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HOLLANDFILA 
vrijdag 6 & zaterdag 7 september 2013 LOCATIE: 

De Veluwehal 
Nieuwe Markt 6 
3771 CB Barneveld NL 
10.00-17.00 uur. 
Entree: €. 3,-- p.p./p.d. 
Jeugd tot 17 jaar gratis. 

De Beurs is een samenwerkingsverband 
tussen federatie I.V. Philatelica, 

filatelistenver. De Globe en de V.O.V.V. 
Alle hoofdbesturen zijn aanwezig. 

Wat kunt u verwachten van Nederlands grootste filateliebeurs: 
Ca: 110 filateliestands: Brieven en posthistone. Wereldwijd klassiek-modem. Groot aan
bod modem gestempeld. Kilowaar en uitzoekbakken. Catalogi, literatuur, toebehoren. 
Plaatfouten, rariteiten. Motieven. Restpartijen. Grote partijenhandelaren. Flink aantal 
gespecialiseerde verenigingen. Van snuffelberg tot topmateriaal. Postagentschappen. 
Koopjescomer in grote opstelling. Gratis taxaties. Gezellige zitjes en goed restaurant. 
Plattegronden en standhouderslij sten vanaf medio augustus op de website. 

Jeugd in Aktie: Op Zaterdag 7 september is er een speciale jeugddag in samenwerking 
met IVN- Nederland. Thema flora en fauna. Veel postzegels en workshops. Op het eind 
van de dag een grote jeugdveiling. Deelname is naturlijk gratis voor de jeugd. 
Kom ook naar Bameveld toe en ervaar zelf hoe leuk het is. 

Eigen vervoer: Al: Afrit 16 Voorthuizen / Harselaar. Volg Bameveld-centmm. 
Gem. Bameveld kent betaald parkeren, er zijn echter ook gratis parkeermogelijkheden 
op parkeerterrein De Vetkamp en in de wijken. 
Trein: 400 m. van het station Bameveld-centmm. 

i_IL 

INFO: V.O.V.V. TIENWONINGENWEG 53, 7312 DL APELDOORN NL 
TEL: (0031)-(0)55-3558600 E-MAIL: ORGANISATIE@EINDEJAARSBEURS.NL 

mailto:ORGANISATIE@EINDEJAARSBEURS.NL


yerkrij gbaar vanaf 
11 september! -
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Q. Postzegels van Nederland en overzeese rijksdelen 
Q. Éénmalig katern: Kortebalkstempels met 12-uurs karakters 
Cl Postfris prijzen toegevoegd bij portzegels 
•̂  Bijgewerkt met de nieuwe uitgaven van Nederland, 

Caribisch Nederland, Aruba, Curasao en Sint Maarten 
Q Extra bijgevoegd: Blauwdruk nr. 11 
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www.nvph.nl 

http://www.nvph.nl


De Apeldoornse 
Postzegelhandel 

Mlv. heden wordt de winkel 
door mij na 44 jaar opgetieven. 

Met dank voor uw belangstelling 
in al die jaren. 

Korenstraat 104  7311 LP Apeldoorn 
Tel. (055)521 54 26. 
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ZUTPHENSE 
EGELHANDEL" 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
POSTZEGELS  MUNTEN 

BAN JlLJETTEN ANSICHTKAART^^ 

openingstijden 
Tel 0575 54 02 54 woensdag 13 30 u 
Fax 0575 51 40 48 donderdag 10 00 u 
E matl postmaster@dezutphensepostzegelhandel nl vnjdae 10 00 u 
Website wwvi dezutphensepostzegelhandel nl zaterciag 10 00 u 

17 30u 
17 30u 
21 00 u 
17 00u 

KILOWAAR 
ZOMERAANBIEDINGEN 

1 250 gr FRANKRIJK GROOTFORMAAT 
al met 2013uitgaven 

2 250 gr JAPAN GROOTFORMAAT 
enorme variatie en veel blokzegels 

3 500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met hw's 
4 100 gr BELGIË GELEGENHEIDSZEGELS zeer nieuw 
5 100 gr ZWEDEN GROOTFORMAAT met veel nieuw 

(250 gr €31,) 
6 500 gr AUSTRALIË MISSIE met 

veel grootformaat en nieuw 
7 100 gr FAROEREILANDEN eigen import met h w 's 

SUPERAANBIEDING 
8 50 gr MONACO veel nieuw en h w 's 
9 100 gr MALTA GROOTFORMAAT met iets h w 's 

10 100 gr LUXEMBURG met 
enorme variatie en veel h w 's 

11 100 gr GUERNSEY/JERSEY 
met een grote vanatie (250 gr € 28,) 

12 1 kg DUITSLAND MODERNE MISSIE goede kwaliteit 
(2'/2 kg € 39, en 5 kg € 75,) 

€ 34,

€ 34,

32,
11,
13,

€ 32,

€ 36,

18,

9,

17,

€ 12,

€ IS 

Door schaarste aan goede kilowaar zijn levertijden niet uit te sluiten 

Bezoek mogeli|k na telefonische afspraak Levering uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr 3752594 of bank 93 2813 720 Betaling ook mogelijk met creditcard 
(VISA MASTERCARD) en Paypal 
Portovri] vanaf € 75 daaronder € 3 verzendkosten E ■— 
extra Bi) aankoop van 4 of meer items 5 % korting 8 £ * " " 
Bestellingen onder € 35 kunnen VKI| helaas met uitvoeren 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt pn|swi)2igingen voorbehouden) 

Paypal 

Postzegelhandel J. VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

Tel. 024-3777730 
Email: j .haarlem@wxs.nl 

MUNTEN & POSTZEGELORGANISATIE 

Veiling 12, 13 & 14 september 2013 
 Postzegels & Ansichtkaarten 

In september bent u weer van harte welkom op onze halfjaarlijkse veiling voor postzegels en 
ansichtkaarten. Tijdens deze 3daagse verkoop kunt u ook vanuit uw luie stoel thuis live meebieden 

op de losse nummers Nederland en buitenland en ansichtkaarten. 

UF' 

Wilt u ook (een deel van) uw collectie 
inzenden en meeprofiteren van onze 

lopopbrengsten? Bel ons gerust voor een 
aratis taxatie! 

Kijk voor meer informatie op 

www.mpo.nl 
Kcrstvolgendc IVlPObeurzen: 

Den Haag I september Van der Valk Den HaagWassenaar, Zijdeweg 54 
EttenLeur 22 september De Nobelaer, A. van l^erchemlaan 2 
IJsselstein 29 september MPOkantoor, Hnergieweg 7 
Rotterdam 6 oktober Regardz Airport Motel Rotterdam. Vliegveldweg 5961 
Waalre 27 oktober 't Hazzo, Trolliuslaan 7 

KAN rOOllADRlS: ENIiRGlHWCG 7, 3401 M D IjS.SLlSrHN 

mailto:j.haarlem@wxs.nl
http://www.mpo.nl


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

organiseert veiling nr. 626 
op 11 en 12 oktober 2013 te Roermond 

REEDS 625 INTERNATIONAAL GERICHTE, SPANNENDE VEILINGEN SEDERT NOVEMBER 1892 

Talrijke belangrijke collecties van naam zijn door Van Dieten geveild, waaronder in de laatste 
decennia bijvoorbeeld die van dr. G.C. Van Balen Blanken, J.A. de Bie, H.K. Berghuijs, 
prof.dr. D.A. Van Dorp, Eric Dreikurs, mr. J. Dutilh, Jhr. N.A. van Geen, G.W. Ten Geuzendam, 
B. Hiegentlich, G.J.J.M, van Hussen, A. De Jong, John de Leeuw, P.A. Mattern, Sir John Nabarro, 
dr. Fred L. Reed, Rolf P. Salinger, W. Baron Six van Oterleek, ir. A D R . Verbeek, M. Verkuil 
en drs. E. Voerman. Daarnaast zijn vele andere collecties, zoals uit de fameuze 'Sexy Snoopy Collection' 
met evenveel aandacht en zorg verkaveld en geveild. 

J. 

■erdam. 
etc. 

Voor veiling 626 kunt u tot september nog kwalitatief goed materiaal inbrengen.Een aantrekkelijke collectie, 
een waardevolle postzegel, een bijzonder poststuk. Wij veilen het graag voor u. 

ifsda '$Mflj' 
Van Dieten Postzegelveilingen BV 

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

(Postadres, p/a Museum voor Communicatie, Zeestraat 80-82, 2518 AD 's-Gravenhage) 
info@vandieten.nl • www.vandieten.nl 

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

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


Posthistorie 
WWW.BULTERMAN.NL 
Elke week nieuwe vondsten! 

BULTERIVl/ll\ 
FIL/ITELIE 

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

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

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

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

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 fotocertificaaC van echtheid geleverd. 

Winkel aan huis (wilt u ons bezoeken, s.vp. na tel. afspraak]. 
Nieuwtjesdienstvan 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: sundquestéJpianet.nl 

UW postzegelhandel op internet 
postzegels 

^ • albums 
• catalogi 

• telefoonkaarten 
verpakkingsmateriaal 

• Compleet overzicht Dave 
en Importa 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 Dave luxe land-albums 
tel: 010-476.81.75 - fax: 010-476.80.48 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op zaterdag 24 augustus 2013 
haar 176^ 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. 

Maandeilikse zaatveiling van: 
postzegels - post(waarde)stukken - foc's - nnunten 

ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 
^\!»Wo(£)©^®®(?Si}(F(g(glj'oöDÖ 

Veilinghuis "De Voorstraat" 
Voorstraat 23 - 8011 MK Zwolle 

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

ZEER GROTE VCXDRRAAD NED. EN OVERZEE + INDONESIË 
EN DIEREN POSTFRIS HEl£ WERELD. 
GRAAG UW MANCOLUST 
INKOOP VAN POSTZEGELS MUNTEN EN 
OUDE ANSICHTKAARTEN. _ _ ^ 
Postzegel-en Muntenhandel D e O l o b c 
Nieuwstraaf 6 2 , 7311 BS Apeldoorn, Tel. 055-5213708, ING. 908176 

5^e^fc:g^^^ Plhxlaiftell j j l 
Het nieuwe postzegelseizoen wordt sinds jaren geopend met de 
Hollandfiltt. Dit belooft weer eenjaar te worden vol verrassingen met 
vele prachtige uitgiften, kilo waar, catalogi etc. Veel aanbiedingen 
zoals stockhoeken en de Mast Plaatfouten catalogus zijn voor een 
aantrekkelijke prijs te verkrijgen. Bij grote postzegelevenementen zijn wij 
aanwezig zoals u op onze agenda van de website kunt zien. 

Zegels van binnen als buiten Europa en themazegels zijn bij ons op stock 
in postfris afgestempelde uitvoering. 
Kijk ook eens op onze website en webshop: www, eeertzenphilatelie. nl 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat 11 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel: 00 31 348 501SS2 
Fax: 00 31 348 434602 

Elektronisch betalen is bij ons mogelijk 

Mobiel: 00 31 653447302 
e-mail: eeertzen. ohilafdwxs. nl 

Lid van IFSDA en NVPH 

http://www.bulterman.nl
http://www.advantage-stamps.com


jaargang 91  JULI/AUGUSTUS 2013  nr 1027 

Filatelie (waarin o p g e n o m e n De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt ui tge 
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandb lad vooT Philatelic 

De officiële m e d e d e l m g e n van de 
Koninklijke Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigmgen KNBF en d e 
pag ina s van De Posthoorn vallen bui ten 
verantwoordeli jkheid van de redac t ie 

Hoofdredact i e : 
Rene Hillesum Filatelie 
ReneHillesum 
Postbus 7 333oAAZwijndrecht 
Telefoon 078 6101520 
hillesum@filatelist com 
www defilatelie nl 

Advertent ieverkoop* 
Bureau d e Troye 
Prieelvogelwegs i349CGAlmere 
jeanine d e Troye 
Telefoon 036 5384528 
Telefax 036 5 3 8 4 8 8 0 
mfo^bureaudetroye nl 
www bureaudetroye nl 

Abonnementen en bezorgklachten: 
Abonnementen lan d 
Postbus 20 1910 AA Uitgeest 
Telefoon 0 9 0 0 ABOLAND 

( 0 9 0 0 2265263) 
Telefax 0251 3 1 0 4 0 5 
Mutaties www aboland nl/blad/fllatelte 

Adreswijz ig ingen 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 
secretaris van de vereniging waarvan u 
lid bent Individuele abonnees zenden 
hun adreswijziging a a n de adminis t ra t ie 
(zie A b o n n e m e n t e n ) 

'Hoe w o r d ik a b o n n e e ? ' 
Er zijn twee abonnemen t sme thoden 
1 een collectief abonnemen t 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij Filatelie is aangesloten het 
abonnement sge ld maakt dan deel uit van 
uw verenigingscontributie 
2 een individueel abonnemen t 
hiervoor kunt u zich m u v België 
aanmelden bij Abonnementenland m 
Uitgeest (zie Abonnementen ) voor 
€ 33 10 (Nederland) € 52 40 (bu i ten land 
s tandaard) of € 77 85 (buitenland 
priority) Een individueel a b o n n e m e n t 
gaa t per de eerste van een willekeurige 
m a a n d in het loopt minimaal een jaar 
(n nummers) Abonnementsbee indig ing 
zie Opzegging abonnement 

Belg ische a b o n n e e s 
Woont u in België"? Dan kost een 
a b o n n e m e n t € 3 4 2 5 Stort dit b e d r a g 
op rekening 0 0 0 0350882 331 n v 
Penningmeester Filatelie Brussel 
vermeld duidelijk het adres waarnaa r 
het blad moet worden verzonden ' 

O p z e g g i n g a b o n n e m e n t : 
Opzeggen kan via uw vereniging 
Een individueel abonnemen t 
kan aan het eind van de lopende 
abonnemen t spe r iode worden beë ind igd 
U doet dit door uiterlijk vier weken voor 
het aflopen van uw a b o n n e m e n t een 
brief t e schrijven aan Abonnementen land 
in Uitgeest (adres zie A b o n n e m e n t e n ) 

Losse n u m m e r s 
Nummers van de lopende j a a r g a n g 
kunnen (mits voorradig) voor € 4 75 
per nummer (inclusief porto) worden 
beste ld via postgiro 8591403 van 
Abonnementen land m Uitgeest vermeld 
de gewens te edi t ienummers en uw 
volledige adres 

Bestuur: 
vooTzitier 
GC van Balen Blanken Al|P 
secretaris 
L FC Elzmga Schalmei 5 
4876 VC Etten Leur 
Telefoon 076 5035295 
penningmeester 
PJ van de Kasteele 

Copyright 
© 2013 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
27 5 0 0 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 
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Teruggave 
correctiegebieden 

Bii i^ ym^smm 
De omslag van 'Filatelie' toont het gebouw van 
een voormalig postkantoor m Gouda Auteur Eise 
Eisma opent hiermee de nieuwe serie Opkomst 
en teloorgang van Nederlandse postkantoren 
Dat er in dit nummer twee artikelen over Gouda 
zijn opgenomen is puur toeval Het tweede 
Goudse artikel is een opwarmer naar het 
Brievenbeursnummer 2014 met het onderwerp 
Eerste Wereldoorlog Rien de Jong verhaalt over 
het Goudse wielrijdersbataljon 

100 jaar Vredespaleis 
472 

ftdYsrtfntifiïiilf?^ 
A d v a n t a g e Pzh 
A p e l d o o r n s e D e Pzh 
B r a b a n t s e p z »mv 
B u l t e r r r a n Filatelie 
Bijl v a n d e r Pzh 
Catawiki 
Diëten v a n Pzv 
G e e r t z c n Phil 

428 
430 
430 
490 

430 

Globe De Pzh 
Goudwisselkantoor 
Herscheit Ron Pzh 
Hcrtogpost Stichting 
Haarlem J van Pzh 
HollandFila 

Hulsbv 

455 
490 

451 461 465 475 
428 

491 

MPO 
NVPH 
Postbeeld 
Poststempel Het 
Rietdijk Pzv 
Smits Philately 
Voorstraat de Veilinghuis 
Zutphense De Pzh 

428 
427 
491 
430 
492 
432 
430 
428 

^ I Bureau de Xroye 
.^^ ^J Telefoon 036  5 38 45 28 

, of info@)bureaudetroye.nI 
H e t m a a n d b l a d Filatelie is Og\c\al Partner van de AIJP (Aisocmtion Internationale des Journalistes Philatcliques) e n lid 

van de ASCAT (de i n t e rna t i ona l e o r g a n i s a t i e van ui tgevers van p o s t z e g e l c a t a l o g i en pos tzege l t i jd schr i f t en ) 
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Grote Wad^ « ^ 4 p | | ^ ^ ^ ^^ Nieuwegein 
T^.: 0902443f 70 (24 uurs besteilUn) 

info@fiiatelie.net  Ban|c: 36.11iiiit378 / Giixi; 7 2 i 7 C « 1 | , ^ ^ ^ 4i 

Een kleine greep uit onze collecties Engeland en Engelse koloniën. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATEUE.NET 
19961 Engeland 18401986. Prijs: € 9.750,00 
Prachtige gebruikte collectie beginnend met 2 mooigerande penny blacks, 1847/54 embossed 6d t/m 1sh met nette 
randen + extra 6d surface pnnted met veel schaarse uitgaven in meest zeer mooie kwaliteit wo 1855/7 serie t/m 
Ish 1862 t/tr Ish 1865 t/m Ish (wo 4d plaat 7 t/m 14), 1867/9 incl 2sh blauw (2) en 2$h bruin", 1867/82 hoge 
waarden incl 5sh en 10sh(wmk kruis) en 5sh plaat 4 wmk anker 1870 1/2dincl plaat 9, vele andere betere plaat
nummers 1883/4 hoge waarden incl 2/6 t/m 10sh, pond lila wmk kronen, 2/6 blauw papier, pond groen Viclona, 
pond groen Edward VII ongebruikt, vrijwel postfris. Seahorses t/m 1 pond groen, prachtig deel officials incl IR t/m 
1sh, Govt parcels 1883 11/2d t/m Ish (plaat 13 en 14i), 1887/1900 t/m Ish, O W official 1902 incl 2d, 21/2d en de 
zeer zeldzame 10d", Board of Education Victona 5d, Edward incl 2 1/2d etc etc Tevens iets Kanaaleilanden, in 
Yvert album Zeer waardevolle collectie in meest zeer mooie kwaliteit, met gigantische catalogus waarde" 

Compleet gefotografeerd op WVmFILATELIE NET 
19962 Engeland 18401975. Prijs: € 9.250,00 
Prachtige uitgebreide gebruikte/ongebruikte collectie met heel veel topnummers, meest in zeer mooie, fnsse kwali
teit wo 1840 ld zwart ongebruikte) en gebruikt 2d blauw 1847/54 lOdgoedgerand, surface pnnted met de bete
re waarden en plaatnummers penny reds t/m plaat 225 1867/82 incl de superzeldzame 5 pond oranje gebruikt met 
centraal stempel Belfast (enkele minieme lichte kreukjes), 1870 1/2d incl 2x plaat 9', 1883/4 hoge waarden 2/6 t/m 
10sh, 1 pond lila met het zeldzame wmk orbs (3 keurstempeltjes op az'), pond groen, pond Edward, Seahorses etc 
etc in Yvert band Prachtige, veizorgde collectie met enomie cat w" 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
19963 Engeland 18401955. Prijs: € 7.900,00 
Meest gebruikte collectie met zeer uitgebreid en waardevol klassiek aandeel met o a 1840 4x penny black, 2d 
blauw, 1847/54 Ish, veel surface pnnted met de betere uitgaven en dure plaatnummers, 1867/82 hoge waarden met 
5sh plaat 1(2) plaat 2(2) 10sh wmk kruis, 1883/4 hoge waarden incl 2/6 t/m lOsh, 1 pond lila wmk kronen (tele
graph) Victona pond groen (2x lx met perfin), Edward 2/6 t/m 1 pond(2x) Seahorses t/m 1 pond 1951 Festival se
ne ongebruikt, 1955 Kastelen sene ongebruikt, ook betere dienst uitgaven met diverse hooggenoteerde zegels, in al
bum Enorme cataloguswaarde' Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
18153 Engelse koloniën verzamelaar nalatenschap 18601980. Prijs: € 6 250,00 
Grote ietwat chaotische partij met heel veel beter materiaal w o Hong Kong gebruikt veel oud/klassiek, heel veel 
postfnsse senes en blokken incl doubletten van veel verschillende landen met o a prachtige motieven, India 1899 
3p compleet postfns brugpaar vel van 240 zegels Maleisische Staten met veel betere zegels, Ierland postfns in vel
delenind brugparen langlopende senes t/m de hoge shillingpondof dollara/aarden etc etc + iets wereld, in 14 in
steekboeken + 2 dozen met honderden en honderden zakjes extra met postfris matenaal, in grote verhuisdoos 
Prachtige uitzoekkoopi Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
20503 Tasmanié 8. Victoria 18501912. Prijs: € 5.750,00 
Zeer indrukwekkende ongebruikte/gebruikte speciaalverzameling met typen, tandingen, blokken en stnps afslempe
lingen en diverse leuke poststukken met o a Tasmania 1853 4d oranje(3), 1855 4d stnp van 3,1857/60 uitgebreid 
l/m Ish, getand gespecialiseerd t/m Ish met diverse tandingen en watermerken 2x6d ongebruikt, Ish stnp van 4, 
Victona 1850/59 1d(4), 3d(8 wo paari), 1854/58 6d en 1sh ongebruikt 2sh gebruikt, bnefslukje met 2sh blauw en 
Ish registered ongetand, extra Ish registered plaatreconstruclie 2d bruin Victona kopjes gespecialiseerd, 1868 5sh 
blauw 1884/6 t/m 1/6 1890/98 serie ongebruikt tevens diverse waarden in ongebruikte blokken van 4 incl beide 2sh 
zegels 1897 Victona grootformaat sene, 1901 1 pond ongebruikt(2), 2 pond blauw ongebaiikt, ook diverse post
waardestukken, in album Zeldzaam mooie collectie, met veel liefde en kunde bij elkaar verzameld'" 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
19965 Engeland 18401970. Prijs: € 3.600,00 
Uitgebreide deels gespecialiseerde gebruikte collectie, met nadruk op het (dure) klassieke deel, in ietwat diverse 
kwaliteit doch veel is mooi en fns van kleur, met o a 1840 2x penny black, 2d blauw, penny reds t/m plaat 224, em
bossed incl redelijke 6d en Ish, enorme hoeveelheden surface pnnted met de betere waarden en dure plaatnum
mers, dienst incl betere waarden, seahorses uitgebreid, liggende en kopstaande watermeri<en port vrijwel compleet, 
in Leuchtturm album Enorme cat w en mooie collectie' Compleet gefotografeerd op WVWFILATELIE NET 
18363 Engeland en koloniën. Prijs € 3.500,00 
Prachtige postfnsse ongebruikte en gebruikte partij Engeland en kolomen in pergamijnzakjes in grote doos Kavel 
bevat zeer veel matenaal, waaronder veel klassieke zegels en betere senes Zeer hoge cat waarde, ideaal kavel 
voor wederverkoper of Ebay Compleet gefotografeerd op. WWW FILATELIE NET 
18355 Engeland en koloniën. Prijs: € 3.500,00 
Fantastische partij Engeland en kolomen in 40 (') stockboeken en enkele mappen in 2 grote dozen Bevat veel klas
siek materiaal, waaronder veel hogere waarden en betere zegels Prachtkavel voor verzamelaar, maar ook voor ban
delaar of voor ebay Zeer hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
20451 Engeland en Koloniën 18411985. Prijs € 3 500,00 
Uitgebreide (on)gebnjikte/postfnsse verzamelaar nalatenschap met heel aardig Engeland met beter klassiek en no
minaal aandeel. Kanaaleilanden, Cyprus, Gibraltar, leriand Malta, mooi Canada en Newfoundland, Maleisië en 
Stalen, Hong Kong, Ascension, Kenya Mauntius Nigena, Tnstan, Zuid Afrika, Zanzibar etc etc in 6 goedgevulde 
Amenkaanse albums Enorme cat w" Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
19517 New Zealand QEII gespecialiseerd 19531976 Prijs: € 3.000,00 
Schitterend meest ongebruikte/postfnsse speciaalverzameling van de langlopende uitgaven met papiersoorten, cy
linder blokken, rolzegels einde van de rolstnppen (schaars'), ook vele grote en kleine vaneleiten, opgezet in 4 al
bums met beschnjvingen Levenswerk van verzamelaar met enomie cat w en vele met te knjgen uitgaven aanwe
zig" Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
19097 Engeland 20002002. Prijs: € 2 900,00 
Engeland 20002002 winkelvoorraad zgn ""Smilers^vellen, 10 verschillende, totaal 110 vellen Cat waarde GBP 
10 500+"lncl LS3,LS4(10x"),LS5(19x"),LS7(7x)etc in map 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
19964 Engeland 18401976. Prijs: € 2.600,00 
Grote gebruikte/ongebruikte collectie, nadruk op het klassieke (dure) deel met o a 1840 penny black 1847/54 incl 
6d en 1 sh, zeer uitgebreid surface pnnted met de betere, dure waarden en veel plaatnummers, Edward VII t/m pond 
groen gebruikt, vanaf George V grotendeels compleet, ook interessant deel officials met betere waarden + extra deel 
met 19531969 gespecialiseerd metfosfors plaatfouten etc in2albums Leuke collectie met giga cat w' 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
20486 India 18541902. Prijs. € 2 500,00 
Prachtige gebmikte collectie in meest zeer mooie kwaliteit, zeer veel goede en dure zegels aanwezig van dit populai
re land, met o a 1854 1/2a (5x incl paar), 1a(2), 2a{4x incl paar), 4a(2), 1855/57 t/m 8a, 1866 Service opdnjkken 
op 1/2a(2), la 2a(2), 4a, 8a, 1882/1899 t/m 5 Rupiah, diverse staten Nederlands Indie incl 1/2, 1874/88 t/m 
2gld50c, Portugees India incl betere opdrukken etc etc op albumbladen, in map Wonderschone collectie met vele 
dure zegels' Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
19139 Australië en Nieuw Zeeland. Prijs € 2 500,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie/accumulatie Australië en Nieuw Zeeland in insteekboek Bevat beter 
matenaal zoals Australië 5/ Sydney Hartiour Bndge ongebruikt (miniem dun plekje) en gebmikt. Nieuw Zeeland 
Health 1931 ongebniikte sene (2x), Chnstmas Islands, Cocos Islands etc Mooie samenstelling, zeer hoge cat waar
de' Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
20089 Brits Azië 18701977. Prijs: € 2 400,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Bnts Azie 18701977 in Minkus album Collectie bevat veel beter materiaal zoals 
(Stanley Gibbons no's) Aden 1627*, 31,46', Bahrein 3850*, 6162*, 7179*, Trans Jordanië port 216*, 183188* 
189194*, Straits Settlements 4,6,8, 9,15*, 18,19(*), 19,105,121*, 137,138,167,240b, 241, goed Maleisië etc 
Hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
20545 Engeland 18401948. Prijs. € 2.300,00 
Mooie, ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 18401948 op albumbladen in map Collectie bevat o a (Michel 
no's) 5 exemplaren van no 1 (penny black), waaronder 1 superbe exemplaar, no 2 in paar, 8284,99 (1 pond groen 
Victona), 174 (Puc pond), dienst 28,31,49', 54* etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
18223 Australië, Canada en Nieuw Zeeland. Prijs: € 2.100,00 
Voornamelijk ongebaiikte collecties Australië, Canada en Nieuw Zeeland in 6 albums Collecties lopen van klassiek 
tot ca 2007 en bevatten zeer veel nominaal materiaal, waaronder ook veel blokken Ook wat modern USA aanwezig 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 

20058 Engelse koloniën 18591975. Prijs: € 2.000,00 
Kleine doch fijne veizameiaar nalatenschap, met collectie Canada incl beter klassiek 1893 hoge waarden 1897 
Jubilee t/m 50c ongebruikt, later de meeste dollar waarden, Australië incl Kangaroo 2 pond 5sh Sydney en andere 
betere zegels Zuid Afrika redelijk complete collectie, Nieuw Zeeland, Pakistan, Nigena etc in 4 albums ♦ op albumb
laden, LEUK LOT' Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
20012 Nieuw Zeeland 186420081 Prijs: € 1.875,00 
Prachtige dubbele verzameling, zowel ongebmikt als gebmikt, betere ouder deel incl Admirals 2sh en 3sh, Smiling 
boys gebruikt en ongebruikt, langlopende senes, health sheetlets, modemer deel ogenschijnlijk compleet met blok
ken, velletjes, ook speciale uitgaven die je alleen kon krijgen door punten te verzamelen. Ross Dependency, opgezet 
in 6 blanco albums Schitterende collectie met enorme nieuwtjespnjs" 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
17899 Engelse koloniën. Prijs € 1 800,00 
Doosje met stockkaartjes met divers postfris, ongebruikt en gebnjikt matenaal van diverse Engelse kolomen Bevat 
veel matenaal, waaronder aardig Nigena, Tnnidad, St Helena, St Kitts Nevis etc 

Compleet gefotografeerd op-WWWFILATELIE.NET 
20455 Engeland 18401996. Prijs: € 1.800,00 
Vnjwel geheel gebruikte collectie met vele betere zegels en senes, sterk klassiek aandeel met o a 1840 Penny black 
en 2 bneven met penny blacks erop(i), 1847/54 sene (8 hoekig geknipt), 1862 t/m Ish, 1867 5sh rood plaat 2 (bee
tje flets) en 1 pond lila (gebreken), 1883/4 1 pond lila gebruikt wmk kronen (redelijk netjes zegel), George V t/m 
10sh, later vnjwel compleet in zeer goedgevuld Schaubek album Enorme cat w" 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
19769 Engeland 18401970. Pnjs. € 1.750,00 
Goed gevulde gebruikte collectie Engeland 18401970 in Davo luxe album Collectie bevat veel beter matenaal zoals 
(Yvert nos) 12 6 20 (2x) 2124 35,36,38,48,58,59,61,7475,8688,121 (1 pond groen Edward), dienst 14,34, 
etc Ook wat doubletten en diverse plaatnummers aanwezig Compleet gefotografeerd op- WWW FILATELIE NET 
19840 Qatar 19571977. Prijs: € 1.750,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Qatar 19571977 op Scott albumbladen in map Collectie is zeer goed gevuld met 
ook veel beter materiaal zoals (Michel no's) 2636*, 3741", 4246**, 4752**, 5360A** 6471A", 7288A*', 94
101A**, 341354**, 439444", 445450**, 486488**, 489497", 530535", 685690", 701706", 715721*' etc 
Zeer hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
18149 Engeland en koloniën 18701972. Prijs €1.650,00 
Leuke verzameling met o a Engeland collectie ongebmikt/postfris met Wembley 24/25', 1951 hoge waarden de be
tere fosfor senes, verder Omnibus uitgaven 1937 en 1977, Kanaaleilanden Malta en Gibraltar Falkland incl pond
waarde George VI, andere betere senes, mooi Virgin islands mei shilling en pondwaarden in 9 albums/boeken en 
los, in doos Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
18934 Engeland 1841 1997. Prijs. € 1.650,00 
In het begin gebruikte collectie later ongebruikt/postfns met mooi klassiek aandeel in vaak keung nette kwaliteit, be
ter surface pnnted mei de lastige waarden 8d, 9d, lOd, Ish en 2sh, Victona t/m lOsh, Edward t/m lOsh, George V 
mei watermeri( vaneteiten, seahorses, Elisabeth met beter ouder en later met heel veel nominaal, in zelfgemaakt al
bum en op albumbladen Leuke, fnsse collectie' Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
19896 Engeland 19711994. Prijs: € 1 600,00 
Zeer uitgebreide, postfrisse collectie Engeland 19711994 m 3 luxe Leuchtturm albums en Leuchttunn album voor 
postzegelboekjes Collectie bevat zeer veel boekjes, regionals prestige boekjes etc Omgerekend ca 1700 euro no
minaal' Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
18614 Engelse koloniën 18411948. Prijs. € 1 600,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie verzameling (deels geplunderd), met nog heel veel beter klassiek en oud materiaal 
van een groot aantal verschillende landen veel uitgaven Victoria en Edward VII t/m shillingwaarden, o a aardig Hong 
Kong, Nw Zealand md 1913 Auckland sene, Australië met Kangaroes Australische Staten ind beter, New 
Foundland Indiase Staten etc in 2 goedgevulde, zelfgemaakte albums 

Compteet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
18619 Tonga 18971953. Prijs: € 1.500,00 
Prachtig gespecialiseerd lol, vaak ook in veldelen of complete velletjes met veel vaneteiten, o a 1897 2/1/2d zonder 
breukstreep", lOd met smalle O kleurnuances, 1920/24 smalle'2'en recut 21/2', watermerk senpt CA vaneteiten 
vele met gecatalogiseerde retouches en correcties van de dnjkplaat, zeer groot aantal zegels in album en in map + 2 
specialistische handboeken Tonga Praehtlot voor specialist" Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
20011 Maleisië 1996201011 Prijs: € 1 500,00 
Enorme postfnsse verzamelaar accumulatie met series, blokken, velletjes, fdc's, veldelen, speciale packs deels 
meervoudig etc etc door de verzamelaar nogal onorthodox ingeplaki met plakkers, deels gewoon mgeplakt, in 14 al
bums/banden Enorme nominale waarde en cat waarde Veel mooie motieven aanwezig" 
18938 Engeland 18401984. Prijs: € 1.400,00 
Goed gevulde gebruikte collectie Engeland 18401984 in 2 Stanley Gibbons Windsor albums Colledie bevat beter 
matenaal zoals (Yvert no's) 1 (dunne plek), 61,66,70,71,81,82,83,86 86a (blauw papier) 87,88,118,119,120 
dienst 32,33, etc Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
19730 Engelse koloniën 18512006. Prijs: € 1.400,00 
Duizenden ongebruikte en gebruikte zegels van Engelse kolomen 18512006 in 21 albums in 2 dozen Partij bevat 
0 a Australië, Bartiados, Bemiuda Hong Kong, India Nieuw Zeeland etc etc 

Comp/ee( gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
20487 Ceylon 18571900. Prijs: € 1.400,00 
Prachtige klassieke gebruikte collectie m meest hele mooie, fnsse kwaliteit, veel betere zegels aanwezig wo 
1857/58 1/2d, 2d(2) 5d 6d(2), 1sh en 1sh9d, getand overcompleet met kleurnuances t/m 2sh 1872/77 t/m 96c, 
1882/1885 opdrukken uitgebreid, ook diverse dienstzegels, op albumbladen, in map Zeer mooie, fnsse collectie' 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
20485 New Zealand 18551900. Prijs: € 1.400,00 
Prachtige gebruikte, klassieke collectie, meest zeer mooie, frisse kwaliteit met o a 8 ongetande Chalons ind 2x de 
1 shilling, getand t/m Ish, 1873/78 t/m 2sh, 1882 t/m Ish, 1898 t/m 2sh, 1899 port md Ish en 2sh ongebruikt etc 
etc op albumbladen, m map Zeer mooie, fnsse collectie' Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
19019 Engeland 19671994. Prijs. € 1 350,00 
Postfnsse en gebnjikte collectie Engeland 19671994 in 5 albums, doosje met postzegelboekjes en diverse mapjes 
Bevat reeds 1200 euro (980 pond) nominaal matenaal Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
19001 Zuid Afrika 1935jaren 90. Prijs € 1 350,00 
Prachtige collectie fdcs md paren op fdc, South West Africa, Namibië, Samoa, Tonga etc in 11 grote albums, ook 
iets ander bnevenmatenaal in 2 dozen Prachtige partij" Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
20410 Engeland 18401980 Prijs: € 1.300,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 18401980 in blanco album Collectie is goed gevuld met o a aardig 
klassiek deel, waann betere zegels, veel fosfor senes en veel nominaal matenaal 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE NET 
20484 Tasmanië 18531900. Prijs: € 1.200,00 
Mooie, fnsse gebruikte collectie, bijna compleet, m meest zeer mooie kwaliteit, met o a 1853 4d oranje ongetand 
met mooie randen, 1855/60 ongetand md 1d(3), 2d(2 wo 1x wmk ster") 4d(3), 6d, Ish, getand t/m Ish 1870/96 
t/m 5sh incl kleurnuances en watermerken, 1891/99 t/m lOsh, 1900 sene t/m 6d, op albumbladen, in map 

Compleet gefotografeerd op- WWWFILATELIE NET 
20556 Engeland 18401980. Prijs. € 1 150,00 
Voornamelijk gestempelde collectie Engeland 18401980 in insteekboek Collectie beval veel beter klassiek maten
aal, waann ook wat aardige plaatnummers, betere zegels zoals (Yvert no's) 1,7 (gerepareerd), 20 (2x), 40 53 (5x), 
58,59(2x) 61 (3x) etc Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
20252 Engeland 18401989. Prijs: € 1 150,00 
Goed gevulde, gebruikte collectie Engeland 18401989 in Davo album Collectie bevat zeer aardig klassiek deel met 
o a (Michel no's) 1,57 (alle gerepareerd), 1822,2327,31,32,35,39,45,53,67 (met perfin), 7071,8284,99 (1 
pond groen Victoria) etc Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
19341 Engelse koloniën. Prijs: € 1 050,00 
Doos met 7 msteekboeken met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Engelse kolomen Leuke 
samenstelling met zeer veel zegels, waaronder ook betere Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE NET 
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20260 Engeland. Prijs: € 1.050,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Engeland in 2 Davo albums Collectie bevat aardig klassiek matenaal, veel fimiaper-
foraties, fiscaalzegels, diensizegels etc Rare partij met veel beter zegels' 

Compleet gefotografeerd op. WVmFILATEUE.NET 
19945 Engeland 1953-2007. Prijs: € 1.050,00 
Postfnsse collectie Engeland 1953-2007 in 4 luxe Leuchtturm albums Collectie is vanaf 1960 vrijviel compleet Ook 
enkele fosfor senes aanv»ezig (nietalle) Comp/eet gefotografeerd op; WWW FILATELIE NET 
17567 Engelse koloniën 1886-2004. Prijs €1.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen 1886-2004 in 6 Davo albums Collectie bevat Ierland, 
Canada en veel Malta en Gibraltar, waaronder voornamelijk postfns matenaal 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
19928 Gibraltar 1886-2010. Prijs: e 1.000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Gibraltar 1886-2010 in 2 Davo luxe albums Collectie is goed gevuld 
met veel postfns matenaal, waaronder ook veel blokken 

Compleet gefotografeerd op. WWW FILATELIE NET 
16775 Australië en Antarctica 1913-1992. Prijs: € 1 000,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië en Antarctica 1913-1992 in 3 Davo albums Collectie is zeer 
goed gevuld en bevat ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 31(*), 94-96, 97-99, 120-122, luchtpost 2', 3*, etc 
Verder zeer veel postfns matenaal en tevens Antarctica aanwezig 

Compleet gefotografeerd op- WWW FILATELIE NET 
18999 Australië 1938-2010. Prijs: € 975,00 
Verzamelaar nalatenschap met deelverzameling, heel veel fdc's, postwaardestukken etc etc in 5(i') dozen 
Uitzoeklot met leuke verrassingen mogelijki Comp/ee( gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
19205 Engeland 1841-1955. Prijs: € 950,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Engeland en Engelse kantoren in het buitenland 1841-1955 op albumbladen in 
map Aardige collectie met o a (Yvert no's) 6(10 penny embossed), 36,40 (dun plekje), 61 (2x), 74,81,86-88,24, 
32,33,65. etc Verder veel buitenlandse kantoren zoals China 58', Marokko 37", Levant 2,7,23', 27*, 64-66, etc 

Compteel gefotografeerd op: WWW FILATELIE NET 
19449 Barbados 1852-1899. Prijs: € 925,00 
Prachtige gebruikte collectie, in de hoofdnummers vnjwel compleet met o a 1852-1859 1/2d t/m Ish mooi gerand 
gebruikt, 1861/62 getand 1/2d t/m Ish, 1873/78 1/2d t/m 5sh, 1892 t/m 2/6,1897 t/m 2/6 etc op albumbladen 

Comp/ee( gefotografeerd op- WWW FILATELIE NET 
19779 Engeland 1883-1951. Prijs: € 900,00 
Stockblad met postfns en ongebruikt matenaal van Engeland 1883-1951 Bevat veel betere zegels met een hoge cat 
waarde, maar iets gemengde kwaliteit Compleet gefotografeerd op; WWW.FILATEUE.NET 
17641 Brits Honduras 1902-1966. Prijs: € 875,00 
Ongebruikte en gebruikte (iets postfns) dubbele collectie Bnts Honduras 1902-1966 op blanco bladen in album 
Collectie IS goed gevuld met ook beter materiaal zoals (Yvert no's) 57-60*, 57-60,61-69,82,94-100*, 101-102,106-
110**, 106-110 op brief, 118-129*, 118-129,147-158*, 170-181*, 170-181, etc Mooie collecliei 

Compleet gefotografeerd op- WWW FILATELIE NET 
19172 India en Staten 1854-2001. Prijs: € 850,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie India en Staten 1854-2001 op blanco bladen in ordner Collectie is goed gevuld 
met veel matenaal van oud Indiase Staten en ook Frans - en Portugees India 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
19453 Trinidad 1851 -1901. Prijs: € 850,00 
Zeer mooie ongebruikte/gebruikte collectie, mooie fnsse kwaliteit met vele betere zegels en senes wo 1851/59 di
verse ongetande uitgaven gebruikt/ongebruikt met waarden t/m 1sh, 1860/69 getand t/m 5sh, 1894 1/2d t/m 4d met 
OS opdrukken, 1896 5sh ongebruikt etc op albumbladen Compleet gefotografeerd op- WWWFILATELIE.NET 
18601 Engelse koloniën. Prijs: € 850,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebnjikte collectie Engelse kolomen in superdik Scott album Collectie bevat zeer veel ma
tenaal, waaronder (Yvert no's) Cook 19*, 22A*, 22C*. 22D*, luchtpost 1-9**, Dominica 159-175*, Tnnidad 87A*, 
Tonga 1,2, 3,11,29*, 30,44,45*, 46*, Papua 97-100*, 101-104*, Noord Borneo 34-42*, luchtpost 1 ' , 24*, Muscat 
en Oman 61-75*, Qatar 1-15*, veel Kanaaleilanden etc Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATEUE NET 
18939 Engeland officials. Prijs: € 825,00 
Map met Davo albumbladen met een kleine, gebruikte collectie dienstzegels van Engeland Collectie bevat o a 
(Stanley Gibbons no's) 6,7 (i zwaar gestempeld, op bnefstukje), 15,18,31,32,33,36,62,63,64,68 (zwaar stem
pel), 71,72,77,78,103,104,105 Aardige collectie, hoge cat waardei 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19693 India 1855-2000. Prijs: € 800,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie India 1855-2000 in 2 dikke blanco albums Collectie bevat zeer veel 
matenaal, waann Bnts Indie, India, oud Indiase Staten etc Comp/ee( gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
19653 Montserrat 1876-1980. Prijs: € 800,00 
Insteekboek met divers postfns, ongebruikt en gebankt matenaal van Montsen'at 1876-1980 Bevat aardig klassiek 
deel waaronder ook watermerk vaneteiten en doubletten Hoge cat waarde' 

Comp/ee( gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
18481 Engeland klassiek. Prijs: € 800,00 
Safe insteekalbum met klassiek Engeland in aantallen Bevat o a (Yvert no's) 12 (26x), 51(138x), en verder wat mo
derner Engeland en wat matenaal van andere landen, waaronder IJsland no 2* Hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATEUE.NET 
19982 Canada 1988-2007. Prijs: € 800,00 
Collectie Canada 1988-2007 in 20 mooie jaarboeken en tevens een album met boekjes, velletjes etc Nominaal 
reeds 1118 CAD (ca 860 euro), in doos Compleet gefotografeerd op- WWWFILATEUE.NET 
19764 Ross Dependency 1957-2008. Prijs: € 775,00 
Postfnsse collectie Ross Dependency 1957-2008 in 3 zelfgemaakte albums Tevens ca 200 bneven en FDC's, waar
bij veel aangetekende stempels van diverse stations, scheepsstempels etc Mooie collectie' 

Comp/eetgefotografeerd op- WWW.FILATELIE.NET 
19310 Engeland 1841 -1998. Prijs: € 775,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Engeland 1841-1998 in 2 Davo albums Collectie bevat aardig matenaal zoals (Yvert 
nos) 58,62-66, 75,118-120,153,154,155, dienst 5,26,34,35, 51, 56,57,58, etc 

Comp/ee( gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
20543 Canada 1868-1899. Prijs: € 775,00 
Aardige ongebruikte en gebruikte collectie Canada 1868-1899 inclusief veel doubletten op albumbladen in map 
Collectie bevat beter matenaal, waarbij veel 'large heads' en 'small heads' en ook aardig Jubileum 1897 

Comp/ee( gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
20536 Labuan en Borneo 1880-1950. Prijs: € 750,00 
Aardig gevulde, ongebmikle en gebruikte (voornamelijk CTO) collectie Labuan en Borneo 1880-1950 op albumbla
den in map Collectie bevat beter materiaal, hoge cat waarde 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FtLATELIE.NET 

20110 Engeland en Kanaaleilanden 1980-1994. Prijs: € 750,00 
Voor 99% complete, postfrisse collectie Groot Brittannie, Guernsey, Jersey Isle of Man en Alderney 1980-1994 met 
vele extra's in dik Minkus album Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
19891 Gibraltar 1886-2012! Prijs. € 750,00 
Goed gevulde postfnsse en ongebruikte (paar gebruikte zegels) collectie Gibraltar 1886-2012 in 2 Davo albums en 
klem insteekboekje Collectie bevat betere zegels zoals (Michel no's) 34*, 35*, 36*, 100-103*, 107-117*, 134-147, 
149-162*, en vanaf 1963 ongebruikt en vanaf 1985 postfns compleet 

Compleet gefotografeerd op: WWWFILATEUE.NET 
19890 Malta 1885-2012! Prijs: € 750,00 
Goed gevulde postfnsse en ongebruikte (paar gebruikte zegels) collectie Malta 1885-2012 m 2 Davo albums en klem 
insteekboekje Collectie bevat betere zegels zoals (Michel no's) 144-148*, 163,166,169-172*, 176-190* 215, en 
vanaf 1957 ongebruikt en vanaf 1985 postfns compleet Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
17722 Engeland ca. 1841-1971. Prijs. € 750,00 
Map met albumbladen met een kleine collectie brieven van Engeland, waaronder Mulready brief van 1841, diverse 
klassieke brieven, poststaking brieven 1971 etc Bevat tevens leuk dienstopdmkken, zoals Army official, Govt 
Parcels, Admirality etc Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
20466 Canada ca. 1855-1975. Prijs: € 750,00 
Goed gevulde, postfnsse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Canada ca 1855-1975 in 
Kabe album, waann leuk klassiek matenaal en ook veel doubletten Tevens een klem FDC album met ca 50 FDC's 

Compleet gefotografeerd op. WWW FILATELIE NET 
19580 Engeland 1840-1970. Prijs- € 725,00 
Gebruikte collectie Engeland 1840-1970 m Davo luxe album Collectie is goed gevuld met ook beter matenaal zoals 
(Yvert no's) 1,4 40,86-88,105(1 pond groen Victona), etc Comp/ee( gefotografeerd op WWWFILATEUE.NET 
18936 Engeland 1924-1948. Prijs: € 700,00 
Voornamelijk gebruikte, enigszins gespecialiseerde collectie Engeland 1924-1948 m blanco album Collectie bevat 
o a veel eenheden (paren, blokken van 4) en een leuk deel portzegels 

Compleet gefotografeerd op. WWWFILATEUE.NET 
18941 Jamaica 1860-1970. Prijs: € 700,00 
Goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Jamaica 1860-1970 op blanco albumbladen m map Collectie be
vat beter matenaal zoals (Stanley Gibbons no's) 3,4,5,6,7*, 86*, 87*, 104-106*, 133', 133a*, 144*, 159-174*, etc 

Compleet gefotografeerd op; WWW.FILATELIE.NET 
17591 Engeland ca. 1841-2006. Prijs: € 700,00 
Gebruikte voon-aad Engeland in 5 insteekboeken en 7 rondzendboekjes Bevat o a goed dienst (Aniiy opdruk. Govt 
parcels opdruk etc) en levens wat Ierland Grote voon-aad zegels" 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
19450 Bermuda 1865-1902. Prijs: € 700,00 
Prachtige kleine, gebruikte collectie wo 1865/73 ld t/m Ish, 1873/75 de dne schaarse opdrukzegels, 1880/93 1/2d 
t/m Ish etc op albumblad Compleet gefotografeerd op-WWW FILATELIE NET 
20184 Engeland en gebieden. Prijs- € 700,00 
Insteekboek met divers postfns, ongebnjikt en gebruikt materiaal van Engeland en gebieden Bevat mooi klassiek 
deel Engeland (incl no 1) officials (o a 1/- Victoria met Govt Parcel opdruk), Gibraltar 1960 postfns (Stanley 
Gibbons 160-173), etc Leuk kavel, hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
17625 Baliamas 1859-1978. Prijs. € 675,00 
Ongebruikte en gebruikte (ook iets postfns) dubbele collectie Bahamas 1859-1978 m 2 blanco albums Leuke collec
tie met ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 70-74*, 70-74,86-90*, 93-96*, 93-96,101-112*, 101-112, etc 

Compleet gefotografeerd op- WWW FILATELIE NET 
18508 Engeland. Prijs: € 675,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Engeland jaren 50 en 60 in 2 blanco albums Collectie bevat veel Wildings, waar
onder ook grafiet strepen, kastelen senes, betere fosforsenes postfns (o a reddingsboot 1963, rode kruis 1963, ka
bel 1963, geografie 1964, botanisch congres 1964) etc Comp/eet gefotografeerd op- WWW FILATELIE NET 
18539 Engelse koloniën. Prijs: € 665,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen m album Bevat o a (Yvert no's) Brits Antarctica 16-19**, 16-
19*, 39-42**, 78-81**, Pitcaim 1-8', 11-12', 35', 36-37*, 51-52*, 53-54', 55-58', 59-60', 61-62', 63-65', 71-83', 
tilorfolk 1-12', 79-92", Samoa 52', 53', 92-97', Cocos 8-19", Fiji 24,109*, 116*, Chnstmas 1-10*, 11-20**, Gilbert 
52-53, etc Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATEUE NET 
18555 Engelse koloniën. Prijs: € 665,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen in album Bevat o a (Yvert no's) Mauritius 50(*), 67, 75,119', 
178, 209', 279', express 3', 4, Niue 22', 26-31', 32-35*, 42-48*, 62-64', 72-73b*, 102a-105a**, Hebnden 14*, 67*, 
38 (2x), 71 ' , 77-79' etc Comp/eet gefotografeerd op WWWFtLATEUE.NET 
20017 St. Vincent 1861-1976. Prijs: € 665,00 
Prachtige ongebruikte/gebruikte/postfnsse verzameling, beginnend met klassiek deel wo 1861/69 t/m 1sh(5), 
1883/97 t/m 5sh, 1913/17 t/m 5sh, 1938/47 Vm 1 pond, 1949/52 t/m $4,80,1948 Wedding pond, verder nagenoeg 
compleet incl de betere langlopende senes, in Stanley Gibbons album l>lette collectie met hoge cat w' 

Comp/ee( gefotografeerd op. WWW.FILATELiE.NET 
19793 Guernsey 1969-2009. Prijs: € 650,00 
Vnjwel complete, postfnsse collectie Guernsey 1969-2009 in 2 Davo luxe albums Collectie bevat ook veel brugpa-
ren, postzegelboekjes etc Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATEUE NET 
18940 Soedan 1897-1956. Prijs: € 635,00 
Ongebnjikte en gebruikte collectie Soedan 1897-1956 op blanco albumbladen m map Collectie is enigszins gespeci
aliseerd met o a kopstaande en dubbele opdrukken, verschillende tandingen, en bevat beter matenaal zoals (Stanley 
Gibbons no's) 66', 67", 95', 115-122', port 12-15', dienst 4', 3242* (37 gebruikt), 43-58' (50 en 58 gebruikt), 59-66', 
67-83', etc Mooie collectie, hoge cat waarde' Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
19551 Guyana 1860-1948. Pr i js- € 635,00 
Leuk gevulde, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Guyana 1860-1948 op Schaubek albumbladen in map 
Zeer aardige collectie met veel beter matenaal en veel complete senes 

Comp/eet gefotografeerd op. WWW.FILATEUE NET 
19195 Brits Azië. Prijs: € 625,00 
Postfrisse, ongebnjikte en gebnjikte collectie Bnts Azie in Scott album Bevat matenaal van ca 1930 tot ca 1965, 
waaronder ook beter zoals (Stanley Gibbons no's) Aden 1-9', 16-27', Ceylon 465", Hong Kong 163-168", 210, 
211", 212-213", India 472-476", Maleisië 20-27", Singapore 33-36", 63-77" (zonder 70a), South Arabia 3-16", 
etc Mooie kwaliteit' Compleet gefotografeerd op- WWWFILATEUE.NET 
18791 Papua Nieuw Guinea 1925-1939. Prijs: € 625,00 
Collectie gestempeld en ongebruikt Papua Nieuw Guinea1925-1939,wo (cat Yvert) no 16,17A, 18,19,21,43-49, 
51,52, Luchtpost 1-10,24,25,28-43,46-46 allen', dienst etc Op albumbladen in map 

Compleet gefotografeerd op. WWWFtLATELIE.NET 
18497 Isle of Man 1969-2010. Prijs- € 600,00 
Vnjwel complete, postfnsse collectie Isle of Man 1969-2010 in 3 Davo luxe albums Collectie bevat ook blokken, 
boekjes etc Koopje' Comp/ee( 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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UIT DE WERELI 

CRAWFORD MEDAILLE VOOR KEES ADEMA 

De bekende Nederlandse 
Filatelist Kees Adema RDP, 
FRPSL (woonachtig in de 
USA) ontving 20 juni j.l. 
de prestigieuze Crawford 
medaille uit handen van 
de President van de Royal 
Philatelie Society London, 
Brian Trotter RDP, FRPSL. 
(een half uur later werd 
Christopher King verkozen 
tot President en werd 
Brian Trotter de nieuwe 
Honorary Secretary). 
Kees Adema ontving zijn 
onderscheiding voor zijn 
trilogie: 'Netherlands 
Mail in Times of Turmoil'. 
Voor de gelegenheid was 
Adema speciaal naar 

Londen gereisd om zijn 
-zoveelste- onderschei
ding persoonlijkin het 
onderkomen van de Royal 
in ontvangst te nemen. 
De Crawford medaille is 
een heel bijzondere onder
scheiding en is sedert 1920 
slechts zo'n 80 maal uitge
reikt. Dat een Nederlander 
de onderscheiding krijgt 
is helemaal bijzonder: 
Slechts het duo G.C. van 
Balen Blanken en Bert 
Buurman gingen hem voor 
(1975)-
De Crawford medaille is 
een verguld-zilveren me
daille die wordt toegekend 
door de Royal Philatelic 

Society, London voor de 
meest waardevolle en 
originele bijdrage aan de 
studie en de kennis van de 
filatelie, gepubliceerd in 
boekvorm in een bepaalde 
periode. 
De medaille is vernoemd 
naar lames Lindsay, 26th 
Earl of Crawford die bij 
zijn overlijden in 1913 de 
grootste fi latei ist ische 
bibliotheek van zijn tijd 
had vergaard. 

Keei Adema met zijn 
zojuist verworven medaille 
poserend onder het portret 

van de Earl of Crawford 

«3; 

De volgende FILATE-
LIEBEURS zal worden 
gehouden op zaterdag 1 
en zondag 2 februari 2014 
inDUDOK-ARENAophet 
Arenapark m Hilversum. 
Het Achmea Health Centre 
in Loosdrecht is wegens 
verbouwing voor een 
andere bestemming niet 
meer beschikbaar. 
De Dudok-Arena hal is 
voldoende groot (1960 
m2), en heeft een aantal 
belangrijke plussen. De 
entree is gelijkvloers (geen 
trappen meer) en er is 
een invalidentoilet op de 
leverdieping, via de lift 
bereikbaar. De ligging is 
ideaal op 1 minuut lopen 
van station Hilversum 
Sportpark, zodat er geen 
bussen meer nodig zijn en 
u gemakkelijk met de trein 
kunt komen. De bezoekers 
die toch met de auto willen 
komen: de zaal ligt op en
kele minuten van de afslag 
Hilversum op de A27. 
De zaal is iets kleiner dan in 
Loosdrecht. Daarom zullen 
er geen tentoonstellings-
kaders meer aanwezig zijn. 
Wel zullen alle handela
ren en verenigingen een 

plaats kunnen krijgen. 
Helaas is deze zaal niet op 
vrijdag beschikbaar -ook 
de volgende jaren-, maar 
gezien de uitstekende 
bereikbaarheid van de 
zaal kunt u op zaterdag 
en zondag volop gebruik 

maken van het gevarieerde 
en uitstekende aanbod van 
de deelnemende hande
laren en gespecialiseerde 
verenigingen. 
Dit wordt de 26e Filatelie-
beurs. De Filateliebeurs, 
opgericht door René 

Foto Dudok Arena 

Hillesum en Hans Petersen 
werd voor het eerst gehou
den in 1989 in Dansschool 
Alberto in Hilversum, en 
daarna verhuisde de beurs 
naar De Bun in Huizen, en 
vanaf 1995 (velen herin

neren zich nog de barre 
weersomstandigheden) 
werd de beurs gehouden 
in de Panda Hallen m Loos
drecht. Sedert 1990 is de 
Filateliebeurs een officiële 
Stichting. 
De huidige organisatie 
bestaat uit John Kooij, Koos 
Fase en Johan Diesveld. 
Verder een 15-tal zeer 
gemotiveerde vrijwilligers, 
waarvan verscheidene 
al vanaf de eerste beurs 
meewerken. 
Verdere informatie zult u 
vinden m het Maandblad 
Filatelie van januari 2014, 
en te zijner tijd op de web
site www.filateliebeurs.nl. 
We zien u graag op 1 en 2 
februari 2014. 

MAX PUNTINGA OVERLEDEN 

Op 1 juni is Max Plantin-
ga, oud-lid van de Raad 
van Toezicht van de 
Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Phila
telie overleden. 
Sinds 1981 was hij lid 
van de RvT. Hij heeft 
in november 2012 om 
gezondheidsredenen 
afscheid moeten nemen. 
Naast zijn bijzondere en 
veelomvattende filate-
listischekennis wist hij 
ons ook met zijn brede 
interesses van organisa
torisch advies te dienen. 
Anderen maakte h IJ 
graag deelgenoot van 
zijn bevindingen/ont
dekkingen. 
In 2006 ontving hij de 

"Leon de Raay"-medaille 
voor zijn artikel over de 
Duitse inflatiezegels: "De
cember- en overgangs-
frankering. De eerste 
maand na afloop van 
de inflatie in december 
1923." 
WIJ zullen zijn inbreng 
node missen. 

O.C. van Balen Blanken 
Voorzitter SNMvP 

Palmares Nordia tejyvaskyla, 
Finland op 2 april 2011 
(foto. Hené Hillesum) 

http://www.filateliebeurs.nl


100 jaar Gemeentehuis Kerkrade. Uitgifte E.K.P.V. 
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GEMEENTEHUIS KERKRADE 100 JAAR 

Postzegelvereniging EKPV 
heeft het monumentale 
voormalige stadhuis 
vereeuwigd op een 
persoonlijke postzegel. Het 
stadhuis werd too jaar 
geleden gebouwd door 

architect C.j. Duyckers, de 
gemeentearchitect van 
Kerkrade. 
Het is gebouwd in Neo
Renaissance stijl. 
Een velletje persoonlijke 
postzegels is te bestellen 

door overmaking van € 8 
(inclusief verzending) op 
rekening 1189043 t.n.v. 
Penningmeester E.K.P.V. 
te Kerkrade. Vermeld uw 
adres bij de mededelin
gen. Info: 1:045-5415088 
b.berends@ziggo.nl 

95 JAAR HARMONIE CONCORDIA 

Ter gelegenheid van het 
95-jarig bestaan van Har
monie Concordia uit Bree-
zand is er een persooniijke 
postzegel uitgebracht. 
Harmonie Concordia is 
een muziekvereniging 
bestaande uit ruim 30 
leden die optreden tijdens 

vele evenementen in de 
omgeving. Een velletje 
van 10 zegels kost € 8,= + 
verzendkosten € 1,50 (ge
frankeerd met 2 persoon
lijke zegels) op rekening 
03165561 t.n.v. Harmonie 
Concordia te Breezand 
o.v.v. uw naam en adres. 

l^liPilRLÄWPl 

Info: dmkok(ahetnet.nl 

NIEUWE VOORZITTER PO & PO 

Zaterdag 8 juni was het een 
dubbel afscheid bij Po & Po: 
de zaalruimte in Ede werd 
noodgedwongen voor het 
laatst als vergaderruimte 
gebruikt èn de voorzitter 
trad af. 
Een op zich saaie jaar
vergadering zonder enig 
vuurwerk werd besloten 
met bestuursverkiezin-
gen. Volgens rooster van 
aftreden werden diverse 
bestuursleden -zoals ver
wacht- unaniem herkozen. 
Buiten het rooster van 
aftreden om had voorzitter 
Peter Poortvliet al enige 
tijd geleden aangegeven 
op deze vergadering tus
sentijds te willen aftreden 
om vervolgens niet meer 
herkiesbaar te zijn. 
Gelukkig werd tijdig een 
nieuwe kandidaat gevon
den en door het bestuur 
voorgedragen. Zoals bij 
de meeste verenigingen 
stonden de kandidaten niet 
in de rij -sterker nog: er 
was geen tegenkandidaat-
zodat de voorgestelde 
kandidaat voorzitter, Rien 

de Jong uit Waddinxveen, 
unaniem werd gekozen. 
Po & Po is een der grootste 
gespecialiseerde vereni
gingen in ons land met zo'n 
560 leden. Po & Po staat 
voor Poststukken en Post
stempels. De vereniging 
kent een hoge mate van 
specialisatie en beweegt 
zich voornamelijk op het 
verzamelgebied Nederland. 
Het is ook een levendige 
vereniging en sinds 1973 
wordt er een interessante 
boekenreeks uitgegeven 
in de serie 'Posthistorische 

Studies'. Het meest recente 
deel is alweer het 28e in de 
reeks. 
Daarnaast verschenen 
talloze andere publicaties 
waaronder de bekende 
'Geuzendam' catalogus 
postwaardestukken, de 
PEP (stempelhandboek), 
Suriname etc. Er liggen al 
diverse boeken op de plank 
en zullen in de komende 
tijd verschijnen zoals: de 
delen 2 van zowel Suriname 
als de PEP en de'kleine 
Geuzendam' (particuliere 
postwaardestukken. 

Links Rien de Jong, rechts Peter Poortvliet 

EDITORIAL 

Een nieuwe postzegel is niet vaak een nieuwsitem, behalve 
dan dat er een nieuwe postzegel wordt uitgegeven. Half 
juli werd echter de afbeelding op de nieuwe Franse langlo
pende frankeerzegels 'Marianne' zelfs wereldnieuws. Voor 
de filatelist niet zoveel nieuws -er verscheen gewoon een 
nieuw 'Marianne' ontwerp, zoals al vaker gebeurde sinds 
Marianne in 1944 het daglicht zag-, het werd een ontwerp 
aangepast aan de huidige tijd. 
Medeontwerper Olivier Ciappa (de fotograaf) verklapte 
daags na de presentatie door president Hollande (op 14 
juli, de nationale feestdag) dat -mede- de Oekraïense fe
ministische activiste Inna Shevchenko model had gestaan. 
De dame in kwestie maakte 8 juli -de postzegels waren al 
gedrukt- bekend dat ze net haar verblijfsvergunning had 
gekregen als politiek vluchteling die ze pas op 9 april had 
aangevraagd. 
In eigen land blijft de postzegel ook in het nieuws. Zelfs in 
de Tweede Kamer was het een onderwerp nu de PVV een 
motie had ingediend om postzegels van 44 cent te mogen 
omwisselen voor een tijdloze zegel met waarde 1. Dit 
omdat ouderen moeite zouden hebben met het iedere keer 
bijplakkcn tot het juiste tarief. De motie werd verworpen. 
De omwisseling van postzegels speelde ook een rol in het 
door de NVPH es aangespannen kort geding versus PostNL 
Daar ging het echter over de omwisseling van guldenze
gels in eurozegels. Aanleiding is het aangekondigde einde 
van de filatelistische gulden per 1 november. De rechter 
stelde PostNL in het gelijk, zodat het er voorlopig naar uit
ziet dat de guldenzegels echt hun frankeerwaarde zullen 
verliezen. Of er in het aangekondigde hoger beroep nog 
iets van de gulden te redden valt moet afgewacht worden. 
De NVPH heeft de rechtszaak aangespannen samen met 
een postzegelshop (niet NVPH lid) en een particulier. Het 
lijkt erop dat de postzegelshop een zwakke schakel is in 
het juridische steekspel, want verreweg de meeste vragen 
en opmerkingen tijdens de rechtszitting betrof deze 
postzegelshop en hier kwam geen positief beeld uit naar 
voren. 
PostNL lijkt niet de handigste zet gedaan te hebben 
met het introduceren kort voor de rechtszitting van de 
Postzegelcode (meer hierover in het septembernummer). 
Eén van de redenen om van de gulden af te willen -naast 
onder andere de grote vervalsingenzaak- is dat de huidige 
sorteermachines de guldenzegels niet herkennen doordat 
hierop niet de nieuwste technieken zijn toegepast. Hoe 
men dan in dit licht de Postzegelcode wil 'verkopen', 
waarbij controle als bij een postzegel in het geheel niet 
mogelijk is, blijft een raadsel. 
Overigens lijkt de Postzegelcode nog een stiefkindje te 
zijn en niet tot alle afdelingen van PostNL te zijn doorge
drongen. In de nieuwe tarievenbrochure, met de tarieven 
die per 1 augustus van kracht werden, komt de Postzegel-
coden namelijk niet voor. Navraag bij PostNL leert echter 
dat ook dat tarief met 6 cent is gestegen: van € 0,75 bij 
introductie naar € 0,81 sinds 1 augustus. 
Wat wel in de nieuwe tarievenbrochure te lezen is, is dat 
er sedert 1 augustus weer een expressedienst bestaat bij 
PostNL (voorheen uitgevoerd door TNT Express) onder 
de naam spoedservice. Binnen Nederland kan men nog 
kiezen voor to uurs service of 12 uurs. De service is ook 
mogelijk voor buitenland zendingen, waarbij de wereld in 
9 zones is ingedeeld. PostNL is niet kinderachtig, want het 
kan voor alle zendingen tot 30 kg. Men wil hier blijkbaar 
de concurrentie aan gaan. Een pakket van tokg naar Bel
gië bijvoorbeeld kost nu minder dan de helft! 
Eén van de veroordeelde partijen in de zaak van de valse 
postzegels is ex-NVPH lid Philamunt. PostNL had beslag 
gelegd, en is uiteindelijk overgegaan tot verkoop van 
de gehele voorraad via faillissements veilingbedrijf 
BVA-Auctions. Het was echt een spoedje, want slechts een 
aantal dagen na aankondiging vond de veiling plaats. 
Naar zeggen van BVA-Auctions had PostNL haast (en nam 
een lagere opbrengst voor lief) om een eventueel faillis
sement voor te zijn. 
Hoewel menig vereniging zucht onder het gebrek aan 
bestuurders, is Po & Po er in geslaagd om tijdig een nieuwe 
voorzitter te vinden. Vele verenigingen zullen jaloers zijn 
om direct een opvolger te kunnen benoemen. 

René Hillesum 

\ 
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ADRESWIIZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan 
de abonnees van 
De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, etc. 
graag doorgeven aan de 
ledenadministratie van 
De Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183 - 4 0 3 9 5 2 

TOESTEMMING 
Het overnemen van artikelen L 

om is toegestaan, m 
alleen metbronv 

i2(/ffA/VIERT JUBILEUM 
In april Is koningin Beatrix 
afgetreden om plaats te 
maken voor haar zoon, die 
nu koning Willem-Alexan
der is. In het Verenigd 
Koninkrijk zal de koningin 
niet met pensioen gaan. 
Haar zoon prins Charles is 
nu al bijna 65 en konin
gin Elizabeth II blijft als 
ze gezond blijft regeren. 
Ze Is Inmiddels al 61 jaar 
koningin en dit jaar werd 
herdacht dat ze 60 jaar 
geleden werd gekroond. 
Overal verschenen er post
zegels ter gelegenheid van 
dit diamanten jubileum. 
De Britse Royal Mail deed 
dat met portretten van de 
Queen door de jaren heen. 
In alle gevallen werd niet 
het hele portret getoond, 
maar slechts een deel. Op 
de hoogste waarde is de 
koningin te zien zoals ze 
werd geschilderd door 
Nicky Philips. Het schilderij 
werd gemaakt in opdracht 
van de Royal Mail. Philips 

BOKAAL VOOR 
TONNY MAYEN 

Tonny Mayen kreeg tij
dens de jaarvergadering 
vanjFNdeJFN-bokaal. 
Tonny ontving de onder
scheiding vanwege haar 
werk rondom de inschrij
ving van de Dag van de 
eugdfilatelie. Tonny, 
hartelijke gefeliciteerd! 

TOON 
OOMENS 

KRIJGT 
GOUDEN 

SPELD 

Tijdens de jaarvergade
ring van) FN heeft Toon 
Oomens de Gouden Speld 
gekregen. Hij ontving 
deze hoge onderschei
ding voor het vele werk 
dat hij onder andere ge
daan heeft voor de Stamp 
Kids Club. "Jeugdleider 
Toon" doet dit inmiddels 
al tien jaar en met groot 

succes. Meer dan 1550 
jongens en meisjes heb
ben zich de afgelopen 
tien jaar aangemeld bij 
deze internetpostzegel-
club. Binnenkort zal Toon 
stoppen met zijn werk 
voor de Stamp Kids Club. 
Wij feliciteren hem van 
harte met deze welver
diende onderscheiding! 

was zo blij met de opdracht 
dat ze zelfs genoegen nam 
met minder geld dan ze 
eigenlijk vraagt voor zo'n 
schilderij. De Britse post
dienst wilde oorspronkelijk 
alleen een schilderij van 
het gezicht van de konin
gin. Philips schilderde de 
vorstin In volle glorie en 
ook een paar corgies, de 
llevelingshonden van de 
Elizabeth, kwamen op het 
staatsieportret. Er kwam 
veel kritiek op het schilde
rij, want de meeste Britten 
vinden dat de afgebeelde 
dame niet echt lijkt op 
de koningin. Op Internet 
werd zelfs de suggestie 
gedaan om de postzegel 
te vervangen voor een met 
het portret van een van de 
honden. 
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BIJEN BEDREIGD 
We maken ons druk om 
allerlei bedreigde dier
soorten. De panda is het 
symbool geworden van 
het Wereld Natuur Fonds, 
we weten dat de tijger 
een zeldzame diersoort 
is geworden en dat de 
walvis met uitsterven 
wordt bedreigd is geen 
nieuwtje. Maar hoe zit 
dat met de bij? Wie weet 
er dat dit insect in de 
gevarenzone zit? Weinig 
mensen realiseren zich 
dat we erg afhankelijk zijn 
van bijen. Als bestuiver 
spelen ze een belangrijke 
rol bij de voortplanting 
van planten. Grof gezegd: 
zonder bijen geen bloe
men in de tuin, geen fruit 
aan de bomen. Bijen en 
hommels zorgen ervoor 
dat een derde van de 
voedselproductie op aarde 
mogelijk is. 

Bijen vliegen van de ene 
naar de andere bloem. Ze 
nemen stuifmeel mee en 
brengen die naar andere 
bloemen, dat noemt men 
bestuiven of bevruch
ten. Het gevolg is dat de 
bloemen uitgroeien tot 
vruchten die we kunnen 
eten. Zonder de bijen 
kan dit ook wel, maar als 
mensen dit met behulp 
van apparaten moeten 
doen kost dat veel tijd en 
geld. Bijen doen het gratis 
en snel. 
Er kunnen ook andere 
problemen ontstaan. Als 
er geen bijen meer zijn, 
zullen bepaalde vruchten 
uit de natuur verdwijnen. 
Sommige vogelsoorten 
kunnen het dan moeilijk 
krijgen en zelfs uitsterven. 
Het verminderen van het 
aantal bijen heeft een 
aantal oorzaken. De twee 

belangrijkste zijn besmet
ting met de varraomijt 
en het verdwijnen van 
bloemen en planten in 
tuinen en weilanden. De 
varraomijt zorgt ervoor 
dat bijen ziek worden. Het 
verdwijnen van bloemen 
en planten in tuinen en 
weilanden heeft tot gevolg 
dat er niet genoeg voedsel 
is voor bijen. Moderne tui
nen worden steeds meer 
betegeld en de weilanden 
worden steeds groener, 
doordat paardenbloemen 
en klaver geen kans meer 
krijgen om te groeien. 
Een land als Nieuw-
Zeeland verdient veel 
geld met de land- en 
tuinbouw en is dus heel 
erg afhankelijk van de bij. 
Vanwege het eeuwfeest 
van de Nieuw-Zeelandse 
bijenhoudersvereniging 
verscheen een postzegel
serie van vijf zegels. Op 
de zegels zie je een bij die 
nectar eet uit een bloem, 
bijen die terugkeren naar 
de bijenkorf, bijen die 
in de bijenkorf nectar 
omzetten in honing, een 
bijenhouder die de honing 
verzamelt en pure honing 
die klaar is om in een pot 
gestopt te worden. 



Goed, het is vakantie, je postzegelalbum 
ligt hl je kast en je denkt even niet aan 

postzegelen. Echt niet? Tuurlijk Wel! Een 
echte filatelist is altijd met zijn hobby 

bezig. Al is het maar 
een leuk stempel op 

een enveloppe. 

Tijd om je verzameling 
te ordenen 
Ik weet niet hoe het bi) 
jou is, maar mijn albums 
zitten altijd rommelig na 
een winter van intensief 
verzamelen. Dan zoek 
Ik een zegel en dan zit 
hij Ineens bij een ander 
land of bij een ander 
onderwerp. Dus in de 
zomer neem ik de tijd om 
alle bladzijden te bekij

ken en de zegels recht te 
zetten. 

Een nieuw thema 
Soms begin ik In de 
zomer een nieuw thema 
te verzamelen. Dat doe ik 
zo: ik bekijk mijn zegels 
en dan zie ik dat ik van 
één bepaald onderwerp 
best wel veel zegels 
heb. Zo ben ik laatst 

met een thema over 
Vlaggen gestart. Dat is 
nog wel erg In opbouw, 
want daarvan heb Ik er 
welgeteld ééntje. Maar 
het onderwerp sprak me 
aan, dus ik heb er een 
plekje voor bewaard in 
een insteekalbum. 

De filatelistische 
elementen 
Deze lijst ken je vast wel, 
de elementen die in een 
verzameling thuisho

ren over een bepaald 
onderwerp. Die zoek 
ik ook uit tijdens mijn 
vakantie. En als ik op een 
verzamelaarsbeurs ben, 
zijn dat de dingen waar 
ik naar zoek. Ik denk, 
dat iedereen dat doet. 
En wat ben je blij als je 
een stuk gevonden hebt 
dat bij jouw onderwerp 
hoort! je dag kan niet 
meer stuk. 

Een mooi stempel en 
luchtpost 
Met deze enveloppe 
was ik heel blij, moet 

je eens zien wat een 
interessante dingen hier 
te zien zijn. Het gaat 
om een luchtpostblad, 
met het stempel van het 
filatelistische kantoor, 
en dan nog een stempel 
dat Ik niet begrijp. Hier 
moet dus speurwerk op 
verricht worden. Want 
dat is het leuke aan onze 
hobby: het is nooit klaar. 
Mooi werkje voor de 
zomer. 

Deze zegels zijn bin

nenkort niet meer 
geldig 
Kijk, nog een ultzoek

werkje. Deze zegels wil 
PostNL niet meer op de 
enveloppen zien. Dus 
zoek waar ze liggen en 
gebruik ze vóór novem

ber, want daarna gelden 
ze niet meer als postze

gel. En gaan ze definitief 
je album in. Maar leuker 
Is een zegel die ook "ge

lopen" heeft. Desnoods 
stuur je ze aan jezelf, en 
vraag je aan het loket of 
ze de zegels mooi willen 
stempelen. 

Dit vraagt aandacht 
en studie 
Hier heb ik een zegel uit 
een gebied dat nu bij 
Duitsland hoort, maar 

daar is wel wat van te 
vertellen. Het heeft ook 
bij Frankrijk gehoord en 
het is ook door andere 
mogendheden bestuurd. 
Dus hier moet ik een 
beslissing nemen waar ik 
hem zet in mijn album. 
Of ik maak een apart 
plekje bij Duitsland dat 
ikSaargebiednoem. Ik 
heb er trouwens nog 
eentje, die ook zo'n ge

schiedenis heeft: Danzig. 

Nog een dilemma 
Eerst had ik alle dieren 
met een gewei in één 
boek zitten. Dat werd 
toch lastig, en boven

dien wilde ik wel weten 
hoe die beestjes allemaal 
heten. Dus ik heb een 
hele vakantie besteed 
aan het onderzoeken 
en verzamelen van al 
die diersoorten. Het was 
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wel een hele klus, want 
ik moest een duidelijke 
keuze maken: wat wil 
ik wel, en hoe zal ik dat 
verzamelen? Een echt 
dilemma, dus. Maar nu 
zit alles weer goed. En 
hetzelfde had ik met 
mijn verzameling katten. 
Ook die heb ik nu op ras 
gesorteerd en in aparte 
bladen gezet in mijn 
albums. 
i i i s i i i i i a i i i p w v ^ r m w w ^ ^ 
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En verder 
Afweken, wat dacht je 
daarvan? Al die zegels 
die goedbedoelende 
familieleden voor je heb

ben bewaard, die moe

ten afgeweekt worden. 
Klusje voor als je moeder 
niet thuis is, want alle 
wastafels en badkui

pen liggen vol. Maar je 
moet er even door heen. 
En dan drogen; "Nee 
mama, nu even niet stof

zuigen!" Tenslotte alles 
netjes in je album zetten 
of in de doos leggen om 
te ruilen met de andere 
leden van je club. 

Succes er mee! 

QjV3fiM/^ 
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Reageren? wllleke.tnb@wxs.nl 
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BRAILLEPOST PORTVRIJ 
Braille Alphabet 
The SIX dots of 

1 • • 4 
the braille cell are 2 • • s 
arranged and numbered 3 • • 6 

The capital sign, dot 6, 
placed tsefore a letter 
makes a capital tetter 

The number sign, dots 3, 4, 5, 6 
placed before the characters 2 < 
a through j . makes the numbers ^ • ' 
1 through 0 For example a preceded 
by the number sign is 1. b is 2, etc 

b e d f 0 h I j 

laHoH Opening 

Het was groot nieuws: een vrouw die blind was kon weer een beetje 
zien. Dat gebeurde bij de 63jarige mevrouw Kleerebeezem. Ze werd 

eind mei geopereerd in de Amsterdamse kliniek Zonnestraal. Daar 
werd een chip geïmplanteerd op haar netvlies en die chip communi

ceert met een kleine camera op haar bril. Elke dag ziet ze iets beter, 
wat komt doordat de chip, de bril en de computer steeds beter op 

elkaar ingespeeld raken. Nederland is het zesde land ter wereld waar 
dit soort operaties plaatsvinden. Het is jammer genoeg niet zo dat met 

deze operatie alle blinden weer kunnen zien. Alleen patiënten die lij
den aan een bepaalde aandoening op het netvlies zijn ermee gebaat. 
In Nederland zijn er ruim 4500 mensen die deze aandoening hebben. 

De verwachting is dat ongeveer 500 Nederlanders deze operatie zullen 
krijgen. Dat kan alleen als de verzekeraars meewerken. De operatie is 

namelijk erg duur: ongeveer 100.000 euro. 

i 
1 0 0 I V I S Z O L I T I T T L O U I t 

o o 
0 0 0 
a o o O O O O O O O ü 
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Computer 
De meeste blinden in ons 
land zullen dus helaas met 
hun beperking moeten 
blijven leven. Tegenwoor
dig zijn er gelukkig steeds 
meer hulpmiddelen die 
hun leven vergemak
kelijken. De computer en 
internet zorgen ervoor 
dat ze op een betrekkelijk 
eenvoudige manier aan 
informatie kunnen komen. 
Het is mogelijk om teksten 
op de laptop in braille 
om te zetten. Zo kun
nen bestanden ook door 
blinden en slechtzienden 
gelezen worden. Braille is 
een speciaal schrift voor 
blinden. Het is genoemd 
naar de bedenker van het 
schrift Louis Braille. 

Speciaal schrift 
Louis Braille (i) werd blind 
door een ongeval toen hij 
nog een klein kind was. 
Hij vond het verschrik
kelijk dat hij niet meer kon 
lezen en dat hij alleen nog 
maar van mooie boeken 
kon genieten als hij werd 
voorgelezen. Op een dag 
kwam hij in aanraking met 
het militaire nachtschrift 
van Charles Barbier. Het 
maakte soldaten mogelijk 
om als het donker was 
toch berichten te kunnen 
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lezen. Het was wel heel in
gewikkeld en bestond uit 
punten en lettergrepen. 
Braille vereenvoudigde dit 
schrift. Hij verving de let
tergrepen door letters en 
het aantal punten bracht 
hij terug van twaalf naar 
zes. Door met je vinger 
over het papier te gaan 
voel je de punten en zo 
kun je de tekst "lezen" 
(2,3,4). Het duurde vele 
jaren voordat het braille
schrift doorbrak, maar na 
25 jaar werd het officieel 
ingevoerd op Franse blin
denscholen. 

Brailiepost 
In Zwitserland werd 
besloten dat blinden die 
post verstuurden m braille 
daar met voor hoefden te 
betalen. Ook degenen die 
brailiepost verstuurden 
mochten dat gratis doen. 
Na verloop van tijd namen 
steeds meer landen dit 
initiatief over of ze gaven 
een korting op de 
verzendkosten. In 
Nederland was het tarief 
tot in de jaren zeventig 
van de vorige eeuw een 
halve cent per 300 gram 
tot 1 cent per kilogram. 
Later werd de verzending 
van brailiepost ook in ons 
land gratis en dat is nog 
steeds het geval. Er wordt 
door de opkomst van 
internet en de computer 
steeds minder gebruik van 
gemaakt. Wie zijn 
brailiepost aangetekend 
of met een andere dienst 
wil(de) versturen, moe(s)t 
wel de rechten daarvoor 
betalen. 
Bij dit artikel tonen we een 
ansichtkaart die portvrij 
verstuurd werd (5). Op 
de linkerkant is een groet 
in braille te lezen, op de 
rechterkant staat het 
adres in gewoon schrift. 
De postbode is immers 
meestal niet in staat om 
braille te lezen. 
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ANTWOORDEN PUZZEL APRIL 2013 

Dit zijn de antwoorden van de puzzel van april 2013: 
1. de vlag is niet rechthoekig; 2. de landen zijn 
aangesloten bij Post Europ; 3.1980; ^. ze moest voor 
straf het verkeer regelen; 5. Turkije. 

Na loting heeft Romee 
Bustra uit Harderwijk 
een prijsje gewonnen. 
Hartelijk gefeliciteerd! 

Gefeliciteerd/ 

PUZZEL JULI/AUGUSTUS 2013 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Hoe heet de vrouw die dankzij een operatie weer 

kan zien? 
2. In welk jaar werd koningin Elizabeth II gekroond? 
3. Welk land is erg afhankelijk van de bij vanwege de 

land- en tuinbouw? 
4. Hoeveel kilo hersenen heeft een olifant? 
5. Tot welke maand mag je nog guldenpostzegels 

gebruiken om post te verzenden? 
6. Welk Duits gebied hoorde enige tijd bij Frankrijk? 

Stuur je antwoorden voor 1 november 2013 naar de 
redactie van De Posthoorn, De Goedemeent 1,1447 PT 
Purmerend. Vergeet niet je naam, adres en 
PUZZEL JULI/AUGUSTUS te vermelden. 
Graag filatelistisch frankeren met geldige 
postzegels! 

1500 jongens 

en meisjes gingen je voor! 
De postzegelclub 

>/an |FN op internet: 
de StampKids Club. 

Surf naar www.stampklds.org 

MEGAFILA IN BELGIË 
In Nederland kennen we 
al meer dan 25 jaar de 
Dag van de jeugdfilatelie, 
maar in België hebben 
ze zoiets niet. De leiding 
van de jeugdafdeling 
van de Binkse Ruilclub 
in Turnhout wil daar 
verandering in brengen. 
In het weekend van 12 
mei organiseerde men 
daarom de tentoonstel
ling Megafila in de hoop 
dat dit het begin wordt 
van een Belgische Dag 
van de Jeugdfilatelie. Kees 
Mulder ging er namens 

JFN heen en kwam enthou-
sisast terug. "Ze had
den een aantal door de 
jeugdleden zelf gemaakte 
filatelistische spelletjes 
zoals memory met postze
gels, welk land had voor 
de euro welke valuta, zoek 
een postzegel, poststuk 
en postwaardestuk, soort 
rad van fortuin met zes 
mogelijkheden waarna 
ze afhankelijk van het 
gedraaide nummer een 
vraag kregen om iets 
in de catalogus op te 
zoeken. Dat kon zijn wat is 

de zegel met nummer 1014 
of welk nummer heeft de 
kanariepiet van Buzijn of 
wat betekent **. Voor de 
muzikale ondersteuning 
hadden ze een kinder
koor uitgenodigd die na 
hun optreden natuurlijk 
ook de spelletjes en quiz 
moesten doen om daarna 
met een hoop postzegels 
naar huis te gaan." Om 
extra publiek te trekken 
kon je tijdens Megafila de 
nieuwste Belgische post
zegels in de voorverkoop 
aanschaffen. 

EEN POSTZEGELTJE MEER OF MINDER 
Het poststuk dat Paul Boer 
ons had toegestuurd heeft 
tot een aantal reacties 
geleid (zie De Posthoorn, 
december 2012). We zullen 
jullie die de komende 
maanden laten zien. Zo 

kregen we een envelop 
met daarop 14 Crouwel 
cijferzegels van 60 cent 
en eentje van 10 cent. In 
totaal is er dus 8 gulden 
50 geplakt. Verder zien 
we op de envelop een 
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oranje aangetekend 
strookje dat gebruikt 
werd in het postkantoor 
Uithoorn-Amstelplein. Het 
dagtekenstempel is van 
14 januari 1993. Aan de 
hand daarvan kunnen we 
het tarief herleiden. Met 
ingang van 1 januari 1993 
moesten binnenlandse 
aangetekende stukken 
tot 250 gram gefrankeerd 
worden met 8 gulden 50. 
Dat bedrag bestond voor 
een deel uit het gewone 
port en het aantekenrecht. 
Voor dat bedrag had de 
afzender een postzegel 
van die waarde kunnen 
gebruiken, maar hij koos 
ervoor om dat met al deze 
Crouwelzegels te doen. 

WIST JE DAT... 
... een olifant een dier is met veel 
verstand? Nee? Nou, geloof dat maar, 
want de hersenen van een volwas
sen oli|ant wegen 5 kilogram. En dat 
is meer dan van elk ander zoogdier. 
Daarom kunnen olifanten ook goed 
dingen aanleren zoals samen werken 
met mensen in de bosbouw (sjouwen 
van bomen), onder begeleiding van 
een baasje toeristen rondleiden en 
kunstjes doen in het circus. Olifanten 
zijn trouwens zo slim dat ze het niet 
wagen om te springen, want als ze dat 
zouden doen breken ze zeker hun po
ten omdat ze veel te zwaar zijn. jonge 

olifantjes willen nog wel een beetje 
dartelen, maar ja, die zijn nog niet zo 
zwaar. Een heel eigenaardige eigen
schap van olifanten is nog dat ze niet 
omdraaien maar achteruit lopen, dat 
vinden ze veel gemakkelijker. 

Toon Oomens 

POSTZEGELBEURS IN KAPELLE 
Op zaterdag 28 September 
wordt in het Dorpshuis De 
Vroone (C.D.Vereekestraat 
74) in Kapelle een post-
zegelbeurs gehouden. 

Als je zin hebt om langs 
te komen, ben je tussen 
10.00 en )7.oo uur van 
harte welkom. Enkele 
jeugdleiders van JFN zijn 

daar aanwezig met het 
Postzegelhoekje. Iedereen 
tot 17 jaar krijgt krijgt een 
gratis startpakket! 

1 M 

http://www.stampklds.org
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Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA utrecht 

VocnHt«: 
Mr Wybo Heere 

Secrttarls: 
Eric Kniese 

PcnningmMstcr: 
Hamelans 

Vïcevoorxitt«r, 
coördinatie vtrcnigingszalttfn 
Hans Kraaibeek 

Evantmcnttn 
lohn Dehe 

luryuictii 
Albert Haan 

Communicatit en PR 
Rcinder Luinge 

Aigcmin« zaktn 
Siemon Tuin 

Jaugdzaican 
Come van Zandv/ijk 

Alle bestuursleden zijn bereikbaar 
onder telefoonnummer 
0302894290 
email knbfi^knbf nl 

Audiovisuwi Cintrum (AVC) 
Secretaris 
11 M Pietcrs 
Telefoon 0715761726 
Materiaalcommissaris 
Ene Kniese 
Ungestraat7i, 2312SL Leiden 
email e knieset^planet rit 

■andsbiMlathMlc 
Bibliothecaris 
C MRT Weevers 
Telefoon 0235353624 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baarn 
Telefoon 0355412526 
Email bibliotheek&knbf nl 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur 
Op zaterdag 
5 oktober en 7 december 2013 
vaniototi2uur 

■«ndsinformaticburtau 
Mr Wybo Heere 
zie Bondsbureau 

Bondilicuringsditns« 
Voorzitter 
FCW van Beckum 
Keurzendingen svp aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst 
H Veen 
2C Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetemieer 
Telefoon 0793611910 
Email bonctskeurmgsdienst^pianet nl 

Verzelccringen 
Informatie bij het Sondsbureau 

BONDSSPELDEN 

Bij de opening van de 
tentoonstelling Europhila 
2013 in Heerlen door Ria 
Oomen, vertegenwoor
diger van het Europees 
parlement, pleite zij haar 
in het openingswoord voor 
meernoodzal<elijk histo
risch en Europees besef, 
bv. Door het verzamelen 
van postzegels. 
De aanwezige menigte (de 
zaal zat bijna vol) word 
verrast door Albert Haan 

die als vertegenwoordiger 
van de KNBF, )os van den 
Bosch de gouden Bonds
speld opspeldt. 
Even later tijdens de COLF 
regio bijeenkomst wordt 
Ger van Lom (voorzitter 
COLF) met hetzelfde geluk 
toebedeeld en wordt Harry 
Raes (secretaris COLF en 
't Fakteurke Klimmen) vol
ledig verrast, de zilveren 
Bondsspeld opgeprikt. 

Links Jos van den Bosch, rechts Albert Haan 

AANMELDING FILAMANIFESTATIE 2014 GESTART 

Na Heerhugowaard in 
2008 en Purmerend in 2012 
is het nu de beurt aan de 
postzegelverenigingen 
van Beverwijk, Castricum 
en Heemskerk om FILAMA
NIFESTATIE 2014 te organi
seren. Zij doen dat samen 
met andere verenigingen 
uit NoordHolland. Het 
grootste postzegelevene
ment boven het Noordzee
kanaal zal plaatsvinden 
op 12 en 13 april 2014 in 
Wijk aan Zee. De locatie is 
Dorpshuis de Moriaan, ook 
wel bekend van het Tata 
Steel Schaaktoernooi. Het 
thema van de tentoonstel
ling is Water en Vuur. Ver
zamelaars van dit thema of 
een van beide worden van 
harte uitgenodigd om zich 
aan te melden, maar ook 
andere inzenders zijn zeer 
welkom. De inschrijving 
voor de tentoonstelling, 
die zo'n 240 kaders zal 
omvatten, is inmiddels 

gestart. Belangstellenden 
kunnen hun verzamelin
gen aanmelden voor de 
propagandaklasse of voor 
jurering in categorie 2 of 3. 
Inschrijfformulieren dienen 
schriftelijk aangevraagd 
te worden bij Jeffrey Groe
neveld, de Goedemeent 1, 
1447 PT Purmerend of via 
jeffreygroeneveld(5)iietnet. 
nj. Het inschrijfformulier 
wordt uiterlijk 1 november 
bij het organisatiecomité 
terug verwacht. 

Max Plantmga (I) krijgt van juryvoorzitterlussi Tuori (Finland) 
twee gouden medailles en twee ereprijzen (collectie briefkaarten 
Nederland en traditioneel Guatemala) voor zijn deelname aan 

de (internationale) tentoonstelling 'Nordia 2011' in de Finse stad 
Jyvaskyla. (foto René Hillesum) 

MAX PUNTINGA OVERLEDEN 

Wijk aan Zee, 12 en 13 opril l. 

Op zestigjarige leeftijd is 
op t juni 2013 overleden 
Max Plantinga, een man 
die veel heeft tsetekend 
voor de georganiseerde 

I filatelie in Nederland 
' en een groot filatelist. 

Met zijn inzendingen 
op grote internatio
nale tentoonstellingen 
behaalde hij Groot Goud 
met Anatolië, Turkije en 
met Postwaardestukken 
Nederland, Goud met 
Guatemala en Servië, 
Large Vermeil met 
Thracië en de ereprijs 
op de Salon du Timbre 
in Parijs in 2012. Verder 

' was hij Fellow van de 
Royal Philatelic Society of 
London. 
;ln augustus van het 
'vorige jaar werd hij be
noemd tot erevoorzitter 
van de Verenigde Haagse 
Filatelisten en ontving hij 
de Gouden Bondsspeld 
van de KNBF. Max Plan
tinga was voorzitter van 
de Haagsche Filatelisten 
Vereniging en na de 
fusie werd hij voorzitter 
van de nieuwe vereni
ging Verenigde Haagse 
Filatelisten. Ook was hij 

veilingmeester. In 1977 
was hij voorzitter van de 
tentoonstelling Haphilex 
en sinds de jaren tachtig 
was hij jurylid van de 
KNBF en internationaal 
jurylid sinds 2005. Sinds 
2009 was hij landscom
missaris voor de KNBF. 
Verder was hij lid van de 
Raad van Toezicht van 
de Stichting Nederlands 
Maandblad voor de 
Philatelie en bestuurslid 
van de Stichting Brie
venbeurs in Gouda. Voor 
het maandblad Filatelie 
schreef hij artikelen over 
o.a. postwaardestukken 
Nederland en inflatie
brieven 1923 van het 
Duitse Rijk, waarmee hij 
de Leon de Raay medaille 
won. Hij was lid van 
de AIJP, de Association 
Internationale des Jour
nalistes Philateliques. We 
zullen Max Plantinga, 
drager van de gouden 
Bondsspeld (KNBF) en 
de gouden VHF (Vereni
ging Haagse Filatelisten) 
speld, herinneren als een 
inspirator en enthousi
aste filatelist. 



■ Postzegelshouu 

iP05TE)C20i3 
■ 

■ Rpeldoorn 

18 
19 oktober 

20 

POSTEX 2013 

Nog ruim twee maanden 
en de deuren van Postex 
2013 gaan weer open. 
Postex Postzegelshow in 
Apeldoorn gaat aan haar 
derde lustrum beginnen, 
nog steeds op dezelfde lo
catie en altijd in het derde 
weekend (18,19 en 20) van 
oktober. 
In het tentoonstellingsge
deelte presenteren acht 
jubilerende verenigingen 
zich naast vele individuele 

inzenders in de categorie 
1 en 2. Ook zijn er dit jaar 
drie inzendingen in de 
literatuurklasse. 
Traditiegetrouw zijn er 
ook dit keer veel handela
ren waaronder het meren
deel met een specialisatie. 
Voor de liefhebbers zal op 
korte termijn de website 
www.postex.nl  worden 
bijgewerkt met actuele 
informatie. 
Omdat het de 15e Postex 

is, zal er voor iedere be
zoeker een presentje zijn. 
Dit presentje is alleen te 
verkrijgen, wanneer u een 
geldig toegangsbewijs 
kunt overleggen. Helaas 
zal het presentje na de 
Postex niet meer te verkrij
gen zijn. 
Wat het is blijft voorlopig 
nog even een verrassing!! I 

LL Louwerse 

AVC: AUDIO VISUEEL CENTRUM 

Tijdens de Postex wordt 
ook de Dag van de 
Postzegel gevierd. Het is 
gebruikelijk dat de KNBF 
daar met een persoonlijke 
zegel komt waarop één 
van de activiteiten van de 
Bond wordt belicht. Het 
ene jaar is dat één van de 
vele bondsonderschei
dingen en het andere jaar 
een bondsdienst. 
Het thema voor 2013 is het 
AVC. audio visueel cen
trum. Het AVC beheert een 
zeer groot aantal diale
zingen en presentaties op 
DVD/CD over vele thema's 
die de filatelie betreffen. 
Al deze lezingen zijn gra

tis beschikbaar voor de 
bij de Bond aangesloten 
verenigingen. 
Om met de tijd mee te 
gaan zullen alle dia's 
worden gedigitaliseerd 
waarmee het aantal op 
DVD beschikbare lezingen 
een grote groei neemt. 
Ook wordt de mogelijk
heid onderzoch om via de 
website van de KNBF deze 
lezingen voor de leden 
toegankelijk te maken. 
In het speciale Postex 
nummer van Filatelie zal 
meer bekend worden 
gemaakt over de zegel en 
de verkrijgbaarheid. 

RENE HILLESUM 
BENOEMD IN BESTUUR 
VAN DE AIJP 

Tijdens het congres van 
de AIJP (Association 
Internationale des Jour
nalistes Philatéliques) 
in mei van dit jaar is 
RenéHillesumbijons 
de laatste tijd bekend 
als hoofdredacteur van 
Maandblad Filatelie
benoemd tot directeur 
in het bestuur van de 
AIJP. RenéHillesum was 
eerder actief binnen de 
AIJP als penningmeester 
en is algemeen erkend 
als literatuurexpert, eige
naar van René Hillesum 
Filatelie (veilingen) in 
Zwijndrecht en uitge
ver van het 'Handboek 
Nederlandse Poststem
pels'. Verder is Hillesum 
lid van de Nederlandse 
Academie voor Filatelie 
(sinds 1986), de Royal 
Philatelie Society, London 
(sinds 2012), de AEP 
(European Academy 
sinds 2013) en de AljP 
(sinds 1977) en Voorzit
ter van de Stichting 'de 
Brievenbeurs"(sinds 
1994). Verder heeft hij ge
publiceerd: Filatelistischc 
woordenlijst FinsNeder
lands / Nederlands/Fins 
en vele andere publica
ties in vele tijdschriften 
in binnenen buiten
land, waaronder Het 
Noorderlicht (sinds 1974), 
Oost Europa Filatelie 
(sinds 1984) en Maand
blad Filatelie (sinds 1988), 
vooral over Finland en 
Rusland, maar ook over 
Nederland en België. Zijn 
verzamelingen: stempels 
Finland en SintPeters
burgpoststukken. 
Beroep: filatelist I! 

RL 

LIMPHILEX EN ORANJE 

Het is mooi dat er ieder 
jaar weer verenigingen zijn 
die, soms samenwerkend 
met andere verenigingen, 
het initiatief nemen om 
een filatelistische beurs of 
tentoonstelling te organi
seren. Bij de Bond kunnen 
ze aankloppen voor kaders, 
promotiemateriaal of ad
vies. Wie slechts een paar 
kaders nodig heeft, kan die 
 na overleg  zelf op het 
Bondsbureau ophalen, voor 
grotere aantallen moet de 
commissaris Evenementen 
ingeschakeld worden. 
De laatste tentoonstelling 
dit jaar wordt in VenIo ge
houden, op 30 november 
en I december. De vereni
ging Phila VenIo bestaat 
90 jaar en viert dat met de 
tentoonstelling Limphilex 
42. Het is een tentoonstel
ling in de categorieën 2 en 
3. Er zullen een kleine 200 
kaders gevuld worden. 
Aanmelding voor dit eve
nement is nog mogelijk tot 
1 september. Er zal straks 
een mooie doorsnede te 
zien zijn van filatelistisch 
materiaal: thematisch, 
posthistorisch en traditio
neel. De vereniging hoopt 
vooral nog wat aanmeldin

In 2013 90 jaar Phila VenIo en 200 jaar Koninkrijk 

■p^ggt^g^B^ai^gBgc 
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gen van éénkaderinzen
dingen te ontvangen. 
Het evenement in VenIo 
wordt gekoppeld aan een 
belangrijke historische 
gebeurtenis. Precies 200 
jaar geleden landde Erf
prins Willem op het strand 
van Scheveningen. (afb. 
O Op 16 maart 1815 riep hij 
zichzelf uit tot Koning der 
Verenigde Nederlanden en 
Hertog van Luxemburg. 
De plaatselijke Oranjever
eniging zal exposeren met 
allerlei materiaal dat door 

de leden verzameld is. Er 
is een lespakket samen
gesteld en uitgezet over 
scholen in de wijde om
geving van VenIo. Hierin 
komen posthistorie, het 
verzamelen van postzegels 
en de geschiedenis van 
ons Koningshuis bij elkaar. 
Schoolkinderen kunnen 
ook bladen maken die op 
de tentoonstelling geëxpo
seerd zullen worden. Er is 
meer voor de jeugd, zoals 
een spellencircuit (gerela
teerd aan postzegels) en 

een speciale veiling. In de 
persoonlijke postzegel en 
de bijzondere enveloppe 
die voor dit evenement 
ontworpen zijn, worden de 
leeftijd van de vereni
ging en de kleur oranje 
verenigd. 
De tentoonstelling wordt 
gehouden in activiteiten
centrum Zalzershaof, Zal
zerskampweg 64,5296 PL 
te HoutBlerick (gemeente 
VenIo). Zaterdag van 11.00 
tot 18.00 uur, zondag van 
10.00 tot 17.00 uur. 
Entree €3, inclusief ten
toonstellingscatalogus. De 
zaal isrolstoelvriendelijk. 
De jeugd mag gratis naar 
binnen. Het velletje per
soonlijke postzegels (afb. 
2) is verkrijgbaar tijdens 
de tentoonstelling of bij 
deheerGielenvoor€8 + 
verzendkosten. 
Website: www.philavenlo. 
nl. Aanmelden en informa
tie: M. Gielen, Framboos
straat 9 
5925 HJ VenIo; 
tel. 0773830064, email: 
tentoonstellingOphila
venlo.nl. 

http://www.postex.nl
http://www.philavenlo
http://venlo.nl


MAXIMA 
Samenstellmg. 
Edward Froon 
E-mail. f2hedwardfroon@h€tnet.nl 

KUNST UIT HET RIJKS 

De heropening van het 
Rijksmuseum kreeg 
postaal aandacht met een 
fraai velletje (zie maart
nummer, pagina 161) van 
verschillende kunstwerken 
uit vier eeuwen. De tan
ding heeft verdeelde re
acties opgeroepen, maar 
wat tot nog toe ontbrak 
was een mooi stempel. Om 
de uitgifte te maximali
seren heeft de Vereniging 
voor Kinderpostzegels en 
Maximafilie aan PostNL 
gevraagd er een picturaal 
stempel aan te wijden. 
Dat is gehonoreerd (zie 
stempelrubriek in dit 
nummer). U leest daar ook 
hoe u het stempel kunt 
bemachtigen. Dit stempel 
was prima geschikt om 
maximumkaart 1 met 
de postzegel van het 
Rijksmuseum uit 1985 te 
maken. Helaas is dit straks 
na 1 november afgelopen 
als de frankeringen uit 
het guldentijdperk niet 
langer geldig zijn. Het is 
een oudere ansichtkaart 
die m de maximafilie extra 
gewaardeerd wordt door 
de zachtere pastelkleuren. 
Dit komt ook heel mooi 
uit op kaart z met Maria 

Magdelena van de Renais
sance schilder Jan van 
Scorel. Door de sepia kleur 
van de kaart vallen de 
verfijnde kleuren van de 
postzegel extra op, terwijl 
het stempel zo perfect 
zichtbaar is door het ont
breken van donkere delen 
op de kaart. 

Uiteraard was er aandacht 
voor onze 17e -eeuwse 
Hollandse meesters en 
de Nachtwacht op kaart 
3 kon als topwerk van 
het Rijks natuurlijk niet 
ontbreken. Vermeer kreeg 
als andere topper ook 
aandacht met een scène 
uit het schilderij het melk
meisje. Op kaart 4 ziet u 
de zegel met het complete 
schilderij. Kaart 5 bena
drukt deze scène en de de
tails in de compositie nog 
beter. Van de modernere 

tijd was de keuze voor de 
Japanse kleurenhoutsnede 
op papier van Utagawa 
Unisada (kaart 6) verras
send. Hoewel, de 20 jaar 
geleden verschenen studie 
van Jan van Doesburg over 
de artistieke ontwikkeling 
van Unisada zorgde voor 
zijn internationale erken
ning als meester kunste
naar. Van de modernen 
zou je ook Van Gogh 
verwachten, maar die 
ontbreekt. Als u van mooie 
maximumkaarten van Van 
Gogh wilt genieten dan 
kunt u op youtube kijken 
naar de mooie collectie 
van Henk Salet te bereiken 
via de link youtube.com/ 
watch?v=zFQ3foeX_7A 

In deze kunstserie ont
breekt beeldhouwkunst 
die hier getoond kan 
worden met de mooiste 

postzegels uit 2012 met 
een christelijk motief, 
volgens de leden van de 
dit jaar jubilerende ver
eniging Gabriel. Zij kozen 
het blokje van het grote 
vleugelaltaar van Isenheim 
bij Colmar. Vernieuwend 
is de realistische weergave 
van het vleugelaltaar, 
waarbij men zelf twee 
maal de luiken in het 
blokje kan openvouwen, 
waarna drie nieuwe scènes 
tevoorschijn komen van 
beschilderde panelen 
met kunstwerken van 
de schilder Grünewald. 
Maximumkaart 7 uit 1977 
met de paaszegel van de 
Franse kolonie Kameroen 
toont het permanente 
vooraanzicht van dit grote 
altaarstuk met in het cen

trale deel de kruisigings
scène. Hierop Maria in het 
wit, ondersteund door de 
apostel Johannes en knie
lend onder het kruis een 
schreiende Maria Magda
lena. Na opening van de 
binnenste luiken wordt het 
500 jaar oude, vergulde 
houtsnijwerk van Niclas 
Hagenauer zichtbaar van 
kaart 8. In het midden 
van de kaart en op de 
postzegel is St. Antonius 
afgebeeld, geflankeerd 
door de kerkvaders Augus
tinus (1) en Hieronymus.(r). 
Het stempel is maximaal 
door de afbeelding van 
Anthonius, de vermelding 
inderandvanRetable 
d'lssenheim en plaats van 
stempeling Colmar. 

http://youtube.com/
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BELGIË 

TROONSWISSELINGSVELLETJE 

Op de dag van de troons
wisseling (21 juli) werd het 
ontwerp bekendgemaakt 
voor het op 2 september 
te verschijnen velletje (of 
blaadje zoals de Belgen 
zeggen) met twee zegels. 
Het velletje werd ontwor
pen door Myriam Voz (op 
het velletje vermeld als My
voz) naar een foto van Wim 
Robberechts. De fotograaf 
is opmerkelijk, daar deze 
zijn sporen verdiend heeft 
in de luchtfotografie en het 
maken van bedrijfsfilms. 
Dat laatste zou een hint 
kunnen zijn: gaat koning 
Filip het koningshuis zake
lijker maken? 
De postzegels zijn bestemd 

voor niet standaardbrieven 
binnen Europa. Een enkele 
zegel kost dus niet minder 
dan €3,39 (brief tot 100 
gram). Kennelijk leefde 
bij BPost de gedachte dat 
de 'gewone' Belg niet ge
ïnteresseerd zal zijn in de 
troonswisselingszegels.... 
Maar met 2X € 3,39 bent u 
er nog niet: het velletje is 
uitsluitend te koop in een 
kartonnen omslag en kost 
dan € 9,90! Voor die prijs 
mag deze wel met goud 
bedrukt zijn. 
Wie met de illusie leeft 
een echt gebruikt zegel 
te kunnen bemachtigen, 
zal waarschijnlijk bedro
gen uitkomen. Immers, 

u moet om een poststuk 
met correcte frankering 
te bemachtigeneen 
brief sturen van tussen de 
100 en 350 gram binnen 
Europa. Over het algemeen 
zijn het de bedrijven die dit 
soort post verzenden, en 
die kijken wel uit om €3,12 
extra te betalen voor een 
omslag die ze weggooien! 
Kortom: voor de filatelist 
dus. De oplage bedraagt 
200.000 velletjes. 
De eerste permanente fran
keerzegels met het portret 
van koning Filip (voor 
standaardbrieven) zullen 
pas eind oktober/begin 
november verschijnen. R.H 

Samenstelling: 
Jan Borluut 
borluut.)an@gmail.com 

ERIC MESDAGH 
19432013 

Op 12 juni 2013 is op 69 
jarige leeftijd na een lang 
ziekbed overleden Eric 
MesdaghuitZottegem. 
Eric was de promotor/voor
vechter van de druktech
nische filatelie in België! 
Hij heeft vele publicaties 
geschreven voor 'De Post
zegel' en in de speciale uit
gaven van 'FISTO' over de 
computergestuurde grave
ring van drukcilinders en 
het papiergebruik van de 
Belgische postzegels. Zijn 
overzicht en indeling van 
het Belgische postzegelpa
pier siert al vele jaren de 
OCBcatalogus. 

Hij was de man achter de 
Studiegroep Koninklijke 
Beeltenis die op een zeker 
moment overging in BEL
MOPHIL. 
Hij stond in België let
terlijk en figuurlijkop 
eenzame, grote hoogte! 

Moge hij rusten in vrede! 

GOOD LUCK  VRIJDAG DE 

Een speciaal blok met 10 
zelfklevende zegels, waar
van 5 verschillende van (1) 
(=€ 0.77). Alle een geluks
symbool voorstellend. 
Ontwerp Tom Hautekiet. 
Tom Hautekiet is een 
grafisch ontwerper uit Ant
werpen. Zie zijn website: 
http://www.kiet.eu/ 

Alhoewel er geen uitgifte

WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? 
PLAATS EEN KLEINE ANNONCE IN FIUTELIE! 

Alle abonnees  of ze dit 
blad nu via een aangesloten 
vereniging ontvangen, dan 
wel individueel op ons blad 
zijn geabonneerd  kunnen 
voordelig in Filatelie adverte
ren. Voor maar tien euro kunt 
u een kleine annonce laten 

plaatsen. Voor dat bedrag 
heeft u recht op drie regels 
van 31 leestekens (letters, 
cijfers, spaties, komma's, 
punten, etc). 
Heeft u daaraan niet genoeg, 
dan kunt u uw kleine an
nonce langer maken: per 

extra regel wordt 3,50 euro in 
rekening gebracht. Met uw 
kleine annonces wordt wat u 
vraagt of aanbiedt onder de 
aandacht gebracht van de 
ruim 27.500 andere lezers 
die ons blad ontvangen. 
Bovendien geven veel lezers 

datum vermeld stond in 
het jaarprogramma was 
het duidelijk dat er rond 
deze tijd slechts 1 vrijdag 
de 13e zou zijn en wel 13 
september 2013! 
Het blok kost €7.70 en 
wordt slechts als geheel 
en blocverkocht. 

De blokken zijn 
gedrukt in 4 kleuren 
Tasterdiepdruk op een 
Goebelrotatiepers in 
de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. 
Barcode +75540 bovenin 
het blok. 

»«»■•«»^»«PflWIWWMWlW^^ 

het blad aan andere belang
stellenden door, zodat het 
'bereik' van uw annonces 
nog groter wordt! 
Om annonces op te geven: 
maak gebruik van onder
staand formulier (of van een 
fotokopie daarvan). Op een 
andere wijze kan het niet, 
omdat er een getekende 
machtiging nodig is om het 

verschuldigde bedrag van uw 
bankrekening af te schrijven. 

Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar: 

Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Vermelding van uw naam en 
adres (of naam en telefoon
nummer) in de advertentie 
is verplicht. Plaatsing onder 
nummer kost vier euro extra. 

ATTENTIE! 
Kruis hieronder aan in welke 
rubriek u uw kleine annonce 
opgenomen wenst te zien: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

Ondergetekende 
Naam: 
Straat en nummer: 
PC + Plaats: 
Telefoon: 

Banknummer: 
Ten name van: 

verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere fitè '. 
Hout tot het eenmalig afschrijven van het verschuldigde «JLÜ ". 
bedrag van zijn/haar eigen banknummer. • ^ ^ ■ 

(handtekening) 
Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 

443 
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VERZAMELGEBIED 
Samenstelling: Rem Bakhuizen Van Den Brink 
E-tnaii: dz1ewon@xs4all.nl 
Website'www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

KONING WILLEM ALEXANDER 

Op 21 mei 2013 verscheen 
de manlijke pendant van 
het op 25 maart versche
nen blok met koningin 
Beatrix naar rechts blik
kend. 
De zegels zijn gedrukt 
in 3-kleuren offsetdruk 
[inclusief L-vormige fosfor-
balk] bij )oh. Enschedé 
Security Printing in Haar
lem. Er is geen standaard 
rastering gebruikt maar 
een zogenoemd stochas
tisch raster voor zowel 
het rood als het zilver. Het 
zegelformaat is 40x30mm; 
28/20 tanden horizontaal/ 
verticaal of wel kamtan-
ding 14.000:13.333. 

diende worden betaald. 
Op het blok zelf staat geen 
artikelnummer of product 
barcode! Dat is ook niet 
nodig want het blok is niet 
los tegen nominaal te koop 
(geweest) bij de Bruna! Bij 
het Willem-Alexander blok 
heeft men kennelijk met 
de gedachte gespeeld om 
kopers van het Koningin 
Beatrix mapje niets te la-

het Willem-Alexander blok. 
Men is daar echter op te
rug gekomen en heeft een 
product-barcode achterop 
het blok laten drukken. 

ten betalen voor de koning 
Willem Alexander-zegels. 
Vandaar dat er in eerste 
Instantie geen artikelnum
mer noch een product
barcode aanwezig was op 

714341"080066^ 

WERELD BLOEDDONORDAG14 JUNI 2013 

Het Beatrix blok was bij 
Bruna alleen te krijgen 
met een dun mapje 
waarvoor samen € 9.95 

Op 17 juni 2013 verscheen 
een blok met 2 verschil
lende zegels van „1"-elk 
5 keer alternerend en 
kopstaand/rechtstaand 
met per zegel een soort 
harten-kaart. 

De zegels zijn gedrukt in 
4-kleuren offsetdruk [incl. 
L-vormige fosforbalk] bij 
)oh. Enschedé Security 
Printing in Haarlem. Het 
zegelformaat is 25x36mm; 
18/26 tanden horizontaal/ 
verticaal of wel een kam-

tanding 14.400:14.444. 
Deze precisie is slechts 
juist als de opgegeven 
afmetingen kloppen het
geen gezien het minimale 
verschil in tandingmaat 
twijfelachtig is. De tanding 
loopt in alle vier de randen 
geheel door. 

Artikelnummer 330661 op 
de rechterrand, product
barcode +77820 op de 
linkerrand. 
Het papier is inert d.w.z. 
reageert niet onder de UV-

lamp maar reflecteert het 
licht slechts. De papier
richting is parallel aan de 
lange zijde van het zegel. 
De gom is synthetisch, 
(afbeelding volledig vel in 
juninummer, pag. 371) 

MOLENS 2013 

Op 17 juni 2013 ver 
scheen een blok met 10 
[=5x2] verschillende zegels 
van „1" met per zegel de 
afbeelding van een molen. 
Beschrijvingen op de bo-
venrand c.q. onderrand. 

De zegels zijn gedrukt in 
5-kleuren offsetdruk [incl. 
L-vormige fosforbalk] bij 
)oh. Enschedé Security 
Printing in Haarlem. Het 
zegelformaat is 25x36mm; 
18/26 tanden horizontaal/ 
verticaal of wel kamtan-
ding 14.400:14.444. Deze 
precisie is slechts juist als 
de opgegeven afmetingen 
kloppen hetgeen gezien 
het minimale verschil in 

tandingmaat twijfelachtig 
is. De tanding loopt door 
de linker- en rechterrand. 

Artikelnummer 330662 op 
de onderrand, product
barcode +79503 op de lin
kerrand. Op de linkerrand 
ook een vierkante QR-code 
[Quick response] waarmee 
informatie over de molens 
is te verkrijgen. Er is ken
nelijk bewust gekozen om 
af te wijken van de recent 
gebruikelijk Chameleon 
code die als gele punten in 
het beeld wordt verwerkt. 
De haakjes code t.b.v. 
van de sortering is subtiel 
verwerkt in het kader van 
de postzegel. 

op 13 juni werd het moienvelgepresenteerd 'op locatie' in een 
van de afgebeelde molens- Rijt) en Lek te Wijk bij Duurstede. 

Een ingelijst velletje en een vergroting van de molen wordt door 
Annerie Lekkerkerker, directeur Consument C Kleinzakelijk van 
PostNL uitgereikt aan de beschermheer van de molenzegel en 

burgemeester van Wijk bij Duurstede Tjapko Poppens. 

Het papier is volop voor
zien van witmakers [op
tical brightening agents] 

Z2Z • 

a. ; 

\ 

d.w.z. reageert helder wit 
onder de UV-lamp met 
name aan de gomzijde. De 
papierrichting is parallel 
aan de lange zijde van het 
zegel. De gom is synthe
tisch, (afbeelding volledig 
vel in juninummer, pag. 
371) 

NEDERUNDSE 
SCHRIJVERS 2013 

Op 21 mei 2013 verscheen 
een blok met 10 [=5x2] 
zegels, waarvan er 5 
verschillend, van „1" met 
tab. Elk zegel met tab 
gewijd aan een schrijver. 
Achtereenvolgens: 
Louis Couperus, Adriaan 
Roland Holst, Godfried 
Bomans, Simon Carmig-
gelt, Gerrit Kouwenaar in 
de bovenste rij en Simon 
Carmiggelt, Gerrit Kou
wenaar, Louis Couperus, 
Adriaan Roland Holst en 
Godfried Bomans m de 
onderste rij. 

De zegels zijn gedrukt 
in 5-kleuren offsetdruk 
[incl. L-vormige fosfor
balk] bij )oh. Enschedé 
Security Printing in 
Haarlem. Het zegelfor
maat is 25x36mm; 18/26 
tanden horizontaal/ver
ticaal ofwel kamtanding 
14.400:14.444. Deze pre
cisie is slechts juist als de 
opgegeven afmetingen 
kloppen hetgeen gezien 
het minimale verschil in 
tandingmaat twijfelach
tig is. De tanding loopt 
in alle vier de randen 
geheel door. 

: Ned«riaiHise : / . ^ 
: schrilvers ; pSMi^ 

Artikelnummer 330462 
op de linkerrand, pro
ductbarcode +77745 op I 
de rechterrand. * 
Het papier is inert d.w.z. 
reageert niet onder de 
UV-lamp maar reflec- ; 
teert het licht slechts. De 
papierrichting is parallel 
aan de lange zijde van 
hetzegel. De gom is 
synthetisch, (afbeelding 
volledig vel in meinum
mer, pag. 351) 

mailto:dz1ewon@xs4all.nl
http://www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm
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Nederland heeft al eeu
wenlang historische ban
den met vele landen. Deze 
bijzondere relaties zijn 
sinds 2008 het onderwerp 
van de serie Grenzeloos 
Nederland van PostNL. 
Nu zoeken we het dicht bij 
huis: de relatie inet België. 

Er verschijnen 3 postze
gelvelletjes Nederland-
België, met leder een 
eigen thema: architectuur, 
beeldende kunst en litera
tuur. 

leder velletje bevat 
dezelfde 6 verschillende 
zegels: twee per thema. De 
verticale volgorde van de 
zegelparen is wel verschil
lend. 

Het velletje architec
tuur (A) is gewijd aan 
Nederlandse en Belgische 
architecten die in het 
buurland hun sporen 
hebben achtergelaten. 
Afgebeeld op de postzegel 
zijn het MAS (Museum aan 
de Stroom) te Antwerpen 

van het Nederlandse 
architectenbureau Neu-
telings Riedijk en een niet 
uitgevoerd ontwerp voor 
het Kröller-Müller museum 
op de Vel uwe (van de 
Belgische architect Henry 
Van De Velde). Het huidige 
museum in Otterio is ook 
van zijn hand). 

Het velletje beeldende 
kunst (B) gaat over 
Nederlandse en Belgische 
kunstenaars die van land 
ruilden. De bijbehorende 
postzegels tonen een 
schilderij van de Belg Rik 

9 september 

100 lAAR VREDESPALEIS 

100 JAAR VREDESPALEIS 1913-2013 
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Ier gelegenheid van dit jubileum 
wordt een postzegelvel uitgegeven 
met 10 verschillende zegels waarde i, 
briefpost binnenland. Het velletje is 
ontworpen door Mart. Warmerdam 
('955)-
Het Vredespaleis in Den Haag is een 
der belangrijkste iconen in de wereld 
van het recht. 
iedere postzegel toont een groot 
cijfer 1, een groot cijfer o (bestaande 
uit een afbeelding) en een groot 
cijfer o met de tekst "voor vrede 
door recht" en in het Latijns en het 
Nederlands een thema in relatie tot 
het begrip vrede. 
De thema's zijn: 
artes kunsten, amicitia vriendschap, 
iustitia gerechtigheid, mercatura 
vrijhandel, scientia wetenschap, 
Veritas waarheid, concordia een
dracht, securitas veiligheid, prospe-
ritas welvaart, industria ijver. 
Het velletje verschijnt in een oplage 
van 200.000 exemplaren. 

R| i 

Wouters (gemaakt in Am
sterdam) en de Nederlan
der )akob Smits (gemaakt 
in de Belgische Kempen). 
Het velletje literatuur (C) 
gaat over schrijvers die 
van land ruilden. Blijkbaar 
is men er niet in geslaagd 
om hier sprekende voor
beelden van te vinden, 
want al wat er over twee 
zegels is afgebeeld is een 
rij boeken van Belgische en 
Nederlandse schrijvers. 

De velletjes zijn ontworpen 
door het Antwerpse bu
reau Barends & Pijnappel. 
Ook hier de kruisbestui
ving: Nederlanders die in 

België wonen en werken. 
Henrik Barends (1945) en 
Anneke Pijnappel (1949) 
zijn beide Amsterdammer. 

Hoewel de documentatie 
van PostNL laat weten: 
"Op deze postzegels staat 
Nederland 1, bedoeld 
voor post tot 20 gram met 
een bestemming binnen 
Nederland" zijn het zegels 
1 wereld: een wereld van 
verschil! 
Handel is handel, dus als 
iets niet schaars is maak 
je het schaars: Velletje 
A heeft een oplage van 
170.000 en de velletjes B 
en C van 25.000. 

12 augustus 

125 JAAR KONINKLIIKE NEDERUNDSE ZWEMBOND 

Op 14 augustus bestaat de 
KNZB125 jaar. Het jubile
umvelletje komt dus mooi 
op tijd. Het velletje bevat 
10 verschillende zegels, 
ontworpen door 

Katja Hilberg (1969) uit 
Rotterdam. 
De zegels hebben een 
waardeaanduiding 1 
voor Nederland. Oplage: 
175.000 velletjes. 

S^ 125 jaar Koninklijke Nederlandse Zwembond 



wil LAZEN VOORU 
Samenstelling: 
Nederlandse tijdschriften: John Dehé, johndehe@gmail.com 
Buitenlandse bladen: Edwm Muller, edwm.muller@kpnmail.nl 

BINNENLANDSE 
BLADEN 

Gaten met vragen 
Drie onderwerpen lijken 
verzamelaars van perfins 
bijzonder te interesseren. 
Ten eerste het verzamelen 
van achtergrondinforma
tie bij bekende perfins. 
Het gaat dan om historisch 
onderzoek, dat meer dan 
eens langs regionale ar
chieven en verzamelingen 

komt uit IJsland. Zonder 
meer een sensationele 
ontdekking, want er is nog 
nooit een perfin uit IJsland 
gemeld. Enige twijfel is er 
wel. De zegel wordt toege
schreven aan de IJslandse 
Shell, en het is curieus dat 
van zo'n groot bedrijf, 
dat daar zo lang actief 
was, maar één zegel met 
firmaperforatie bewaard is 
gebleven. 
www.perfinclub.nl 

van oude kranten leidt. 
Het is mooi dat die steeds 
vaker digitaal te raadple
gen zijn. Ten tweedeis 
er de zoektocht naar een 
mogelijke gebruiker. De 
perfin is bekend, maar 
welke firma hoort erbij? 
De derde zoekvraag is 
misschien wel de meest 
bijzondere. Opeens duikt 
er een onbekende firm
aperforatie op. Perfinpost 
105 presenteert twee 
van dat soort gevallen. 
Een Nederlandse B in 
zegel NVPH iti, door John 
Beelen gevonden in een 
ruilpartijtje. Specialist Jan 
Verhoeven dook op deze 
'B van Beelen' en kwam 
tot de conclusie dat hij 
echt moet zijn. Een scan 
op hoge resolutie leerde 
dat alle gaatjes tegelijk 
zijn uitgeponst en niet één 
voor één zijn ingeprikt met 
een prikpen uit de knutsel
doos. "De perfin is vanaf 
de beeldzijde aangebracht 
en ondersteund met een 
onderstempel van een 
perforator. Dat is te zien 
aan de afronding van de 
randen van de gaatjes aan 
de beeldzijde en de scher
pe randen van de gaatjes 
aan de onderzijde van de 
zegel." Een duidelijke af
stempeling ontbreekt, dus 
voor het beantwoorden 
van de onderzoeksvragen 
1 en 2 moeten de specia
listen op zoek naar meer 
exemplaren. 

Het tweede unieke exem
plaar dat gemeld wordt, 

Full colour 
Ze waren nog niet 
helemaal aan de beurt, 
maar bijzondere ge
beurtenissen mogen 
gememoreerd worden. 
Het Lente-nummer van 
Grenzenloos, het Bulletin 
van de verzamelaars van 
Verenigd Europa en Ver
enigde Naties, is geheel 
in kleur verschenen. Deze 
bijzondere gebeurte
nis inspireerde erelid 
Ab Merkx tot een fraaie 
terugblik op het verleden 
van het blad. Merkx: "En 
nu, met nummer 122, in de 
lente van 2013, ondanks 
crisis en bezuinigingen, 
wil Grenzenloos laten zien, 
dat er ondanks dat alles 
toch nog plezier beleefd 
kan worden. Plezier aan 
de hobby van de filatelie. 
Heel vrolijk, heel opti
mistisch wil Grenzenloos, 
geheel in kleur, ons daar
bij helpen." Het omslag is 
overigens al één nummer 
verder dan Merkx: 123. 
Op de volgende blad
zijden wordt de winst 
zichtbaar. Een artikel van 
Kees de Graaf over de 
relatie tussen de VN en de 
'nieuwe' staten in Afrika, 
wordt prachtig geïl
lustreerd met een grote 
en leerzame kaart van 
Afrika. Verder artikelen 
over Europese culturele 
hoofdsteden van 2013, 
postvoertuigen in Europa, 
interactieve postzegels 
en veel aandacht voor 
nieuwe uitgiftes. 

^jrm'f'i^'LW. 
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1 i 
In de zes interactieve 
zegels is een bijzonder 
element'ingebouwd'. 
Bezitters van iPhones, 
Smartphones of tablets 
kunnen de UN Radio Apps 
downloaden om de zegels 
te bekijken en allerlei ex
tra's binnen halen. "Deze 
link is een sleutel naar de 
wondere wereld van de 
UN Radio". Grenzenloos: 
eigentijds en kleurrijk. 
Info: porfierOhotmail.com 

Antwoorden en vragen 
Aflevering 70 van Al Barid 
(Filatelistische Contact
groep Islamitische Wereld) 
wordt door de redactie 
gepresenteerd als een 
nummer met 'een hoog 
Ottomaans/Levantgehalte' 
en verschillende onbe
antwoorde vragen. Zeker 
voor een buitenstaander 
gaat het om ingewikkelde 
materie. 
Hans Paul Soetens schrijft 
over een Brits registratie
bewijs uit Constantinopel. 
Het gaat om een factuur 
voor een in Londen be
steld, in marokijnleer ge
bonden, boekwerk, maar 
vooral om het daarop 
gekleefde (zeldzame) 
aantekenbewijs. Het stuk 
is uit 1894. 
Willy Pijnenburg scoorde 
op Ebay een uiterst 
zeldzaam Turks poststem
pel, maar bleef ondanks 
zorgvuldig speurwerk zit
ten met knagende twijfel 

over de echtheid ervan. 
Een zelfde soort twijfel 
bekroop Folkert Bruining 
en Soetens over stempels 
(alweer Ebay) van de 
Oostenrijkse Lloyd. Het 
artikel geeft een duidelijke 
uitleg over de werking van 
de Lloyd-kantoren. Helaas 
komen ook in dit verza-
melgebied maakwerk en 
falsificaties frequent voor. 
Verder onder meer 
uitgebreide artikelen van 
Soetens over de oudste 
aantekenstrookjes van 
Ottomaans Turkije en 
van Toon Jansen over 
toeslagzegels van Irak; de 
opbrengst daarvan was 
bedoeld om de Palestijnen 
te helpen (1948-1951). Le
zers worden aangespoord 
aanvullend brieven-
materiaal te leveren. 
Een mooi nummer, met 
afbeeldingen in kleur, dat 
een vervolg kreeg in het 
mei-nummer. Info: wim. 
poppelaars(Shotmail.com 

Samenwerking 
Euro-Phila 2013 was een 
zeer geslaagde tentoon
stelling in Heerlen, geor
ganiseerd door de Eerste 
Kerkraadse Philatelisten 
Vereniging en 't Fakteurke 
Mergelland. De basis van 
Euro-Phila is een samen
werkingsverband van een 
aantal verenigingen uit 
verschillende Europese 
landen. Op de tentoon
stelling waren mooie 
verzamelingen te zien uit 
Nederland, België, Frank
rijk, Finland, Zweden en 
Slovenië. Er was een flinke 
filatelistische spreiding: 
posthistorie, thema's, 
traditioneel, luchtpost, het 
hing er allemaal. Bijzonder 

om de prachtige collectie 
over Karl May (W. Andrée) 
weer eens te kunnen 
bewonderen. 
In de digitale nieuwsbrief 
('Digizine', jaargang 38 
no. 5) van 't Fakteurke 
wordt met tevreden
heid teruggeblikt op het 
evenement. Er waren heel 
veel bezoekers, de handel 
deed goede zaken, er was 
media-belangstelling en 
er waren gouden bonds-
spelden voor Jos van den 
Bosch en Ger van Lomm, 
en een zilveren voor 
Harry Raes. De jury was 
ruimhartig met zijn bekro
ningen en de feestavond 
was op zijn Limburgs met 
een troubadour en een 
oogverblindend (en uiterst 
smakelijk) buffet. 
Verder in de Nieuwsbrief 
onder meer een artikel 
van Cees Janssen over 
een bijzonder Maastricht
stempel en een verhaal 
van Peter Uitenboogaard 
over de verdrijving van 
miljoenen Duitsers uit hun 
'Heimat' na de Tweede 
Wereldoorlog, 
info: www.fakteurke.nl 

Meer moois uit Limburg 
Bij een bezoek aan het 
Bondsbureau in Utrecht 
trof ik in de rijk gevulde 
tijdschriften kast een paar 
mooie bladen aan die mij 
tot nu toe onbekend wa
ren. Een daarvan was het 
blad van de postzegelver
eniging Filatelica Weert 
e.o. Omslag in kleur, 
sponsoring door de lokale 
middenstand, gevarieerde 
inhoud: puzzel, agenda 
van evenementen in de 
regio, kleine veilinglijst en 
altijd een paar artikelen 
die de filatelistische kennis 
van de leden naar een ho
ger niveau tillen. Daarbij 
wordt gebruik gemaakt 
van 'postzegelblogs' op 
het internet en artikelen 
uit andere bladen (met 
keurige bronvermelding). 
Het hierboven genoemde 
artikel van Peter Uiten
boogaard treffen we ook 
aan in het juni-nummer 
van Filatelica Weert. Ook 
zijn er bijdragen van 'ei
gen auteurs'. Een van hen 
is Peter Raetsen, met leuke 
posthistorische verkennin
gen van brievenmateriaal, 
bij voorkeur uit de eigen 
regio en daar valt ook 
België onder. Posthistorie 

mailto:johndehe@gmail.com
mailto:edwm.muller@kpnmail.nl
http://www.perfinclub.nl
http://www.fakteurke.nl


POSTZEGELVERENIGING 

RLATELICA WEERT e.0. 

www.filatelicaweert.nl 

is bijna altijd puzzelen en 
zo ging Raetsen op zoek 
naar de verklaring voor 
een roulettestempel, in 
kruisvorm aangebracht 
op de achterzijde van 
een Belgische kaartbrief 
naar Londen (1898). Het 
had met de bestrijding 
van fraude te maken, de 
details zijn te lezen in het 
juninummer van 2013. De 
vereniging heeft een web
site die een bezoek meer 
dan waard is: 
www.filatelicaweert.nl. 

Hierop zijn onder meer alle 
clubbladen vanaf decem
ber 2010 te bewonderen. 
Zeppelins en meer 
In Grunopost 2 (43e 
jaargang) staat een 
uitgebreid artikel van 
Gerrit van der Molen over 
de Zeppelin, het sigaar-
vormige luchtschip dat in 
de laatste decennia van 
de 19e eeuw een revolu
tie op luchtvaartgebied 
betekende. De uitvinder 
is Graf Ferdinand von 
Zeppelin, die waarschijn
lijk geïnspireerd werd 
door de luchtballonnen 
waarmee de Fransen in de 
Frans-Duitse oorlog (1870-
1871) het belegerde Parijs 
trachtten te ontvluchten. 
Tijdens de Amerikaanse 
Burgeroorlog (hij was daar 
als waarnemer aanwezig) 
zag hij dat ook militairen 
gebruik maakten van 
luchtballonnen. 
Van der Molen beschrijft 
hoe het prototype (LZi) zijn 
eerste vlucht maakte op 2 

juli 1900 en hoe daarna, 
met flinke financiële injec
ties, het Zeppelin-project 
verder vorm kreeg. Uiter
aard was er grote militaire 
belangstelling. Zeppelins 
werden tijdens de Eerste 
Wereldoorlog onder meer 
ingezet bij bombarde
menten van Antwerpen en 
Londen. 
Ook de vluchten over de 
Atlantische Oceaan in 
de jaren dertig worden 
belicht, inclusief de ramp 
met de Hindenburg in 
1937, die in feite het einde 
van het Zeppelin-tijdperk 
inleidde. 
Van der Molen schreef ook 
een stuk over de uitvin
ding van de boekdruk
kunst. Was het 'onze' 
Laurens Janszoon Coster, of 
toch Johannes Gutenberg? 
Verder in deze mooie 
aflevering onder meer een 
stuk van John Tolsma over 
de Bosjesmannen ('San'). 
Hij bespreekt hun oor
sprong en verspreiding, 
hun samenlevingsvorm 
en de manier waarop ze 
in hun levensonderhoud 
voorzien. 
www.philatelist.nl 

BUITENUNDSE BLADEN 

De Chinese lokale post 
Waar de filatelie in 
West-Europa momenteel 
duidelijk in populariteit 
afneemt, is de filatelie in 
China booming. Dit blijkt 
overigens uit de prijzen: 
goede zegels van de Volks
republiek (en ook van het 
keizerrijk) leveren hoge 
prijzen op bij internati
onale veilingen. Minder 
bekend, en daardoor 
wellicht nog enigszins on
dergewaardeerd, zijn de 
lokale zegels die in China 
zijn uitgegeven in de zo
genaamde "treaty ports". 
Het betreft steden waar de 
westerse mogendheden na 
de opiumoorlog de moge
lijkheid kregen om handel 
te drijven. De bekendste 
hiervan is Shanghai. Door 
de snelle groei van de 
hoeveelheid post in deze 
steden, besloten de ge
meentebesturen hun eigen 
postdienst op te zetten. 
De eerste was Shanghai in 
juli 1863. Uiteraard werden 

hier ook zegels voor uitge
geven. Deze werden over 
het algemeen in Europa of 
Japan gedrukt en zagen 
er deels zeer aantrekkelijk 
uit. De zegels van Amoy 
met een reiger erop zijn 
zelfs gezocht door thema
tische verzamelaars. De 
Gibbons Stamp Monthly 
van juni 2013 besteed 
aandacht aan deze uit
giften in de vorm van een 
overzichtsartikel. Hieruit 
blijkt overigens dat zelfs in 
die tijd de filatelisten al als 
een belangrijke afzetmarkt 
werden gezien. Veel van 
de zegels zijn dan ook 
makkelijker ongebruikt 
dan gebruikt te vinden. 
Brieven zijn zelfs erg 
zeldzaam. 
Verder is er aandacht voor 
de 60 jaar oude kronings
uitgifte van koningin Eli
zabeth II. Er wordt dieper 
ingegaan op de ontstaans
geschiedenis van deze 
emissie, waarbij ook een 
aantal niet-aangenomen 
zegels wordt getoond. Zo 
blijkt dat er met het idee 
is gespeeld om het hele 
gezin op de zegels af te 
beelden. 
Het mei-nummer van dit 
blad gaat nog even in op 
de doctor Who emissie. 
Deze blijkt dermate popu
lair, dat een recordaantal 
bestellingen in de voor
verkoop is genoteerd. Er 
wordt verder gemeld dat 
in de week van 26 maart 
een speciaal stempel is ge
bruikt in de geboortedis
tricten van de 11 doctors. 
Zo kan het stempel van 
de huidige doctor Matt 
Smith worden gevonden in 
Northampton NN5. 
www.gibbonsstamp-
monthly.com 

Kerstgeschenk 
Zumstein, de Zwitserse 
uitgeverij van catalogi, 
geeft maandelijks een 
tijdschrift uit: De Berner 
Briefmarkenzeitung. 
Deels is dit een opsom
ming van nieuwtjes die bij 
deze firma te verkrijgen 
zijn. Daarnaast staat er in 
dit blad een verzameling 
van kleine artikelen welke 
vooral interessant zijn voor 
de Zwitserland filatelist. 
Het blad is tweetalig, in die 
zin dat sommige artikelen 
Franstalig zijn en sommige 
Duitstalig. Een opvallend 
nieuwtje betreft de vondst 
van een zeldzame variant 

van de 30 rappen staande 
Helvetia (ZNr68A). Het 
eerste exemplaar van deze 
zegel uit 1893 is pas in 1971 
ontdekt. Iemand vond in 
een verzameling in no
vember 2012 als kerstge
schenk de vierde bekende 
zegel (gezien het feit dat 

zo veel moeite is gedaan. 
Het artikel gaat met name 
in op de manier waarop 
wordt ontdekt dat de 
stempels vals zijn. De ene 
keer gaat het om een type 
dat niet past bij een be
paalde tijd, de andere keer 
om een stempel met een 

er minstens een compleet 
vel moet bestaan is het 
zeker mogelijk dat er meer 
van deze zegels gevonden 
worden). 
Zelfklevende zegel zijn 
voor veel verzamelaars 
van gebruikte zegels een 
uitdaging. De beste stra
tegie is niet afweken, maar 
een losse zegels staat vaak 
toch beter. Bij de nieuwste 
Zwitserse zegel met een 
bever erop is het extra 
uitkijken. Bij afweken zijn 
er twee mogelijkheden: 
het papier valt in laagjes 
uit elkaar bij te lang 
afweken of men eindigt 
met papier met lijmresten 
of dunne plekken door 
het afkrabben van de lijm. 
De post heeft in elk geval 
beterschap beloofd. 
www.Briefmarken.ch 

Valse relaisstempels 
In het begin van de 20e 
eeuw werden in België de 
zogenoemde sterstempels 
gebruikt, rondstempels 
met daarin 2 sterren. Dit 
waren stempels voor de 
zogenoemde relaiskan-
toren, kleinere kantoren 
die horen bij een groot 
postkantoor. Deze zijn erg 
geliefd onder de Belgische 
marcofilisten (vlaams 
voor verzamelaars van 
stempels). Het meinum
mer van het blad van de 
Studiekring Antwerpen 
heeft een artikel over deze 
stempels, of eigenlijk over 
vervalsingen daarvan. Een 
verzamelaar kocht een 
partij met 50 poststuk
ken waarvan de helft er 
uitziet als vals. Vreemd 
genoeg gaat het niet om 
zeldzame stempels, het is 
totaal onduidelijk waarom 

raar type ster of een stuk 
waar de oorspronkelijke 
zegel is vervangen door 
een andere. 
Contact: marc.symensfi) 
gmail.com 

Fiscaalzegels 
In Nederland zijn fiscaal
zegels, spaarzegels en 
dergelijke weinig populair 
onder verzamelaars. In de 
VS en Engeland ligt dit an
ders. Er zijn vele verzame
laars van Cinderella's en in 
sommige gevallen zoals de 
Amerikaanse Duck stamps 
worden zelfs hoge prijzen 
betaald (tip: kent u nog 
de oude viskaarten met 
zegel? Zet deze eens op 
Ebay.com). Geen wonder 
dat we voor een artikel 
over de Spaarzegels Con
sumenten Krediet moeten 
zijn bij de Amerikaanse 
vereniging Netherlands 
Philately. In het tijdschrift 
37/4 wordt aandacht 
besteed aan deze zegels. 
Ze zijn uitgegeven in 14 
verschillende waarden 
met de afbeelding van een 
eekhoorn. Waar dienden 
deze voor? In 1946 kon een 
gezin van de staat een be
drag lenen. Men had een 
jaar om dit van het salaris 
via de werkgever terug 
te betalen. Elke betaling 
werd met een zegel op 
een kaart aangegeven. 
Hoeveel men mocht lenen 
hing af van het salaris. 
Bleek aan het eind van de 
looptijd van een jaar com
plete terugbetaling niet 
mogelijk (bijvoorbeeld 
door salarisverlaging), 
dan verviel de restschuld. 
Contact: bjansentSuh.edu 

http://www.filatelicaweert.nl
http://www.filatelicaweert.nl
http://www.philatelist.nl
http://www.gibbonsstampmonthly.com
http://www.gibbonsstampmonthly.com
http://www.Briefmarken.ch
http://gmail.com
http://Ebay.com


INTREKKING G U L D E N Z E G E Q 
VOORLOPIG NOG 

PER 1 NOVEMBER 2013 
EDWIN VOERMAN EN BEN DE DEUGD ' 

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL 

NVPH verliest het Icort geding dat de vereniging van postzegeihandelaren 

tegen PostNL had aangespannen. Het diende op 29 mei voor de Rechtbank in 

Den Haag en op 12 juni wees de rechter vonnis. 
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Einde van de filatelistische gulden 
In het artikel van Edwin Voerman in het april-
nummer van Filatelie met betrekking tot de 
voorgenomen beëindiging van de geldigheid 
van in guldens luidende postwaarden heeft hij 
enkele aspecten van dit door PostNL voorge
nomen besluit belicht waaronder de gevolgen 
voor de verzamelaar en voor de markt en een 
vergelijking getrokken met de gang van zaken 
in andere landen. In april was nog onduidelijk 
of PostNL met haar uitgesproken voornemen 
de geldigheid van de guldenzegels in te trek
ken zomaar weg zou komen. 

Op 12 juni deed de rechtbank Den Haag 
uitspraak in een kort geding welke de NVPH 
tegen PostNL had aangespannen. In dit 
artikel wordt de procesgang en het vonnis 
van enig commentaar voorzien en wordt een 

vooruitblik gegeven op wat mogelijk nog 
komen gaat. Het heeft er alle schijn van dat 
de strijdende partijen niet voor het laatst de 
juridische degens hebben gekruist! 
In het kort geding vorderde de NVPH dat 
PostNL de guldenpostzegels niet per i novem
ber 2013 mocht intrekken, maar een langere 
termijn zou moeten gunnen (totdat in een bo
demprocedure was beslist) en/of een omruil-
mogelijkheid diende te geven. De uitspraak 
van de rechter heeft in eerste instantie voor de 
NVPH ongunstig uitgepakt: PostNL hoeft op dit 
moment niet op haar besluit terug te komen. 

Spoedeisend karaicter 
Een kort geding kan worden aangespannen 
als er sprake is van een 'spoedeisend karakter', 
de kort geding rechter kan dan een voorlopige 
voorziening treffen. De rechter was daartoe 
niet bereid. De rechter is in het vonnis van 
mening dat de kwestie te ingewikkeld is om 
te worden behandeld in kort geding. Voor de 
rechtsgang was al duidelijk dat de juridische 
vraag niet eenvoudig te beantwoorden was. 
Voor een veroordeling in kort geding moet 
toch eigenlijk sprake zijn van een evident 
juist juridisch standpunt. PostNL heeft er dan 
ook het nodige aan gedaan om veel twijfel 
te zaaien. En tegen de achtergrond daarvan 
komt de rechter ertoe om niet in te grijpen in 
de bestaande situatie. 

Bedacht moet worden dat als bij PostNL een 
voorziening was getroffen, gesteld dat na de 
datum van 1 november 2013 de guldenzegels 
geldig zouden moeten blijven (en dus velen 
die guldenzegels gaan wegplakken om het 
zekere voor het onzekere te nemen) en ver
volgens in een bodemprocedure later mocht 
blijken dat PostNL in haar standpunt alsnog 
moet worden gevolgd, dan zou PostNL een 
flinke schade hebben geleden (de waarde van 
de verbruikte guldenzegels vanaf 1 november 
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tot datum uitspraak bodemprocedure). Voor 
deze potentiële schade eiste PostNL van de 
NVPH een bankgarantie van € 26 miljoen. Aan 
deze eis kan de NVPH onmogelijk voldoen. Een 
typisch staaltje power play. 
De NVPH heeft kenbaar gemaakt dat zij tegen 
de uitspraak hoger beroep zal instellen. 
Waarschijnlijk zal dit gaan in de vorm van 
een spoedappel, in welk geval redelijkerwijs 
een uitspraak vóór 1 november 2013 verwacht 
mag worden. Daarnaast zal de NVPH ook een 
bodemprocedure starten. De doorlooptijd van 
die zaak valt op basis van deze enkele aankon
diging nog moeilijk in te schatten, maar een 
inhoudelijke beslissing vóór 1 november 2013 
of zelfs voor het eind van dit jaar lijkt niet te 
verwachten. 
Zij vraagt haar leden om haar financieel te 
steunen om de zaak tegen PostNL te kunnen 
voortzetten. Het starten van een bodempro
cedure lijkt ons verstandig, want bij nadere 
beschouwing (zie hieronder) komen de argu
menten van de advocaat van de NVPH heel 
wat zakelijker en meer juridisch to the point 
over dan die van de advocaat van PostNL. Die 
laatste heeft weliswaar veel materiaal verza
meld, maar slaagt er ons inziens niet in tot de 
werkelijke kern van de zaak door te dringen. 
Veel van de verweren lijken gezocht te zijn. 
Uiteindelijk zou de rechter dus nog wel eens 
de kant van de NVPH kunnen kiezen. 

Overigens had de NVPH geen andere keus dan 
naar de rechter te stappen. PostNL wilde niet 
constructief praten over de datum van 1 novem
ber en anders houdt de NVPH in lengte van jaren 
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het verwijt van haar leden dat zij niet voldoende 
heeft ondernomen. Nu er A is gezegd, zal er ook 
B moeten worden gezegd, ook al kost het een 
paar centen, anders houden we dit mogelijke 
verwijt van de leden van de NVPH. 

Eerste klas advocaten 
De advocaten van de beide kemphanen zijn 
verbonden aan twee eerste klas advocaten
kantoren uit Amsterdam. Opmerkelijk is dat 
het kantoor dat voor PostNL optreedt zoveel 
meer papier (een schriftelijke reactie van 115 
pagina's op de dagvaarding en een pleidooi 
van 31 pagina's is bepaald niet gebruikelijk) 
nodig heeft gehad om haar argumenten 
duidelijk te maken dan de belangenbehartiger 
van de NVPH. Is dit zwakte? Of zou er sprake 
zijn van een tactisch 'rookgordijn' van de 
advocaat van PostNL? Als je maar voldoende 
papier produceert, maakt niet uit of er onzin 
tussen zit, dan is de zaak al snel 'ingewikkeld' 
en daarmee ongeschikt om in kort gedingte 
worden behandeld. En intussen tikt de tijd ver
der in het voordeel van de grootste partij... 

Ons lijkt het van belang nu om strikt juri
disch verder te redeneren op de materie en 
verschillende niet juridische argumenten die 
zijn aangevoerd even terzijde te schuiven. Het 
gaat dus niet om de vraag 'of het langzamer
hand niet eens tijd wordt dat er na ruim elf 
jaar een einde komt aan de geldigheid van de 
guldenzegels' of 'dat we het hadden kunnen 
zien aankomen' of zelfs 'de leden van de NVPH 
zijn speculanten' en 'verzamelaars kopen 
postzegels om te verzamelen en niet om te 
frankeren'. Nee, het gaat er nu om of het mag 
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zoals het dreigt te gaan. Mag PostNL de gul
denzegels intrekken zonder omruilmogelijk
heid en met een zodanig beperkte resterende 
gebruiksperiode dat bezitters van voorraden 
die onmogelijk nog zonder verlies kunnen weg 
krijgen? Daar gaat het nu om. 

Opvallend is dat PostNL haar besluit tot 
beëindiging van de guldenzegels niet echt 
inhoudelijk toelicht. Ze sleept er wel een aantal 
randgegevens bij, maar gaat niet in op de 
civielrechtelijke kant van de zaak. Dat doet 
de advocaat van de NVPH onzes inziens vele 
malen beter. Verder is het weinig sierend dat 
PostNL het zoekt in haarkloverijen over welke 
BV nu precies de postzegels heeft uitgegeven 
en of de NVPH dus wel de juiste BV aanspreekt, 
wie de NVPH nou eigenlijk vertegenwoordigt, 
en dergelijke. Kinderachtig en een grote 
partij als PostNL onwaardig! De stelling van 
PostNL dat de NVPH er alleen maar op uit is 
haar toekomstige handel voort te zetten is 
een tendentieuze slag in de lucht en getuigt 
van weinig respect voor de overkoepelende 
organisatie van de Nederlandse postzegelhan
del bij wie PostNL toch een groot eigen belang 
heeft. De doelstellingen van de NVPH zijn wel 
wat ruimer dan het in stand houden van de 
guldenhandell 

De procedure 
De procedure is door de NVPH aangespan
nen tezamen met een postzegelhandel (die 
handelt in frankeergeldig materiaal) en een 
verzamelaar. De vordering van de NVPH wordt 
ingesteld in haar hoedanigheid als belangen
vertegenwoordiger. In het recht is die moge
lijkheid pas enkele decennia geleden erkend, 
voordien gold dat een eiser alleen voor zijn 
eigen belang naar de rechter kon. Voor het 
optreden als belangenvertegenwoordiger 
gelden echter wel diverse formele eisen. On
derdeel van de juridische haarkloverij was de 
vraag of de NVPH wel aan al die eisen voldoet. 
In de procespraktijk wordt die discussie nogal 
eens ondervangen door naast de belangenor
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ganisatie als eiser ook nog één of meer andere 
eisers met een concreet eigen belang op te 
voeren. In dit geval dus een postzegelhandel 
en een verzamelaar. Maar hier heeft de NVPH 
toch wel een steekje laten vallen. Rondom de 
postzegelhandel ontstond discussie, onder 
meer nu haar 'accountant' geen 'accountant' 
bleek te zijn, terwijl ten aanzien van de verza
melaar vooralsnog niet voldoende duidelijk 
leek te zijn gesteld dat deze überhaupt gul
denpostzegels in bezit heeft (een belang moet 
wel aangetoond worden!). 
Daartegenover voerde PostNL aan haar zijde 
de verwarring op door twijfel te zaaien over 
de vraag wie nu binnen haar concern eigenlijk 
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gedaagd had moeten zijn. Een flauw argu
ment, maar juridisch niet onbelangrijk en op 
het eerste oog niet duidelijk een onterecht ver
weer. In de bodemprocedure overigens prima 
te pareren door gewoon beiden (de conses
siehouder en de postvervoerder, zijnde aparte 
rechtspersonen) te dagvaarden. 

Wat zegt het recht over een postzegel? 
De juridische kern van de zaak werd naar onze 
smaak goed weergegeven in de betrekkelijk 
beknopte processtukken van de advocaat 
van de NVPH. Deze geeft aan dat de post
zegel een bewijs van vooruitbetaling is van 
een vervoersdienst die later wordt afgeno
men. De vervoersovereenkomst wordt  dat 
staat buiten discussie  pas gesloten bij het 
aanbieden van een poststuk. De aankoop 
van de postzegel is een zogenoemde voor
overeenkomst, waarin de postvervoerder de 
verplichting op zich neemt om te gelegener 
tijd die postzegel als bewijs van betaling te 
accepteren, ongeacht op welk poststuk of voor 
welke vervoersdienst en ongeacht de vraag of 
de aanbieder van het stuk ook de koper is van 
de postzegel. 
De wet regelt nagenoeg niets op het punt van 
de vraag wat een postzegel nu eigenlijk is. Re
levante rechtspraak over die vraag is er (nog) 
niet. De enige literatuur is een boekje van prof. 
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). Valkhoff uit 1952 (nota bene uitgebracht 
in de serie 'Publicaties van de posterijen, 
telegrafie en telefonie' door een voorganger 
van PostNLl), die de juridische benadering van 
de NVPH lijkt te onderschrijven. Opmerkelijk is 
dat PostNL nauwelijks iets inbrengt tegen deze 
benadering van de NVPH en wellicht zelfs niet 
meer beschikt over het boekje van Valkhoff. 

Ofschoon in de procedure door de NVPH wel 
enkele malen wordt geciteerd uit het boekje 
van Valkhoff, is het opmerkelijk dat één be
langrijke passage niet wordt aangehaald. Op 
pagina 30 bevindt zich een paragraaf met de 
kop 'Intrekking van de postzegel'. Valkhoff 
schrijft dat een vergelijking met 'waardepa
pier' niet opgaat en dat de (toenmalige) wet 
geen aanknoping biedt, maar dat volgens een 
Duitse schrijver (Prof.). Kohier, 'Die Briefmarke 
im Recht', 1892) onder omstandigheden dit iets 
genuanceerd kan liggen. Vervolgens schrijft 
Valkhoff: "Wel wordt, indien een postzegel 
buiten gebruik wordt gesteld, het publiek, zo 
enigszins mogelijk, gedurende een ruim tijd
vak in de gelegenheid gesteld om de bulten 
gebruik gestelde zegels op te gebruiken en zo 
nodig nog gedurende een bepaalde beperkte 
tijd de mogelijkheid geboden om de niet meer 
geldige postzegels tegen geldige exemplaren 
om te wisselen.". 

Aangevoerde argumenten 
De vaststelling van wat een postzegel in juri
dische termen nu eigenlijk is, biedt vervolgens 
aanknoping om de standpunten van partijen 
nader onder de loep te nemen. 
De NVPH komt met de stelling dat in het 
verleden de postzegels zijn verkocht met de 
mededeling dat de geldigheid onbepaald 
is, dat tot 2011 in de algemene voorwaarden 
was geregeld dat bij ongeldig verklaring de 
zegels konden worden ingeruild en dat naar 
algemene rechtsbeginselen een ongeldig ver
klaring best mogelijk was maar alleen tegen 
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hantering van een redelijke termijn en/of een 
termijn voor inruil. 

PostNL gaat ook op die juridische benadering 
niet echt in. Met name door de wijziging van 
de algemene voorwaarden in 2011, waarin de 
omruilregeling vervalt, laadt PostNL de schijn 
op zich dat hier sprake is van een doelbewuste 
actie (of zoals de advocaat van de NVPH het 
stelt: 'er is voorgesorteerd'). 

PostNL voert de nodige argumenten aan die 
wat ons betreft langs de materie heen gaan 
en de juridische essentie niet raken. Dat kan 
processtrategie zijn, maar het kan ook zijn 
dat PostNL geen goede argumenten heeft. De 
bodemprocedure zal dit moeten leren. 
PostNL komt met een kunstmatig onderscheid 
tussen gebruikers van postzegels, verza
melaars en handelaren en spreekt over een 
primaire en secundaire markt. Kort door de 
bocht weergeven: in het betoog van PostNL 
lijkt het zo te zijn dat alleen de koper van een 
postzegel die deze koopt voor frankering ook 
het recht heeft deze op een brief te plakken als 
frankeerwaarde. Wie een postzegel later van 
een ander koopt doet dat voor zijn verzame
ling of uit speculatief doel, in ieder geval zou 
die opvolgende koper de postzegel niet meer 
als frankeerwaarde bedoeld hebben en dus 
ook niet meer mogen gebruiken. En wie de 
postzegel koopt voor zijn verzameling of de 
handel ook niet. Alsof aan een postzegel op 
een brief te zien is of deze door de oorspron
kelijke koper of een latere koper is opgeplakt! 
In het verlengde hiervan komt PostNL met een 
nogal onheuse bejegening van de NVPHleden 
door deze neer te zetten als speculanten. Een 
weinig verheffende benadering, die volgens 
ons niet relevant is voor de juridische vraag. 

PostNL stelt dat zij niet langer goed in staat is 
om de oude guldenzegels op echtheid te con
troleren en dat dit tot een grote schade heeft 
geleid, de recente uitspraak van de rechtbank 
Amsterdam (zie meinummer van Filatelie) 
geeft dat ook aan. Alleen al uit hoofde van 
fraudepreventie wil zij nu van de guldenzegels 
af. De NVPH is van mening dat dit een intern 
probleem is van PostNL en dat valse euro
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zegels ook niet altijd worden gedetecteerd; 
de recente fraudezaak betrof namelijk ook 
europostzegels. Bovendien noopt dit argu
ment met om de omruilmogelijkheid en/of een 
ruimere uitloopperiode uit te sluiten. 

PostNL schermt voorts nog met de meningen 
van betrekkelijk willekeurige derden (maar 
waaronder wei een NVPHlid) op internet en 
betrekkelijk 'gezochte' vooriseelden waaruit 
zou blijken dat de handelswaarde van gulden
zegels hoger zou zijn dan de frankeerwaarde. 
Op dezelfde manier wordt geshopt bij buiten
landse postdiensten en hoe deze omgingen 
met postzegels in de oude valuta na invoering 
van de euro: selectief en eenzijdig, want op de 
keper beschouwd meer een argument voor het 
standpunt van de NVPH. 

PostNL beroept zich op verjaring en verwer
king van recht: wie een postzegel koopt en 
hem langer dan 5 jaar niet gebruikt, ziet zijn 
recht verjaren, dan wel verspeelt dat recht. Dit 
verweer heeft meerdere kanten en zit alles bij 
elkaar ingewikkeld m elkaar; wij zullen het er 
bij houden dat ons inziens de NVPH duidelijke 
tegenargumenten heeft aangedragen. Hierbij 
IS onder meer te verstaan dat PostNL tot be
trekkelijk recent nog nooit gespeculeerd heeft 
op ongeldig verklaring en meerdere malen 
publiekelijk de geldigheid voor onbepaalde 
tijd heeft bevestigd. 

De beslissing 
Uiteindelijk besliste de rechter in kort geding 
dat de zaak te complex was voor een evident 
oordeel. Gelet op alles een niet onbegrijpelijk 
vonnis, maar daarmee voor de NVPH nog niet 
licht verteerbaar. 

50 c Briefkaarten en 
drukwerken m kaartvorm 

60 c Overige drukwerken 
tot en met 20 gram 

70 c Brieven tot en met 20 gram 
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Eén van de belangrijke argumenten in de 
uitspraak van de rechter is dat de NVPH maar 
een bodemprocedure had moeten aanspan
nen, omdat dit, gelet op de doorlooptijd (bij 
de Haagse rechtbank), dan waarschijnlijk vóór 
1 november 2013 al een uitspraak zou hebben 
opgeleverd. Of dat in deze zaak evident is, 
is de vraag. Wat wel parten lijkt te spelen, 
is dat de Amsterdamse advocaten in deze 
zaak mogelijk niet bekend zijn (geweest) met 
een 'pilot' bij de Haagse rechtbank om in 
bodemprocedures te komen tot een versnelde 
doorloop. De kort geding rechter lijkt aan te 
nemen dat deze zaak daarvoor dan in aanmer
king zou zijn gekomen, wat op voorhand niet 
zeker is. Daarnaast gaat de kort geding rechter 
niet in op het aangevoerde argument dat 
van een belangenorganisatie gevraagd moet 
worden om eerst in overleg te treden (terwijl 
PostNL dat overleg volgens de NVPH zou heb
ben vertraagd) en dat daarmee redelijkerwijs 
ook niet veel eerder een bodemprocedure 
gestart had kunnen worden. Maar toch: het 

nederland i 
niet starten van een bodemprocedure (zo 
nodig op geheel gelijke argumenten als in het 
kort geding, dus zonder heel veel inhoudelijk 
extra werk voor de advocaat) is een tactische 
keuze te zijn geweest, die achteraf bezien niet 
de beste was. Mocht er een bodemprocedure 
aanhangig zijn geweest en door PostNL in die 
zaak een vertragingstactiek zijn gevoerd, dan 
is maar de vraag of de kort geding rechter tot 
dit zelfde oordeel was gekomen. 

Over de zaak en de aangevoerde argumenten 
is nog veel meer te zeggen. In het bovenstaan
de hebben wij naar onze smaak een aantal 
aspecten uitgelicht, waarbij we zeker niet 
kunnen stellen de wijsheid in pacht te hebben. 
Wij kijken uit naar het verdere verloop van 
deze zaak en zullen u daarover wellicht in de 
toekomst nader berichten. Wordt vervolgd 
zullen we dan maar zeggen... 

Met dank aan het Museum voor Communicatie 
in Den Haag voor het beschikbaar stellen van 
het hier getoonde beeldmateriaal: proeven 
en ontwerpen voor twee belangrijke 'gulden
emissies': Juliana Regina en Crouwel. 

' Edwin Voerman is filatelist en Ben de Deugd is 
filatelist en advocaat. De auteurs zijn niet be
trokken geweest bij de hier besproken zaak. 
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TERUGGAVE 
CORRECTIEGEBIEDEN 

50 jaar geleden 

FRANS HERMSE, SITTARD 
Aß. I Het oorspronkelijk door Nederland gedamde 

gebied in Duitsland (afh: Wikipedia) 

Inleiding 
Na de Tweede Wereldoorlog 
ontstond er In ons land een 
heftige discussie over de com
pensatie van de menselijke en 
materële schade die de bezetters 
in Nederland hadden aangericht. 
Bepaalde groeperingen, onder 
wie konigin Wilhelmina, pleitten 
voor de annexatie van grote delen 
van Duitsland (afb. i). 
Hierbij waren er twee varianten: 
de daar woonachtige Duitsers 
zouden Nederlander moeten 
worden of ze zouden worden ver
dreven, zoals in delen van Polen 
en Tsjechowakije was gebeurd. 
De discussie in Nederland duurde 
geruime tijd. Tegenstanders 
van annexatie stelden dat men 
geen kwaad met kwaad moest 
vergelden en dat Nederland 
bij de annexatie een vergelijk
bare wandaad zou plegen als de 
Duitsers hadden gedaan. Ook de 
internationale politieke situatie 
veranderde ten gunste van Duits
land. Voor de geallieerden werd 

Afb. 2 Het Drostamht citen en omgeving 

Afb. 4 Het Drostamht Tudderen (Selfkant) 

Het is 50 jaar geleden dat de 

correctiegebieden Eiten en Tudderen werden 

teruggegeven aan Duitsland. 

Frans Hermse neemt u mee in deze boeiende historie. 

het steeds belangrijker West-
Duitsland in het westerse kamp te 
houden als tegenwicht tegen de 
Oost-Europese regimes. 

Overdracht van de correctie-
gebieden op 23 april 1949 
De term 'annexaties' mocht niet 
meer worden gebruikt: het wer
den 'grenscorrecties'. De Duits-
Nederlandse grens kende (en 
kent) inderdaad een zeer grillig 
verloop. Om dit te verhelpen werd 
een 19-tal grenscorrecties doorge
voerd. De meeste correctiegebie
den waren van geringe omvang 
en er woonden nauwelijks of geen 
Duitsers. Dit was niet het geval 

met de plaatsen Eiten, Tudderen 
en omgeving en Süderwick (bij 
Dinxperio). Deze telden in 1949 
resp. 3255,5665 en 353 inwoners, 
onder wie ook een aantal Neder
landers. 

Eiten en Tudderen 
Het plaatsje Eiten vormt een 
Duitse inham in Nederlands 
gebied en ligt ten noordoosten 
van het Gelderse Lobith-Tolkamer 
en ten westen van 's-Heerenberg 
(afb. 2). Ten oosten van de 
dorpskern van Eiten liggen de 
EIterberg en Hoogelten (afb. 3). 
Dit gedeelte maakt landschappe
lijk gezien deel uit van het 

Gelderse Montferland. De 
noordelijke grens van Eiten valt 
gedeeltelijk samen met de 
autoweg E35 / A12. De zuidelijke 
grens wordt gevormd door een 
voormalige zijtak van de Rijn, de 
Oude Rijn. Tudderen grenst in het 
westen aan Sittard, tegenwoordig 
de gemeente Sittard-Geleen 
(afb. 4). Het correctiegebied 
werd veelal Selfkant genoemd. De 
naam Selfkant is afgeleid van de 
Saeffelbeek die het gebied 
doorstroomt (vergelijk Zaankant). 
De grenzen van het gebied 
Selfkant waren nooit precies 
vastgelegd. Zo heet een kazerne 
bij Geilenkirchen (25 km van 
Sittard) Selfkantkazerne en was er 
tot 1949 een Selfkantbahn tussen 
Geilenkirchen en Tudderen. 
Tijdens het Nederlandse bewind 
heette het gebied officieel 
Drostambt Tudderen. Over de 
juiste schrijfwijze van deze 
plaatsnaam heerste nogal wat 
verwarring. Hij werd ook 
geschreven als Tuddern, met of 

Aß. 3 

Afb. 6 Landdrost Dassen steekt de vlag uit 
ter gelegenheid van de overname van het 

correctiegebied 

Aß.s 
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Afb. 8 Prenhriefkaart van Citen naar Zwolle met noodstempels Elten in 
kastje en datumstempel} mei I949 

^ »+|t 
/!ƒ(>. 7 Gecensureerde brief van Tuddern naar Rheidt (Did) met noodstempel 

I3SI949 Doorgangsstempel Maastricht I4.SI949 (achterzijde) 
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stempel Susterseel 31.7.63 

zonder Umlaut. In Duitsland 
schrijft men ook wel die Selfkant, 
maar de Selfkant is mannelijk 
(dus: der Selfkant). Leuk dat de 
Duitsers ook moeite hebben met 
het woordgeslacht. 

De overname van de correctie
gebieden 
De twee correctiegebieden 
werden betiteld als Drostambt, 
naar analogie van de voormalige 
Zuiderzeepolders. Aan het hoofd 
stond een Landdrost die aan
vankelijk rechtstreeks onder de 
ministervan Binnenlandse Zaken 
ressorteerde, later onder het pro
vinciebestuur. Als Landdrost van 
Elten werd benoemd dr. Adriaan 
Blaauwboer, die tevens Landdrost 
van de NoordOostpolder was. 
In Tudderen was het ambtsbureau 
gevestigd in de Neustrasse, thans 
Nr 16 (ajfb. 5). Tegenwoordig is 
er de praktijk gevestigd van de 
huisarts dokter Djajadisastra. Bij 
gelegenheid van de overdracht 
op 23 april 1949 stak Landdrost 
H.M.). Dassen er de Nederlandse 
vlag uit (afb. 6). Hub Dassen was 
voordien lid van de Tweede Ka
mer. Als geboren Heerlenaar kon 
hij met de nieuwe Nederlanders in 
het Limburgs communiceren, het
geen de onderlinge verhouding 
zeer ten goede kwam. Vanaf 1952 
was Dassen tevens burgemeester 
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Afb. 9 Portvrije kaart naar OudAlblas met kortebalk stempel 
Wehr 13.10.1949 

I' Aß. II Aangetekende brief van Elten 
■ naar Arnhem, voorzien van een 

aantekenstrookje LobithTolkamer en 
de noodstempels Elten en 2 mei 1949 

Aß. 12 Dienstbrief van 
het Drostambt Elten met 

kortebalk stempel 27.7.1949 

DIENST 
DKOSTAMBT ELTEN 

Voigiu. nai 
OE LANDDSOST 
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van Schaesberg en vanaf 1959 van 
Sittard. 
Het Drostambt kende geen 
gekozen gemeenteraad maar er 
kwam wel een informele 'raad van 
ouderen' bijeen. 

De post in de correctie
gebieden 
In diverse functies waren in het 
dorp Tudderen en de overige 
plaatsen in het gebied tien per
sonen bij de post werkzaam. Zij 
kregen de keuze om in Duitsland 
een nieuwe functie te aanvaar
den of op hun post te blijven. De 
medewerkers kozen er unaniem 
voor om voor de Nederlandse post 
te gaan werken. Een persoon ver
trok later alsnog. In Elten gaven 
de medewerkers er de voorkeur 
aan voor de Duitse post te blijven 
werken. 
Hun functies werden overgeno
men door Nederlandse PTTers. 

Hulpkantoorhouder werd de heer 
Lelie. Het kantoor was gevestigd 
aan de Bahnhofstrasse 5, thans 
Lofaithstrasse 7. 

In dienstorder nr 445447 van 13 
juli 1949 werd de postale structuur 
in de nieuw verworven gebieden 
aangegeven. Het hulpkantoor 
Elten ressorteerde voor de 
post onder het kantoor Lobith
Tolkamer en voor de telegraaf en 
telefoon onder Arnhem. 
De hulpkantoren Tudderen, Wehr, 
Höngen en Havert ressorteer
den onder Sittard, evenals het 
poststation Susterseel, dat in de 
Dienstorder als T&T werd vermeld. 
Verder waren er hulp telefoon
en telegraafstations in Milien en 
Wehrhagen (niet vermeld in de 
dienstorder), die onder Maas
tricht ressorteerden. 
Voor de Nederlandse postdienst 
werden rubber noodstempels 

vervaardigd. Voor het gebied 
Tudderen waren dit tweeregelige 
naam/datumstempels (afb. 7). In 
Elten kreeg men een naamstem
pel in kastje en een los datum
stempel (afb. 8). Volgens een 
zegsman van het voormalige 
postkantoor Sittard zouden de 
plaats/datumstempels voor het 
Drostambt Tudderen bij de firma 
Posthumus in Amsterdam zijn 
vervaardigd. In augustus 1949 
kwamen de gebruikelijke 
kortebalk stempels in gebruik 
(afb. 9). Susterseel kreeg eerst 
een kortebalk stempel dat later 
werd vervangen door een open 
balk stempel (afb 10). In Elten 
werden tijdelijk aantekenstrook
jes van LobithTolkamer gebruikt 
(afb. 11). In Wehr werd tijdelijk 
een Duits aantekenstrookje 
gebruikt. Het noodstempel van 
Elten werd vervangen door een 
kortebalk stempel (afb. 12). 



De twee T & T stations Wehrhagen 
en Milien waren gevestigd in 
kruidenierswinkels (afb. 13*14)-
Het postStation Süsterseel was 
gevestigd in het café-restaurant 
Limberger (afb. 15), thans 'Zur 
alten Post'. Het hulpkantoor te 
Tudderen was generaties lang in 
handen van de familie Hochsten-
bach (afb. 16). Het kantoor te 
Höngen werd tijdens de oorlog 
ernstig beschadigd en geplun
derd. Het was gevestigd in het 
huis met de topgevel (afb. 17, 
links boven). Van de R.K. kerk 
bleef alleen de abcis over (afb. 17, 
links beneden). Voor het 
hulpkantoor Havert werd in de 
Nederlandse tijd een geheel 
nieuw huis met kantoorruimte 
gebouwd (afb. 18). 

De teruggave van de 
correctiegebieden op 1 
augustus 1963 en daama 
De overdracht van de postinstel-
I Ingen werd van tevoren door de 
Nederlandse en Duitse postauto-
riteiten goed voorbereid. Zo werd 
o.a. afgesproken dat Nederlandse 
postwaarden nog enige tijd 
werden gedoogd, maar niet met 
een Duits stempel werden ont
waard (afb. 19). Ook op landelijk 
niveau was de overdracht ruim 
van tevoren besproken. Op 31 juli 
1963 tekende Landdrost Dassen 
de overdracht van het Drostambt 
Tudderen aan Oberkreisdirektor 
Dr. Kohlschütter en Regierungsas-
sesor Dr. Braun (afb. 20). In Eiten 
had een vergelijkbare handeling 
plaats. 
Enige tijd na de overdracht wer
den de plaatsen in het correctie

gebied Tudderen, met het Duits 
gebleven Saeffelen, samenge
voegd tot de gemeente Self kant 
(afb. zi). Deze telt momenteel 
10.300 inwoners, waarvan 30% de 
Nederlandse nationaliteit bezit
ten. Eiten (ca. 4400 inwoners) 
maakt tegenwoordig deel uit van 
de gemeente Emmerich am Rhein. 

Noten 
'). N.P. De Koo 1881-1960, grafisch 
ontwerper en interieurarchitect, 
Auteur:Peter van Dam 2008 

Literatuur 
1 Tim Terhorst:'Als wir bei Holland 

kamen', Eiten unter niederländi
scher Auftragsverwaltung 1949-
1963. Vortrage zum Karl-Heinz-
Tekath-Fórderpreis 2008, p . 15-44. 
Verlag des Historischen Vereins für 
Geldern und Umgegend e.V. 

2 F.S.j.G. Hermse: Nat. Postzegelten-
toonstellmg Limphila '89: 
De Seifkant, een Limburgs stukje 
Duitsland 1949-1963 

3 F.S.J.G. Hermse: Der Seifkant, ein 
Limburgisches Stückchen Deut
schlands 1949-1963, vertaling: Leo 
de Visser. Sonderdruck NR. 29 der 
Briefmarkenfreunde Düsseldorf E.V. 

4 Bert van Marrewijk: Em Stuckchen 
grösser, niederländisch-deutsche 
Grenzkorrekturgebiete. DBZ SE 
9/2009 Seite 22-23 und DBZ SE 
to/2009 Seite 20-21, Übersetzung 
Hans-Walter Hönes 

Afb. 13 De kruidenierswinkel van de familie Brandts 
in Klein Wehrhagen 

Aß. I« De eigenaar Fehlen als 
schutterskoning van Milien. 

Aan de muur het wapenbord 
'T £. T-station' naar een 

ontwerp van N.P. de Koo'). 

Afb. 16 hulpkantoorhouder 
Hochstenhach Sr voor zijn 
kantoor met links de handkar 
waarmee de post naar het 
voormalige smalspoorstation 
werd vervoerd 

H e r r n 
Georg Lohiiiann 
E i t e n 
Haus Kuckucksdalil 

Aß. 18 De postbode Severms 
vertrekt van het kantoor 

Havert voor zi/n bestelronde 

Aß. 17 De Kirchstrasse in Hangen na de Tweede Wereldoorlog 
HUIS met puntgevel is het voormalige postkantoor 

Aß. 13 Plaatselijke brief 181963 met Nederlandse postzegel, gebruik 
toegestaan maar niet gestempeld met Duits stempel Clten 

%~^. 
^tgf*^ 

GEMEINDE 
SELFKANT 

Ge relnöe aar 
Bunaesrepublik 

060 ÏAfb. 21 De gemeente Selfkant, 
\ de meest westelijke plaats in 
! Duitsland 

van de overdracht tn Tudderen op }ijult 1963 



Verzilver uw goud! 
De goudprijs en zilverprljs 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! 

Z, goudwisselkantoor 
www.goudwis5elkantoor.nl 

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

Goudwisselkantoor 
• ru im 25 iaar ervaring in qoud, zilver en munten 

. een deskundige en vri jbl i jvende taxat ie 
. contante betaling of indien gewenst per bank 
. discrete ru imte voor de taxat ie 
• advies in het beleggen van goud en ziwer 
. m e e r dan 50 locaties door heel Nederland 

* 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 

ioudwisselkantoor.nl facebook.com/ 

Alkmaar 
Kanaalkade 24 
T 072-5117542 

Alphen aan den Rl]n* 
Van Boetzeiaerstraat 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 
Orthenseweg 10 
T 073-6100946 

Den Haag 
Valkenbosplein 1 
T 070-3615384 

Dordrecht 
Johan de Wittstraat 166 

T 078-6135115 

Eindhoven 
Leenderweg150 
T 040-2122297 

Emmen 
Weerdinqerstraat 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 

Zaandam 
A F de Savornm 

T 075-6141461 

Zwolle 
Thomas è Kempisstraat 

T 038-4543302 

Hoofdkantoor 
Klaaswaal 

Industrieweg 13 
T 0186-571366 

http://www.goudwis5elkantoor.nl
http://ioudwisselkantoor.nl
http://facebook.com/


HET MILITAIR WIELRIJDERS 
DEPOT GOUDA 
(gedurende de periode 1914-/918) 

RIEN DE JONG, WADDINXVEEN 

Gouda: gamizoensstad 
Op 25 oktober 1799 werd het pest
huis opgeheven en als kazerne 
(afb, 1) mgericht. In verband met 
de plaatselijke schermutselingen 
tussen oranjegezinden en patriot
ten verbleef er al sinds 1787 een 
bataljon militairen in Gouda. Deze 
kregen m de kazerne onderdak. In 
1815 werd het loe bataljon van de 
nationale militie ondergebracht 
in de stad en tot 1922 zou er een 
bataljon infanterie in gelegerd 
blijven. 

Oorlogsdreiging en mobilisatie 
Na de moord op 28 juni 1914 

Gouda kent een lange traditie als garnizoensstad. 

In 1614 kwam een 'lang en luchtig pesthuis' gereed 

tegen de bouwsom van f 16.000. 

te Serajevo op de Oostenrijkse 
troonopvolger, aartshertog 
Frans Ferdinand en zijn gemalin 
Sophia en de daardoor ontstane 
internationale 'explosieve' situ
atie, kondigde onze regering op 
31 juli de mobilisatie af. In Gouda 
was het 2e Bataljon van het 15e 
Regiment Infanterie (215RI) 

gelegerd. Nadat dit bataljon op 
1 augustus op oorlogssterkte was 
gebracht, vertrok het de dag 
erna naar Oegstgeest om daar 
tot i9t9 deel uit te maken van 
de Kustdivisie. Hun plaats werd 
ingenomen door de leden van het 
Opleidingsbataljon Wielrijders. 

; De Goudse 
kazerne ten tijde 
van de Eerste 
Wereldoorlog 

In navolging van andere landen 
was er in ons land in 1894, uit toen 
bestaande eenheden militairen, 
een Korps Wielrijders geformeerd. 
De opleiding was in het begin in 
handen van het Regiment Grena
diers en jagers in Den Haag. Later 
ook bi) het 4e Regiment Infanterie 
in Gouda en het 7e Regiment In
fanterie in Amsterdam. Vanaf 1897 
had elk regiment organiek twintig 
militaire wielrijders speciaal voor 
het berichtenverkeer (ordonnans
dienst). Deze 'fietsers' werden 
ook ingezet voor verkenning en 
beveiliging. 
In 1915 leidde het nieuw opge
richte Militair Wielrijders Depot in 
Gouda (afb. 2) vier compagnieën 
wielrijders op, die hun stand
plaats in de kazerne hadden. 
In 1917 werd het Wielrijders 
Muziekcorps te Gouda opgericht 
als onderdeel van het Militair 
Wielrijders Depot. Het eerste 
openbare optreden vond plaats 
tijdens de Nationale Legerdag te 
Leeuwarden op 17 augustus 1917. 
Het muziekkorps gaf veertien 
dagen later ook acte de presence 
tijdens de Nationale Legerdag te 
Gouda (afb. 3) 

Portvrijdom 
Op 27 augustus 1914 werd het door 
middel van een wet, artikel 24 
van de Wet op de regeling van 
de brievenposterij (daterend van 
1908), toegestaan om brieven 
tot een gewicht van 20 gram en 
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2 Dienststempel Militair 
Wielrijders Depot e Comp. 
Oouda met het normale 
Goudse PTT stempel 
gedateerd 711918 

3 Nationale legerdag 31 
augustus 1917 te Oouda. 

Speciaal voor die dag 
werd door militairen, als 

demonstratie van hun 
kunnen, een pontonbrug (een 

huzarenstukje voor die tijd) 
aangelegd in de IJssel bij het 

Tolhuis Het muziekkorps 
fietst over de pontonbtug. 



BRIEFKAART 
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(prent)briefkaarten door en aan 
militairen te verzenden zonder er 
een postzegel op te moeten plak
ken. De militairen moesten echter 
wel op de poststukken duidelijk 
aangeven, dat het om post van 
een militair ging opdat men 
gebruik kon maken van het recht 
op portvrijdom. Vervolgens werd 
het poststuk op het postkantoor 
afgestempeld met een zoge
noemd langebalkstempel (afb. 
4). Voor de post aan militairen 
werd op de plaats waar normaal 
een postzegel geplakt werd het 
woord militair door de afzender 
geschreven en uit de adressering 
moest duidelijk zijn dat de post 
bestemd was voor een militair 
(afb. 5) 

Veldpoststempel 
Al vanaf 5 augustus 1914 was de 
veldpost in werking getreden. On
der veldpost wordt verstaan een 
bijzondere postdienst, met het 
doel om - met inachtneming van 
de militaire eisen van geheim
houding - de verzending van 
post aan en van militairen zoveel 
mogelijkte bespoedigen. Vanaf 
medio augustus 1914 draaide de 
veldpost al op volle toeren. 
In 's Gravenhage was de Hoofd
expeditie Veldpost gevestigd. In 
den lande waren drie expeditie
kantoren (A,B en C) en 13 veld
postkantoren (met de nummers 1 
tot en met 13) operationeel. 

Tenslotte 
Na het eindigen van de Eerste 
Wereldoorlog op 11 november 
1918 wordt het Depot Militaire 
Wielrijders in 1919 opgeheven en 
keert het 2e Bataljon van het 15e 
Regiment Infanterie weer terug in 
de Goudse kazerne. Deze eenheid 
wordt opgeheven in 1922 en de 
kazerne met het kazerneplein 
krijgen een andere, niet militaire, 
bestemming. Tijdens de op 28 au
gustus 1939 begonnen algemene 
mobilisatie wordt bepaald, zoals 
eerder in 1915 bepaald werd, dat 
het nieuw op te richten Militair 
Wielrijders Depot, vanaf septem
ber 1939 te Gouda gehuisvest zal 
worden. De manschappen van 

I-«. " . f verzonden 
4 Briefkaart 

door Militair, 
IzJBrugmans 
(handtekening) 
Korp(oraal) 
L(and). S(torm). 
Wielr Depot Gouda 
en afgestempeld 
op het Goudse 
postkantoor 
op 21 augustus 
igiS met een 
langebalkstempel 
met nummer 2. 

In de aanloop tot de 
Brievenbeurs / Filamania / 

GoldaCarta 
(18+19 april 2014 in Gouda) 

met het thema 
'De Eerste Wereldoorlog' is 
deze opwarmer de tweede 

in de reeks. 

S Prentbriefkaart 
verzonden naar de militair 

J. V. Adrichem van het 
24e Reserve (reservisten) 

Regiment II e Bataljon 
3e compagnie gelegerd 

(Troepen) m Zeeland. De 
kaart werd op het Goudse 
postkantoor afgestempeld 

op i oktober 1916 met een 
langesbalkstempel met 

nummers Het VELDPOST 12 
stempel op de kaart werd 

m Middelburg één dag later 
na aankomst geplaatst 
Het veldpostkantoor in 

Middelburg was in gebruik 
vanaf 26 juni 1916 voor de 

verwerking van de post 
bestemd voor de troepen m 

Zeeland. 
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de acht compagnieën worden 
ondergebracht in de Ambachts-
school aan de Graaf Florisweg. 
Geoefend wordt er in Reeuwij k en 
de school wordt gebruikt om er te 
eten en te overnachten. Tijdens 
de meidagen 1940 wordt een 
belangrijke bijdrage geleverd aan 
het militaire gebeuren in en rond 
Gouda. De monumentale gemet
selde zitbank in het Houtmans-

6 De monumentale 
gemetselde 

zitbank in het 
Houtmansplantsoen 

te Gouda ter 
herinnering aan het 

Wielrijders Depot. 

plantsoen (afb. 6) geschonken 
door het Wielrijders Depot aan de 
Goudse burgerij herinnert aan het 
verblijf van de militairen in Gouda 
van september 1939 tot juli 1940. 
Het Korps Wielrijders wordt in 
1946 opgeheven en daarmee komt 
een einde aan het tijdperk van het 
militaire rijwiel. 

Bronnen 
- Goudapost jubileumuitgave 2010 

(Het Militair Wielrijders Depot te 
Gouda tijdens twee Wereldoorlogen 
- G . A . Geerts). 

- Filatelie Informatief (de Nederlandse 
veldpost 1904-1918; Tien jaar voor
bereiding en vier jaar praktijk - ) . 
Voskuil) - Samsom uitgeverij Alphen 
aan den Rijn/Brussel -1981. 



OPKOMST EN TELOORGANG 
VAN NEDERUNDSE POSTKANTOREN 

Deel i: Gouda 
EISE EISMA, GOUDA 

I Oosthaven 56 m 2013 

Dicht bij huis 
Hoe begon het en waar eindigde 
het En omdat men ergens moet 
beginnen, koos de schrijver zijn 
eigen woonplaats Gouda 
Men moet ver terug m de tijd om 
op het punt te komen waarbij 
de postverzending met een 
kantoorgebouw aan land kwam 
Immers m de Middeleeuwen was 
pakket en briefpost over water 
gebruikelijker dan over land Een 
behoorlijk wegennet bestond 
met Maar wel de diep menselijke 
behoefte om elkaar documen
ten, brieven en producten toe te 
sturen En het waren aanvankelijk 
de (beurt)schippers die daar voor 
zorgden 

^ 
Nï 
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Nu de traditionele postkantoren zo goed als 

wegbezuinigd zijn en het enige contact met Tante 

Pos in boeken of sigarenwinkels plaats vindt, en 

de bezorging aan huis door een huisvrouw of een 

jongere uit de buurt wordt uitgevoerd, wordt het 

tijd om eens in weemoed terug te blikken. 

Gouda lag op het kruispunt van 
belangrijke noordzuid vaar
routes, of liever gezegd, de 
stad ontstond als vanzelf op het 
kruispunt van de vaarroutes 
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tussen Alkmaar, Amsterdam, 
Edam, Haarlem, Hoorn, Leiden en 
Medemblik Deze steden werden 
door Hollandsche ijssel. Gouwe, 
Oude Rijn, Braassemermeer, Haar
lemmermeer, het Spaarne en het IJ 
over water met elkaar verbonden 
Door de heffing van tolgelden en 

.ix^yt^stri^iL 
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ander oponthoud ontstond overal 
op die plekken onderweg bedrij
vigheid aan de wal Onderhoud, 
reparatie, vertier en bevoorrading 
zorgden bijvoorbeeld voor de 
groei van Gouda langs de haven 
Het was met name die Goudse 
haven, waarin men later een 
Oosthaven en een Westhaven on
derscheidde, en een vanzelfspre
kende plek waar de postvracht 
verdeeld en doorgezonden werd 
Langs Oosthaven en Westhaven 
kwam de post m Gouda dus 'aan 
de wal' 

Oosthaven 
Een eerste pand werd rond 1751 
m gebruik genomen aan de 
Oosthaven Men zegt op nummer 
56 Maar niets aan het thans m 
2013 nog bestaande gebouw wijst 
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3tt Briefomslag van Gouda naar Haarlem 1803 Posthoornstempel Couda P 3b Complete brief van Couda (1845) naar Kuilenburg (thans Culemborg) 



daarop. Aanvankelijk waren de 
panden niet genummerd maar 
werden kenbaar gemaakt door ze 
een naam te geven. Het huidige 
nummer Oosthaven 56 (afb. 1) be
stond al in 1632 en heette toen 'De 
Roos', omdat een geboetseerde 
witte roos als herkenningspunt 
in het stucwerk van de gevel was 
aangebracht (afb. 2) en eigen
dom was van een rijke dame die 
op het woestijnachtige eiland 
Aruba rozen kweekte... je moet 
maar op het idee komen. Maar of 
de post er toen al aan land kwam 
blijft schimmig. Waarschijnlijk 
gebeurde dat later. In een andere 
bron wordt gewag gemaakt van 
de samenvoeging van de num
mers 56 en 57 waarbij de namen 
'De vergulde Snuyter' en 'De 
dimmende Leeuwen' worden ge
noemd. In 1768 kreeg het gecom
bineerde pand een zware gootlijst 
met rijk gesneden Lodewijk 
XV-consoles. Er waren ooit een 
bierbrouwerij, een flesbeslager en 
een hekelarij (vlasbewerking) in 
gevestigd. 
Hoeveel beambten er aangesteld 
waren toen de post er zijn intrek 
in nam is niet bekend, maar er 
was in ieder geval één hoofd
commies en de commies lacobs 
die zich bij het stadsbestuur be
klaagde over zijn moeilijke dienst, 
waarvoor hij per jaar slechts vijf
tig gulden ontving plus kost en 
livrei. Hij had wel enigszins recht 
van spreken want de hoofdcom
mies, zijn directe baas, verdiende 
het tienvoudige! 
Hun taak was het om de aange
voerde post die per trekschuit, 
diligence en ruiter aankwam, aan 
de wal te sorteren, te distribueren 
en vervolgens door te zenden 
naar hun bestemming. Binnen de 
stad Gouda werd de post bezorgd 
door bodes die door het stads
bestuur waren aangesteld. Ook 
in die diensten diende commies 
lacobs mee te draaien. Zijn beklag 
had overigens wel succes, want 
zijn jaarsalaris werd opgetrokken 
naar vijf-en-zeventig gulden per 
jaar! Een verhoging van vijftig 

procent, wat een bonuspercen
tage betekende waar een huidige 
bankdirecteur best tevreden mee 
zou zijn... 
Het pand aan de Oosthaven 56 
was, zoals dat met panden waar 
een groeiend bedrijf in gehuisvest 
is gewoonlijk gebeurt, al spoedig 
te klein zodat in de directe 
omgeving naar uitbreiding werd 
gezocht in allerlei huurpandjes 
die de efficiency echter niet ten 
goede kwam. 

Staatspostdienst 
In 1752 werd het postbedrijf, dat 
tot die tijd in handen van particu
lieren en plaatselijke overheden 
was, een staatspostdienst. Intus
sen had het transport per schip 
en paardenkoets concurrentie 
gekregen -en veel later- van de 
trein, terwijl ook het zich uitbrei
dende wegennet zijn steentje 
bijdroeg. 
In 1799 werden de postbedrijven 
'nationaal' verklaard, waarbij 
Gouda werd ingedeeld in het 
Derde Departement onder leiding 
van de burger A.Gevers. 
Toen Lodewijk Napoleon in 1806 
het bestuur overnam in de Noor
delijke Nederlanden reorgani
seerde hij opnieuw de postdienst 
waarbij Gouda in het Tweede Ar
rondissement viel. Het personeel 
bestond toen uit een hoofdcom
mies die 700 gulden per jaar 
verdiende plus 150 gulden voor 
huishuur en voor vuur en licht nog 
eens 100 gulden. Daarnaast wa
ren er een assistent (468 gulden 
per jaar) en een besteller waarvan 
het salaris in de archieven niet 
genoemd wordt. Maar reken er 
maar op dat het een schijntje was! 
(afb. 3a+b) 
Het duurde daarna nog bijna 
honderd jaar voordat de eerste 
postzegels verplicht werden 
gesteld, (ingaande 1-5-1877). De 
ambtelijke molens draaiden ook 
toen al zeer traag. 

Noodgodskapel 
In 1871 maakte de gemeentearchi
tect van Gouda, op verzoek van 

S Postkantoor Westhaven (kaart uit 1918) 

de minister van financiën, een 
ontwerp voor een nieuw pand aan 
de overkant van de Oosthaven: de 
Westhaven (afb. <i). Op die plek 
waren toevallig ook twee woon
huizen te koop. 
Het is niet bekend of het pand 
aan de Oosthaven toen nog dienst 
deed als de voorloper van het 
nieuwe pand dat aan de overkant 
verrees. Dat is echter aannemelijk, 
maar zoals al opgemerkt te klein 

4 West en Oosthaven m 2013 

geworden voor de uitdijende 
dienst. Hoe dan ook, aan de West
haven werden twee huizen aange
kocht, gedeeltelijk afgebroken 
en samengevoegd tot een geheel 
nieuw pand, onder huisnummer 
37. De staat was eigenaar en de 
gemeente huurde het. (afb. 5) 
In 1872 werd het gebouw opgele
verd voor de bouwsom van 21.484 
gulden. 
Omdat de naam is blijven voort
bestaan is het interessant om te 
weten dat vóór de twee afgebro
ken woonhuizen op die plek een 
kapel (1380-1574), de zogenoem
de 'Noodgodskapel' stond. Het 
nieuwe kantoor verrees namelijk 
op de hoek van de Westhaven en 
de Lange Noodgodsstraat (afb. 
6*7). Die naam verwijst vandaag 
nog steeds naar de kapel die daar 
gebouwd werd nadat men de ver
schijning van Onze Lieve Vrouw 
ter Nood Gods in het water van de 
haven had waargenomen, en was 
voornamelijk bestemd voor de 
schippers die de stad aandeden. 
In de kapel stond een Noodgods-
beeld, voorstellende Maria met de 
stervende )ezus op haar schoot: 
een god in nood dus, waarmee 
het niet meer goed kwam, in 
ieder geval niet met de kapel... 
Men zegt dat het eikenhouten 
beeld in de kapel een wonder 



T De hoek Westhaven-Korte 
Noodgoässtraat 

6 Westhaven 37 in 2013 9 Dakconsole Westhauen 37 

teweegbracht toen de toenmalige 
houten huizen en schepen eens in 
brand vlogen, geen zeldzaamheid 
overigens in die tijd. De priesters 
haalden het beeld als de bliksem 
uit de kapel en brachten het op 
de plaats des onheils. Het vuur 
doofde direct met dank aan de 
god in nood die op zijn beurt ook 
hielp m tijden van aardse schip-
persnood. 
De kapel werd in 1574 afgebroken. 
Alle branden waren blijkbaar 
geblust. Op die plek dus verrees 
in 1872, na afbraak van de beide 
stenen huizen van na de kapel 
-bijna driehonderd jaar later-
het nieuwe postkantoor aan de 
Westhaven (afb. 8). Helaas heeft 
het wonder zich m 1998, toen het 
gebouw zijn functie verloor, met 
herhaald. God en Maria waren 
niet tegen economische branden 
opgewassen... 

Westhaven 
Ik vond een bijzonder aardig 
verslag over het nieuwe Goudse 
postkantoor aan de Westhaven in 
het blad 'Post en telegraafwereld'. 
Uit 1915; 
'Hoewel de ingang van de wo
ning in een zijstraatje is gelegen, 
kan van het rijksgebouw toch 
gezegd worden dat het, met 
uitzicht op de Westhaven, zich 
op de fraaiste en drukste stand 
van Gouda bevindt. 
De kantoorlokalen zijn over het 
algemeen van voldoende grootte, 
doch het telefoonlokaal is beslist 
te klein en zal daarom worden 
uitgebreid. De wachtkamer en 
vooral het loketfront bieden het 
publiek weinig ruimte. 
De ambtswoning met 8 kamers, 
waarvan 2 en suite. Is rum en 
gerlefelljk. De kelder Is goed en 
droog doch de zolder is naar 
verhouding van het gebouw zeer 
klein. Er Is gas-en waterleiding. 
Het tuintje Is bijzonder klem en 
alleen over verschillende platten 
te bereiken. Een ruim plat biedt 
op zomeravonden een heerlijk 
zitje. 

Couda Is gelegen aan den IJssel 
en de Couwe. De omstreken zijn 
vlak en bieden weinig afwisse
ling 
De bevolking is vriendelijk en 
vrolijk. Van de verschillende 
godsdienstige gezindten is de 
Hervormde kerk de meest over
wegende. 
Het personeel: 1 directeur, 1 

commies, 2 hulpcommlezen, 5 
klerken, 6 loketbedienden, 4 
loketbedienden in opleiding 4 
hulptelefonisten, 2 helpsters, 1 
hoofdbesteller, 3 kantoorkler
ken en 26 bestellers. Bovendien 
zijn er over de stad verspreid 8 
hulpkantoren.' 

Het statige pand aan de West

haven nummer 37 staat er nog 
steeds. Er is een kantoor m geves
tigd dat mets met het postverle-
den heeft. (Recruitment & talent 
development) 
Voor wie er interesse in heeft: op 
de site van Rijksmonumenten 
staat vermeldt dat het statige 
gebouw een brede, ten dele ge
pleisterde lijstgevel heeft met vijf 
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8 Stempel en 
handtekening van 

de directeur van 
het postkantoor 

(briefkaart, 1892) 

DIRECTEUR 
VAN HET 

POSTKANTOOR. 
GOUDA 

^ , j-^i^-ju-j jjj-a4uag-'JVmj4J..aij, 

loAdreskaart 
1912 van Gouda 
(verzonden door 
de firma Knoors 
i Co -een der vele 
kaasbedri/ven-) 
naar Bulgarije 



vensterassen met hoekblokken 
en gebakken consoles onder de 
kroonlijst (afb. 9). 
Op de zijgevel van het gebouw 
staat dus het naambordje dat 
verwijst naar de vroegere kapel 
op die plek, de Noodgodskapel. 
Nog altijd een opmerkelijke naam, 
die nieuwsgierigheid opwekt. 
(afb. 10) 

Herinnering 
Ik herinner me in dit verband een 
aardig voorval uit de tijd dat het 
kantoor nog volop functioneerde 
in de zeventiger jaren van 1900. 
Op een dag kwam één van mijn 
toenmalige werknemers met op 
tijd op zijn werk. Pas in de loop 
van de ochtend bleek wat er 
met hem gebeurd was. Met zijn 
slaperige kop was hij met zijn 
auto, komend vanuit de Lange 
Noodgodsstraat, te laat met zijn 
draai linksaf meteen na de brug, 
de Westhaven opgegaan. Tot zijn 
grote schrik en die van het dienst
doende postpersoneel stond hij 
zomaar met zijn auto voor de 
balie... bij wijze van spreken dan. 
De schade aan het personeel viel 
reuze mee, maar de pui, en ook 
zijn auto, hadden er behoorlijk 
van langs gekregen. 
'Waar komt u nou zo opeens 
vandaan meneer,' riep een ont
stelde ambtenaar. 'Het lijkt wel 
of u regelrecht uit de hemel komt 
vallen.' 
'Nou nee meneer, ik kom gewoon 
vanuit de Lange Noodgodsstraat,' 
zei mijn danig geschrokken 
werknemer. 
'Dan is de Lange Noodgodsstraat 
dus net wat te lang voor u ge
weest,' antwoordde de ambtenaar 
gevat. 

BEWIJS VAN BEVOEGDHEID 
VOOR 

1. Om gedurende het .. /Lr 
kwartaal van 193 ^, gedurende de 
uren, waarop het kantoor voor het 
publiek is opengesteld, de voor hem/ 
haar bestemde stukken ten post
kantore te L,^,.rttt:%i%a3tlis«. 
na aankoms<'van elke post af te 
halen of te doen afhalen. 
2. -Om-gedwonüehiHjaAi lOi 
voor hem/haarJjeetefrfSeaangetee-
kfndf BtTTEFftnnftiilmli'ii iiPinlifPn 

afhateir op hel BIJKAN II 
DOSteriigB^POsTAGiNTs CHAP 

BewijS van 
bevoegdheid 
voor het afhalen 
van poststukken 
bestemd voor 
N V v/h Van 
lanen en Verstoep 
(aannemers) m het 
eerste kwartaal 
van 1936. 

DEZE KAAR-- ..jINDIENHET 
VERSCHULDIGDE RECHT DOOR MIDDEL VAN 
EEN FBANKEERZEQEL OP DE KAART IS VER. 

ANTWOORD. 

En mijn werknemer laconiek: 'Het 
was ook maar een nood god!' 

Pantserglas 
Men had ook aan een brutale 
roofoverval kunnen denken. Maar 
de gedachten daaraan vatten pas 
post bij de posterijen tijdens de 
verbouwing in 1981. De vier loket
ten werden toen voorzien van 
twee centimeter dik pantserglas. 
Na een overval op een groot 
postkantoor in Den Haag, waarbij 
een lokettist werd neergeschoten, 
was onder het personeel in het 
land grote onrust ontstaan, zodat 
de operatie pantserglas versneld 
werd doorgevoerd. 
Desondanks werd het kantoor aan 
de Westhaven in maart 1993 toch 

overvallen door 2 mannen met 
vuistvuurwapens en een mes. Het 
personeel kwam met de schrik 
vrij maar de omvang van de buit 
is nooit bekend gemaakt. ('Dat 
pantserglas heeft ons ongeveer 
50.000 gulden gekost indertijd,' 
zei de directeur verongelijkt. 
'Komen ze toch nog binnen!') 

Weer te Itlein 
Ook het gebouw aan de Westha
ven werd op den duur te klein, 
zodat men besloot een geheel 
nieuw gebouw te plaatsen aan de 
Ridder van Catsweg/Ronsseweg. 
In 1985 werd het pand aan de 
Westhaven zodoende naar de la
gere 'categorie 2, kantoor zonder 
bestelling' gedegradeerd, maar 

II het 'nieuwe' en 
weer afgebroken 
kantoor aan 
de Ronsseweg 
(krantenfoto) 

bleef nog tot 1998 in functie. 
Het nieuwe gebouw aan de Ridder 
van Catsweg/Ronsseweg was 
een lelijke blokkendoos (afb. 11) 
van 'normaalwanden' dat het 
niet lang heeft volgehouden. In 
2011 werd het volledig afgebro
ken, samen met de vertrouwde 
serviceverlening van Tante Pos... 
Op die plek, waar ook een kerk 
stond van zwaar gereformeerd 
gehalte, staat nu een reusachtig 
flatgebouw voor senioren. 
Tante Pos is daar ingetrokken... 
want als zelfstandig wonende 
m een riant kantoor met boven
woning (acht kamers!) is tante 
afgedankt. 

In 1943, midden in de oorlog 
waren er ook al eens plannen om 
het gebouw aan de Westhaven op 
te doeken. In de Jeruzalemstraat 
werd toen een monumentaal 
pand, het zogenoemde Collatie-
huis afgebroken ten behoeve van 
een nieuw postkantoor... maar 
dat IS er nooit gekomen! De oor
log, Duitsers, Jeruzalem, het was 
ook niet te combineren. 
Dan maar liever een noodgod 
wiens kapel je ongestraft af kon 
breken! 

Geraadpleegde bronnen: 
•Bibliotheek Gouda 
• Streekarchief 
• Rijksmonumentenregister 
• Krantenarchieven 
• Museum voor Communicatie. 
• Eigen naspeuringen en foto's 
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Fout gelezen 
Waarschijnlijk had men iets te 
snel de (Franse) tekst gelezen die 
voorkomt op de omslag met de 
zeven transparanten waarop een 
afbeelding van alle opdrukken. 
(afb. 20) 
Daar staat niet te lezen dat de 
transparanten niet aan de hand 
van originelen werden aange
maakt, maar van voorbeelden 
aangebracht op karthotheekkaar
ten. Intussen werden heel wat van 
deze kaarten teruggevonden. Het 
gaat meestal om doorgeknipte 
briefkaarten van het postkantoor 
in kwestie. 
De tekst op deze omslag luidt 
"conservées sur FICHES au Musée 
Postal" (op karthotheekkaarten 
bewaard in het Postmuseum). 

Ingenleus 
Om te bepalen uit welke ge
meente een opdruk komt, volstaat 
het om de transparanten (afb. zi) 
over de zegel te leggen. Hier
voor werd een logisch systeem 
bedacht. 
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Dat de zegels met een overdruk van 10% (in verband Hoe moet het nu verder? 

met de verlaging van de tarieven met 10%) veel teweeg 

brachten zagen we al in het eerste deel van dit artikel. In 

dit afsluitende deel wordt er nog dieper op ingegaan. 

Het gaat altijd van het kleinste 
cijfer (1) naar groter. 
Vanaf type 299 bijvoorbeeld 
hebben we alle opdrukken met 
de % op dezelfde hoogte maar 
terug van klein naar groot. Na 
enige oefening komt men tot een 
gemakkelijke identificatie. 

Het verhaal (afb. 19 in deel 1) 
krijgt nog een staartje. 
In het Postmuseum werd de her
komst ervan aangeduid als zijnde 
Péruwelz (type 31) 
Dit kantoor deed de klus ook voor 
enkele andere, kleinere kanto
ren: Blaton, Harchies, Roncourt, 
Bonsecours. 
Sedert jaren kwam in mijn verza

meling een zegel voor met twee 
opdrukken.(afb. 22) 
Kon natuurlijk toeval zijn, maar 
ik had mij toch de vraag gesteld 
of het misschien om een dub
bel stempel ging, dus dat beide 
stempels te zelfder tijd waren 
aangebracht. 
Gestempeld m Bonsecours 6.11.46, 
is het wel degelijk een opdruk 
aangebracht door middel van de 
linotype van Péruwelz! Een span
nende ontdekking. 

133 Tub« 
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EERSTE PERIODE 
Men weet dat alles overhaast ge
reed moest zijn voor maandag 20 
mei, alle postzegels en postwaar
destukken moesten overdrukt zijn 
met10%. 
De waardevermindering moest 
ingeschreven worden in de 
boekhouding. Deze werd later 
uitgepluisd door Berlingin en 
Lejeune, die telkens het aantal 
waarden noteerden die aanwezig 
waren op 20 mei. 

Een voorbeeld. 
Het Waalse dorp Ensival bij 
Verviers, had een wel zeer kleine 
voorraad zegels, (afb. 23) 
Van de 2Fr (OBP 7240) zijn slechts 
36 stuks in zwart overdrukt. De 
rest werd violet overdrukt, dus 
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met gewone kantoorinkt. Van 
de iFrso (BPO 724N) werden er 
246 overdrukt, (zie verder de 
afbeelding). 
In deze eerste periode werd de 
voorraad overdrukt met het 10% 
type 47 en 138, voornamelijk met 
violette inkt. 
Deze zegels van Ensival zijn dus 
zeldzaam, tenzij iemand achteraf 
gevraagd zou hebben om zijn 
eigen zegels van een overdruk te 
voorzien. 
Bij de meeste van de afgebeelde 
zegels (afb. 24) staat onomstote
lijk vast dat zij niet alleen echt zi)n 
maar ook zeldzaam. 
Op de eerste rij ziet men vier 
exemplaren van Ensival op 
(uitgeknipte) stortingsbewijzen, 
dan volgen de zegels uit brieven 
geknipt  alle van het type 138
en nog drie zegels type 47. Een 
zeldzaam stukje postgeschiede
nis. 

TWEEDE PERIODE 
In de meeste kantoren droogde 
de voorraad al snel op en inder
haast moesten zegels uit Brussel 
gehaald worden, waar intussen 
grote hoeveelheden van 10% 
type 182 waren voorzien, (afb. 25) 
De verzamelaar dacht dat ook 
deze opdrukken een toekomst 
hadden als verzamelobject en dus 
werden er voorraden aangelegd. 
Dit formulier spreekt boekdelen. 
Op 3 juni levert de Afdeling Ver
zamelaars twee sets (zowel hand
als machineopdrukken) van de 
drie zegels in blokjes van vier. 
Nominaal: 8FR50 x 12 = to2 BEF. Te 
verminderen met tien procent: 
blijft te betalen 2x91,80. 
De cliënte had zo maar even twee 

duizend frank gestort om zoveel 
mogelijk verschillende types te 
bemachtigen. Desillusie alom. De 
Post retourneerde 1.816,40 met de 
laconieke opmerking dat zij met 
over meer verschillende waarden 
beschikte. 

DERDE PERIODE 
Uiteindelijk kwam de Zegeldruk
kerij in Mechelen klaar met een 
typografische opdruk. 
De zegels (OBP 724 R.S.T) waren 
geboren, (uitgifte vanaf 4 juni) 
Op het hierboven beschreven 
formulier komen ze voor met de 
aanduiding; 'surcharges ä la ma
chine', dus machinale opdruk. 
Deze zegels met typografische op
druk vallen eigenlijk bijna hele
maal buiten ons gebied maar ook 
deze zijn nauwelijks bestudeerd. 

VIERDE PERIODE 
Het opdrukken moest natuurlijk 
zo vlug mogelijk beëindigd wor
den en de eerste definitieve serie 
met de nieuwe tarieven verscheen 
op 14 juni 1946 (OostendeDover) 
met de waarden 1FR35,2FR25 en 
3FR15. Dit tarief zou van kracht 
blijven tot 15 december 1948. 

De kaart (afb. 26) werd verstuurd 
uit Antwerpen op 15.XII.1948, de 
dag van het einde van de Min Tien 
Procent periode. Een bladzijde 
van onze postgeschiedenis wordt 
omgedraaid. 
Alhoewel geschreven op 1 decem
ber, werd de kaart pas veertien 
dagen later verstuurd. De reden 
staat op de keerzijde (afb. 27) 
vermeld; 
"Stamps were postponed until 
15th of dec. Due to changes in our 
postal rates". 
Aankomst in Australië op 24 
december. 

DE POSTWAARDESTUKKEN 
Volgens de dienstorder dienden 
naast de courante zegels van 
1FR50,2FR en 5 FR, ook de aanwe
zige briefkaarten verminderd te 
worden met tien procent. 
Dat bleek meestal een moeilijke 
klus en men moest zich redden 
met het bijplakken van allerlei 
kleine waarden, die dan ook met 
dezelfde '10%' overdrukt werden. 
(afb. 28) 
Het enorme succes van deze 
'postkaarten' zoals ze nogal eens 
genoemd worden in België, is 

KAAHTBHIEF  CARTELE" 

F8 

gemakkelijk te verklaren. 
In plaats van 1FR50 voor een brief, 
verstuurde men een kaartje voor 
75 c, dus voor de helft. In de Min 
Tienversie werd dat 65c, voor het 
buitenland 1FR75 en niet 1FR80. 
Wilde je de geadresseerde kosten 
besparen voor een antwoord, dan 
kon je hem een samenhangende 
tweede kaart meesturen (= met 
betaald antwoord). 
Deze bijgeplakte zegels komen in 
de Officiële Catalogus (OBP) voor 
onder de nummers 724a tot 724VV. 
Niet minder dan 30 verschillende 
waarden staan hier netjes geca
talogeerd zowel ongebruikt als 
gestempeld, terwijl deze zegels 
nooit werden afgeleverd aan de 
loketten. Zij komen alleen voor 
geplakt op poststukken. 
Helemaal erg wordt het als num
mer 724m (70c groen) die pas 
in 1948 werd uitgegeven, ook 
vermeld wordt. Hoe zou men op 
20.V.46 een zegel overdrukt kun
nen hebben die pas in 1948 werd 
gedrukt? 
Maar, op elke regel bestaan wel 
uitzonderingen. Het kon voor
komen dat een pakje overdrukte 
kaarten afgegeven werd aan de 
verzamelaar die verondersteld 
werd ze zelf bij te plakken. Maar 
dit moet toch een uitzondering 
zijn gezien de kaart zonder een 
bijkomend zegel eigenlijk geen 
filatelistische waarde meer had. 

ZUIVERE KOFFIE 
Toen bleek hoeveel er gesjoemeld 
werd met de 10% postzegels en 
er een loopje werd genomen met 
de argeloze verzamelaar, gingen 
heel wat filatelisten zich beperken 
tot de postwaardestukken. 
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Voor 99% van de gevallen, kan 
men zeker zijn dat ze niet ge
manipuleerd waren geweest en 
rechtstreeks van de Post kwamen. 
Men weet dat de drie Musketiers, 
die dus met zijn vieren waren, 
aktief waren in deze sector: Mr. 
Marler, Jones, Van Compernolle en 
dokter Stibbe. 

Afgebeeld een briefkaart met 
betaald antwoord (afb. 29) 
verstuurd door Jones aan Marler 
(Le Bruly 9.8.46). Het Houyoux
type op deze kaart werd in 1922 m 
omloop gebracht, maar was nog 
geldig tot 1.4.1948. 
Nog maar zeer weinig postkan
toren beschikten over deze oude 
kaarten en men kan stellen dat 
zij alle zeldzaam zijn. Daarmee 
bestaan dus '10%' opdrukken op 
verrassend oude zegeltypes. 
Jones raadt Marler aan zoveel 
mogelijk van deze kaarten op te 
kopen, zelfs tot honderd stuks. In 
1948 publiceerde dr. Stibbe een 
tekst waar hij spreekt over 3000 
verschillende postwaardestukken, 
voorwaar een mooi geheel. 
Een voorbeeld hoe een briefkaart 
aangepast werd aan het juiste 
tarief. Briefkaart met betaald ant
woord (afb. 30) met een gedrukt 
zegel van 40c (bij uitgifte in 1938) 
en bijgedrukt met een zegelbeeld 
van 10c (tarief 1941). Het port werd 
uiteindelijk 75c, zodat een postze
gel van 25c werd bijgeplakt. Alle 
waarden werden gestempeld met 
10%, zodat 67,5c overbleef. Kocht 
je één kaart, dan betaalde je dus 
maar 65c. 

BUITENBEENTJES 

Reeds vroeg kon commandant 
Haubourdin vasstellen dat ook bij 
deze uitgifte enkele vergissingen 
werden begaan. 

Bekend werd het verhaal van 
het plaatsje Libin (St.Hubert) 
waar de bediende ook de 10 BEF 
type Poortman postzegel had 
overdrukt met '10%'. Toen de 
postmeester dit bemerkte, liet hij 
deze met een potloodstreep an
nuleren om toch maar geen frank 
te verhezen! 
Men kan zich afvragen waarom 
het kleine kantoor van LIbIn 
zegels m huis had van 10 Fr. 
Daarop Is een antwoord gevon
den, (afb. 31) Het plaatselijk 
kantoor van de Bank van 
Brussel stuurde regelmatig 
bankbiljetten naar haar vesti
ging in Namen. Hiervoor had het 
postkantoor een voorraad zegels 
van 10 frank, aangezien het port 
van dergelijke zendingen 13 Fr 
bedroeg. De postmeester kon dit 
wel zeggen maar men kon wel 
veronderstellen dat nooit één 
brief teruggevonden zou worden. 
Deze omslagen werden zeker bin
nen de Bank bewaard. 
Tot mij op een dag een brief wordt 
voorgelegd door dokter J.Stes 
(Poortmanspecialist) met de 
vraag of hij dit stuk kon kopen. Of 
zou het misschien een mooi stukje 
maakwerk kunnen zijn? 
Het onmogelijke was gebeurd: 
er was een brief gevonden die 
waarschijnlijk nooit meer zou 
opduiken. 
Een andere vergissing, aange
haald door Haubourdin, blijkt 
er helemaal geen geweest te 
zijn. Een (kopie) brief (afb. 32), 
verstuurd uit HoudengGoegnies 
naar Bergen. Waarschijnlijk waren 
er geen zegels meer over in het 
kantoor en werd het port contant 
voldaan (stempel PAYÉ) maar dan 
wel min tien procent: dus 1FR35. 
Eigenaardig eigenlijk die mm 
tien: er staat alleen een cijfer '10'. 

Maar ook hier is puntje bij paaltje 
gekomen. Dit stempeltje was in 
alle postkantoren aanwezig het 
diende namelijk om het bedrag 
te beperken van de postbon, zeg 
maar een postmandaat. Het was 
al eens voorgekomen dat aan 
het bedrag van zo een postbon 
gerommeld werd. Van een bedrag 
van 9 frank, maakte men gemak
kelijk 90 frank. 

Het gebruik van een stempeltje 
moest dat verhinderen. Was een 
stempel "10" aangebracht dan 
kon het bedrag de to frank niet 
overschrijden. 
In de catalogus B&L (Berlingin en 
Lejeune) kreeg dit type het num
mer 245. Slechts enkele kantoren 
hadden ondekt dat zij een derge
lijk stempel hadden. 
Er is dan ook geen geografisch 
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verband tussen de kantoren die 
dit hebben gebruikt. Machelen 
(VL) Bassily en Rosée waren ver 
van elkaar verwijderd. Soms werd 
er een'%' aan toegevoegd met 
de hand. 
Bij de CCP (stortingsbewijzen) 
vindt men deze opdrukken in 
Bassily (2), Flémalle-Grande (6) en 
Morlanwelz (12 stuks). Echt zijn ze 
duswel.(afb. 33) 

Toch verschijnen twee nieuwe 
catalogi... 
Alle kennis over deze bewogen 
episode dreigt nu definitief 
verloren te gaan. Niet voor niets 
betitelde M.Barden zijn studie 
'AVANT QU'IL NE SOIT TROP TARD' 
(Vooraleer het helemaal te laat is). 
Een paar jaar geleden werd ik 
via Londen (Belgian study Circle) 
gecontacteerd. Ze hadden iets 
vernomen over deze pas ontdekte 
stortingsbewijzen en dat die dus 
wel een grote invloed konden 
hebben op hun opinie. Een tijdje 
later gaf M.Barden (uit Australië) 
een originele studie uit gebaseerd 
op deze CCP. 
In het buitenland bestaat uitein
delijk méér interesse voor de -10% 
dan in eigen land. Dit is begrij
pelijk - bij ons werd het kind 
met het badwater weggegeooid. 
lammer voor de mooie baby. 
Een onverwachte gebeurtenis was 
de publicatie, nu een paar jaar 
geleden, van een merkwaardig 
boek. De auteur, dr.Karel Vander 
Mijnsbrugge, pende er zi)n erva
ringen neer, die hij opgedaan had 
gedurende jaren van verwoed 
verzamelen, (afb. 34) 
Echt en vals worden onder de loep 
genomen. De kleinste verschillen 
tussen goed en slecht worden 
onthuld, een titanenwerk! 
Wat het gevolg was voor de op
bloei van de '-10%', is onmogelijk 
in te schatten, maar deze uitgifte 
is een mijlpaal in de Belgische 
filatelie. 
Kort nadien volgde een nieuwe 
aanpak door onze correspondent 
uit Australië. Hij catalogiseert alle 
types waarvan CCP (stortingsbe
wijzen) werden gevonden. Deze 
geven dan een houvast om echt 
en vals te onderscheiden. 
Echter, van niet alle postkantoren 
zijn deze voorradig. Men weet ook 
niet waarom ze ontbreken. Vele 
zogenaamde 'zeldzame' opdruk
ken komen niet voor. Is dat wel 
pluis? 

BELGIË 1946 
Hoe ontstonden de -10% postze
gels? 
Het zijn barre tijden voor het 

koninkrijk. Uitgeput door een 
oorlog die maar bleef aanslepen, 
zoeken de mensen vergeefs om 
weer de draad op te nemen met 
het verleden. Grootste probleem 
is het aanhoudend gebrek aan le
vensmiddelen die onvoldoende in 
voorraad zi|n. Wel kan men tegen 
woekerprijzen allerlei dingen ko
pen op de beruchte, zogenoemde 
'zwarte' markt. (afb. 35) 
De regering doet er alles aan om 
uit deze vicieuze cirkel te geraken 
maar de negatieve tendens blijft 
maar aanhouden. 
Overal ziet men slogans opduiken 
om deze zwarte markt te bestrij
den, maar veel verbetering is er 
niet te merken. 
Met de bedoeling een grote slag 
te slaan, besluit de regering de 
propaganda nog op te voeren. 
Inderhaast wordt de Regering 
samengeroepen om de maatre
gelen vast te leggen. Stakingen 
dreigen, maar de lonen zomaar 
verhogen zou de inflatie doen 
toenemen. 
Men beslist uiteidelijk de prijzen 
van alle goederen te verminderen 
met tien procent. De tarieven van 
de overheid moeten daarbij tot 
voorbeeld dienen. 
Een geniaal initiatief wordt uit
gedokterd: op maandag 20 mei 
zouden alle postzegels voorzien 
zijn van een opdruk '-10%'. 
Op alle circulerende brieven 
pronkte dit cijfer om iedereen er 
aan te herinneren dat alles tien 
procent goedkoper werd. 
Nooit had men een dergelijke 
stunt gezien. Op alle correspon
dentie stond nu MIN TIEN PROCENT 
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(afb. 36). Wat het effect was van 
deze campagne is niet duidelijk. 
Daalden de prijzen? 
Het was wachten tot minstens 1947 
toen de Verenigde Staten met 
hun Marshall-plan België zouden 
bevoorraden. 

DIENSTORDER NUMMER 20 
VAN 16 ME11946 
Vermindering van de Posttarie-
ven. Ingevolge de beslissing van 
de regering, worden de posttarie-
ven die nog onlangs in september 

1945 verhoogd waren, met tien 
procent verminderd. Verder 
wordt gepreciseerd over welke 
zegels het gaat en hoe deze plaat
selijk moeten overdrukt worden. 
Niet alleen bracht deze emissie 
gans het land in beroering, men 
kan zelfs stellen dat nooit een 
uitgifte zoveel mensen aansprak. 
Iedereen was overtuigd van 
het speciaal karakter van deze 
gebeurtenis. De Postkantoren 
werden platgelopen met de vraag 
naar deze spectaculaire zegeltjes. 

Nu te koop: Cd-rom 'Filatelie 
j 2012'. Alle elf edities uit de jaargang 2012 

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

van de Sticliting Nederlandscli 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. 
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DE AANAAAAK VAN POSTZEGELS 
BIJ 'S RIJKS MUNT 

HANS CAARLS, BLARICUM 

UNIEKE ONTWIKKELING IN DE 
WERKPUATS VAN 's RIJKS MUNT 
De gehele aanmaak van postze
gels stond in die tijd in het licht 
van de (waarde)papier beveili
ging. Deze beveiliging stond zelfs 
aangegeven in de reeds eerder 
aangehaalde agenda ten behoeve 
van de postzegel aanmaak. Be
kend is dat Julius Viirtheim uit 
Rotterdam een geheim procédé 
heeft uitgevonden ten behoeve 
van de beveiliging van het papier 
bestemd voor de aanmaak van 
bankbiljetten. Nog maar kort ge
leden (1992) IS bekend geworden 
dat het beveiligingspreparaat is 
toegepast op 100 vellen papier. 
Geen postzegelpapier, zoals de 
archieven ons willen doen gelo
ven maar bank-biljettenpapier. 
De samenstelling van dit geheime 
procédé is ontdekt in de archie
ven van johan Enschedé en De 
Nederlandse Bank. 

7) Mercunuskopje 

Archief-, laboratorium- en 
röntgenonderzoek hebben 
aangetoond dat dit preparaat is 
toegepast op de 2e emissie (1864). 
De bekende Mercuriuskop (afb. 7), 
waarvan werd beweerd dat deze 
een (voor)ontwerp was voor de 
allereerste postzegel, moet dan 
ook worden bezien in het kader 
van de beveiliging en heeft niets 
te maken met de productie van 
postzegels. 
Aanvankelijk bestond het ver
moeden dat er een drukplaat 
gebruikt zou worden voor het 
trekken van proeven met het be-
veiligingsprocedé van Viirtheim. 
Dat bleek achteraf onjuist te zijn 
omdat hiervoor speciaal clichés 
zijn vervaardigd en toegepast 
op het muntbiljet papier van de 
Nederlandsche Bank waarop wél 
het procédé van Viirtheim was 
aangebracht. Ze zijn te herken-

In de eerste aflevering (juninummer) werd door 

de auteur de fabricage belicht van de zegels van 

de eerste emissie. In dit laatste deel komen enige 

andere aspecten aan bod. 

zagen om de postzegels te gaan 
hergebruiken. Alle middelen wer
den uitgeprobeerd. Uit Frankrijk 
kwam een middel overwaaien 
dat de gebruikte stempelinkt liet 
verdwijnen. Op grote schaal is dit 
echter nooit toegepast omdat het 
waarschijnlijk te agressief was en 
de postzegels ervan verbleekten. 
De eerder genoemde Vürtheim 
heeft door de toevoeging van ver
brand beendermeel (fosfor) aan 
de drukinkt ervoor gezorgd dat 
de inkt dieper in het papier kon 
doordringen en dat medio 1852 
deze praktijken zich met meer 
konden voordoen. 
Leuk IS het om te vermelden dat 
het de posterijen was opgevallen 
dat er steeds weer 'bleeke zegels' 
gebruikt werden en steeds vanuit 
hetzelfde plaatsje: Gouderak. Een 
nader onderzoek werd ingesteld 
en men moest tot de ontdekking 
komen dat de postzegels bij een 
winkelier op voorraad 'hingen'. De 
postzegels waren reeds uit het vel 
geknipt en door middel van een 
naald aan een draadje geregen 
en voor het raam opgehangen. 
Door de inwerking van het toen 
nog gebruikelijke gaslicht en 
zonlicht waren de zegels in kleur 
teruggelopen. De winkelier kon 
aantonen te goeder trouw te zijn 
en ging vrij uit! Uit een in 1995 

S) IOC plaat IA 

nen omdat het waarde cijfer is 
verwijderd en de uitvoering nogal 
grof is uitgevallen. 

Wel is er een les plaat per abuis 
1 ä 2 dagen in gebruik geweest, 
afdrukken van deze plaat staan 
m de NVPH catalogus dan ook 
bekend als nr. 2c met een note
ring van van € 3.750,00. In de 
volksmond is dit de 10c plaat iA. 
(afb. 8, deze werd per abuis in 
deel I als gewone loc afgedrukt). 
Deze lesplaat heeft waarschijnlijk 
gediend om de opvolgers van 
Wiener in te weiden in de vervaar
diging van drukplaten. 
Hoewel dr. Vrolik zeer nauw 
betrokken was bij de ontwikkeling 
van dit geheime preparaat -hij 
zat zelfs in de commissie van on
derzoek- IS dit preparaat nimmer 
tot ontwikkeling gekomen in de 
werkplaats van 's Rijks Munt. Wel 
is het preparaat tot ver na 1900 
toegepast in de drukkerij van 
Johan Enschedé. Verder kan het 
een middel zijn om met zekerheid 
vast te stellen of de 2e emissie 
in Utrecht dan wel in Haarlem is 
gedrukt, (afb. 9a+b). 

DUBIEUZE ZAKEN MET 
POSTZEGELS 
In dezelfde periode van de 
opkomst van de postzegel waren 
er natuurlijk ook slimme- en 
dubieuze lieden die er wel heil in 

gevonden archiefstuk blijkt dat 
werd verzocht om de 5 cent zegels 
toch vooral 'aan den ligte kant 
te houden'. Omdat de postzegels 
in het begin prachtig diep blauw 
van kleur waren was men blijk
baar bang dat het stempelzwart 
met duidelijk zichtbaar zou zijn. 
Nadien is deze mooie blauwe tint 
nimmer toegepast. 

Nog leuker is het voorval bij Wil
lemstad (Noord-Brabant) daar 
was door een ijverige- en wellicht 
hongerige postbeambte een 
postduif naar beneden gehaald. 
Hij kwam tot de ontdekking dat 
de duif uit Antwerpen afkomstig 
was en onderweg naar Rotterdam 
'berigten vervoerde. Dit alles om 
de postwet van 1850 te ontduiken. 
Het ging de minister te ver om 
vervolging in te stellen en hij liet 
de zaak op zijn beloop. Blijkbaar 
voorvoelde hij dat tegen briefpost 
per postduif weinig uit te richten 

Ook is het interessant om te ver
melden dat de gehele minister
raad er aan te pas moest komen 
om een beschikking af geven 
om een zekere heer J. Niever-
geld, afkomstig uit 's Hage, in de 
gelegenheid te stellen om twee 
postzegels van 5 cent af te halen 
op het hoofdpostkantoor van 
's-Gravenhage. Deze heer werd 
ervan verdacht dat hij postzegels 
'ten tweede male' had gebruikt. 
Een speciale commissie werd 
in het leven geroepen om het 
eventuele hergebruik aan te 
tonen. Helaas kon de commissie 
niet tot een uitspraak komen en 

9) Verschil utrechtse (1) en Haarlemse druk (r) 



Il) Omslag aan Mr. j.R. Thorbecke, grondlegger van de grondwet van 1848 

gaf de verdachte het voordeel van 
de twijfel met als eerder gemeld 
resultaat. 

Hoewel in de archieven éénmaal 
melding is gemaakt van 'valsche 
postzegels' is er tot nu toe nog 
nooit een valse of nagemaakt 
exemplaar van de eerste emissie 
gevonden. Gezien de fijnheid 
van de gravure zou dat ook niet 
eenvoudig zijn geweest. 
Waarschijnlijk loonde het niet om 
dergelijke kosten te maken voor 
postzegels. Hoewel hierop niet 
van toepassing zijnde wil ik niet 
onvermeld laten dat er regelma
tig gerepareerde zegels of zegels 
met een vervalst stempel worden 
aangeboden. Ook worden brieven 
die voorheen met 'baar' geld 
waren gefrankeerd vandaag de 
dag met echte postzegels en valse 
stempels aangeboden om zo zeld
zame tarieven de suggereren. 

DE POSTZEGEL ALS HOBBY 
Wie in 1852 -of eerder al in 1840-
verklaard zou hebben dat de 
beoefening van het verzamelen 
van postzegels een wereldwijd 
verbreide hobby zou worden was 
waarschijnlijk voor gek versleten. 
Hoewel het niet echt passend 
is om in een artikel dat over de 
Munt gaat, -en om de munten-
verzamelaar geen geweld aan te 
willen aandoen- is het frappant te 
mogen vaststellen dat het aantal 
filatelisten het ruimschoots wint 
van de numismatici. Vroeger de 

hobby van de 'kleine man', thans 
een gepassioneerde hobby met 
ruime mogelijkheden. Van thema 
tot en met wetenschappelijk 
onderzoek. 
Neem bijvoorbeeld de ie emissie 
1852. Een gebied waar je niet op 
uitgestudeerd kunt raken. (afb. 10) 
De groten der aarde hebben zich 
met postzegels bezig gehouden 
en houden zich nog bezig met het 
vergaren van deze kleinoden. Om 
er een paar te noemen: mr. Joseph 
Luns, president Roosevelt van de 
Verenigde Staten, schaakkam-
pioen Karpov, Harry Mulisch en 
tevens onze eigen prins Bernhard 
was bijzonder geïnteresseerd in 
postzegels. Het fijne van onze 
hobby is dat je eindeloos kunt 
kunt uitbreiden naar landen of 
specialisatie. Een ruim gevulde 
beurs is daarbij soms handig 
maar niet perse een must! 

Mijn eigen specialisatie is de 

emissie 1852. Door het gebruikte 
plaatdruk procédé, ook wel een 
'en taille-douce' genoemd, wer
den door het handmatige karak
ter vele kleine foutjes gemaakt. 
Deze fouten en andere onregel
matigheden werden naderhand 
geretoucheerd. Deze retouches en 
krasjes, die van het begin af aan 
op de drukplaat aanwezig waren 
of er naderhand zijn bijgeko
men, geven iedere postzegel een 
eigen karakteristiek, Het waren 
deze afwijkingen die er voor 
gezorgd hebben dat deze emissie 
is uitgegroeid tot één der meest 
bestudeerde in onze vaderlandse 
filatelie. De echte filatelisten zoe
ken daarvoor alle veilingen af om 
de vele kleurvarianten, plaatpo
sities, afstempelingen en brieven 
aan te kopen. 
Velen onder u weten waarschijn
lijk niet dat er verschillende 
drukplaten zijn aangemaakt en 
gebruikt. Als deze versleten raak
ten werden zij vervangen door 
nieuwe. Soms werden de oude 
drukplaten zelfs afgeschaafd en 
gepolijst om wederom dienst te 
doen als een 'nieuwe' drukplaat. 
Er werd een middel (aluinwa
ter) toegepast om het papier 
voor inktdoorslag te behoeden. 
Achteraf bleek dat het oppervlak 
van de drukplaat hierdoor ernstig 
beschadigde en onbruikbaar 
werd. 

De specialisten van deze boei
ende emissie trachten de 17 (18 

met plaat iA meegerekend) 
drukplaten, die er zijn gebruikt, 
te reconstrueren. Dat wil zeggen: 
de postzegels in hun oorspronke
lijke positie in het drukvel terug 
te plaatsen. Dat houdt dan in dat 
je 1700 verschillende postzegels 
moet zien terug te vinden en dan 
praat je nog niet eens over de vele 
kleurverschillen. Van de in totaal 
40.301.600 gedrukte postzegels 
is slecht zo'n 2-3% behouden 
gebleven. Dus dat is speuren en 
nog eens speuren. Van die 233% 
is slechts een kleine 15% verza-
melwaardig te noemen en goed 
genoeg van kwaliteit om een 
plekje in een plaatreconstructie te 
veroveren, (afb. 11) 
De drukvellen waren opgedeeld 
in blokken van ieder 25 postzegels 
die gescheiden waren door een 
ruimte van circa 9 mm. Deze ruim
te werd een brug genoemd en is 
thans een 'Rembrandt' voor de 
1852-filatelisten. Voor veel verza

melaars is deze brug in financiële 
zin duidelijk een brug te ver. 
Omdat in die tijd de envelop 
nog weinig gebruikt werd zijn 
er relatief veel brieven bewaard 
gebleven. De brieven werden 
als vouwbrief gevouwen en als 
zodanig verzonden. Er zijn vele 
postroutes bekend geworden 
en kunnen wij vaststellen of de 
tarieven juist of onjuist werden 
toegepast. 

HET EINDE VAN HET 
POSTZEGELTIJDPERK Bl| 
's RIIKS MUNT 
Door de steeds verder gaande 
mechanisatie raakte de druk-
methoden bij de Munt sterk 
verouderd. Bij de aanvang van 
de postzegelproductie bedroeg 
de kostprijs f 1,40 per 1000 stuks 
terwijl deze rond i860 al gezakt 
was tot ft,00. 
In de ons omringende landen 
werden de postzegels ten behoe
ve van het toenemende gebruik 
gemakshalve van een perforatie 
voorzien. Zodoende kon men 
gemakkelijk de postzegels uit het 
vel verwijderen. Tot dan toe was 
het gebruikelijk om de postzegels 
uit het vel te knippen of te snij
den. Om aan die nieuwe wensen 
en eisen het hoofd te kunnen 
bieden moest de Munt investeren 
in nieuwe technieken. De ruimte 
daartoe ontbrak en gelijkertijd 
deed Johan Enschedé uit Haarlem 
van zich horen. Hoezeer zij beter 
geoutilleerd waren blijkt wel uit 
het feit dat zij een offerte konden 
uitbrengen van 15 cent per dui
zend wat in schril contrast stond 
met de ƒ 1,00 van de Munt. 
In die prijs van johan Enschedé 
was ook nog eens de beveiliging 
inbegrepen.... Het is vermel
denswaard dat johan Enschedé 
had weten te bedingen dat bij 
strenge wintermaanden er een 
toeslag van 10 cent per duizend 
postzegels in rekening gebracht 
mocht worden vanwege de extra 
stookkosten. 

Eind 1864 werd nog de 2e emissie 
gedrukt bij de Munt. Eigenlijk 
is de benaming 2e emissie een 
onjuiste benaming. Hoewel beel
tenis, formaat en kleurgebruik 
afwijkend waren aan de ie emissie 

werd deze uitgave beschouwd 
als een verbeterde uitgave van 
de eerste emissie. Een officiële 
invoering is dan ook niet bekend 
gemaakt en ze werden in gebruik 
genomen nadat de oude zegels 
waren uitverkocht. 
Beide emissies werden per 31 ok
tober 1879 ongeldig verklaard. 
Het definitieve einde van de post
zegelproductie bij 's Rijks Munt 
viel op 1 oktober 1866 en werden 
de drukplaten, cilinders etc. over
gebracht naar Haarlem. 

PERIKELEN TIJDENS DE 
ARCHIEFSCHONING VAN 1895 
Een beslist interessante periode 
wil ik u tot slot niet onthouden. 
Omdat 's Rijks Munt in 1895 "og 
een private onderneming was 
onder toezicht van het Rijk, bleek 
het mogelijk dat tijdens een 
archiefschoning in dat jaar vele 
zeldzame en belangrijke zaken 
konden worden verkocht of erger 
nog, vernietigd. 
Hiertoe behoorde ook de oude, 
buiten gebruik gestelde, drukpla
ten die verkocht werden aan de 
Utrechtse smid Th. M. van Minnen 
om daarvan beitels te maken. De 
drukker en filatelist ).A. Moesman 
is dit ter ore gekomen en heeft 
de smid zover gekregen, tegen 
de afspraak in, dat hij één van de 
drukplaten aan hem afstond. 
Dat was bepaald niet om hiervan 
beitels te maken! Moesman 
rook handel en geld en luidde 
daarmee een roerige periode in. 
Een periode die in filatelistische 
kringen grote beroering teweeg 
bracht en tot felle discussies heeft 
geleid. Moesman, niet vies van 
geldelijk gewin, bood afdrukken 
aan van de versleten plaat IV van 
de 10 cent (afb. iza+b) voor 75 
cent. Een prijs die zeker niet goed
koop te noemen was. Hiermee 
tekende hij zijn eigen ondergang 
en werd ontzet uit het lidmaat
schap van de toen al bestaande 
Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegel Verzamelaars (opge
richt in 1884). Daarnaast heeft hij 
ook nog afdrukken gemaakt van 
de zogenoemde Mercuriuskop 
die toen werd beschouwd als de 
proef van de eerste Nederlandse 
postzegel. 
Ze bestaan in grijs en rozerood. 
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na*b) Moesman herdruk 

Met deze laatste stuiptrekking 
van een beslist filatelistisch 
interessante periode kwam er een 
definitief einde aan alle perikelen 
van deze emissie. Een emissie 
die in de jaren 70 en 80 van de 
vorige eeuw een grote opleving 
mocht beleven door toedoen van 
dr. G.C. Van Balen Blanken en 
Bert Buurman en niet te vergeten 
Vic Thaels. Deze uitmuntende 
filatelisten zorgden er voor dat 
alle drukplaten werden gerecon
strueerd en beschreven. Dank 
ZIJ hen is er tot op de dag van 
vandaag nog steeds een boeiende 
belangstelling voor deze interes
sante emissie en beleven tal van 
filatelisten het genoegen om een 
plaat van de ie emissie te mogen 
reconstrueren. 

ONDERZOEK VAN 
DE IOC IA-PLAAT 
Dat hiermee het verhaal van de ie 
emissie ten einde is gekomen is 
een misvatting. Momenteel zijn 
leden van de 'Studie- en Kon-
taktgroep Nederland ie emissie 
1852' aan het onderzoeken om de 
zeldzame exemplaren van deze 
plaat ook een positie toe te ken
nen in het vel. De resultaten zijn 
bemoedigend en een (gedeelte
lijke) plaatreconstructie behoort 
binnen afzienbare tijd tot de 
mogelijkheden. Wie durft nu nog 
te stellen dat er niets te beleven 
en nog te ontdekken valt in de 
filatelie... 

Misschien ook wel een zeldza
me IOC Plaat IA in uw collectie? 
De meeste plaat IA exemplaren 
zijn ontdekt in collecties van 
filatelisten die niet op de hoogte 
waren van wat zij in hun album 
hadden zitten. Ook op veilingen 
en postzegelbeurzen zijn ze bij 
toeval ontdekt. 

Het zijn dus razend zeldzame 
afdrukken van een lesplaat die 
waarschijnlijk per abuis 1 of 2 pro-
ductiedagen is gebruikt. Ze staan 
in de NVPH-catalogus vermeldt 
onder nummer 2c. (afb 13+14) 
In 1858 wordt melding gemaakt 
dat er een in twee delen gezaagde 
drukplaat bij de Munt aanwezig 
is. Men vermoedt dat de lesplaat 
na het onterechte gebruik door 
midden is gezaagd om een der

gelijk gebruik in de toekomst te 
vermijden. 
De exemplaren afkomstig van 
deze plaat zijn onder meer te 
herkennen aan de min of meer 
zware kleurstrepen naast het ze
gelbeeld. Veelal aan linker buiten 
kaderrand maar ook elders. De 
exemplaren zijn gedrukt op het 
dunnere papier waarop ook de 
eerste oplage is gedrukt. Daar
naast heeft de kleur een typische 
kleur die in feite nog mooier is 
dan zijn voorganger nummer 2a. 
Het neigt naar wijnrood. 
Voordat je een conclusie kunt 
trekken of zo'n zegel afkomstig 
is van plaat IA moet je vaststellen 
dat er geen kenmerken zijn van 
de platen 1,11, III of IV. (afb. 15) 
Verder Is er een hulpmiddel dat 
de meeste exemplaren afkomstig 
zijn uit een bepaalde periode en 
bovendien ook nog zijn verkocht 
in een beperkt aantal hoofdpost
kantoren. 

Ontstaan van de klerurstrepen 
Hoe ontstaan eigenlijk die mar
kant aanwezige kleurstrepen en 
zijn deze bij uitstek een herken
ningspunt om een mogelijk 
exemplaar van de lA-plaat vast te 
stellen? 
Toen Jaques Wiener In september/ 
oktober 1851 gereed was met zijn 
werkzaamheden aan de Munt 
moesten zijn opvolgers ingewijd 
worden m de kunst van het aan
maken der drukplaten. Die opvol
gers waren de stempelsnijders D. 
van der Keilen en J.P. Menger. 

De afbeeldingen op de druk
plaat worden door middel van 

een positieve afbeelding die iets 
verhoogd op de transfercilinder is 
aangebracht overgezet in de nog 
zachte stalen drukplaat. 
Dit overbrengen heet inwiegen 
ook wel inwrikken genoemd. Hier
door ontstond een afbeelding in 
negatief op de drukplaat. Bij het 
afdrukken ontstaat er dus weer 
een positief beeld. 
Dit inwiegen gebeurde onder 
hoge druk en werd gedaan met 
een transfermachine. De opvol
gers moesten dat overbrengen 
nog gaan beheersen en aanvoe
len, want of je verkrijgt een te 
flauwe impressie dan wel een te 
sterke. Als er te veel druk werd 
uitgeoefend ontstaan er links 
of rechts minimale wallen. Het 
zachte staal wordt als het waren 
iets opzij geschoven en ontstaan 
er zogenoemde "wallen". Die 
wallen moeten worden verwijdert 
door middel van een schraapstaal 
ook wel bruineerstaal genoemd. 
Dit is een driehoekig instrument. 
Dit verwijderen was een zeer 
nauwkeurig werkje, men moest 
immers werken in een ruimte van 
ca. 2.2 mm breed. Als er teveel van 
de wallen was verwijdert ontston
den er verdiepte lijntjes die bij 
het afdrukken zichtbaar werden 
als de plaat werd in geïnkt. Ze 
komen op vrijwel alle drukplaten 
voor maar wel heel significant bij 
plaat IA. 

Mochten er lezers zijn die een ver
moeden hebben of zich afvragen 
of zij misschien zo'n zegel in hun 
bezit hebben: maak een scan op 
1200 dpi, mail die aan de redactie 
van Filatelie en de auteur geeft 
kosteloos advies! 

Noot: 
In het boek van P.W. Waller uit 
1939 met de titel "De eerste 
postzegels van Nederland uitgifte 
1852" staan onder andere op een 
inventarislijst van 9 december 
1858 onder de nummers 26 en 
27 twee proefplaten vermeldt, 
waarvan 1 in complete staat en de 
ander in twee delen. Vermoede
lijk is de in twee delen gezaagde 
proefplaat per abuis gebruikt in 
de drukkerij waarna, om nog
maals hergebruik te voorkomen, 
die plaat in tweeën is gezaagd. 

NASCHRIFT 
Het is niet de bedoeling van de 
schrijver geweest om diep in te 
gaan op de gehele geschiedenis 
van de ie emissie 1852 noch de 
intentie om compleet te zijn. Het 
is slechts de bedoeling om deze 
interessante geschiedenis van de 
Nederlandse filatelie onder de 
aandacht te brengen en toegan
kelijk te maken voor een breder 
publiek in de hoop dat zij ook 
geraakt zullen gaan worden door 
deze boeiende emissie. 
(afbeeldingen 1 t.e.m. 6: zie 
juninummer) 

pt. I diepkamiijn donkericarmijn 

p(. II diepl<anm<jn wijnrood 

pi. Ill raodkarmlln karmijniood 

pi. IV dieprood rood 

aß. IS) plaat III 9/9 Alkmaar, Plaat IA 
Roermond 22/5, Plaat IA Nijmegen 19/5, 

Plaat II Alkmaar 6/1 
Plaat IV Bolsward 4/12 Plaat I 

'sHertogenbosch 2/3. 

Lijst van geraadpleegde 
archivalia en geraadpleegde 
literatuur: 
Archief van 's Rijks Munt 
Archief van het ministerie van Finan
ciën opgenomen in het Nationaal 
Archief te 's Gravenhage 
Archief Museum voor Communicatie 
te's Gravenhage 
Archief Museum Johan Enschedé te 
Haarlem 
Archief Nederlandse Bank te Amster
dam 
Gerechtelijk Laboratorium te Rijswijk 
T.N.O. Instituut te Delft 
Drs. H.H. Van Hugten te Bussum 
Drs. G.C.J.J. Ottenheym, Ontstaan en 
invoering van de eerste 
Nederlandse postzegels 1850-1852, 
uitgave 1969 
NVPH catalogus uitgave 2013 
Boeken van Balen Blanken en Bert 
Buurman 
van Dieten postzegelveilingen 
Publicaties van de Studie- en Kontakt-
groep Nederland ie emissie 1852 
www.wikipedia.nl 
www.hetutrechtsarchief.nl 

aß. 13*14) twee exemplaren van loc plaat lA Zie links de kleurstrepen. 

http://www.wikipedia.nl
http://www.hetutrechtsarchief.nl
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Vrijdag 6 en zaterdag 7 september 
De Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 
3771 CB Barneveld. 10.00-17.00 
uur. Toegang € 3,- p.p./p.d. 
Jeugd gratis tot 17 jr. Station 
Barneveld-centrum op ca. 400 
meter lopen. 
Ook kunt u gebruik maken van het 
transferium. 

Handel: Het aanbod is gewel
dig (ca. 100). Dit is Nederlands 
grootste beurs op filatelie 
gebied! Een enorm aantal of
ficiële handelaren waaronder 
een groot aantal NVPH-leden 
en buitenlandse handelaren, 
grote inloopstands, geselecteerde 
semi-handelaren uit binnen- en 
buitenland, postadministratles. 
Grote ultzoekbergen enz. enz. De 
hal is goed verlicht. De ruime en 
overzichtelijke opstelling van de 

beurs alsmede het grote aantal 
zitplaatsen is duidelijk bedoeld 
om filatelisten de rust en ruimte te 
geven die ze bij andere beurzen 
nog wel eens te kort komen. Er zijn 
géén tentoonstellingen en ook 
géén ruiltafels. Een echte handels
beurs waarbij iedere filatelist iets 
van zijn gading kan vinden. 

Verenigingen: (ca. 15). Natuurlijk 
geeft ook een behoorlijk aantal 
gespecialiseerde verenigin
gen "acte de presence" waar u 
wellicht goed terecht kunt voor 
kennis of informatie op uw verza-
melgebied. 

Samenwerking: Tijdens deze 
beurs werken de V.O.V.V., Fila
telistenvereniging De Globe en 
IV Philatelica samen om deze 

al jaren bestaande en druk 
bezochte beurs nog meer cachet 
te geven. Speciaal voor de Globe 
en IV Philatelica is in de grote zaal 
ruimte beschikbaar gesteld. Hier 
zullen beide verenigingen hun 
promotiestands inrichten met de 
bedoeling leden te werven, maar 
ook om haar rondzenddiensten, 
nieuwtjesdiensten, (internet) 
veilingdiensten en jeugdactivitei-
ten te tonen. 

Locatie: Prachtig centraal ge
legen en zowel per auto als O.V. 
goed bereikbaar. 
Door de Gemeente Barneveld 
is in de directe omgeving van 
de Veluwehal betaald parkeren 
ingevoerd 
(€ 1.10 per uur / dagkaart € 6,-). 
Er zijn echter nog steeds gratis 
parkeerplaatsen In de nabije 
omgeving 
(o.a. De Vetkamp langs de spoor
lijn). Doordat de beurs veel bezoe
kers trekt moet u toch soms echt 
een stukje lopen. De hal ligt tegen 
de gezellige dorpskern aan, dus 
alle voorzieningen als banken, 
winkels, eethuisjes e.d. bevinden 
zich op loopafstand. De hal zelf 
heeft een gemoedelijke en ruim
telijke uitstraling en is schitterend 
verlicht. Er is een gezellig en goed 
restaurant met een ruime keus en 
met betaalbare prijzen. 

Jeugd in al(tie op zaterdag: 
Ook dit keer is de jeugdhoek weer 
prominent aanwezig. 
Een schitterend en uitgebreid 
jeugdprogramma met nieuwe 
jeugdbladen, spellen en vooral 
veel gratis postzegels. Voor elk 
wat wils. Ook de aan de jeugd
hoek verbonden koopjescorner is 
in een grote opstelling aanwezig. 
Het wordt een speciale jeugddag 
met als thema flora en fauna van 
Nederland In samenwerking met 
IVN Nederland. Ter afsluiting van 
deze dag is er een grote jeugdvei-
llng. 
De jeugd kan zich verder ver
maken met een spellencircuit 
waarmee veel postzegels kunnen 
worden verdiend. Deelnemen aan 
het spellencircuit levert meteen 
ook de punten op die de jeugd 
nodig heeft om aan de veiling 
mee te doen. 

Filalcrant: De voorraad begint 
aardig op te raken maar be
zoekers kunnen nog een gratis 
Filakrant editie 2013, jaargang no. 
2, meenemen. 

Informatie: 
Organisatie V.O.V.V. p/a Tienwo-
ningenweg 53,7312 Dl Apeldoorn. 
T: 055-3558600 of 06-30781411. 
organisatieOeindejaarsbeurs.nl 
www.elndejaarsbeurs.nl 

EERSTE* NEDERUNDS-INDISCHE 
SPOORWEGBRIEFKAART GEVONDEN 

RENE HILLESUM 

Het kon eigenlijk niet uitblij
ven, maar het heeft toch 'even' 
geduurd alvorens de eerste Ne
derlands-Indische spoorwegbrief
kaart gevonden werd. Onlangs 
werd deze echter aangetroffen. 
Het betreft een normale briefkaart 
van 5C (Geu. 23) met een geheel 
bedrukte achterzijde. 
Er staat geen maatschappijnaam 
gedrukt, maar op de voorzijde 
is geschreven "Goederenloods/ 
Deli". Voor het overige is de voor
zijde volstrekt normaal. 
De achterzijde maakt melding van 
een nummer: (G. Model No. 63). 
De Goederenbeambte laat weten 
dat een lading merantiplanken Is 

aangekomen uit Belawan. 
De kaart is locaal gebruikt te Me-
dan, waar dus de goederenloods 
was van de Deli Spoorweg Maat
schappij (DSM). Een kleine zijtak 
(23 km) Is de lijn Medan-Belawan. 
De Dell Spoorweg maatschappij 
was gevestigd te Amsterdam! De 
zijtak komt voor in de conces
sie van 9 september 1912 en was 
in ieder geval halverwege 1918 
operationeel. Pangkalansoesoe 

\ 

* zover bekend \Belawan 
'MEDAN 

Kieainghnggi 

-CARTE POSTALE-KARTOEPOS 

(O. Model No 63) 
O^ff/r'/l. //^ 

Hiennede Jïericht Ik U. dat ile wagen(s) 
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http://www.elndejaarsbeurs.nl
file:///Belawan
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EVENEMENTEN 

Opgaven voor deze rubriek 
In het oktobernummer 
2013 (verschijnt 3 oktober 
2013) moeten uiterlijk op 1 
september 2013 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', 
Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
e-mail hillesum(Sfilatelist com 
Per e-mail heeft de voor
keur! 

Voor opname onder het 
kopje 'Ruildagen' moet u de 
volgende gegevens vermel
den: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openings
tijden en telefoonnummer 
en/of email adres van de 
organisator. Onvolledige 
opgaven van evenementen 
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 aangeboden. Wij ad
viseren u met klem om - en 
dat geldt dan vooral bij het 
bezoeken van ver van uw 
woonplaats gelegen evene
menten - eerst even met de 
organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

6-7 september: 
Barneveld. Hollandfila, Velu-
wehal, NieuweMarkt 6,3771CB 
Barneveld, 10 00-17 0 0 uur 
www eindeiaarsbeurs nl 

28 september: 
Mijdrecht. Grote beurs en 
tentoonstelling Verzame-
laarsverenigmg De Ronde 
Venen, Dr ) v d Haarlaan 6 
10 00-15 0 0 uur 
www verzamelaarsrondeve-
nen nl 
Leer-Bingum (Duitsland). 
Deutsch-Niederlandischen 
Tauschtag, Dorfgemem-
schaftshaus, Ziegeleistr 15, 
09 00-15 0 0 uur 
T 0049-1^954-6346 

29 september: 
Den Haag. Groot postze-
gelfeest, (tentoonstelling en 
beurs) 
SBS Bridgehome, Kerketumen-
weg 2, to 00-17 0 0 uur 
www zhpv nl 

18,19 ,20 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2013, 
Americahal, Laan van Erica 
50, vr, za 10 00-17 0 0 uur, zo 
10 00-16 0 0 uur 
www postex nl 
Breda. BOfilex 2013 Onze 
Lievevrouwelyceum, Paul 
Windhausenweg 11, vr 16 0 0 -
20 0 0 uur, za 10 00-17 0 0 
uur, zo 11 00-15 30 ^̂ iJf 
www pvbreda nl 

24-26 oktober: 
Sindelfingen, Duitsland. 
Internationale Briefmar-
kenborse, Messe 
www briefmarken-messe de/ 
content/htmi/sindelfingen 
html 

19-25 november: 
Rio de Janeiro. Brasiliana 
2013 www brasiliana2on net br 

30 november /1 december: 
Ven\o. Limphilex 42 
Tentoonstelling cat 2/3 acti-
viteitencentrum Zalzershaof, 
Zalzerskampweg 64,5926 PL 
te Hout-Blerick (bi| Venio) 
11 00-18 0 0 uur/10 00-17 0 0 
uur wwwphilavenlonl 

5-7 december: 
fAonnco.Monacophil 2013, 
Musee des Timbres et des 
Monnaies, 11 Terrasses de 
Fontvielles 
wwwmonacophil eu 

1-2 februari: 
Hilversum. Filateliebeurs, 
Dudok Arena, Arena 303 
www filateliebeurs nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

15 augustus: 
Kerkrade. Cafe Rolduc, 
Zonstraat 33 Vanaf 19 0 0 uur 
T 045-5415088 

25 augustus: 
Echt. Cafe "De weegbrug", 
Stams Loperweg 10, Echt 
9 30-12 0 0 uur 
hotterbeekx(Shetnet nl 

29 augustus: 
Schagen. Openlucht verza-
melmarkt, centrum 10 0 0 -
17 0 0 uur T 0226-722920 

31 augustus: 
Hardinxveld-Giessendam. 
Dorpshuis Drijvershof, Nas-
saustraat 6,10 00-16 0 0 uur 
T 06-20111834 
ar|anvanbaaren(ä)planet nl 
www dephilatelist nl 
Waalwijk Buurthuis De Bloe-
menoord", 09 00-13 0 0 uur 
T 0416-337982 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10 00-15 0 0 uur 
T 038-4216493 

1 september: 
Nunspeet. Ver Geb de 
Wheme, Ds De Bouterlaan 5, 
13 15-16 15 uur T 0341-256163 
Obdam. Ver Gebouw De 
Brink, Dorpsstraat 153-5, 
09 00-12 0 0 uur 
T 0226-452047 

7 september: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13 00-16 0 0 uur 
T 0229-582544 
Hendrik Ido Ambacht, San-
dino, Reeweg 79,12 00-16 0 0 
uur T 078-6814441 
Lisse. t Poelhuys, Vivaldis-
traat 4,10 0 0 15 30 uur 
T 06-21485476 
dickschopman(Sgmail com 
Meppel. Kerkelijk centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10 0 0 -
15 0 0 uur T 0529-432746 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13 00-16 0 0 
uur T 0162432738 
ceespijperstacasema nl 
www oosterhouterpost nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10 00-15 0 0 
uur T 0297-525556 

8 september: 
Anna-Paulowna, Ontm 
Centr Veerburg, Sportlaan2i, 
09 30-13 0 0 uur 
T 0224-223029 
Boxtel. Gemeenschapshuis 
De Walnoot, Regmahof 1, 
10 00-13 0 0 uur 
T 0411-673485 
Venlo. Zalencomplex Limi-
anZ Kaldenkerkerwegi82b, 
10 0 0 13 0 0 uur 
T 077-3820064 
Wijchen, De Globe, Brede 
school Het Noorderlicht, Roer
dompstraat 76,10 00-13 0 0 
uur T 024-6413608 of 024-
6413355 

12 september: 
Kloetinge. Amicitia, Schim-
melpennmckstraat 14 
T 0113-228562 
ecmOzeelandnet nl 

14 september: 
Assen. Sporthal Peelo, 
Scharmbarg 31,09 30-16 0 0 
uur T 050-5033926 
De Bilt. USA en Canada Fila
telie en LACA,H F Witte, Henri 
Dunantplem 4,10 00-15 0 0 
uur T 06-25240316 
Dronten. Kerkcentrum Open 
Hof, De Zuid 2, (t/o bussta
tion), 13 30-16 30 uur 
T 0321-318934 
Elshout. Gebouw 't Rad, Kerk
straat 39,10 00-13 0 0 uur 
T 0416379919 
Gouda. Bernhardflathof 
zaal Zorgcentrum, Koningin 
Wilhelminaweg 400,12 30-
16 30 uur T 0182-374230 of 
06-11837028 
Hoofddorp. ANBO-Gebouw 
"De Jeugd van Gisteren", 
Beemsterstraat 4,10 00-16 0 0 
uur T 06-54741761 
Hoogkarspel Reigersnest, 

Nachtegaal 1,12 00-16 0 0 uur 
T 0227-542286 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13 00-16 30 uur 
T 033-4943220 
Maassluis. Zalencentrum jo-
nmgshof, Uiverlaan 20,12 0 0 -
16 0 0 uur T 010-5916747 
secretarisvpmOgmail com 
Zeist. Christelijk College Zeist, 
Graaf Adolflaan 4,10 0 0 -
15 30 uur T 030-6300776 
www primazegel nl 

15 september: 
Alkmaar (Oudorp). Wijkcen
trum "De Oever', Amstelstraat 
1,10 00-15 0 0 uur 
T 072-5896190 
www postzegelvereniging-
noordholland nl 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,09 00-12 0 0 
uur T 0224-298416 
Vegel-Zuid. Wijkgebouw 'De 
Golfstroom', Diemenstraat ia, 
09 30-12 30 uur 
T 0413-367786 
www verzamelbeursveghel nl 

16 september: 
Deventer. Wijkgebouw Van 
Vlotenlaan 85,19 00-22 0 0 
uur www deventerpostzeoel-
verenigmg nl 

19 september: 
Kerkrade. Cafe Rolduc, 
Zonstraat 33 Vanaf 19 0 0 uur 
T 045-5415088 

20 september: 
Markelo. Socuruimte De 
Haverkamp, Stationsstraat 30, 
10 00-15 0 0 uur 
T 0547-363000 
Roermond. Wijkhuis Tege-
larijveld. Schepen van Her-
tefeltstraat 26a, 10 00-13 0 0 
uur T 0475-321179 

21 september: 
Aalsmeer. Het Parochiehuis, 
Gerberastraat 6 ,09 30-
15 0 0 uur T 0297-343885 
www postzegelverenigin
gaalsmeer nl 
Bilthoven. Oost Europa ver
eniging, 'Vogelnest', ßoslaan 
1,10 00-16 0 0 uur 
T 0346-572593 (na 19 0 0 uur) 
Boskoop. "In de Stek", Put-
telaan 148,10 00-17 0 0 uur 
T 0182-616946 
jandezwijgerOtelfort nl 
Schoonhoven. Verenigings-
huis De Zilverstad, Nieuwe 
Singel 39,13 00-16 0 0 uur 
T 0172-216239 
Veendam. Wijkcentrum 
Dukdalf, De Reede 1,10 0 0 uur 
- 1 6 0 0 uur T 0598-626981 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum De Camp, De Bosrand 15, 
13 00-16 30 uur 
T 033-2863510 

22 september: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6 ,09 0 0 -
12 0 0 uur T 0227 542286 
Veldhoven. Locatie D'Ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 
09 30-12 30 uur postzegel-
beursveldhovencSupcmail nl 

28 september: 
Deventer Wijkgebouw Van 
Vlotenlaan 85,10 00-16 0 0 
uur www deventerpostzegel-
verenigmg nl 

Dordrecht. Dordtse Postja-
ger, De Gravenhorst Dubbel
dam, Vijverlaan 1002,10 0 0 -
16 0 0 uur T 078-6140706 
Kapelle. De Vroone, C D Ver-
eeckestraat 74,10 00-17 0 0 
uur T 0113-228562 
ecmtSzeelandnet nl 
Veenendaal. CSG Het Perron, 
Sportlaan 11-13, 'O 00-16 0 0 
uur T 06-12960344 
Zwolle. )ubal. Geert Groot
estraat 1,10 00-15 0 0 uur 
T 038-4216493 

29 september: 
Echt. Cafe "De weegbrug", 
Stams Loperweg 10, Echt 
9 30-12 0 0 uur 
hotterbeekxOhetnet nl 
Huissen. Cultureel centrum 
'D Brink', Brink 8,10 00-15 0 0 
uur T 026-3271979 
Lichtenvoorde. Verzamel-
beurs, ' de Swite" van Schut-
tersgilde 'St Swibertus", 
Hendrik Leemreizestraat 2, 
10 00-16 30 uur 
T 0544-375707 
henkqrievmkohotmail com 

5 oktober: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13 00-16 0 0 uur 
T 0229-582544 
Heeze. Gemeenschapshuis 't 
Perron, Schoolstraat 48, vanaf 
12 0 0 uur T 040-2263192 
Hendrik Ido Ambacht, San-
dino. Reeweg 79,12 00-16 0 0 
uur T 078-6814441 
Meppel. Kerkelijk centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10 0 0 -
15 0 0 uur T 0529-432746 
Lisse. t Poelhuys, Vivaldis-
traat 4,10 00-15 3° LIW 
T 06-21485476 
dickschopman(Sgmail com 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13 00-16 0 0 
uur T 0162 432738 
ceespijpers(acasema nl 
www oosterhouterpost nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10 00-15 0 0 
uur T 0297-525556 
Waalwijk. Buurthuis De 
Bloemenoord", 09 00-13 0 0 
uur T 0416-337982 

6 oktober: 
Heemskerk. Kennemer col
lege, Plesmanweg 450,10 0 0 -
16 0 0 uur T 06-54601303 
Nunspeet. Ver Geb de 
Wheme, Ds De Bouterlaan 5, 
13 15-1615 uur T 0341-256163 
Obdam. Ver Gebouw De 
Brink, Dorpsstraat 153-5, 
09 00-12 0 0 uur 
T 0226-452047 

10 oktober: 
Kloetinge. Amicitia Schim-
melpenninckstraati4 
T 0113-228562 
ecmcBzeelandnet nl 

12 oktober: 
Dronten. Kerkcentrum Open 
Hof, De Zuid 2, (t/o bussta
tion), 13 30-16 30 uur 
T 0321-318934 
Gouda. Bernhardflathof-
zaal Zorgcentrum, Koningin 
Wilhelmmaweg 400,12 30-
16 30 uur T 0182-374230 of 
06-11837028 



Hoofddorp. ANBO-Gebouw 
"De Jeugd van Gisteren", 
Beemsterstraat 4,10 00-16 0 0 
uur T 06-54741761 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12 00-16 0 0 uur 
T 0227-542286 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13 00-16 30 uur 
T 033-4943220 
Maassluis. Zalencentrum Jo-
nmgshof, Uiverlaan 20,12 0 0 -
16 0 0 uur T 010-5916747 
secretarisvpmcSgmail com 
Purmerend. Sporthal De 
Kraal, Zambezilaan 278, 
10 00-16 0 0 uur 
T 050-5033926 
Winschoten. Gebouw S V 
Bvenburen, Tromplaan 86, 
9 30-15 0 0 uur 
T 0597-592676/421497 

13 oktober: 
Anna-Paulowna, Ontm 
Centr Veerburg, Sportlaan 21, 
09 30-13 0 0 uur 
T 0224-223029 
Boxtel. Gemeenschapshuis 
De Walnoot Regmahofi, 
10 00-13 00 uur 
T 0411-673485 
Tiel. USA en Canada filatelie. 
De Schakel, Scheermgalaan 
4a, 10 00-15 0 0 uur 
T 06-25240316 
Venlo. Zalencomplex Limi-
anZ KaldenkerkerwegiBzb, 
10 00-13 0 0 uur 
T 077-3820064 
Wijchen, De Globe, Brede 
school Het Noorderlicht, Roer
dompstraat 76,10 00-13 0 0 
uur T 024-6413608 of 024-
6413355 

17 oktober: 
Kerkrade. Cafe Rolduc, 
Zonstraat 33 Vanaf 19 0 0 uur 
T 045-5415088 

19 oktober: 
Aalsmeer. Het Parochiehuis, 
Gerberastraat 6,09 30-
15 0 0 uur T 0297-343885 
www postzeaelverenigin-
gaalsmeernl 
Appingedam. ASWA-ge-
bouw. Burg Klauckelaan 16, 
10 00-16 0 0 uur 
T 0596-624394 
Boskoop. "In de Stek", Put-
telaan 148,13 00-17 0 0 uur 
T 0182-616946 
|andezwi|ger(5)telfort nl 
Papendrecht, De Palm, Van 
der Palmstraat 3,10 00-16 0 0 
uur T 0184-415437 
Reeuwijk. Zalencentrum De 
Brug, Dunantlaan 1,10 0 0 
15 0 0 uur T 0172-216239 
|zirkzee(Sziggo.nl 
Woudenberg Cultureel Cen
trum De Camp, De Bosrand 15, 
13 00-16 30 uur 
T 033-2863510 

20 oktober: 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,09 00-12 0 0 
uur T 0224-298416 
Vegel-Zuid. Wijkgebouw 'De 
Golfstroom', Diemenstraat ia, 
09 30-12 30 uur 
T 0413-367786 
www verzamelbeursveghel nl 

26 oktober: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,10 00-16 0 0 
uur T 06-54741761 

Dordrecht. Dordtse Postja-
ger. De Gravenhorst Dubbel
dam, Vijverlaan 1002,10 0 0 -
16 0 0 uur T 078-6140706 
Katwijk. De Wiek, Fresiastraat 
19,10 00-15 0 0 uur 
T 071-5173995 
Nieuw-Roden, 't Dorpshuus 
Nij-Roon, Roderweg 86,10 0 0 
-16 30 uur secretaris®filate-
listenrodenleek nl 
Roermond. Wijkhuis Tege-
larijveld. Schepen van Her-
tefeltstraat 26a, 10 00-13 0 0 
uur T 0475-321179 
Rotterdam. Wijkgebouw 
"De Larenkamp", Simge 303, 
10 00-16 0 0 uur 
T 06-29161783 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10 00-15 0 0 uur 
T 038-4216493 

27 oktober: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6,09 0 0 -
12 0 0 uur T 0227-542286 
Boskoop. Maranathakerk, 
Raadhuisstraat 84,10 0 0 -
16 0 0 uur T 0182-395103 
louwersesi(5)kpnmail nl 
Echt Cafe "De weegbrug", 
Stams Loperweg 10, Echt 
9 30-12 0 0 uur 
hotterbeekx(5)hetnet nl 
Huissen. Cultureel centrum 
'D Brink', Brink 8,10 00-15 0 0 
uur T 026-3271979 
Schagen. De Blokhut, Loet 
10,9 30 uur tot 12 30 uur 
nelboersen(ä)planet nl 
Veldhoven. Locatie D'Ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 
09 30-12 30 uur postzegel-
beursveldhoven(Supcmail nl 

1-2 november: 
's-Hertogenbosch. 
Verzamel-ruilbeurs 'Zoete 
Lieve Gerritje', Maaspoort, 
Marathonloop 1,10 00-17 0 0 / 
1000-15 0 0 uur 
www hertogpost-event nl 

2 november: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13 00-16 0 0 uur 
T 0229-582544 
Hendrik Ido Ambacht, San-
dino. Reeweg 79,12 00-16 0 0 
uur T 078-6814441 
Lisse. t Poelhuys, Vivaldis-
t raat4 , io 00-15 30 uur 
T 06-21485476 
dickschopmancsgmail com 
Meppel. Kerkelijk centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10 0 0 -
15 0 0 uur T 0529-432746 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13 00-16 0 0 
uur T 0162432738 
ceespijpersOcasema nl 
www oosterhouterpost nl 
Spijkenisse. Partycentrum 
Molenaar, Slauerhoffstraat 4, 
10 0 0 - 1 5 0 0 uur 
T 0181-616995 
malievOplanet nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10 00-15 0 0 
uur T 0297-525556 
Vlissingen. Majoraat, Van 
Hogendorpweg 58a, 10 0 0 -
17 0 0 uur T 0118 464109 
willembroekeOhotmail com 
Waalwijk. Buurthuis De 
Bloemenoord", 09 00-13 0 0 
uur T 0416-337982 

3 november: 
Nunspeet. Ver Geb de 
Wheme, Ds De Bouterlaan 5 
13 15-16 15 uur T 0341-256163 
Obdam. Ver Gebouw De 
Brink, Dorpsstraat 153-5, 
09 00-12 0 0 uur 
T 0226-452047 
9 november: 
Dronten. Kerkcentrum Open 
Hof, De Zuid 2, (t/o bussta 
tion), 13 30-16 30 uur 
T 0321-318934 
Gouda. Bernhardflathof-
zaal Zorgcentrum, Koningin 
Wilhelmmaweg 400,12 30-
16 30 uur T 0182-374230 of 
06-11837028 
Hoofddorp. ANBO-Gebouw 
"De Jeugd van Gisteren", 
Beemsterstraat 4,10 00-16 0 0 
uur T 06-54741761 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12 00-16 0 0 uur 
T 0227-542286 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13 00-16 30 uur 
T 033-4943220 
Maassluis. Zalencentrum jo-
nmgshof, Uiverlaan 20,12 0 0 -
16 0 0 uur T 010-5916747 
secretarisvpmOgmail com 
Voorschoten. Sporthal De 
Vliethorst, Burg, van der 
Haarplein 9,10-16 uur 
T 050-5033926 
Zeist. Christelijk College Zeist, 
Graaf Adolflaan 4,10 0 0 -
15 30 uur T 030-6300776 
www primazegel nl 

10 november: 
Anna-Paulowna, Ontm 
Centr Veerburg, Sportlaan 21, 
09 30-13 0 0 uur 
T 0224-223029 
Boxtel. Gemeenschapshuis 
De Walnoot, Regmahof 1, 
to 00-13 0 0 uur 
T 0411-673485 
Wijchen, De Globe, Brede 
school Het Noorderlicht, Roer
dompstraat 76,10 00-13 0 0 
uur T 024-6413608 of 
024-6413355 

16 november: 
Aalsmeer. Het Parochiehuis, 
Gerberastraat 6 ,09 30-
15 0 0 uur T 0297-343885 
www postzegelverenigin
gaalsmeer nl 
Bllthoven. Oost Europa ver
eniging, 'Vogelnest', Boslaan 
1,10 00-16 0 0 uur 
T 0346-572593 (na 19 0 0 uur) 
Boskoop. "In de Stek', Put-
telaan 148,13 00-17 0 0 uur 
T 0182-616946 
landezwiigerOtelfort nl 
Schoonhoven. Verenigings-
huis De Zilverstad, Nieuwe 
Singel 39,13 00-16 0 0 uur 
T 0172-216239 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum De Camp, De Bosrand 15, 
13 00-16 30 uur 
T 033-2863510 

17 november: 
Hengelo. Hotel Van der Valk, 
Bornseweg 4 0 0 , 0 9 30-16 uur 
T 050-5033926 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,09 00-12 0 0 
uur T 0224-298416 
Vegel-Zuid. Wijkgebouw 'De 
Golfstroom', Diemenstraat ia, 
09 30-12 30 uur 
T 0413-367786 
www verzamelbeursveghel nl 

21 november: 
Kerkrade. Cafe Rolduc, 
Zonstraat 33 Vanaf 19 0 0 uur 
T 045-5415088 

23 november: 
Dordrecht. Dordtse Postja-
ger. De Gravenhorst Dubbel
dam, Vijverlaan 1002,10 0 0 -
16 0 0 uur T 078-6140706 
Kloetinge. Amicitia, Schim-
melpenninckstraat 14,10 0 0 -
17 0 0 uur T 0113-228562 
ecmOzeelandnet nl 

24 november: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6 ,09 0 0 -
12 0 0 uur T 0227-542286 
Echt. Cafe "De weegbrug", 
Stams Loperweg 10, Echt 
9 30-12 0 0 uur 
hotterbeekxcShetnet nl 
Huissen. Cultureel centrum 
'D Brink', Brink 8,10 00-15 0 0 
uur T 026-3271979 
Veldhoven. Locatie D'Ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 
09 30-12 30 uur postzegel-
beursveldhoven(Supcmail nl 
Weert, Scholengemeenschap 
Philips van Home, Werta-
straati , i2 45-15 30 uur T 
0495 - 541666 
postzegelclub®home nl 
www filatelicaweert nl 

30 november. 
Bodegraven. Complex 
Rijngaarde, Rijngaarde 1, 
10 00-14 30 uur 
T 06-53260579/13536015 
Reeuwijk. USA en Canada 
filatelie. De Brug, Dunantlaan 
1,10 00-15 0 0 uur 
T 06-25240316 
Roermond. Wijkhuis Tege-
larijveld. Schepen van Her-
tefeltstraat 26a, 10 00-13 0 0 
uur T 0475-321179 
Rozenburg (Z-H), Zaal 
Adventskerk, Laan van Nieuw 
Blankenburg 5,10 00-16 0 0 
uur T 0181-214224 
Steenwijk. De Meent he (t/o 
station), Stationsweg 1,10 0 0 -
15 0 0 uur T 0521-515835 
www filatelistenverenigingijs-
selham nl 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10 00-15 0 0 uur 
T 038-4216493 

1 december: 
Nunspeet. Ver Geb de 
Wheme, Ds De Bouterlaan 5, 
13 15-16 15 uur T 0341-256163 
Obdam Ver Gebouw De 
Brink, Dorpsstraat 153-5, 
09 00-12 0 0 uur 
T 0226-452047 

7 december: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13 00-16 0 0 uur 
T 0229-582544 
Hendrik Ido Ambacht, San-
dmo. Reeweg 79,12 00-16 0 0 
uur T 078-6814441 
Lisse. t Poelhuys, Vivaldis-
t raat4 , io 00-15 30 uur 
T 06-21485476 
dickschopman(Sgmail com 
Meppel. Kerkelijk centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10 0 0 -
15 0 0 uur T 0529-432746 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13 00-16 0 0 
uur T 0162 432738 
ceespi)pers(acasema nl 
www oosterhouterpost nl 

Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10 00-15 00 
uur T 0297-525556 
Waalwijk. Buurthuis De 
Bloemenoord", 09 00-13 0 0 
uur T 0416-337982 

8 december: 
Anna-Paulowna, Ontm 
Centr Veerburg, Sportlaan 21, 
09 30-13 0 0 uur 
T 0224-223029 
Boxtel. Gemeenschapshuis 
De Walnoot, Regmahof 1, 
10 00-13 0 0 uur 
T 0411-673485 
Wijchen, De Globe, Brede 
school Het Noorderlicht, Roer
dompstraat 76,10 00-13 0 0 
uur T 024-6413608 of 
024-6413355 

VEILINGEN 

1 september: 
Zwijndrecht. Poststukken, 
postgeschiedenis en postze
gels, "Sheraton en Peel" 
Rene Hillesum Filatelie, Post
bus 7,3330 AA Zwijndrecht, 
telefoon 078-6101520 
hillesum(a)filatelist com. 
www filatelist com. 
Skype rene hillesum 

3, 4 , 5 oktober: 
Amstelveen. Veiling Co-
rinphila T 020-6249740 
wwwcorinphilani 

l lMi lMli 
Werktekenmg voor Amphikx 

67 zegels Aart Verhoeven 
Collectie Museum voor 

Communicatie, Den Haag 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 
2518 AD 's Gravenhage 
T 070-3307500 
Infolijn 070-3307575 
wwwmuscom nl 
Openingstijden dinsdag t/m 
vrijdag 10-17 uw, zaterdag, 
zondag en feestdagen 12-17 
uur Gesloten op maandag, 
Konmgsdag, 25 december en 
1 januari Museumjaarkaart 
gratis 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u - alleen op 
afspraak - origineel materiaal 
uit het depot postwaarden 
bestuderen en bezichtigen 
Onderzoeksdagen (don
derdag) 19 september en 10 
oktober Als u materiaal wilt 
bestuderen, neem dan con
tact op met Monique Erkelens 
(T 070-3307567) 
De museumbibliotheek is 
toegankelijk na telefonische 
afspraak mevr Spiekman 
(T 070-3307570, 's morgens) 
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Haagse Vredesconferenties 
De Russische tsaar Nicolaas II nam 
m t899 het initiatief voor de Eerste 
Haagse Vredesconferentie (afb. i). 
Er werden afspraken gemaakt over 
de manier van oorlogvoeren, 
onder andere werd het gebruik 
van gifgas (tijdelijk) verboden. De 
conferentie werd gehouden in 
paleis HUIS Ten Bosch. Tijdens deze 
conferentie werd besloten tot het 
oprichten van een internationaal 
orgaan dat kon bemiddelen in 
conflicten tussen staten: het 
Permanente Hof van Arbitrage 
(Cour Permanente d'Arbitrage). Dit 
werd aanvankelijk gevestigd aan 
de Haagse Prinsegracht. 
Tijdens de Tweede Haagse 
Vredesconferentie in 1907 (afb. 2) 
werd de eerste steen gelegd voor 
het Vredespaleis (afb. 3), dat 
speciaal gebouwd zou worden 
voor het Permanente Hof van 
Arbitrage. Het verdrag, dat op t8 
oktober 1907 werd getekend, 
regelde allerlei zaken rondom 
oorlogvoering, zeemijnen, 
bombardementen, oorlogssche
pen en de rechten van neutrale 

Een oorlog is iets verschrikkelijks, niet alleen door de 

vele doden en gewonden en de materiële schade, maar 

ook door de traumatische herinneringen die nog vele 

jaren kunnen doorwerken bij de slachtoffers. Het is dan 

ook logisch dat er meerdere pogingen gedaan zijn om 

oorlogen te voorkomen. 

landen. Het trad in 1910 in 
werking. 
In 1907 was Korea bezet door 
Japan. Korea stuurde een delega
tie naar de Haagse Vredesconfe
rentie om de onafhankelijkheid 
van Korea te bepleiten. Dit was 
uiteraard met naar de zin van 
de Japanse delegatie die ervoor 
zorgde dat de Koreanen met op 
de conferentie werden ontvan
gen. De Koreaanse delegatielei
der, Yi |un (afb. 4), werd onder 
nooit opgehelderde omstan
digheden dood aangetroffen in 
zijn Haagse hotelkamer. In Korea 
wordt hij als een held gezien en 

ZuidKorea gaf enige postzegels 
uit om hem te gedenken. 
Duitsland gaf in 1999 een saaie 
zegel uit ter herinnering aan de 
eerste Haagse Vredesconferentie, 
die interessant is omdat de deel
nemende landen erop genoemd 
worden (afb. 5). 

Nobelprijs 
De Nederlander Tobias Asser kreeg 
in 1911 de Nobelprijs voor de Vrede, 
onder andere voor zijn bijdrage 
aan de beide Haagse Vredescon
ferenties. Het is een geliefd thema 
om postzegels voor Nobelprijs
winnaars uit te geven. Meerdere 

landen hebben dan ook zegels 
uitgegeven voor Tobias Asser 
(afb. 6). In het Vredespaleis is een 
standbeeld van hem te vinden. 

Prijsvraag 
Er werd een prijsvraag gehou
den voor een ontwerp van het 
Vredespaleis, waar vele architec
ten van naam aan deelnamen. 
Het ontwerp van Le Cordonnier 
(afb. 7) won de prijsvraag. Het 
ontwerp werd wegens de kosten 
wel enigszins aangepast: er 
zouden geen vier torens komen 
op de vier hoeken van het gebouw 
maar slechts één hoge toren en 
een kleine toren. Vele landen droe
gen bij aan de bouw door geld te 
geven of door geschenken voor de 
inrichting van het Vredespaleis. Zo 
werd de grond geschonken door 
de gemeente Den Haag, het uur
werk in de toren kwam uiteraard 
uit Zwitserland, de fontein met 
ijsberen kwam uit Denemarken. 
Er is een Japanse zaal, en er is nog 
veel meer te bewonderen. Het is 
zeer de moeite waard het Vredes
paleis te bezoeken, waar ook een 
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rondleiding tot de mogelijkheden 
behoort De grootste financiële bij
drage voor de bouw kwam van een 
rijke Amerikaan, Andrew Carnegie 
(afb. 8), die de vredesgedachte 
een warm hart toedroeg De Car
negie Stichting die het gebouw 
beheert, is naar hem genoemd 
Koningin Wilhelmma opende 
het Vredespaleis op 28 augustus 
1913 De dag erna was het voor het 
eerst geopend voor het publiek 
(afb. 9a+b) 

Nooit meer oorlog 
Helaas zou kort na de opening 
van het Vredespaleis éen van de 
meest verschrikkelijke oorlogen 
losbreken, de Eerste Wereldoorlog 
O9141918) Omdat het Vredespa
leis dit met had kunnen voorko
men werd er m 1915 een spotprent 
m omloop gebracht (afb. 10) 

De vredesgedachte was meer 
nodig dan ooit De Amerikaanse 
President Woodrow Wilson nam 
het initiatief tot de oprichting van 
de Volkenbond in 1919 Het doel 
was dat er nooit meer oorlog zou 
zijn Elke oorlog die toch uitbrak 
werd dan ook beschouwd als een 
mislukking van de Volkenbond, 
die overigens maar weinig macht 
had om oorlog te voorkomen, 
vooral omdat de grootste landen 
(Duitsland, Amerika en Rusland) 
er geen lid van waren Een van 
de weinig successen van de Vol
kenbond was de kwestie Aland 
Zweden en Finland maakten beide 
aanspraak op de eilandengroep 
De Volkenbond wees m 1921 de 
eilanden aan Finland toe, met de 
voorwaarde dat er geen militairen 
gelegerd mochten worden en dat 
de Zweeds sprekende eilanders 

speciale rechten zouden krijgen 
Dit IS tot op heden nog altijd van 
kracht (afb. 11) 

Cour Permanente de Justice 
internationale 
De Volkenbond besloot in 1922 tot 
het oprichten van het Permanente 
Hof van Internationale Justitie 
(Cour Permanente de justice Inter
nationale) Dit Gerechtshof werd 
ook in het Vredespaleis gevestigd 
en op 15 januari 1934 werden voor 
dit hof eigen postzegels uitgege
ven (afb. 12) BIJ de verzamelaars 
staan deze bekend als dienstze
gels, maar volgens de PTT zijn het 
bijzondere frankeerzegels voor 
het Internationale Gerechtshof 
We zullen de term dienstzegels 
voor het gemak hier ook gebrui
ken Er werden opdrukken "Cour 
Permanente De justice Internati

onale" in goudkleur aangebracht 
op de frankeerzegels van t'A, iVi, 
7'/2, t2'/2,15 en 30 cent, en uiter
aard werd daarbij de vredeszegel 
van 12VJ cent van 1933 gebruikt 
om te overdrukken Toen deze 
vredeszegel uitverkocht raakte, 
werd m 1938 een postzegel met 
Koningin Wilhelmma overdrukt 
ter vervanging van de vredesze
gel Voor verzamelaars werden 
uitsluitend afgestempelde zegels 
verkocht om te voorkomen dat 
particulieren hun brieven met 
dienstzegels zouden frankeren 
Ook het Vredespaleis beschikte 
zelf met over de zegels, maar men 
moest alle correspondentie op het 
hoofdpostkantoor van Den Haag 
laten frankeren Daar werden de 
zegels op de enveloppen geplakt 
en meteen afgestempeld (afb. 13) 
Toch zijn er ongestempelde dienst
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zegels in omloop van de eerste 
serie. Ze zijn enorm kostbaar. 

Tweede Wereldoorlog 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
werd Nederland door Duitsland 
bezet (1940-1945). Het Vredespa
leis moest op last van de Duitse 
bezetter alle activiteiten staken en 
de rechters weken uit naar Zwit
serland. De dienstzegels werden 
vanaf 1940 niet meer gebruikt. 
De voorraad zegels werd niet ver
nietigd maar door de bezetter te 
gelde gemaakt, want kort daarna 
kwamen ongestempelde dienst
zegels op de markt (afb. 14). 

Cour Internationale de Justice 
De Verenigde Naties werden in 
1945 opgericht als opvolger van 
de Volkenbond. En er kwam ook 
weer een gerechtshof, het Inter
nationale Hof van justitie (Cour 
Internationale de Justice). Wegens 
de papierschaarste meteen na de 
oorlog, werden de oude enve
loppen niet weggegooid maar 
overdrukt met de nieuwe naam 
(afb. 15). Dienstzegels waren er 
nog niet meteen, die zouden pas 
in 1947 weer verschijnen. 
Een bijzondere vermelding ver
dient Dr. José Gustavo Guerrero. 
Hij was in 1929-1930 voorzitter van 
de Volkenbond, hij was de laatste 
president van het Permanente 
Hof van Internationale Justitie 
(i937-'94o) en de eerste rechter-

president van het Internationale 
Gerechtshof (1946-1949). In El 
Salvador is hij wereldberoemd 
en men gaf in 1998 een postzegel 
uit om hem te gedenken. Op de 
FDC staat het Vredespaleis in 
spiegelbeeld met de toren rechts 
in plaats van links (afb. 16). 

Successen 
Er zijn in de loop der jaren vele 
geschillen langs juridische weg 
opgelost door het Vredespaleis. In 
enkele gevallen heeft het land dat 
het geschil won daarvoor postze
gels uitgegeven. 
De Preah Vihear Tempel ligt in het 
grensgebied tussen Cambodja en 
Thailand. De vraag in welk land 
deze nu precies ligt, is al jaren 
onderdeel van een grensconflict 
tussen deze landen. In 1962 besliste 
het Permanent Hof van Arbitrage 
in Den Haag dat het bouwwerk bij 
Cambodja hoorde (afb. 17). Thai
land erkent nu wel dat de tempel in 
Cambodja ligt, maar de status van 
het gebied eromheen is nog niet 
geregeld en op dit moment moet 
het Vredespaleis zich opnieuw 
bezig houden met deze kwestie. 
Bij een grensgeschil tussen Hondu
ras en Nicaragua werd in i960 door 
het Vredespaleis in het voordeel 
van Honduras beslist, en dat land 
gaf een serie zegels uit daarvoor. 
De zegel van 10 centavos laat de 
zitting van het gerechtshof zien 
(afb. 18). 
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Hugo de Groot 
PostNL pakt groot uit met de 
viering van 100 jaar Vredespaleis, 
door op 9 september een velletje 
met tien verschillende zegels 
(zie pagina 445 POSTNL) en een 
prestigeboekje uit te geven. Erg 
mooi dat Hugo de Groot op één 
van deze zegels zal staan (afb. 19). 
Hij is ook bekend onder de naam 
Hugo Grotius (1583-1645). Ieder
een in Nederland weet van zijn 
ontsnapping in een boekenkist uit 
Slot Loevestein in 1621. Maar zijn 
betekenis voor het internationaal 
recht is enorm. Hugo de Groot was 
één van de grootste rechtsgeleer
den en wat hij heeft gepubliceerd 
over volkenrecht en zeerecht, is tot 
op heden de basis van veel recht
spraak in het Vredespaleis. 

wordt vervolgd 

Bronnen 
• Diverse artikelen op Wikipedia 
• Website Vredespaleis.nl (bevat 
veel informatie, onder andere over 
bezoektijden, evenementen rond 
100 jarig bestaan, wat is het verschil 
tussen het Gerechtshof en het Hof 
van Arbitrage) 

http://Vredespaleis.nl


BOEKEN 
Henk Burgman 

MICHEL 

Südwesteuropa 2013 

MICHEL EUROPAKATALOG 
BAND 1: MITTELEUROPA 
BAND 2: SÜDWESTEUROPA 

2013 

Beide catalogi hebben de 
bel<eTide Michel opmaak 
en uitvoering. 
De meeste van de ca. 
15.000 afbeeldingen zijn 
in kleur. Hier en daar zijn 
nog enkele oudere uitga
ven in zwart/wit. 

In deelt zijn de volgende 
landen opgenomen: 
Liechtenstein, Oostenrijk, 
Zwitserland, Slowakije, 
TsjechoSlowakije, Hon
garije, de bureaus van 
de Verenigde Naties in 
Geneve en Wenen en als 

afsluiting WestHongarije. 
Dit is een klein gebied 
dat in 1921 kortstondig 
onafhankelijk geweest is 
en dat nog het zelfde jaar 
tot Hongarije toetrad. 
Van alle gebieden vinden 
we de frankeerzegels 
en waar uitgegeven 
ook de dienst port en 
automaat zegels evenals 
allerlei andere uitgaven. 
Bij Zwitserland worden, 
onder andere, de zegels 
behandeld die uitgege
ven zijn voor de diverse 
internationale organisaties 
die daar gevestigd zijn. 
Vele prijzen (ruim 70.000) 
zijn bijgesteld en meestal 
naar boven. Diverse 
plaatfouten, 'abarten' en 
perforatievarianten zijn 
bij verschillende landen/ 
gebieden voor het eerst 
opgenomen. 

FAKES, FORGERIES, EXPERTS 

Het 16e deel alweer van 
dit jaarboek. Zoals altijd 
weer een fantastisch mooi 
uitgevoerd boek. Het aan
tal kleurrijk geïllustreerde 
bladzijden is in de loop 
der jaren gestegen van 
zo'n 130 (deel 1 1998) 
naar 182 in dit deel. 
Deze 16e aflevering zal 
de laatste zijn waarover 
KnudMohr de redac
tionele scepter zwaait. 
Sinds hij het van de vorige 
redacteur, tevens 'uitvin
der' van de reeks, Paolo 
Vollmeier, heeft overge
nomen stond l<nud alweer 
lojaarenevenzovele 
publicaties borg voor een 
grote verscheidenheid aan 
onderwerpen. 
Ook deze aflevering staat 
weer boordevol met 
artikelen over de mondiale 
strijd tegen het vervalsen 
en het manipuleren van 

postzegels, poststempels 
en poststukken. 
Vele landen, zegels, 
brieven en experts/au
teurs passeren de revue. 
Zoals iedere aflevering zit 
ook deze weer boordevol 
gerichte informatie voor 
de serieuze verzamelaar 
die verder kijkt dan een 
postzegel dik is of hoe een 
poststuk gelopen heeft. 
De verzamelaar die op 
de hoogte wil blijven van 
nieuwe en oude tech
nieken die vervalsers en 
manipuleerders gebruiken 
om klassieke en moderne 
items te verfraaien/verbe
teren en/of te vervalsen 
doet er goed aan om dit 
jaarboek door te lezen. 
In het boek vinden we 28 
artikelen van vele bekende 
en minder bekende ver
zamelaars en experts. Een 
kleine greep uit de inhoud: 

Vervalste brieven van de 
Donau Dampfschiffart 
Gesellschaft (Dr. J.Velicko
vic), vervalste Australische 
2D George V zegels (G. 
Kellow), vervalste brieven 
met Braziliaanse "Bulls
eye" zegels (B. juchert), 
de Congolese Free state 
zegels; de 1898 zegels 
met on geperforeerde 
zijde, de 188710 Franc 
onuitgegeven zegels 
echt of vals?, de valse 
"Bateauposte"stempels 
alsmede de valse BOMA 
overdrukken van 1922 op 
de verkeerde drukvel
len (L. v.d. Marcke), de 
moderne vervalsingen 
van Hongkong (H.W. v.d. 
Vlist), Gemanipuleerde 
covers van Napels (M. 
Menthaschi), vervalsingen 
van "Novia Scottia" en 
"New Brunswick" zegels 
(R. Gratton), echte en valse 

In deel 2 zijn opgenomen: 
Frans en Spaans An
dorra, Frankrijk, Gibraltar, 
Monaco, Portugal met 
de voormalige koloniën 
Azoren en Madeira en als 
sluitstuk Spanje. 
In beide delen komen voor 
een aantal landen/gebie
den diverse overzichten 
tegen zoals de jaargang 
tabellen waarin we de to
tale cataloguswaarde voor 
postfrisse en gebruikte 
zegels per jaar kunnen 
nakijken. 
De nieuwe uitgaven zijn 
over het algemeen bijge
werkt tot begin 2013. 
Zoals gebruikelijk zijn deze 
catalogi geen gespeciali
seerde handboeken maar 
de verzamelaar heeft hier

afstempelingen op de 
Zweedse Värnamo zegels 
van i9t8 (H. Obermüller), 
de vervalsingen van de 
eerste Japanse zegels door 
de Spiro broeders (]. v.d. 
Linden), een Canadees lo
kaal zegel om het gebruik 
van US zegels te ontmoe
digen (Ch. Verge) 
Verder vinden we arti
kelen met als onderwerp 
vervalste zegels, poststuk
ken en stempels van de 
volgende landen; Spanje, 
TriestGoriziaSlovene Lit
toral, Australië, Engeland, 
New South Wales, Portu

mee een goede lijdraad, 
naslagwerk en prijslijst in 
handen. 
Kortom Michel heeft weer 
zijn best gedaan en de 
doorsnee verzamelaar 
kan weer tevreden zijn 
met bijgewerkte catalogi 
waar hij weer een jaar mee 
vooruit kan. 

Taal: Duits 
Bladzijden: 1205 ♦ 1342 
Illustraties: kleur, 
zwart/wit 
Verlijmd, softcover, 
22,5 x11,5 cm. 
ISBN: 9783954020416 
en 9783954020423 
Uitgever: Schwaneberger 
Verlag GMBH 
Winkelprijs: € 59,80 per 
deel 
Verkrijgbaar bij de post
zeghandel 
www.mlchel.de 

gal, Canada, Russische 
'ruimtevaartpost' en 
Denemarken. 
Indexen op onderwerp 
en op auteur van alle 
uitgaven plus een lijst met 
individuele leden van de 
A.I.E.P. besluiten dit deel. 

Auteurs: diversen 
Taal: Engels met samen
vattingen in diverse 
andere talen. 
Bladzijden: 182 
Illustraties: Kleur 
Verlijmd, softcover 30 x 
23 cm. 
ISBN: 9788799012794 
Uitgever: Postiljonen A/S 
Prijs: € 60,— excl. ver
zendkosten. 
Informatie/verkrijgbaar 
bij: henk.burgman® 
gmail.com 
www.ffejournal.com 
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POSTZEGEL BOEKJES 
Samenstelling: 
Walter M.A. de Rooi| 
Postbus 1051,5140 CB Waalwijk 

Aldemey 
60 ]aar gekroond 
De zestigste verjaardag 
van de kroning van de 
Britse vorstin was weer 
aanleiding voor een reeks 
gelegenheidsultgiften. 
Ook het tot de Bailiwick 
of Guernsey behorende 
Aldemey deed er aan mee. 
Daar verschenen op 29 
mei zes postzegels (40, 
53,55.63,71 en 79p) met 
zwart-witte foto's van de 
kroning. 
Vier van deze series plus 
allerlei wetenswaardighe
den over kroningen en de 
bewuste kroning op 2 juni 
'953 vormen de inhoud 
van een i 14.44 kostend 
prestigeboekje. 

postzegels met het Euro
pamotief. De twee zegels 
met postauto's zijn los ver
krijgbaar, in velletjes van 
tien èn in een boekje. De 
inhoud bestaat uit een vel
letje van driemaal de beide 
zegels van elk 2.50m. 

De gele postkleur overheerst 
bij het boekje van Bosnië 6. 

Herzegovina 

^ ^ v^ 
[rm^m] <-

^ ^ ^ ^ ^ H GLEKNSn'POST 

Voorzijde van het prestigeboekje van Aldemey 

Australië 
Black Caviar 
De Bonfire van Australië 
zou je kunnen zeggen. 
Een merrie die tientallen 
overwinningen behaalde. 
In april van dit jaar mocht 
ze haar loopbaan beëin
digen. 
Ze werd op 10 mei geëerd 
met een postzegel van 
60c. Tien van deze zegels 
zijn ook verkrijgbaar in 
een boekje. En twintig van 
die boekjes vormen weer 
een zogenoemd cheque
book. 

Canada 
Stella 
Marie-Louise Gay schrijft 
en tekent kinderboeken bij 
de vleet. Zij heeft intussen 
al meer dan zestig titels 
op haar naam staan. Zo 
brengt zij ook in haar 
boeken de jonge Stella tot 
leven, die met haar broer
tje Sam en de hond Fred de 
wereld onderzoekt. 
De post eerde Marie-Louise 
Gay op 5 juli met twee spe
ciale postzegels waarop 
Stella in fraaie waterkleu-
ren tezien is. De beide 

Tien maal Black Caviar m een boekje 

Bosnië & Herzegovina 
(Fed) 
Europa 
Ook het Servische Bosnië 
& Herzegovina kwam op 
9 mei met een tweetal 

zegels (elk voorzien van 
de P, momenteel 63c) zijn 
ook per tien in een boekje 
verkrijgbaar. 

Stella m een postzi^t ro fr f 

Canadese bands 
Al sinds 2007 kwam de 
post tweejaarlijks met 
series postzegels waarop 
bekende Canadese musici 
stonden afgebeeld. Dit 
jaar, op 19 juli, waren 
muziekgroepen aan de 
beurt met-voor mij 
onbekende- namen als 
The Tragically Hip, Rush, 
The Guess Who en Beau 
Dommage. Alle vier zijn ze 
bestemd voor het binnen
landse brieftarief (63c) en 
zijn ze ook in boekjes van 
tien zegels uitgegeven. 

WÊmi 
Canadese bands in een blokje 

Robertson Davies 
In Canada noemde men 
hem 'men of letters'. 
Davies (1913-1995) was een 
veelzijdig man: auteur, 
journalist en wetenschap
per. Ter gelegenheid van 
zijn honderdste geboorte
dag komt er op 28 augus
tus een postzegel met zijn 
beeltenis uit. En natuurlijk 
ook weer per tien in een 
boekje ($ 6.30). 

Denemarlcen 
Rockmuziek 
Rockfestivals zijn sinds 
tientallen jaren een 
onderdeel van de Deense 
volkscultuur. Het zeer druk 
bezochte Roskilde-festival 
-eind juni/begin juli- is 
daarvan een voorbeeld. 
Als eerbetoon aan de 
Deense rockmuziek gaf de 
post op 27 mei een tweetal 
postzegels uit. Beide zijn 

ontworpen door de roek-
muzikant Kasper Eistrup. 
Te zien zijn een gitaar en 
een geestdriftig publiek. 
De zegels kosten elk 8 kro
nen en zijn ook per tien in 
een boekje verkrijgbaar. 

werd ermee begonnen. 
Het betreft een boekje met 
tien zegels die het thema 
'kleine stroompjes maken 
brede rivieren' uitbeel
den. Begonnen werd 
met de 1000 km lange 
Loire, hetgeen resulteert 
in mooie plaatjes van deze 
rivier tussen de bron in 
het Centraal Massief en de 
Atlantische Oceaan. 
Het eerste Rode Kruis-
boekje na de oorlog kwam 
uit in 1952. Vervolgens elk 

Deense Rockmuziek 

Red Barnet 
Ten bate van de organi
satie Red Barnet (red het 
kind) verscheen op 27 mei 
een toeslagzegel van 9 
kronen (frankeerwaarde 8, 
toeslag 1). Huiselijk geweld 
tegen kinderen komt ook in 
Denemarken nog geregeld 
voor. De zegels zijn per tien 
te koop in een boekje. 

Faeröer 
Kerst 2013 
De post van Faeröer is er 
altijd vroeg bij. Ook nu 
weer: op 23 september 
verschijnen de kerstzegels. 
Twee stuks, van 7.00 en 
van 12.50 kronen, die ook 
per vier in een boekje 
verkrijgbaar zullen zijn. 
Afgebeeld zijn de stal in 
Betlehem en Maria, Jozef 
en het Kind. Volgens de 
ontwerper symbool voor 
het verlangen naar recht
vaardigheid, vrijheid en 
geluk in de reis van het le
ven door een verwarrende 
en onveilige wereld. 

De twee kerstzegels van de 
Faeröer 

Fran Ier! jl( 
De Loire - Rode Kruis 
De Franse post heeft voor 
de jaarlijkse Rode Kruis 
uitgiften voor een nieuw 
concept gekozen. Op 3 juni 

jaar tot en met 2008. Nu, 
na vier jaar met een blokje, 
is er dus weer voor een 
boekje gekozen. 
De zegels zijn bestemd 
voor het groene tarief 
(58c). Daarboven komt 
een toeslag van € 2.00 per 
boekje voor het Rode Kruis. 

Griekenland 
Zeil toerisme 
Voor de zeilsporters biedt 
Griekenland veel moge
lijkheden. Gedurende de 
zomer zijn de Egeïsche 
en de Ionische Zee dan 
ook bespikkeld met witte 
zeilen. Zeilregatta's dragen 
er ook aan bij. Met een zes
tal zegels gaf de post op 4 
juni een podium voor het 
zeiltoerisme. Een tweetal 
zegels is ook in een boekje 
verkrijgbaar. 
Het betreft de zegel voor 
het binnenlandse brieftarief 
(= 62c) en voor post overzee 
(=780). De zegels zijn zelf
klevend. Oplage 15.000 (€ 
6.20) en 50.000 (€ 7.80). 

Zeiltoerisme m Griekenland 

Groot-Brittannië 
Locomotieven 
In de reeks 'Klassieke loco
motieven' verscheen op 18 
juni een viertal zegels met 
afbeeldingen van stalen 
rossen uit Noord-lerland. 
Eén ervan -met de UTA 
(Ulster Transport Autho
rity) W No 103- kwam 

Noord-lerse locomotief 



De Ford Transit uit het boekje van 
Malta 

Moldavië 
Europa 
Twee velletjes van elk vier 
zegels (4.50L en 5.75L) 
vormen de inhoud van een 
op 30 april in Moldavië 

Polynesië (Fr) 
Fruit 
Een mango, papaja's, ana
nas, kokosnoot, meloen en 
bananen, een hele fruit
schaal vol vormt de inhoud 
van een op 10 mei in Frans 
Polynesië verschenen 
boekje. Alle zegels heb
ben een waarde van ioof. 
Totaal dus 6oof. 

Rusland 
Wapens bij de overwinning 

tevens in een boekje van 
i 3.60 (zes maal eersteklas) 
terecht. 

Vlinders 
Van de zestig in Groot
Brittannië voorkomende 
soorten vlinders, hebben 
er tien een plaatsje ver
overd op de 11 juli versche
nen serie postzegels. Twee 
ervan het Bleek Blauwtje 
en de Gehakkelde Aurelia
brachten het zelfs tot een 
plekje in een zes eersteklas 
zegels tellend boekje. 

Guernsey 
De Beatles in Guernsey 
Het IS op 8 augustus vijftig 
jaar geleden dat de Beatles 
een concert gaven op het 
eiland Guernsey. Het is ook 
bij die ene keer gebleven, 
maar het was wel het jaar 
(1963) dat de Beatlemania 
een aanvang nam. 
Guernsey schonk op 31 juli 
aandacht aan dat memo
rabele optreden door mid
del van een prestigeboekje 
met viermaal een serie 
postzegels van 40,53,55, 
63,71 en 79p. Prijs van het 
boekje: £14.44. 

Ierland 
Lockout 
De General Lockout van 
Dublin vond precies hon
derd jaar geleden plaats: 
in 1913 werden zo'n 20.000 
arbeiders de toegang 
ontzegd tot de bedrijven 
omdat ze het recht op 
een vakbond opeisten. 
Dat duurde maar liefst 
zes maanden. Het gevolg 
was wel dat er nadien 
op sociaal gebied veel 
verbeterde. 
Een drietal postzegels 
van 60c markeert deze 
'buitensluiting' met histo
rische foto's en afbeel
dingen van prominente 
figuren. Een 10 euro kos
tend prestigeboekje doet 
in woord en beeld de hele 
geschiedenis nog eens 
uitgebreid uit de doeken. 

Israël 
Gerbera 
Op 5 februari gaf de post 

Voorzijde van het Gerbera's boekje 

van Israël een nieuwe 
permanente serie uit met 
afbeeldingen van gerbe
ra's. Alle tien waarden van 
deze kleurrijke bloemen 
waren verkrijgbaar in een 
velletje. Tevens blijkt de 
waarde van NIS 1.00 per 
twintig ook in een boekje 
te koop. Het boekje wordt 
door de post nergens 
gemeld. Een uitgiftedatum 
is daarom niet bekend. 
Wel staat in de velrand de 
drukdatum (?) 19.02.2013 
vermeld. 

Menora 
De postzegels met de 
zevenarmige kandelaar 
zijn sinds dit voorjaar ook 
in boekjes verkrijgbaar. 
Eigenlijk zijn het velle
tjes maar een duidelijke 
vouwperforatie zoals bij 
de eerdere boekjes met de 
vlag en de vlinders maakt 
er boekjes van. Het gaat 
om de waarden van NIS 
0.50 en 1.00. De inhoud 
bestaat uit twintig zegels. 
Omdat het om herdrukken 
gaat, staan er in de vel
rand ook kleine menora's: 
0.50 vijf stuks en 1.00 zes. 

Visit Israel 
Op de openingsdag van de 
Multinational Stamp Ex
hibition 26 mei gaf de 
post een kleurrijk prestige
boekje uit met fraaie plaat
sen uit heel Israël. Dit Visit 
Israel boekje bevat, naast 
foto's van de bekendste 
toeristische plaatsen, ne
gen pagina's vol informatie 
in het Hebreeuws en in het 
Engels. En natuurlijk post
zegels: vier velletjes met 
elk drie zegels. Het betreft 
herdrukken van eerder uit
gegeven zegels: Jeruzalem 
(2011), Meer van Galilea 
(2011), Gush Dan (2011) en 
Eilat en Arava (2012). Prijs 
van het boekwerk is NIS 
49.00. 

Korea Noord 
Uilen 
Een viertal verschillende 
uilen komen te voorschijn 
bij het openen van een op 
22 mei in NoordKorea ver

schenen postzegelboekje. 
De waarde der zegels zijn 
40,60,80 en 100 won. 
Het zegelvelletje bevat 
bovendien twee labels met 
uilenjongen. Verkoopprijs 
van het boekje is 294 won: 
14 won boven de nominale 
waarde. Er is ook een on
geperforeerde versie. 

# opymM noBEBbi ^ ^ ^ 

Oorlogsschepen in een Russisch boekje 

^pMgM 
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De steenuil staat op de voorzijde van het boekje 

Bijen 
Drie zegels met afbeel
dingen van nijvere bijen 
in bloemen (30,70 en 
110 won) plus een label 
met enkele bijen op een 
honingraat vormen de 
inhoud van een post
zegelboekje dat op 12 
juni verscheen. Prijs van 
het boekje is 224 won. 
Zoals gewoonlijk weer een 
toeslag van 14 won. Ook 
hiervan een geperforeerde 
en ongeperforeerde 
uitvoering. 

Honingbij in actie 

Malta 
Europa 
Ook Malta komt al sinds 
jaar en dag met Europaze
gels. Dit jaar verschenen 
ze op 9 mei en afgebeeld 
zijn twee postauto's uit 
een grijs verleden: een 
Ford Transit (€ 0.37) en 
een Lambretta driewieler 
(€1.19). De eerste is ook in 
een boekje verkrijgbaar. 
De inhoud bestaat uit vijf 
zegels. 

verschenen boekje met 
Europazegels. Afgebeeld 
zijn een bestelauto en een 
postkoets. Op de velrand 
staan zowat alle manieren 
waarop ooit post vervoerd 
werd: postduif, zeppelin, 
ballon, schip, fiets, trein, 
enz. Leuk dus voor motief
verzamelaars. 

Voorzijde van het boekje van 
Moldavië 

NieuwCaledonië 
Vissen 
De zegels met kleurrijke 
vissen uit de lagunes van 
NieuwCaledonië zijn ook 
in een boekje verkrijgbaar. 
Het bevat tien zegels van 
tiof (= € 0.92). De uitgifte
datum was 8 juni. 

Al sinds 2009 geeft 
l^usland jaarlijks een 
prestigeboekje uit met 
voorbeelden van materieel 
waarmee in 1945 de over
winning werd behaald. 
Getoond werden al 
machinegeweren (2009), 
tanks (2010), vliegtuigen 
(2011) en auto's (2012). Dit 
jaar zijn de schepen aan 
de beurt. 
Op 8 mei kwam het boekje 
uit. De tekst op de tussen
blaadjes is uitsluitend in 
het Russisch. De zegelvel
letjes bevatten steeds één 
zegehio, 12, i5en2op. 

Singapore 
Wenszegels 
Een leuk boekje verscheen 
op 17 juni in Singapore. 
Het bevat tien eersteklas 
zegels met de vermelding 
ist local (25,5c) en bevat 
een vijftal verschillende 
wensen. Deze staan ook 
afgebeeld op de voorzijde 
van het boekje. 

Greetings Sifjn 

De gebarentaal in Singapore 

Gezondheid uit Polynesië 



NIEUWE 
Samenstelimg: 
ArieNoorlandAIIP 
Postbus 21331,3001 AH Rotterdam 

In deze rubriek worden 
zegels vermeld van landen 
die  voor zover dat valt na 
te gaan  zijn aangesloten bij 
de Wereldpostunie (UPU). In 
enkele gevallen worden ook 
nietUPUlanden 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 
29'i3. Kankeronderzoek. 
€ i.*o.20. Tuinsculptuur, 
beeldmerk. 

ALDERNEY 
295'i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 60 jaar 
geleden. 
40, 53. 55, 63,71,79 p. Ver
schillende afbeeldingen van 
kroningsceremonie. 

ANDORRA SPAANS 
36'i3. Architectuur. 
€ 0.75. Casa dels Russos in 
Santa Voloma. 

^ ARMENIË 
./. 44'i3. Kerken. 
= Velletje met 160, 200,200 d. 
_, Resp. Kerk van Heilige Drie
< eenheid. Kerk van de Heilige 
;:̂  Aartsengelen, Kerk van St. 
 Hakob. 

ATHOS (Heilige berg). 
i84'i3. Illustraties in histo
rische manuscripten, I. 
€0.40, 0.50, 0.62,0.78, 
0.85, 2.. Resp. Tetraevan
gelie (17e eeuw), legende van 
Barlaamenlosaphat 
(13e eeuw), Sticherarion 

(10e eeuw), Octateuch (13e 
eeuw), Psalter (14e eeuw), 
Tetraevangelie (10e eeuw). 

244'i3. Illustraties in histo
rische manuscripten, II. 
€ 0.50,0.62, 0.78,1., 2.20. 
Resp. Heilige liturgie (17e 
eeuw). Psalmen (9e eeuw). 
Evangelie (17e eeuw), 
Tetraevangelie (16e eeuw). 
Pelgrimsgids van het Heilige 
Land (17e eeuw). 

AZERBEIDZJAN 
i94'i3. Bekende personen. 
Viermaal 0.20 m. Dich
terislam Safari, politicus 
Alidarman Topchubasov, 
actrice Hokuma Gurbanova, 
dichteres Nigar Rafibeyli met 
boek en bril. 
284'i3. 90e geboortedag 
Zarifa Aliyeva (19231985). 
Blok 1. m. Portret oogheel
kundige. 
65'i3. Heydar Aliyev (1923
2003). Gezamenlijke uitgifte 
met Rusland. 
0.50 m. Portret oudpresi
dent van Azerbeidzjan en 
ereteken. 
io5'i3.90e geboortedag 
Heydar Aliyev (19232003). 
Velletje met zesmaal 0.50 m.; 
velletje met zesmaal 0.60 m.; 
blok 1. m. Resp. Verschil
lende portretten; Aliyev met 
verschillende staatshoofden; 
portret Aliyev met vlag. 

i45'i3. Mahsati Ganiavi. 
0.60 m. Perzische dichteres 
(12e eeuw) geboren in Ganja 
(Azerbeidzjan). 
ii6'i3. Diplomatieke be
trekkingen met WitRusland. 
Gezamenlijke uitgifte met 
WitRusland. 
Blok 1. m. Staatsemblemen. 
i56'i3. Volksnijverheid. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Hongarije. 
Velletje met 0.60, 0.60 m. 
Borduurpatronen met pau
wen op kussen (Hongarije) 
en paardendeken (Azerbei
dzjan). 
i66'i3. Eerste vrouwelijke 
astronaut 50 iaar geleden. 
Bloki.m. Valentina 
Tereshkova(i937). 

266'i3. Leger 95 jaar. 
Blok 1. m. Militair met wa
pens, vlaggen. 

^ 1 ^ ^ ^ ^ 

Alle hiervoor genoemde 
zegels zijn ook ongetand 
uitgegeven. 

AZOREN 
95'i3. Europa, postvervoer. 
Velletje met € 0.70,0.70. 
Resp. motor; motor met 
bezorger. 

BOSNIEHERZEGOVINA 
226'i3. 200e geboorte
dag componisten Giuseppe 
Verdi (18131901) en Richard 
Wagner (18131883). 
2., 2.KM. Portretten. 

BOSNIEHERZEGOVINA 
(Kroatische Post Mostar) 
45'i3. Internationale Dag 
van de Brandweer. 
0.70 KM. Historische pomp
wagen. 

i25'i3.20 jaar postzegels 
Kroatische Post. 
2.10 KM. Enveloppen. 
i25'i3. Archeologische 
opgraving. 
0.10 KM. Voorwerp uit vroeg
christelijke begraafplaats 
en klooster van Johannes de 
Doper in Livno. 
225'i3. Mythes en legendes. 
2. KM. Moseik (Quercus 
cerris). 
i6'i3. Pelgrimsplaats 
Medjugorje. 
1. KM. Mariabeeld en kerk. 

BULGARIJE 
i64'i3. Balkanoorlog 100 
jaar geleden. 
Velletje met 0.65, 0.65,1., 
1. L. Resp. stadspoorten, 
gevecht, soldaten in straat, 
soldaten op paarden. 

244'i3. Europa, postver
voer. 
0.65,1.50 L. Bestelwagens. 
Resp. Citroen jumper 2.2. HOI, 
Citroen Berlingo 1.6 HDI. Ook 
velletje met dezegels. 
244'i3. Voetbalclub CSKA 
65 jaar. 
0.65 L. Spelers van CSKA en 
Barcelona. 
''»■S'iS Staatsspoorwegen 
125 jaar. 
1.40 L. (met tab). Stoomloco
motief. Sneltrein op label. 
22513. Nationaal Park 
Mantaritsa. 
Blok 1.50 L. Auerhoen (Tetrao 
urogallus). 
225'i3.200e geboortedag 
Richard Wagner (18131883). 
Velletje 1. L. (met tab). Por
tret componist. 
285'i3. Mijn en Geologi
sche Universiteit St. Ivan in 
Rila6o jaar. 
0.65 L. Mijnwerkerslamp. 

305't3. Tweede ruimte
vlucht van Bulgaarse astro
naut 25 jaar geleden. 
Blok 1.50 L. SojoezTM5 
met aan boord Alexander 
Alexandrov(i95i). 
305'i3. SOSKinderdorpen. 
0.65 L. Kindertekening. 

i76'i3. Bulgaarse regio's, 
zuidwesten. 
Velletje met 0.65, 0.65,1., 
1. L. huizen, fresco, kerk, 
notenkrakervogel (Nucifraga 
caryocatactes) en vos (Vul
pesvulpes). 

CYPRUS 
56'i3. Zeeleven. 
€ 0.34,0.43,1.71. Resp. zee
paardje, zeeanemoon, koraal. 

CYPRUS TURKS 
65'i3. Europa, postvervoer. 
NTL 0.80,0.80. Fiets, bestel
wagen. 

DENEMARKEN 
z75''3 Kinderrechten. 
8.tl. kr. Meisjeshoofd met 
teksten. 

8.00 
ims. +1.00 ' 

'. RED BARNET 
' DANMARK

275'<3 Kleine Zeemeermin 
100 jaar. 
Blok 14.50 kr. Beeld in haven 
van Kopenhagen. 

275'i3. Rockmuziek. 
8., 8. kr. (in boekje). 
Festivalpubliek, gitaar van 
muzikant Kaspar Eistrup. 

DUITSLAND 
66'i3. Frankeerzegels, 
vuurtorens. 
€ 0.45,0.58. Resp. Flügge, 
Büsum. 
66'i3. Rozententoonstel
ling in Forst 100 jaar. 
€ 0.45. Rozen, fontein, park 
met bomen. 

66'i3. Leger 'In dienst van 
Duitsland'. 
€0.58. Militairen, vlag. 
66'i3. Cultuurgeschiedenis 
en bouwkunst. Gezamenlijke 
uitgifte met ZuidKorea. 
€0.75,1.50. Resp. Zon
netempel (Bayreuth), 
Hyangwonjeongpaviljoen 
van Gyeongbokgunpaleis 
(Seoel). 

i7'i3. 'Wild Duitsland'. 
€ 0.58,0.58. Berchtesgade
ner Alpen, Nationaal Park 
Niedersächsisches Watten
meer. 



'■7''3 800 jaar stad Dessau 
€ 0.45. Symbolische afbeel
ding met Bauhauswoning. 
1713. Schilderij. 
€ 1.45. 'Zeegezicht' van Ger
hard Richter (1932). 
i87'i3. Watersnood. 
€ 0.58*0.42. Water en land. 

i54'i3. Spoorlijn Baku
TbilisiKars. 
Blok 3.L. Landkaart met 
traject. 

47'i3. Toerisme, zeilen. 
A binnenland (€ 0.62), A 
buitenland (€ 0.78). € 0.05, 
0.30,0.47,3.. Verschillende 
zeilboten. 

ESTUND 
85'i3. Stad Kuressaare 450 
jaar. 
€ 0.45. Deur en vlaggen, bis
schoppelijk kasteel, molen. 

99'i3. Herfst. 
Vijfmaal 1 Kl. Mand met ap
jelen en boom in herfsttooi 

■ landhuis, saunahuis aan 
meer en vliegende ganzen, 
roeiboot en eenden, bank 
in park en herfstbladeren, 
jongen met paraplu. 

285'i3. Kaarel Eenpalu 
(19351888). 
€ 0.45. Oudstaatshoofd. 
66'i3. Fauna. 
€0.45. Mustela nivalis. 

i79'i3. Eerste Landdag 150 
jaar geleden. 
1 Kl. (in boekje). Tekst 'Wet, 
Werk, Vrede, Licht' en 
landkaart. 

FRANKRIJK 
i76'i3. Saintes (Charente 
Maritime). 
€ 0.63. L'AbbayeauxDames. 

FINLAND 
238'i3. President Sauli 
Niinistö65jaar. 
1 Kl. Portret. 

238'i3. Frankeerzegel. 
€1.20. Orchidee. 
99'i3. Computerspel 'Angry 
Birds'. 
Zesmaal 1 Kl. Verschillende 
figuren. 

i86'i3. Jacques Baumel 
(19182006). 
€ 1.05. Vrijheidsstrijder en 
politicus met medaille 'Com
pagnon de la Liberation'. 
i7'i3.100e Ronde van 
Frankrijk. 
Velletje met vijfmaal € 0.58, 
0.80, tweemaal 0.95. 
Wielrenners resp. op Alpe 
d'Huez, gele trui bij Annecy, 
bolletjestrui op Pic du Midi 
d'Ossau, witte trui bij kasteel 
van Versailles, op Mont Ven
toux, groene trui bij Calvi, 
rode trui bij MontSaint
Michel, gele trui bij aankomst 
op ChampsElysees in Parijs. 

99'i3. Postcrossing, uitwis 
seling van postkaarten. 
Velletje met viermaal 1 Kl. 
Postkaart met resp. hand en 
potlood, hand en scherm, 
nart, mond. 
99'i3.150e geboortedag 
schilder Eero jarnefelt (1863
1937). 
Tweemaal 1 Kl. Schilderijen 
'Verbranden van kreupel
hout', 'Boslandschap'. 

GEORGIË 
i54'i3. Cultureel erfgoed, 
gouden voorwerpen. 
Velletje met 1., 2., 3., 4. L 
Resp. armbanden, kom, leeu
wenfiguur, oorringen. 
i54 ' i3. Europa 2012, 'Be
zoek...'. 
3. L. Gergetigletsjer. 
i54'i3. Niko Pirosmani. 
1.80 L. Portret schilder. 

GIBRALTAR 
35'i3. Internationaal Lite
rair Festival. 
10,42 p., i 2.. Resp. boeken, 
brailleschrift, boeken 
computer. 
3513. Beelden van vroeger, 
III. 
10,30, 61,78 p., 11.75; velletje 
met 10, 42, 50 p., 11.. Resp. 
Landport, Casemates Square, 
Victoria Gardens, auto's op 
Main Street, Casemates Bar
racks; rots, huizen aan zee, 
stadspark Alameda Gardens, 
straat met paarden. 
3i5'i3. Gibraltar 54e l id van 
UEFA*. 
54 p. Embleem voetbalasso
ciatie met kasteel en sleutel. 

GROENLAND 
ii6'i3. Sepac*, Parel van 
Europa. 
11.50 kr. Muskusos (Ovibos 
moschatus) in Nationaal 
Park. 

ii6'i3. Land en tuinbouw. 
20., 29.50 kr. Resp. schapen, 
teelt van wintervoer. 
ii6'i3. Kruiden en planten 
III. 
8.50,28.kr. Resp. Fucus 
vesiculosus, Juniperus com
munis var. saxatilis. 

206'i3. Europa, postver
voer. 
10, 42, 44 p., £ 1.75. Resp. his
torische Dennispostwagen, 
paard en wagen, motor met 
zijspan (1914), electromobiel 
YX 7649 (1928). 

ii6'i3. Bedreigde dieren. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Israël. 
19.50 kr. Ijsbeer (Ursus mari
timus). Ook blok met op rand 
gazelle (Gazelladorcas). 

206' i3. Vrede van Utrecht 
300 jaar geleden. 
10, 43 p. Samenhangend). 
Resp. vlag, tekst. 

GRIEKENLAND 
224'i3. Bekroonde Griekse 
films. 
€0.20,0.30,0.52, 2.80. 
Resp. Reis naar Cythera, 
Electra, De Komedianten, De 
Reus van Athene. 

95'i3. Europa, postvervoer. 
€ 0.78, 3.25 (samenhan
gend). Resp. bestelwagen, 
fiets. 

i i6'i3. Plaatsen Uumman
naq en Aasiaat 250 |aar. 
9., 16. kr. Resp. huizen en 
haven met schepen, walvis. 

GROOTBRITTANNIË 
305'i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 60 jaar 
geleden. 
ist, 2nd, 78,88 p „ t 1.28,1.88. 
Portretten van resp. Nicola 
Jane Philipps (1964), Terence 
Cuneo (1953), Andrew Festinq 
(1999), Pietro Annigoni (1955), 
Sergei Pavlenko (2000), 
Richard Stone (1992). 

i86'i3. Noordlerland, 
treinen. 
Velletjemetist, 78, 88p. 
i i .28. Resp. UTA W Class No. 
103, UTA SG3 Class No. 35, Pec
kettNo. 2,CDRJCClassNo. 4. 

ii7'i3. Vlinders. 
Tienmaal ist. (samenhan
gend). Polygonia calbum, 
Anthocharis cardamines, Ly
caenaphlaeas, Polyommatus 
coridon, Papiliomachaon, 
Apatura iris, Euphydryas 
aurinia, Gonepteryx rhamni, 
Vanessa atalanta, Melanar
giagalathea. 

i38'i3. Klassieke auto's. 
Driemaal ist, driemaal 11.28; 
velletje met viermaal ist. 
Resp. Jaguar Etype, Rolls
Royce Silver Shadow, Aston 
Martin DB5, MG MGB, Morgan 
Plus 8, Lotus Esprit; postwa
gen Morris Minor, Londense 
taxi Austin FX 4, politiewagen 
Angliai05E, kustwachtauto 
Land Rover Defender no. 

GUERNSEY 
85'i3. Europa, postvervoer. 
GY Letter, GY Large Letter, 
UKLetter, INT Letter 2og, UK 
Large Letter, INT Letter 40g. 
Bestelwagens resp. Daihatsu 
Hijet (Guernsey), Citroen 2CV 
(Frankrijk), Morris 6cwt O 
(GrootBrittannië), VW Kever 
(Duitsland), Kalmar Tjorven 
(Zweden), Studebaker Zip 
(Verenigde Staten). Ook vel
letje met dezegels. 

295'i3. Herm Island. 
40,53,55.63,71,70 p. Resp. 
uithangbord 'Mermaid 
Tavern , planten in duinen bij 
Shell Beach, trappen bij Bel
voir Beach, haven en aanleg
steiger, strand met scheepjes, 
winkel met Strandattributen. 

HONGARIJE 
56'i3. Treinen. 
195, 445Ft. Resp. V43Szili, 
M61 Nohab. 

w^^^ 



NIEUWE UITGIFTEN 
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15-6-'13. Volksnijverheid. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Azerbeidzjan. 
Velletje met 300,300 Ft. 
Borduurpatronen met pau
wen op kussen (Hongarije) 
en paardendeken (Azerbei
dzjan). 

zo-6-'i3.100e geboortedag 
dichter en schrijver Séndor 
Weöres(i9'3-i989). 
Velletje met tweemaal too, 
tweemaal 110*50 Ft. Tekenin
gen met kikker, man, slak, 
kasteel. 

ITALIË 
9-5-'i3. Europa, postvervoer. 
€ 0.70,0.85. Resp. moderne 
en historische motor met 
besteller, historische en 
elektrisclne bestelwagen. 
i4-5-'i3. Serie 'Artistiek en 
Cultureel Erfgoed'. 
€ 0.70. Theater van Bologna. 

i6-5-'i3. Serie 'Instellingen', 
politie. 
€ 0.70. Hoofdkwartier van 
politie in Rome met vlaggen. 

i8-5-'i3. Serie 'Gemaakt in 
Italië', goudsmeedkunst. 
Vijfmaal € 0.70 (samen
hangend). Oorbellen met 
hangers van Etruskische 
vazen (3e eeuw v. Chr.), 
zoutvaatje met planeten 
Aarde en Neptunus (1543) 
van goudsmid Benvenuto 
Cellini, gesp in stervorm (14e 
eeuw), gouden bol (1640) 
van Leonardo Montalbano, 
speld met Venus (19e eeuw) 
van Antonio Berin 

22-5-'i3. Serie 'Italiaanse 
Sport'. 
€ 0.70. Zeilboten type 
Dinghy 12. 
23-5-'i3.50e Internationale 
bijeenkomst onderzeeboot
personeel in Catania. 
€ 0.70. Onderzeeërs en boot-
toren. 
25-5-''3- Italiaanse Alpen 
Vereniging 50 jaar. 
€ 0.70. Bergbeklimmer met 
telescoop en beeldmerk. 
3-6-'i3. Serie 'Instellingen', 
geneesmiddelenbureau AIFA. 
€ 0.70. Beeldmerk. 
5-6-'i3.700e geboortedag 
Giovanni Boccaccio (1313-
1375). 
€ 0.70. Sculptuur van dich
ter, schrijver en humanist. 
7-6-'i3. Vaststelling grenzen 
van San Marino. Gezamen
lijke uitgifte met San Marino. 
Velletje met viermaal € 0.70. 
Doorlopend beeld van 
landkaart zoals vermeld 
op pauselijke bul van paus 
Paulus II (1417-1471). 

JERSEY 
2-6-'i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926)60 jaar 
geleden. 
£ 2.-, 2.- (samenhangend). 
Portret, zegel-op-zegel jer
sey 9 p. Yvert 12 (1969). Ook 
velletje met de zegels. 

7-6-'i3. Film Superman. 
45,55.60,68,80,88 p., £3.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van uit jersey afkomstige 
acteur Henry Cavil! (1983). 
4-7-'13. Libellen en waterjuf
fers. 
45,55, 60,68,80,88 p. Resp. 
Calopteryx virgo, Cordu-
legasterDoltoni,Coena-
grion scitulum, Pyrrhosoma 
nymphula, Lestes viridis, 
Crocothemis erythraea. 

KOSOVO 
i5-2-'i3. Vijf jaar onafhanke
lijkheid. 
€ 2.-. Vlag, landkaart, 
document. 
20-3-'i3. Stad Pristina. 
€ 0.50,0.70. Verschillende 
stadsgezichten. 
5-4-'i3. Etnologisch museum. 
€0.70,1.-; velletje met 
€ 0.70,1.-. Resp. gebouw, 
zaal; gedekte tafel (doorlo-
pendbeeld). 

2-5-'i3. Europa, postvervoer. 
€1.-, 2.-; velletje met €1.-, 
2.-. Resp. fietskoerier met 
trein en landkaart, paard en 
wagen met scooterrijder. 

KROATIË 
9-5-'i3. Europa, postvervoer. 
7.10, 7.10 kn. Bestellers met 
motoren Tomos Colibri Tt2, 
bestelbus Zastava. 
i-7-'i3. Toetreding tot Euro
pese Unie. 
3.10 kn.; blok 20.- kn. Resp. 
vlaggen, landkaart. 

?-7-'i3- Pula filmfestival 60 
jaar. 
3.10 kn. Filmstrook. 

LETLAND 
i4-5-'i3.150e geboortedag 
Pauls Valdens (1863-1957). 
Bloki.-Lvl. (€1.42). Chemi
cus, uitvinder van Waldenin
versie. 
7-6-'i3. Vogels. 
0.35 (€0.50), 0.98 (€1.39) 
Lvl. Resp. Clangula hyemalis, 
Merops apiaster. 

LITOUWEN 
27-4-'i3. Europa, postver
voer. 
2.45, 2.45 Lt. Elektrische auto 
Tazzari Zero, Moskvitch 401. 
4-5-'i3. Moederdag. 
1.35 Lt. Kindertekening. 
11-5-'13. Rode Kruis 150 jaar. 
2.15 Lt. Oprichter j.H. Dunant 
(1828-1910), vlag. 

: ILIETUVA 

ii-5-'i3. Frankeerzegels, 
traditionele muziekinstru
menten. 
1.-, 1.45 Lt. Resp. blaasin
strument alksnio (trompet), 
snaarinstrument kankles 
i-6-'i3. Vaderdag. 
1.35 Lt. Kindertekening. 
8-6-'i3. Kathedraal van 
Kaunas 600 jaar. 
1.35 Lt. Kerkgebouw. 
i5-6-'t3. Litouwen voorzitter 
Europese Unie. 
2.45 Lt. Vlaggen. 

MACEDONIË 
i4-9-'i2. Rode Kruis, Week 
van de tuberculosebestrij
ding (Verplicht toeslagzegel 
14-21 Sept.). 
8 den. Mensenketen om 
wereldbol. 
i-i2-'i2. Rode Kruis, Week 
van de Aidsbestrijding 
(Verplicht toeslagzegel van 
1-7 dec). 
8 den. Beeldmerk lint, 
i4-3-'i3. Fauna. 
60 den. Konijn. 
2i-3-'i3. Transport. 
50 den. Motorfiets. 

3-4-'i3. Wetenschappers en 
ontdekkingen. 
40,50 den. Resp. john B. 
Dunlop (1840-1921) en ban
den, Vladimir K. Zworykin 
(1888-1982) met diagram en 
televisie. 
i7-4-'i3. Macedonië in Euro
pese Unie. 
40, 60 den. Resp. Dublin (Ier
land), Vilnius (Litouwen). 

^ ..-^nSÊiaÊÉm^. 
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II 
24-4-'i3. Europa, postver
voer. 
40,60 den.; blok 100 den. 
Resp. tweemaal auto's; 
vrachtwagen. 

MADEIRA 
9-5-'i3. Europa, postvervoer. 
Velletje met € 0.70,0.70. 
Resp. quad; quad met 
bezorger. 

i7-5-'i3. Bijen. 
€ 0.36,0.70,0.80,1.70; blok 
€1.70; blok €1.90. Resp. 
driemaal bij met bloesem, bij 
met imker en bijen kasten; bij 
met passiebloem; bijenkas-
ten met bloesem. 

MALTA 
9-5-'i3. Europa, postvervoer. 
€ 0.37,1.19. Resp. Ford Transit 
Mark 1, Lambretta driewieler. 

20-5-'i3. Cruiseschepen. 
€ 0.26,0.51,0.97 (samenhan
gend). Resp. 'Rivera', 'Costa 
Deliziosa', Rijndam'. 
i4-6-'i3. Fauna. 
€ 0.37 (Sepac"), 2.25. Resp. 
wild konijn, Maltezer os. 

MOLDAVIË 
30-4-'i3. Europa, postver
voer. 
4-50,5.75 L. Resp. bestelwa
gen, paarden en wagen uit 
zeventiende eeuw. 

MOLDOVA 5,75L 

i8-5-'i3. Dierentuin in 
Chisinau. 
1.75,2.-L.; blok 5.75 L Resp. 
sneeuwpanter (Uncia uncia), 
roodnekwallaby (Macropus 
rufogriseus); pauw (Pavo 
cristatus). 

i-6-'i3. jaar van Spiridon 
Vangheli (1932), schrijver. 
'•75.1-75 L. Afbeeldingen 
uit Ijoek Guguta: man met 
ton en vrouwen, spelende 
kinderen. 
20-6-'i3. Tradities. 
1.75,1.75 L. Regenritueel 
Paparuda met dansende 
mensen, schoonmaken van 
waterputten. 

MONACO 
5-6-'i3. Sepac', vogel. 
€ 0.80. Larus michahellis. 



5-6-'i3- '56 wereldfestival 
amateurtheater. 
€ 0.63. Symbolische gezich
ten. 
5-6-'i3. Kever. 
€ 1.-. Otiorhynchus monoe-
cirupis. 

8-6-'i3. Haaien 
Velletjemet €0.63,0.63, 
1.05,1.05. Duiker met resp. 
Galeocerdo cuvier, Carchar-
hinus limbatus, Rhincodon 
typus, Carcharodon carcha-
rias. 
5-7-'i3.SBM* 150 jaar 
Velletje met € 0.80,0.80, 
1.05,1.35. Viermaal Casino 
door de jaren heen. 
io-7-'i3.21e verzamelaars-
beurs voor postzegels, mun
ten en prentbriefkaarten. 
€ 0.63. Zegels, munten, kaar
ten, haven van Monte Carlo. 

io-7-'i3. Postzegeltentoon
stelling Monacophil 2013. 
€0.80. Beeldmerk. 

MONTENEGRO 
3i-i-'i3. Kunst. 
€0.30,0.40,0.80,0.95. 
Resp. portret van schrijver 
CamilSijaric (1913-1989), 
portret van Pero Pocek (1878-
1963), detail van nationaal 
kostuum, icoon. 
22-2-'i3.200e geboorte
dag Petar II Petrovic Njegos 
(1813-1851). 
€ 0.30 Portret van prins
bisschop. 
<5-3-'i3- Flora en fauna. 
€ 0.80,0.95. Landkaart 
met resp. apollovlinder 
(Parnassius apollo), duifkruid 
(Scabiosaochroleuca). 

-o.80€ ;^'^;^i 

i9-4-'i3. Europa, postver
voer. 
€ 0.95. Historische postauto. 
io-5-'i3. Eigenschapcode 
125 jaar. 
€0.30. Tekst code. 

NOORWEGEN 
io-6-'i3. Noorse Studenten 
Organisatie 100 jaar. 
17.- kr. Gezichten in 'debat', 
pet. 

io-6-'i3. Europa, postvervoer. 
13.-, 15.- kr. Harley-Davidson 
motor, Ford Connect Electric. 
io-6-'i3.40e verjaardag 
kroonprins Haakon en prin
ses Mette-Marit. 
Viermaal A Innland. Kroon
prins, prinses, echtpaar met 
Kinderen, koning Harald V 
(1937) met kroonprins en 
dochter Ingrid Alexandra 
(2004). 

OEKRAÏNE 
28-2-'i3.150e geboortedag 
Vladimir Vernadski (1863-
1945)-
2. Hr. Russische geochemicus. 
24-4-'i3. Toerisme, Krim. 
2.-, 2.50 Hr.; velletje met 2.-, 
2.-, 2.50,2.50,4.80 Hr. Resp. 
Khanpaleis in Bakhchisarai, 
Aya-Dag-berg bij Gurzuf; 
Vallei van de Geesten bij 
Dimerdji, kerk in Kerch, drui
ven en wijnvaten, vaas uit 
Pelika, gezicht op zuidkust 
met boom. 
30-4-'i3. Pasen. 
2.- Hr. Mand met wilgentak-
ken en eieren. 

22-5-'i3. Slavisch schrift 1150 
jaar. 
2.50 Hr. Ontwerpers monni
ken Cyrillus en Methodius 
30-5-'i3. Europa, postver
voer. 
4.-, 5.60 Hr. (samenhan
gend). Resp. Moskvitch 
400-400 (1953) en postbode, 
vrachtwagen MA3-5440 
(2013). 
25-5-'i3. Eerste Russische 
Olympiade in Kiev 100 jaar 
geleden. 
Blok 4.80 Hr. Medaille met 
discuswerper. 

3i-5-'i3. Unicef*, kinderte
keningen. 
2.-, 2.- Hr. Kinderen met 
ballonnen, regenboog met 
meisje in rolstoel en jongen. 

OOSTENRIJK 
i4-5-'i3. Franz West (1947-
2012). 
€ 0.70 Portret beeldhouwer. 
6-6-'i3. St. Anna25 jaar. 
€0.62. Beeldmerk on
derzoeksorganisatie naar 
kinderkanker. 
7-6-'i3. Natuurbescher
mingsorganisatie 100 jaar. 
€ 0.90. Ijsvogel (Alcedo at-
this) en beeldmerk. 

natur schütz 
bund 

i3-6-'i3. jeugd beschermt 
milieu. 
€ 0.62+0.20. Tekening van 
kind met boom. 
2i-6-'i3. Organisatie Fair-
trade Oostenrijk 20 jaar. 
€ 0.62. Telers van koffie, 
katoen en citrusfruit met hun 
producten. 

25-6-'i3. Postmeester Lorenz 
I. Bordogna von Taxis (1510-
1559)-
€1.45. Schilderij van 
Giovanni Battista Moroni 
(ca.1520-1578). 
27-6-'i3. Schilder Richard 
GerstI (1883-1908). 
€ 0.62. Halfnaakt zelfportret. 

RICHARD GERSTL 
ÖSTERREICH 62 

28-6-'i3. Serie 'Kerken in 
Oostenrijk', klooster Vorau 
850 jaar. 
€ 1.45. Augustijnenklooster. 

POLEN 
i-6-'i3. Wonderlijke wereld 
van Disney. 
Blok 4.60 Zl. Goofy, Mickey 
en Mini Mouse. Op rand 
doorlopend beeld met 
Donala en Katrien Duck met 
Pluto. 

i4-6-'i3. Vuurtorens. 
1.60,2.35, 3.75,3.80 Zl. Resp. 
Darlowo, laroslawiec, Ustka, 
Czolpino. 

PORTUGAL 
30-4-'i3. Traditionele 
festivals. 
€ 0.03,0.04,0.36,0.50,0.70, 
0.80,1.-, 1.70. Resp. man en 
jongen met kaars en altaar 
met maagd Maria jongens 
en altaar met maagd Maria, 
feest van Sao Mateu (Viseu) 
met vrouw en meisje, Nuestra 
Sefiora de Agonia (Viana do 
Castelo) met vrouw en Maria
beeld, feest van St. Esteväo 
(Ousilhäo) met gekostu
meerde feestgangers, Nuestra 
Sefiora de Guadefoupe (Serpa) 
met mannen met bolhoeden, 
feesten van Povo (Campo Mai-
or) met mensen en slingers, 
Nuestra Sefiora do Almortäo 
(Idanha-a-Nova) met man en 
vrouw met Mariabeeld. 
9-5-'i3. Europa, postvervoer. 
Velletje met € 0.70,0.70. 
Elektrische postwagens. 
i3-5-'i3- Missie van Laicas 
loojaar in Afrika. 
€0.36,0.80; blok €2.60. 
Resp. verschillende afbeeldin
gen historische afbeeldingen 
met medewerkers; missiehuis 
in Cernache do Bomjardin. 
24-5-'i3. Internationaal Jaar 
van de Statistiek. 
€0.36,1.-; blok €2.-. Resp. 
tweemaal statistische figu
ren; bomen. 

6-6-'i3. Kathedralen. 
Zesmaal € 0.36, tweemaal € 
0.80. Resp. Portalegre, Leiria, 
Coimbra Sé Velha, Coimbra 
Sé Nova, Castelo Branco, 
Aveiro, Angra, Funchal. 

ROEMENIE 
2i-5-'i3. Edict van Milaan 
1700 jaar geleden. 
4.70, 9.10 L. Heiligen Kon-
stantijn en Helena op resp. 
Byzantijns icoon, icoon van 
zilver emaille uit kathedraal 
van Iconostasis. 
30-5-'i3. Stad Suceava 625 
jaar geleden gesticht. 
Velletje met 4.30,14.50 L. 
Resp. Kerk van St. George in 
Mirauti, Seat-fort in Suceava. 
Op rand munten. 

7-6-'i3. Leef gezond! 
1.-, 1.40, 6.-, 8.10 L. Pot 
honing met resp. noten en 
kaneelstokjes, noten en 
honingraat, frambozen met 
bramen en bessen, noten 
met verschillende bessen en 
walnoten. Ook velletje met 
dezegels. 

21-6-13. Antieke klokken en 
bloemen, II. 
0.50,1.20,1.40,3.-, 3.10, 
4.70 L. Resp. Franse tafelklok 
en Anthericum ramosum, 
Duitse tafelklok en Mirabilis 
jalapa, Zwitsers zakhorloge 
en Datura stramonium, Oos
tenrijkse reisklok en Silene 
latifolia, Franse schoorsteen-
klok en Nicotiana alata, 
Franse miniatuur tafelklok 
en Oenothera biennis. Ook 
velletje met de zegels. 

RUSLAND 
6-5-'i3. Heydar Al iyev (1923-
2003). Gezamenlijke uitgifte 
met Azerbeidzjan. 
15.-. Portret oud-president 
van Azerbeidzjan en erete
ken. 
8-5-'i3. Oorlogsschepen. 
10.-, 12.-, 15.-, 20.-r. 
(samenhangend). Resp. 
mijnenveger, patrouilleboot, 
kanonneerboot BKA-75, 
kanonneerboot 'Usyskin'. 
i8-5-'i3. Vestiging residentie 
Alexandrovskaya Sloboda 
500 jaar geleden. 
Blok 50.- r. Kerken en huizen. 
Doorlopend beeld op rand. 

24-5-'i3. Glagolitisch alfabet 
1150 jaar geleden ontworpen. 
Blok 40.- r. Ontwerpers mon
niken Cyrillus en Methodius 
met boek, kruis en tekst. 
5-6-'i3. Schepen. 
Tweemaal 14.25 r. Onderzoek-
schip "Vyacheslav Tikhonov', 
tanker 'Tomofey Guzhenko'. 
i7-6-'i3. Hedendaagse kunst, 
schilderijen. 
Driemaal 15.-R. 'Vroege 
ochtend in de herfst' van D. 
Belyukin, 'Meisje en stad' van 
A. Lubavin, 'Op de Trubezh-
rivier' van V. Polotnov. 



NIEUWE 

SAN MARINO 
76'i3. Vaststelling grens 
met Italië 550 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Italië. 
Velletje met €0.70,0.85, 
1.90,2.. Doorlopend beeld 
van landkaart zoals vermeld 
op pauselijke bul van paus 
Paulus II (i4i7*47i)

76't3. Europese Octrooiver
drag 40 jaar. 
€0.85. Hoofd, embleem. 
76'i3. Opening kleuter
school in Matola (Malawi). 
€ 0.10, 070. Kinderen en 
landkaart, school en kin
deren. 
76'i3. Soevereine Militaire 
Orde van Malta. 
Velletje met €1.90,3.20. 
Resp. kerk van Johannes de 
Doper, altaar. 
76'i3. Juventus, Italiaans 
voetbalkampioen. 
€r.. Spelers, embleem. 

SERVIË 
4io'i2. Invoering digitale 
tv. 
50 Ndin. Tvscherm. 
ioi2'i2. Europees kampi
oenschap handbal vrouwen 
(verplicht toeslagzegel 416 
dec). 
10.Ndin. Handbalster, 
beeldmerk. 

30i'i3. Vluchtelingenhulp 
(verplicht toeslagzegel 30 
jan.i4feb.). 
10. Ndin. Hand met sleutel. 
i92'i3. Digitaal Forum in 
Belgrado. 
22. Ndin. Bloem van compu
termuizen. 
202'i3. Historisch Museum 
50 jaar. 
22., 50. Ndin. Resp. boek 
met wederopstanding van 
Jezus op voorpagina,Icroon 
met tweekoppige adelaar. 

i3'i3. Pasen, iconen. 
22., 46. Ndin. Resp. weder
opstanding van Jezus, Jezus 
met kruis. 
43'i3. Kunst. 
22., 46., 50. Ndin. Resp. 
dirigent Oskar Danon 
(19132009), componist 
Richard Wagner (18131883), 
componist Guiseppe Verdi 
(18131901). 
54'i3. Edict van Milaan, 
vrijheid van godsdienst, 1700 
jaar geleden. 
50. Ndin; blok 112. Ndin. 
Portretten van resp. keizer 
Constantijn de Grote, Licinius 
met landkaart doorlopend 
op rand. 

io4'i3. Kankerbestrijding 
(verplicht toeslagzegels 10
30 apr.). 
10. Ndin. Radioloog Zlatko 
Merkas (19201998). 
85'i3. Rode Kruis 150 |aar. 
50. Ndin. Portret oprichter 
Henri Dunant (18281910). 
95'i3. Europa, postvervoer. 
44., 112. Ndin. Resp. post
wagen uit 1919, moderne 
bestelauto. 
i3"5'i3 Europese natuurbe
scherming. 
46., 50. Ndin. Grasmaaier 
in Rajac, Resavagrot. 
245'i3. Acteurs en actrices. 
Velletje met achtmaal 22.
Ndin (met sierveld). Zivo|in 
Zika Milenkovic (19272008), 
Radmila Rada Savicevic 
(19262001), Petar Kralj (1941
2011), Radomir Rade Markovic 
(19212010), Ksenijajovanovic 
(19282012), Pedrag Tasovac 
(19222010), Pavie Paja 
Vujisic (19261988), Dragan 
UKOVIC (19291990). 
295'i3. Diplomatieke be
trekkingen met Cuba 70 jaar. 
46. Ndin. Handen, vlaggen, 
regeringsgebouwen. 
i46'i3. Orchideeën. 
22., 33., 46., 66. Ndin. 
Resp. Cymbidium Burgun
dian, Masdevallia Kimbal
liana, Angraecum leonis, 
Cymbidium Fort George. 

SLOVENIË 
245'i3 Bruggen. 
€ 0.27,0.31,0.64,0.60, 0.97. 
Bruggen in resp. Maribor, 
Zidani Most, NovoMesto, 
Ljubljana, Kanal. 

245'i3. Europees kampi
oenschap basketbal EuroBas
ket 2013 in Slovenië. 
€1.33. Basket en ballen. 

SLOWAKIJE 
3i5'i3. Volksdans, ensem
ble Lilcnica. Gezamenlijke 
uitgifte met ZuidKorea. 
Tweemaal € 1.. Dansers in 
kostuums uit Podpol'ania, 
Koreaanse danseres en 
muzikant. 

;S LOVEN SKO 7,00 

76'i3. Astronomie. 
T2 50g. (met label voor per
soonlijke invulling). Zodiac 
met sterrenbeelden. 
i26'i3. Slavisch schrift 1150 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Tsjechië, Bulgarije en 
Vaticaan. 
€ 1.60. Ontwerpers monniken 
Cyrillus en Methodius met 
engelen en Jezus Christus 
met boek. 
286'i3.100e geboortedag 
Gorazd Zvonicky (19131995). 
€ 0.65. Portret dichter en 
priester. 

SPANJE 
36'i3. Bedreigde zeedieren. 
Velletje met viermaal € 0.37. 
Balaenoptera edeni, Thunnus 
thynnus, Monachus 
monachus, Petromyzon 
marinus. 

ii6'i3. Spoorlijn Barcelona
Sarria 150 jaar. 
€ 0.52. Stoomlocomotief en 
wagons. 
ii6'i3. Inspectie Overheids
diensten. 
€ 0.52. Lakzegel uit 1931 en 
stempel uit 1881. 
i26'i3. Emilio Aragon 
'Mihki'(19292012). 
€ 0.37. Portret komiek. 

i86'i3. Bruggen. 
€1., 1.. Puente de Piedra 
(Logrono), Puente del Tajo de 
Ronda (Malaga). 
206'i3. Bruggen. 
€1., 2.. Resp. Puente de 
Sancho el Mavor (Navarra), 
Puentecillas (Palencia). 

276'i3. Dag van Terro
rismeslachtoffers. 
€ 0.37. Opgeheven armen. 
47'i3. Bekende personen. 
Driemaal € 0.90. Benedictij
ner monnik Rosendo Salvado 
y Rotea (18141900), prediker 
Pedro Gonzalez Teimo 
(11901246) met poort van ka
thedraal van Tuy. Italiaanse 
priester José de Cupertino 
(16031663). 
97'i3. Spanje wereldkam
pioen handbal. 
Blok € 1.. Hand met bal. Op 
rand team. 
ii7'i3. Handvest Era Queri
monia, bewoners van Vallei 
van Aran zweren trouw aan 
koning 700 jaar geleden. 
€ 0.52. Hanci met graan, 
kistje met wapen van Vallei. 

ésfKffpmmS 
1,52€ 

i67'i3. Bruggen. 
€ 1., 2.. Resp. Puente del 
Dragon (Sevilla), Puente 
Ingeniero Carlos Fernandez 
Casado (Leon). 

TSJECHIË 
i55''3 Stuwdam. 
14. Kc. Dam en stuwmeer 
bij Flaje. 
<55'i3Schilderij. 
25. Kc. Portret van goudsmid 
Jakob König van Paolo Caliari 
'Veronese'(15281588). 
295'i3. Animatiefilm 'Het 
Molletje en de raket'. 
A. Mol in raket. 
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295')3. Nationaal erfgoed. 
26. Kc. Kruis van Vyssi Brod 
(13e eeuw). 
i26'i3. Historische vervoer
middelen. 
10., 10. Kc. Auto Tatra 15/30, 
motor Cechie 33Böhmer
land. 

CESKÄ 
REPUBLIKA 

i26'i3. Slavisch schrift 1150 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Slowakije, Bulgarije en 
Vaticaan. 
Velletje met 35. Kc. Ontwer
pers monniken Cyrillus en 
Methodius met engelen en 
Jezus Christus met ooek. 
266'i3. Postbank 130 jaar. 
20. Kc. Postkoets. 
266'i3. Franz Kafka (1883
1924). 
E (20.Kc). Deel portret 
schrijver met zakhorloge, 
kever. 

■■ 
""iLl ^ M 

0 
m 

l 
r 
1 

iE^HHH 

■n 

1 

TURKIJE 
44'i3. Izmir kandidaat voor 
Expo 2020. 
Velletje met 1.10,1.10, 
2.20 NTL. (ruitvormige 
zegels). Resp. verschil
lende gebouwen, joggers, 
beeldmerk. 
i24'i3. Frankeerzegels, 
toerisme Antalya. 
Zesmaal 2.20 NTL. Hadria
nuspoort, klokkentoren en 
minaret, kasteel, Apollotem
pel, oude stad met haventje, 
waterval. 
i84'i3. Landkaart van Piri 
Reis 500 jaar. 
Velletje met 1.10,1.10, 2.20, 
2.20 NTL. (zeshoekige ze
gels). Doorlopend beeld van 
landkaart met portret van 
OttomaansTurkse cartograaf 
Piri Reis (ca.i475ca.1555). 

,:r.]iff.V%l>...

95'i3. Europa, postvervoer. 
1.10, 2.20 NTL. Resp. brief 
verschillende auto's, brieven
bus, postbode en scooter; 
koerier op paard, postkoets, 
brievenbus, motor, vracht
wagen. 

WITRUSLAND 
27i'i3. Frankeerzegels 
M, N. Verschillende orna
menten. 
ii5'i3. Kyril Turauski 
(ca.1130ca.1190) 
Blok 15.000 r. Theoloog en 
kerkelijk leider. 

http://ca.1130-ca.1190


225'i3 Nationale Opera en 
Ballettheater 
H. Operazangers en bal
letscène. 
245'<3 Glagolitisch alfabet 
1150 jaar geleden ontworpen. 
Blok 15.000 r. Ontwerpers 
monniken Cyrillus en Metho
dius met letters. 

305'i3. WitRusland voor
zitter CIS*. 
M. Vlaggen, gebouw. 
ir6'i3. Diplomatieke be
trekkingen met Azerbeidzjan 
20 jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Azerbeidzjan. 
Blok 15.000 r. Staatsemble
men. 
226'i3. Overwinningskro
nieken, verdediging van fort 
van Brest in 1944. 
M. Fort, medaille, deel van 
standbeeld. 
27'i3. Ontdekking icoon 
'Moeder van God' m Budslau 
400 jaar geleden. 
Blok 15.000 r. Icoon. 
97'i3. Dierentuinen in Wit
Rusland. 
N, M, H, P. Resp. luipaard 
(Panthera pardus), moeflon 
(Ovis musimon), zeearend 
(Haliaeetuspelagricus), 
Siberische tijger (Panthera 
tigris altaica). 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
i75'i3 Verkeersveiligheid. 
15. Dh. Landkaart, weg, hand 
met navigatiesysteem, satel
liet, zendmast. 

66'i3. Vereniging van Ver
zekering en Herverzekering 
50 jaar. 
15. Dh. Huis, gezin, paraplu. 

ARUBA 
i65'i2. Cruiseschepen. 
Vijfmaal 250 c. (samen
hangend). Verschillende 
schepen. 
i76'i3. Frans Hals(ca.i583
1666). 
500,500 c. (samenhan
gend). Schilderijen 'Nar met 
luit', 'jonge zanger met fluit'. 

AUSTRALIË 
io5'i3. Renpaard 'Black 
Caviar'. 
60 c. Winnaar van 25 opeen
volgende races. 

BELIZE 
i94'i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 60 jaar 
geleden. 
25, 60, 75 c., $2.; blok $10.. 
Verschillende afbeeldingen 
van Britse vorstin. 

BERMUDA 
i65'i3. Kustlandschappen. 
35 c., $1.25,1.50,1.65. Resp. 
Jobson's Cove, Southlands 
Beach, Ashwood Park Beach, 
Warwick Long Bay. 

BOLIVIA 
94'i3. Werelddag van de 
Gezondheid. 
20. Bs. Wereldbol, handen. 

i34'i3. Wetenschappelijk 
instituut leefomstandighe
den op grote hoogte IBBA 
50 jaar. 
9. Bs. Beeldmerk met vogel, 
vlaggen. 

29"4"'i3 Faculteit Rechten 
en Politieke Wetenschap
pen van universiteit in San 
Andres. 
30. Bs. Symbolische afbeel
ding. 
i75''3 Folkloristische dan
sen uit Oruro. 
t., 1.50,10.50,12. Bs. Resp. 
Verschillende danseres met 
maskers. 
2o5')3. Politie 25 jaar. 
100. Bs. Beeldmerken. 

BRAZILIË 
'75''3 Mercosul", evolutie 
in telecommunicatie. 
R$ 2.. Handen met telegraaf 
en telefoonscherm, land
kaart. 

265'i3. Diplomatieke be
trekkingen met Georgië. 
Tweemaal R$ 2.90 (samen
hangend). Schilderijen resp. 
'Houthakker' van Antonio 
Rafael Pinto Bandeira (1863
1896), 'Visser in rood shirt' 
van Niko Pirosmani (1862
1918). Beide zegels met vlag. 
56'i3. Mieren. 
Velletje met viermaal 1° Porte 
Carta Comercial. Campono
tus senes textor, Odonto
machus bauri, Atta sexdens, 
Solenopsis saevissima. 

66'i3. Voetbal, Confedera
tions Cup 2013 in Brazilië. 
Velletje met tweemaal 
R$ 2.75. Beeldmerk, trofee. 
'3"6'i3. Diplomatieke 
betrekkingen met Tsjechië, 
voetbal. 
R$ 2.75, 2.75 (samenhangend 
en doorlopend beeld). Spel
moment uit finale wereld
kampioenschap 1962, idem 
met vlaggen. 

266'i3. Marine 400 jaar. 
1° Porte Carta Comercial. 
Vloot zeilschepen onder 
bevel van leronimo de Albu
querque (ca.15101584). 

BRUNEI 
27n'i2. Uitwisselbaar
heid munteenheid 45 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Singapore. 
$1., 2.. Resp. details van 
oude bankbiljetten van 
Brunei, gebouwen in Brunei 
en Singapore. 

BURKINA FASO 
2012. Kooktoestellen. 
500, 690 F. Apparatuur voor 
resp. broodbakken, bierbe
reiding. 

CANADA 
57'i3. Kinderliteratuur. 
P. Stella en Sam, hond Fred 
en zeilboot. 

i97'i3. Canadese muziek
groepen. 
Viermaal P. Rush, The Guess 
Who, The Tragically Hip, Beau 
Dommage. Ook velletje met 
de zegels. 

288'i3.100e geboortedag 
Robertson Davies (19131995). 
P. Portret schrijver, journalist 
en professor. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
25"4"''3 Zevende Con
gres Chinese Filatelistische 
Federatie. 
Blok 6.y. Eerste Chinese 
bamboebrief (Qindynastie 
221206 V.C.),Youyang 
Chengmerk voor verzege
ling van brieven. 
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ii5'i3. Moederdag. 
1.20 y. Anjer, lint. 
i95'i3. Oude Chinese 
steden. 
Achtmaal 1.20 y. Huizen in 
Qiantong, straat in Laitan, 
straat in Heping, pagode in 
jingziuan, straat in Heshun, 
gebouwen in Tangjiawan, 
huizen in Lizhuang, brug in 
Jingsheng. 
i6'i3. Kikkervisjes. 
0.80,1.20,1.20,1.20,1.20 y. 
(samenhangend). Kikker
visjes met resp. garnalen, 
goudvis, krab, schildpadden, 
kikker. 

CHRISTMASEILAND. 
2i5'i3. Vissen. 
60, 60 c, $ 1.20, t.80. Resp. 
Centropyge jaculator, Tha
lassoma trilobatum, Odonus 
niger, Bodianus opercularis. 

i86'i3. Bloeiende heesters. 
60,60 c., $1.20,1.20. Resp. 
Colubrina pedunculata, Abu
tilon listeri, Urena lobata var. 
sinuata, Indigofera hirsuta. 

COCOS (KEELING)EILANDEN 
46'i3. 50 jaar postzegels. 
5, 6oc.,Si., 1.20, 2.. Resp. 
schildpad en duiker, trima
ran kajak,surfer, kokosnoot, 
reiger (Egretta sacra). 

COLOMBIA 
294'i3. Nationaal park Las 
Hermosas 'Gloria Valencia de 
Castano'. 
$1.800 (met aanhang
sel). Kratermeer, bomen, 
beeldmerk. Op aanhangsel 
tvpresentatrice van natuur
programma's Gloria Valencia 
de Castano. 

COSTA RICA 
i74'i3. Eerste postzegels van 
Costa Rica 150 jaar geleden. 
Velletje met tweemaal 1.000 
Cs. Zegelopzegel resp. 'h en 
2R. Yvertien3(i862). 

'55'i3 Kredietbank 95 jaar. 
Blok 400 Cs. Detail van 
muurschildering 'Tierra del 
Guarco' met portretten. 

CURAgAO 
i54'i3. Aandacht voor 
milieu. 
65,118,175,181,301,350, 
428 c. Resp. ledverlichting, 
elektrische auto met zonne
bloem en maïskolf, zonnepa
nelen en hagedis, hergebruik 
van afval, windmolens, 
gebruik van regenwater, 
mangrovebos en plant. 
304'i3. Troonswisseling. 
Velletje met tweemaal 
1.000 c. Koning Willem
Alexander, prinses Beatrix. 



NIEUWE 
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EGYPTE 
2i'i3. DagvandePost. 
Driemaal Et 3. (samenhan
gend). Vrouw in oudEgypte 
met koningin op troon en 
hiërogliefen, gouden masker 
van Toetanchamon en 
bloemen, man in oudEgypte 
met takken en konmgin met 
bloemen. 
25i'i3. Herdenking revolu
tie 2 jaar geleden. 
Uu. Silhouetten van groe
pen mensen, vredesduif met 
tak, sfinx. 

FALKLANDEILANDEN 
227'i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 60 jaar 
geleden. 
30,75 p., 11., 1.20. Verschil
lende afbeeldingen van 
Britse vorstin. 

FIJI 
2012. Paralympische Spelen 
2012 in Londen. 
40*10, 65*10 c, $ 1.20*10 c, 
$ 2.*ioc. Verschillende deel
nemers uit Fiji. 
2012. Kerst. 
20,40,65 c, $ 1.20,5.. Maria 
en Josef met ezel, Maria en 
josef met jezus, Maria en 
josef met jezus en herders, 
Maria en losef met Jezus en 
bezoekers, Maria en josef met 
jezus en Drie Wijzen uit het 
Oosten. 

FILIPPIJNEN 
234'i3. Frankeerzegel, gele 
pincetvis. 
10. P. Forcipiger flavissimus. 

jPILIPINAS P 1 0 

jJ% 
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275''3 lesse M. Robredo 
(19582012). 
10.P Portret politicus. 
295''3. Bedrijfszegels. 
1., 7. 9, 12., 30., 35. 
35., 40., 45., 100. P. Beeld
merk PHLPost Mailing Center 
in verschillende kleuren. 

ii6'i3. Presidentieel 
Malacananpaleis 150 jaar. 
10. P. gebouw. 

GABON 
2009.50 jaar Rotary in 
Libreville. 
250 F. President Ondimba 
(1959). landkaart, beeldmerk, 
staatswapen, kinderverzor
ging door arts. 

GAMBIA 
28'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
Velletje met zesmaal 300. D 
(gouddruk). Zegelopzegel 
Griekenland 1896:2,25, 40, 
60 I., 2,10 dr. Yvert 102,106, 
107,108,110,112. 

^ ^ ^ ^ K l 
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28ii'i2. Kastelen. 
Velletje met vijfmaal 30. D.; 
blok 100. D. Resp. Alnwick 
(Engeland), Dover (Enge
land), Edinburgh (Scotland), 
Eilean Dolan (Schotland), 
Neuschwanstein (Duitsland); 
Alcazar van Segovia (Spanje). 
28ii'i2. Apen. 
Velletje met vijfmaal 
40. D. Pan paniscus, Pongo 
pygmaeus. Pan troglodytes. 
Gorilla beringei. 

THE GAMBIA 
D40 

r ^* 

28ll'l2. NASA*. 
Velletje met viermaal 25. D. 
Eerste astronaut rond de aar
de John Glenn jr. (1962), Neil 
Armstrong en Buzz Aldrin op 
de maan (1969), eerste vlucht 
Discovery (1984), Hubble
telescoop in ruimte (1990). 
42'i3. Voltooiing door 
Michelangelo (14751564) 
van Sixtijnse kapel 500 jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal 35. D.; 
blok 110. D. 'Verbanning uit 
paradijs', 'Schepping van 
Eva', 'Dronkenschap van 
Noach', 'Maria met Johannes 
en engelen'; 'Kwelling van 
heilige Antonius'. 
202'i3. Schildpadden. 
Velletje met viermaal 35. D.; 
blok 110. D. Resp. Aldabra
chelys gigantea, Geoche
lone sulcata, Stigmochelys 
pardalis, Astrochelys radiata; 
Pelomedusa subrufa. 
202'i3. Zeeschelpen. 
Velletje met viermaal 35. D; 
blok 110. D. Resp. Chicoreus 
clausii, Tympanotonus, 
Distorsio smithi, Nerita sene
galensis; Xenophora crispa 
senegalensis. 

203'i3. Bedreigde dieren. 
Twee velletje met elk vijfmaal 
35. D.; twee blokken elk 
110. D. Resp. Nubische steen
bok (Capra nubiana), giraf
gazelle (Litocranius walleri), 
fretkat (Cryptoprocta ferox), 
gestreepte nyena (Hyaena 
hyaena), Coquerel's sifaka 
(Propithecus coquereli); 
kroonmaki (Eulemur corona
tus), westelijke reuzeneland 
(Tragelaphus derbianus), sa
vanne olifant (Loxodonta af
ricana), leeuw (Panthera leo), 
zwarte neushoorn (Diceros 
bicornis); rode colobusaap 
(Procolobus badius); bruine 
baviaan (Papio papio). 
44'i3.50e sterfdag John. F. 
Kennedy (19171963). 
Velletje met viermaal 35. D.; 
blok 110. D. Verschillende 
foto's van oudpresident. 

GHANA 
30io'i2. Mohammed All 
(1942). 
Velletje met viermaal 2. Ghc. 
Ali in gevecht met: Doug 
Jones (1963), Sonny Liston 
(1965), Ernie Terrell (1967), Joe 
Frazier(i975). 
22'i3. Zeeschelpen. 
Velletje met viermaal 
2.25 Ghc; blok 7. Ghc. Resp. 
Gymnobela abyssorum, 
Cypraea stercoraria minima, 
Euspiranotabilis, Conus 
asteralbus; Cardium maxico
statum. 
i22'i3. Chinese dierenriem. 
50, 50 'Gp'.; velletje met 
twaalfmaal 50 'Gp'. Resp. 
rat, os; rat, os, tijger, konijn, 
draak, slang, paard, geit, 
aap, haan, hond, varken. 
i22'i3. Metro Londen 150 
jaar. 
Velletje met zesmaal 2. Ghc; 
blok 7. Ghc. Resp. station 
Stockwell (1939), station Ca
non Street (1866), passagier 
drinkt thee in wagon (1968), 
station Bayswater (1868), 
station Oxford Circus (2012), 
roltrappen in station Lei
cester Square (1935); station 
Baker Street (1863). 

i22'i3. Wereld Milieu Dag. 
Velletje met viermaal 
2.25 Ghc; blok 7. Ghc. Resp. 
contactdoos en stekker, sym
bool hergebruik, lichtbol, 
kraan; windturbines. 
i5'i3. Edelstenen en mine
ralen. 
Velletje met zesmaal 2. Ghc; 
blok 7. Ghc. Resp. zesmaal 
agaat, amethist. 
i5'i3.150e geboortedag 
Edward Munch (18631944). 
Velletje met driemaal 
2.75 Ghc; blok 7.Ghc. 
Schilderijen resp. 'Dood in 
de ziekenkamer', 'Portret 
van Frederick Nietzsche', 'De 
vampier'; 'De schreeuw'. 

65'i3. Chinees Nieuwjaar"*, 
Jaar van de Slang. 
Velletje met tweemaal 
3.50 Ghc. Doorlopend beeld 
van slang. 

GRENADA 
244'i2. Honden. 
Velletje met zevenmaal 
5 3.50; tweemaal blok $ 9.. 
Resp. Labrador retrie
ver (wit), Berner Senner, 
Bordeauxdog, Duitse dog. 
Labrador retriever (bruin), 
chihuahua, dwergpincher; 
Shih Tzu; Amerikaanse coc
kerspaniël. 

277'i2. Olympische Spelen 
2012 in Londen. 
Velletje met viermaal $ 1.50. 
Embleem in verschillende 
kleuren. 

INDIA 
3o4'i3. Hari Singh Nalwa 
(17911837). 
5. R. Legeraanvoerder in 
keizerrijk van Sikhs. 
35'i3. Indiase filmindustrie 
100 jaar. 
Twee velletjes met elk negen
maal 5. R.; vier velletje met 
elk achtmaal 5. R. Acteurs, 
actrices en producenten van 
Bollywoodproducties resp. 
Ashok Kumar, B.N. Sircar, B.R. 
Chopra, Bhaiji Pendharkar, 
Bhupen Hazarika, Dev Anand, 
Dhirendranath Ganguly, 
Durga Khote, Hrishikesn 
Mukherjee; Majrooh 
Sultanpuri, Naushad, Nitin 
Bose met camera, Prithviraj 
Kapoor, Raichand Boral, Ruby 
Myers, Sohrab Modi, Tapan 
Sinha, Yash Chopra; Allu 
Ramalingiah, Ashok Mehta, 
Balraj Sanni, Bhanumathi, 
e.V. Sridhar, Chetan Anand 
met camera, Kamal Amrohi, 
Geeta Dutt; Kannadasan, 
Madan Mohan, Mehmood, 
Motilal, Nagesh, O.P Nayyar, 
Prem Nazir, R.D. Burman; Raj 
Khosla, Rajendra Kumar, Ra
jesh Khanna, S.V. Rango Rao, 
Salil Chowdhury, Sanjeev 
Kumar, Shailendra, Shakeel; 
Shammi Kapoor, Shan
karjaikishan,SmitaPatil, 
Suraiya, Tarachand Barjatya, 
T.R. Sundaram, Utpal Dutt, 
Vishnu Vardhan. 

io5'i3. Wilde ezels van 
Ladakhen Kutch. 
5., 20. R. Resp. Equus kiang, 
Equus hemionus khur. Ook 
velletje met de zegels. 

245'i3. Regelgevende ef
fectenautoriteit. 
5. R. Vestiging in Mumbai. 

INDONESIË 
i5'i3. Bevrijding Irian Barat 
50 jaar geleden. 
Driemaal 2.500 Rp. (samen
hangend). Schoolkinderen 
en autochtone bewoners met 
houtsnijwerk, schilderij met 
vlag, tekening met kinderen. 
25'i3. Ki Hadja Deantara's 
artikel 100 jaar geleden. 
2.500 Rp. Portret schrijver en 
journalist met krant. 
85'i3. Rode Kruis 150 jaar. 
2.500,2.500 Rp. (sa
menhangend). Oprichter 
Henri Dunant (18281910) met 
vlaggen, hulpverlener met 
slachtoffer en helikopter. 
io5'i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Australië. 
Tweemaal blok 10.000 Rp. 
Kangoeroe, orang oetan. 

IRAN 
i95'i3. Geschriften van 
Avicenna (ca. 9801037) 
1000 jaar. 
3.000 Ris. Veelzijdig weten
schappelijk schrijver met 
tekst. 

ISRAEL 
ii6'i3. Bedreigde dieren. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Groenland. 
Blok NIS 7.. Dorcasgazelle 
(Gazella dorcas). Op rand 
ijsbeer (Ursus maritimus). 



JAMAICA 
3-5-'i3. Winnaars Olympi
sche Spelen 2012. 
Vijfmaal $ 60. Usain Bolt (3X 
goud), tweemaal Shelly-Ann 
Fraser-Price (rx goud, 2X 
zilver), Veronica Campbell-
Brown en Kerron Stewart met 
Sherone Simpson (zilver), 
Usain Bolt met Michael Frater 
en Yohan Blake en Nesta 
Carter (goud). 

lAPAN 
^ - 6 - ' i 3 . Animatieserie 'Hero 
Heroïne'. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Verschillende figuren uit 
Doraemon. 
i4-6-' i3. Wet lokale autono
mie Hiroshima 60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Heiligdom van Itsukushima 
met danser en boomtak, 
rijstplanten in Mibu, land
schap met bomen bij Taisha-
kukyo, citroenen, kade in 
Tomonoura met vuurtoren. 
i8-6-' i3. Japanse Vrouwen
organisatie 50 jaar. 
8 0 , 8 0 yen. Vrouwen en 
bloemen. 
zi-6-'i3. Zomergroeten, Hello 
Kitty (tekenfilmfiguurtje). 
Velletje met tienmaal 50 yen 
(fantasieformaten), velletje 
met tienmaal 80 yen (fanta
sieformaten). Verschillende 
afbeeldingen van Kitty en 
haar vriendjes. 
25-6-'i3. Reizen in lapan. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Tempel in Narita, Sahar-
watertuin met bloemen, 
haventoren in Chiba, kabel
baan in Nokogiri, treinstel 
op Kominato-lijn, waterval 
bij Yorokeikoku, woestijn, 
treinstel op Isumi-spoorlijn, 
treinstel op Choshi-spoorlijn, 
vuurtoren van Inubosaki. 
f-7-'i3. Zomerfestival, Gion-
festival in prefectuur Kyoto. 
Viermaal 50 yen (in paren 
met doorlopend beeld). 
Praalwagens in Naginatabo-
ko, parade van praalwagens. 
5-7-'i3. Sterrenbeelden. 
Vel letje met tienmaal 80 yen. 
Kreeft, Leeuw, Maagd, Grote 
Beer, Kleine Beer, Ossenhoe-
der. Raaf, Kroon, jachthon
den, Steelpannetje (deel van 
Grote Beer). 
i2-7-'i3. Wet lokale autono
mie Gunma 60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Vrouw en zijdemagazijn 
in Tomioka, bloemen bij 
Rengetsutsuji, brug bij Usui, 
waterval, Nozori-meer en 
bloemen. 

KAZACHSTAN 
25-4-'i3. Dierenriem. 
Vel met twaalfmaal 1001. 
Muis, kalf, sneeuwluipaard, 
konijn, slak, paard, schaap, 
aap, kuikens, hond, varken. 

KIRGIZIË 
i3 -^ - ' i3 . Eerste vrouwelijke 
kosmonaut 50 jaar geleden. 
50.- s. (ook ongetand). 
Valentina Tereshkova (1937), 
ruimtevaartuig Vostok 6. 

27-4- ' i3. Invoering eigen 
munteenheid 20 jaar gele
den. 
28.-s . (ook ongetand). 
Symbolische afbeelding en 
arend. 
i8-5-'i3. Bergschapen. 
29.- ,35.- ,40.- , 52.-S.Ovis 
ammon resp. kop met 
hoorns, met lammeren, in 
bergen, met wintervacht. 

KOREA NOORD 
io-4- ' i3 . Apen. 
Velletje met 10, 20 w. Resp. 
aap, Pygathrix roxellanae. 
25-4-'i3. Opbouw nucleaire 
strijdkrachten. 
30 w. Militairen met gewe
ren, raketten. 
25-4-'i3. Goedkeuring wet 
op Kumsusan Paleis van de 
Zon. 
30 w. (rond zegel). Paleis. 
io-5-'i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Australia 2013. 
30 w. Kangoeroe (Macro
pus rufus), palmbomen, 
embleem. 

i8-5-'i3. Internationale 
tuinententoonstelling in 
Beijing. 
30 w. Schilderij van Ri Am 
'Kat in boom'. 
22-5-'i3. Uilen. 
40, 60, 80 ,100 w. Resp. Sur-
nia ulula, Nyctea scandiaca, 
Athene noctua, Tyto alba. 

i2-6-'i3. Bijen. 
30,70,110 w. Driemaal Apis 
melliferia met verschillende 
orchideeën. 
25-6-'i3. Strijd tegen Ver
enigde Staten. 
10,150 w. Resp. Verschillende 
militairen met geweer. 
7-7-'i3. Poolfauna. 
30, 50 w. (ronde zegels). 
Resp. kaart Zuidpool met 
pinguïn (Aptenodytes 
excelsior Mathews & Iredale), 
kaart Noordpool met rendier 
(Rangifertarandus). 

i5-7- ' '3- Monumentale 
gebouwen. 
30,50,70,110 w. Resp. Volks
theater, Rungna dolfinarium, 
Ryugyong gezondheidscom-
plex, Changjonstraat. 
20-7-'i3. Volkspark in 
Pyongyang. 
Velletje met tweemaal 30 w. 
Triomfboog en toren, pa
gode van Kumgang-fempel. 
27-7- '13. Overwinning in 
Grote Vaderlandse Vrijheids
oorlog 60 jaar geleden. 
10 w.; velletje met 50,70 w.; 
blok 70 w.; blok 70 w. Resp. 
monument met soldaat en 
vlag; Kim ll-sung (1912-1994), 
Kim ll-sung met medestrij
ders; Kim iT-sung houdt 
radiotoespraak. Kim ll-sung 
met microfoons. 

KOREA ZUID 
22-4-'i3. Dag van Communi
catie en Informatie. 
Viermaal 270 w. (samen
hangend). Kinderen met 
verschillende vormen van 
communicatie: mobieltje 
met touchscreen en satelliet, 
brievenbus en robot, tv-
scherm en antenne, raket en 
wereldbol. 

25-4-'i3. Dag van de Wet 
50 jaar. 
270 w. Vrouwe justitia met 
tekst van grondwet. 
io-5-'i3. Restauratie van 
Sungnyemun, zuidpoort van 
Hanyang (nu Seoel). 
270 w. Poortgebouw. 
'3"5"' '3- Hung Sa Dan, 
Koreaanse jeugd Academie 
100 jaar. 
270 w. Portret oprichter 
Ahn Chang-Ho (1878-1938), 
vogelembleem. 
3i-5-'i3. Diplomatieke 
betrekkingen met Slowakije. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Slowakije. 
270,270 w. (samenhangend). 
Dansers in kostuums uit Pod-
pol'ania, Koreaanse danseres 
en muzikant. 
6-6-'i3. Diplomatieke be
trekkingen met Duitsland 130 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Duitsland. 
270,270 w. (samenhangend). 
Zonnetempel (Bayreuth), 
Hyangwonjeong-paviljoen 
van Gyeongbokgun-paleis 
(Seoel). 

LIBERIA 
i-i-'i2. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Velletje met viermaal $ 90; 
blok $ 250. Resp. Kapitein j . 
Smith, schip, ijsberg, wrak op 
zeebodem; zinkend schip. 

i5-ii-'i2. Beijing Expo, reu-
zenpanda. 
Velletje met viermaal $ 65, 
blok $ 220. Verschillende 
afbeeldingen van Ailuropoda 
melanoleuca. 

i5-ii-'i2. Vliegdekschepen. 
Velletje met zesmaal $ 75.; 
blok $ 250. Resp. Admiral 
Gorshkov, Dedalo, Foch R99, 
Philippine Sea, Intrepid CV-
11, Chakri Narubet; Ticonde-
roga. 
8-i-'i3. Juwelen en stenen. 
Velletje met driemaal $ 100; 
velletje met tweemaal $ 140. 
Resp. aquamarijn, euklaas, 
regenbooggranaat; twee
maal agaat . 

MADAGASCAR 
30-i- ' i3. Stad Antananarivo. 
300 Ar. Lapan'ny Tanana 
-gebouw, palmbomen. 
30-i- ' i3. lean Laborde 
(1805-1878), Avonturier en 
industrieel. 
1.600 Ar. Ruïne van hoog
oven. 
30-i- ' i3. Landschap. 
1.900 Ar. Rotsformatie bij 
Mahajanga. 

MAROKKO 
7-5-'i3. Dienst Water en Bos
sen 100 jaar. 
3.50,8.40 Dh. Resp. bomen, 
embleem met ster en hoorn. 

9-6-'i3.7e wereldcongres 
milieuonderwijs in Mar-
rakech. 
3.50 Dh. Groene duim, plant 
groeit op top van Aarde. 

MARSHALLEILANDEN 
i6-5-'i3. Vogels. 
Velletje met tienmaal $ 0.46. 
Phoenicopterus ruber, Pe-
lecanus crispus, Charadrius 
melodus, Coscoroba cos-
coroba, Branta sandvicensis, 
Pelecanus occidentalis, 
jabiru mycteria, Aptenodytes 
forsteri, Platalea leucoroaia, 
Grus paradisea. 
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MAURITIUS 
i8-4-' i3. Bezienswaardig
heden. 
5.-, 9.-, 10.-, 18.-Rs. Resp. 
gevangenis (Belle Mare), 
restaurant Le Chateau de 
Bel Ombre, IBL-gebouw op 
Bowen Square (Port Louis), 
restaurant Le Batelage (Souil-
lac). 

30-5-'i3. Herdenkingen en 
gebeurtenissen. 
2.-, 3.-, 6.-, 18.- Rs. Resp. con
cept 'Mauritius, duurzaam 
eiland' met zonnepanelen, 
150e geboor tedag oprichter 
Rode Kruis Henri Dunant 
(1828-1910), windturbine, 63e 
FIFA*-congres in Port Louis. 

MEXICO 
30-4-' i3. Kinderziekenhuis 
Federico Gómez 70 jaar. 
$ 7.-. Kind met indianentooi. 
30-4-' i3. Dag van het Kind. 
$ 7.- Symbolische vogel met 
potlood. 

MONGOLIË 
4-6-'i2. Gazelles. 
2 0 0 , 4 0 0 , 800 ,1 .000 T. 
Resp. Gazella subgutturosa, 
tweemaal Procupra guttu-
rosa, Gazella subgutturosa. 

MONTSERRAT 
3i-i-'i3. Mineralen. 
Velletje met zesmaal $ 2.50; 
blok 5 6.-. Resp. amber, chry-
soberil, granaat, microklien, 
helioliet, lapis; orpiment. 

NAMIBIË 
i7-6-'i3. Kinderen van 
Namibië. 
Velletje met zesmaal 
Standard Mail. Verschillende 
kindergezichten. 
20-6-'i3. Milieueducatie. 
Blok Standard Mail. Land
schap met mensen en bo
men. Op rand landkaart. 
i2-7-'i3. Vervoer per ezel-
wagen. 
Blok Postcard Rate. Man en 
vrouw op ezelwagen. 
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NEPAL 
23-i2-'i2. Krishna Prasad 
Bhatteral (1924-2011). 
2onu. Oud-premier. 
24-i2-'i2. Internationaal laar 
van Coöperaties. 
20 nu. Groep mensen, 
embleem. 
28-i2-'i2. Sporten. 
25,25 nu. Olifantenvoetbal, 
bungeejumpen. 

NEVIS 
25-7-'i2. Diamanten jubi
leum koningin Elizabeth II 
(1926). 
Velletje met viermaal $ 3.-; 
blok $ 10.-. Verschillende 
a/beeldingen van Britse 
vorstin. 
7-8-'i2.100e geboortedag 
Charles Dickens (1812-1870). 
Velletje met driemaal $ 3.50; 
blok $10.-. Verschillende 
afbeeldingen van Britse 
schrijver. 
7-8-'i2. Roggen. 
Velletje met vijfmaal $ 5.-. 
Himantura schmardae, 
Narcine bancroftii, Manta 
birostris, Dasyatis americana, 
Aetobatus narinan. 
9-8-'i2. Schotse auteur james 
M. Barrie (1860-1937). 
Velletje met viermaal $ 3.-; 
blok $ 6.-. Verschillende il
lustraties uit Peter Pan. 

NICARAGUA 
2010. Venezuela 200 jaar 
onafhankelijk. 
60.- Cd. Landkaart met man 
op paard. 
2010. Ecuador 200 jaar 
onafhankelijk. 
Velletje met 0.50, 4.-, 5.-, 
6.50,10.- Cd. Vrijheidsstrij
ders resp. Manuel Rodriguez 
de Quiroga, Egenio de Santa 
Cruz y Espejo, |uan Salinas, 
lose loaqum Olmedo, luan 
PioMontufar. 
2011.100 jaar UPAEP*. 
12.- Cd. Wereldbol, duiven. 
2011. Bernardo 0'Higgins 
(1778-1842). 
15.- Cd. Chileense generaal en 
onafhankelijkheidstrijder. 
2011. lose de San Martin 
(1778-1850). 
25.- Cd. Argentijnse generaal 
en onafhankelijkheidsstrij
der. 
2011. Bescherming poolge-
bieden en gletsjers. 
Blok 50.50 Cd. Usberen, 
zeerob, pinguïns. 

2011. Solidariteitsziekenhuis 
in Managua. 
Velletje met 4.-, 6.50,6.50, 
8.-, 12.-, 25.- Cd. Vrouw met 
pasgeboren kind, verpleeg
stersafdeling, vrouw krijgt 
chemotherapie, kinderarts 
met vrouw en kind, vrouw op 
bed met kind, kinderartsen 
en apparatuur. 

NIEUW-CALEDONINIË 
8-6-'i3. Rode Kruis. 
75 F. Schildpad met pet en 
beeldmerk. 

8-6-'i3. Vis. 
110 F. Naso unicornis. 
8-6-'i3. Caleidoscoop. 
75 F. Zegel en tekst. 

NIEUW-ZEELAND 
5-6-'i3. Maori Nieuwjaar 
Matariki. 
70,70 c., $1.40,1.90,2.40, 
2.90. Kunstpatronen resp. 
Piko met varenblad. Manu 
Tukutuku met vlieger, Nguru 
met fluit, Pataka met huis, 
Kotiate met handwapen, 
Patikimetplatvis. 

3-7-'i3. Honigbijen. 
70 c , $ 1.40,1.90, 2.40, 2.90. 
Resp. bij op bloem, bijenkast 
en bijen, bijen in kast, imker 
met honing en bi j , honing 
en bii. Ook velletje met de 
zegels. 

NIGERIA 
8-i-'io. PAPU*30jaar. 
50 N. Beeldmerk. 

NIUE 
8-5-'i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926)60 jaar 
geleden. 
$ 2.40,3.40. Koningin resp. 
met kroon, met moeder en 
echtgenote en zuster. Ook 
velletje met de zegels. 
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PAKISTAN 
27-<f-'i3. Sufi Barkat Ali (1911-
1997)-
8.- R. Schrijver. 
30-4-'i3. Opening Pakistaans 
Legermuseum 
15.- R. Museum, standbeeld 
van militair met geweer. 

30-^- ' i3. Militaire onder
scheidingen Hilal-l-Kashmir 
(1) en Nishan-e-Haider (2). 
Driemaal 8.- R. (samenhan
gend). Gedecoreerden met 
medailles: Saif Ali|anjua(i), 
Sher Khan (2), Lalak |an (2). 
ii-5-'i3. Algemene verkie
zingen. 
8.- R. Hand met stembiljet, 
stembus. 
24-5-'i3. Saddiq Muhammed 
Khan Abassi V(i904-i966). 
8.- R. Leider van Bahalwalpur 
(1947-1966). 
29-5-'i3. Syed Zamir jaffri 
(1916-1999). 
8.-R. Portret dichter. 
6-6-'i3. Shaffiq Ur Rehman 
(1920-2000). 
8.- R. Portret dichter. 

PALAU 
28-8-'i2. 85e verjaardag 
paus Benedictus XVI (1927). 
$ 1.25,1.25 (samenhangend). 
Verschillende afbeeldingen 
van paus. 

PAPOEA-NIEUW-GUINEA 
i3-3-'i3.50e sterfdag lohn F. 
Kennedy (1917-1963). 
1.30,1.30,6.-, 8.70 K.; velletje 
met 1.30,1.30,6.-, 8.70 K.; 
blok 10.- K. Verschillende 
afbeeldingen van oud-presi-
dent Verenigde Staten. 
io-«- ' i3. Wortelgewassen. 
1.30,1.30, 6.-, 8.70 K.; velletje 
met 1.30,1.30, 6.-, 8.70 K.; 
blok 10.-K. Resp. 
Manihot esculenta Crantz, 
Xanthosoma sagittifolium, 
Ipomoea batatas, Colocasia 
esculenta; Dioscorea pentap-
hylla, Dioscorea esculenta, 
Dioscorea alata, Dioscorea 
nummularia; Canna edulis. 

24-5-'i3. Inheemse orchi
deeën. 
1.30,1.30,6.-, 8.70 K.; 
velletje met 1.30,1.30,6.-, 
8.70 K.; blok 10.-K. Resp. 
Dendrobium gouldii Reichb.f, 
Dendrobium lineale var., 
Dendrobium mirbelianum 
Gaudich, Dendrobium 
sp.aff.D. cochiliodes Schltr.; 
Dendrobium sp. aff. D. goul
dii Reichb.f., Dendrobium 
sp.aff.D. conanthum Schltr., 
Dendrobium lineale, Den
drobium carronii Lavarack & 
P.|. Cribb; 
Dendrobium mussauense P. 
Ormd. 

PITCAIRNEILANDEN 
2i4-4-'i3. Cruiseschepen. 
Viermaal $ 2.-. 'Arcadia', 
'Constaneo Romantica', 'Pa
cific Princess', 'Marina'. 
29-5-'i3. Kreeften. 
Velletje met $ 1.-, 2.-, 3.40. 
Resp. Panulirus pascuensis. 
Scyllarides haanii, Panulirus 
penicillatus. 

POLYNESIE 
9-6-'i3. Zeeleven. 
5,10,75,100 F. Resp. zeester, 
slak, vissen, schildpad. Ook 
velletje met de zegels. 

SENEGAL 
2012. Ondergang schip 'Le 
loola' 10 jaar geleden. 
100,200 F. Verschillende 
afbeeldingen van veerboot 
tussen Dakar en Ziguinchor. 

SIERRA LEONE 
25-7-'t2. Ondergang Titanic 
too jaar geleden. 
Velletje met zesmaal 
3.000 Le.; velletje met 
driemaal 7.000 Le. Resp. 
passagiers lohn |. Astor, 
Sidney Goodwin, William 
T. Shead, tweemaal Titanic 
(doorlopend beeld), kapitein 
Edward |. Smith; financier |.P. 
Morgan, schip in aanbouw, 
schip op zee. 
25-7-'i2. lohn. F. Kennedy 
(1917-1963). 
Velletje met driemaal 
6.000 Le.; blok 15.000 Le. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse oud-
president. 

26-7-'i2. Europees voetbal
kampioenschap. 
Twee velletjes met elk negen-
maal 2.500 Le.; zes velletjes 
met elk zesmaal 2.500 Le. 
Verschillende afbeeldingen 
van deelnemende teams en 
voetbalstadions. 
7-8-'i2. Afrikaanse bijen. 
Velletje met vijfmaal 
5.000 Le. Resp. Verschillende 
bijensoorten. 
7-8-'i2. Elvis Presley (1935-
1977)-
Vijf blokken elk 15.000 Le. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
filmacteur. 
28-ii-'i2. Honden. 
Velletje met viermaal 
5.000 Le. Boxer, lack Russell 
terriër. Labrador retriever, 
Fox terriër. 
28-ii-'i2. Vleesetende 
planten. 
Velletje met viermaal 
5.000 Le.; blok 16.000 Le. 
Resp. Drosophyllum lusitani-
cum, Nepenthes sp., Aldro-
vanda vesiculosa. Nepenthes 
sp.; Drosera sp. 
28-ii-'i2. Primaten. 
Velletje met viermaal 
5.500 Le.; blok 15.000 Le. 
Resp. Pan troglodytes 
schweinfurthii, Pan troglody
tes ellioti. Gorilla gorilla go
rilla. Pan troglodytes verus; 
Pongoabelii. 

28-ii-'i2. Voltooiing Sixtijnse 
kapel 500 jaar geleden. 
Twee velletjes met elk met 
viermaal 5.000 Le. Plafond
schilderingen van Michelan
gelo (1475-1564). 'De profeet 
lona', 'De schepping van 
Eva', 'De val van Adam en 
Eva', 'Het offer van Noach'; 
'Zondvloed', 'Eleazar', 'Eze-
chiël', 'Hiskia'. 

SINGAPORE 
io-5-'i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Australia 2013. 
Velletje met ist Local 65 c , 
$1.10. Slangen, zegels zie 
3/213. 
28-5-'i3. Skyline van Marina 
Bay. 
2nd Local, ist Local, 65 c , $ 2.-
(samenhangend); blok $ 5.-. 
Gebouwen aan de baai resp. 
The Singapore Flyer, Fullerton 
Hotel, Esplanade Theatres on 
the Bay, Marina Bay Sands; 
verschillende gebouwen. 



i76'i3 Groetzegels, geba
rentaal. 
Driemaal ist Local. Gezichten 
en handen met: I love you, 
Thanks, Good Bye. 

ST. MAARTEN 
2i'i3. Kerken. 
110,150, 200,350 c. (samen
hangend). Resp. Kerk van 
Zevendedagsadventisten 
(Cole Bay), katholieke kerk in 
(Simpson Baai), methodisten 
kerk in (Philipsburg), katho
lieke kerk (Zuid befonen). 
63'i3. Cruiseschepen. 
i8oc.,i8oc.'Oasis of the 
Seas', 'Allure of the Seas'. 

IVWWVWV* 

oasi«; Of tho Sea^ , 

63'i3. Bekende politici. 
250,300 c. (samenhangend). 
Resp. Dr. Albert Claudius 
Wathey (19261999), Vance 
lames ir. (19502008). 

SUDAN 
6i'i3. Roseires Damproject. 
SDG 2., 3., 5.50,7.. Dam. 

SURINAME 
'55'i3Vissen. 
B, SRS 1.45, 2.50, 3.50, 4.50, 
5.50,6.50,7.50, 8.50, 9.50 
(samenhangend). Resp. 
Cephalopholis fulva, Epinep
helus gattatus, Hypoplectrus 
puella, Hypoplectrus uni
color, Liopropoma carmabi, 
Serranus annularis, Serranus 
tabacarius, Petrometopon 
cruentatum, Mycteroperca 
venenosa, Serranus baldwini. 
i96'i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Thailand 2013. Gebouwen, 
vogels, bloemen. 
Velletje met SR$ 2.50, 4.50, 
5.50,7.50,9., 11.. Resp. 
Grote Paleis (Bangkok), St. 
Petrus en Pauluskathedraal 
(Paramaribo), kuifloze pre
laatfazant (Lophura diardi), 
groefsnaveltoekan (Ramp
hastos vitellinus), orchidee 
(Dendrobium sp.), Ixora sp. 

TADZJIKISTAN 
ii4'i3. Chinees Nieuw
jaar" , jaar van de Slang. 
Velletje met driemaal 2.50 S. 
(ook ongetand). Tweemaal 
slang met kroon, slang in 
boom met dierenriem. 

i i4'i3. Katten. 
Driemaal 2. S. (ook onge
tand). Maine Coon, Britse 
korthaar, LaPerm. 

TAIWAN 
ii6'i3. Kruidenplanten. 
NT$5., 5., 12., 15.. Resp. 
Mentha x piperita, Ros
marinus officinalis. Salvia 
elegans, Artemisia indica. 

266'i3. Uilen. 
NT$ 5., 5., 10., 25.. Resp. 
Otus lettia, Tyto longimem
bris, Ketupa flavipes, Otus 
elegans botelensis. 
io7'i3. Oude Chinese kunst. 
NT$ 2., 25.. Resp. 'Vaas met 
100 herten' (Mingdynastie), 
'Vaas met 100 jongens' 
(Qingdynastie). Ook velletje 
met de zegels. 
247'i3. Paddenstoelen. 
NT$ 5., 5., 12., 12.. Resp. 
Ramaria botrytis, Morchella 
elata, Gomphus floccosus, 
Aleuria aurantia. Ook velletje 
met dezegels. 
i68'i3. Chinese delicates
sen. 
Viermaal NT$ 5. (samen
hangend). ChouDouFu: 
tofugerecht, BaWan: 
deeggerecht met padden
stoelen en varkensvlees met 
bamboescheuten 0AChian: 
oesters met eieren, Lu Rou 
Fan: varkensvlees in sojasaus. 

288'i3. Kevers. 
NT$ 5., 5., 10. 25. Resp. Pa
randra lanyuana, Bunothorax 
takasagoensis, Opiatocera 
mandibulata, Cyrtoclytus 
kusamai. 

TANZANIA 
28ii'i2. Paus Benedictus 
XVI (1927). 
Velletje met viermaal 
2.000 Sh. Driemaal paus, 
glasinloodraam met Maria 
en Jezus. 
272'i3. Chinese dierenriem. 
350,350 Sh. Draak, slang en 
spin in bloeiende boom. 

THAILAND 
245'i3. Boeddhistisch feest 
Visak. 
3. B. Monnik op lotusblad, 
zittende Boeddha, liggende 
Boeddha. 

i6'i3.100 jaar Thaise 
bouwkundeopleiding. 
Driemaal 5. B. Verschillende 
reliëfsculpturen. 

'3"6' i3. Koninklijk Departe
ment van Irrigatie 111 jaar. 
3. B. Meer, stuwdam, boeren 
en akkers, beeldmerk. 

TOKELAU 
85'i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 60 jaar 
geleden. 
$ 2., 3.. Koningin met resp. 
prins Philip (1921), familie. 
Ook velletje met de zegels. 

TONGA 
io5'i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Australië. 
Velletje met driemaal 
$ 3.. Koala (Phascolarctos 
cinereus), tentoonstel
lingsgebouw in Melbourne, 
kangoeroe (Macropus ruf us). 

46'i3. Toerisme. 
Velletje met S 3., 3., 4., 4., 
5., 5.. Verschillende afbeel
dingen van The Blowholes en 
vissen. 
66'i3. Vogels, II. 
Vel met 10, 20,30, 40, 50, 
80,90 c., $1.10,1.70, 2., 
12.50, 20.. Resp. Todirhamp
hus chloris, Aplonis tabu
ensis, Vini australis, Fregata 
minor, Sula sula, Phaethon 
rubricauda, Anous minutus, 
lalage maculosa, Porzana 
tabuensis, Foulehaio carun
culata, Prosopeia tabuensis, 
Ptilinopusperousii. 

TUNESIË 
i85'i3. Kalligrafie. 
250 m. Lettertekens in 
Kufiquekalligrafie. 

URUGUAY 
30e^'^■i. Fran keerzegel, 
rechten van werknemers op 
platteland. 
$ 45. Vrouw met vissen. 

35'i3. 'Assemblee van Jaar 
Xlll '200 jaar geleden. 
$15. Beeldhouwwerk bij Bank 
van de Republiek. 
<75'i3 Frankeerzegels, 
rechten van werknemers op 
platteland. 
$15,60. Resp. Imker met 
bijenkasten, houtarbeidster 
met boomstammen. 

305'i3. Historie. 
Blok $15. Foto uit 1897 met 
vrouwen van Rode Kruis en 
koets. 

RETRATO 

ii6'i3. Schilders. 
Tweemaal S15 (samenhan
gend). 'Zingaras' van Rafael 
Barradas (18901929), 'Bo
degón' van Augusto Torres 
(19031962). 
i26'i3. Wereld Autisme Dag. 
$ 15. Wereldbol en mensen 
in kring. 

VERENIGDE NATIES 
28i'r3. Groetzegels. 
Tienmaal $ 1.10 (met sier
veld). Verschillende afbeel
dingen van hoofdkwartier in 
New York. 
28i'i3. Chinees Nieuw
jaar" , Jaar van de Draak. 
$ 1.10 (met sierveld: draak). 
VNbeeldmerk. 
98'i3. Wereld Ruimte 
Week, gas en stofwolken in 
de ruimte. 
Tweemaal US$ 1.10, tweemaal 
Zw.Fr. 1.40, tweemaal € 1.70; 
blok US$0.46; blok Zw.Fr. 
1.; blok €0.62. Resp. WR 
25TR16244, V838MON,SH 
2106, NGC 2346, NGC 1850, 
NGC 729; 30 Doradus; Messier 
16; Adelaarsnevel. 

Wallis en futuna 
i46'i3. Dagelijks leven. 
105,140 F. Verteller met 
toehoorders, traditionele 
danseressen. 

ZUIDAFRIKA 
'0"5"'<3 Vlinders en motten. 
Velletje met tienmaal 
Standard Postage (samen
hangend). Aeropetes tulba
ghia, Alaena margaritacea, 
Erikssonia edgei, Lepido
chrysops lotana, Chrysoritis 
dicksoni, Kedestes barberae 
bunta, Trimenia malagrida 
malagrida, Charaxes marieps, 
Colotis erone, Leto venus Leto. 
i46 ' i3. Vogels, visarend. 
Velletje met tweemaal B4. 
Haliaeetus vocifer. 

ZUIDGEORGIE EN 
ZUIDELIJKE SANDWICH
EILANDEN 
227'i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 60 jaar 
geleden. 
65, 75 p.. i l   . 120. Verschil
lende afbeeldingen van 
Britse vorstin. 

Gebruikte afkortingen: 
CIS Commonwealth of 

Independent States 
FIFA Federation Interna

tionale de Football 
Association 

Mercosul Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid
Amerika 

NASA National Aero
nautics and Space 
Administration 

PAPU Pan African Postal 
Union 

SBM Sociéte des Bains 
de Mer et du Cercle 
des Etrangers 

Sepac Small European 
Postal Administra
tion Cooperation 

UEFA Union of European 
Football Associa
tions 

Unicef United Nations 
International Child
ren Emergency 
Fund 

UPU Universal Postal 
Union 

Chinees Nieuwjaar: Jaar 
van de Slang io2'i3 t/m 
30i'i4. 

PERSOONLIJKE 
POSTZEGEL 

De Baptistengemeente Op 
Doortocht in Ede heeft een 
persoonlijke postzegel uitge
geven. De afJieelding toont 
de nieuw aangekochte Goede 
Herderkerk. De toeslag op 
het postzegelvel worcTt ge
bruikt voor de verbouwing. 
Het vel van 10 is verkrijgbaar 
voor €7,50. 
Te bestellen via email: 
whdebrabander@gmail.com 
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Samenstellmg: 
ieffrey Groeneveld, Purmerend. 
Reacties en tips: 
|effreygroeneveld@hetnet.nl 
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LESSEN UIT ESSEN 

In mei werd in Essen het 
Europese Kampioenschap 
voor Thematische Filatelie 
gehouden, een wedstrijd 
waaraan voornamelijk 
West-Europese landen 
meedoen. Nederland had 
een behoorlijke afvaardi
ging van elf inzenders en 
ik had het voorrecht er een 
van te zijn. De wedstrijd is 
verdeeld in acht klassen, 
gerangschikt naar de 
volgende thema's: kunst 
en cultuur, geschiedenis 
en organisaties, mensen 
en het leven van alle
dag, sport en vrije tijd, 
transport en techniek, 
geneeskunde en natuur
wetenschappen, dieren 
en planten en landbouw 
en huisdieren. In het 
verleden mocht er per land 
slechts een inzender in een 
bepaalde categorie deel
nemen, maar dat principe 
heeft men inmiddels los
gelaten. Daardoor waren 
er dit jaar in de meeste 
van de acht klassen twee 
of meer Nederlandse 
deelnemers (zie ook de 
Bondspagina's in Filatelie 
6,2013). Voor het eerst 
werden de resultaten door 
de FEPA erkend, waardoor 
de resultaten tellen als 
behaald op een internatio
nale FEPA tentoonstelling. 
De j ury beoordeelde dus 
met een strenger oog dan 
voorgaande jaren. 

Bestuderen 
Het kampioenschap valt 
altijd samen met een grote 
beurs, maar het aardige 

is dat het niet alleen druk 
was bij de handel, maar 
ook tussen de kaders. Wie 
zelf thematisch verzamelt 
en de ambitie heeft om 
tentoon te stellen of dat al 
doet, doet er goed aan om 
regelmatig tentoonstel
lingen te bezoeken,zeker 
wanneer de mogelijkheid 
er is om verzamelingen 
van hoog niveau te 
bekijken. Essen ligt voor 
de meesten van ons op 
hoogstens een paar uur 
rijden en is bovendien ook 
goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer. Net 
als bij voetbal of andere 
sporten hoef je zelf geen 
topsporter te zijn om toch 
van het hoogste niveau te 
kunnen genieten. Boven
dien kan het bestuderen 
van goede verzamelingen 
ertoe bijdragen dat je 
anders gaat kijken naar je 
eigen collectie. 

Filatelistisch materiaal 
Tijdens een workshop voor 
inzenders en belangstel
lenden verzorgde jonas 
Hällström, de voorzitter 
van de thematisch FIP-
commissie, een inleiding. 
Hij sprak over het filate
listisch materiaal dat in 
verzamelingen te vinden 
is. Hij maakte een onder
scheid in vier categorieën. 
In de eerste categorie zit 
het eenvoudige materiaal 
van de beginnende verza
melaar en in categorie vier 
het zeldzame, bijzondere 
materiaal van topkwali
teit dat de groot gouden 
verzamelingen kenmerkt. 
Betekent dit dan dat het 

bereiken van de absolute 
top alleen met veel geld 
te koop is? Wie cynisch 
is beantwoordt deze 
vraag met ja, maar dan 
wordt voorbij gegaan aan 
het feit dat 40% van de 
punten behaald kunnen 
worden bij onderdelen die 
niets met het materiaal 
te maken hebben, zoals 
het plan, de ontwikke
ling en vernieuwing. Met 
geduld, speurwerk en 
een zekere slimheid is het 
mogelijk om een heel eind 
te komen. 

Keuzes maken 
Er zijn verzamelaars die 
elke zegel over hun thema 
willen hebben. Voor mijn 
verzameling over de 
Oranjevorstinnen kan ik bij 
PostNl inmiddels een velle
tje abdicatiezegels kopen, 
een postzegelset ter 
gelegenheid van de 75ste 
verjaardag van koningin 
Beatrix (1), een zilveren 
troonswisselingszegel (2) 
en twee hangboekjes met 
inhuldigingszegels (3), 
alles bij elkaar al gauw een 
kleine 30 euro. De vraag 
is of het voor de ontwik
keling van het verhaal in 
mijn tentoonstellingscol
lectie nodig is om dit 
allemaal aan te schaffen. 
Voor de tentoonstelling 
moest ik vanwege het aan
tal toegewezen kaders een 
aantal bladen weglaten. 
Dat heeft veel hoofdbre

kens gekost, want elk 
blad heeft natuurlijk een 
toegevoegde waarde en 
jewilt laten zien watje 
hebt. Achteraf blijkt de 
jury mijn lievelingen niet 
gemist te hebben, terwijl 
het doorlopende verhaal 
er niet onder geleden 
heeft. In de beperking 
toont zich de meester, 
zullen we maar zeggen. 
Met andere woorden het is 
misschien verstandig om 
in plaats van dertig euro 
per maand voor allerlei 
"eenvoudig" materiaal dat 
bedrag te sparen en dan 
van het gespaarde bedrag 
een mooi, bijzonder stuk 
te kopen. Zelf heb ik een 
spaarpotje waarin ik alle 
twee euro munten stop 
die ik ontvang, je merkt er 
weinig van dat je ze opzij 
legt, maar het bedrag 
loopt ongemerkt op en 
biedt de mogelijkheid om 
af en toe filatelistisch uit 
de band te springen. 

Jurygesprek 
Het bestuderen van ander
mans verzamelingen kan 
zeer inspirerend werken. )e 

leert van de filatelistische 
beschrijvingen, andere 
invalshoeken kunnen een 
nieuw licht werpen op 
je eigen thema en je ziet 
materiaal waarvan je 
het bestaan niet kende, 
zodat je er zelf naar op 
zoek kunt. Het bezoeken 
van tentoonstellingen 
brengt je ook in contact 
met medeverzamelaars 
en dat kan leiden tot het 
uitwisselen van gegevens 
en materiaal. Wie zelf 
meedoet aan tentoonstel
lingen heeft ook nog het 
voordeel van het juryge
sprek. Mijn ervaring is dat 
de meeste juryleden zeer 
capabel zijn en het niveau 
"U moet zoeken naar beter 
materiaal" overstijgen. In 
Essen had ik, nadat ik de 
teleurstelling van een punt 
minder dan de vorige keer 
verwerkt had, een zeer 
opbouwend j urygesprek 
en ik verliet de tentoon
stelling met een positief 
gevoel in de overtuiging 
dat het mogelijk is om 
de volgende keer veel 
beter te scoren. Mij werd 
duidelijk dat slimheid ge-

5x 
Nederland 

mailto:effreygroeneveld@hetnet.nl
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boden is. Het gaat om de 
verleiding. Op het eerste 
blad na de planpagina 
had ik een mooie oude 
brief gefrankeerd met 
een Penny Black opgeno
men (4) met daarboven 
een eenvoudige Duitse 
geïllustreerde briefkaart 
met het slot Arolsen erop 
afgebeeld (5). In het ver
haal vertel ik dat koning 
Willem III in Arolsen zijn 
bruid prinses Emma van 
WaldeckPyrmont vond, 
maar dat zijn collega 
vorsten dat maar niets 
vonden. Koningin Victoria 
was zelfs ronduit afkeu
rend. De combinatie van 
het materiaal kon de jury 
met bekoren, zeker niet 
zo aan het begin van de 
verzameling. Waarom had 
ik niet voor een eenvou
dig zegeltje van het slot 
gekozen (6) en een portvrij 
verzonden brief gericht 
aan de koning (7), die 
elders in de verzameling 
zat, en die gecombineerd 
met de Engelse brief? Een 
betere binnenkomer dan 
nu het geval was. En zo 
waren er nog een paar 
andere poststukken die op 
een andere plek beter tot 
hun recht zouden komen. 

Onderschriften 
Dan was er op een blad 
iets mis met de onder
schriften. Het is zaak om 
op een aantal dingen te 
letten. De onderschriften 
dienen kort en bondig te 
zijn en zo dicht mogelijk 
geplaatst te worden bij 
het filatelistische mate
riaal dat er betrekking 
op heeft. Er zijn twee 
soorten onderschriften: 
het thematische verhaal en 
defilatelistische informa
tie. De laatste dient extra 
informatie te verschaf
fen en geen beschrijving 
van wat al duidelijk is. 
Een simpele aanduiding 
"aangetekend stuk" (8) 
valt daar bijvoorbeeld niet 
onder, wel "leden van het 
koninklijk huis genoten 

portvrijdom, maar dien
den wel voor de rechten, 
zoals het aantekenrecht te 
betalen". Doormiddel van 
verschillende lettertypen, 
lettergrootte of gebruik 
van cursivering wordt in 
één opslag duidelijk om 
welk type onderschrift 
het gaat. Daar voldeed ik 
allemaal aan. Helaas bleek 
er een blad te zijn, de jury 
had echt grondig naar de 
verzameling gekeken (!), 
waar de thematische tekst 
ontbrak en daar wordt op 
gelet. 

Variatie 
En zo was er nog het een 
en ander waar de verza
meling beter van wordt, 
zonder dat het een extra 
investering vergt. Variatie 
van materiaal op een blad 
bijvoorbeeld. Op bladen 
met twee poststukken is 
vaak nog wel ruimte voor 
een postzegel of ander 
filatelistisch element en 
dat verlevendigt de aan
blik van de verzameling 
zeker. Al met al, genoeg 
te doen om straks in 2015 
een gooi te doen naar een 
hogere bekroning. Mocht 
u overigens in de tus
sentijd behoefte hebben 
naar voorbeeld materiaal, 
op de website van de FIP 
(http://www.fipthema
ticphilately.org) zijn de 
gouden inzendingen van 
Piet Struik en André Scheer 
(9) te bewonderen plus 
nog enkele andere. Een 
aanrader, ook als u niet 
de ambitie hebt om mee 
te doen aan de Europese 
Kampioenschappen voor 
Thematische Filatelie. 

|êk'/'=^i^i^t_m^3}»^ 
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AANGEBODEN 

www.moticfonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
lansen. Telefoon 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Telefoon 046-45'275i- E-mail 
robert-wiktorOhome.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Telefoon 0229-261611. 
www.stamps-dns.com 

www.aephilatclie.nl en 
www.postzegel-veiling.nl voor 
al uw postzegels van vele landen. 
Voor meer informatie' A.M. Eijge-
laar. Telefoon 010-5222914. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle Eu
ropese landen 35%, FDC's, boekjes 
etc. J. Romkens. Telefoon 045-
5462894. E-mail: john-stamps-
romkensOhotmaii.com 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
20-25%. R. Dorman, Fonteinkruid 
37,7772 ML Hardenberg. Telefoon 
0523-272182. 

www.filateliehpz.nl verrassend 
leuk, verrassend voordelig. 
CPC Connys Pakettencentrale, 
postzegelpakketten op land en 
op motief. CD. v/d Wel. Telefoon 
0223-614066. 

www.postzegclparadijs.nl Losse 
zegels, series, collecties, PWS, etc. 
N. Engelhart, telefoon 06-15641312. 

Nederland, Europa, Overzee, 
Motief www tenkatephilatelie.nl 
E-mail info@tenkatephilatelie.ni 
Telefoon 06-46644808 of 
026-4722176. 

Mist u nog iets in uw ver
zameling? In onze winkel een 
ongekend groot aantal series en 
blokken van diverse landen en 
motieven www.wereldzegels.eu 
M.v.Dal. Telefoon 0492-522224. 

Kilowaar grootformaat waarbij 
nieuw Duitsland, Nederland en 
West Europa. H.J. de Vries, Hille-
gom. Telefoon 0252-518302. 

Indonesië na 1949 is mijn speci
aliteit, pfr. + gst. mooie voorraad 
abonnementen op maat en manco 
lijsten verzorg ik ook. M. Snoek. 
E-mail: mennosnoektBhetnet.nl 
Telefoon 0228-318267 of 
06-14511744. 

Eurozegels voor frankering. 
Duitslanden Italié, 
waarde 975,- euro A. Floren. 
Telefoon 0182-514753. 

Stanley Gibbons 5-delig, Wereld 
2008 in redelijke staat J.Tamis. 
Telefoon 040-2418486. 

Catalogi 2009 + 2012 Byzan
tijnse motieven op postz. ca. 2400 
afb. spec, prijs 29,- euro franco, 
opisop! j.M. Wiermans. E-mail 
j.m.wicrmans@kpnplanet.nl 

Perfins wereld ca. 150.000 
stuks, deels opgezet in collecties, 
rest onuitgezocht. 
Zeer interessant object voor seri
euze gegadigde. Niet in delen te 
koop! Meer info: 
gjpvanbeekOhotmali.com 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D van der Toorn. Telefoon 
070-3388427 of 06-51118436. 
Bezoek aan huis. Geen object te 
groot. 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingcn en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk. Bredenhof. 
Telefoon 010-4826725. 

Gevraagd R-strokcn gehele 
wereld (geen Ned.), mits voorzien 
van streepjescode R.W van Dam, 
Pijpenlaani5,2264VM Leidschen-
dam. Telefoon 070-3275508. 

DIVERSEN 

Collectors Choice Postzegel- en 
Muntenveilingen, gratis cata
logus op aanvraag. M.J. Koppen, 
Stresemannlaan 154,2037 TM 
Haarlem. Telefoon 06-14734971. 

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 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezier. Join the 
club, see you' 

De Filatclistenvereniging Zui
delijk Afrika? Maak eens kennis 
met ons, 4 bijeenkomsten in Tiel, 4 
veilingen, eigen blad, rondzend-
en nieuwtjesdienst Contributie 
20,- euro. Inl. P. Mulder. 
Telefoon 020-6197689. 
E-mail ppmulderOplanet.nl 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV), brieven en 
postzegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkomsten p.j. m De 
Bilt. Contr. 19 euro. Info Pietjan 
Zwaag. Telefoon 020-6277894. 
E-mail: p.zwaagOhccnet.n! 

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 
Telefoon 06-25240316. 

Ruildag 80-jarig bestaan NVPV 
afd. Boskoop m samenwerking 
met NVPV afd. Alphen a/d Rijn, 
NVPV afd. Bodegraven, Postzegel
verzamelaars Gouda 21 septem
ber 2013 van 10.00 -17.00 uur m 
De Stek, Puttelaan 148 te Boskoop. 
Semihandelaren aanwezig. Ruilta-
fels aanwezig. Toegang 2,- euro, 
tot 18 jaar gratis. Inlichtingen 
D. Verwoerd, telefoon 06-
53260579 of Pv.viiet 06-13536015. 
Boskoop 0172-215264. E-mail' 
verwoerdvanwijkOcasema.nl of 
jandezwijgerOtelfort.nl Tevens 
postzegels en ander verzamelma-
teriaal inleveren voor de Stichting 
de Postzegelvriend. 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDEN-NOORWEGENDENEMARKEN-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, ij^^èj 
6950 AA Dieren ^ ^ ^ 
Tel 0313-419041 "^ 
Fax 0313-413295 
e-mail pzhronh@bart nl 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

( 

Postzegels 
W. van der Bijl ) 

^~-^-^ 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA, PTS, CNEP. 
Emirates Philatelie Association 

http://www.moticfonline.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.aephilatclie.nl
http://www.postzegel-veiling.nl
http://www.filateliehpz.nl
http://www.postzegclparadijs.nl
http://tenkatephilatelie.nl
mailto:info@tenkatephilatelie.ni
http://www.wereldzegels.eu
mailto:j.m.wicrmans@kpnplanet.nl
http://www.filitalia.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://ppmulderOplanet.nl
http://www.usca.nl
mailto:info@usca.nl
http://www.scandinavianstamps.nl


PostBeeld-Medo 
Rotterdam 

10% korting 
op vertoon van deze 

advertentie 
Geldig tot 15 september 2013, uitsluitend bij aankoop 
in onze winkel te Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 255, 

tel- 010-4768643, openingstijden dinsdag t/m zaterdag 
10 30-17u* *Wegens vakanties gesloten op 

vr/za 19/20 juli, vr/za 26/27 juli en vr/za 2/3 aug 

KILOWAAR MET 2007/2008/2009 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 gr 
Zwitserland met toeslag en hogere waarden 16 00 
Oostenrijk grote sortering 25 00 
W Europa grote sortering en hoge waarden 11 50 
Skandinavie grote sortenng met IJsland 12 50 
Duitsland met toeslag en hoge waarden 11 00 
Noorwegen grote variatie en hogere waarden 11 00 
Engeland veel nieuw en met hoge waarden 12 50 
Finland grote sortenng 10 00 
Wereld vele landen (iets Europa) 12 00 
MISSIEWAAR 
Duitsland Nieuw en met hogere waarden 
Australië veel nieuw en met hogere waarden 
N Zeeland veel grootformaat en hogere waarden 9 50 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa onuitqezocht met grootformaat 

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 

1 kg 
132 00 
228 00 
95 00 
11200 
90 00 
90 00 
87 50 
90 00 
95 00 
28 00 
62 00 
90 00 
28 00 
32 50 

Prijswijzigingen voorbehouden / levenng zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 60 00 + € 5 00 porto Orders boven € 60 00 portovrij 

Levering onder rembours+€ 11 50 Filatelistischefrankenng 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP 
Giro rek nr 7832196 of SNS bank rek nr 82 19 07 581 

H U L S J .B .A . b.v. 
M.L. K ingst raat 5 5 - 6 2 4 5 GH E Y S D E N - Te l . 0 4 3 - 4 0 9 3 4 9 5 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

catawiki atawiki.nl 
atawi ki.be 

4 
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 w/eek een grote 
Muntenveiling 

catawiki.nl/postzegelveiling 

Zelf verkopen op de v e i l i n g ' 
K jk voor u t ieg op catawiki n l /postzegeivei lmg/verkopen 

'S Were lds grootste cata logus & veil inghuis voor verzamelaars 

DE H O L 

Veiling Nr. 120 
wordt gehouden op 

zaterdag 7 september 2013 
te Alkmaar 

''̂ "̂ TITT̂ "' 

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153 

Email: info@de-hollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl 
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden 

http://atawiki.nl
http://ki.be
http://catawiki.nl/postzegelveiling
mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl


ü!Ftietdi|k Meer dan 94 jaar 
in dienst van de 

Filatelie. 
19192013 

Veiling 401 najaar 2013 
Voor onze komende veiling, die in november 2013 plaats zal gaan vinden, zijn wij op zoek 

naar collecties, voorraden en partijen postzegels, brieven en prentbriefkaarten. 

'
Impressie van het 2e gedeelte van de zeer indrukwekkende collectie puntstempels van dhr. Hackeng zoals opgenomen in Rietdijk veiling 401 

Voor grotere objecten komen wij graag naar u toe! 
Taxaties bij ons op kantoor zijn vrijblijvend van maandag t /m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur op afspraak. 
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U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 
*xr\ i i ^v Y/A>w en bent van harte welkom! 

^^ï^ooruwvert' 

Rietdijk B.V. 
Kantoor: Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 
Fax : +031(0)70363 28 93 

info@rietdijkveilingen.com 
www.rietdijkveilingen.com 

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

