
status van de column. Van de 
bundelingen van Carmiggelts 
Kronkels zijn honderdduizen
den verkocht. 

Gerrit Kouwenaar (1923) 
was in de jaren vijftig 
freelancemedewerker van 
Vrij Nederland en redacteur 
van Podium. Later schreef hij 

voor Het vrije volk en De gids. 
Kouwenaar wordt sinds de 
jaren vijftig tot de belangrijk
ste dichters uit het Neder
landse taalgebied gerekend. 
Hij debuteerde in 1953 met de 
bundel Achter een woord. Zijn 
inleiding op de bloemlezing 
Vijf 5tigers zorgde ervoor dat 
hij lange tijd met die stroming 
werd geassocieerd. De laatste 
decennia wordt zijn poëtisch 
werk vooral vanwege het 

volstrekt eigen idioom en 
de authentieke syntaxis 
geroemd. Kouwenaar kreeg 
talrijke onderscheidingen, 
waaronder de P.C. Hooftprijs 
(1971) en de Prijs der Neder
landse Letteren (1989). 

Deze biografische gege
vens zijn ontleend aan de 
website van het Letterkun
dig Museum/De Koninklijke 
Bibliotheek. 
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STREEKDRACHTE MOOI NEDERUND 2013: NOORDWESTVELUWE 

Het velletje telt 5 identieke 
zegels met de waardeaan
duiding 1. Op het velletje 
staan 4 foto's afgebeeld van 
Nunspeet: twee oudere mo
nochrome en twee recentere 
in kleur. 
De knipmuts heeft zich 
ontwikkeld uit de cornetmuts 
in de burgermode. In de 20e 
eeuw werd deze knipmuts in 
een groot gebied gedragen, 
voornamelijk m Gelderland 
en Overijssel, maar ook in 
Utrechten Drenthe. Knipmut
sen zijn allemaal verschillend. 
Onder meer in lengte van de 

voorstrook of de nekstrook, • 
de wijze van plooien en in de 
gebruikte materialen. 
Het ontwerp is van TheoBart 
Pot en Isabel van der Velden 
van Studio Pot & van der 
Velden, gevestigd aan de 
Zeestraat te Den Haag, waar 
ook het Museum voor 
Communicatie gevestigd is. 

MOOI NEDERUND 2013: 
VERZAMELVEL STREEKDRACHTEN 

Het verzamelvelletje telt 5 
verschillende postzegels 
met waardeaanduiding 1 en 
tonen een silhouet en profil 
van een vrouwenhoofd. De 
vrouw draagt een knipmuts, 
een nauwsluitende hoofdtooi 
met een afhangende strook 
in de nek. De knipmuts wordt 
gedragen over een zwarte on
dermuts, ledere knipmuts is 
anders, hoewel de verschillen 
vaak klein zijn. De draag

ster kent echter feilloos haar 
eigen muts. De afgebeelde 
mutsen zijn van Bunschoten
Spakenburg, Marken, Stap
horst, NoordwestVeluwe en 
Walcheren. 



THEMATISCI 
Samenstelling, 
Jeffrey Groeneveld, Purmerend. 
Reacties en tips 
jeffreygroeneveld@hetnet.nl 

1001 VROUWEN IN BINNEN- EN BUITENUND 

Een eerdere aflevering 
van Thematisch Pano
rama* besloot ik met de 
oproep om verdienstelijke 
Nederlandse vrouwen te 
eren met een postzegel. 
Het heeft even geduurd, 
maar in maart gaf PostNL 
gehoor aan mijn verzoek. 
Ter gelegenheid van 
de verschijning van het 
indrukwekkende naslag
werk "1001 vrouwen uit de 
Nederlandse geschiedenis" 
en de gelijknamige ten
toonstelling m het gebouw 
van de Bijzondere Collec
ties van de Universiteit van 
Amsterdam kwam er een 
velletje uit met tien postze
gels gewijd aan Neder
landse vrouwen van naam 
en faam. Het siert PostNL 
dat dit velletje er gekomen 
is, maar een paar kritische 
noten zi)n helaas ook op 
zijn plaats. Ten eerste is het 
een velletje van tien zegels, 
maar er worden maar zes 
vrouwen belicht, name
lijk Alexandrine Tinne, 
Belle van Zuylen,Trijn 
van Leemput (ook bekend 
als Catharina de Berghes 
ten Essendelle), Maria 
van Oosterwijck, Maria, 
hertogin van Bourgondië, 
bijgenaamd Maria de Rijke 
en Anne Zernike (1). Ten 

tweede vind ik het jammer 
dat van die zes vrouwen er 
al een eerder op een zegel 
werd afgebeeld en ten 
derde heeft de ontwerpster 
de portretten "bewerkt 
met monotonen in pastel, 
waarbij de gekozen kleur 
typerend is voor de eeuw 
waarin de geportret
teerde vrouw leefde". Het 
resultaat is een nogal saai 
geheel, die deze kleurrijke 
vrouwen onrecht aandoet. 
Maar genoeg gemopperd. 
Voor de uitsneden werd 
gebruik gemaakt van 
bestaande schilderijen 
of foto's en de portret
ten werden vervolgens 
zo gerangschikt dat de 
vrouwen op dezelfde 
manier naar ons, de toe
schouwer, kijken en dat is 
mooi gedaan. Op de tabs 
is biografische informatie 
vermeld en dat is geen 
overbodige luxe, want de 
meeste vrouwen zullen 
ondanks hun verdien
sten met bij iedereen een 
belletje doen rinkelen. De 
bekendste is waarschijnlijk 
de schrijfster Belle van 
Zuyien (1740-1805), die in 
1978 al met een zegel werd 
herdacht. Zij genoot ook 
internationale faam. In het 
buitenland was ze Isabelle 

de Charrière. In de 18de 
eeuw was haar werk zeer 
populair, maar na haar 
dood raakte zij in vergetel
heid. In de jaren 70 van 
de vorige eeuw werd ZIJ 
herontdekt, misschien wel 
vanwege een van haar be
kendste uitspraken: "Ik heb 
geen talent voor onderge
schiktheid". Een uitspraak 
die te controversieel bleek 
voor de postzegel van 1978 
(2). Vanaf 1979 verscheen 
het complete werk van Van 
Zuyien in tien delen. 
Maria, hertogin van 
Bourgondië (1457-1482) 
is een andere vrouw 
die misschien nog wel 
herkend wordt. Zij was de 
eerste landsvrouwe van 
de Nederlanden. In 1477 
erfde zij alle Bourgondi
sche bezittingen, maar 
dat werd betwist omdat ze 
vrouw was. Tijdens haar 
bewind kwam er rust in 
de Nederlandse gewes
ten. Maria's huwelijk met 
Maximiliaan van Habsburg 
bepaalde voor eeuwen 
de internationale positie 
van de Nederlanden. Haar 
persoonlijkheid en de 
inschikkelijkheid van haar 
regering hebben de een
heid van de kerngewesten 
van de Bourgondische 
Nederlanden bewaard. 
Trijn van Leemput (±1530-

1607) was een Utrechtse 
heldin die in 1577 met een 
groep vrouwen begon aan 
de sloop van de gehate 
dwangburcht Vredenburg, 
symbool van het verjaagde 
Spaanse gezag. Ze ergerde 
zich eraan dat het nieuwe 
gezag deze stap niet 
durfde te zetten. Trijn van 
Leemput heeft in de loop 
der jaren steeds tot de 
verbeelding gesproken. Zo 
werden er in de vroege ze
ventiende eeuw al portret
ten van haar geschilderd 
waarop zij gewapend met 
een houweel is afgebeeld. 
Er verschenen ook helden
dichten over Trijn die de 
legende met dichterlijke 
vrijheid mooier maakten. 
Maria van Oosterwijck 
(1630-1693) was een 
stillevenschilderes. Haar 
vader was predikant, maar 
via haar moeder had ze 
connecties met het kun
stenaarsmilieu. In de jaren 
tachtig schilderde Maria 
van Oosterwijck voorname
lijk bloemstillevens waarin 
zij dikwijls religieuze 
symbolen verwerkte. Zij 
werkte met grote precisie 
en gebruikte naar kleur en 
grootte zorgvuldig uitge
kozen bloemen. Omdat de 
relatief zeldzame en voor 
die tijd zeer kostbare bloe
men beperkt houdbaar 

waren en verschillende 
bloeitijden kenden, werkte 
Maria zoals veel andere 
schilders in die tijd: eerst 
tekenen en aquarel leren 
in de hortus botanicus en 
dan overbrengen in olie op 
doek. Tegen hoge prijzen 
verkocht ze haar werk aan 
vorsten uit heel Europa. 
Alexandrine Tinne (1835 
-1869) was een ontdek-
kingsreizigster en pionier
ster in de fotografie. Ze 
was een reislustige vrouw 
uit hoge Haagse kringen 
die met haar moeder en 
tante onbekende gebieden 
in Egypte en Soedan ver
kende. Onder mysterieuze 
omstandigheden werd zij 
in de Sahara door Toearegs 
gedood. Al tijdens haar 
leven genoot Alexan
drine Tinne internationale 
bekendheid en werd zij 
erkend als een belang
rijke ontdekkingsreiziger. 
David Livingstone schreef 
over haar: 'Maar toch 
wordt niemand door mij 
hoger aangeslagen dan de 
Nederlandse dame, mejuf
frouw Tinne, die na de 
zwaarste huiselijke ramp
spoeden, op grootse wijze 
volhardde, dwars tegen 
alle moeilijkheden in.' 
De laatste van het zestal is 
Anne Zernike (1887 -1972) 
een vrijzinnig theologe 
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en de eerste vrouwelijl<e 
predikant van Nederland. 
In 1911 werd ze beroepen 
door de doopsgezinde 
gemeente van Bovenl<nijpe 
(Friesland). Anne Zernike 
trouwde in 1915 in Schoter-
land met de kunstschilder 
)an Mankes. Vanwege 
haar huwelijk moest ze 
het ambt neerleggen. Na 
het overlijden van haar 
echtgenoot in 1920 ontving 
Anne Mankes-Zernike tot 
haar verdriet geen beroep 
meer uit de Doopsgezinde 
Broederschap. Uit haar 
boeken en de vele artikelen 
komt het beeld naar voren 
van een zeer uitgespro
ken, radicaal vrijzinnige, 
links-moderne predikante 
en theologe; te vrijzinnig 
voor veel doopsgezinden 
en remonstranten en soms 
zelfs te links-modern voor 
de vrijzinnigen en de 
Nederlandse Protestanten 
Bond. De innige relatie 
tussen theologie en de 
kunsten was een van haar 
geloofsartikelen. 

Great Britons 
De Royal Mail geeft jaarlijks 
een serie zegels uit met 
"Great Britons". De ver
houding vrouwen-mannen 
ligt meestal een beetje 
scheef, dit jaar drie van de 
tien, maar het is een mooie 

traditie. De verdienstelijke 
Britse vrouwen van dit jaar 
werden allemaal in 1913 
geboren (3-5). De actrice 
Vivien Leigh (1913-1967) is 
bij ons ook bekend en was 
mateloos populair in rollen 
als die van Scarlett O'Hara 
in de film 'Gejaagd door de 
wind' en Blanche DuBois in 
'A Streetcar Named Desire'. 
Ondanks haar vele filmrol
len was Leigh vooral een 
toneelactrice, die schit
terde in zowel komedies 
als klassieke stukken van 
bijvoorbeeld Shakespeare. 
Onbekenden voor ons zijn 
Elizabeth David (1913-1992), 
een schrijfster van kook
boeken die na de Tweede 
Wereldoorlog de Franse en 
Italiaanse keuken aan een 
groter publiek introdu
ceerde, en Mary Leakey 
(1913-1996). De laatste 
was een archeologe en 
antropologe, die onder an
dere de oudste menselijke 
resten vond in de Olduvai 
Gorge in Tanzania. 
Kritiek was er van sommige 
Britse verzamelaars op 
de uitgifte van zes zegels 
ter gelegenheid van het 
feit dat 150 jaar geleden 
de roman'Pride and 
Prejudice' van Jane Austen 
(1775-1817) verscheen. 
Men vond het overbodig 
om voor dit werk zoveel 
zegels uit te geven, maar 
voor de Royal Mail was 
dit jubileum aanleiding 
om naast deze roman ook 
andere werken van Austen 
onder de aandacht te 
brengen (6-11). Het toeval 
wil dat de hoofdpersonen 

in Sense and Sensibility, 
Northanger Abbey, Emma, 
Mansfield Park en Persu
asion allemaal vrouwen 
zijn en zo past ook deze 
uitgifte in het thema van 
deze maand. Voor de lief
hebbers van 19de eeuwse 
romans en degenen die 
houden van de moderne 
film- en televisiebewer
kingen zijn deze vrouwen 
minstens zo echt als alle 
dames die niet aan de 
fantasie zijn ontsproten. 
Vele generaties lezers en 
kijkers hebben inmiddels 
meegeleefd met Eliza
beth Bennet (Pride and 
Prejudice), de zusters Elinor 
and Marianne Dashwood 
(Sense and Sensibility), 
Emma Woodhouse (Emma), 
Fanny Price (Mansfield 
Park), Catherine Morland 
(Northanger Abbey) en 
Anne Elliot (Persuasion) en 
mijn inschatting is dat ze 
nog wel een paar genera
ties meekunnen. 

Emancipatie 
In de Verenigde Sta
ten worden regelmatig 
verdienstelijke Ameri
kaanse vrouwen met een 
postzegel geëerd. Eerder 
dit jaar was dat het geval 
met Rosa Parks (1913-2005) 
(12), die een icoon van de 
zwarte emancipatiebe
weging werd door in 1955 
te weigeren in de bus op 
te staan voor een blanke 
reiziger. Dat was in strijd 
met de rassenwetten van 
die tijd. Het leidde tot haar 
arrestatie, waarop een 
boycot van de busmaat

schappij volgde die een 
jaar duurde. Het Ameri
kaanse Hooggerechtshof 
bepaalde uiteindelijk dat 
rassenscheiding op de 
bussen ongrondwettelijk 
was en stelde Parks in het 
gelijk. Na haar overlijden 
werd ze opgebaard in de 
ronde hal van het Capitool, 
een uitzonderlijke eer die 
haar als eerste vrouw en 
eerste persoon die geen 
lid was geweest van een 
regering ten deel viel. 

Zangeressen 
Een beroemdheid van een 
andere orde is de zangeres 
Edith Piaf (1915-1963 (13). 
die op een gemeen
schappelijke uitgifte van 
Frankrijk en de Verenigde 
Staten figureert. Tot op de 
dag van vandaag wordt de 
muziek van Piaf nog wel er
gens op de radio gedraaid, 
ook in Nederland, waar de 
zangeres in de jaren vijftig 
en zestig zeer populair was. 
De Nederlandse vertolking 
van het liedje Milord, dat 
een situatie beschrijft 
vanuit het perspectief van 
een prostitué, leidde tot 
een rel. Het lied mocht niet 
bij alle omroepen gedraaid 
worden. 
De Australische post eerde 
ook twee zangeressen: 
Olivia Newton-John (1948) 
(14) en Kylie Minogue 
(15). Newton-John heeft 
vijf nummer 1 hits op haar 
naam staan en de sound
track van de film Grease, 
waarin zij samen met John 
Travolta de hoofdrollen 
vertolkte, is een van de 

best verkochte sound
tracks in de geschiedenis 
van Hollywood. Minogue 
is een andere succesvolle 
zangeres met Australische 
wortels. Ze heeft inmid
dels meer dan 68 miljoen 
platen verkocht. In 2005 
kwam ze in het nieuws toen 
ze een tour moest afbreken 
omdat borstkanker was 
geconstateerd. Na een 
succesvolle behandeling 
stond ze drie jaar later 
weer op het podium. 

Kunst 
Tot slot nog terug in de 
tijd. De Italiaanse post 
gaf een zegel uit met het 
portret van Anna Maria 
Luisa de Medici (1667-1743) 
(16), de laatste telg uit het 
roemruchte geslacht van 
De Medici. Zij trouwde in 
1691 met keurvorst Johan 
Willem van de Palts, die 
ook hertog van Gullik 
en Berg was en heer van 
Wijnendale. Het paar was 
een groot liefhebber van 
muziek en schilderkunst. 
Tijdens hun bewind werd 
Düsseldorf een centrum 
van Europese kunst. Dank
zij Anna kwamen het werk 
van talloze Italiaanse schil
ders naar hun paleis. Na 
de dood van Johan Willem 
keerde Anna terug naar 
Florence. Ze bepaalde dat 
na haar dood alle bezittin
gen van de De Medicis naar 
de staat Florence zouden 
gaan op voorwaarde dat 
de bezittingen Florence 
nooit zouden mogen 
verlaten. 
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www.inriotiefonline.nl Motief-
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen Tel. 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6)35 CS, Sittard. 
Tel. 046-451275'-
E-mail robert-wiktor@home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Tel. 0229-261611. www. 
stamps-dns.com 

www.aephilatelie.nl en 
www.po5tzegel-veiling.nl voor 
al uw postzegels van vele landen. 
Voor meer informatie 
A M. Eijgelaar. Tel. 010-5222914. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle Eu
ropese landen 35%, FDC's, boekjes 
etc). Romkens. 
Tel. 045-5462894. E-mail: john-
stamps-romkensOhotmail.coïïi 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
20-25%. R. Dorman, Fonteinkruid 
37,7772 ML Hardenberg. 
Tel. 0523-272182. 

www.filateliehpz.nl verrassend 
leuk, verrassend voordelig. CPC 
Conny's Pakettencentrale, postze
gelpakketten op land en op motief 
CD. v/d Wel. Tel. 0223-614066 

www.postzegelparadijs.nl Losse 
zegels, series, collecties, PWS, etc. 
N. Engelhart, Tel. 06-15641312. 

Nederland, Europa, Overzee, 
Motief www.tenkatephilatelie.nl 
E-mail info@tenkatephilatelie.nl 
Tel. 06-46644808 of 026-4722176. 

Verzameling mooi Nederland 
compleet tot 2012 in Davo album 
vraagprijs 165 euro + verzameling 
Nederland postfris vanaf i960 
t/m 1985 vrijwel compleet m Davo 
album 65 euro. "Bruno" Gouda. 
Tel. 0182-538460. 

Indonesië na 1949 is mijn speci
aliteit, pfr. + gst. mooie voorraad 
abonnementen op maat en manco 
lijsten verzorg ik ook M. Snoek. 
E-fTiail: mennosnoek@hetnet.nl 
Tel. 0228-318267 of 06-14511744. 

Handboek Postwaarden Neder
land, geheel bijgewerkt t.e.a.b. 
W loziasse. Tel. 0113-216278. 

Mist u nog iets in uw ver
zameling? In onze winkel een 
ongekend groot aantal series en 
blokken van diverse landen en 
motieven www.wereldzeaels.eu 
M.v.Dal. Tel. 0492-522224. 

Engeland vanaf zooi. Mach in 
cilmderblokken + boekjes Losse 
medaillezegels 2012 + supple
mentzegels. Gratis lijsten. Henk 
Rijneveld. Tel. 0183-581350. E-mail: 
hrstamps@planet.nl 

www.postzegelfouten.nl grote 
collectie fouten 20% catalogus
waarde tot het jaar 2000. Arend 
Spijkman. Tel. 0598-393841. 

Nieuw: postzegels, albums en 
partijen www.stampland.nl 
W.Buit. Tel. 06-20284370. Kom 
maar kijken. 

USA, Canada, NZealand, 
Australië voor alle manco's. 
J. Dijkstra, Lindenoord 20,8172 AL 
Vaassen. Tel. 0578-571958. E-mail 
di|ks20@amail.com 

Maandblad Filatelie compleet 
van 1963 tot 2013 t.e.a.b. 
J.M. 't Hout. Tel. 070-3863593. 
E-mail. marianne.mthout® 
casema.nl 

6 Delia Handboek Postwaarden 
Nederland, t/m 46e aanvulling 
uitgever Joh. Enschedé, Amster
dam. J. Sjoukema. Tel. 0223-631861. 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld Contante beta
ling. D. van der Toorn. Tel. 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. Tel. 010-4826725. 

Bod gevraagd TNT Post NL 
mapjes 1 t/m 473 in één koop 
C.W. v.d. Wel. Tel. 0314-341412. 

Betere postzegelboekjes 
Nederland Europa en Wereld. 
Aanbiedingen aan Walter de Rooij, 
Postbus 1051,5140 CB Waalwijk. 
Tel. 0416-331451. 
E-mail info@booklets.nl 

Alle soorten massawaar in 
bundels, zakjes, behalve NL + GB. 
H. Koning. Tel 06-21406037. 

Ruilen elk aantal postzegels 
van Nepal tegen hetzelfde aantal 
plus 25% van wereld (voorkeur'). 
H. Langendoen, Houtvest 1,7213 BH 
Gorssel. 

Perfins in griekse postzegels, 
stuur scan van voor- en achter
zijde aan jan.r@blijleven.eu. I.R. 
Blijleven. Tel. 0180-415789. 

DIVERSEN 

Studiegproep 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! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
06-51140411,0181-774870 of 
www.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika? Maak eens kennis 
met ons, 4 bijeenkomsten inTiel,4 
veilingen, eigen blad, rondzend-
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,-euro. Inl.P. Mulder 
Tel. 020-6197689. 
E-mail ppmulder@planet.nl 

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. Tel. 020-6277894. E-mail: 
p.zwaag@hccnet.nl 

Vereniging USA & Canada 
Filatelie, jaarlijks 7 bijeenkomsten 
en 7 veilingen. Een uitgebreide 
bibliotheek en rondzendingen 
Onze website www.usca.nl 
Enk Mulder, info@usca.nl 
Tel. 06-25240316. 

Spanje en/of Portugal ^x p.j. 
bijeenkomst met veiling en 
kwartaalblad. Bel H.Veen, 
Tel. 079-3611910. 
Website: www.ksp-iberia.nl 

Zaterdag 9 november 
Postzegelbeurs Emmeloord 
van 10.00 -16.00 uur, locatie 
Multi Functioneel Centrum Corn 
Dirkzplem 10 Emmeloord. Inl. J.W 
Elshoj. Tel. 0527-615628. 

P.V. "Telstar" houdt op za
terdag 6 juli haar jaarlijkse 
Postzegel- en ruilbeurs van 
10.00-16.00 uur m 't Voorhuys, 
Voorthuizerstraat 14, Putten. Gratis 
entree Tafels te huur. Inl. P.R. Of-
feringa. Tel. 033-2459923. 

Postzegelvereniging 
Griekenland veiling, 
bibliotheek, rondzending. 
E-mail info@pv-griekenland.nl 
Tel. 0180-415789. J.Blijleven 
www.pv-ariekenland.nl 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

( ! 

Postzegels 
W. van der Bij 

^ 
b 

tziii 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 
Lid IFSDA, PTS, CNEP. 
Emirates Philatelic Association 
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^ Maandag is de vtrinkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. ''^^^^ 
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DEZE MAAND VERWACHT, P Ë i g a j g ï gQD[?BE[l[L@\15J!/mE @E(2X2)ÏÏP@i«IAAi 
DUITSLAND GROOT, CANADA GROOT AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 14,OO 34,00 ÓS.OO 

BELGIË GROOT ASSORTIMENT 15,00 35,00 
KLEMSTROKEN' CANADA GOEDE MODERNE M I X 22,50 52,50 

o e n «  >...»Kl.^(U.I<,n.^^ lo'oo 1b#. X.1 00 DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 22,50 42,50 
250gr. zwart of blanco 18,°° Ikg 61,°° DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

250gr. blokken 19," Ikg 66,°° HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 2950 55,00 
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 25,00 49,00 

AANBIEDINßFN VAN DE M A A N D ' ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 55,00 
MMINDICUIMV^riN VMM UC IV IMMMU, ^^^^^^ LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 50,00 

M gÊ FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 15,00 35 00 
~ m FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00 

I,, 1 ^  . — — l y n ^ ^ — i y ^ ^ FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 16,50 38,00 
1 1 ^ 3 1 t t l N E S V ^ C l X ^ ^ B i GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 37,50 

30 ZWARTE BLADEN ^Êr IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
OU ^vvMmcDLMt>ciN . ^ p r ^ ^ p ^ ^ LEUKE MIX MET NIEUW 17,50 41,00 

VAN 2 3  Ä ^ KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 14,50 34,50 
Wm * l y i 9 5 ' ^ C " ' ! ^ ^■^^^mm LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 — 

VOOR l * r » \ ' " ^ H V LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
.^ ■ • ■ ■ * 250gr. ^ ^ ^ ^ p , MALTA LEUKE MODERNE MIX 9,50 22,50 

^ ^ P P ^^fck, r ^ H ï A M l / D l I I ? ^ ^ NFDFRI AND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 
Mr ^r r K M I N l N K I J I V .JIP^NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
• ^ W METIETS HOGE WAARDEN OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 

•S *Xf\ 0 0 SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 
J H N U O V / / THAILAND MODERNE MIX 18,00 42,50 

^ K ^ U S A LEUKE MIX MET NIEUW 16 00 37,50 
^ ^ B r " l l l l l l l^^' hl "*̂  WERELD VEEL LANDEN LEUK 12,00 27,50 52,50 

r*r\pr\F uti rwÊkÊÊ^^ryyÊFii^^^^i^'r WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 13,50 32,50 60,oo 
OOCDC KILOWAAR (TC^VJCHT IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 55,00 

ZWEDEN VEEL G E V R A A G D MET N I E U W 10,00 23,50 45,00 
1̂ 1 11^ ^ D lAAAAAI R D C n C K l U r ^ C Kil ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 35,00 
I N I J I S \Jr W W W . D K C U C I > I P I V i / r . l > I L ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 42,00 

Dit zijn ze... Mooi hè! 

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
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?^f^. Meer dan 94 
jaar in dienst 

^ van de Filatelie 
London 19192013 

Grote Najaarsveiling no. 401 in november 2013. 
Voor onze komende veiling zoeken wij postzegels, posthistorie, collecties en partijen. 
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ĥ 91 

...... 

Tien redenen om Rietdijk als partner te kiezen: 
1. Onze langdurige ervaring sinds 1919. 

2. Ons groot, internationaal en kapitaalkrachtig koperspubliek, dat voor een maximale 
opbrengst garant staat; 

3. Vooraf krijgt u van onze taxateurs een betrouwbare indicatie van de veilingopbrengst; 
4. De mogelijkheid van een renteloos voorschot tot 60% van de getaxeerde waarde; 
5. Uw inzending wordt deskundig verkaveld om een maximale opbrengst te realiseren; 
6. Uitstekende presentatie door middel van een luxe, gedrukte veilingcatalogus met 

uitgebreide fotobijlage, die ook in zijn geheel op internet is te bezichtigen; 
7. Extra publiciteit bij importante objecten; 
8. Veiling in ruime veilingzaal, dicht bij ons kantoor; 
9. Voor grotere collecties of partijen bezoeken wij u desgewenst thuis of in de bankkluis; 
10. Uw inzending is gratis verzekerd. 
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Opbrengsten van onze afgelopen Jubileumveiling staan online. 

Bezoek onze website: www.rietdijkveilingen.nl voor meer 
informatie aangaande opbrengsten en de komende veilingen. 

U kunt dagelijks materiaal inleveren voor onze internationale veilingen 
en bent van harte welkom! 

»^yoP^^ye^/ . . Rietdijk B.v. 
Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 
Fax : +031(0)70363 28 93 
info@rietdijkveilingen.nl 
www.rietclijkveilingen.nl ^^i^ooruwvet^' 
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