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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 
■ 

VEILING 31 OKTOBER2 NOVEMBER 2013 

KIJDAGEN: 

TEN KANTORE TE WEESP 
27 OKTOBER T/M 2 NOVEMBER 

OP STAMPEX IN LONDON 
BUSINESS DESIGN CENTER 
17 SEPTEMBER21 SEPTEMBER 
l 

ÖP POSTEX IN APELDOORN 
11820 OKTOBER 

W"^ ■ ̂ ^ 

DE COMPLETE CATALOGUS VANAF 1 OKTOBER ONLINE OP WWW.NPV.NL 

Wif f i l i 
: ä « K i S I i 

\iM 

SüRTHfPSI n^A \ 

:iiéxv4e"»'^/Aal| 

S.G.140 CAT. £16.000,= S.G.I9 CAT. £50.000,= 
^•m•mM•^^^^^mm^•^^^^^^• 

S.G.105 CAT £110.000, 

S.G.128 CAT £20.000,= S.G.102 CAT £27.000,= 

EDERLANDS INDIË NR.1. 
N BLOK VAN NEGEN 

UIT SPECIAALCATALOGUS 
AAT DE PEIJPER 
MET ZELDZAAM 
NEDERLANDSE' EN 
ENGELSE KOLONIEN —  ^ ^ j p i ^ . . ^ J 

LANDMAIL 
ZELDZAME EERSTE PORTZEGEL TER WERELD 
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http://WWW.NPV.NL


PARTNER IN 
THE GLOBAL 

PHILATELIC NETWORK 

CORINPHILA 
GJ. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV 

Onze 217^ veiling wordt 
gehouden op 28 september 
en 3, 4 en 5 oktober 201 3 
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NISTRATIE VAN NEDERLANDSCKINDlE 
ISTKATIOH DES P O S I E S DES 
NDES NfiEBIiANDAISBS 

BMICBI VAN 

liu f— Doolie —Postpakket, i^é^^^é^ " AVIS DE 
1 «Itro — Uoltfl — Colis, 
met ftonc aangogcven 'waardo van  ^ t ^ / äjpZd ^ / T 

l lonrfat ilö iioato de ^ >■ 1 
ingeschreven te<f^ ^■'^^■^ 

vöizondon door „^jJ*V^3?2^^*^*^* '^^ 

i«%> 

Ln<U(»ttionB iuulilwi 

IINPHILA VEILINGEN BV 
EMRAADSCHAPSLAAN 100 

: VC AMSTELVEEN  NEDERLAND 

:. + 31  (0)20  624 97 40 

 + 31  (0)20  624 97 49 

INFO@CORINPHILA.NL 

yVWW.CORINPHILA.NL 

[JNPHILA AUKTIONEN AG 
ZÜRICH  ZWITSERLAND 

; WV^W.CORINPHILA.CH 

Nederland emissie 1 852 w.b. punt en langstempels (deel 3) 
o.a. nr. 1 8  Brielle  op briefvoorzijde, afstempelingen, goede 
losse nummers w.b. 80 * * , Fdc El onbeschreven, roltanding 
32 in paar, NederlandsIndië proeven uit het Kolffarchief, 
interimperiode zeldzame frankeringen. Internationale Antwoord

coupons, België betere losse nummers, originele landencollec

ties, engrosposten, literatuur, prentbriefkaarten en munten. 

De gehele catalogus vindt u op W W W . C O R I N P H I L A . N L 
op aanvraag zenden wij u gaarne een exemplaar per post toe. 

mailto:INFO@CORINPHILA.NL
http://WWW.CORINPHILA.NL


A ntwerpfila FNIP 

Internationale Postzegel 
en Muntenbeurs 

Mini-expo met 4 exemplaren 
"omgekeerde Dendermonde" 
en andere unieke 
topstukken van 
de filatelie. 

28 & 29 september 2013 
Een nieuw NA-ontwerp van A. Buzin 
is exclusief beschikbaar op de beurs 

antwerp e^po 
Jan van Rijswijcklaan 191 
2020 Antwerpen 

Zaterdag van lOuOO tot ITuOO 
Zondag van lOuOO tot 16u00 

Toegangsprijs: € 5.00" 

* ledere bezoeker ontvangt een gratis (A4) insteekboek. 

FNIP VZW BOEKENBERGLEI 181-3 BE-2100 DEURNE 
www.fnlp.be - info@fnip.be - tel: +32(0)486 96 22 85 - fax: +32(0)3 233 89 70 

http://www.fnlp.be
mailto:info@fnip.be


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

organiseert veiling nr. 6 2 6 
op 11 en 12 oktober 2013 te Roermond 

Spannende veiling waarin o.a. opgenomen een belangrijke afdeling Nederland 1852 
waarbij een deel van de collectie C.J. Heemskerk, ouddirecteur Van Dieten Postzegelveilingen, 
zoals gebruikelijk een prachtige zitting postgeschiedenis, alsmede veel mooie intact gelaten 
collecties in albums en dozen. 

(yaülüjt/ta. 

Vouwbrief uit 1838 van 
Kaap de Goede Hoop naar Batavia 

1 

^ ^ 
^^s^ 1 
^^WflHHfaHd 

Proef Puntstempel 147 
in kobaltblauw, (Kamp bij Laren) 

nummer 10b 
Kleurproef Koppenzegel 1928, 

tot op heden onbekend 

organiseert veiling nr. 6 2 7 
op 29 november 2013 in het Museum voor Communicatie te Den Haag 

1e gedeelte collectie Nederland van wijlen de heer Aat de Peijper 

AssenARR DokkumCRRR 

^"1 

HattemARR 

I ' '  A'Si^«^' «t / i ,  ^^  }H 

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

info@vandieten.nl • www vandieten nl 

> ■ ■ ■ ■ 
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Van Dieten Postzegelveil ingen BV is onderdeel van Van Lokven Filatelie BV 

mailto:info@vandieten.nl


Posthistorie 
WWW.BULTERMAN.NL 
Elke week nieuwe vondsten! 

BULTERIVl/ll\ 
fll/ITEllE 

Voorscfiotense (PostzeßethandeC 
htpi/www.vpli-wpfinC e-mail; infó&vpli-'wpiLnf 

UC 071-S619264 

Speciaßst in ̂ CtatußTtß'PoTt(DienstIntemeritig etc. 

OudyfederCdmCin typen en tanding. 

Overzees geSkdsdèCen oo^oed aanwezig, 

Europese Cdnden, ß.ustraße, ^NtewwZeeCand en IsraëC 

thematiscfu "VogeCs, '[Vuurtorens, Scfiepen, '{^Regtuigen 

en Motoren, Oo^veeCandere tHema's ßescfii^aar. 

ß.anwezig op de TiCateße Beurs Loosdrecfit, ßntwerpfiCa 

Jfodaru^iCa, 'Eindejaarsßeurs, 

TiCafair, <Postex.en de VerzameCaar^aarmarkt Vtrec/it 

"ADVANTAGE" Postzegelhanl 
Gespecialiseerd in klassiek topmateriaal van Nederland en 
de Overzeese gebiedsdelen in uitsluitend 1' klas kwaliteit. 
Europa t/m ca. 1960  Israel  Indonesië  Ver. Naties 

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

www.advantagestamps.com 
Bi] ons is postfrls 100% postfris met volledige originele gom en ongebruikt 

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

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

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

^fiy^ Hans Sundquest 
/y„ i7 ; \ Jacques Perkstraat 393351 CP Papendrecht 

Tel; 078 6153386  Fax 078 6428899 
KvK nr: 23083937  email: sundquestgoplanet.nl 

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

4^Nederland & OR (postfrls/gestempeld) 

<4"ZwitSerland (postfrls/gestempeld) 

4"lndonesië (postfris) 

^ T h e m a Spoorwegen (vni. postfris) 

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

Klipper 75, 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180690810 
Email: lnfo@filatelledeboeler.nl 

geen winkel 
Fax:0180690811 

www.filateliedeboeier.nl 

VERZAMELBEURS ASSEN 
zaterdag 14 september 2013 

Sporthal Peelo, Scharmbarg 31,9407 EA 
Info 0505033926 ('s avonds) of via website 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

Maandelijkse zaalveiting van: 
postzegels  post(waarde)stukken  foc's  munten 

■ ansichtkaarten  alle andere verzamelingen 

wwWo(£]©^®©(?sl?(?(g(3l}oöD0 

WWWo(o)©^®®[FSlj'(?®(3l}°\!ï?ööDfe©öoöD0 

Veilinghuis "De Voorstraat 
Voors t raat 23  8011 MK Zwo l le 

] ■ Tel. 038  4211045 daags maza. 08.30 tot 16.00 uur 

#/ 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeidige Postzegels, (nominaal) 

België = €0,90 per 100 BFR (vanaf 1960). 
Denemarken = €0,80 per 10 DKK. 
Frankrijk = €0,60 per 10 FF. 
Nederland = €0,55 per 1 EURO. 
Kanaaleilanden = €0,33 per 1 GBP. 
Liechtenstein = €0,40 per 1 SFR (vanaf 1996). 
Noorwegen = €4,00 per 100 NKR. 
Engeland = €0,55 per 1 GBP. 
Zweden = €4,50 per 100 ZWKR. 
Zwitserland = €0,45 per 1 SFR. 
Duitsland Euro Zegels = € 0,75 per 1 EURO. 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

TelFax: 040 2044684  EMail: r.vergossen@hetnet.nl 

,0J 
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NIEUWE MICHEL EDITIES 
Rolzegels Duitsland 2013 € 54,
Zuid Amerika Al 2013/14 in kleur. Overzee 3/1 € 79,
West Europa 2013/14 in kleur EK6 € 59,80 
Oost Europa 2013/14 in kleur EK7 € 59,80 
Zwitserland Speciaal 2013/14 met LBK Liechtenstein 
Speciaal 2013/14 in kleur, alleen als set 
MichelPrifix Luxemburg 2013/14 in kleur 

begin oktober: 

Zuid Amerika 2013/14 in kleur. Overzee 3/2 
Automaatzegels Speciaal 2013/14, wereld 
Ganzsachen Duitsland 2013/14, nu in kleur 
Handboek Velrandstukken Duitse Rijk 

bezoek onze stand 18-20 oktober op Postex 2013 Apeldoorn! 

auf der heide 
www aufderheide nl  email aufderheide@hetnet nl 

Oude Woudenbergse Zandweg 4, 
3707 AN Zeist, tel 0306924800 
fax 0306933011 ING bank nr 1700 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDENNOORWEGENDENEMARKENFAROER 

GR0ENLAND1JSLANDF1NLANDÄLAND 
POSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJBS 

Gratis prijslijst op aanvraag 
BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, V^^èl 
6950 AA Dieren ^^0^ 
Tel: 0313419041 ^^"^ 
Fax:0313413295 
email pzhronh@bart.nl 

KTenKate 
i'jm.Aiiii.iK. 

Lijsterbe5straat21 
6666 X£ Heteren 
026-4722 176 
06-46644808 
info@tenkatephilatelie.nl 

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

webwinkel: www.tenkatephilatelie.nl 

http://www.bulterman.nl
http://www.vpli-wpfinC
http://www.advantage-stamps.com
mailto:lnfo@filatelledeboeler.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl
mailto:info@tenkatephilatelie.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
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Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelic 

De officiële mededelingen van de 
Koninkli|ke Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigmgen KNBF en de 
pagmas van De Posthoorn vallen buiten 
verantwoordelijkheid van de redactie 

Hoofdredactie 
RenéHillesum Filatelie 
Rene Hillesum 
Postbus? 333oAAZwi)ndrecht 
Telefoon 078 6101520 
hiHesum^filatehst com 
www defilatelie nl 

Advertentieverkoop: 
Bureau de Troye 
Prieelvogelwegs is^gCGAlmere 
Jeanme de Troye 
Telefoon 036 5384528 
Telefax 036 5384880 
info@bureaucletroye nl 
www bureaudetroye nl 

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

(0900 2265263) 
Telefax 0251 310405 
Mutaties www abolanä nl/blaä/filatelie 

Adreswijzigingen: 
Adreswijzigmgen geeft u op aan de 
secretaris van de vereniging waarvan u 
lid bent individuele abonnees zenden 
hun adreswijziging aan de admmistratie 
(21e Abonnementen) 

'Hoe word ik abonnee?' 
Er zijn twee abonnementsmethoden 
1 een collectief abonnement 
U kunt lid worden van een vereniging 
die bij Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit van 
uw verenigmgscontribut e 
2 een individueel abonnement 
hiervoor kunt u z ch m u v België 
aanmelden bij Abonnementenland in 
Uitgeest (zie Abonnementen) voor 
€ 33 10 (Nederland) € 52 40 (buitenland 
standaard) of € 77 85 (buitenland 
priority) Een individueel abonnement 
gaat per de eerste van een willekeurige 
maand in het loopt minimaal een jaar 
(n nummers) Abonnementsbeemdigmg 
zie Opzegging abonnement 

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

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

Losse nummers 
Nummers van de (opende jaargang 
kunnen (mits voorradig) voor € 4 75 
per nummer (inclusief porto) worden 
besteld via postgiro 8591403 van 
Abonnementenland m Uitgeest vermeld 
de gewenste editienummers en uw 
volledige adres 

Bestuur: 
voorzitter 
GC van Balen Blanken AI|P 
secretaris 
L FC Elzinga Schalmei5 
4876 VC Etten Leur 
Telefoon 076 5035295 
penningmeester 
PJ van de Kasteele 

Copyright: 
© 2013 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
27 500 exemplaren 

ISSN-nummer 0166 3437 

FILATELIE 

m Uit de wereld van de filatelie 
H De Posthoorn 
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H Maximafilie 
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Bakken vol kennis in Amstelveen 
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De Faeroer eilanden 
Yuri zag eens.... 
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WO I Indie m een woelige wereld (deel i) 
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Pii ds Y99TMqina 
In dit nummer het tweede deel van de 
driedelige serie over 100 jaar Vredespaleis Dio 
Glaudemans laat nu zijn licht schijnen over de 
bijzondere postzegels die dit 'instituut' heeft 
voortgebracht De postzegel op de cover toont 
ook het monumentale gebouw waar de diverse 
internationale organisaties zijn gehuisvest 

De Faeröer eilanden 
522 

Yuri zag eens... 
528 

Indië in een 
woelige wereld 
534 

f<r f,^tiu<4 

Advertentie-index 
Advantage Pzh 
Auf der Heide 
Antwcrpfila 
Boeier De Fil 
Bredcnhof Postz imp 
Bulterman Filatelie 
Catawiki 
CoTinphila 
Dieten van Pzv 
Faeroer Islands 
Goudwisselkantoor 
Herscheit Ron Pzh 
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496 
498 
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498 
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497 
526 
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Hertogpost Stichting 
Hollands Glorie 
Hollandse Pzv 
Meinhardt 
Monacophil 2013 
MPO 
NPV 
NVPH 
Nijmeegse Pz*Mv 
Nijsde V\/imPzh 
Postex 
PPC/ZHPV 

515 531 537. 553 
559 
555 
502 
503 
502 
494 
533 
555 
539 
505 
525 

Rietdijk Pzv 
Rijnmond Pzv 
Safe Nederland 
Smits Philately 
Ten Kate Philatelic 
Vergossen Ruud Fi 1 
Voorschotense Pzh 
Voorstraat de Veilinghuis 
Vli Evenementen 
IJssel-enLekstr Ver Fil 

Bureau de Troye 
T e l e f o o n 0 3 6 - 5 3 8 4 5 2 8 
o f i n f o @ b u r e a u d e t r o y e . n I 

Het maandblad Filatelie is Officiai Partner van de AIJP (Association Internationale des journalistes Philat^iques) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften) 

4)9 

jEEffr 

mailto:info@bureaudetroye.nI


Qrote Wade 23 A/Eli 34^9 NX Nieuwegein , 
Tel.: 030-2443|l^l|i (24 uurs bestellijn) 

info@fiiatell<e.net -< 9an{|c: 3fiii'tA|9t.378 / Giro: 7227081 

Een kleine greep uit meer dan 1500 collecties en partijen. Vraag 
vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATEUE.NET 

20429 Syrië ongetande proeven 1954-1959. Prijs: € 220,00 
Insteekboek met veel ongetande, ongebruikte proeven van Syrië 1954-1959 in de aan
genomen kleuren. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20461 Engelse l(olonlën snuffellot. Prijs: € 220,00 
Klein lot w.o. betere klassieke waarden Canada, Newrfoundland etc. in map. 

Compleet gefotografeerd op; WWW.FILATELIE.NET 
19546 Joegoslavië. Prijs: € 220,00 
Kleine ongebruikte collectie luchtpostzegels van Joegoslavië op stockblad. Collectie 
bevat (Yvert no's): luchtpost 17-22A, 17-22B, 23, 24-26, 27-31, 32-40A (zonder 34A en 
39B), 42-44, 45, 46, 47, 48, blok 3 getand en ongetand, blok 4 en Triest luchtpost 20. 
Alle zegels met mooie eerste plakker. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20273 Azoren 1868-ca. 1925. Prijs: € 220,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Azoren 1868-ca. 1925 op stockbladen in map. 
Aardige collectie inclusief Yvert 62-74. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19278 Zweden 1858-1942. Prijs: € 220,00 
Kleine, gebruikte collectie Zweden 1858-1942 op albumbladen in map. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20006 Engeland 1949-1989 FDC's. Prijs: € 220,00 
Doos met 6 albums met FDC's van Engeland 1949-1989. Tevens wat oudere brieven 
aanwezig. Bevat o.a. FDC's van UPU 1949, Festival of Britain 1951, Coronation 1953 
etc. Koopje! Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19331 Zweden 1911-1980. Prijs: € 220,00 
Voornamelijk postfrisse collectie Zweden 1911-1980 in Davo album. Collectie bevat 
vooral moderner materiaal. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20400 Italië 1863-1981. Prijs: € 220,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1863-1981 in klemband. Collectie bevat o.a. 
wat beter materiaal van de jaren 50 en tevens wat San Marino, Flume, bezette gebie
den etc. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20396 Australië en gebieden. Prijs: € 220,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Australië en gebieden op oude albumbladen in 
klemband. Bevat o.a. Australië, Solomon, Gilbert & Ellice, Nieuw Zeeland, New South 
Wales, Queensland, Tonga etc. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19311 Faeröer 1975-2002. Prijs: € 220,00 
Postfrisse, complete collectie Faeröer 1975-2002 in Davo album. Collectie bevat te
vens wat doubletten en wat materiaal van 2003 en 2004. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20247 Swaziland 1889-1995. Prijs: € 220,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Swaziland 1889-1995 in ringband. 
Collectie bevat wat beter materiaal zoals (Stanley Gibbons no's): 28-38*, 53-64", 78-
89*, 90-105, etc. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19244 Indonesië, Israël en Japan. Prijs: € 220,00 
Gebruikte en ongebruikte collectie Indonesië 1950-1966, Israël 1948-1968 en Japan 
1876-1968. In oud album. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19298 Servië postwaardestukken. Prijs: € 220,00 
Album met 37 postwaardestukken van Servië. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20450 West Europese landen oud materiaal. Prijs: € 200,00 
Leuk lot diversen met klassieke brieven Duitse Staten, Frankrijk, Duitsland, diverse 
oeroude rondzendboekjes met betere zegels etc. etc. in ringband. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20070 Indonesië 1957. Prijs: € 200,00 
Dag van de coöperatie 10 sen t/m 1 rupiah serie ongetande proeven zonder gom als 
uitgegeven. Zonnebloem 200/203A, cat.w. 650 euro. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20436 Japan 1875-1956. Prijs: € 200,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Japan 1875-1956 op albumbladen in map. Collectie 
bevat wat betere zegels zoals (Michel no's): 428A*, 494-498*, etc. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20239 Nederland brieven en FDC's. Prijs: € 200,00 
Album met diverse brieven en FDC's van Nederland, waaronder ook voorfilatelie en 
kinderblokken 1969 en 1971 op kleine FDC's. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20274 Angola 1945-1974. Prijs: € 200,00 
Vrijwel complete, gebruikte collectie Angola 1945-1974 op albumbladen in map. Mooie 
collectie, zelden zo compleet aangeboden. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
19595 UPU Midden Oosten. Prijs: € 200,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie UPU Midden Oosten in album. Collectie 
bevat tevens 43 poststukken. Leuke collectie! 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELiE.NET 
19611 Iran 1876-1918. Prijs: € 200,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Iran 1876-1918 op blanco bladen in album. Collectie 
bevat o.a. Yvert 269-284*. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
20185 Zuid Oost Azië. Prijs: € 200,00 
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Zuid Oost Azië. 
Bevat o.a. Nederlands Indië, Thailand, Singapore, Vietnam, Straits Settlements etc. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
19433 Australië. Prijs: € 200,00 
Doos met duizenden gebruikte zegels van Australië. Kavel bevat slechts enkele ver
schillende zegels, maar dan wel honderden per stuk. Materiaal uit de jaren 20 en 30, 
ideaal voor stempel verzamelaar en plaatfoutenspeurder Bevat de volgende zegels 
(Yvert no's): 58, 68, 75, 89, 92, 94, 97, 107 en 123. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 

20106 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 200,00 
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Berlijn 1948-1990 in 
Davo album. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20269 Nederlandse Antillen proefdrukken. Prijs: € 200,00 
Map met 3 series ongetande proefdrukken van Joh. Enschede voor de Nederiandse 
Antillen. Bevat (NVPH no's): 916-917, 918-921 en 1089-1094. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
20062 Indonesië 1949. Prijs: € 200,00 
Cijferserie 1 sen t/m 12 1/2 sen ongetand zonder gom als uitgegeven. Zonnebloem 
15D/23D, cat.w. 655 euro. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
19995 Argentinië fiscaal. Prijs: € 200,00 
Collectie van ca. 500 fiscaal zegels van Santa Fe op albumbladen in map. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19996 Nederland brieven en kaarten. Prijs: € 200,00 
Kavel van ca. 60, voornamelijk oude brieven en kaarten van Nederiand. Bevat o.a. no. 
2 op brief, censuurbrief van 1916 naar Finland met 61 en 67, no. 95 als enkelfrankering 
naar Duitsland, FDC E38 met adres, E54 zonder adres, etc. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
19851 Nederland dienst en port. Prijs: € 200,00 
Kleine postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederiand dienst en port op al
bumbladen in klemband. Bevat o.a. (NVPH no's): dienst 9-15, 16-19**, port 12, 59*, 
64**, 75**, 80-106**. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
19849 Brieven. Prijs: € 200,00 
Stockblad met een gebruikte Mulready envelop en tevens 2 voorkanten van klassieke 
Nederiandse brieven. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20688 Egypte 1948-1961. Prijs: € 200,00 
Diverse series en blokken op bladen ingeplakt, uit het archief van een buitenlandse 
UPU post administratie, interessanti Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19581 Maleisië Selangor. Prijs: € 200,00 
Stockblad met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Maleisië Selangor. Bevat 
veel hoge waarden, waaronder ook Silver Wedding 1948 (ongebruikt met plakker). 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
20428 West Europa betere zegels. Prijs: € 200,00 
Stockblad met betere, voornamelijk postfrisse zegels van diverse West Europese lan
den. Bevat o.a. (Michel no's): Oostenrijk 623-626**, San Marino 501**, Liechtenstein 
108-113*, Triest A 47-50**, Luxemburg 552-554**, 555-557**, Zwitseriand blok 11**, 
Engeland 2 etc. Hoge cat. waarde! Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19330 Nederlands Indië postwaardestukken. Prijs: € 200,00 
Collectie van 47, voornamelijk ongebruikte postwaardestukken van Nederlands Indië. 
Collectie bevat ook enkele doubletten. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19373 Nederland postwaardestukken. Prijs: € 200,00 
Partij voornamelijk oudere postwaardestukken van Nederland in 3 albums, waarin ook 
wat beter materiaal. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20248 China, Japan en Thailand. Prijs: € 200,00 
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van China, Japan en 
Thailand. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
19354 Duitsland brieven. Prijs: € 185,00 
Insteekboek met in totaal 29 brieven en kaarten van Duitsland, waaronder Infia brie
ven, brieven met 'Gebühr bezahlt', Veldpost, Sachsen enveloppen etc. Leuk kavel! 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
20388 Verenigde Naties New York 1951-2007. Prijs: € 180,00 
Postfrisse partij Verenigde Naties New York 1951-2007 in insteekboek. Aardige partij 
met veel materiaal, waaronder ook veel vlaggenvellen. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20416 Nederlands Nieuw Guinea. Prijs: € 180,00 
Collectie Nederiands Nieuw Guinea, waarin tevens enkele brieven en FDC's in dun al
bum. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
20336 Engelse koloniën. Prijs: € 180,00 
Stockblad met diverse betere zegels van diverse Engelse koloniën. Bevat o.a. 3 drie
hoeken van Kaap de Goede Hoop, hogere waarden van Kenya en Oeganda, Bermuda 
etc. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19068 Irak 1918-1981. Prijs: € 175,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Irak 1918-1981 in insteekboek. Aardig 
gevulde collectie. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20749 Nederland FDC's 1998-2008. Prijs: € 175,00 
Complete collectie onbeschreven FDC's van Nederland 1998-2008 in 3 luxe Davo 
FDC albums. Bevat FDC's no. 377 tot en met 580. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19888 België spoorwegzegels. Prijs: € 175,00 
Doos met duizenden spoonA/egdocumenten met zegels. Voornamelijk materiaal van de 
jaren 50. 
20171 Nederlands Indië brievencollectie 1900-1948. Prijs: € 175,00 
Leuk lot van 81 brieven met betere luchtposten, frankeringen, bestemmingen, bijfran-
keringen, aangetekende stukken, beetje diverse kwaliteit, in album. Interessant! 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19708 Stempels Nederland. Prijs: € 175,00 
Insteekboek met ruim 2200 klassieke gebruikte zegels van Nederiand (no. 19 en 31, 5 
cent Willem en 5 cent Wilhelmina). Ideaal kavel voor plaatfouten en stempelverzame-
laars. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20735 Denemarken 1854-1944. Prijs: € 175,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Denemarken 1854-1944 in luxe Safe album. Collectie 
bevat o.a. (Michel no's): 3, 8, 66, 81, etc. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
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19804 Faeröer 1975-2005. Prijs: € 175,00 
Vrijwel complete, postfrisse collectie Faeroer 1975-2005 in luxe Leuchtturm album Alle 
zegels in deze collectie hebben een velrand met zegelnummer (Ie 2 emissies in blok
ken van 4) Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE N£T 
19983 Engeland 1905-1937. Prijs: € 165,00 
Collectie van 23 bneven van Engeland 1905-1937 in album Tevens een paar meer 
moderne items Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
20546 Bosnië Herzegovina 1879-1916. Prijs: € 165,00 
In de hoofdnummers ogenschijnlijk complete, ongebruikte en gebruikte collectie 
Bosnie-Hercegovina 1879-1916, inclusief portzegels op albumbladen in map 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
20270 Nederland poststukken 1944-1945. Prijs: € 165,00 
Map met 29 poststukken van Nederland 1944-1945, waaronder veel gefrankeerd met 
Germaanse symbolen Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
20224 Tunesië 1888-1995. Prijs: € 165,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Tunesië 1888-1995 in blanco album Aardig gevulde 
collectie met veel materiaal Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
20315 Midden Oosten. Prijs: € 165,00 
Voornamelijk postfnsse collectie Midden Oosten in insteekboek Bevat o a Libie, 
Jordanië, Irak etc Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
20235 Ethiopië en Somalië. Prijs: € 165,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Ethiopië en Somalië in blanco Importa Victona al
bum Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
19579 Spaans Andorra 1963-2008. Prijs: € 160,00 
Postfnsse collectie Spaans Andorra 1963-2008 in insteekboek, inclusief GERT 1972 

Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
19876 Bundespost 1949-1982. Prijs: € 160,00 
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfnsse collectie Bundespost 1949-1982 in 2 luxe 
Lindner albums Collectie bevat ook wat beter matenaal zoals (Michel no's) 111-112, 
116, 171 -172 173-176, etc Compleet gefotografeerd op WWW.FILATEUE NET 
19364 België brieven. Prijs: € 160,00 
Albumpje met 13 oude bneven van België met diverse frankenngen, netjes gedocu
menteerd Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
19869 Bundespost 1949-1989. Prijs: € 160,00 
Zeer goed gevulde, gestempelde collectie Bundespost 1949-1989 in 2 Kabe albums 
Collectie bevat aardig matenaal zoals (Michel no's) 111-112, 116, 117-120, 122, 156-
159 en vanaf 1952 zo goed als compleet Superkoopje' 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
19859 Europa CEPT en Zweden. Prijs: € 160,00 
Partij voornamelijk postfns matenaal van Europa CEPT, waaronder diverse blokken 
van Monaco Tevens postfns matenaal van Zweden In 2 insteekboeken 

Compleet gefotografeerd op WVmFILATELIE NET 
20682 Hongarije blokken. Prijs: € 150,00 
Insteekboek met enkele postfnsse blokken van Hongarije, waaronder betere ongetan
de blokken zoals (Michel no's) 99B, 2940B in kleinbogen, 4131-4132B in vel van 16 
etc Cat waarde ruim 1100 euro Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
20713 Frankrijk 1863-1983. Prijs: € 150,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1863-1983 in Davo album 
Aardige startverzameling met ook wat betere zegels uit de jaren 50 inclusief wat dou
bletten Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
19741 Nederland port. Prijs: € 150,00 
Doosje vol met gestempelde portzegels van Nederland Bevat vele duizenden zegels, 
voornamelijk emissie 1947 Leuk kavel voor specialist 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
19911 Azoren en Madeira tot 2007. Prijs: € 150,00 
Insteekboek met postfns modern matenaal van Azoren en Madeira tot 2007 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
19245 Suriname 1873-1975. Prijs: € 150,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Sunname 1873-1975 in Davo luxe al
bum Compleet gefotografeerd op- WWWFILATELIE NET 
20067 Indonesië 1955. Prijs: € 150,00 
Afro-Aziatische Conferentie 15 sen t/m 75 sen serie ongetande proeven in verticale pa
ren, zonder gom als uitgegeven, Zonnebloem 133/136A, cat w 500 euro 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATEUE NET 
20420 Frankrijk en gebieden. Prijs: € 150,00 
Stockblad met enkele postfrisse senes pakketpost Frankrijk, 2 gesigneerde Epreuves 
de luxe en wat matenaal van enkele Franse gebieden 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 

19441 Duitsland brieven. Prijs: € 150,00 
Klein kavel bneven van Duitsland, waaronder 2 bneven met lokaalpost zegels in klem 
album Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
19415 Zuid Afrika en gebieden. Prijs: € 150,00 
Insteekboek met gestempeld matenaal van Zuid Afrika en gebieden Bevat o a betere 
zegels van Brits Zuid Afnka zoals (Yvert no's) 40, 41, 56, etc 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
20577 Duitsland. Prijs: € 150,00 
Stockblad met enkele betere zegels van Duitsland Bevat o a (Michel no's) Berlijn 71 in 
gebruikt blok van 4, Saar 298 postfns etc Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE NET 
20732 Duitsland 1997-2010. Prijs: € 150,00 
Collectie van ruim 60 afgestempelde velletjes van 10 van Duitsland 1997-2010 De ze
gels zitten op zogenaamde numisbladen, waar de munten van zijn venwijderd In ord
ner Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
19072 België fiscaal. Prijs: € 150,00 
Verkoop register uit de jaren 50 met omzetgegevens en belastingzegels ter betaling 
van de omzetbelasting Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
20246 Scandinavië stempels. Prijs: € 145,00 
Insteekboek met stempels van Denemarken, Zweden, Noorwegen etc Tevens wat ou
de bneven van Oost Europa Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
20373 Reunion 1885-1971. Prijs: € 140,00 
Gebruikte en ongebruikte collectie Reunion 1885-1971, met veel klassiek matenaal, 
luchtpost, port etc Op bladen in map Compleet gefotografeerd op WWW FILATELIE NET 
19264 Faeröer 1975-2003. Prijs: € 135,00 
Postfnsse collectie Faeroer 1975-2003 Vrijwel compleet In Leuchtturm album 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
20313 Berlijn 1948-1990. Prijs: € 135,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Berlijn 1948-1990 in Leuchtturm album Collectie is 
goed gevuld met wat beter materiaal van de eerste jaren en veel zegels met hoekran-
den Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
20327 Bosnië 1879-1918. Prijs: € 135,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Bosnië 1879-1918 op Kabe albumbladen in map 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
19257 Japan. Prijs: € 135,00 
Insteekboek met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Japan Bevat 
o a (Yvert no's) 115-116, 228*, 229*, 230*, 261** (2x), 283-286* (286 mist hoektand-
je), blok 20**, 25** etc Compleet gefotografeerd op- WWWFILATELIE.NET 
20071 Indonesië 1967. Prijs: € 125,00 
25 Rupiah muziek instrument ONGETAND blok van 6 met bovenvelrand. Zonnebloem 
578var, cat w 480 euro Compteef gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
19481 Noorwegen 1856-1872. Prijs: € 125,00 
Lot met 13 gebruikte zegels van Noorwegen 1856-1872 op stockblad Bevat Michel 3, 4, 
5, 12, 13, 14, 15, 16-21 Hoge cat waarde Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
20030 Zuid Afrika. Prijs: € 125,00 
Kleine collectie ongebruikt en gebruikt matenaal van Zuid Afnka op albumbladen in 
map Bevat o a enkele aardige bneven Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
19414 Nederland en gebieden. Prijs: € 125,00 
Insteekboek met divers postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Nederland en ge
bieden Compfeet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
20748 Engelse koloniën. Prijs: € 125,00 
Insteekboek met voornamelijk postfns matenaal van diverse Engelse kolomen, waaronder 
ook blokken en wat ongetand matenaal Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE NET 
20328 Anguilla 1967-1981. Prijs: € 120,00 
Postfnsse en ongebruikte collectie Anguilla 1967-1981 in insteekboek Collectie bevat 
veel matenaal, waaronder veel blokken Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
20282 Nederland poststukken. Prijs: € 100,00 
Kleine collectie poststukken van Nederland met stempel ""posterijen"" in map 

Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
19437 Franse koloniën. Prijs: € 100,00 
Stockblad met enkele betere postfnsse zegels van diverse Franse kolomen, waaronder 
6 Concorde zegels inclusief Antarctica Cat waarde 430 euro 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE NET 
20342 Denemarken FDC's 1937-1989. Prijs: € 100,00 
Collectie FDC's en bneven van Denemarken in ordner, waarbij veel ouder matenaal 
Leuke collectiei Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
19240 Motief Voetbal. Prijs: € 100,00 
Postfrisse collectie motief Voetbal Waarbij veel blokken en complete senes In insteekboek 

Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE NET 

Onze openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur 
Wij zijn geïnteresseerd in uw collecties. 
U kunt bij ons zonder afspraak terecht. 
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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Telefoon 070 365 22 27 ] 
Fax 070 365 18 85 | 
Email 

P info@collectura.con 

P.W.Meinhardt 
iPiet Hcmstiaat 36 251« CH Den Haag^ 

NVPH catalogi 2013/201'^ 
Speciale catalogus Nederland & Gebieden 2014, In kleur 
Juniorcatalogus Nederland 2013/2014, in kleur 

29,90 
11,90 I 

5even Seas cat. Australië pocket 2013 28,9C 

Yvert catalogi 2013/2014 

Jaaroverzicht wereld 2012, nieuw formaat A4, in kleur! 29,90 ] 
Catalogus Frankrijk 2014, in kleur 22,80 
Catalogus Monaco/Andorra/DOMTOM/UNO 2014, in kleur 22,80 
Yvert catalogus Europa deel 4 RZ 2013, in kleur 44,00 | 
Wereldcatalogus 19411960 deel 1 AL, Ie editie in kleur 45,00 
Catalogus ZuidAmerika 2014, in kleur 49,90 | 

■iÄ, *« . Jtï^^^ÈJ^Xï^yn.'fl i » .̂.̂ fö^AJ.iCÉTCi"'

catawiki catawiki.nl 
catawiki.be 

Wekelijkse 
postzegelveiling! 

4 • 
• 
• 

• 

Online bieden vanaf vrijdag 

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

Aanbod van professionele en 
particuliere aanbieders 

Tevens elke week een grote 
Muntenveiling 

r>,ura catalogus Japan 2014 23,50 

lichel catalogi 2013/2014 

Catalogus Duitsland 2013/2014, in kleur 
Catalogus Europa 4 ZuidoostEuropa 2014, in kleur 
Catalogus Europa 5 NoordEuropa 2014, In kleur 
Catalogus Europa 6 WestEuropa 2013/2014, in kleur 
Catalogus Europa 7 OostEuropa 2013/2014, in kleur 
Catalogus Overzee 3.1 ZuidAmerika AI 2014, in kleur 
Catalogus Overzee 3.2 ZuidAmerika KZ 2014, kleur (okt.) 
Catalogus Overzee 5.1 WestAfrika AG 2013, in kleur 
Catalogus Overzee 5 2 WestAfrika HZ 2013, in kleur 
Aanbieding: Europa 5 NoordEuropa 2013 in kleur 
Catalogus Duitsland 2012/2013, in kleur 

Andere overjarige delen Europa op aanvraag! 

Nieuwe catalogi 
Zumstein catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2014, kleur 
SBK catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2014, in kleur 
SAV spec. cat. Luchtpost Zwitserland 2013, 948 biz., kleur 
ANK speciale catalogus Oostenrijk 2014, in kleur 
Pnfix catalogus Luxemburg 2014, in kleur 
Maury speciale catalogus Frankrijk 2014, in kleur 
Afinsa spec. cat. Portugal, Azoren & Madeira 2013, in kleur 
Edifil catalogus Spanje 2014, in kleur 
Edifil catalogus Spanje & Gebieden 2014, in kleur 
Sassone Blu cat. Italië/Vaticaan/San Marino 2014, kleur 
Sassone spec. cat. Italië, Geb., Vaticaan tot 1945, ed 2014 
Gibbons catalogus Concise GrootBrittannie 2013, in kleur 
Gibbons spec. cat. Empire & Commonwealth 18401970 
Facit catalogus Zweden 2013, in kleur 
Fischer speciale catalogus Polen 2013, in kleur 
SACC speciale catalogus ZuidAfrika/SWA/Namlbia 2013 
ACS catalogus NieuwZeeland 2013, in kleur 
US Postal catalogus USA bijgewerkt tot eind 2012, in kleur 

ATA Disney op zegels 
Handboek Disneyzegels hele wereld 2012 2 din., in kleur 79,901 

www.collectu ra.com 
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39,95 
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29.50 
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37,90 
19,50 
45,00 
47,00 

112,00 
36,00 
24,90 
79,90 
12,50 
24,95 

ING 125 34 14 ABN Amro 80.70.90.077 
Aanbieding: Géén verzendkosten bij vooruitbetaling van de 
hier aansebO'̂ '*''̂  o^talnai t/wn Xt nLtnhpr 7111'̂ f 

I Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 10.0017.00 • zaterdag 11.0016.00, 

catawiki.nl/postzegelveiling 

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

'S Werelds grootste catalogus & veilinghuls voor verzamelaars 

:p> MPO hét adres voor 
r .• ,  veiling 
1.̂ ,...  advies & bemiddeling . 
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WWW.MPO.NL 
Betrouwbare en realistische taxaties 
Bij verkoop hoogste opbrengst 
Grootste klantengroep 

Kanlooriidrcs MPO: Energicvxcg 7, 3401 MD IJsscIstein 
Tel: 0306063944  Fax: 0306ol9895  WWW.MPO.NL 
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MonacoPhil 
2013 
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MUSÉE DES TIMBRES ET DES MONNAIES 
11, TERRASSES DE FONTVIEILLE 

9 8 0 0 0 MONACO 

V A N 5 T O T 7 D E C E M B E R 2 0 1 3 
Zoals alle vorige edities wordt ook MonacoPhil 2013 een niet te 

missen evenement. Filatelisten van over de hele wereld zullen opnieuw 
naar Monaco komen voor deze hoogmis van de filatelie. Eregasten dit 
jaar zijn ZWEDEN en de FILATELISTISCHE LITERATUUR, die AIJP als 
beschermheer heeft. 

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

Twee van deze pareltjes ziet u hierna: het "ROYAL BELVEDERE" 
ALBUM, het oudste postzegelalbum (omstreeks 1854), en de MOOISTE 
DRIEKLEURIGE FRANKERINC van de eerste uitgifte van Zweden op een 
brief die op 4 mei 1857 van PITEÄ via Stettin en Oostende naar Groot

Brittanniè werd gestuurd. De driekleurige frankering op de omslag geeft 
het juiste tarief van 36 Skilling banco weer. 

> Bnevenpost uit Zweden naar CrootBnttannie 
kon langs verschillende poscroutes worden 
verstuurd In die tijd was de route van Duitsland 
naar België de meest gebruikte, waarbij de 
Noordzeehavens, zoals Oostende, volop werden 
benut Later werd de post van Göteborg per 
handelsboot naar Hull of per pakketboot naar 
Lowestoft verstuurd Er bestonden ook routes 
via Denemarken of via Denemarken en Hamburg 
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< Het "ROYAL BELVEDERE" ALBUM 
(omstreeks 1854) 

SIÈGE SOCIAL Club de MonteCarloc/o Musee des Timbres et des Monnaies 1 l .Terrasses de Font \ ie i l le 98000 Monaco  Pnncipautéde Monaco 

www.inonacophil.eu 

http://www.inonacophil.eu


POSTZEGELVEILING 

ftunfflono 
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam - Postbus 2859 - 3000 CW Rotterdam 

T: 010-2130986 F: 010-2131730 E: rynmond@xs4all.nl W: rynmond.com 

Enkele resultaten uit onze 69̂ *® veiling 
(toeslag zonder opgeld) 

Pakketkaart met o a twee maal 25 gId Zeemeeuw Tax 150,- Toeslag 720,-

mmmmmmmmm mmimmmmrm 
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m 
Papua * / * * collectie "Lakotai" Cat ca £ 3500,- Tax 400 Toeslag 1000, 

fl 10 fr 2 
Xl)h 12 ai 

Oud duitse staten collectie Cat ca. 240 000 Tax. 17 000 Toeslag 31 000 

Volgende veiling 6 en 7 december. 
Inleveren t/m 5 oktober. Ook kleinere inzendingen 

(enkele honderden euro's) zijn welkom 

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


Postzegelshouu 
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Ainericahal 
Laan van Erica 50 
7521 B^ Apeldoorn 
bereikbaar met: 
• Trein (station De 

Maten) 
• Auto A50 afrit 24 

Apeldoorn-Teuge 
QRATI5 PARKEREM 

Open 
vrycjag 10 00 tot 17 00 uur 
zaterdag 10 00 tot 17 00 uur 
zondag 10 00 tot 16 00 uur 

entree f 5,00 
nnet ledenpas KNBF of tegen 
inlevering van onderstaande 

waardebon f4,00 

www.po5tex.nl 

Activiteiten o.a. 
Tentoonstelling 
Veel handelaren uit 
binnen- en buitenland 
Postex® Jeugdhoek 
Dubbeltjes boeken 
Postzegel berg. Gratis 
postzegels uitzoeken 
Creatief met Postzegels 
met demonstraties 
Jubilerende verenigin
gen 
Workshops 
Postadministratie(s) 
Gespecialiseerde vere

nigingen die zich pre
senteren 
Jaarlijks wisselende 
demonstraties van niet 
filatelistische activitei
ten 
QRATI5 CATALOGUS 

l 

http://www.po5tex.nl


UIT DE WERELI •JVAN DE FILATELIE 

NPVVERSTERKT 

De Nederlandsche 
Postzegel & Muntenvei
ling in Weesp heeft per 
1 september van dit jaar 
versterl<ing gel<regen van 
Martijn Bulterman. 
Per 1 januari 2014 wordt hij 
mede-eigenaar. Bulterman 
is geen onbekende in het 
filatelistische wereldje. Al 
15 jaar heeft hij een winkel 
in hartje Amsterdam, op 
de hoek van de post-
zegelmarkt. Daarnaast 
IS hij voorzitter van de 
(postzegel)handelarenver-
enigingNVPH. BijdeNPV 
is ook de naam Bulterman 
geen onbekende, want 
zijn vader nam destijds het 
bedrijf over, en broer Bas is 
eveneens mede-eigenaar. 
Een Amsterdams bin-
nenstadpand verrui
len voor een modern 
kantoorgebouw in Weesp 
is natuurlijk even slikken. 
De winkelklanten zal hij 
missen, maar de klanten 
hoeven de winkel niet te 
missen. 
Deze blijft gewoon open 
en krijgt een 'floor ma
nager'. De winkel wordt 
wel opgenomen binnen 
de NPV gelederen en zal 
na verloop van tijd van 

naam veranderen van 
Bulterman Filatelie in "De 
Nederlandsche Postzegel 
& Muntenhandel". Ambitie 
brengt Martijn ook m in 
het bedrijf: De NPV wil 

elders in Europa ook kan
toren openen, en hopen 
daarmee een grote speler 
te worden in de wereld van 
de filatelie. 

BIBLIOTHEKEN 

Soms komt nieuws tot ons 
uit onverwachte hoek. 
Zelfs nieuws 'van om de 
hoek'. 
In het julinummer van de 
Schweizer Briefmarken 
Zeitung staat deel 2 van 
een artikel (Wolfgang 
Maassen) over de Global 
Philatelie Library. 
In het artikel worden een 

aantal bibliotheken ge
noemd die aan het project 
meedoen. Een interessante 
link is: www.globalphila-
teliclibrary.org Daar zien 
we dat ook de bibliotheek 
van onze eigen KNBF te 
raadplegen is, omdat de 
index is opgenomen in de 
zoekindex van de Royal 
Philatelie Society, London. 
Het zoekt eenvoudig, en 
met één druk op de knop 

kan alles doorzocht wor
den. Er verschijnt dan een 
lijst met alle treffers met 
de vindplaats. Met een link 
kan direct nadere informa
tie verkregen worden en 
men kan eenvoudig naar 
de site van de betreffende 
bibliotheek gaan. Het gaat 
niet heel snel, maar het 
gaat ook over heel veel 
data! 

Mercatorvelletje, België 

GROTE PRIJZEN VAN 
DE BELGISCHE EN EUROPESE FIUTELIE 

Als enige land in de Eu
ropese Unie IS Nederland 
nog nooit in de prijzen 
gevallen bij dit jaarlijkse 
(sinds 1966 Belgisch, en 
vanaf 2002 Europees) 
gebeuren, want PostNL (en 
haar rechtsvoorgangers) 
hebben nimmer gerea
geerd op de uitnodiging 
om mee te dingen naar 
een van de prijzen. Dat is 
jammer natuurlijk. 
Op 4 mei werden de 
prijswinnaars in Ander-
iecht bekend gemaakt, en 
de prijzen worden eind 
deze maand in Brussel 
uitgereikt. 
Er zijn diverse prijzen te 
winnen (de ingezonden 
zegels werden in 2012 
uitgegeven), en er kon 
ingezonden worden 
in twee categorieën: 
gegraveerde zegels (daar 
kan Nederland bij gebrek 
hieraan niet deelnemen) 
en jeugdzegels. 
De jury bestond uit maar 
liefst 23 Belgen uit de 
wereld van de filatelie en 
de kunst. 
De Belgische prijs (de grote 
prijs 'Ambassadeur') ging 
naar het velletje Cartogra
fie (Mercator-Hondius) 
(GuillaumeBrouxen 
MVTM). 
De prijs voor de best ge

graveerde postzegel ging 
naar Spanje: kathedraal 
van Burgos. 
De prijs voor de beste 
jeugdzegel ging naar 
België, het velletje "This 
is Belgium: stripverhalen" 
(MVTM). 

Cathedraal van Burgos, Spanje 

Voor de Belgische prijs 
heeft de jury slechts een 
stem van 60% en 40% 
wordt bepaald door de 
lezers van "Philanews" het 
blad voor filatelisten van 
Bpost. 
Voor de prijs van de 
gegraveerde zegels waren 
er 148 zegels te beoordelen 
uit 11 landen. 
Voor de jeugdprijs werden 
60 zegels ingezonden uit 
16 landen. 

stripverhalen, België 

http://www.globalphilateliclibrary.org
http://www.globalphilateliclibrary.org


POSTZEGELEN IN DE ZON 

We zullen in Nederland 
niet snel denken aan een 
postzegeltentoonstelling 
op het warmste moment 
van het jaar: half juli. 
In Estland is dat anders, 
leder jaar! is het land 
(20% groter dan Neder
land maar met slechts 1,3 
miljoen inwoners) in staat 
een nationale tentoonstel
ling te organiseren. Niet 
in de hoofdstad Tallinn 
(veruit de grootste stad 
van het land met 400 .000 
inwoners) maar ieder jaar 
in een andere plaats, en 
vaak in combinatie met 
een locale gebeurtenis. 
Zo was de tentoonstelling 

Binnen een gezellige drukte 

gebouw in een zonover
goten Kuressaare aan het 
postzegelen. Binnen was 
het gezellig druk. Er was 
zelfs een bus met 50 verza
melaars uit Finland naar de 
tentoonstelling gekomen. 
Een mooie tentoonstelling 
en een levendige handel. 
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Kuressaare: toerisme en postzegels gaan goed samen 

dit jaar in Kuressaare (het 
vroegere Arensburg) op 
het eiland Saaremaa, in 
het westen van het land. 
Met nog geen 15.000 
inwoners wel de grootste 
plaats op het eiland (op
pervlakte zo groot als de 
provincie Drenthe) met 
totaal 36.000 inwoners. 
Een echt eiland, met een 
bootreis van 25 minuten 
of het vliegtuig. Alles bij 
elkaar niet de meest ideale 
plek voor een postzegel
tentoonstelling. 
Toch was het een succes. Al 
voor de opening om 9 uur 
waren de toegestroomde 
filatelisten voor de deur 
van het tentoonstellings-

De uitvoerige promotie 
van het evenement zal 
mede bijgedragen hebben 
aan het succes. Zo werd 
er aandacht aan besteed 
op de nationale televi-

Ju lyU n Jt70 00 
Uppsar dance performance "Revolution In 
our souls" in tne Kuressaare City Theatre, 
www uppsar blogspot com 

iuly 12 13 dt . 1 0 0 
international Philately Exhibition "Estonia I 
2013', in the Culture Centre, | 
www estonia fllateetia ee f 

July M at 18 00 I 
Summer Music concert in the Castle Parte, 

Het 'internationale' in de agenda 
schepte verwachtingen. 

sie, locale- en landelijke 
dagbladen en stond het 
evenement in de brochure 
"summer events 2013". 
Verreweg de meeste 
bezoekers kwamen niet 
van het eiland, en konden 
het postzegelen met 
toerisme combineren. De 
stad bestaat dit jaar 450 
jaar. Behalve het kasteel 
IS er ook veel ander moois 
te zien. 
Volgend jaar is de ten
toonstelling in Pärnu, aan 
de Golf van Riga. Voor 
Estland, met ruim 45.000 
inwoners, een grote stad 
en boordevol historie. En, 
zoals in Estland gebruike
lijk, weer half juli in de zon! 

Al ver voor de opening om 9 uur wordt er gepostzegeld voor de 
deur van het tentoonstellingsgebouw 

VAN DE KAART 

Dat kun je wel zeggen ja. 
PostNL stuurde een pers
foto rond voor de uitgifte 
vaneen velletje van 3 
postzegels -dat uitkomt 
op 9 september- m de 
verkeerde kleurstelling 
èn met een uitgifteda
tum erop gedrukt van 
25 maart. Bij navraag bij 
PostNL werd bevestigd 
dat het velletje inderdaad 
met een datum -ver- uit 
het verleden zou worden 
uitgegeven. Dit zou heel 
bijzonder geweest zijn, 
dus maar even geïnfor
meerd bij de ontwerp
ster (Roosje Klap) naar 
de achtergrond hiervan. 
Wat bleek; PostNL had 

het verkeerde velletje 
gestuurd. In de verkeerde 
kleur, afgekeurd door 
de ontwerpster. Terug 
naar PostNL, en nu kwam 
het ontwerp in de juiste 
kleurstelling, maar nog 
steeds met de verkeerde 
uitgiftedatum. Ook maar 
weer terug naar de ont
werpster: nee, niet juist. 
Het velletje is uitsluitend 
gedruktmet de juiste 
uitgiftedatum, maar het 
eerste ontwerp had wel 
de verkeerde datum, die 
eerst als uitgiftedatum 
was gepland. Uiteindelijk 
kon PostNL een afbeel
ding van het gedrukte 
ontwerp ophoesten. Niet 

alleen de datum was nu 
aangepast, maar ook 
de microtekst "Met een 
kaartje laat je zien dat je 
echt aan iemand denkt." 
in het envelopje was 
verdwenen. 
Het velletje is overigens 
niet te koop maar wordt 

EDITORIAL 

Beloofd is -meestal- beloofd: het in het vorige nummer 
aangekondigde artikel over de Postzegelcode houdt u 
-door plaatsgebrek- tegoed! 
Al gewend aan de nieuwe tarieven van PostNL die op 
) augustus ingingen? Nee, doe het dan maar snel, 
anders krijgt u geen tijd meer om te wennen. Het 
briefport ging met maar liefst 6 cent omhoog naar 
€ 0,60. Per 1 januari komt er nog eens 4 cent bovenop! 
En euro's natuurlijk. Ook daar moet u vast aan wennen, 
want het ziet er toch echt naar uit dat frankeren met 
guldenzegels per 1 november verleden tijd is. U heeft 
daar in het vorige nummer uitvoerig over kunnen 
lezen, en waarschijnlijk niet voor het laatst. Een hoger 
beroep komt er nog aan (behandeling stond op de 
rol voor 29 augustus, maar PostNL heeft om uitstel 
gevraagd) en ook de bodemprocedure hebben we 
nog tegoed. 
Eens te meer is nu duidelijk geworden dat PostNL wel 
degelijk verschil maakt tussen postzegels die bestemd 
kunnen zijn voor het frankeren van post (hetgeen 
natuurlijk vroeger de core business was!) en de zoge
noemde verzamelproducten: door PostNL uitgegeven 
Eostzegels die weliswaar frankeergeldig zijn, maar 

ovenal worden uitgegeven om 'in een album te plak
ken', waar dus geen dienst tegenover hoeft te staan. 
Dit zien we na de laatste tariefaanpassing. De grootste 
postzegelwinkel van ons land (de Collectclub van PostNL) 
heeft wel de 'gewone' postzegels in prijs aangepast, 
maar een verzamelproduct als bijvoorbeeld de Paparazzo 
velletjes en prestigeboekjes kosten nog precies hetzelfde 
als voor de tariefaanpassing. 
Af en toe lijkt het er op dat PostNL de weg kwijt is. Een 
uitgiftedatum was vroeger toch echt 'heilig'. Dat was 
vroeger dus. Zien we hieronder dat het blokje van Roosje 
met een verkeerde datum werd gepresenteerd, nu maken 
we recent mee dat er ogenschijnlijk twee uitgiftedata 
-ver uiteen- bestaan voor de zeehondenpostzegel. 
Volgens plan werd deze persoonlijke PostNL zegel uit de 
serie zoogdieren uitgegeven op 22 april, Naar achteraf 
bleek was deze postzegel echter vanaf die datum uit
sluitend bij de Collectclub te koop. Met een heuse show 
werd alles op 15 juli nog eens dunnetjes overgedaan. Met 
tromgeroffel werd door PostNL aangekondigd: 
"ZEEHOND UIT DIERENRIJK PLAKT EERSTE ZEEHONDENPOST
ZEGEL VAN POSTNL OP ANSICHTKAART". 
Toegegeven: de zeehond zal niet bij de Collectclub 
besteld hebben, laat staan er over gelezen hebben. 
Misbruikt voor een ordinaire reclamestunt zal ook aan 
hem voorbijgaan, maar fraai is anders. Of dit een unicum 
is dat een postzegel twee eerste dag van uitgiften kent? 
Nee! In België bijvoorbeeld is het gebruikelijk dat zegels 
voor uitgifte verkrijgbaar zijn. Men noemt dit echter geen 
"eerste dag" dan, maar 'voorverkoop'. Die ligt echter 
niet ver van de officiële eerste dag af. Onbedoeld kan het 
ook, en wel bij onze eigen PostNL. U leest daarover in de 
stempelrubriek van Kees Verhulst elders in dit nummer. 
Eerste dag verzamelwaardig? Dat bepaalt u natuurlijk 
zelf! 

Hené Hillesum 

als premium gegeven bij 
de aankoop van wens
kaarten. 
Roosje Klap IS overigens 
ookzelf 'de fout inge
gaan'. Er verscheen een 

promotiefilm over haar 
werk waarin de produc
tie van het het velletje 
uitvoerig in de schijn
werpers staat. Ook hier is 
prominent de verkeerde 
uitgiftedatum te zien 

25™«tiT»i3 ' verkeerde 
I uitgiftedatum 

'oude' envelopje 
met de 

microtekst 

velletje met verkeerde 
uitgistedatum 
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SCHEVE TOREN VAN EDAM 
Bij "scheve toren" denk je 
natuurlijk meteen aan die 
van Pisa. Dichterbij huis 
hebben we er ook een! 
Die staat namelijk in het 
NoordHollandse Edam. 
Het is de speeltoren van 
de Onze Lieve Vrouwe

29STE DAG VAN DE 
EUGDFILATELIE IN 

IJ KAAN ZEE g 
In het weekend van 12 en 
13 april 2014 wordt in Wijk 
aan Zee de 29ste Dag van 
de leugdfilatelie gehouden 
als onderdeel van het eve
nement FILAMANIFESTATIE. 
De tentoonstelling vindt 
plaats in het Dorpshuis De 
Moriaan. Het thema van de 
Dag van de leugdfilatelie 
zal NoordHolland zijn. Als 
je met je verzameling wilt 
meedoen kan je jeugdlei
der je nog steeds opgeven 
bij Tonny Mayen (a.rnayen. 
peemen(5)hccnet.nl). De 
vragen van de Fi lama
rathon kun je vinden in 

het meinummer van de 
Posthoorn of op de site van 
de Stamp Kids Club (http:// 
www.stampkids.nl/Filama
rathon2014.htm). Probeer 
ook eens zes of twaalf 
bladen te maken! 

kerk. De kerk werd in 1883 
voor het grootste deel 
gesloopt. De speeltoren 
bleef gespaard, maar 
toen in 1972 delen van de 
overgebleven kerk alsnog 
werden gesloopt, ging 
het mis. De speeltoren 
dreigde om te vallen en 
dat was niet de bedoe
I ing. Er werd met man en 
macht gewerkt om dat te 
voorkomen en het lukte. 
Er werd een nieuw funda
ment geplaatst, waardoor 
de toren met zijn zwaren 
klokken weer 
stevig vaststaat. 
Het lukte echter 
niet om de toren 
weer helemaal 
recht te krijgen 
en zodoende 
heeft Edam zijn 
eigen scheve 
toren. 
Op een oude briefkaart 
zie je de toren voordat 
hijscheef stond. Een 
postzegel uit de serie 
Mooi Nederland toont de 
speeltoren zoals hij er nu 
bijstaat, scheef en wel. 
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Kaatmarkt mt 

Nederl«nd staat bekend 
alsksailand Periaar 
eten WB zon 15 kilo kaas 
psr persoon Een w a l 
voud ervan axpoiteren 

1 we naar het buitenland 
Edam Holtand en Gouda 

keurmerken Ze mogen 
alleen m Nederland 
worden gemaakt 
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VAN VUILSTORTPLAATS TOT NATUURGEBIED 
Het Naardermeer is een 
natuurgebied van wereld
klasse. Er leven zeldzame 
dieren, het water is er glas
helder, je kunt je niet voor
stellen dat de gemeente 
Amsterdam het ooit heeft 
willen gebruiken om er het 
de vuilstortplaats van de 
stad te maken. Het is aan 
)ac. P. Thijsse te danken dat 
het niet zo ver is gekomen. 
Hij vond het te gek voor 
woorden dat dit mooie ge
bied verloren zou gaan. Hij 
richtte in 1905 de vereni
ging Natuurmonumenten 

op. Een jaar later kocht de 
vereniging het gebied om 
het te beschermen. 
Het Naardermeer bestaat 
eigenlijk uit een aantal 
plassen, zoals het Groote 
Meer en de Wijde Blik. 
Het wordt omgeven door 
moerasbossen en drassige 
weilanden met ondiepe 
plassen. Vogels komen er 
graag naartoe voor voed
sel en ze vinden er een rus
tige plek om te broeden. 
Daarnaast is het Naarder
meer geliefd bij amfibieën 
en ook zoogdieren komen 

er vanwege de rust in het 
gebied. 
Het is mogelijk om met 
een fluisterboot tochtjes te 
maken en te genieten van 
de natuur. Wie van vogels 
houdt, kan er zijn hart op
halen. Er zijn vijf uitzicht
punten, waar je van vogels 
zilverreigers en lepelaars 
kunt genieten. 

TOESTEMMING 
He1 overnemen va n artikele 
De Posthoorn is toegestaan. 
alleen met bronve rmelding 

nuit 
maar 

KAASMARKTEN VOOR 
TOERISTEN 
Er Is een tijd geweest dat 
boeren naar de stad gingen 
om daar hun kaas te ver
handelen. Tegenwoordig 
gebeurt dat alleen nog 
maar in Gouda en Woerden. 
De drie andere kaasmark
ten in ons land zetten een 
show op voor de toeristen, 
die er graag naar kijken. 
Toeval of niet, deze drie 
kaasmarkten bevinden zich 
alle drie in NoordHolland 
en wel in Alkmaar, Edam en 
Hoorn. 
Voor de kaasmarkt in Alk
maar kun vanaf de eerste 
vrijdagochtend in april tot 
en met de eerste vrijdag
ochtend in september 
terecht. Er wordt uitleg 
gegeven in het Nederlands, 
Duits, Engels en Frans of 
Spaans. Er zijn vier ploegen 
van kaasdragers (vemen) 
die platte, NoordHollandse 
kazen aan en afvoeren. 
Je kunt de verschillende 
vemen herkennen aan de 
kleur van hun hoeden. De 
kazen worden geproefd, 
gekeurd, gekocht en ge
wogen in en om de Waag. 

De prijs van de kaas wordt 
bepaald bij handslag. 
De kaasmarkt in Alkmaar 
hoort bij de Nederlandse 
traditie en folklore. Ze 
ontbreekt dan ook niet in 
het miniatuurstadje Madu
rodam, zoals te zien is op 
een van de postzegels die 
vanwege het zestigjarig be
staan werden uitgegeven. 

ADRESWUZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan de 
abonnees van De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, etc. graag 
doorgeven aan de 
ledenadministratie van De 
Posthoorn: 
Aria Sprangcrs, 
Provincialev^eg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183  40 39 52 

http://
http://www.stampkids.nl/Filamarathon2014.htm
http://www.stampkids.nl/Filamarathon2014.htm
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stapje 
achteruit voor 
de roofvogel 
Weet je nog hoe 
het zat? )e kan 
de vogelsoorten 
herkennen aan hun 
snavel. 

Eerst een klein lesje 
Puntig snaveltje? Een 
zaadeter. Platte snavel? 
Een watervogel.Een snavel 
met een haak? Roofvogel. 
En de kromme snavel van 
de papegaai dan? Dat 
noemen we een combma

tiesnavel. Een papegaai 
eet zowel vruchtvlees als 
zaden. 

De sjeik en zijn valk 
Wat IS er nou het mooie 
aan de valkerij? Kijk, je 
kan natuurlijk je dub

belloops jachtgeweer 
pakken en een haasje 
schieten. Dat is eigenlijk 
geen kunst. Een roofvogel 
africhten dat hij voor jou 
een haasje slaat (zo heet 
dat), dät IS pas kunst. 
Daar gaat jaren van 

training ("treinen") aan 
vooraf. Deze sjeik is trots 
op zijn valk, dat zie je zó! 

Havik 
Dezewespendief iseen 
havikachtige. Ik neem 
aan dat je wel door hebt 
wat hij eet., wespen! Heel 
goed. Soms ook reptie

len en andere insecten. 
HIJ heeft een speciale 
bescherming tegen in

sectensteken: een dik ve

renpak, schubben op zijn 
poten en wimperharen 
die zijn ogen beschermen 
tijdens het uitgraven van 
nesten van insecten. 

Nationaal symbool 
De Amerikaanse zeearend 
werd in 1782 de Ameri

kaanse nationale vogel 
en hij staat afgebeeld 
op documenten van de 
overheid. In het Engels 
heet hij Bald Eagle (kale 
adelaar) en dat komt 
door zijn opvallende 
witte kop. Hij leeft rond 
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' Oî anized Labor ! 
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de Amerikaanse kusten, 
meren en rivieren. Hij eet 
vis, kleinere vogels en 

»•a knaagdieren. 

Nog een zeearend 
Dit is de witbuikzeearend, 
hij komt voor in Azië. Deze 
vogel IS familie van de 
havikachtigen. Hij eet ook 
vissen, zeeslangen en wa

tervogels. En nu komt het 
mooiste: zijn spanwijdte 
IS twee meter! Enorm, 
die zal je maar tegemoet 
vliegen: Hoi mam, ik ben 
thuis! 

APORE 

De Afrikaanse 
zeearend 
Je gelooft het niet: deze is 
nóg groter dan de vorige 
zeearend. De spanwijdte 
van het vrouwtje is 
bijna 2.37 meter. In Afrika 
noemen ze hem visarend. 
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maar in het Nederlands 
is dat de naam van een 
ander vogeltje. Deze zee

arend IS de luidruchtigste, 
zijn roep is al van verre 
te horen. Hij komt voor in 
zuidelijk Afrika. 

AOUJLA CHRySAëTOS 

De steenarend 
Ook dit is een enorme 
grote vogel. Hij heeft een 
spanwijdte van 240 cm 
en is daarmee een van de 
grootste landarenden op 
het noordelijk halfrond, 
maar helaas niet bij 
ons. Zie je die klauwen? 
Hij leeft in bergach

tige gebieden en hij eet 
konijnen, marmotten en 
eekhoorns. Hij heeft een 
zeer goed gezichtsvermo

gen. Hij kan een konijntje 
al van twee kilometer 
hoogte zien lopen. Zou jij 
dat kunnen? 

REWBUQUEmANQUSE 
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Een slangenarend 
Wel eens van gehoord? 
Ik niet, maar dat is juist 
het leuke van postzegels 
verzamelen: je leert er 

een hoop van. Deze arend 
eet....slangen. Hij vliegt 
boven een gebied en blijft 
dan "hangen" in de lucht. 
Kopje naar beneden en 
turen maar. Héél soms 
komen ze ook in Neder

land voor, maar dan gaat 
het steeds om een paar 
vogels. 

De adelaar is ook een 
arend 
Nee, ik spreek geen Turks, 
en toch kwam ik er achter 
dat dit een adelaar is. )ij 
weet wel hoe ik dat doe; 
op de computer "Google 
vertalen" opzoeken, en 
met het speciale Turkse 
toetsenbordje (dat er 
onder staat) de tekst in

typen. Wij filatelisten zijn 
van alle markten thuis. 
Een arend of adelaar is 
een grote actieve roof

vogel met een enorme 
haaksnavel, die dient om 
het vlees van de prooi af 
te scheuren. Filatelie is 
vooral een kwestie van 
onderzoek, dat weet jij 
inmiddels ook wel. Waar 
gajij de komende tijd 
naar zoeken? Ik hoor het 
graag. 

Succes er mee! 

a Reageren? Willeke.tnb@wxs.nl 

fmum 
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KONINGEN DER BELGEN 
Je mag 2013 gerust het jaar van de abdicaties noemen. Tot nu toe 
zijn er al drie vorsten afgetPden. Na koningin Beatrix maakte de 
kerkvorst paus Benedictus XVI bekend dat hij er mee stopte en inl 

juni volgde Albert van België (i). Hij was de zesde koning der Beiger 
ifc(2), maar de eerste die vrijwillig zijn troon opgaf. Hier een korte 

'̂  kennismaking zijn voorgangers 

Leopold I 
In 1830 kwamen de Belgen 
In verzet tegen de Ne
derlanders. 15 jaar waren 
Nederland en België een 
land geweest en daar 
kwam opeens een eind 
aan. Na lang zoeken werd 
prins Leopold van Saksen
CoburgGotha bereid 
gevonden om koning van 
België te worden (3). Hij 
deed dat met de nodige 
tegenzin. Eigenlijk vond 
hij zichzelf veel te goed 
voor het kleme landje. Hij 
was getrouwd geweest 
met de Engelse kroonprin
ses Charlotte. Helaas stierf 
zij tijdens de bevalling 
van hun kindje. Leopold 
wilde heel veel en zette 
België op de kaart. Hij was 
ook heel ijdel: toen hij al 
oud was liet hij zich nooit 
zien zonder een pruik en 
hij gebruikte veel make
up om er maar goed uit te 
zien (4). 

Leopold II 
Net als zijn vader vond 
hij dat België eigenlijk te 
klein voor hem was (5). 
Leopold II bedacht allerlei 
projecten om de wereld 
te laten zien hoe groots 
België was. De hoofd
stad Brussel kreeg een 
ander aanzien dankzij de 
koning. Er werden grote 
gebouwen neergezet, 
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die hoorden bij de status 
van het land. Leopold 
zocht het ook verderop, in 
Afrika. Leopold II had daar 
zijn eigen kolonie overzee, 
Congo. Hij werd er erg rijk 
mee, maar hij had geen 
oog voor de mensen die 
er woonden. Zij werden 
slecht behandeld. Tegen 
het eind van zijn leven 
schonk hij de kolonie aan 
België (6). 

Albert I 
Leopold II had een zoon, 
die op jonge leeftijd stierf. 
Daardoor kwam zijn neef 
na het overlijden van de 
koning op de troon. In 
1914 werd België aange
vallen door Duitsland. 
KonmgAlbertl wasde 
opperbevelhebber (7). 
Hij leidde het leger in 
de verdediging van het 
land. Het lukte de Duitsers 
niet om België helemaal 
in handen te krijgen. 
Een klein stukje in het 
zuidwesten bleef vrij. De 
koning kon zo vier jaar 
lang in het land blijven 
en werd het symbool van 
het vrije België (8). In 
1918 keerde de populaire 
ridderkoning, zoals hij 
werd genoemd, terug 
naar Brussel. De vorst 
bleef na de oorlog ook 
geliefd. De schok was dan 
ook groot toen hij in 1934 
bij het bergbeklimmen 
viel en overleed. 

Leopold III 
In de Tweede Wereldoor
log weigerde Leopold III 
(9) naar het voorbeeld 
van zijn vader om het land 
te verlaten. De Duitsers 
hadden België weer bezet, 
maar nu was het leger 
verslagen. De koning 
bleef als krijgsgevangene 
in zijn paleis, maar schatte 
de situatie niet helemaal 
goed in. In 1934 was zijn 
knappe vrouw koningin 
Astrid (10) verongelukt en 
in de oorlog trouwde hij 

voor de tweede keer. Veel 
Belgen waren woedend 
toen ze dat hoorden. 
Gewone soldaten in 
krijgsgevangenschap 
konden zulke dingen 
niet doen. Aan het eind 
van de oorlog werden de 
koning en zijn gezin door 
de Duitsers weggehaald. 
Toen België werd bevrijd 
kon de koning niet terug
keren. Veel Belgen vonden 
dat ook niet vanzelfspre
kend. Ze vonden dat hij 
teveel met de Duitsers 
had samengewerkt. Pas 
in 1950 gaf een kleine 
meerderheid aan dat de 
koning terug mocht. Er 
volgden overal protesten 
en er vielen zelfs doden. 
Om het land weer rustig te 
maken, besloot Leopold III 
om af te treden. 

Boudewijn I 
Boudewijn volgde zijn 
vader op toen hij nog 
maar net twintig was (11). 
Hij was verlegen en zeer 
onervaren. Men had me
delijden met hem, want 
hij zag er erg ongeluk
kig uit. Pas na vele jaren 
op de troon leek daar 
verandering in te komen. 
Hij trouwde in 1960 met 
de Spaanse dona Fabiola 
(12). Hun grootste wens 
gingnooit in vervul
ling: er kwamen geen 
kinderen. In 1993 stierf de 
koning heel onverwacht 
tijdens zijn vakantie. Toen 
bleek dat de Belgen hun 
koning in het hart geslo
ten hadden. Hij had zich 
het lot van de zwakkeren 
aangetrokken. Dingen die 
niet eerlijk waren vertelde 
hij aan de regering. Hij 
verwachtte dan dat er wat 
aan gedaan zou worden. 
Als hij zelf kon helpen, 
deed hij dat. Tijdens de 
uitvaartdienst mocht een 
prostitué vertellen wat de 
koning had gedaan om 
het lot van vrouwen als zij 
te verbeteren. 
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ANTWOORDEN PUZZEL MEI 2013 

Dit zijn de antwoorden van de puzzel van mei 2013: 
1. een geschilderd popje van hout; z. Wijk aan Zee; 
3. Toom; 4. hond, kat, kip; 5. ruiken en smaken naar 
chocolade; 6. Dalvirkurbyggö. 

Na loting heeft Bianca de 
Graaf uit Voorburg een 
prijsje gewonnen. 

Hartelijk 
gefeliciteerd! 

PUZZEL SEPTEAABER 2013 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Waarom spuiten we geen zwavel om opwarming 

van de aarde tegen te gaan? 
2. Filip IS de hoeveelste koning der Belgen? 
3. Wie richtte de Vereniging voor 

Natuurmonumenten op? 
4. In welk jaar ging de speelloren van Edam scheef 

staan? 
5. Hoeveel kaasmarkten zijn er tegenwoordig nog In 

Nederland? 
6. Wat Is de nationale vogel van de Verenigde Staten 

van Amerika? 

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 SEPTEMBER te vermelden. 
Graag fllatellstisch frankeren met geldige 
postzegels! 

«»■ÏLS 

an 1500 jongens 
en meisjes gingen je voor! 

e postzegelclub 
FN op internet: 

de StampKids Club. 
Surf naar www.stampklds.nl 
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Tijdens de vakantie 
bezoeken we altijd graag 
kleine museumpjes om 
ons te laten verrassen. 
Het Lampenmuseum In 

het Hongaarse Zsambéck 
opende in 1979 de deuren 
en heeft een collectie van 
meer dan duizend lam
pen. Het woord lamp is ei
genlijk niet op zijn plaats 
inditgeval. je vindt er 
namelijk ook oude kaar
senhouders. Daarnaast 
kun je naast recente lam
pen in allerlei soorten en 
maten ook oude olielam
pen en lampen gemaakt 
van oude Chinese vazen 

bekijken. In 1995 kwam 
het museum vanwege zijn 
collectie m het Guiness 
Book of Records terecht. 
Een paar objecten uit de 
collectie zijn nu te bewon
deren op een postzegel 
die uitgeven werd in een 
speciaal velletje. Met een 
3Dbril krijg je een aardig 
kijkje in het museum. De 
bril krijg je erbij als je het 
velletje koopt. 

WIST JE DAT... 
...vulkaanuitbarstingen 
gunstig zijn tegen de op
warming van de aarde? 
Dat is gek, zul je denken, 
een actieve vulkaan stoot 
miljoenen tonnen vuur 
en gloeiende lava uit, 
daar zal de aarde toch 
wel van opwarmen? Ja, 
dat is zeker waar voor 
een gebied rondom de 
vulkaan. 
Maar er wordt nog veel 
meer uitgestoten. Zo 
worden tonnen en ton
nen zwavel uitgestoten 
die zich in de hogere 

lagen van de atmosfeer 
verdelen. Het is deze 
zwavel die het zonlicht 
terugkaatst, waardoor 
minder zonnestralen het 
oppervlak van de aarde 
bereiken. En daar wordt 
het dan kouder. Weten
schappers hebben eens 
berekend dat de aarde 
door een grote vulkaan
uitbarsting gedurende 2 
jaar 0,6 graden kouder 
was geworden. Kunnen 
we dan zelf geen zwavel 
in de lucht spuiten om 
de opwarming van de 

aarde te voorkomen? Dat 
zou wel kunnen, maar 
zwavelis erg giftig en het 
vliegverkeer zal er zeker 
last van krijgen. 

I Toon Ootnens 

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. Am
ber van der Jagt stuurde 
ons deze foto. Het is een 
doos gefrankeerd met 265 
zegels van 50 yen. Amber 

schrijft dat het "poststuk" 
in het bezit is van haar 
opa Plet van der jacht. Het 
werd op 28 februari 2005 
per EMS verzonden uit Ku
die Minowa In Japan naar 
Lijnden m Nederland. Opa 

Piet "IS er heel trots op 
en verzamelt al heel lang 
postzegels". Amber, be
dankt dat je gereageerd 
hebt op onze oproep om 
ook poststukken te laten 
zien die gefrankeerd zijn 
met "een postzegeltje 
meer". 

http://www.stampklds.nl
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BESTUURSWERK 

'Als jij Commissaris Evene
menten wordt, kun je je 
filatelistische hobby's wel 
vergeten', zei Arie Zonjee. 
Arie heb ik leren kennen 
als een wijs man, maar 
tot nu toe heeft hij nog 
geen gelijk gekregen. Dat 
boek over de Nederlandse 
postcensuur in de Eerste 
Wereldoorlog gaat er ko
men, in Purmerend en de 
Zaanstreek verschijnen de 
clubbladen nog steeds op 
tijd en de hoofdredacteur 
van Filatelie heb ik nog 
niet horen klagen over Wij 
Lazen Voor U. Alleen die 
inzendingen voor Filama
nifestatie 2014, dat wordt 
spannend. 
Arie gaf me nog een 
wijze raad: 'Ik weet dat je 
dingen wilt veranderen, 
maar geloof me, dat heeft 
tijd nodig.'Dat klopt wel, 
voorlopig beperkt uw 
Bondsbestuur zich tot het 
regelen van praktische 
zaken en het oprapen van 
gevallen steken. De pen
ningmeester voert daarbij 
een strakke regie, waarbij 
soberheid, zuinigheid en 
duidelijke afspraken de 
thema's zijn. 
Waar ik als Commissaris 
Evenementen vooral tegen
aan loop, is de onbekend
heid bij verenigingen met 
regels, afspraken en pro
cedures. Die zijn natuurlijk 
te vinden op de site van de 
Bond en zijn gepubliceerd 
in de Bondspagina's van 
Filatelie, maar kennelijk 
werkt dat niet (helemaal). 
Bij alle evenementen die ik 
tot nu toe op mijn bordje 
kreeg, stuitte ik hierop. 

soms gecombineerd met 
een duidelijke tegenzin om 
de juiste wegen te volgen. 
Toen ik daarover mijn hart 
luchtte, sprak jan Kluft, al 
eeuwenlang voorzitter van 
de Zaanse Posthoorn, mij 
vaderlijk toe: 'Als je je niet 
ergert maar verwondert, 
word je geen tachtig maar 
wel honderd.'Die raad 
kreeg hij zelf mee toen hij 
65 werd en hangt nu op 
een tegeltje boven mijn 
bureau. 

Simpel 
We zijn ook bij Filamani
festatie 2012 gestuit op 
ondoorgrondelijke regel
geving (vooral rond de fi
nanciën) en de ervaringen 
van toen waren voor mij de 
reden om uiteindelijk 'ja' 
te zeggen, toen mensen 
mij vroegen of ik deze taak 
op me wilde nemen. 
Het kan en moet vol
gens mij heel simpel. 
Een vereniging die een 
evenement wil organise

ren meldt zich (tijdig!) via 
het Bondsbureau bij de 
Commissaris Evenementen 
en communiceert met mij 
over mogelijkheden en on
mogelijkheden. Ik zorg er
voor dat de aanvraag ver
der behandeld wordt en 
wijs u ook op de weg die 
bewandeld moet worden 
om voor het evenement 
subsidie aan te vragen. Die 
subsidie wordt niet ver
strekt door de Bond, maar 
wel door de Stichting GSE, 
waarin de Bond, PostNL en 
NVPH participeren. Er zijn 
gesprekken gaande tussen 
deze drie partners om die 
subsidiemogelijkheden 

duidelijk op papier te 
krijgen. Bovendien wordt 
er een modelbegroting 
ontwikkeld waarmee de 
aanvraag ondersteund 
kan worden. 

Wie in het Bondsbestuur 
zitting heeft, wordt niet 
alleen geconfronteerd met 
het eigenlijke bestuurs en 
vergaderwerk, maar ook 
met flink wat commissies 
en vele uitnodigingen 
om aanwezig te zijn bij 
feestjes en plechtigheden. 
Paul Walraven, mijn voor
ganger, deed dat met veel 
inzet en enthousiasme, ik 
zal me wat terughouden
der opstellen. Als ik 300 
kilometer moet rijden om 
te zien hoe een zeehond 
een postzegel op een brief 
plakt, hoop ik dat iemand 
anders daar tijd voor 
heeft. Dan kan er toch nog 
wat ruimte blijven voor 
de eigen (filatelistische) 
hobby's. 

John Dehé 

BONDSPOSTZEGEL 

De nieuwe Bondspostzegel 
zal verkrijgbaar zijn bij de 
KNBF stand op de Postex. 
Deze heeft als thema het 
Audio Visueel Centrum 
van de Bond. Bij dit 
centrum kunnen vereni
gingen dialezingen en 
powerpointpresentaties 
bestellen. Meer informatie 
op www.knbf.nl  Dien
sten. De zegel is ontwor
pen door Ron Versteyne 
(Purmerend) en kost in een 
velletje van tien €6,50. 
Losse exemplaren €0,65. 
Bestellen bij het Bondsbu

reau (KNBF, Postbus 4034, 
3502 HA Utrecht, rekening 

nr. 3264776) kan ook. 
Verzendkosten € 0,65. 
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LONDON 2015 EUROPHILEX 

Van 13 tot 16 mei 2015 zal in 
Londen, district Isling
ton, GrootBrittannië, 
een FEPA tentoonstelling 
worden gehouden in het 
Business Design Centre. 
In 2010 vond hier de zeer 
succesvolle internationale 
postzegeltentoonstel
ling plaats met de naam 
LONDEN 2010. En twee 
maal per jaar wordt hier 
Stampex georganiseerd. 
De tentoonstelling LONDEN 
20)5 Europhilex heeft het 
patronaat van de FEPA en 
wordt erkend door de FIP. 
Leden van een bij de KNBF 

aangesloten vereniging 
kunnen hier aan deelne
men. 
Vele handelarenstands 
zullen aanwezig zijn. De 
Philatelic Traders Society 
heeft volledige medewer
king toegezegd. Verder 
is medewerking toege
zegd door Royal Mail die 
ook een grote stand zal 
inrichten. 
Voor inzenders aan de 
wedstrijdklassen van ten
toonstelling zijn 1400 ka
ders beschikbaar, geschikt 
voor 16 A4 albumbladen 
per kader. Inzendingen 

zijn mogelijk in de vol
gende klassen: traditio
neel, postgeschiedenis, 
thematische filatelie, open 
klasse, fiscale filatelie, 
postwaardestukken en 
literatuur. 
Als landscommissaris voor 
LONDON 2015 Europhilex 
is door het bestuur van 
de KNBF de heer Cees 
Janssen benoemd. Een 
aanmeldingsformulier 
met informatiemateriaal 
is beschikbaar en wordt 
op verzoek toegezonden. 
Een aanmeldingsformulier 
kan ook worden gedown

load van de website van 
London 2015: 
www.london201s.net. 
Belangstellenden die 
willen deelnemen aan de 
tentoonstelling kunnen 
tot 15 december 2013 een 
aanmeldingsformulier 
toezenden aan de lands
commissaris: 
Cees Janssen, Timmer
manshove 29,2726 DX 
Zoetermeer. 
Email: 
cees.j.e.janssentBhccnet.nl 
Telefoon: 07935127 56. 

http://www.knbf.nl
http://www.london201s.net


MAXIMA 
Samenstellmg. 
Edward Froon 
E-mail f2hedwardfroon@hetnet.nl 

KLASSIEKE AAAXIMAFILIE 

Op de komende Postex 
wordt een mooie collectie 
klassieke maximumkaar-
ten geëxposeerd, waaruit 
hier een voorproefje 
getoond wordt. De kaarten 
stammen uit de vroegste 
periode eind ige/begin 
2oe eeuw toen maximafi-
lie min of meer toevallig 
ontstond. De druktechniek 
ontwikkelde zich m die pe
riode snel waardoor prent-
briefkaarten algemener 
werden voor de gegoede 
burgerij. Het was in de ja
ren 1902-1910 populair om 
elkaar kaarten te sturen, 
wat vergemakkelijkt werd 
door het gelijktrekken 
van de verzendvoorwaar-
den van geïllustreerde 
prentbriefkaarten met 
gewone briefkaarten. Op 
het UPU Congres van 1906 
werd dit besloten en m.i.v. 
1/10/1907 moest de adres-
zijde van de kaart verdeeld 
worden in twee gedeeltes: 
links voor een tekst en 
het rechts het adres. Er 
bestond toen nog geen 
dwingend voorschrift 
waar de zegel geplakt 
moest worden. Als dit op 
de beeldzijde van de kaart 
gedaan was, heeft dat aan 
de ontwikkelingvan de 
maximafilie bijgedragen. 
Enkele vroege verzame
laars zagen de beeldover
eenkomst tussen kaart en 
zegel waarbij de plaats 
van stempel ing ook nog 
een extra dimensie kon 
toevoegen. De maximafilie 
werd zo geboren! 

Oudere maximumkaarten 
kennen qua onderwerp 
een beperkte variatie, 
door de veel voorkomende 
afbeeldingen van konink
lijke huize. De vroegste 
Nederlandse voorbeelden 
uit 1898 van echt gelopen 
maximumkaarten met de 
jonge prinses Wilhelmina 
werden in deze rubriek 
in het maartnummer 
getoond. Uit dezelfde 
beginjaren is kaart 1 uit 
Roemenië met Koning 
Carol I. De prentbriefkaart 
is een mooie keurenlitho 
en op zich al een verzamel
object. Met stempeling in 
de hoofdstad Boekarest op 
29/12/1900 een prachtige 
klassieke maximumkaart. 
In buurland Bulgarije 
staat koning Ferdinand te 

1 f jfeÄ, 

midden van zijn familie, 
militaireen kerkelijke 
hoogwaardigheidsbekle
ders op kaart 2. Deze is in 
1901 vanuit de hoofdstad 
Sofia verstuurd. Koningin 
Victoria staat voor een 
lange regeerperiode, die 
eindigde met haar heen
gaan in 1901. Kaart 3 is een 
zogenoemde 'mourning 
card' die t.g.v. haar dood 
werd uitgebracht. Twee 
weken na haar overlijden 
werd deze kaart vanuit 
Clapham met twee zegels 
met haar beeltenis ver
zonden. De kaart is helaas 
minder fraai door water
schade. Ze werd opge
volgd door Edward VII, op 
kaart 4 uit India. Perfecte 
beeldovereenstemming 
met zijn gelaat op het rui
terstandbeeld in Bombay, 
die al eerder bestond toen 
Edward nog Prince of 
Wales was. Het stempel uit 
1909 met Apollo Bandar 
is van de zuidelijke wijk 
van Bombay waar de oude 
havens liggen. Een andere 
klassieker is kaart 5 met 
de oude keizer Frans jozef 
van Oostenrijk. Goede 
beeldovereenkomst tussen 
het gelaat van de keizer op 
de postzegel met zijn bak
kebaard en Schnurrbart 
en de prentbrief kaart. 
Stempel Wenen 18/8/1910. 

Andere vroege motieven 
zijn heraldiek en allegori
sche voorstellingen. 
Landschappen en 

gebouwen komen eerst 
later. Het symbool voor 
Zwitserland is de vrouwen
figuur Helvetia. Op kaart 6 
is zij te zien op een kaart 
uit 1911, staand achter 22 
meisjes in klederdracht en 
de wapens van de 22 
verschillende Zwitserse 

kantons. In het oude 
Duitsland vormde 
Germania het symbool. 
Kaart 7 toont haar 
standbeeld in het plaatsje 
Bingen, mooi gestempeld 
In 1905. Tenslotte vroege 
architectuur met de 
Maltezer haven van 

Valletta op kaart 8. Een 
fraaie oude lithokaart van 
de eeuwenoude vesting-
werken die op de 
werelderfgoedlijst staan. 
Stempel Valletta 11/V/1902. 
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EMISSIE STRUYCKEN/UNGER -
KONINGIN BEATRIX 1981-2010 

Nu we de koningin Beatrix zegels al weer enige 
tijd achter ons gelaten hebben is het hoog tijd 
om een overzicht te geven van de diverse types 
van deze langlopende emissie. Wie zoekt naar 
deze zegels in de catalogi krijgt nauwelijks een 
goed idee van wat er al zo is uitgegeven. En 
dan ga ik de specialisatie in papiersoorten en 
drukrichtingen nog maar even uit de weg. 

De zegels hebben het fotoportret van Vincent 
Menzel als uitgangspunt dat door Peter Struyc-
ken omgezet is tot een verzameling 'punten' met 
eeuwigheidswaarde. De achtergrond met tekst 
en waarde is bedacht door Gerard Unger. De 
zegels zijn in eerste instantie gedrukt in Haarlem 
bij Joh. Enschedé, maar later bij Walsall Security 
Printing, Walsall bij Birmingham, Groot Brittan-
nië. (WSP). 

We onderscheiden 9 verschillende typen! 
typel 

70c_type_VI TocJypeJfl 

type II 

typel 

type IV 

typeV 

type VI 
type VII 

ft*n typeVIII 

type IX 

druk Joh. Enschedé, Haarlem 1981-1990 
met een gekleurd fond en uitgespaarde tekst. Het portret bestaat uit zwarte 
stippen 

subtype la in rakeldiepdruk met geëtste cilinders 
subtype Ib in offsetdruk [alleen briefkaarten] 

druk Joh. Enschedé, Haarlem 1982-1986. Geen fond, met gedrukte tekst, 
gekleurde stippen licht voor de stippen, donker voor de landaanduiding en 
waarde. Geëtste cilinders. Alleen luchtpostbladen en postbladen. 
Al in 1982 begint met de (lucht)postbladen wat misleidend 'inversie' ge
noemd wordt. Het puntenportret is nooit geïnverteerd! Wel het aandeel van 
Gerard Unger dat daardoor nogal werd gereduceerd. 
Vanaf 1991 zijn alle zegels uitgevoerd in rakeldiepdruk met gegraveerde 
cilinders, dat wil zeggen: niet meer geëtst, maar computergestuurd gegra
veerd. Nu net als bij type II geen fond meer en licht versus donker voor de 
kleuren. Dit alles geldt voor beide drukkerijen zowel |oh. Enschedé als WSP. 
druk Joh. Enschedé, Haarlem 1991-2000.75c - 10G 

subtype lila zonder ellipstanding 
subtype lllb met ellipstanding 

Vanaf medio 2001 vindt de druk plaats bij WSP en worden de zegels zelfkle
vend. Per abuis verdwijnen er 2 punten uit het portret! 
2001 licht versus donker voor de kleuren: 0.85/39C en guldenwaarden 
Vanaf begin januari 2002 zegels in eurowaarden. Duidelijk 2 verschillende 
kleuren gebruikt met traditionele inkten. Rakeldiepdruk van WSP. 
2002:25c - €3 
Op verzoek van Peter Struycken wordt het puntenportret in ere hersteld en 
komen de twee punten terug. Verder is de druk ongewijzigd. Wel wordt er 
even geknutseld met de uitlijning van de landsnaam ten opzichte van de 
waardeaanduiding. En op de TPG persfoto voor de 55c en 70c is een uitlijning 
te zien die niet klopt met de werkelijkheid. 
Rakeldiepdruk van WSP 
2003-2010. NIET uitgelijnde landsnaam: 39c, 55c, 70c 
2003-2010. WEL uitgelijnde landsnaam: 25c - €3 

subtype Vila zonder ellipstanding 
subtype Vllb met ellipstanding: 44c 

Bij de overgang naar de waardevrije zegels zien we ook optisch variabele 
inkt verschijnen waarbij de kleurindruk steeds anders is afhankelijk van de 
hoek waaronder je naar de zegels kijkt. 
2010: '2' 
Na 30 jaar is kennelijk ook Peter Struycken niet meer zo kritisch. Zijn laatste 
zegel heeft geen puntenportret meer. Alles is een puntenbrei geworden. 
2010: ' t ' 

55cJype_VI 

in 
10 
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Nieuw bij PostNL: 18 oictober 

DAG VAN DE POSTZEGEL TIJDENS DE POSTEX 

Tijdens de Postex in 
Apeldoorn (18-20 oktober) 
wordt de eerste dag de 
Dag van de Postzegel 
gevierd. PostNL geeft hier 

zoals gebruikelijk een 
postzegel voor uit. Deze 
wordt uitgegeven in een 
velletje van 10 zegels. De 
postzegel is ontworpen 

door Ingmar Birza uit 
Deventer. 
De postzegel is geïnspi
reerd op de luchtpostzegel 
uit 1931. Een fotomontage 

van Piet Zwart. 
De waarde is 1, momenteel 
€0,60. De oplage be
draagt 105.000 velletjes. 

mailto:dziew0n@xs4all.nl
http://www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm


^^ VERZAMELGEBIE 
Samenstelling 
|an Borluut 
borluut )an@gniail com 

HENRY VAN DE VELDE 150 JAAR GELEDEN GEBOREN 

Op 13 september 2013 verschijnt een 
blok van 2 zegels (3 Europa) (= €3 39) 
Ontwerp Gert Dooreman uit Gent Zie 
ook http //www boeken-over-boeken 
nl/?p=doq over de boekvormgever Gert 
Dooreman en http //www standaard 
be/cnt/iOiUKRFP Gert Dooreman 
(1958) studeerde vrije grafiek aan het 
Smt-Lucasmstituut in Gent Hij begon 
als illustrator (o m voor De Stan
daard Magazine), maar verlegde het 
zwaartepunt van zijn activiteiten naar 
typografie en vormgeving Hij is de 
vaste vormgever van Tom Lanoye en 
heeft in opdracht gewerkt van verschil
lende theaterhulzen en gereputeerde 
uitgeverijen De laatste jaren werkt 
hij vooral voor Meulenhoff/Manteau 
Dooreman werd meermaals bekroond 
HIJ maakt ook muziek" 

Henry Van De Velde geboren te Ant

werpen op 3 april 1863 en gestorven 
m Zurich op 15 oktober 1957 was een 
Belgische kunstschilder, ontwerper, 
vormgever en architect Samen met 
Victor Horta kan hij beschouwd worden 
als een van de belangrijkste vertegen
woordigers van de'art nouveau en hij 
wordt ook de apostel van het functi
onalisme genoemd Zie ook https // 
nl wikipedia org/wiki/Henry_Van_de_ 
Velde 

De postzegels zijn gedrukt m offset-
druk op een Roland 700 offsetpers m 
de Zegelwerkplaats in Mechelen 
Het zegelformaat is 4 - 38 15x48 75mm 
- met een perforatiemaat 111/2 22/28 
tanden horizontaal/verticaal Geen naar 
de zijranden doorlopende perforatie 
Geen product/barcode op het blok 

lo 

ROUWZEGELS 

Op 13 september 2013 verschijnt een 
blok van 10 zelfklevende zegels (1) (= 
€0 77) met de afbeelding van een witte 
aronskelk 
Het blok kost €7 70 en wordt slechts als 
geheel -en bloc- verkocht 
De blokken zijn gedrukt m 4 kleuren ras-
terdiepdruk op een Goebel rotatiepers m 
de Zegelwerkplaats in Mechelen Barcode 
+76158 bovenin het blok 

BEVESTIGING VAN ONTVANGST -
AVIS DE RECEPTION - AR 

Op 13 september 2013 verschijnt een blok van 
10 zegels (AR) (= €1 20) met de afbeelding van 
een kievit Ontwerp Andre Buzin 
Op de blokrand staat Accuse de reception, de 
mmder bekende term voor Avis de Reception 
(AR) De zegels mogen los verkocht worden, net 
als bij de blokken met zegels voor aangeteken
de stukken Bovenop het aantekenrecht komt 
nog €1,20 voor AR 
De blokken zijn gedrukt in 4 kleuren offsetdruk 
op een Roland 700 offsetpers m de Zegelwerk
plaats in Mechelen Barcode +75397 links inde 
blokrand 
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WIJ LAZEN VOORU 
Samenstelling: 
Nederlandse tijdschriften: John Dehé, johndehe@gmail.com 
Buitenlandse bladen: Edwin Muller, edwin.muller@kpnmall.nl 
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BINNENUNDSE 
BUDEN 

Goed gekapt, slecht 
De roerige geschiedenis 
van het Baltische gebied 
vormt een mooie basis 
voor artikelen die de (post) 
historie van dit gebied tot 
leven brengen. Het peri
odiek van de Filatelisten-
groep Het Baltische Gebied 
ziet er niet alleen prachtig 
uit (A4, volledig in kleur), 
maar biedt ook eenaantal 
artikelen die inhoudelijk 
interessant én boeiend 
geschreven zijn. 
Zo weet Thomas Löbbering 

zowel in de Eerste als 
de Tweede Wereldoor
log frequent voor. Het 
paste in de tactiek om een 
eventuele herkenning van 
locaties voor de vijand 
onmogelijk te maken. 
Ook bij het artikel over de 
Krag-stempelmachines 
van Riga (Guus Franssen) 
komt dit onderwerp aan 
de orde. 
Op de komende Postex 
presenteert de Filatelisten-
groep zich onder meer met 
een collectie'Bildseitig' 
gefrankeerde ansicht
kaarten. 
www.hetbalti5cheaebied.nl. 

van een mottig briefje 
('voor een habbekrats 
uit een grabbelbak') een 
spannend verhaal te 
maken over de eerste uren 
van Operatie Barbarossa, 
de Duitse aanval op de 
Sov)et Unie op 22 juni 1941. 
Olav Petri schreef een 
leerzaam, filatelistisch 
geïllustreerd, verhaal over 
de laatste vooroorlogse 
Baltische presidenten. 
Ruud van Wijnen belicht 
een verschijnsel dat nauw 
met het Baltische gebied 
verweven is. Als een land 
een ander land bezet, 
zijn er niet direct nieuwe 
poststempels beschikbaar. 
Soms worden bestaande 
stempels gewoon door 
gebruikt of aangepast, 
soms worden geïmprovi
seerde stempels ingezet. 
Ook komt het voor dat 
postverkeer tijdelijk niet 
toegestaan wordt. Het 
aanpassen van stempels 
gebeurt vaak door het 
verwijderen (kappen) van 
ongewenste elementen. 
Van Wijnen bedacht een 
mooie titel voor zijn stuk: 
Goed gekapt en slecht 
geschoren. 

Het kappen of op andere 
manieren onleesbaar ma
ken van stempels kwam 

Eetbaar monster 
Ook in A4-formaat, vol
ledig in kleur en prach
tig vormgegeven is de 
Oosterhouter Post, het 
officieel orgaan van de 
Oosterhoutse Vereniging 
van Postzegelverzame
laars. Voorzitter én secre
taris van de vereniging 
is Reinder Luinge, die we 
onder meer kennen van 
de KNBF Nieuwsbrief. Pen
ningmeester en redacteur 
is Rien Kooiman, die het 
grootste deel vulde van 
de mei-editie. 
De vereniging bestaat 40 
jaar en viert dit samen 
met Breda (120 jaar!) met 
de Bofilex-tentoonstel-
ling, 18-20 oktober in 
Breda. 
In de mei-editie van de 
Oosterhouter Post onder 
meer een stuk over Green
peace, ingezonden door 
Zr. Juliana en vier artikelen 
van Rien Kooiman. Hij 
komt met een flinke sprei
ding in onderwerpen: 

Charlie Chaplin, missiona
rissen op postzegels, de 
Bufo Marinus en de Notre-
Dame, uiteraard filate-
listisch aangekleed. Die 
Bufo verdient natuurlijk 
wat uitleg. Het gaat om de 
Colombiaanse reuzenpad 
("een vreselijk lelijk dier, 
maar dat vindt hij van 
mij waarschijnlijk ook"), 
die zo'n 25 cm groot kan 
worden, met een gewicht 
van 2 kg. Als verdediging 
beschikt dit'monster' 
over een giftige stof met 
Isd-achtige werking; in 
Australië vormen ze een 
bijna onuitroeibare plaag. 
Is er dan niets positiefs 
over Marinus te melden? 
jawel. Reuzenpadden 
kunnen worden gegeten, 
alsjedevangifklieren 
voorziene huid en de 
inwendige organen 
verwijdert. Het vlees kan 
geroosterd worden en 
zou naar kip smaken. De 

i auteur wenst u een sma
kelijke maaltijd toe. 
www.oosterhouterpost.nl. 

Gebakken zielen 
Zo uitgebreid als het Chi
nese Rijk is, zo onbegrensd 
zijndefilatelistische 
mogelijkheden. Vier keer 
per jaar verschijnt China 
Filatelie, het bulletin van 
de studiegroep die zich in 
dit gebied gespecialiseerd 
heeft. Het tweede num
mer van de 45e jaargang 
brengt informatie over 
nieuwe uitgiften, maar de 
nadruk ligt toch op het 
verre verleden. )an van der 
Zouw schreef een stuk over 
de Japanse bezetting van 
China en dan met name 
over de overdrukte Sun Yat 
Sen-zegels. Die Japanse 
bezetting is binnen China 
nog steeds een beladen 
onderwerp. Het aanbieden 
van materiaal uit deze pe
riode op veilingen is zelfs 
formeel niet toegestaan. 
Veel Chinese handelaren 
uit de Volksrepubliek 
bieden overigens het 
materiaal wel op Ebay aan. 
De schrijver geeft wat tips 
aan verzamelaars die het 
internet willen afzoeken, 
maar beschrijft ineen 
ander artikel ook een 
teleurstellende ervaring 
met een aankoop die 
hem nooit bereikte. De 
enveloppe was onderweg 
ergens leeggehaald en de 
vaak geroemde kopersbe

scherming van PayPal gaf 
niet thuis. 
Ed Boers is bezig met een 
serie over Tibet als verza-
melgebied. Hij bespreekt 
in de 3e aflevering de uit
giftes van 1914 en 1933. Die 
van 1914 is de zeldzaamste 
uitgifte van Tibet; bijna 
alles wat hiervan wordt 
aangeboden is vals. De 
zegels werden pas 28 jaar 
na uitgifte door filatelisten 
opgemerkt. 
In een aardig stukje 
verhaalt G.S. Khouw over 
een beroemde generaal 
uit de 12 eeuw, Yue Fel 
(Michel 3475-78). Hij werd 
na valse beschuldigingen 
ter dood gebracht, maar 
met de mensen die hem 
valselijk beschuldigd had
den, liep het nog slechter 
af. Ze werden publiekelijk 
terechtgesteld en worden 
tot op de dag van vandaag 
bestempeld als de meest 
gehate landverraders van 
China. Er worden zelfs 
deegpoppetjes die naar 
hen verwijzen in hete olie 
gebakken. 'Hiermee wilde 
het volk de schuldigen zo 
zwaar mogelijk straffen; 
zelfs de zielen worden ge
bakken en opgegeten, uit 
diep respect voor de Groot 
Generaal Yue Fel.' Er is ook 
nog een tempelcomplex 
waar men de schuldigen 
kan bespugen. 
www.chinafilatelie.nl 

Verre vogels 
Een Kleine Vos, een 
vuurtoren, een postzegel-
boekje en vier meeuwen 
uit Micronesië sieren de 
bijzondere postzegel die 
Postaumaat (1973-2013) 
ter gelegenheid van het 
jubileum liet verschijnen. 
Walter de Rooij schrijft dat 
het om dezelfde 'zwerm 
meeuwen' gaat als op 
postzegelboekje 3 van 
Kiribati (1987), maar dat 
klopt niet. Twee Kiribati-
meeuwen zijn gefotoshopt 

en daarna met zijn vieren 
op de Hollandse zegel 
beland én op/ in een post
zegelboekje van Canada. 
Creativiteit kent geen 
grenzen. 
Prestigeboekje, rolzegels, 
frankeerstroken, versnij
dingen en misperfora-
ties genieten de warme 
aandacht van de leden 
van Postaumaat. Het 
driemaandelijks ver
schijnende Bulletin ziet 
er als altijd weer gelikt 
uit en biedt naast veel 
gegevens over recente 
uitgiftes ook een bijzonder 
informatief artikel over 
boekjes met Nederlandse 
luchtpoststrookjes. Het 
artikel verscheen eerder 
in Timbres Magazine en 
werd geschreven door een 
auteur die zich bedient 
van het pseudoniem P. J. 
M. Het stuk werd vertaald 
door Walter de Rooij. 
De eerste Nederlandse 
boekjes met luchtpost
strookjes verschenen in 
het begin van de jaren 
dertig van de vorige eeuw. 
Ze bevatten vignetten met 
de tekst'Per Luchtpost/ 
Par Avion', tweetalig 
conform de UPU-voor-
schriften. Ze werden in 
eerste instantie door de 
posterijen uitgebracht, 
maar daarna bemoeiden 
vooral de luchtvaartmaat
schappijen zich ermee; in 
Nederland dus de KLM. Het 
eerste boekje bevatte niet 
alleen veertig strookjes 
in velletjes van tien, maar 
ook een aansporing om 
post naar Nederlands 
Indië door de lucht te 
laten versturen. Dat kon in 
'slechts' veertien dagen. 
Op latere boekjes komen 
we vooral reclame voor de 
KLM tegen. 

Het aardige van dit 
verzamelgebied is ook dat 
er nog veel te ontdekken 

mailto:johndehe@gmail.com
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valt. Het artikel in Postau-
maat biedt daarvoor een 
mooi beginpunt. 'Het is 
(...) nuttig om op jacht te 
gaan naar zulk materiaal 
en dit slecht bekende deel 
van de Nederlandse aerofi-
latelie verder te ontgin
nen.' wv^^v/.postaumaat.nl 

Latijns-Amerika 
Een nieuwe organisatie 
heeft zijn intrede gedaan 
in de wereld der filatelie: 
ELASCA (European Latin 
American Stamp Collector 
Association). Zij presen
teert zich als 'een jonge 
beweging -opgericht in 
2013 - die zich focust op 
internationale contacten 
tussen filatelisten met in
teresse in Latijns-Amerika, 
met een internetplatform 
en het organiseren van 
een meeting room op een 
aantal toonaangevende 
beurzen in Europa'. De 
'beweging' stelt zich onder 
meer als doel het verhogen 
van filatelistische kennis 
door het organiseren van 
forums, het uitbrengen 
van bulletins (twee keer 
per jaar) en het samen
werken met filatelisten op 
Europees niveau. 

Naast de website (www. 
elasca.eu) presenteert 
Elasca een papieren bul
letin. De eerste aflevering 
telt 44 pagina's, formaat 
A5, volledig in kleur, en 
een tiental artikelen, de 
meeste van de hand van 
)an de Ruiter. Het gaat 
daarbij om zeer uiteenlo
pende onderwerpen. Het 
meest uitgebreide stuk 
werd geschreven door 
Henry Mérquez en gaat 
over een 7 centavos-zegel 
van Peru (1921) en een 
'geheimzinnig posttarief' 
dat aanleiding was voor 
de uitgifte van deze zegel. 
Verder is er belangstelling 
voor de achtergronden 
van een bijzondere vlucht 
(1979) uit Chili naar Vlis-
singen en voor een schip 
met een boeiend verhaal, 
de 'SS Santa Rosa' (1932). 
Dit passagiers/vrachtschip 
bood de reizigers een aan
tal opvallende noviteiten. 
Zo kon er onder de sterren
hemel gedineerd worden, 

hadden de eerste klas hut
ten elk een eigen bad en 
waren voor de bediening 
voor het eerst vrouwelijke 
serveersters aangetrok
ken. Uiteraard krijgen 
ook wat postale aspecten 
aandacht, jan de Ruiter 
schreef ook nog een stuk 
over Braziliaanse 'Sellos de 
Deposito' (Stortingszegels) 
en laat zien hoeveel plezier 
je kunt beleven aan het 
verzamelen van stempels. 
Een aanwinst, lijkt mij, 
deze'beweging voor 
actieve filatelisten'. 

BUITENUNDSE BUDEN 

Filatelie van voor de 
Boerenoorlog 
Zuid Afrika heeft net zoals 
Italië en Duitsland voorlo-
perstaten. Hiervan is "Kaap 
de Goede Hoop" verreweg 
de beroemdste. De andere 
republieken bieden echter 
ook veel filatelistisch 
vermaak (of moet ik zeg
gen.... Een uitdaging). 
Lars lorgensen is deze 
uitdaging aangegaan voor 
Transvaal en heeft hierin 
een fascinerend verza-
melgebied gevonden. In 
Belgaphil 31 verhaalt hij 
over dit boeiende verza-
melgebied. De Transvaal, 
oftewel de Zuid Afrikaan-
sche Republiek zoals het 
land heette in de tijd van 
de Boer Republiek, gaf zijn 
eerste zegels uit in 1870. 
Deze vroege emissies (zeg 
maar tot 1885) zijn stuk 
voor stuk schaars te noe
men. Het land was immers 
maar zeer dun bevolkt 
waardoor de oplages be
perkt zijn. Daarnaast is er 
veel ruimte om de zegels 
verder te specialiseren 
naar drukker (wel 5 ver
schillende) en papiersoort 
(23 soorten!). De verschil
lende vervalsingen maken 
een en ander nog ingewik
kelder. Nog veel schaarser 
zijn brieven. Deze worden 
ook nog aangetroffen met 
mengfrankeringen (brie
ven naar bestemmingen 
buiten Zuid Afrika moesten 
worden bijgefrankeerd 
met zegels van het land 
waar de brief op zee ver

der werd vervoerd). In 1878 
komt de republiek onder 
Engels bestuur, waarna 
de naam Transvaal op 
de zegels verschijnt. Een 
prachtig artikel kortom dat 
nieuwsgierig maakt naar 
de rest van de collectie. 
www.klbp.be 

Fiume 
Een ander 'dood' verza-
melgebied is Fiume waar
over the American Phila
telist in zijn meinummer 
een voorpagina-artikel 
publiceert. Fiume (Itali
aans) of Rijeka (Kroatisch) 
is een haven aan de Adri-
atische Zee die al eeuwen 
een strategische positie 
inneemt. Het heeft door de 
eeuwen heen verschillende 
overheersers gehad zoals 
de Venetiërs, Napoleon en 
het Habsburgse Rijk waar 
het toe behoorde tot deze 
staat in 1918 uiteen viel. Na 
de wapenstilstand begon 
het diplomatiek getouw
trek over het gebied. 
Italië wilde het graag als 
oorlogsbuit, maar ook het 
nieuw gevormde konink
rijk der Serviërs, Kroaten 
en Slovenen wilde het 
graag bij zijn grondge
bied voegen. Dit laatste 
land had het gebied even 
geannexeerd maar werd al 
snel door een Brits/Frans/ 
Amerikaans/Italiaanse 
troepenmacht verdreven. 
Het werd een onderdeel 

van de vredesonderhan
delingen in Parijs. De 
Italiaanse raad besloot om 
de Hongaarse postzegels 
die in het land aanwezig 
waren te verzamelen en 
te laten overdrukken met 
de landsnaam Fiume. De 
platen die hiervoor zijn 
gebruikt sleten snel af, 
waarna is overgestapt op 
handstempels waarvan 6 
typen worden onderschei
den. Er kan rustig worden 
aangenomen dat er van 
deze zegels meer valse 
dan echte in omloop zijn. 
Hierna volgde een drietal 
series zegels welke in die 
tijd gelijk al zeer populair 
waren bij verzamelaars. Zo 
populair, dat de voor

raden die beschikbaar 
waren voor het maken van 
pakketten voor verzame
laars snel waren uitgeput. 
U raadt het al, dit had 
wederom vervalsingen tot 
gevolg maar nu gedrukt 
door de handel in postze
gelpakketten. 

In september 1919 veran
derde de politieke situ
atie. De dichter, vlieg-aas 
(EDWIN: wat is dit????), 
rokkenjager, oorlogsheld 
en Italiaans nationalist Ga
briele d'Annunzio nam met 
een klein leger de situatie 
in eigen hand en verover
de het gebied met als doel 
het zo snel mogelijk aan 
Italië over te dragen. Italië 
weigerde dit, en een jaar 
later besloot hij zichzelf 
maar tot staatshoofd uit 
te roepen. Nieuwe zegels 
volgden (inclusief over-
drukzegels en wederom 
vervalsingen). Deze situ
atie bleef bestaan totdat 
Italië op 12 november 1920 
te Rapallo een verdrag 
sloot met de Serviërs, 
Kroaten en Slovenen. Korte 
tijd daarna vielen Itali
aanse troepen binnen om 
het bewind over te nemen. 
Ook onder dit bewind 
verschenen eigen zegels. 
Uiteindelijk werd op 27 ja
nuari besloten het gebied 
tussen de twee landen op 
te delen. Voor filatelisten 
rest een verzamelgebied 
dat in 5 jaar meer dan 200 
zegels heeft uitgegeven, 
dat bovendien vergeven is 
van de vervalsingen. 
www.stamps.org 

De Treasury Roulettes 
Kort na de uitgifte van de 
eerste ongetande zegels 
werd al geëxperimenteerd 
met technieken om deze 
eenvoudiger van elkaar te 
kunnen scheiden. Zo heeft 
ene Archer reeds in 1850-
1851 een experimentele 
oplage van 700-750 vellen 
gemaakt welke werden 
verspreid in het parlement 
en als zegels zeer gezocht 
zijn. Nog schaarser zijn 
de zogenoemde "Tre
asury Roulettes" welke 
in dezelfde periode zijn 
gebruikt maar pas in 1897 
zijn ontdekt. De Gibbons 
Stamp Monthly van juli 
2013 bevat een uitstekende 
studie over deze zegels 
waarvan de herkomst nog 
steeds een mysterie is. 
De schrijver Ray Simpson 
heeft data verzameld van 
diverse keurmeesters en 
heeft zo maar liefst 129 
van deze zeldzaamheden 
kunnen vergelijken. De 
ontdekkingen zijn verbluf
fend. Niet alleen heeft hij 

aangetoond dat er sprake 
is van 3 soorten "perfora
tie". Hij heeft door het slim 
analyseren van gegevens 
ook meer duidelijkheid 
kunnen scheppen over 
de herkomst. Eerst werd 
(zoals de naam aangeeft) 
vermoed dat het Britse 
ministerie van financiën 
achter de proeven zit. Het 
lijkt er echter op dat de 
bron moet worden gezocht 
in de 'gentlemens clubs' 
zoals die in de 19e eeuw 
gevestigd waren rond Pali 
Mall en St. James Street. 

Er wordt in het blad tevens 
ingegaan op de Sede 
Vacante zegels van het 
Vaticaan. Deze worden 
uitgegeven in de korte 
periode dat er geen paus 
op de stoel van St. Petrus 
zit. Op 1 maart van dit 
jaar verscheen de 7e 
emissie rond dit thema. 
Naast enige info over de 
procedure van het kiezen 
van een nieuwe paus toont 
het artikel veel filatelisti-
sche brieven , maar helaas 
niet alle sede vacante 
emissies. Een beetje een 
gemiste kans voor een 
verzamelgebied dat met 
de nieuwe populaire paus 
wel eens aardig in de lift 
zou kunnen komen te zit
ten. Ondergetekende kon 
het in elk geval niet laten 
om een voordrukalbum 
Vaticaan en een kleine 
startverzameling op de 
kop te tikken. 
www.gibbonsstamp-
monthly.com 

- ^ . Gibbons Qtamp 
KJ Monthly X 
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BAKKEN VOL KENNIS 
IN AMSTELVEEN 

RENE HILLESUM, ZWIJNDRECHT 

Dr. Albert Louis 
In het juninummer van Filatelie 
heeft u kunnen lezen dat de 
bekende Duitse Nederland
verzamelaar en keurmeester Dr. 
Albert Louis op 5 mei van dit jaar 
is overleden. 
Als keurmeester moet je natuur
lijk over zeer veel kennis beschik
ken. Niet uitsluitend algemene-
en literatuurkennis van het te 
keuren gebied, maar ook weten 
wat er op de markt is (en was!), 
wanneer iets werd aangeboden 
en de beschikbaarheid van het 
materiaal. 
Daartoe heeft dr. Louis m de loop 
der jaren een enorme cartotheek 
opgebouwd bestaande uit 22 
kistjes, boordevol informatie. 
Vrijwel alle belangrijke stukken 
uit de Nederlandse klassieke 
filatelie zijn er in terug te vinden, 
voorzien van een afbeelding en 
de geschiedenis waar en wanneer 
het werd aangeboden. 

Naar Nederland 
Gelukkig is deze kennis van dr. 
Louis niet verloren voor het nage-

/ 

De kaartenbakken van een keurmeester zijn 

natuurlijk 'goud' waard. Als deze vervolgens 

over Nederland gaan èn in Nederland worden 

ondergebracht is er reden voor een verhaal. 

slacht. Na zijn overlijden heeft de 
familie besloten dat de enorme 
collectie informatie bewaard 
moet blijven, niet verkocht wordt 
en -en dat is natuurlijk heel goed 
nieuws- dat deze in Nederland 
het beste op zijn plaats is. 
Er is over nagedacht op welke 
wijze de collectie het beste tot 
zijn recht zou komen, waarbij 
uitgangspunt was deze compleet 
bewaard blijft voor het nage
slacht en enigermate toeganke
lijk zal zijn. 

'Thuis' bij Corinphila 
De familie Louis is 'dicht bij huis' 
terecht gekomen. 
De zoon van dr. Louis, Karl Louis, 
is mede eigenaar van de veiling
huizen Heinrich Köhler in Wiesba

den, Duitsland en Corinphila in 
Zürich en ... in Amstelveen! 
Contact met directeur Gerard 
Garritsen van Corinphila Amstel
veen was natuurlijk snel gelegd. 
Samen waren ze het er over eens 
dat Amstelveen een ideale plek is 
om de collectie een goed onder
komen te bieden. 
Op 2 juli vond de overdracht 
plaats. Kar! Louis bracht per
soonlijk de kaartenbakken naar 
Amstelveen waar ze door Gerard 
Garritsen in ontvangst werden 
genomen, (afb. 1) 
De collectie 'kennis' bestaat niet 
alleen uit de 22 kaartenbakken, 

maar bovendien meters Neder
landse veilingcatalogi. Heel veel 
van de opgetekende stukken zijn 
dan ook direct te traceren in de 
betreffende veilingcatalogus. 

Naslag 
De collectie is nadrukkelijk be
schikbaar als naslagwerk, maar 
niet vrij toegankelijk. Al naar 
gelang dat er tijd en gelegen
heid voor is, kan echter wel op 
afspraak van de mogelijkheid tot 
naslag gebruik gemaakt worden. 
Dat de collectie niet vrijelijk 
toegankelijk is heeft ook met 
de onvervangbaarheid van de 
collectie te maken. Het opnieuw 
vergaren zou jaren werk kosten 
en het specifieke door dr. Louis 
verrichte werk als keurmeester 
zou niet te reconstrueren zijn. 
De collectie is -m letterlijke zin-
uniek: er bestaat geen kopie van 
noch is deze digitaal beschikbaar. 
Gerard Garritsen heeft laten 

4 3. De enige brief niet tut Amsterdam en niet aan Schliemann (coli S. Pieters) 

;. Lmks Gerard Garritsen, rechts Karl Louts 4. Achterzijde met viif verschillende Duitse tremstempels en het aankomststempel 
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weten dat de cartotheek verder 
zal worden bijgehouden. 

Onschatbare waarde 
De waarde van de collectie 
als naslagwerk kan het beste 
geïllustreerd worden met een 
voorbeeld. 
Laten we de eerste emissie van 
Nederland nemen, Emissie 1852. 
Aangezien 2013 het Nederland
Rusland jaar is (http://www. 
nlrfaoi^.nl/'). nemen we de brie
ven naar Sint Petersburg onder 
de loep. Niet de kleinste stad: nu 
niet (met ruim 5 miljoen inwo
ners) maar ook toen met. In 1855 
woonden er al 513.000 mensen. 
Ter vergelijking: Amsterdam in 
1850:214.000 inwoners. In 1855 
was het tevens de hoofdstad van 
Rusland (tot 1918). 
Wie nu denkt dat een eerste emis
sie brief van Nederland naar Sint 
Petersburg geen zeldzaamheid 
is, komt bedrogen uit. In de kaar
tenbakken bevinden zich slechts 
negen brieven (afb. 2) met een 
zegel van de Emissie 1852. Niet 
echt veel dus! 

Heel zeldzaam 
Als we deze negen brieven nader 
bekijken, leren we echter nog 

meer: acht zijn er verzonden 
uit Amsterdam en gericht aan 
dezelfde geadresseerde (H. 
(Heinrich) Schliemann) en slechts 
één brief is aan ander andere 
geadresseerde, verzonden vanuit 
Hillegom maar met stempel 
Haarlem. Heel zeldzaam dus. 
(afb. 3+4) 
Laten we die ene brief aan de 'an
dere' geadresseerde eens nader 
bekijken. De brief werd verzon
den door de bollenfirma Van 
Waveren, en de inhoud gaat ook 
over bloembollen. De brief is ge
richt aan Graaf L. (Lev Alekseev) 
Perovskij (17931856). (afb. 5) 
Als je in die tijd graaf was in Rus
land, had je vrijwel zeker iets met 
de overheid van doen. Dat komt 
mooi uit, want daar is een prach
tig naslagwerk over verschenen: 
"Geschichte Der Behórdenorga
nisatior) Russlands Von Peter 
Dem Grossen Bis 1917" Geschre
ven door Erik Amburger en in 
1968 in Leiden uitgegeven bij E.j. 
Brill. 
Volgens verwachting komt 'onze' 
graaf op verschillende plaatsen 
in dit boek voor. 
De bekende brief werd in mei 1853 
aan hem verzonden. Perovskij 
was toen (18521856) kabinetschef 

van tsaar Nicolaas I en het laatste 
jaar van tsaar Alexander II. De 
achterkant toont het aankomst
stempel van Sint Petersburg 
(zonder plaatsnaam) 'ingekomen' 
en 'middag' op 8 mei. Dit is het 
algemeen gebruikte stempel voor 
inkomende buitenlandse post 
(dit type: 18361855). 
De bijzondere stempels voor de 
kanselarij (waar deze brief on
getwijfeld binnenkwam) werden 
pas in 1864 in gebruik genomen. 
Totaal zijn er achtereenvolgens
vijf verschillende stempels van de 
kanselarij in gebruik geweest. Het 
hier afgebeelde eerste stempel 
van de kanselarij van de tsaar (dit 
stempel is van de vijf met 23 jaar 
het langst in gebruik geweest) op 
een inkomende brief uit Stadt
hagen, 1885. KAHL(EnyiPW 
(afb. 6) 

Raadpleging 
Zoals geschreven, de cartotheek 
(afb. 7) is al naar gelang er tijd 
en gelegenheid voor is te raad
plegen. Geïnteresseerden kunnen 
hiertoe contact opnemen met 
Gerard Garritsen: 0206249740 
info(5)cormphila.nl 

6. Boven kanselarij stempel 
op mliomende brief uit 

Stadthagen. 

7 De Cartotheek 
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Optimisme staat voorop 
Bij de jubilerende vereniging is men 
meer bezig met de toekomst dan 
met het verleden. Natuurlijk, het is 
al lang niet meer hosanna in de fila
telie. Postzegelwinkels verdwijnen, 
het aantal leden van verenigingen 
vermindert sterk en zo zijn er nog 
wel meer sombere constateringen 
op te noemen. Bij de ZHPV zit men 
echter niet bij de pakken neer en is 
men steeds in staat om de leden een 
boeiende hobby te bezorgen. Want 
dat die hobby springlevend is, daar 
zijn ze vast van overtuigd. Het vergt 
veel doorzettingsvermogen en 
vooral creativiteit: "aan de weg tim
meren" was, is en blijft het credo. 
Zo werd de viering van het iojarig 
jubileum aangekondigd vanaf de 
zendschepen van Radio Veronica 
en Radio Noordzee. In die periode 
kwam een Nederlandstalige hand
leiding tot stand die de leden 
gemakkelijker deed omspringen 
met de Franse catalogus Yvert & 
Tellier. Een aantal speciale envelop
pen werd uitgegeven (afb. i en 2). 
Een unicum waren de maandelijkse 
beurzen die in het hoofdpostkan
toor te Den Haag werden gehouden. 
Zodra de draaideur openging, 
stroomden de bezoekers naar bin
nen. De loketten en vensterbanken 
werden tot mini postzegelwinkel
tjes verbouwd en de honderden 
bezoekers konden gaan snuffelen. 
Het was een groot succes en het 
ledental van de ZHPV groeide als 
kool. Na een aantal jaren wijzigden 
jammer genoeg de openingstijden 
van het postkantoor en was men 
deze toplocatie kwijt, lammer, maar 
men bleef optimistisch en organi
seerde weer andere smaakmakende 
activiteiten. Tot op de dag van van
daag heeft dat de vereniging geen 
windeieren gelegd: als gelukkige 
uitzondering zijn ze bij de ZHPV in 
staat om het ledental vrij constant 
te houden! 

Broodnodige variatie 
Binnen de vereniging is grote 
deskundigheid aanwezig op 
verschillende terreinen van de 
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HALVE EEUW ZHPV 
BEN KRUSE, ZOETERMEER 

Het is een heel bijzonder jaar voor de ZuidHollandse 

vereniging van Postzegel Verzamelaars, kortweg: de 

ZHPV. In september is het precies 50 jaar geleden dat de 

vereniging werd opgericht. Het jubileum wordt gevierd op 

zondag 29 september met een grote postzegelmanifestatie 

in Den Haag, de bakermat van de vereniging. 

filatelie. Behalve de traditionele 
verzamelaars herbergt de ZHPV 
verschillende 'specialisten' 
op het gebied van thematisch 
verzamelen, zelf albumbladen 
maken, maximumkaarten, perfins, 
persoonlijke postzegels, enz. Er zijn 
leden die interessante artikelen 
schrijven bijvoorbeeld in Filatelie en 
op Postzegelblog.nl. Verschillende 
leden en jeugdleden doen regel
matig mee aan tentoonstellingen 
in binnen en buitenland. Voor hen 
is ruim voldoende kennis aanwezig 
om daarbij succesvol te kunnen 
zijn. Sinds mei j.l. herbergt de ZHPV 
de Europees kampioen thematische 
filatelie in de categorie 'Medicin 
and Science' met de verzameling 
"Masks of the Universe", maar 
er wordt niet alleen aan topsport 
gedaan: diverse leden zetten een 
verzamel ing op als reisverslag en 
jeugdleden doen met succes mee 
aan de Filemarathon van Jeugd 
Filatelie Nederland. Kortom: bij de 
ZHPV worden niet alleen maar post
zegels gekocht en voorgedrukte 
albums volgeplakt. Ze zijn van 
alle markten thuis. Er is zelfs een 
digitale handleiding beschikbaar 
om zelf albumbladen te maken via 
de PC. 

Contact met de leden 
Een belangrijk element in een 
vereniging vormt het contact met 
de leden. Op drie goedbezochte 
beurzen per maand, in Den Haag, 
Zoetermeeren Leidschendam, 
treffen de leden elkaar en wisselen 
daar o.a. de laatste nieuwtjes en 
ontwikkelingen uit. 

Zo weet men van elkaar wie wat 
verzamelt. Het clubblad verschijnt 
zowel in gedrukte als in digitale 
vorm. Digitaal natuurlijk in kleur. De 
website is een lust voor het oog; het 
laat leden en nietleden zien wat 
er bij de ZHPV allemaal mogelijk is 
en informeert over talloze andere 
filatelistische zaken. Leden ont
vangen bovendien regelmatig een 
digitale nieuwsbrief: "Priority Mail", 
kortweg PM. Op al deze contactmo
menten staat één ding voorop: het 
delen van de aanwezige filatelisti
sche kennis. 

Activiteiten 
Op de reeds eerder genoemde 
beurzen wordt levendig geruild, 
gekocht en verkocht en is er een 
kleine markt met overtollig ma
teriaal. Op dezelfde beurslocaties 
vinden tevens de jeugdbeurzen 
plaats onder enthousiaste en 
gediplomeerde leiding. Twee keer 
per jaar trekt een veiling niet alleen 
veel kijkers, maar ook aardig wat 
kopers. De veilingcatalogus is ruim 
op tijd beschikbaar in gedrukte en 
digitale vorm. Ook is er nog een 
goedlopend rondzendverkeer. 

Het feest 
Na 50 jaar trouwe dienst werd het 
oude verenigingslogo vervangen 
door een nieuw (afb.s) dat ook een 
uitbundige versie kent. Het grote 
postzegelfeest wordt gehouden op 
29 september te Den Haag. Toegang 
is gratis evenals de loterij met 
mooie prijzen. Er zullen gespecia
liseerde handelaren aanwezig zijn 
op het gebied van: restantverza
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melingen/partijtjes, persoonlijke 
postzegels, thematisch, algemeen, 
brieven en poststukken. De eigen 
jeugdafdeling is er met vele 5 
centboeken en een kolossale berg 
postzegels. Sjoerd Bangma houdt 
filatelistische presentaties, in de 
ochtend "De Beer: geduchte grom
mer en knusse knuffel" en in de 
middag "Breekbaar! Glas." 

Tentoonstelling 
Een tentoonstelling met werk van 
eigen leden en jeugdleden is zeker 
de moeite waard om aandachtig te 
bekijken en om misschien nieuwe 
ideeën op te doen. De volgende 
interessante onderwerpen komen 
voor het voetlicht. "Tekens, Talen 
en Verhalen  Het Europese Boek", 
"Nederlandse postzegels met een 
stip" in deze collectie maximum
kaarten treffen we het zeldzame 
'Deutschlandzegel' van Saskia 
van Uylenburgh aan en voorts 
"Vuurtorens en Hollandse molens", 
"de Parijse Buizenpost", "Maurits 
Cornelis Escher, een vierluik". Twee 
jeugdleden zijn vertegenwoordigd 
met: "The Aviary or Birdhouse of 
André Buzin" en een inzending van 
de onlangs in Burger's Zoo gehou
den Filamarathon. De inzenders 
zullen desgevraagd uitleg geven en 
de vragen beantwoorden over het 
tentoongestelde materiaal. Boven
dien zijn er mooie voorbeelden te 
zien van naar eigen inzicht opge
zette verzamelingen die weliswaar 
nooit een officiële tentoonstelling 
zullen halen maar een lust voor het 
oog zijn. 

Het grote postzegelfeest op 
zondag 29 september 2013 vindt 
plaats In: SBS Bridgehome, 
Kerketuinenweg 2,2544 CW Den 
Haag van 10.00 17.00 uur. Er Is 
voldoende gratis parkeergele
genheid en per openbaar vervoer 
gemakkelijk te bereiken. 
Het postzegelfeest wordt afge
sloten met een spectaculaire 
jubileumveiling op zaterdag 26 
oktober 2013 te Zoetermeer. 
Meer info: www.zhpv.nl 
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Verzilver uw goud! 
De goud en zilverprijs zijn historisch hoog. En dus kan het interessant zijn om nu uw gouden 
sieraden, munten en zilver te verkopen of te verpanden. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: 
het Goudwisselkantoor. 

Alkmaar 
Kanaalkade 24 
T 0725117542 

Alphen aan den Rijn** 
Van Boetzelaerstraat 51 

T 0172497088 

Amersfoort 
Prinses Julianaplein 71 

T 0334610240 

Amsterdam 
Ceintuurbaan 1 
T 0204750737 

Apeldoorn 
Stationsstraat 160 

T 0555217968 

Breda 
Sophiastraat 11 
T 0765139001 

Delft** 
Papsouwselaan 293 

T 0152560505 

Den Bosch 
Orthenseweg 10 
T 0736100946 

Den Haag 
Valkenbosplein 1 
T 0703615384 

Dordrecht 
Johan de Wittstraat 166 

T 0786135115 

Eindhoven 
Leenderweq150 
T 0402122297 

Emmen 
Weerdingerstraat 16 

T 0591615456 

Enschede 
Haaksbergerstraat 133 

T 0534342447 

Groningen 
Verlengde Hereweg 1 

T 0505255441 

Goes 
Piet Hemstraat 2b 

T 0113217666 

Haarlem 
Schoterweg 82 
T 0235266096 

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

Goudwisselkantoor koopt goud, zilver en munten in, maar verkoopt het ook. Dus heeft u interesse 
in het kopen van goud en zilver dan wisselen onze adviseurs graag eens met u van gedachte. 
Verder kunt u als verzamelaar bij ons terecht voor de aankoop van munten en bankbiljetten. 

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

Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goud en zilverprijs en kom bij ons langs. 

Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst! 

Z, goudwisselkantoor 
www.goudwisselkantoor.nl 

Openingstijden: 
Dinsdag t/m zaterdag 
van 9.30 17.00 uur 

Goudwisselkantoor 
. r . im 25 iaar ervaring in qoud, zilver e. munten 

::;::%r;;r:rl,...»•.■•"— 

*• Kantoor Alphen aan den Rijn open: vr. en za. Kantoor Delft open: di. t/m do. * M.u.v. kantoor Dordrecht 

Inkoop I Verkoop I Veiling I Verpanden I Beleggen 

Heerlen 
Geerstraat 280 
T 0455743970 

Katwijk 
Tramstraat 112b 
T 0714071815 

Leeuwarden 
Pier Panderstraat 2 

T 0582169444 

Nijmegen 
Oranjesingel 12 
T 0243239128 

OudBeijerland 
Molendijk 1 

T 0186615550 

Rotterdam 
Dorpsweq 74a 

T 0104803001 

Tilburg 
Ringbaan Oost 981 

T 0135351480 

Utrecht 
Adriaen Beyerkade 32 

T 0302731740 

Zaandam 
A F. de Savornin Lohmanstr. 

T 0756141461 

Zwolle 
Thomas è Kempisstraat 91 

T 0384543302 

Hoofdkantoor. Klaaswaal 
Industrieweg 13 
T 0186571366 

www.verzamelaarsmarkt r 

http://www.goudwisselkantoor.nl
http://www.verzamelaarsmarkt


DE FAEROER 
EIUNDEN 

Ver van Denemarken 
In de Atlantische Oceaan, tussen 
IJsland en Schotland in, ligt een 
groepje van 18 eilanden (afb. 
ia+b). Deze eilanden met, rond 
de 50.000 inwoners, behoren tot 
het Deense koninkrijk. Van deze 18 
eilanden zijn er 17 bewoond, Litia 
Dfmun is het kleine onbewoonde 
eiland waar alleen schapen en 
vogels te vinden zijn. De hoofd
stad Tórshavn ligt op het grootste 
eiland, Streymoy en herbergt 
ruim 19.000 inwoners. 
Aangenomen wordt dat al ver 
voor het Vikingentijdperk de 
eilanden bewoond werden door 
Ierse Monniken. De meest beken
de, en de vermoedelijke ontdek
ker van de Foroyar en IJsland in 
500 na Christus, was St. Brendan. 
(484tot577).(aifb.2) 

Monniken 
Er is echter nooit bewijs gevonden 
dat St. Brendan daadwerkelijk op 
deze eilandengroep is geweest 
laat staan dat hij daar een kloos
ter zou hebben gesticht. Dat er 
monniken woonden voor dat de 
Vikingen de eilanden ontdekten 
staat buiten kijf. 
De monniken zouden door de 

HENK BURGMAN, AMSTERDAM 

In diverse talen wordt de naam van de 

eilandengroep anders gespeld: Foroyar, de 

Färöer, Fs ror of Faeröer. De betekenis van de 

naam is 'schapeneilanden'. Henk Burgman laat u 

meegenieten van dit bijzondere eilandenrijk. 

Vikingen in de 9e eeuw verdreven 
zijn maar rond het jaar looo was 
de "kerstening" van de eilanden 
in volle gang. De bekende ruïnes 
van de Magnus kathedraal in 
Kirkjub0ur zouden staan op de 
overblijfselen van St. Brendan's 
kerk. (afb. 3) 

vikingen 
De eilandengroep was een ideale 
stepstone (= halteplaats) voor de 
reizen van de Vikingen in weste
lijke richting. Ze vestigden zich 
daar al snel, zoals gezegd tegen 
het einde van de 9e eeuw. Metaal 
en houten voorwerpen en gereed
schappen moesten ingevoerd 
worden maar de eilanden boden 
een overvloed aan vis en de 
meegebrachte schapen konden 
uitgebreid grazen op de met gras 

FBjaDYAH BD 
t ó l f 

Afb. ia*h. 10 ere: Kaart 
van Ortelius Om) * 9o 
ere: Kaart van Lucas 
jacohsen Debes (1672) 
Beide zegels zijn uitgege
ven op 30 januari 1975 en 
maken onderdeel uit van 
de eerste serie frankeer 
zegels van de Faeroer 

Afb. 3. De bekende ruines van 
de Magnus kathedraal m 

Kirkjubeur 

begroeide hellingen. De Vikingen 
waren geharde buitenmensen 
en konden hier goed overleven. 
(afb. n) 

Noorse wetten 
De kolonisten waren veelal bewo
ners van de vele Noorse gemeen
schappen die rond de Ierse zee 
en de noordelijke en westelijke ei
landen van Schotland, waaronder 
de Shetland en Orkney eilanden. 
Ook gevluchte en/of vogelvrij 
verklaarden vestigden zich in dit 
nieuwe gebied. In het begin van 
de 11e eeuw werden de Faeröer 
eilanden, een tot op dat moment 
vrij gebied, door Sigmundur 
Brestirson voor de Noorse 
koning Olaf Tryggvason in bezit 
genomen en vanaf dat moment 
golden daar dan ook de Noorse 

wetten. Het Faeröers, de door de 
eilandbewoners gesproken taal, 
stamt dan ook van de Noord-
Germaanse taaistam en is in zijn 
huidige vorm, samen met het 
Ijslands, een van de kleinste maar 
ook een van oudste taalvormen 
die de taal van de 'overheer
sers' (het Deens) heeft weten te 
weerstaan. Toen Noorwegen met 
Denemarken en Zweden in 1397 
de Unie van Kalmar vormden 
werd de Deense controle en 
bemoeienis steeds groter. Onder 
deze Unie van Kalmar vielen 
alle gebieden die door deze drie 
landen als eigendom beschouwd 
werden. Deze gebieden waren: 
Groenland, Faeröer, IJsland, de 
eerder genoemde Shetland- en 
Orkney-eilanden evenals Slees-
wijk en Holstein plus het gedeelte 
van Finland dat door Zweden 
bezet was. De Deense koningin 
Margareta de eerste had zéér 
veel invloed en kreeg haar neef 
Eric von Pommeren op de Noorse 
troon. Hierdoor werd de Deense 
invloed nog groter en daardoor 
werd ook de Deense taal op de 
Faeröer steeds belangrijker en 
overheerste op den duur de oude 
moedertaal. 

Afb. 4- Scene uit het dagelijkse 
leven van de Viking bewoners 
van de eilanden. 

Afb. 2 De twee Europa zegels (1994) tn blokje. 
Tezamen uitgegeven met Ierland en IJsland ter 

herinnering aan de reizen van St Brendan en de 
vestiging van Ierse monniken op de Faeröer en 

IJsland. 



De Kalmar unie 
De Kalmar unie (afb. sa+b) viel in 
1523 uit elkaar maar de Deens-
Noorse unie bleef wel voortbe
staan. Toen in 1536 het verzwakte 
Noorwegen geen weerstand meer 
kon bieden tegen de Deense over
heersing, werd Noorwegen een 
Deense provincie. Dit was het eind 
van de laatste resten van de Kal
mar unie. Maar de Noorse invloed 
was op de Faeröer nog duidelijk 
aanwezig. Deze Noorse controle 
duurde tot 1814 toen de unie tus
sen Denemarken en Noorwegen 
opgeheven werd. Noorwegen 
vormde samen met Zweden een 
personele unie maar verloor nu 
ook op papier zijn buitengebie
den en Denemarken ging alleen 
verder met alle buitengebieden: 
IJsland en Groenland inclusief de 
Faeröer. Dit laatste als gevolg van 
de Napoleontische oorlogen. 

De eerste postkantoren 
De F0royar zoals de bewoners het 
in hun eigen taal noemen kregen 
in 1854 een eenvoudige vorm 
van zelfbestuur. Dit hield niet in 
dat de overwegend arme vissers 
en schapenhouders meteen een 
welvarender bestaan kregen. 
Verre van dat. Hun land werd in 
die vroege periode als een winge
west gezien door de Denen. Dezen 
hadden zo goed als alle handel 
(vis en schapenwol) in handen en 
bepaalden grotendeels wat wel 
en niet kon of mocht. Zo bepaal
den zij niet alleen de particuliere 
maar ook de totale civiele struc
tuur van het land. Ook de postale 
beslommeringen werden door het 
Deense moederland geregeld. Het 
eerste postkantoor werd in 1870 
m de Thorshavn geopend. Daarna 
volgden Trangisvaag en Klaksvig 
(resp. in 18771888). In deze 
periode waren de typische Deense 

nummerstempels (238 en 284) in 
gebruik, (afb. 6) 

Vanaf 1888 kwamen er stempels in 
gebruik die de plaatsnaam in gro
tesk schrift vermelden samen met 
de datum al dan niet met jaartal. 
Vanaf 1903 werden er meerdere 
kleine bijkantoren geopend op 
de daar voor in aanmerking ko
mende eilanden. De bijkantoren 
kregen een twee-ringsstempel 
met de plaatsnaam en in het mid
den segment een ster. Vanaf 1929 
moest de ster verwijderd worden. 
Deze stempels werden ster- of 
gekapte-sterstempels genoemd. 
(afb. ya+b) 
Uiteraard waren alle plaatsnamen 
in het Deens gesteld. Gezien in het 
licht van de sociale en culturele 
ontwikkeling van de doorsnee 
inwoner was dat ook niet zo 
verwonderlijk. De bovenlaag van 
de maatschappij bestond bijna 
geheel uit Denen. Zij die konden 
lezen en schrijven waren zo op 
de Deense manier van leven 
ingesteld dat men eigenlijk kon 
spreken van een tweedeling in 
de bevolking. Arm, en vaak anal
fabeet, dus de laagste klassen, 
of boven bemiddeld tot rijk en 
geletterd (in de Deense en vaak 
andere handelstalen). 
Na de tweede wereldoorlog, 
waarin de Faeröer door de Engel
sen, bezet werden (12 april 1940 
-16 mei 1945), veranderde er het 
een en ander. 

Oorlog 
Gedurende de oorlog waren er 
geen verbindingen tussen het 
moederland en de eilanden. Een 
Deense regering was er niet en 
dus ook geen Deense bemoeienis
sen. De eilandbewoners moesten 
veel dingen improviseren. Dit 
lukte eigenlijk zeer goed en men 

proefde iets van onafhankelijk
heid. De vissersvloot begon 
de eigen, tot op dat moment 
verboden, vlag te voeren en er 
werden met Engelse hulp eigen 
bankbiljetten gedrukt. De eerste 
luchthaven werd aangelegd op 
heteilandVagar. 
De postzegels waren wel Deens 
en deze bleven dan ook de hele 
oorlog frankeergeldig. Ook in deze 
periode werden er Deense zegels 
overdrukt om aan bepaalde veel 
gebruikte tarieven te kunnen vol
doen. Deze tarieven volgden ook in 
deze periode de Deense tarieven. 
Men had gezien hoe IJsland zich in 
1944 onafhankelijk had verklaard 
en velen bliezen het idee van onaf
hankelijkheid en zelfstandigheid, 
wat een van de drijfveren van de 
Vikingen was, nieuw leven in. Men 
moet niet vergeten dat veel bewo
ners zich meer met de Ijslanders of 
Noren verbonden voel(d)en dan 
met de Denen. (afb. 8) 
Nadat er in 1946 wederom een 
onafhankelijkheidsbeweging 
in de bevolking vruchteloos 
afscheiding had trachten te 
bewegen kregen de eilanden in 
1948 eindelijk een vorm van intern 
zelfbestuur. 
De taal werd erkend, het Faeröes 

(wat meer gerelateerd is aan het 
IJslands en het oude Noors dan 
aan het Deens) en ze kregen een 
eigen vlag. (afb. 9) 
Echter, veel bestuurlijke 'beslom
meringen' bleven bij het oude. In 
1955 werd er wederom getracht 
een grotere onafhankelijkheid 
te bewerkstelligen maar ook dit 
maal redde men het met. 
In 1962 werden de Deense 
poststempels vervangen door 
stempels waarin de plaatsnamen 
in het Faeröes waren gespeld. Zo 
veranderde Straender in Strendur 
en Kvalbo werd Hvaiba en EJDE 
werd EIDI. (afb. loa+b) 

Twee talen 
De Deense taal is officieel nog 
steeds een van de twee talen die 
op de eilanden gesproken worden 
maar speelt in het gewone leven 
bijna geen rol meer. 
Eindelijk werden er in 1976 onder 
druk vanuit de bevolking en van
uit de Deense politiek besloten om 
de Faeröer een grotere vorm van 
autonomie en identiteit te geven. 
Dit uitte zich onder meer in het 
toestaan van een eigen postadmi-
nistratie. 
Waren er in de periode voor 30-
01-1975 Deense zegels in gebruik 

l Afb. 6. De beide 
' nummerstempels. 

Afb.sa*b. Twee zegels uitgegeven ter gelegenheid 
van de Unie van Kalmar 

Afb. 7a*b. Twee 
briefstukjes, een met 

sterstempel KOUEFJORD 
de ander met uitgeslepen 
sterstempel FUQLEFjORD. 

Afb. 8 Engelse 'bezettingstroepen' op oefening ergens op 
de eilanden en spelend met kinderen in een straat 

Aß. 9. De vlag van de Faeröer. 
: F0ROYAR 160 



Afh.ii. Zegels uitgegeven ter gelegen
heid van 100 Jaar volkshogeschool op de 

Faeroer. 

Aß. 12. Een luchtpostbrief van 
Toftir 24-03-1995 naar België. 

Het gebruikte zegel heeft 
als motief de 'Macrosteles 

Alpmus' een op de 
eilanden voorkomende 

sprinkhaanachtige. 

4^!^5!7oEfeSra/'Ämnen (ïhorsjhavn 
gefrankeerd met een zegel van 5 en de 2 
ere noodopdruk zegel, totaal 7 ere. Deze 

overdruk werd gebruikt in de periode van 13 
t/m 24 januari 1919. 

Afb 14. Briefstukje met het 20 ere zegeltype Karveel, uitgegeven op 25-10-1940 in Denemarken 
onder de Duitse bezetting en gebruikt op de Faeroer 20-01-1943 onder Britse bezetting. 

Afb 15 Souvenirvelletje met de roeiboot Skopun waarmee m de 19e eeuw de post van eiland 
naar eiland werd vervoerd, het in 1906geopende postkantoor van Thorshavn en Simun Pauli 

Poulsen een markante landspostbode. 

op de eilanden en golden er de 
normale Deense tarieven, na deze 
datum kwam daar een drastische 
verandering in. De eerste 'eigen' 
postzegels verschenen op 30 ja
nuari 1975. Echter lag de zeggen
schap over uitgiftebeleid en ta
rieven nog voor honderd procent 
bij de Denen. Pas op 1 april 1976 
kregen de Faeroer hun eigen post-
administratie en konden ze hun 
eigen tarieven vaststellen. Vanaf 
die datum is de postadministratie 
dus geheel in eigen handen en 
worden er postzegels uitgegeven 
die veelal betrekking hebben met 
gebeurtenissen die zich afspelen 
op de eilanden zelf. (afb. 11) 
Ook de Flora en fauna (afb. 12) 
van de eilanden alsmede kunst, 
geschiedenis en culturele uitin
gen, sagen en folklore vinden we 
terug op de zegels en in de stem
pels. Deze prachtige zegels zijn 
alleen al een reden om dit jonge 
postzegel land te gaan verzame
len. Voor die verzamelaar die zich 
wat meer in de postale historie wil 
verdiepen is er volop te genieten. 

Postgeschiedenis 
Om enkele aspecten te noemen: 
Ruim tachtig jaar Deense zegels 
met poststempels, eerst, in het 
Deens en later in de eigen taal, het 
Faeröes. De grote verscheidenheid 
van sterstempels 

(afb. 13) al of niet met verwijder
de ster. De noodopdrukken 
(afb. 14) die vlak na de eerste 
en in het begin van de tweede 
wereldoorlog de ontstane 
zegelschaarste moesten opvan
gen. Door de afgelegen positie 
werd alle post per schip aan- en 
afgevoerd. Dit levert veel leuke 
scheepspost stukken op. 
En dan hebben we het natuurlijk 
nog niet gehad over de diverse 
posttarieven die verzameld kun
nen worden. 
Wist u dat er tijdens de tweede 
wereldoorlog op de door de 
Engelse troepen bezette eilanden 
postzegels gebruikt werden die 
in het door de Duitsers bezette 
Deense moederland werden 
gedrukt en waren uitgegeven? 
Deze zegels werden met Duitse 
toestemming via de UPU in Bern 
aan de eilanden gezonden. 
Op 1 april 2001 werd er een velletje 
uitgegeven ter viering van het feit 
dat de post 25 jaar eigen zegels 
uitgeeft, (afb. 15) 
Heden ten dagen zijn de Faeroer 
een redelijk welvarend groepje 
eilanden met een autonome status 
binnen het Deense koninkrijk. De 
economie is nog wel sterk afhan
kelijk van die van Denemarken. 
Een echte onafhankelijkheid is dan 
ook voorlopig niet te verwachten. 
Hoewel er de laatste tijd weer flink 

gesproken wordt over een eventu
ele op handen zijnde afscheiding 
denk ik dat de financiële afhan
kelijkheid wederom een te groot 
struikelblok blijken te zijn. 
Ondanks dat het bij Denemarken 
hoort zijn de Faeroer geen lid van 
de Europese unie. En dat vinden 
de meeste bewoners eigenlijk wel 
goed zo. 

Enige interessante links met 
betrel(l(ing tot de Faeroer 
http://www.faroeislandssc.org/ 
De website van de Faroe Islands 
Study Circle in Engeland. 
www.stamps.fo/ De website van 
POSTA STAMPS de Foroyar post 
http://www.framtak.com/ Waar 
je veel te weten kan komen over 
deze eilanden groep. 
http://www.faroeislands.com/ 
Ook veel wetenswaardigeden. 
http://www.noer.com/faroe/ 
Geoffrey Noer's homepage. Een 
verzamelaar van Feroyar postge
schiedenis. 
http://www.prostamps.de/ Een 
overzicht van de stempels ge
bruikt in de Deense periode. 
http://redhost.it/Filatelia/Fa-
roe Home/Home.html De home
page van een Italiaanse Foroyar 
verzamelaar. 
En uiteraard is er ook veel op Wiki-
pedia over deze eilandengroep te 
vinden. 

Literatuur 
Stamps and story of the FAROE 
ISLANDS.doorD. Brandt. ISBN 
9979-9194-4-2. 
Feeroernes interimitiske frigerel-
sesmidler 1919, door K. Hopballe 
en S. Rils. ISBN 87-981294-5-7. 
Fffiroernes postale forhold under 
anden verdenskrig, door K. Hop
balle. ISBN 87-981294-6-5. 
Fasreske Frimaerker, door K. 
Hopballe & K. D. Nielsen. ISBN87-
981294-3-0. 
Postal Rates (1870-1976), door B. 
Flack. En de diverse aanvullingen. 
Danske Forsendelser 1875 - 2003, 
door N. H. Bundgaard. ISBN 87-
7012-370-5. 
An introduction to the Postal 
Hitory of Denmark 1624-1950, door 
D. Cornelius. ISBN 0-9545207-0-X. 
The Faeroe Islands Topographic 
Atlas, Door R. Guttesen. ISBN 87-
742i-95'-0-
Verder de diverse Scandinavië 
catalogi, AFA, DAKA en FACIT. 

Leest u ook eens "de sage van 
Akraberg uit "De Friesche sagen" 
van Theun de Vries. 

http://www.faroeislandssc.org/
http://www.stamps.fo/
http://www.framtak.com/
http://www.faroeislands.com/
http://www.noer.com/faroe/
http://www.prostamps.de/
http://redhost.it/Filatelia/Faroe
http://redhost.it/Filatelia/Faroe


irlmlii 
ter gelegenheid van öOjaarZHPV 

Gespecialiseerde handelaren aanwezig: 
- partijtjes, brieven/poststukken, thematische 

postzegels, algemene postzegels 
- groot aanbod persoonlijke zegels en persoonlijk . , 
zegel ZHPV 

- veel "dubbeltjesboeken" en postzegelberg 
- filatelistische presentaties in de ochtend en de middag" 
- gratis loterij met extra mooie prijzen 
- verrassing voor de jeugd 

*) Vanaf Centraal Station: _ ^ 
HTM-RandstadRail lijn 4 tot halte Meppelweg/ CSIA 
Dedemsvaartweg.Daarna circa 6 minuten lopen. 
Vanaf Station Hollands Spoor: 
HTM tramlijn 9 naar station Den Haag Centraal 
en daar overstappen op RandstadRail lijn 4. 
Zie verder hierboven. 

^ mtm mD'OSlM 'iiyCM? 

leer info: www.zhpv.nl 

SBS Bridgehome 
Kerketuinenweg 2, 2544 CW, Den Haag 

Gratis toegang | Gratis parkeergelegenheid | Makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer *) 
Sponsor: Stichting GSE: Gezamenlijke Stuurgroep Evenementen Filatelie 

O S T Z E G E L 
A R T 1 J E N Koop online of be 

postzegels.com 
(Dit zijn partijen geprijsd van 5,- tot 100,- euro) 

Ter gelegenheid van hei SO-jarig jubileum van de ZHPV 
zal de Postzegel Partijen Centrale met een grote stand op de beurs 
aanwezig zijn.Wij liebben op die zondag een speciale feestaanbieding. 

We wensen de ZHPV nog vele jaren toe! 

Postzegel Partijen Centrale 
Piet Heinstraat 112, 2518 CIVI Den Haag 
Tel: 070-362 52 63 Fax: 070-362 54 15 

E-mail: admin@postzegels.com Website: www.postzegels.com 

http://www.zhpv.nl
http://postzegels.com
mailto:admin@postzegels.com
http://www.postzegels.com


Faeröer 
een spannend land 
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men het bruisen van de wereldzee en het krijsen van de 
zeevogels 

Tijdens winterstormen is het gieren van de branding 
oorverdovend De lucht proeft zout en ruikt naar 

zeewier 

In dat opzicht kan er geen twijfel ovei bestdan dat het 
landschap de mensen vormt in de kunst' vooral sinds 

de romanbek esn centraal thema in de kunst werd Op de 
Faeroer is in het laatste kwart van de 19e eeuw de natuur 
en het landschap het overheersende motief geweest 
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Een selectie van nieuwe postzegels in 2013 
t 

Boot van de Faeróer 
Zeevruchten 
S.A. Kierkegaard 1813-2013 
SEPAC 2013: lammetje 
Europa 2013: postvoertuigen 
Bruine rat en huismuis 
Kunst van Olivur vi9 Neyst 
Het Kerstevangelie I "^ 
Het Nordafar-Station in Groenland 
Automaatzegels 2013: Troll 
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YURI ZAG EENS... 

DANNY JIMMINK TE HEERHUGOWAARD 

Nou, ze waren niet als eieren zo 
groot, maar wel met een diameter 
van 236 mm, kortom; hij zag 
turnringen hangen (afb. 1). Nu 
denkt u wellicht meteen aan 
onze Yuri van Gelder, voormalig 
wereldkampioen ringen (2005) 
en Europees kampioen (afb. 2), 
in 2005,2008 en 2009, om ver
volgens een foutje te maken met 
ander poeder dan het gebruike
lijke magnesiumcarbonaat om de 
handen stroef te maken. 
Maar laten we bij de eerste turn
Yuri beginnen; Yuri Titov. Hij 
kwam in de jaren vijftig en zestig 
van de vorige eeuw uit voor de 
SovjetUnie, behaalde met het 
team diverse gouden plakken en 
op ringen goud bij de WK's van 
1958 en 1962. Titov was voorzitter 
van de Federation International 
de Gymnastique (FIG) van 1976 tot 
1996 en nu voorzitter van de Rus
sische turnbond (afb. 3). 

Natuurlijk, bij Yuri en turnen denken we 

uiteraard direct aan 'onze' Yuri: Yuri van Gelder. 

Dat er meerdere Yuri's iets met turnen hebben 

verhaalt Danny limmink in dit artikel over het 

onderdeel ringen. 

Meest tot de verbeelding spreken
de ringenturner met de naam Yuri 
is de Italiaan Yuri Chechi die in de 
negentiger jaren van de vorige 
eeuw maar liefst 4 maal Europees
en 5 maal wereldkampioen werd. 
In 1996 behaalde hij zijn enige 
olympische titel, in 1992 was hij 
namelijk geblesseerd. Hij was één 
van de vlaggendragers bij de 
Olympische Spelen van 2004 in 
Athene en ramde in zijn indruk
wekkende ontblote bovenlijf met 
een hamer op een aanbeeld bij 
de openingsceremonie van de 

Winterspelen 2006 in Turijn. 

SCHOMMELTOESTEL 
Het was niet de meest bekende 
turngoeroe, genaamd Friedrich 
Ludvig Jahn (afb. 4), die een 
aantal andere turntoestellen als 
paard voor voltige, brug met 
gelijke leggers en de rekstok op 
zijn naam schreef, maar één van 
zijn leerlingen: Ernst Wilhelm 
Bernard Eiselen (17921846). Hij 
introduceerde in 1842 de ringen 
als schommeltoestel en de eerste 

oefeningen op turngebied waren 
dan ook zwaaiende (afb. 5). 
Het WK in 1938 was overigens de 
laatste keer waar de vrouwen 
ringenzwaaien binnen het FIG 
verband mochten uitoefenen. Dat 
wil niet zeggen dat er niet meer 
wordt gezwaaid, ondanks de ge
varen welke hieraan vastkleven. 
In schoolverband wordt het nog, 
vaak onder ongediplomeerde 
leiding, gedaan en verder staan 
de Zwitsers er om bekend. Tijdens 
de diverse Zwitserse turnfestivals 
(afb. 6) en de om de vier jaar 
gehouden Wereld Gymnaestrada's 
zijn zij het die aan wel 6 tot 8 
ringenstellen, klassikaal uitge
voerde oefeningen voorschotelen 
(afb. 7). 

STILLE RINGEN 
Maar de meest bekende vorm van 
ringenturnen is het werk aan de 
zogenoemde 'stille ringen' door 
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mannen met schouderpartijen 
die ongeveer net zo breed zijn 
als zij lang zijn (het zijn immers 
meestal kleine gedrongen types 
die excelleren) en met biceps als 
staalkabels. 
Nu heeft u wellicht voor de eerste 
maal kennis gemaakt met ringen 
in een gymzaal die vanuit het 
plafond (afb. 8) leken te komen 
of zelfs in een nog eerder stadium 
in de speeltuin (afb. 9) met van 
die koude ijzeren dunne ringen. 
Wedstrijdringen echter zijn van 
een heel ander kaliber. Ze hangen 
op een hoogte van 275 tot 310 cm 
in een stabiel frame (afb. 10A), 
met een dubbele katrolverspan
ning getuid (afb. 10B) en met 
spanschuiven (afb. 10C) komt 
het geheel van 146 kilo verder 
muurvast en stabiel te staan. De 
ringen zelf zijn van gelaagd hout 
en tussen de ringen en de touwen 
zit nog een stuk leer (afb. 10D) 

ter bescherming van die reeds ge
noemde biceps want anders kon 
het wel eens een bloederige boel 
worden als die langs de kabels 
zouden schuren. 
Het geheel dient FIGgecertifi
ceerd te zijn alvorens het op inter
nationale wedstrijden ingezet kan 
worden en het is de Nederlandse 
firma janssenFritsen uit Helmond 
die de toestellen vaak mag leve
ren voor EK, WK en OS (afb. 11). 

WEDSTRIJDORGANISATIE 
Voordat turners op Olympisch 
niveau mogen uitkomen moeten 
zij wedstrijdgerechtigd zijn. Dat 
houd in dat zij lid moeten zijn van 
een vereniging die aangesloten is 
bij de nationale bond die op zijn 
beurt weer erkend dient te zijn 
door de FIG (afb.iz). Die orga
nisatie is namelijk op haar beurt 
weer de enige door het IOC (In
ternationaal Olympisch Comité) 

erkende turnbond. Als aan die 
voorwaarde is voldaan maakt de 
turner, na uren aan training (afb. 
13) en via diverse selectiewed
strijden binnen zijn eigen bond 
(afb. 14), kans te worden inge
schreven als lid van een nationaal 
team, of als individuele turner op 
zijn specialisme voor het grotere 
werk zoals WK en OS. 
Dat grotere werk staat onder 
auspiciën van de FIG die bij WK's 
(afb. 15) een nationale bond 
de organisatie in handen geeft 
welke dan een geschikte ac
commodatie regelt, huisvesting 
voor deelnemers, juryleden en 
niet te vergeten een leger aan 
bobo's, transport van en naar 
vliegveld, hotels, perscontacten 
etc. Bovendien wordt uit de eigen 
ledenbestanden een groot aantal 
vrijwilligers (afb. 16) opgetrom
meld om tijdens de week die een 
WK doorgaans in beslag neemt 

ervan verzekerd te zijn dat allerlei 
klussen verricht zullen worden. 
Kortom: al het organisatorische 
werk komt voor rekening van de 
organiserende turnbond. Dat is 
ook het geval bij de Olympische 
Spelen, met dat verschil dat dan 
het IOC de stad aanwijst waar de 
wedstrijden zullen plaatsvinden. 
Voor wat betreft het technische 
gedeelte blijft de FIG verant
woordelijk. Zij nodigen voor 
het mannenturnen middels hun 
'technisch comité heren' de 
gebrevetteerde juryleden uit, 
maken een sponsorovereen
komst met de leverancier van de 
t i jd en puntenregistratie (afb. 
17) en kiezen welke fabrikant de 
turntoestellen beschikbaar mag 
stellen. Die laatste kan vol aan 
de bak want naast de 6 toestel
len voor de heren komen er daar 
ook nog eens 2 voor de dames bij 
waarvoor diverse malen het po
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dium moet worden omgebouwd. 
Maar vergis u niet: er dienen ook 
nog een aantal zalen met exact 
dezelfde toestellen ingericht te 
worden als training en warming
up locatie. 

STARTEN MAAR 
De ringen zijn in de zogenoemde 
Olympische 6kamp het 3e toestel 
en voordat de turner zich daaraan 
laat hangen door zijn trainer, zal 
hij eerst zijn turnleertjes en pols
ondersteuning (afb. 18) omdoen 
om respectievelijk zijn handen 
te beschermen tegen blaren en 
de centrifugale krachten zoveel 
mogelijk op te vangen. Dan gaat 
hij zijn handen insmeren met 
magnesium (afb. 19) vaak zelf 
meegenomen en niet zelden 
vermengd met honing en vervol

gens groet hij de jury. 
Een beetje zichzelf respecte
rende ringenturner zal doorgaans 
starten door te 'kantelen' van 
hang naar breedtesteun of nog 
zwaarder naar de 'zwaluw' (afb. 
20+Z1). Het is weliswaar gebrui
kelijk dat wanneer een turner 
voor de ie keer een nieuw element 
turnt op een WK of OS dat dat ele
ment zijn naam krijgt, maar dat 
is bij de 'zwaluw' niet het geval. 
Die benaming komt vanwege het 
raakvlak in de houding van een 
zwaluw en het element welke de 
turner tussen de ringen uitvoert. 

ZWAAIEN 
De FIG heeft in de nieuwe 
2013versie van de 'Code de 
Points' bepaald dat het turnen 
van oneindig veel krachtele

menten achter elkaar, ingedamd 
moet worden door middel van 
zwaaielementen. Die gaan vaak 
door of tot handstand, maar ook 
de 'rollen' (een soort van koprol 
maar dan dubbel) tussen de 
ringen worden hiervoor door de 
turners ingezet. De groepen heb
ben ook een drastische wijziging 
ondergaan omdat zwaaien tot 
handstand (afb. 22) of krachtele
ment nu in 2 aparte groepen zijn 
ingedeeld. De code kent totaal 5 
groepen: kip en zwaaielementen, 
zwaaien tot handstand, zwaaien 
tot krachthoudingen, krachte
lementen en houdingen, en de 
afsprongen. De turner moet uit 
alle groepen iets tonen en mag 
niet meer dan 3 krachtelementen 
achtereen turnen die wel elk 2 
seconden aanhouden en moet 

bij herhaling van bijvoorbeeld de 
breedtehang (afb. 23) dit in een 
ander element laten zien dan de 
eerste keer. 

POWERRRR 
Door deze nieuwe regels wil de FIG 
de essentie van het ringenturnen 
weer terugbrengen: een combi
natie van zwaaien én kracht. In 
de afgelopen jaren werden wel 
series van 4 tot 5 krachtelementen 
achtereen geturnd en dat werd 
wat te gortig. Ringenturners 
trainen zeker niet alleen aan 
de ringen, heel veel tijd wordt 
besteed aan krachttraining om die 
indrukwekkende elementen uit 
te kunnen voeren en dat lukt nu 
eenmaal niet met spinazie alleen 
(afb. 24). Een hoeksteun al dan 
niet gespreid (afb. 25) mag dan 
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slechts wat buikspieren vragen, 
een bovenbalans (afb. 26) wordt 
al een ander verhaal om over de 
reeds gememoreerde zwaluw 
maar te zwijgen. Bij de OS in Rome 
1960 baarde de Sovjetburger 
Albert Asarjan nog opzien door 
in de breedtehang ook nog eens 
even naar links en naar rechts te 
wenden (afb. 27). Die frontale 
breedtehang wordt nu slechts 
gewaardeerd als een B-element 
(0,20 punt) en doe je hem onder
steboven (afb. 28) dan wordt het 
een C en geven ze je een tiende 
punt meer. Zelfs de 'zwaluw' is 
niet meer dan 0,40 punt waard, 
tenzij je die turnt door bij aanvang 

van de oefening met een gestrekt 
lichaam te kantelen tot 'zwaluw'. 
In dat geval is het het hoogst haal
bare op de ringen een F-element 
en goed voor 0,60 punt. 

GAME OVER 
Als de wedstrijd voorbij is komt 
uiteraard ook nog de traditionele 
prijsuitreiking. Niet zichtbaar 
voor het publiek, maar turners 
kunnen op de grotere wedstrij
den zakken vol met prijzengeld 
verdienen (afb. 29) en soms is de 
vreugde zo groot dat huldigingen 
plaatsvinden bij terugkomst in ei
gen land. Voor de Chinees Li Ning 
was dat het geval toen hij als ie 

Chinese turner ooit gouden Olym
pische medailles scoorde in 1984 
en u raadt het al: ook aan de rin
gen. Bij thuiskomst wachtte hem 
een ware tickertape parade op 
z'n Chinees (afb. 30) en in 2008 
was hij nog te zien als de atleet 
die 'lopend' langs de bovenkant 
van het 'vogelnest' het Olympisch 
vuur ontstak. Kunnen wij begin 
oktober van dit jaar tijdens de 
WK turnen in Antwerpen onze 
eigen Yuri van Gelder als nieuwe 
wereldkampioen ook met zo'n pa
rade inhalen? Ik zou er maar niet 
teveel op rekenen, ik denk dat het 
voor Yuri met recht 'game over' is 
als het om titels gaat. 

BRONNEN 
Deutsche Turnfeste uitg. DTB -
Limpert Verlag 
FIG-Code of Points 2013 
Hans van Zetten - turncommen-
tator NOS 
Programmaboekjes turnen EK, 
WK, OS periode 1964-2011 
Schwelzeriches Turnverband -
Aarau 
Foto klassikaal ringenturnen; 
Peter Friedli 

WK ANTWERPEN 
Dicht bij huis van 30 september 
t/m 6 oktober in het Sportpaleis 
Deurne - Antwerpen voor zowel 
vrouwen als mannen. De ringenfi-
nale staat gepland voor zaterdag 
5 oktober om 16.35 i-iLir. Zie verder; 
www.antwerpaymnastics2on.com 

Brabantse Ruilbeurs 
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(advertorial) 

PostzegelshoLJU 

POSTEXlSjaar 
Hpeldoorn 

AART VAN SOEST, AMERSFOORT 

NVPV 
In het verleden organiseerde de Koninklijke 
Bond van Filatelistenverenigingen -toen nog 
Nederlandse in plaats van Koninklijke- regel
matig grote nationale en internationale post
zegeltentoonstellingen zoals Amphilex 67 en 
77 in de Rai te Amsterdam en Filacento84, Fila-
ceptSS en Fepapost94 in het Congresgebouw 
te Den Haag. Aan het einde van de vorige eeuw 
wilde de Bond weer een grote tentoonstelling 
organiseren maar de enorme prijsstijgingen 
bij de grote tentoonstellingsruimtes in het 
westen van het land maakte het onmogelijk 
om dit soort tentoonstellingen financieel rond 
te krijgen. De Nederlandsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars (NVPV) heeft toen aan
geboden om het initiatief te nemen om deze 
tentoonstellingen voor de toekomst te behou
den. Voorgesteld werd om jaarlijks de Postex 
te organiseren, een filatelistlsch evenement 
voor het hele gezin. Om dit plan financieel te 
realiseren is de Gezamenlijke Stuurgroep Eve
nementen (GSE) opgericht. In deze stuurgroep 
participeren de Nederlandsche Vereeniging 
van Postzegelhandelaren (NVPH), PTT-Post -de 
huidige PostNL- en de Nederlandse Bond van 
Filatelistenverenigingen -de huidige KNBF-. 
De NVPV nam de jaarlijkse organisatie van de 
Postzegelshow voor haar rekening. De eerste 
Postex postzegelshow vond plaats in de Ame-
ricahal te Apeldoorn in oktober 1999. 

Veel postzegels 
De show bestaat mede uit een tentoonstel
lingsgedeelte, in het begin eigenlijk alleen een 
propagandatentoonstelling. Vanaf 2012 is de 

In oktober 1999 vond de eerste 

editie van de Postex plaats. Dit 

jaar dus voor de vijftiende keer, en 

vanaf het begin in de Americahal in 

Apeldoorn. 

tentoonstelling opgewaardeerd met de wed
strijd klasse 1. Er kan nu geëxposeerd worden 
in alle klassen. De NVPH neemt vanaf de eerste 
show deel met diverse handelarenstands met 
een breed en hoogwaardig assortiment aan 
filatelistische producten. Vanaf 2011 is er ook 
een aantal niet NVPH handelaren aanwezig. 
PostNL komt elk jaar met een verkoopstand en 
soms zijn er ook buitenlandse postadministra-
ties. Vanaf de eerste keer werd de 'Dag van de 
Postzegel' in Apeldoorn gevierd. 
Er bestaan al heel wat filatelistische Postex 
producten. De eerste, wat bedenkelijke, 
Postex-postzegel werd in 2001 uitgegeven in 
Suriname en wel ter gelegenheid van de 'Dag 
van de Postzegel' en in 2006 gaf de organi
satie de eerste persoonlijke postzegel uit met 
een waarde van € 0,39. Er wordt elk jaar een 
tentoonstellingscatalogus geproduceerd met 
informatie over de postzegelshow en diverse 
inhoudelijke fi latei istische artikelen, een ken
merk van de NVPV. 

Platform voor jubilea 
in 2002 vierde de "Studiegroep Duitsland" 
haar 15 jarig bestaan tijdens Postex. De jaren 
daarna zijn er elk jaar diverse verenigingen 
die in Apeldoorn hun jubileum vieren. Een 
geweldige aanvulling op het oorspronkelijke 
concept om jubilerende (gespecialiseerde) 
verenigingen een platform te bieden om hun 
jubileum te vieren met een tentoonstelling 
en/of een filatelistische dag en zichzelf te 
presenteren. 

Meer dan postzegels 
Postex wil de postzegelverzamelaar een plat
form bieden om jaarlijks bij elkaar te komen 
om actief te zijn met hun hobby. Daarom 
wordt er ook steeds van alles georganiseerd: 
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workshops, creatieve activiteiten met post
zegels, vergaderingen, postzegelpresenta
ties, taxaties, niet filatelistische activiteiten, 
presentaties van het Audio Visueel Centrum 
van de KNBF, jaarlijkse prijsuitreiking voor het 
'beste verenigingsblad' door het Maandblad 
Filatelie, verenigingspresentaties, enz. Ook 
wordt er altijd veel aandacht aan de jeugd 
besteed, speciaal in de 'junior Plaza'. Daar zijn 
altijd veel (gratis) postzegels beschikbaar voor 
de jeugdige bezoekers, maar ook voor de vol
wassen. De laatste jaren wordt er ook de 'Dag 
van de Aerofilatelie' gevierd, georganiseerd 
door vereniging 'de Vliegende Hollander'. 

De toekomst 
Postzegels vertellen iets over onze geschie
denis, onze ontwikkeling, onze cultuur en 
bijna alle aspecten uit onze samenleving. Dit 
maakt deze hobby ook zo interessant en het 
is en blijft zinvol om daarover te vertellen 
en te laten zien aan anderen. Elk jaar komen 
er zo'n 3000 bezoekers naar Apeldoorn wat 
bewijst dat Postex nog steeds springlevend 
is. Het is onze uitdaging om postzegelshow in 
de komende jaren nog meer te ontwikkelen 
tot het gezamenlijke jaarlijkse platform van 
filatelistisch Nederland waarin alle geledingen 
samenwerken. Bij deze nodigen wij dan ook 
iedereen uit zijn of haar ideeën kenbaar te 
maken en we zien u graag tijdens de 15e editie 
op 18,19 of 20 oktober in Apeldoorn. 
Meer informatie over Postex 2013 kunt u lezen 
in het komende Postex-themanummer van het 
Maandblad Filatelie, www.postex.nl, Face-
book/Twitter @postexapeldoorn. 

http://www.postex.nl
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Q Postzegels van Nederland en overzeese rijksdelen 
o, Éénmalig katern: Kortebalkstempels met 12uurs karakters 
Cl Postfris prijzen toegevoegd bij portzegels 
Q. Bijgewerkt met de nieuwe uitgaven van Nederland, 

Caribisch Nederland, Aruba, Curasao en Sint Maarten 
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INDIE IN 
EEN WOELIGE WERELD '̂̂  

HAN SI EM, CLEARWATER, VS 

Fin de siècle 
Met het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog werd een periode in 
de wereldgeschiedenis afgeslo
ten. Het/m de siècle, de jaren 
rond de eeuwwisseling vooraf
gaand aan de Oorlog, vormde een 
periode van bloei en welvaart, 
gevoed door een sterke ontwikke
ling van wetenschap en techniek. 
De frivool getinte belle epoque 
werd met de openmgssalvo van 
de Oorlog abrupt afgebroken. 
Tijdens de Oorlog bleek dat de 
wijze van oorlogsvoering achter 
was gebleven bij de technische 
vooruitgang en de toename van 
de vuurkracht. Dat leidde tot 
massale verliezen die zelfs nu nog 
onwezenlijk aandoen. De her
haalde, tactische tekortkomingen 
van de legerleiding, met enorme 
verliezen aan mensenlevens als 
resultaat, leidden tot afbrokkeling 
van respect voor gezag. Mede 
door sociale factoren braken 
revoluties uit. Na afloop van de 
Oorlog waren vier grote monar
chieën ten val gebracht. Na afloop 
kwam een vredesverdrag tot 
stand met bepalingen, waarvan 
de nawerkingen te merken zijn tot 
aan de huidige dag. 
Wat was van die dramatische 
ontwikkelingen te merken in het 
verre (en vredige) Nederlands-
Indië? In dit artikel wordt een 
indruk gegeven hoe enkele 
denkbeeldige postbeambten in 
de neutrale Nederlandse kolonie 

Van keizerrijk tot Weimarrepubliek: 

Correspondentie uit Duitsland vóór, tijdens en na 

de Eerste Wereldoorlog (1908 -1923) 

de wisselende situaties konden 
aflezen aan de binnenkomende 
post uit Duitsland die hun handen 
passeerde. 

Post uit het Duitse keizerrijk 
Na Nederland was Duitsland het 
land waarmee Indië het meest 
correspondeerde. In 'Filatelie' is 
in het verleden een artikel aan de 
correspondentie met het Duitse 
keizerrijk gewijd'. Daarin kwam 
de belangrijke rol van Duitsland 
naar voren in het leveren van 
talrijke (gebruiks)producten. 
Voor prijslijsten van juweliers 
en abonnementen op medische 
tijdschriften kon men terecht in 
Berlijn. Voor de aanvoer van che
micaliën en/of geneesmiddelen 
had een apotheek een leverancier 
in Ludwigshafen ter beschik
king. Een mijnbouwonderneming 
op Celebes onderhield contact 
met een natuurwetenshappelijk 
instituut in Frankfurt. Postzegel
verzamelaars correspondeerden 
met de firma's Senf en Friedemann 
in Leipzig. In deze stad waren voor 
de muziekliefhebbers ook enkele 
bekende uitgevers gevestigd van 
pianomuziek. 

Aan de indertijd getoonde 
brieven en briefkaarten kan in dit 
artikel nog een Duitse pakket-
kaart worden toegevoegd (afb 
ia). Het pakket werd in 1908 door 
de Mitteldeutsche Gummifabrik 
Louis Peter in Frankfurt/Mam 
verzonden aan het handelshuis 
Salemba in Batavia. Een (mini) 
poster van 1899 laat de firma zien 
als een fabrikant van fietsbanden 
(afb 2). Later schakelde de firma 
over op de productie van auto
banden en aandrijfriemen. Uit de 
begeleidende douaneverklaring 
blijkt dat het pakket naar Batavia 
fietsonderdelen bevatte {Händel 
u. Padl für Velo). 
Interessant is de frankering op 
de keerzijde van de pakketkaart 
{afb ib). De gebruikte, regu
liere frankeerzegels tonen het 
heersende sentiment van het 
Duitse Keizerrijk. Nationalistische 
allegorische symbolen voeren de 
boventoon: voor de lage waarden 
Vrouwe Germania, allegorie voor 
Duitsland, voor de 2 Mk hoge 
waarde 'de Vereniging van Noord 
en Zuid'. Germania, nu als engel, 
voorzien van het onderschrift 
Seid Einig -Einig - Einig van 

Afh 2 Mmiposter (189s) van de Mitteldeut
sche Oummifabnk Louis Peter, fabrikant 

van fiets-handen en -onderdelen. 

Friedrich von Schiller. Schiller had 
in zijn toneelstuk Wilhelm Tell die 
woorden weliswaar gericht aan 
Zwitsers, maar een kniesoor die 
daarover viel. 
Die oproep voor Einigkeit was 
overigens wel nodig. Ofschoon 
Duitsland verenigd was onder de 
Keizer, bleven talrijke vorsten
dommen voortbestaan. De vors
ten 'waren geen onderdaan van 
het keizerrijk maar als soevereine 
vorsten met het keizerrijk verbon
den' I? (uitroep- en vraagteken 
voor mijn rekening). Sommige 
vorstendommen zoals Beieren, 
bleven hun eigen postwaarden 
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Afhi Brießaart (1914) uitgegeven ter gelegenheid van een samenkomst 
van Duitse vorsten in Kelheim Op de briefkaart zijn 23 wapens afgebeeld 

(exclusief het wapen van het Keizerrijk). 

uitgeven. In 1914 gaf Beieren een 
briefkaart uit ter gelegenheid 
van een samenkomst van Duitse 
vorsten in Kelheim (afb 3). De lijst 
van Duitse vorsten in het Duitse 
keizerrijk omvat 22 vorstendom
men'. Op de briefkaart zijn 19 
personen te onderscheiden en 23 
wapens (exclusief het wapen van 
het keizerrijk). 
Het strategische probleem voor 
Duitsland tijdens de Eerste We
reldoorlog was de oorlogvoering 
op twee fronten. Met de wijsheid 
van een maandagochtend 
voetbalexpert kan geconsta
teerd worden dat Duitsland de 
beste kans voor een beslissende 
overwinning miste in augustus 
1914 bij het uitbreken van de 
Oorlog'. Bij de voorbereidingen 
was met Oostenrijk-Hongarije 
min of meer afgesproken dat 
Duitsland zich zou concentreren 
op het westelijk front, terwijl 
Oostenrijk-Hongarije Rusland 
bezig zou houden tot Duitsland 
met Frankrijk afgerekend had. Na 
de Duitse inval van België hielden 
de Russen zich aan hun toezeg
gingen en vielen onverwacht snel 
Oost-Pruisen binnen. Toen het 
westelijk front daardoor vastliep 
in de modder van de loopgra
venoorlog was de kans op een 
beslissende doorbraak verkeken. 
Pas toen na het uitbreken van de 

Oktoberrevolutie van 1917 een 
apart vredesverdrag met Rusland 
tot stand kwam, verbeterde de 
strategische situatie voor Duits
land*. Voordat de Amerikanen, 
die inmiddels de zijde van de 
geallieerden hadden gekozen, 
massaal in Europa zouden wor
den ingezet, lanceerde de Duitse 
legerleiding m maart 1918 met de 
vrij gekomen troepen een wan
hoopsoffensief. Na aanvankelijke 
successen kwam het zogenoemde 
Ludendorff offensief echter tot 
stilstand en werden de Duitsers 
terug gedrongen. Op 11 november 
1918, om 11.00 uur, kwamen de 
gevechten aan het westelijk front 
tot stilstand. 

Post uit Duitsland tijdens 
de Oorlog 
Tijdens de Oorlog bleef Neder
land neutraal. Correspondentie 
van Duitsland met Indië was 
mogelijk maar nam in volume 
aanzienlijk af. Afgezien het 
verwerken van de reguliere, 
gecensureerde brieven verrichtte 
de Indische Post, ondanks de oor
log, incidenteel zelfs aanvullende 
diensten voor Duitse afzenders. 

De open envelop, geadresseerd 
naar Garoet met de handge
schreven routeaanduidinding 
'via Holland' (afb 4), is afkomstig 
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van een afzender in Pforzheim in 
zuidwest Duitsland. De franke
ring werd afgestempeld door 
deZensurstelle Emmerich. De 
envelop is tevens voorzien van 
een tweeregelig censuurstem-
pel Geprüft und zu befördern 
/Zensurstelle Emmerich. De 
frankering van 30 Pfennig is 
correct: 5 Pf drukwerk buitenland 
+ 25 Pf spoedbestelling. Het lijkt 
erop dat de open envelop naar 
het censuurbureau in Emmerich 
werd gestuurd voor censuur en 
verdere verzending naar Indiè. 
Aan de aankomststempels op de 
achterzijde van de envelop is te 
zien dat de spoed behandeling 
van Weltevreden naar Garoet één 
dag in beslag nam. 
Bijzonder is de brief die in 1915 
aangetekend en onder rembours 
van Stuttgart naar Menado 
werd verstuurd (afb 5). Het is"*' 
Würtembergse Legerkorps werd 
tijdens de Oorlog aanvankelijk 
ingezet in België en later in Polen. 
Een reserve eenheid bleef in 
Stuttgart gelegerd voor het 
handhaven van de orde. De brief 
toont stempels van de censuuraf-
deling en van het commando van 
de legereenheid. De 40 Pfg enkel-
frankering is voor 20 Pfg buiten
lands briefport + 20 Pfg aante-
kenrecht. Het roze etiket met de 
tekst 'Uitwisselingskantoor / 
SOERABAIA' houdt ongetwijfeld 

verband met de remboursverzen-
ding. Het te innen bedrag moest 
immers internationaal worden 
verrekend. Het etiket wordt in 
het handboek van Bulterman 
niet vermeld en blijkt bij verdere 
navraag uitermate zeldzaam^ De 
afzender is een postzegelhandel 
in Stuttgart. De te innen ƒ 25,77 
was voor die tijd een heel bedrag. 
Oorlog of geen oorlog: postzegel
verzamelaars bleven actief, ook 
in Menado! 

Post uit de Weimarrepubliek 
Eind oktober 1918 kwam de Duitse 
marineleiding op eigen houtje op 
het onzalige idee om de Duitse 
vloot uit te laten varen naar En
geland om een verrassingsaanval 
uit te voeren en 'heldhaftig ten 
onder te gaan'. De Duitse ma
trozen in de noordelijke havens 
hadden daar zo hun eigen ideeën 
over en kwamen op 8 november 
massaal in opstand. De rebel
lie sloeg over naar arbeiders en 
breidde zich snel uit naar Berlijn. 
Keizer Wilhelm II werd gedwon
gen af te treden en week uit naar 
Nederland. Op 9 november werd 
de republiek uitgeroepen, die 
later de Weimarrepubliek zou 
worden genoemd naar de plaats 
waar de Grondwet tot stand 
kwam. 
Een postbeambte in Indië kon 
uit de frankering van de brieven 

Einschreiben! Mt: ̂ uw FirfiMn< Redwitz, SMIgart 

Uitwlssellngskantoor 

SOERABAJA. 

Afb 4 Open envelop (1916), als spoed drukwerk uit Pforzheim naar Oaroet veronden met de 
handgeschreven routeaanduidinding 'via Holland'. Afstempeling en censuurstempel van de 

Zensurstelle Emmerich. 

Afb s Aangetekende brief onder rembours verzonden van Stuttgart naar Menado (1915) In 
Indie voorzien van een onbekend roze etiket 'Uitwisselingskarttoor / SOIRABAJA'. De 40 Pfg 

enkelfrankatuur betaalde voor 20 Pfg buitenlands briefport * 20 Pfg aantekenrecht 



^'--^T'T^I^^^.^I^. 
Aug. Bol ten 

Wm. Millei"i NMhtolger 

Afb 6 Brief, in juli 1922 verzonden van Hamburg naar Soerbaja De patriottische allegorieën 
in de reguliere frankeenvaarde zijn verdwenen en vervangen door een eenvoudige posthoorn. 

uit Duitsland direct opmaken 
dat er politiek wat veranderd 
was. Geen Germania of soortge
lijke patriottische allegorieën. In 
plaats daarvan een eenvoudige 
posthoorn die weer eens van stal 
was gehaald (afb 6). Misschien 
merkte de beambte ook op dat 
de frankering in juli 1922 niet 
meer in Pfennig maar in Marken 
werd voldaan, het teken van een 
beginnende inflatie. 
De Weimarrepubliek verkeerde 
vanaf de start in 1918 tot eind 1923 
vrijwel in een continue crisissitu
atie'. Er was een sterke oppositie, 
zowel van extreem links ais van 
extreem rechts. Bij het opstellen 

van het verdrag van Versailles 
werd Duitsland als de kwaaie pier 
beschouwd en verantwoordelijk 
gehouden voor het uitbreken 
van de oorlog. Veel historici 
vinden dat Duitsland te zwaar 
werd gestraft maar sommigen 
merken op dat de voorwaarden 
even hard zouden zijn uitgeval
len als Duitsland de Oorlog had 
gewonnen. Bij het uitbreken 
van de Oorlog dacht Duitsland 
deze te kunnen financieren door 
leningen. De verwachting was dat 
die afgelost zouden worden uit 
herstelbetalingen die na afloop 
van de oorlog zouden binnen 
komen. In plaats daarvan was 

het juist Duitsland dat veroor
deeld werd tot het betalen van 
enorme herstelbetalingen. In 
december 1922 werd Duitsland in 
gebreke verklaard. Het Rijnland 
werd door Frankrijk bezet zodat 
de betalingen in natura (kolen) 
konden worden voldaan. Om bui
tenlandse valuta te kopen werd 
steeds meer en steeds sneller 
geld gedrukt. 
Van de aangetekende brief, die 
op 31 augustus 1923 naar Medan 
werd gepost (afb 7a en 7b), is 
af te lezen hoe sterk de (hyper) 
inflatie in ruim een jaar was toe
genomen. De brief is gefrankeerd 
met 50.000 Mark. De groene 
sluitstrook verschaft inzicht over 
de achtergrond: Geöffnet auf 
Grund der Verordnung vom 
15. November (R.G.Bl. S. 1324). 
Die Postüberwachung erfolgt 
im Steuerinteresse und aus 
Wirtschaftlichen Gründen. / 
Reichsfinanzverwaltung, 11. Het 
ging dus om een deviezencon-
trole, ingegeven door economi
sche redenen. Terzijde: dergelijke 
stroken werden ook aangebracht 
op uitgaande post van Indië 
naar Duitsland (afb 8). De brief 
van Weltevreden naar München 
is voorzien van een soortgelijke 
strook, deze keer van wit papier, 
eveneens met een rond stempel 
van een Überwachngsstelle (dit 

keer van München in plaats van 
Frankfurt a/M). 
De brief die 6 weken later, op 19 
november 1923, werd verzonden, 
is gefrankeerd met maar liefst 
40 miljard Mark, het tarief van 12 
november voor een brief naar het 
buitenland' (afb 9). De franke
ring bestaat uit twee strips van 
10 postzegels van 2 miljard Mark. 
De postzegels zijn nauwelijks 
breed genoeg om de 2 met de 
9 nullen te omvatten. Was de 
brief een dag later gepost, dan 
zou het tarief voor buitenlandse 
verzending 80 miljard Mark 
geweest zijn. 
Het Biologisch Instituut op Helgo
land werd opgericht in 1892 toen 
Helgoland in Pruisische handen 
kwam*. Het Instituut was en is 
toonaangevend op het gebied 
van maritiem biologisch onder
zoek. Het begrip 'plankton' kwam 
uit dit Instituut voort. De brief is 
gericht aan de toenmalige direc
teur van 's Lands Plantentuin in 
Buitenzorg. Z)er\d.B.m Staatliche 
Biologische Anstalt auf Helgo
land op de voorgedrukte envelop 
is aangepast aan de naoorlogse 
situatie. Het lila ronde stempel 
Preuss. Biologische Anstalt auf 
Helgoland houdt nog vast aan 
de oorspronkelijke, vooroorlogse 
naam van het Instituut. 
Op 1 december 1923, kwam de 
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Afb ra en 76 Aangetekende brief, op 31 augustus 1923, die rum een jaar na de voorafgaande 
brief naar Medan werd gepost De frankering is omhoog gegaan van enkele Marken tot enkele 
tienduizenden Marken. De tekst op de groene sluitstrook legt uit dat het gaat om een deviezen-

controle, ingegeven door economische redenen. 

Afb 8 Uitgaande brief van Weltevreden naar München voorzien van een soortgelijke strook, 
maar nu wit Eveneens met verklarende tekst betreffende deviezencontrole. 
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Afb 9 Brief vaneen wetenschappelijk Instituut op Helgoland naar Buitenzorg (november 1923) De frankenng is in 6 weken 
opgelopen van tienduizenden naar miljarden Marken Was de brief een dag later gepost, dan zou het tarief voor buitenlandse 

verzending 80 miljard Mark geweest zijn 

hyperinflatie tot een eind Het 
tarief voor een buitenlandse brief 
was toen 300 miljard ofwel 30 
Pfennig m de nieuwe valuta: de 
Rentenmark ojReichsmark Van 
al die nullen konden er 12 weg
gestreept worden. Onze denk

beeldige postbeambte m Indiè 
merkte van deze verandering 
slechts dat zijn Duitse collega het 
zich op 6 december gemakkelijk 
had gemaakt. Geen omrekenin
gen of controle van opgeplakte 
frankering, slechts een eenvou

dig handstempeltje Taxe Per?ue 
(ajfb 10). Met de beëindiging van 
de hypermflatie, had de Weimar-
republiek een moeilijk probleem 
opgelost Grotere problemen 
zouden volgen.. 

^ t^ Literatuur 
' Siem, H Ansichtkaarten combi

neren met postgeschiedenis' 
Filatelie, oktober 2008, biz 670-675 

' Liste der Fürsten im Deutschen 
Kaiserreich Wikipedia Duitsland 
http //de wikipedia org/wiki/Lis-
te_der f%Ĉ %BCrsten_im_ Deut
schen Kaiserreich 

' Tuchman, B De kanonnen van au
gustus - De eerste oorlogsmaand 
van 1914 (Amsterdam, 1967) 

" Voor het verloop van de Eerste 
Wereldoorlog zijn verscheidene 
hoofdstukken van Wikipedia ge
raadpleegd 

5 Peroonlijke mededelingen Peter 
Storm van Leeuwen en Jan van den 
Berg 

' Voor de geschiedenis van de Wei-
marrepubliek en de hypermflatie 
zijn verscheidene hoofdstukken 
van Wikipedia geraadpleegd 

' Michel Deutschland Spezial 
' Biologische Anstalt Helgoland 

Wikipedia Duitsland http // 
de wikipedia org/wiki/Biologi-
sche_Anstalt_Helgoland 

Afb 10 Drukwerk wikkel naar Indie verzonden op 6 december 1923, enkele dagen na de monetaire hervorming Met het handstempeltje Taxe Pergue 
werd aangegeven dat de franker mg was voldaan 
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FILATELISTISCHE 

Opgaven voor deze rubriek 
In iiet novembernummer 
2013 (verschijnt 7 november 
2013) moeten uiterlijlc op 1 
oictober 2013 in liet bezit zijn 
van de redactie van 'Filate
lie', Postbus 7) 
3330 AA Zwijndrecht 
email: hillesum(5)filatelist.com 
Per email heeft de voorkeur! 

Attentie: graag alle evene
menten in IX per seizoen 
doorgeven. 

Voor opname onder het kop
je 'Ruildagen' moet u de vol
gende gegevens vermelden: 
datum, plaats, locatie, adres 
locatie, openingstijden 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 vin
den. De redactie aanvaardt 
geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in de 
evenement gegevens. Niet 
alle evenementen zijn gratis 
toegankelijk. Verder is het 
mogelijk dat postzegels een 
onderdeel vormen van het 
materiaal dat op de hieron
der vermelde beurzen wordt 
aangeboden. Wij adviseren 
u met klem om  en dat geldt 
dan vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
gelegen evenementen 
eerst even met de organisa
toren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

2729 september: 
Moskou, Rusland. Rossica 
2013. International Philatelic 
Exhibition, Congres Centre of 
the Chamber of Commerce 
and Industry. 
http://www.rossica.info/ 

28 september: 
Mijdrecht. Orote beurs en 
tentoonstelling. Vename
laarsvereniging De Ronde 

" Venen,Dr. J.v.d. Haarlaanó 
o 10.001s.00 uur, www.verza
'^ melaarsrondevenen.nl 
^ LeerBingum (Duitsland). 
«a DeutschNiederländischen 
* Tauschtag, Dorfgemein
t schaftshaus,Ziegeleistr. 15, 
^ 09.0015.00 uur. 
•^ T: 004949546346 

2829 september: 
Antwerpen (fi).Antwerp
fila, AntwerpExpo, |an van 
Rijswijcklaan 191, za: 10.00
17.00 uur, zo: 10.0016.00 
uur. 

29 september: 
Den Haag. Oroot postze
gelfeest, (tentoonstelling en 
beurs) 
SBS Bridgehome, Kerketuinen
weg 2,10.0017.00 uur. 
www.zhpv.nl 
18,19,20 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2013, 
Americahal, Laan van Erica 
50, vr, za: 10.0017.00 uur; zo 
10.0016.00 uur. 
www.postex.nl 
Breda. BOfilex 2013. Onze 
Lieve Vrouwelyceum, Paul 
Windhausenweg 11, vr.16.00
20.00 uur, za.10.0017.00 
uur, zo.11.0015.30 uur. 
www.pvbreda.nl 

2426 oktober: 
Sindelfingen, Duitsland. 
Internationale Briefmar
kenbörse, Messe, http:// 
www.briefmarkenmesse.de/ 
content/htmi/sindelfingen. 
html 

1925 november: 
Rio de Janeiro. Brasiliana 2013. 
www.brasiliana20n.net.br 

30 november /1 december: 
Venlo. Limphilex 42. 
Tentoonstelling cat. 2/3. acti
viteitencentrum Zaizershaof, 
Zaizerskampweg 64,5926 PL 
te HoutBlerick (bij Venlo). 
11:0018:00 uur/io:ooi7:oo 
uur, www.philavenlo.nl 

57 december: 
tAonatCO.Monacophil 2013, 
Musée des Timbres et des 
Monnaies, 11 Terrasses de 
Fontvielles. 
www.monacoph i Leu 

12 februari: 
Hilversum. Filatellebeurs, 
Dudok Arena, Arena 303. 
www.filateliebeurs.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

7 september: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2, t3.0016.00 uur. 
T: 0229582544. 
Hendrik Ido Ambacht. San
dino, Reeweg 79,12.0016.00 
uur. T: 0786814441 
Lisse. t Poelhuys, Vivaldis
traat 4,10.0015.30 uur. 
T: 0621485476 
dickschopman(5)gmail.com 
Meppel. Kerkelijk centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10.00
15.00 uur. T:o529432746 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13.0016.00 
uur. T: 0162 432738. 
ceespijpers(5)casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc. Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10.0015.00 
uur. T: 0297525556. 

8 september: 
AnnaPaulowna. Ontm. 
Centr. Veerburg, Sportlaan 21, 
09.3013.00 uur. 
T: 0224223029. 
Boxtel. Gemeenschapshuis 
De Walnoot, Reginahof 1, 
10.0013.00 uur. 
T: 0411673485. 
Venlo. Zalencomplex Limi
anZ. Kaidenkerkerweg 182b, 
10.0013.00 uur. 
T: 0773820064. 
Wijchen. De Globe, Brede 
school Het Noorderlicht, Roer
dompstraat 76,10.0013.00 
uur. T: 0246413608 of 024
6413355

12 september: 
Kloetinge. Amicitia, Schim
melpenninckstraat 14. 
T: 0113228562 
ecmOzeelandnet.nl 

14 september: 
AlmereHaven. O.S.G. De 
Meergronden, Marktgracht 
65,10.0015.00 uur. 
T: 036 5341427 
ellenslokkerOchello.nl 
Assen. Sporthal Peelo, 
Scharmbarg 31,09.3016.00 
uur. T: 0505033926 
De Bilt. USA en Canada Filate
le en LatijnsAmerica Filatelie, 

H.F. Witte, Henri Dunantplein 
4, to.ooi5.oouur. 
T: 0625240316. 
Dronten. Kerkcentrum Open 
Hof, De Zuid 2, (t/o bussta
tion), 13.3016.30 uur. 
T: 0321318934 
Elshout. Gebouw 't Rad, Kerk
straat 39,10.0013.00 uur. 
T: 0416 37 9919 
Gouda. Bernhardflathof
zaal Zorgcentrum, Koningin 
Wilhelminaweg 400,12.30
16.30 uur. T: 0182374230 of 
0611837028 
Hoofddorp. ANBOGebouw 
"De jeugd van Gisteren", 
Beemsterstraat 4,10.0016.00 
uur. T: 0654741761 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12.0016.00 uur. 
T: 0227542286. 
Leusden. De Til, Hamersveld
seweg 30,13.0016.30 uur. 
T: 0334943220. 
Maassluis. Zalencentrum jo
ningshof, Uiverlaan 20,12.00
16.00 uur. T: 0105916747 
secretarisvpmOgmail.com 
Zeist. Christelijk College Zeist, 
Graaf Adolflaan 4,10.00
15.30 uur. T: 0306300776 
www.primazegel.nl 

15 september: 
Alkmaar (Oudorp). Wijkcen
trum "De Oever", Amstelstraat 
1,10.0015.00 uur. 
T: 0725896190. 
www.postzeaelvereniaing
noordholland.nl 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat i6t, 09.0012.00 
uur. T: 0224298416. 
VegelZuid. Wijkgebouw 'De 
Golfstroom', Diemenstraat ia, 
09.3012.30 uur. 
T: 0413367786. 
www.verzamelbeursveghel.nl 

16 september: 
Deventer. Wijkgebouw Van 
Vlotenlaan 85,19.0022.00 
uur, www.deventerpostzegel
vereniging.nl 

17 september: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,13:3016:00 
uur. T: 0243584332. 
secretarisOnoviopost.nl 

19 september: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33. Vanaf 19.00 uur. 
T: 0455415088. 

20 september: 
Markelo. Socuruimte De 
Haverkamp, Stationsstraat 30, 
10.0015.00 uur. 
T: 0547363000 
Roermond. Wijkhuis Tege
larijveld. Schepen van Her
tefeltstraat 26a, 10.0013.00 
uur. T: 0475321179 

21 september: 
Aalsmeer. Het Parochiehuis, 
Gerberastraat 6,09.30
15.00 uur. T: 0297343885. 
www.postzegelverenigm
gaalsmeer.nl 
Bilthoven. Oost Europa ver
eniging, 'Vogelnest', Boslaan 
1,10.0016.00 uur. T: 0346
572593 (na 19.00 uur). 
Boskoop. "In de Stek", Put
telaan 148,10.0017.00 uur. 
T: 0182616946. 
jandezwijger(Stelfort.nl 
Diemen. Clubhuis De Schakel, 
Burg. Bickerstr. 46A, 10.00
16.00 uur. T: 0206942002. 
Schoonhoven. Verenigings
huis De Zilverstad, Nieuwe 
Singel 39,13.0016.00 uur. 
T: 0172216239. 
Veendam. Wijkcentrum 
Dukdalf, De Reede 1,10.00 uur 
16.00 uur. T: 0598626981 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum De Camp, De Bosrand 15, 
13.0016.30 uur. T: 0332863510. 

22 september: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6,09.00
12.00 uur. T: 0227542286. 
EttenLeur. De Nobelaer, A. 
van Berchemlaan 2,10.00
16.00 uur. T: 0306063944 
Veldhoven. Locatie: D'Ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 
09.3012.30 uur. postzegel
beursveldhoven@upcmail.nl 

23 september: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,19:0022:00 
uur. T: 0243584332. 
secretarisOnovlopost.nl 

28 september: 
Deventer. Wijkgebouw Van 
Vlotenlaan 85,10.0016.00 
uur, www.deventerpostzegel
vereniging.nl 
Dordrecht. Dordtse Postja
ger. De Gravenhorst Dubbel
dam, Vijverlaan 1002,10.00
16.00 uur. T: 0786140706. 
Kapelle. De Vroone, CD. Ver
eeckestraat 74,10.0017.00 
uur. T: 0113228562 
ecm (azeelandnet.nl 
Veenendaal. CSG Het Perron, 
Sportlaan 1113,10.0016.00 
uur.T: 0612960344 
Zwolle, jubal, Geert Groot
estraat 1,10.0015.00 uur. 
T: 0384216493. 

29 september: 
Echt. Café "De weegbrug", 
Stams Loperweg 10, Echt 
9.3012.00 uur. 
hotterbeekxOhetnet.nl 
Huissen. Cultureel centrum 
'D Brink', Brink 8,10.0015.00 
uur. T: 0263271979. 
Lichtenvoorde. Verzamel
beurs, "de Swite" van Schut
tersgilde "St. Swibertus", 
Hendrik Leemreizestraat 2, 
10.0016.30 uur. 
T: 0544375707. 
henkgrievmkohotmail.com 
■Isselstein. MPOkantoor, 
Energieweg 7,10.0016.00 
uur. T: 0306063944 

5 oktober: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13.0016.00 uur. 
T: 0229582544. 

http://www.rossica.info/
http://10.00-1s.00
http://www.verza'%5e
http://www.verza'%5e
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http://www.zhpv.nl
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http://www.pvbreda.nl
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http://www.philavenlo.nl
http://www.monacoph
http://www.filateliebeurs.nl
http://t3.00-16.00
http://www.oosterhouterpost.nl
http://secretarisvpmOgmail.com
http://www.primazegel.nl
http://www.postzeaelvereniaingnoordholland.nl
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http://www.verzamelbeursveghel.nl
http://www.deventerpostzegelvereniging.nl
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Heeze. Gemeenschapshuis 't 
Perron, Schoolstraat 48, vanaf 
12.00 uur. T: 040-2263192. 
Hendrik Ido Ambacht. San-
dino, Reeweg 79,12.00-16.00 
uur. T: 078-6814441 
Meppel. Kerkelijk centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10.00-
15.00 uur. 7:0529-432746 
Lisse. t Poelhuys, Vivaldis-
traat 4,10.00-15.30 uur. 
T: 06-21485476 
dickschopmancaigmail.com 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13.00-16.00 
uur. 1:0162432738. 
ceespi|pers(5)casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc. Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10.00-15.00 
uur. 1:0297-525556. 
Waalwijlc. Buurthuis :De 
Bloemenoord", 09.00-13.00 
uur. T: 0416-337982 

6 oictober: 
Heemskerlc. Kennemer col
lege, Plesmanweg 450,10.00-
16.00 uur. T: 06-54601303 
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, 
09.00-12,00 uur. 
T: 0226-452047. 
Rotterdam. Regardz Airport 
Hotel Rotterdam, Vliegveld
weg 59-61,10.00-16.00 uur. 
T: 030-6063944. 

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

12 oktober: 
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 39,10.00-13.00 uur. 
1:0416379919 
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 4,10.00-16.00 
uur. T: 06-54741761 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12.00-16.00 uur. 
T: 0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13.00-16.30 uur. 
T: 033-4943220. 
Maassluis. Zalencentrum |o-
ningshof, Uiverlaan 20,12.00-
16.00 uur. T: 010-5916747 
secretarisvpmcagmail.com 
Purmerend. Sporthal De 
Kraal, Zambezilaan 278,10.00-
16.00 uur. T: 050-5033926 
Winschoten. Gebouw S.V. 
Bvenburen, Tromplaan 86, 
9.30-15.00 uur. 
1:0597-592676/421497 

13 oktober: 
Anna-Paulowna. Ontm. 
Centr. Veerburg, Sportlaan 21, 
09.30-13.00 uur. 
T: 0224-223029. 
Boxtel. Gemeenschapshuis De 
Walnoot, Reginahof 1,10.00-
13.00 uur. T: 0411-673485. 
Tiel. USA en Canada filatelie. 
De Schakel, Scheeringalaan 
4a, 10.00-15.00 uur. 
7:06-25240316. 
Venlo. Zalencomplex Limi-
anZ. Kaldenkerkerweg 182b, 
10.00-13.00 uur. 
T: 077-3820064. 
Wijchen. De Globe, Brede 
school Het Noorderlicht, Roer
dompstraat 76,10.00-13.00 
uur. T: 024-6413608 of 
024-6413355. 

15 oktober: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,13:30-16:00 
uur. T: 024-3584332. 
secretarisOnoviopost.nl 

17 oktober: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33. Vanaf 19.00 uur. 
T: 045-5415088. 

19 oktober: 
Aalsmeer. Het Parochiehuis, 
Gerberastraat 6,09.30-
15.00 uur. T: 0297-343885. 
www.postzegelverenigm-
gaalsmeer.nl 
Appingedam. ASWA-ge-
bouw. Burg. Klauckelaan 16, 
10.00-16.00 uur. 
T: 0596-624394. 

Boskoop. "In de Stek", Put-
telaan 148,13.00-17.00 uur. 
T: 0182-616946. 
jandezwiiger@telfort.nl 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,10.00-16.00 
uur. T: 0184-415437 
Reeuwijk. Zalencentrum De 
Brug, Dunantlaan 1,10.00-
15.00 uur. T: 0172-216239 
jzirkzeeOziggo.nl 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum De Camp, De Bosrand 15, 
13.00-16.30 uur. 
T: 033-2863510. 

20 oktober: 
Diemen. Clubhuis De Schakel, 
Burg. Bickerstr. 46A, 10.00-
16.00 uur. T: 020-6942002. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,09.00-12.00 
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 35,10.00-16.00 
uur. T: 06-54741761 
Dordrecht. Dordtse Postja-
ger, De Gravenhorst Dubbel
dam, Vijverlaan 1002,10.00-
16.00 uur. T: 078-6140706. 
Katwijk. De Wiek, Fresiastraat 
19,10.00-15.00 uur. 
T: 071-5173995 
Nieuw-Roden, 't Dörpshuus 
Nij-Roon, Roderweg 86,10.00 
-16.30 uur. secretarisOfilate-
listenrodenleek.nl 

Roermond. Wijkhuis Tege-
larijveld. Schepen van Her-
tefeltstraat 26a, 10.00-13.00 
uur. T: 0475-321179 

VEILINGEN 

3 , 4 , 5 oktober: 
Amstelveen. Veiling 
Corinphila. T: 020-6249740. 
www.corinphila.nl 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 
2518 AD 's Gravenhage 
T: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag 10-17 uur, zaterdag, 
zondag en feestdagen 12-17 
uur. Gesloten op maandag, 
Koningsdag, 25 december en 
1 januari. Museumjaarkaart 
gratis. 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u - alleen op 
afspraak - origineel materiaal 
uit het depot postwaarden 
bestuderen en bezichtigen. 
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), 
salon du timbre 2010 

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

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

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

Betaling geschiedt natuurlijk ä contant, (desgewenst per bank of giro) 

Eventueel bezoek aan huis. 

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

http://www.oosterhouterpost.nl
http://ecmOzeelandnet.nl
http://secretarisOnoviopost.nl
http://www.postzegelverenigm
http://gaalsmeer.nl
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http://www.corinphila.nl
http://www.muscom.nl
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100 JAAR 
VREDESPALEIS' 
Dio Glaudemans, 's-Hertogenbosch 

(lid van P06.P0, LWA) 

Gebruik van dienstzegels 
Op 1021947 werd een serie 
dienstzegels uitgegeven met de 
opdruk in goud "Cour Internati
onale De Justice" in de waarden 
7'/2,10, i2'/2,20 en 25 cent 
(afb. 20). Het IS niet goed mo
gelijk om met deze waarden alle 
destijds voorkomende tarieven 
te plakken. Zo moest een brief 
naar het buitenland van meer 
dan 20 gram in 1950 met 32 cent 
gefrankeerd worden en dit kon 
alleen met een combinatie van 
dienst en frankeerzegels 
(afb. 21). De dienstzegels van 
1947 bleven in gebruik totdat er 
nieuwe dienstzegels werden uit
gegeven m maart 1951, terwijl de 
overeenkomstige zegels zonder 

In het vorige artikel werd ingegaan op het ontstaan 

en de betekenis van het Vredespaleis, met name het 

voorkomen van oorlog door internationale rechtspraak. 

In dit tweede deel zal het gaan over het gebruik van 

dienstzegels, stempels en aantekenstroken door het 

Vredespaleis. De afbeeldingen nummeren door en een 

enkele keer zal er verwezen worden naar een afbeelding 

uit het eerste artikel (afbeelding 1 t/m 19). 

opdruk in het type 'Konijnenburg' voor de oorlog werden aan verza
al op 3091949 ongeldig werden meiaars uitsluitend gestempelde 
verklaard door de PTT. Net als zegels verkocht om te voorkomen 

I 
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dat mensen die daarvoor niet 
bevoegd waren de Vredespaleis
zegels zouden plakken op hun 
post. 

Een poststuk dat niet zou mo
gen bestaan 
Een vreemd geval is het poststuk 
uit afbeelding 22. Ik heb het ooit 
gekocht op de veiling van René 
Hillesum. Het Vredespaleis moest 
zijn correspondentie naar het 
hoofdpostkantoor van Den Haag 
brengen om daar te laten franke
ren. Als je naar het postkantoor 
gaat, dan mag je verwachten dat 
ze er geldige postzegels op doen, 
maar dat is hier met gebeurd. De 
opdrukzegels waren geldig tot 
18 maart 1951. Waarom heeft het 
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THE HAOUf 

Th8 Director, 
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(U.S.A.) 
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Tabel i; 'Bewoners' van het Vredespaleis 

1913heden Carnegie Stichting (eigenaar en 
_ beheerder van het Vredespaleis) 

i9t3heden ^Ä|b. 23 Permanent Hof van Arbitrage 
1913heden _________ Afb. 24,25 Bibliotheek van het Vredespaleis 
19221940 4 H M B A f b . 13 Permanente Hof vaninternationale Justitie 
1945heden Afb. 21,26 Internationale Gerechtshof 
1923heden Haagse Academie voor Internationaal Recht 
Circa 1950heden Afb. 27 Postkantoor Vredespaleis 

■ ■ ■ ■ ■ i t z e g e l s j 
mag geen dienstzegels gebruiken 

mag geen dienstzegels gebruiken 
mag geen dienstzegels gebruiken 
gebruikt dienstzegels 
gebruikt dienstzegels 
mag geen dienstzegels gebruiken 
mag officieel zelf geen dienstzegels gebruiken maar het 
komt toch veelvuldig voor 

postkantoor Den Haag m mei 1951 
nog de oude zegels gebruikt? In 
Amsterdam werd het ontdekt en 
de brief werd volgens voor
schrift beport met tweemaal het 
ontbrekende bedrag (2x 15 cent 
= 30 cent) Omdat de geadres
seerde met thuis was, werd er 
voor de tweede maal besteld en 
opnieuw een portzegel geplakt 
Een mogelijke verklaring kan zijn 
dat het met mogelijk is 15 cent 
te plakken met de beschikbare 
dienstzegels m 1951 Dan had men 
een combinatie van dienst en 
frankeerzegels moeten gebruiken 
Maar het is nog vreemder, want 
er was m mei 1951 een postkantoor 
aan huis Waarom werd deze brief 
daar met gefrankeerd' 

Tabel I geeft een overzicht van 

de 'bewoners' van het Vredes
paleis en wie wel of niet gebruik 
konden maken van de speciale 
zegels Echter, er komen nogal 
wat uitzonderingen voor De 
meeste correspondentie van de 
Bibliotheek werd gefrankeerd 
met gewone frankeerzegels (afb. 
24), maar een enkele keer zijn er 
wel dienstzegels geplakt (afb. 
25) Ook het omgekeerde komt 
voor dat de correspondentie van 
het Internationale Gerechtshof 
met gewone frankeerzegels werd 
beplakt (afb. 26) 

Filatelieloket 
Het werd de verzamelaars flink 
lastig gemaakt om aan de Vredes
paleiszegels te komen, want deze 
waren alleen in Den Haag ver
krijgbaar aan het Filatelieloket In 

andere plaatsen waren de zegels 
met te koop bij het Filatelieloket 
Mijn vader was in 1951 secreta
ris van de 'sHertogenbossche 
Filatelistenverenigingen hij heeft 
destijds voor de belangstellende 
leden de Vredespaleiszegels 
aangeschaft bij het postkantoor 
Den Haag (afb. 28) Een andere 
manier om aan de zegels te ko
men, was er met 

Velafstempeling 
Welke stempels heeft de Filatelis
tische dienst gebruikt om de Vre
despaleiszegels af te stempelen? 
Daarin is meer variatie dan wat je 
zou verwachten Allerlei voorhan
den stempels zijn gebruikt De 
filatelistische Dienst heeft steeds 
vier zegels tegelijk afgestem
peld zodat elke zegel een keurig 

NEDERLAND NEDERLAND 
4C 

hoekstempel kreeg (afb. 29,30) 
Er werd ook een proefstempel met 
groot nummer 78 gebruikt (afb. 
31) en een klein rubberstempel 
met vaste datum (afb. 32) Bij de 
zegels van 1977 werden er meteen 
in de drukkerij al stempels aan
gebracht (afb. 33) Dit gebruik 
van gedrukte stempels lijkt op de 
ergste Oostblok tradities Deze ze
gels zijn een absoluut dieptepunt 
inde Nederlandse Filatelie In 2011 
worden opnieuw gedrukte stem
pels gebruikt, nu op de FDC (afb. 
34) De directeurgeneraal van 
de PTT, Ph Leenman, plakt in 1983 
de dienstzegels op zijn kerstkaart 
(afb. 35), een voorbeeld van 
ongeoorloofd gebruik van dienst
zegels, want de zegels mochten 
alleen door het Internationaal 
Gerechtshof gebruikt worden 

NEDERLAND 
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POSTCHEQUE EN GIROOIENST 
BEWIJS VAN STORTINC 

Wl f fVVf f f f fVMVWfVMVfVf fOTt f * 

Niet afgestempeld 
Stempelen is moeilijker dan 
je denkt. Als het stempel een 
klein beetje scheef gehouden 
wordt, dan worden niet alle 
vier zegels geraakt. Zo ben ik 
ooit aan enkele ongestempeld 
gebleven zegels gekomen (afb. 
36): gewoon bij de Filatelistische 
Dienst gekocht. Vermoedelijk is 
de dit de belangrijkste bron van 
ongestempeld gebleven zegels. 

Alles wordt anders 
Walter Nikkeis ontwierp in 1989 
nieuwe zegels voor het Vredespa

leis. De eerste ontwerpen zijn met 
Koningin Beatrix (afb. 37,38,39), 
maar bij de uiteindelijke zegels 
is de koningin verdwenen. Het 
Internationaal Gerechtshof is een 
onderdeel van de Verenigde Na
ties, en dan is het minder passend 
om de koningin af te beelden. In 
1989 werden de dienstzegels voor 
het eerst ongestempeld aan de 
verzamelaars verkocht. Het is nog 
steeds niet toegestaan dat parti
culieren de zegels op hun brieven 
plakken maar dat gebeurt toch, 
heel vaak zelfs. Er is niemand bij 
PostNL die weet welke zegels gel

dig zijn, dus er wordt nooit beport. 
Voor de FDC had de Filatelistische 
Dienst een rubberstempel met 
vaste datum laten maken (afb. 
40); dat deed men wel vaker om 
grote hoeveelheden enveloppen te 
kunnen stempelen. Een rubber
stempel geeft een betere afdruk 
want de letters, de lijnen en de 
buitencirkel zijn wat dikker dan bij 
het metaalstempel. De aanteken-
strook op de FDC is van een type 
dat al niet meer op het postkan
toor Vredespaleis in gebruik was. 
Ter vergelijking een FDC die echt 

vanaf het Vredespaleis verzonden 
werd (afb. 41), gestempeld met 
het metaalstempel. 

Bronnen 
• Met dank aan Mevr. Spiekman van 

het Museum voor Communicatie voor 
hulp bi) het leveren van gegevens 
voor dit artikel en voor de afbeeldin
gen van zegelontwerpen. 

• Museum voor Communicatie stelde 
afbeeldingen van de proeven be
schikbaar, (afb. 37,38,39) 

Slot volgt 



Tabel 2; Gelegcnhcidsstempels Vredespaleis 
pünmüf 
tVan der VUft 
35A 
35B 
87 
99A 
99B 
99C 
305 
307 
311 

353 
368 

450 
451 
696 
988 
990 
1087 

PeribäFvan gebruik 

Febn922 
)uni-)ulii922 
13-3 t/m 12-4-1930 
20-7-1931 
5-8-1931 
5-9-1931 
24-2 t/m 31-3-1948 
1-4 t/m 5-4-1948 
7-5 t/m 11-5-1948 
(niet m Vredespaleis maar Binnenhof) 
15-8 t/m 12-11-1949 
(niet m Vredespaleis maar Binnenhof) 
12-9 t/m 17-9-1949 
14-6 t/m 23-6-1950 

21-4 t/m 12-5-1954 
12-5 t/m 15-5-1954 
1-11 t/m 31-12-1963 
23-10 t-m 25-10-1970 
1-3 t/m 6-3-1971 
24-10 t/m 26-10-1975 
25-10 t-m 27-10-1985 

Stempel 
Afb. 

Alb.« 

W0305 
W0307 
W0311 

W0346 

W0353 
'0368 

W0450 
W0451 
W0696 
W0988 
W0990 

W9999 

"Type 
R-strool^^ 

R01 
R02 

Bi)zonderheden 

ionferentie over Russische zake' 
Codificatie conferentie 
Tolunie __.„ 
Tolunie 

nmHHBTolunie 
R03 _ _ _ _ _ _ _ 
R03 'W^M^MjeksX Februari Maart' weggesneden uit stempel 305 

Congres van Europa 
(komt veel voor op Vredespaleiszegels) 
Ronde Tafel Conferentie 
(komt veel voor op Vredespaleiszegels) 

R03 lATA 
Ro3,Ro4 CIPC (Commission Internationale de Police Criminelle) 

(tegen valsemunterij) 
R06 Unesco conferentie 
R06 Unesco conferentie (verlengd) 
R08 50 jaar Vredespaleis 
R09 Tentoonstelling 25 jaar Verenigde Naties 
R09 Conferentie Internationaal Humanitair Recht 
R09 Tentoonstelling 30 jaar Verenigde Naties 
Rio Tentoonstelling 40 jaar Verenigde Naties 

LA 

p FEVRIE 
%, MARS 

^ : 

W0305 

Äv9iAr^^C> 

W0353 

^t't^^k 

W0696 W0988 

W0311 

sCAVENHAGE' 
CONF:RENTIE 
BESCHERMING 
KUNSTSCHATTEN 
OORLOGSTIJD 

1 ^iFsrn ^ 
U H L Ü L U 

21 
APRIL 

Vm 
12 

MEI 
19^4 

/REDKPALEIS 

WO990 

cNH^^ 
W0346 

E APRIL 

KUNSTSCHATTEN 
OORLOGSTIJD 

UNESCO 

Vm 
15 

MEI 
19 ƒ 4 

VREDESPALEIS 

WO451 

^ » „ « m u « , ^ ^ 

W9999 
^ '̂»gCTMW(Sgfgg''aj9g^ '̂̂ a 

R 8-GRAVENHAQE 
CMThiHratMmW* 
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wiKjmnmfiiiiiiti 



Samenstelling: 
Kees Verhulst, postbus 24013 2490 AA Den Haag, 
Email. k.verhulst@ziggo nl 
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STEMPELVLAGGEN 

Ze worden steeds schaar
ser bij de post, afdrukken 
van de klassieke oude 
machlnestempels. Er was 
een tijd dat er bij de post 
volop reclamestempel
vlaggen te vinden waren 
die het waard waren om 
te verzamelen. "Schrijven 
zegt meer" was er zo één. 
Anno 2013 worden de 
sorteermachines In de sor
teercentra langzaam maar 
zeker vervangen door 

nieuwe machines waar 
geen dagtekeningstempel 
meer In zit met een stem
pelvlag, maar een printer. 
Feitelijk kunnen we dan 
niet meer spreken van een 
stempelafdruk, maar van 
een print. Ik denk zelf dat 
de term 'digitale stem
pelafdruk' ook wel op zijn 
plaats is. Wanneer u een 
betere definitie weet, hoor 
Ik dat graag. 

STEMPEL POSTEX 2013 

Ook dit jaar wordt Postex 
weer gehouden In Apel
doorn. In de stand van 
PostNL wordt een bijzon
der poststempel gebruikt 
met deze keer een afbeel
ding van een postkarretje 
dat de postbezorgers 
(vroeger postbodes) in 
gebruik hebben. 
De dag van de Postzegel 
wordt ook gevierd tijdens 
Postex, maar het ontwerp 
van het bijzondere post
stempel heb ik nog niet 

ontvangen. Hopelijk kan ik 
dat tonen In het volgende 
maandblad. 

mm o 

V 
^oorn 

u te koop: Cdrom 'Filatelie 
^gäng 2012*. Alle elf edities uit de jaargang 2012 

gedigitaliseerd. Als u deze Cdrom wilt bestellen, kunt u € 10 
overmaken op INGrekening 706968 ten name van de penningmeester 

van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie in Leiden, 
onder vermelding van 'jaargang 2012 op Cdrom'. 

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

DIGITALE STEMPELS 

Steeds vaker zijn deze 
'digitale' afdrukken op de 
post te vinden. De eerste 
afdrukken waren ongeveer 
even groot als de oude 
stempelafdrukken, maar 
er is nu voor gekozen om 
de afdruk groter te maken. 
Zo zien we hier een digitale 
afdruk uit Zwolle In het 

kleine formaat en een af
druk uit Nieuwegein in het 
grotere formaat. De datum 

zelf, In het datumveld, is 
echter wel klein gebleven 
en daardoor niet altijd 
duidelijk leesbaar. De inkt 
heeft als nadeel dat deze 
met altijd op de postze
gel blijft zitten. Door het 
postproces wordt deze van 
gladde postzegels'ge
veegd'. De twee afbeeldin
gen hieronder laten goede 
afdrukken zien. 

STEMPEL LIMPHILEX 2013 

Het duurt nog even, maar 
op 30 november en 1 
december vindt LImphIlex 
plaats in Venlo. Ik kan u nu 
alvast het bijzondere post
stempel laten zien dat Is 
aangevraagd door de or
ganisatie van LImphIlex 42, 
een tentoonstelling in de 
categorie 2 en 3. Het thema 
van de tentoonstelling Is 
200 jaar Koninkrijk. De 
aanleiding is het 90 jarig 

bestaan van de vereniging 
Phila Venlo. Het logo van 

■^^ar kor»^^ 

de vereniging zien we 
terug in het poststempel. 
Op 30 november 2013 
is het precies 200 jaar 
geleden dat erfprins Wil
lem in 1813 op het strand 
van Schevenlngen landde. 
Op 16 maart 1815 riep hij 
zichzelf uit tot koning 
Willem I der (verenigde) 
Nederlanden en hertog 
van Luxemburg. 

OVERIGE STEMPELS 

Nog steeds in gebruik 
zijn de kleine dagteke
ningstempels (gepro
duceerd door de Duitse 
firma Raab), maar dan 
als rolstempels voor de 
stempeling van postpak
ketten. Zo zien we hier drie 
postzegels van Willem
Alexander, afgestempeld 
met zo'n rolstempel. 

De oplettende lezer zal zien 
dat deze zegels, afkomstig 
van echt gelopen post, zijn 
afgestempeld op 29 april 
2013, terwijl de uitgifte
datum van de zegels 1 mei 
2013 was. De zegels waren 
In mijn woonplaats Zoe
termeer al op 22 april 2013 
verkrijgbaar bij de plaatse

lijke sigarenboer, waar 
ook een loket van PostNL 
is gevestigd. Na binnen
komst van de zegels zijn 
deze meteen de verkoop 
Ingegaan. Men heeft niet 
gewacht tot 1 mei. 

Zo was het mogelijk om 
deze zegels afgestempeld 
te krijgen met het dagte
keningstempel op 30 april 
2013, de datum van de 
troonswisseling. Normall

ter zou dit niet kunnen, 
maar ik heb al van meer 
verzamelaars gehoord 
dat de zegels eerder dan 1 
mei in de verkoop waren. 
De dagtekeningstempels 
met het logo van TNT zijn 
zo'n beetje verdwenen. 
Het logo van POSTNL 
heeft de plaats In de 
stempels veroverd. 



STEMPEL RIJKSMUSEUM 25 MAART 2013 

Net na het sluiten van de 
deadline van het vorige 
maandblad ontving ik 
de afbeelding van het 
stempel dat de Vereniging 
voor Kinderpostzegels en 
Maximafilie heeft aange

vraagd voor de postze

geluitgifte van 25 maart 
2013 met de afbeeldingen 
van schilderijen die in het 
Rijksmuseum hangen. 

In het stempel zien we 
de afbeelding van het 
Rijksmuseum en de tekst 
"Ontdek de Collectie". 

Het is niet de eerste keer 
dat de vereniging voor 
Kinderpostzegels en 
Maximafilie bij PostNL een 
stempel heeft aange

vraagd die past bij een 
postzegeluitgifte. In 

Ontc/e/(

25 maart 
2013 

QQQ 
iiiii 

ilI]UoU_ 
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Amsterdam 

tegenstelling tot andere 
landen is het in Neder

^ftxsterö^ 

land niet mogelijk om 
een afdruk van het of

ficiële eerste dag stempel 
te verkrijgen op een 
poststuk, anders dan de 
NVPHeerste dag envelop. 
Er kunnen dan ook geen 
maximumkaarten worden 
gemaakt met daarop een 
afdruk van het eerstedag 
stempel. Twee keer per 

jaar verschijnen wel bij

zondere poststempels die 
in feite eerste dag stem

pels genoemd kunnen 
worden. Het stempel van 
het Rijksmuseum is het 11e 
stempel dat de vereniging 
heeft aangevraagd. Laten 
we alle stempels nog eens 
op een rijtje zetten. 

"' ' • 9 noveï^'^^' 

BHHIFI EI I ■ 
L . 1 
ANNONCES 

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

SPELREGELS: ALLEEN VOOR ABONNEES; GEEN HANDELSADVERTENTIES: VERMELDING 
VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

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 duideli jk 
ingevulde formulier naar: 

Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN ■ | i | 
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: 

10,00 euro 

13,50 euro 

17,00 euro 

20,50 euro 

24,00 euro 

27,50 euro 

31,00 euro 

verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in Almere
Hout tot het eenmalig afschrijven van het verschuldigde 
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. 
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POSTZEGEL BOEKJES 
Samenstelimg' 
Walter M.A. de Rooi| 
Postbus 1051,5140 CB Waalwijk 

Nederland 
Postaumaat 40 jaar 
Postzegelvereniging 
Postaumaat, de lande-
lijl<e vereniging voor 
verzamelaars van boekjes, 
rolzegels, automaatstro
ken en persoonlijke zegels, 
bestaat 40 jaar. Een kleine 
driehonderd enthousiaste 
verzamelaars kunnen drie
maandelijks genieten van 
een in fraaie kleurendruk 
uitgevoerd bulletin, een 
bijeenkomst in Rotterdam 
of Utrecht en een vereni
gingsveiling. Daarnaast 
kunnen ze gebruiken 
maken van een van de 
nieuwtjesdiensten van de 
diverse verzamelgebieden, 
rondzending, keuring... En 
er wordt gefeest dit jaar! 
Tijdens de bijeenkomst in 
Rotterdam, op zaterdag 
21 september, verschijnt 
postzegelboekje PQ7 'S 
voor Postaumaat'. Het 
bevat acht persoonlijke 
Postaumaatzegels met 
de aanduiding 1 (= 60c). 
De prijs IS dan ook € 4.80 
per boekje. Het boekje is 
een uitgifte van PostNL. 
Het boekje is ook te koop 
tijdens de bijeenkomst in 
Rotterdam. 
Lezers die belangstel
ling hebben voor het 
lidmaatschap zijn van 
harte welkom tijdens de 
bijeenkomst die wordt 
gehouden in een zaal van 
'De Rustburcht' aan de 
Strevelsweg (nabij het 
Zuidplein). 

Het colofon op het boekje 
vermeldt overiger)s dat 
dit nummer 8 is en niet 7. 
De oorzaak hiervan ligt 
in het feit dat de twee 
eerste boekjes uit 2008 
door de NVPH in haar 
catalogus ia (kaft blauw) 
en ib (kaft rood) genoemd 
worden. De nummers 

Postaumaat 

op de boekjes dulden ze 
echter met 1 en 2 aan. Ho
pelijk niet te verwarrend, 
die twee nummeringen. 

Australië 
Uitjes met de auto 
Australië is een land van 
uitersten: het tropische 
noorden, de m het midden 
gelegen droge woestijnen 
en de koele, alpine streken 
in het zuiden. Al eerder 
verscheen er een serie 
postzegels met suggesties 
voor uitstapjes. 
Op 2 juli volgde opnieuw 
een serie van vijf zegels. 
Dit keer gewijd aan de ur
ban hubs: plekjes waar de 
stad een beetje platteland 
wordt. Op de vijf zegels 
van 60c zien we stukjes 
Sydney, Melbourne, de 
Gold Coast, Adelaide en 
Canberra. Twee boekjes 
vergezellen deze zegels: 
een met tien zegels en 
een met twintig. Voor wie 
er niet genoeg van kan 
krijgen, zijn beide ook ver
krijgbaar m chequebooks 
van elk twintig normale 
boekjes. 

Toonaangevende leiders 
Op 9 juli eerde de post een 
vijftal Aboriginals die hun 
sporen verdiend hebben 
op het gebied van erken
ning en vernieuwing. Het 
vijftal - drie mannen en 
twee vrouwen - is ook met 
veel tekst en afbeeldingen 
te vinden in een $12.95 
kostend prestigeboekje. 

Krantenkoppen 
Op 23 juli vervolgde de 
post met vier 60-centze-
gels waarop Australische 
headlines uit de twintigste 
eeuw staan afgebeeld: 
het einde van de Tweede 
Wereldoorlog, astronaut 
Armstrong op de maan, de 
verwoesting van Darwin 

1973-2013 
Het op 21 september te verschijnen Postaumaatboekje PQ7 

De vier headlines 

door de cycloon Tracy en 
het winnen van de Ame
rica's Cup door de mannen 
war) de Austral ia II.De 
uitgifte ging vergezeld 
van een boekje van twintig 
zegels. En een chequebook 
natuurlijk. 

Vleesetende planten 
De beruchtste vleesetende 
planten kennen we uit de 
novelle öe Trlfflds komen 
van John Wyndham. De 
echte carnivoren planten 
zijn gelukkig wat minder 
agressief en beperken zich 
hoofdzakelijk tot spinnen 
en kleine insecten. Er be
staan honderden soorten. 
Vier ervan kunnen we zien 
op vier op 13 augustus 
verschenen postzegels, elk 
van 60c. Ze verschenen 
ook in een boekje van tien 
stuks. En een chequebook. 

Koraalrif 
Australië is wel het land 
van de koraalriffen. Ie
dereen kent wel het Groot 
Barrièrerif m Queensland 
en het Ningaloorif in West-
Australië. Opeen viertal 
zegels werden op 20 
augustus wat voorbeelden 
van de schoonheid van 
deze kleurrijke riffen ge
toond, vanuit de lucht en 
onder water. Twintig van 
deze 60-centzegels zijn 
ook te koop in een boekje. 
En onvermijdelijk...ook een 
twintig boekjes tellend 
chequebook. 

Sport: 34 boekjes! 
Het kan niet op in Au
stralië. In Nederland zijn 
we bescheiden: boekjes 
met vast-kader zegels 
verschenen er van Ajax, 
Feijenoord (twee maal), 
PSV en FC Twente. En och, 
van mij zou er ook nog een 
boekje van RKC Waalwijk 
mogen komen. Maar meer 
hoeft niet... 
In Australië pakken ze het 
grondiger aan. Van alle 
clubs van de Australian 
Football League verscheen 
er een prestigeboekje a $ 
12.95: twintig stuks maar 
liefst. Omdat ze toch bezig 

waren, werden er ook 
veertien voor de National 
Rugby League aan toege
voegd. 
Lijkt me leuk voor de sup
porters van de betreffende 
clubs, maar verder... 

Bulgarije 
Europa 
Bulgarije geeft zijn jaarlijk
se Europazegels gewoon
lijk ook uit in een boekje. 
De uitgiftedatum dit jaar 
was 24 april. De inhoud 
bestaat uit twee velletjes 
van elk vier zegels 0,65 en 
1.50 L met afbeeldingen 
van postbestelauto's. 
De velzegels zijn normaal 
geperforeerd, de zegels 
uit het boekje zijn links 
of rechts ongetand. De 
oplage bedraagt 6500 
boekjes. 

Voorzijde van het Bulgaarse 
Europaboekje 

Frankrijk 
Nieuwe Marianne veroor
zaakt relletje 
ledere Franse president 

LE TIMBRE VERT 
w mm ms mtmmJismMltiijiji 
PUJSlCciNÖMIQUE 
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m LKNVIRONNEMENT 

kiest voor de permanente 
postzegels z'n eigen Ma
rianne, symbool van het 
Frankrijk na de revolutie. 
Franfois Hollande heeft 
er behoorlijk wat tijd voor 
genomen en onthulde 
op 14 juli het door hem 
gekozen ontwerp: Mari
anne et Ie jeunesse. Een 
jeugdige Marianne dus. De 
ontwerpers van de zegel 
erkenden op de dag van 
de presentatie dat zij zich 
hadden laten inspireren 
door de Oekraïense Inna 
Shevchenko, activiste van 
de feministische groep 
Femen. Deze radicale 
damesgroep staat bekend 
om haar topless protesten 
tegen seksuele uitbuiting, 
discriminatie en religieus 
fanatisme. Shevchenko 
heeft intussen in Frankrijk 
asiel gekregen omdat ze 
gevaar liep gearresteerd 
te worden. 
Rechtse groeperingen 
nemen aanstoot aan het 
nieuwe symbool en roep 
op tot het boycotten van 
de nieuwe postzegels. 

Hollande met de nieuwe Marianne 

Niettemin, op 16 juli 
verscheen de nieuwe 
permanente serie. Er hoort 
ook een zestal boekjes bij. 
Frankrijk verzamelaars 
mogen dus even in de 
buidel tasten. 
1. Boekje met 12X Marian

ne rood (binnenlandse 
post tot 2og, 63c), 

2. Automaatboekje met 
lox Marianne rood 
(idem). 

CARNET DE 
12 TIMBRES-POSTE 
AUTOCOLIANTS 
A vollültt parmanadtB puur vat 
iettrat. Jusqu t ZO g * äa.tination 
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Nieuwe Marianne groen, voor 'langzame'post 



3. Grootformaat boekje 
20X Marianne rood 
(idem), 

4. Boekje met 12X Mari
anne blauw (post voor 
Europa, 80c), 

5. Boekje met 12X Mari
anne groen (groene 
post tot 2og, 58c), 

6. Boekje met lox Mari
anne groen (idem). 

Groot-Brittannië 
Koopvaardij 
Op 19 september verschijnt 
er een zestal zegels in het 
kader van 200 jaar Britse 
koopvaardij. Op de zegels 
zien we de ontwikkeling 
van het zeilschip naar de 
moderne bulk carriers. 
Enkele bekende sche
pen op de zegels zijn de 
Cutty Sark en de Queen 
Elizabeth. 
Een prestigeboekje ver
gezelt de serie. Het bevat 
een viertal zegelvelletjes 
met allerhande waarden, 
waaronder natuurlijk ook 
de scheepvaartzegels. 
Alles bijeen gaat het om 
vier zegels van 5p en 50p, 
zeven eersteklaszegels 
(6op) en driemaal 11.28. 

Voorzijde van het koopvaardij-
boekje 

Ook Op 19 september 
Op deze datum komt er 
ook een boekje met zes 
eersteklaszegels. Deze 
boekjes zijn erg popu
lair. Er worden er steeds 
miljoenen van vervaar
digd. Sinds 2001 is dit het 
veertigste boekje van deze 
soort. 
De inhoud is dit keer een 
noviteit. Naast de vier 
Machinzegels is er ook een 
zegel met de Cutty Sark en 
een met een postauto (van 
13 augustus). Dit is voor het 
eerst dat er in een derge
lijk boekje twee zegels van 
verschillende series zitten. 

Jersey 
Militaire voertuigen 
Het eiland jersey kent pas 
militaire voertuigen sinds 
de bezetting van 1940. Na 
de oorlog bleven er nogal 
wat voertuigen op het ei
land. Ze zijn er nog steeds: 
opgeknapt, in gebruik als 

Oorlogsvoertuigen op Jersey 

recreatief vervoermiddel 
en soms ook bij lokale eve
nementen. Te vergelijken 
dus met Keep them rolling 
in Nederland. 
Op 30 augustus verscheen 
een serie van zes postze
gels (45, 55, 60, 68,80 en 
88p) met een selectie van 
militaire voertuigen m 
privé-bezit. Tegelijk kwam 
er ook een prestigeboekje 
beschikbaar met vier 
complete series plus nog 
wat meer afbeeldingen en 
informatieve tekst. 

Korea-Noord 
Pooldieren 
In een op 7 juli verschenen 
postzegelboekje bevinden 
zich maar twee postze
gels: de 30W pinguïn en 
de 50W met een rendier. 
Daarnaast zijn er nog twee 
vignetten met afbeeldin
gen van een vinvis en een 
poolvos. Alle zegels zijn 
rond van vorm. Prijs van 
het boekje is 94 won, zodat 
een toeslag van 14W wordt 
gerekend. Het boekje kent 
een geperforeerde en een 
ongeperforeerde versie. 

AMtarttJf 

fm Jneß 
Pooldieren 

Monumentale gebouwen 
Op 15 juli volgde een 
boekje met vier postzegels 
waarop moderne grote 
gebouwen staan afge
beeld: een volkstheater 
(30W), een dolfinarium 
(sow), het gezondheids
centrum van Rygyong 
(yow) en hoogbouw in 
de Changjon Straat in 
Pyongyang (now). Prijs is 
274 won, alweer 14W boven 
de waarde. Wederom 
geperforeerd of ongeper
foreerd. 

'•«wa>««»,.,MMiiiauäfJ 

Slowakije 
Europa 
Op 9 mei gaf de Slowaakse 
post een Europazegel in 
de waarde van € 0.90 
uit. Afgebeeld is een 
door de post gebruikte 
bus uit 1928, gebouwd 
op een Skoda-chassis. De 
postzegel is per zes ook in 
een boekje beschikbaar. In 
tegenstelling tot die in het 
vel zijn die in het boekje 
zelfklevend. 

Het voertuig staat ook op de om
slag van het hoekje afgebeeld 

Tsjechië 
Monumenten van tech
niek 
Op 15 mei gaf de post een 
zegel uit met daarop een 
afbeelding van de Flaje 
Dam, een voor Tsjechië 
unieke dam met een con
structie van pilaren. Alleen 
in Zwitserland bestaat nog 
zo'n dam. 

De Fidje Dam vlakbij de grens met 
Duitsland 

De postzegel in de waarde 
van 14 kronen is ook per 
acht verkrijgbaar in een 
boekje. Tussen de zegels 
bevindt zich ook nog een 
viertal vignetten. 

Franz Kafka 
De joodse schrijver Franz 
Kafka werd eigenlijk pas 
echt beroemd na zijn over
lijden. Hij werd geboren in 
1883 in Praag. Op 26 juni 
kwam de post met een 
postzegel, waarop een 

zegels(tariefA, brief 
binnenland, 10 kronen) 
vormen de inhoud van een 
postzegelboekje. 

De afbeelding op het kaftje is 
gelijk aan die op de zegel 

Verenigde Staten 
Vlag 
De in mei van dit jaar 
verschenen boekjesze
gels'Vlag in vier seizoe
nen' vinden fors aftrek. 
Zodanig zelfs dat er op 
8 augustus twee boekjes 
aan werden toegevoegd: 
een boekje met twintig 
vlagzegels, vervaardigd 
door drukkerij AVR en een 
met tien zegels van SSP. De 
zegels hebben ook nu weer 
de aanduiding for ever en 
kosten momenteel 46c, het 
tarief voor een binnen
landse brief. 

A Flag for 
All Seasons 

Twenty First-Class 
Forever® Stamps 

h5645ll68840l 

Amerikaanse vlag m lente, zomer, herfst en winter 

Srpsica 
Europa 2013 
Ook het Servische deel 
van Bosnië kwam dit jaar 
weer met Europazegels. 
Het gaat om twee exem
plaren: van 1.00 KM en 
van 2.00 KM. Afgebeeld 
op de zegels zijn twee 
oude postvoertuigen. De 
beide zegels zijn ook per 
drie in een boekje ver
krijgbaar. Uitgiftedatum 
was 12 juli. 

kafkaëske afbeelding. De 
zegel heeft de vermelding 
E (voor post binnen Eu
ropa, momenteel 20 kr) en 
is ook per zes stuks in een 
boekje verkrijgbaar. 

De mol en de raket 
De op 29 juni verschenen 
postzegel beeldt de mol 
op een raket af, een creatie 
van de Tsjechische strip
tekenaar Zdenëk Miler. 
Tien van deze zelfklevende 

Het dolfinarium staat op de voor
zijde van het boekje 

Het boekjesvelletje met de Europazegels van Srpska 

Zuid-Afrika 
Het Rivonia Proces 
Vijftig jaar geleden vond 
het beruchte Rivonia Pro
ces plaats. Tegenstanders 
van de apartheid, waaron
der Nelson Mandela, ston
den terecht, nadat ze in 
hun schuilplaats (Rivonia 
nabij Johannesburg) wa
ren opgepakt. Het proces 
leidde tot wereldwijde ver
ontwaardiging en sancties 
tegen Zuid-Afrika. 

Het proces tegen leden van het 
ANC 

In een op 11 juli uitgege
ven prestigeboekje staat 
veel informatie over dit 
proces. Het bevat twaalf 
zegelvelletjes met op elk 
een portret van één der 
veroordeelden. Prijs van 
het boekje is R 33.60. 



NIEUWE TT 

IncISêmmiSKwö 
zegels vermeld van landen 
die - voor zover dat valt na 
te gaan - zijn aangesloten bi| 
de Wereldpostunie (UPU). In 
enkele gevallen worden ook 
niet-UPU-landen vermeld, 
bijvoorbeeld als hun ultglƒten 
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 

ANDORRA FRANS 
6-7-'i3. Altaarstuk. 
€ 1.05. 'De verschijning op 
de berg Gärgan' uit l<erl< van 
Saint MiqueldePrats. 
27'7"'i3- Andorrese school 
30 jaar. 
€ 0.63. Symbolische weer
gave van mensen in kring. 
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BOSNIE-HERZEGOVINA 
2o-6-'i3. Middellandse 
Zeespelen 2013 in Mersin 
(Turkije). 
1.- KM. Beeldmerk met 
schildpad. 

BOSNIE-HERZEGOVINA 
(Kroatische Post-Mostar) 
2o-7-'i3.100e sterfdag Ra-
doslav Glavas (1867-1913). 
1.- KM, Portret professor in de 
theologie. 

BOSNIE-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska). 
i2-7-'i3. Europa, postvervoer. 
1.-, 2.- KM. (ook samenhan
gend). Bussen, tweemaal 
Magirus. 
i7-7-'i3. 200e geboortedag 
Guiseppe Verdi (1813-1901) en 
Richard Wagner (1813-1883). 
1.50,1.50 KM. Portretten en 
muziekschrift van resp. Itali
aanse en Duitse componist. 

Samenstelling: 
Arie Moorland AI)P 
Postbus 21331,3001 AH Rotterdam 

CYPRUS TURKS 
i2-3-'i3. Bekende Turks-
Cyprioten. 
0.60,0.70,0.80,1.- NTL. 
Resp. jurist Ahmet M. Berbe-
roglu (1921-2002), politicus 
Faiz Kaymak (1904-1982), me
dicus Mehmet D. Manizade 
(1903-2003), jurist Mehmet 
Zeka (1903-1984). 
i8-4-'i3. Preventie verkeers
ongelukken. 
1.-, 2.20 NTL. Resp. verkeers
bord, verkeerslicht. 

SWS, 

ESTLAND 
24-7-'i3. Kerk. 
€ 0.45. Katarinakerk in Vöru. 

FRANKRIJK 
i5-7"'i3- Frankeerzegels, 
Marianne et la jeunesse. 
Lettre verte 20g (groen 
€ 0.58), Lettre verte 50g (licht
groen € 0.97), Lettre verte 
lOog (donkergroen € 1.45), 
Lettre verte 250g (donker
groen € 2.35), Ecopli 2og (grijs 
€ 0.56), Europe 20g (blauw 
€ 0.80), Monde 20 g (violet 
€ 0.95), Lettre prioritaire 20g 
(rood € 0.63), Lettre priori
taire 50g (oudroze € 1.05), 
Lettre prioritaire loog (fuchsia 
€ 1.55), Lettre prioritaire 250g 
(roodbruin € 2.55), € 0.01 
(geel), 0.05 (geelbruin), 0.10 
(bruin), 1.-(oranje). 

2-8-'i3. Gaston Doumergue 
(1863-1937). 
€0.58. Portret politicus. 
i6-8-'i3. Pierre-Georges 
Latécoère (1883-1943). 
€ 1.05. Luchtvaartpionier, 
watervliegtuig type Salmson, 
deel wereldbol. 
i3-io-'i3. Feest van de Post
zegel, thema'Lucht'. 
Twaalfmaal Lettre Prioritaire 
20g (in boekje); blok € 2.35. 
Resp. ijsvissende Eskimo 
blaast vuur aan, flessenpost 
en vissen, vliegende vogel 
en hekwerk, kolibrie en bloe
men, man pompt autoband 
op met compressor, hulpver
leners met beademingsap
paraat, trompettist, hardlo
per, deltavlieger, zeilboot, 
wind op zee met zeilschip, 
windmolen; kitesurfer. 

GIBRALTAR 
i8-7-'i3. Eerste zegels met 
koningin Elizabeth (1926) 60 
jaar geleden. 
2,10,16,20,22, 30, 42,44, 
50, i 2-, 3.-, 5.-. Resp. haven, 
rots, vissersschip met vis 
bij visfabriek, zuidelijke 
poort, Zielschip, rots en schip 
Saturnia', luchthaven 

met vliegtuig, schepen bij 
kolenlosplaats, Europa Point, 
gezicht op Straits met palm
bomen, hoofdingang gou-
vernementsnuis, toren van 
Moors kasteel, landswapen. 

GROOT-BRITTANNIE 
8-8-'i3. Andy Murray, win
naar Wimbledon 2013. 
Velletje met ist, ist, £1.28, 
1.28. Murray met trofee en in 
actie tijdens finale. 

i9-9-'i3. Koopvaardijschepen. 
Driemaal ist, driemaal f 1.28; 
velletje met viermaal ist. 
Resp. East Indiaman 'At-
Ias'(i8i3), Royal Mail-schip 
'Britannia' (1840), Tea Clipper 
'Cutty Sark' (1870), cargo-
schip 'Clan Matheson' (1919), 
Royal Mail-schip 'Queen 
Elizabeth' (1940), bulkcar
rier 'Lord Hinton' (1986); 
bescherming schepen tijdens 
Tweede Wereldoorlog: tor-
pedobootjager HMS Vanoc' 
tijdens konvooi-escorte, 
koopvaardijschip passeert 
controlebasis in riviermon
ding Thames, konvooi van 
24 koopvaardijschepen in 
Noordzee, sneeuwvrij maken 
van dek HMS 'King George V' 
in Arctisch gebied. 

HONGARIIE 
4-7-'i3. Wereldkampi
oenschappen schermen in 
Boedapest. 
300 Ft. Schermers. 

i5-7-'<3- Hongaarse skiorga
nisatie 100 jaar. 
500 Ft. Beeldmerk en skiërs. 

IERLAND 
i7-7-'i3- Haven van Cork. 
Tweemaal € 0.60 (samen
hangend), 0.90. Resp. 
containerschip, zeilboten en 
gezicht op stad, cruiseschip. 
Ook velletje met de zegels. 
i-8-'i3. Frankeerzegels, 
fauna. 
Achtmaal € 0.60. zeester 
(Asterina gibbosa), koker
worm (Serpulavermicularis), 
paling (Anguilla anguilla), 
zeehond (Phoca vitulina), 
rugstreeppad (Epidalea ca-
lamita), vos (Vulpes vulpes), 
grote bonte specht (Den-
drocopos major), drieteen-
meeuw (Rissa tridactyla). 
22-8-'i3. Stakingsactie naar 
aanleidingvan 'General Loc-
kout'100 jaar geleden. 
Driemaal € 0.60 (samenhan
gend). Resp. vakbondsvoor
man en stakingsleider |im 
Larkin (1876-1947), socialist en 
activist )ames Connolly (1868-
1916), politica en nationalist 
gravin Markiewicz (1868-1927). 
i2-9-'i3. Leger. 
Viermaal 60 c. Militairen 
en helikopter, helikopter, 
militair met geweer en leger
auto, marineschepen. 

26-9-'i3. Integratie in 
Ierland. 
€0.60,0.60,0.90, 0.90 
(per paar samenhangend). 
Politieagente, tram en 
bestuurder, hurlingspelers, 

ITALIË 
ii-7-'i3. Serie 'Artistiek en 
cultureel erfgoed'. 
€ 0.70. Klooster van Camadoli. 

JERSEY 
8-8-'i3. Tall Ships, zee
gaande zeilschepen. 
45, 55, 60, 68, 80, 88 P. Resp. 
'Stavros S. Niarchos', 'Bark 
Endeavour', 'Tenacious', 'Eye 
of the Wind', 'Prince William', 
'Christan Radich'. 

30-8-'i3. Militaire voertui
gen. 
45,55, 60, 68, 80,88 p. Resp. 
Stoewer R200, Kettenrad 
NSUHK101,HMMWVM998, 
Kübelwagen Type 82, Ad.Kfz-
Ausf.C Half Track, Ford Willys 
jeep GPW. 

KROATIË 
8-5-'i3. Week van het Rode 
kruis (verplicht toeslagzegel 
8-15 mei). 
1.55 kn. Rood kruis, rode 
halve maan, rode kristal. 
i8-7-'i3. Kastelen. Viermaal 
1.60 kn. Eitz (Vukovar), 
Odescalchi (Nok), Pejace-
vic (Virovitica), Turkovjc 
(Kutjevo). Wapenschild op 
alle zegels. 

LETLAND 
i2-7-'i3. Zang- en dansfes
tival. 
Velletje met tweemaal 
0.35 Lvl. (€ 0.50). Zangers en 
dansers in klederdracht. 

i2-7-'i3. Eerste postzegel op 
Lets grondgebied 150 jaar 
geleden. 
100 Lvl. (€ 1.42). hand met 
brief, postbode, kasteel. 
i6-7-'i3. Katten. 
35 lvl. (€ 0.50), 98 Lvl. 
(€1.39). Resp. bij deur, in 
mand. 

LITOUWEN 
29-6-'i3. Havenstad Klaipé-
dia90jaar Litouws. 
Blok 7.-Lt. Anker. 

wnp" WÊÊÊk 

HMI 
<3-7-''3- Nationale Olympi
sche Spelen 75 jaar. 
1.35 Lt. Atleten en beeldmerk. 
20-7-'i3. Trans-Atlantische 
vlucht 80 jaar geleden. 
2.90 Lt. Piloten S. Darius 
(1896-1933) en S. Girènas 
(1893-1933) met vliegtuig 
'Lituanica' van type Bellanca 
CH-300 Pacemaker. 
27-7-'i3. Vuurtorens. 
2.45,2.45 Lt. Klaipeda, Kaap 
Ventè. 

MACEDONIË 
8-5-'i3. Week van het Rode 
Kruis (verplicht toeslagzegel 
8-15 mei) . 
8 den. Mensen rond aardbol 
met emblemen. 



MAN 
96'i3.100 jaar Ronde van 
Frankrijk. 
1,40,42,69,73 p., tl.08,1.19, 
1.20 Resp. Eugene Christophe 
(18851970), Mark Cavendish 
(1985), Brian Robinson (1930), 
Miguel Indurain (1964), 
Jacques Anquetil (19341987), 
Eddy Merckx (1945), Bernard 
Hinault (1954), Bradley Wig
gins (1980). 

I 2i6'i3. Edict van Milaan, 
vrijheid van godsdienst, 1700 
jaar geleden. 
€ 0.30. Keizer Constantijn 
de Grote. 
286'i3.350e geboortedag 
Marko Martinovif a (1663
1716) 
€ 0.30. Maritiem pedagoog 

r uit Perast. 

OEKRAÏNE 
276'i3. Kathedraal. 
3.30 Hr. Koepel van Volody
nyrkathedraal in Khersones. 

47'i3. Dagblad The Times 
225 jaar. 
40, 42,73 p. (Europa), i 1.08, 
1.41,1.79. Krantenartikelen 
resp. landing eerste vlucht 
van Concorde (2003), 
Engeland wereldkampioen 
voetbal (1966), onafhan
kelijkheid Man (1973) met 
postzegels, koningin bezoek 
Chinese Muur (1986), aanslag 
op lohn. F. Kennedy (1963), 
eerste maanlanding (1969). 

THEdMibTIMES 
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88'i3.100e sterfdag schil
der en decorateur John Miller 
Nicholson (18401913). 
Velletje met £ 1., 2.. Muur
schildering uit St. Thomas
kerk in Douglas. 

MOLDAVIË 
57'i3. Vlinders. 
'■. 175,175.575 L. (ruitvor
mig). Resp. Thysania agrip
pma, Papilioblumei, Salamis 
temora, Cymothoe excelsa. 

MONTENEGRO 
i^5'i3. Toerisme. 
€ 0.30,0.50. Resp. wande
laars, fietser. Ook velletje met 
de zegels. 

235''3 Natuur. 
€ 0.30. Oude olijfboom. 
76'i3. Sport. 
€ 0.80,0.95. Resp. 100 jaar 
FC Lovcen met embleem en 
bal, Europees kampioen
schap basketbal in Slovenië 
met t a l . 

97'i3. jagen en vissen. 
2., 2.10,6., 7.60 L. Resp. 
moeflon (Ovis orientalis), 
haas (Lepus europaeus), 
gems (Rupicapra rupicapra), 
forel (Salmosp.). 
97'<3 Verdrag voor vriend
schap en samenwerking met 
Rusland 10 jaar. 
8.10 L. Concerthal Roma
nian Atheneum (Boekarest), 
Bolshoi Theater (Moskou), 
landswapens. Ook blok met 
zegel. 

267'i3. Nestorkroniek 900 
jaar geleden geschreven. 
Blok 5.70 Hr. Schrijver van de 
kroniek Nestor Litopycets. 

287'i3. Bekering van 
Kievse Rijk 1025 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
WitRusland en Rusland. 
Blok 5.40 Hr. Doopplechtig
heid. 

OOSTENRIJK 
67'i3. FC Wacker Innsbruck 
100 jaar. 
€0.62. Clubembleem. 

67'i3. Ausserfernspoorlijn 
100 jaar. 
€ 0.70. Trein met wapen
schilden. 
228'i8. Dag van de Post
zegel. 
€ 2.82+1.41. Trein, vesting 
Hohensalzburg, Salzburg, 
wapenschild. 

238'i3. Serie 'Klederdrach
ten'. 
€0.62. Roken hesjeuit 
Gmunden. 

ROEMENIË 
286'i3. Uilen. 
2., 3.30, 4.50, 9.10 L. Resp. 
Athene noctua, Asio otus, 
Strix uralensis, Strix nebu
losa. 

'5"7'i3 Start bouw Antim
klooster 300 jaar geleden. 
3.60,14.50 L. Resp. klooster, 
orthodoxe metropoliet Antim 
Ivireanul (ca.16501716). Ook 
velletje met dezegels. 

! BOMANIA 1 4 " i ! 

RUSLAND 
i86'i3. Stadswapens. 
10., 14.25 r. Resp. Alexandrov 

XXVK 
BCEMMPHAfinEniflH 
yKMBEPCHAAA 2013 
BKA3AHK 

IMVBUIAK 

KfSm 
2013 
RUSSIA 

met leeuw, Kazan met haan 
256'i3.27e Universiade in 
Kazan. 
Blok 25.r. Sterren. 

286'i3. R.G. Gamzatov 
(19232003). 
15. r. Portret schrijver met 
eremedaille. 
296'i3. Olympische Winter
spelen inSochi, 
Driemaal 25. r. Bobsleeën, 
skiën, kunstrijden. Alle 
zegels met ijskristallen. 
57'i3. Eerste kosmonaute 
50 jaar geleden in de ruimte. 
14.25 r. Zegelopzegel 
10 k. met portret Valentina 
Tereshkova (1937) Yvert 2693 
(1963). 
57'i3. Kleurrijke kunst. 
Vier velletjes met elk vier
maal 15. r. (driehoekzegels) 
Verschillende gedecoreerde 
sjaals. 

! 
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SLOWAKIJE 
28'i3. Cultuurorganisatie 
Matica 150 jaar. 
€0.80. Bloemen, kruis, 
kleurvlakken. 

ZWITSERLAND 
3i5'i3. Wereldkampioen
schap ijshockey in Stock
holm. 
100 c. Zwitserse spelers. 
59'i3. Goldvreneli. 
600 c. (rond zegel). Gouden 
munt. 

TURKIJE 
235'i3 Eurasia Social Busi
ness Forum 2013 in Istanboel 
Velletje met tweemaal 
1.10+0.10 NTL. Windmolens 
en brug met elektriciteitslei
dingen, druppel. 

meusosnil 

245'i3. Technische Univer
siteit Istanboel 240 jaar. 
Velletje met viermaal 1.10 
NTL. Verschillende gebou
wen. 
295'i3. Gemeente Beypa
zari 130 jaar. 
Tweemaal 1.10+0.10 NTL. 
Huizen, gedekte tafel met 
gerechten. 

VATICAAN 
i26'i3.50e sterfdag paus 
Johannes XXIII (18811963). 
€ 0.85. Paus en St. Pieters
basiliek. 
i26'i3. Evangelisatie van 
GrootMoravië 1150 jaar ge
leden. Gezamenlijke uitgifte 
met Bulgarije, Tsjechië en 
Slowakije. 
Blok €1.90. Monniken 
Cyrillus en Methodius met 
engelen. 
i26'i3. Edict van Milaan 
1700 jaar geleden. Blok is 
gezamenlijke uitgifte met 
Italië. 
€0.70,0.85,2.50; blok 
€ 1.90. Fresco's met verschil
lende afbeeldingen van 
keizer Constantijn I de Grote 
en paus Sylvester I. 

WITRUSLAND 
io7'i3. Staatspoppenthe
ater. 
M(5.500r.). Fluitisteen 
spelers met poppen. 

287'i3. Bekering Rusland 
1025 jaar geleden. 
Velletje met driemaal 
5.000 r. Iconen. 

59'i3. Smurfen. 
100,100 c. Kussende smur
fen. Pappa Smurf. 
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59'i3. Natuurherstel. 
100,100,100 c. (samenhan
gend en doorlopend beeld). 
Vlinder, Vogel, vis. 
59'i3. jonge boerderij
dieren. 
85,100,140,190 c. Resp. kip 
en kuikens, kalveren, scha
pen, varkens. 

59'i3. Steden. 
100,100,100 c. Lausanne: 
gebouw, Bern; beer, Winter
thur: gebouwen 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
ii'io. Khwaja Abdullah 
Ansari (10061988). Geza
menlijke uitgifte met Iran en 
Tadzjikistan. 
50 Af. Portret dichter, boek, 
graftombe, vlaggen. 
i2'io. Wereld Vrede Dag. 
50 Af. Duiven, aardbol. 
i2'io. ZuidAziatische Or
ganisatie voor Economische 
Samenwerking. 
40 Af. Vlaggen, beeldmerk. 



NIEUWJ UITGIFTEN 
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AITUTAKI 
56'i3. Schepen met walvis
sen en dolfijnen. 
Velmetio,40,60,70 c., 
51.50,1.80,2., 2.25,2.50, 
3., 4., 20.. Verschillende 
schepen met resp. driemaal 
Megaptera novaeangliae, 
SteneNa zesmaal, driemaal 
Steneila coeruleoaiba, Me
gaptera novaeangliae. 

ARGENTINIË 
2013. Frankeerzegels, traditi
oneel handwerk. 
$30., 40., 50.. Resp. tra
ditionele bi)l met motieven, 
tweemaal gevlochten mand. 

i34'i3. Gemeente Esteban 
Echeverria 100 jaar. 
Velletje met tweemaal $ 5.
Historische deur, park. 
224'i3. Universiteit van 
Córdoba 400 jaar. 
$ 3.50. Gebouw, standbeel
den, apparatuur, stoelen, 
wetenschapper. 
25'i3. Paus Franciscus 
(1936). Gezamenlijke uitgifte 
met Vaticaan. 
$ 350, 3.50,10., 14. samen
hangend). Verschillende 
afbeeldingen van paus. 

ASCENSION 
i68'i3. Terugkeer Ascensi
onfregatvogel. 
20, 45, 6op. , t 1.10,1.45. 
Verschillende afbeeldingen 
van Fregataaquila. 
298'i3. SMSG*, organisatie 
onderzoek in ondiep zee
water. Gezamenlijke uitgifte 
met Falklandeilanden en 
ZuidGeorgië. 
45, 50, 60 p., £1.45 (sa
menhangend); velletje met 
ti.(Ascension), {^(Falk
landeilanden), {^(Zuid
Georgië). Resp. vuurworm 
(Hermodice carunculata), 
straalvinvis (Myripristis jaco
bus), straalvinvis (Amblycir
rhitus earnshawi), doktersvis 
(Acanthurus coeruleus); 
zeeanemoon (Isarachnanthus 
maderensis), garnaal (Cam
pylonotus vegans), zeester 
(Henricia pagenstecheri). 

AUSTRALIË 
27'i3. Op pad in Australië, 
II. 
Vijfmaal 60 c. Auto bij Sidney 
met brug en operagebouw. 
Port Philips Bay met pier van 
St. Kilda, Adelaide met festi
val, Canberra met hetelucht
ballonnen, 'Gouden Kust' 
met achtbaan. Ook velletje 
met de zegels. 

97'i3. Inheemse leiders. 
Vijfmaal 60 c. (samen
hangend). Shirley Smith 
(19211998), Neville Bonner 
(19221999), Eddie'Koiki' 
Mabo (19361992), Oodgeroo 
Noonuccal (19201993), Char
les Perkins (19362000). 
z37'i3 Krantenkoppen. 
Viermaal 60 c. Vrede na 
Tweede Wereldoorlog met 
juichende mensen (1945), 
maanlanding met astronaut 
op maan (1969), cycloon 
Tracey verwoest Darwin met 
verwoeste huizen (1974), 
overwinning in zeilrace Ame
rica's Cup (1983). Ook velletje 
met de zegels. 

iieadline BaD0 
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AUSTRALIA 

297'i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
60 c. Hertog en hertogin van 
Cambridge met hun zoon 
George Alexander Louis. 

AUSTRALIA 

i38'i3. vleesetende 
planten. 
Viermaal 60 c. Drosera 
lowriei, Drosera rupicola. 
Nepenthes rowanae, Cepha
lotus follicularis. 
2o8'i3. Koraalriffen. 
60,60 c., $1.20,1.20 (per 
waarde samenhangend). 
Resp. Ningaloo Rif met 
schildpad. Groot Barrière 
Rif, Ninqaloo Rif, Groot Bar
rière Rif. Ook velletje met de 
zegels. 

BAHAMAS 
97'i3.40 jaar onafhanke
lijkheid. 
15, 25, 50, 65,70 c. Resp. 
deelnemers aan Onafhanke
lijkheids Conferentie, Sir Milo 
Butler (19061979) en ere
wacht, Sir Lynden Pindling 
(19302000) en staatswapen, 
portretten slachtoffers van 
Flamingo Incident en pa

trouilleboot, deelnemers aan 
project 'Rhodes to Succes'. 
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BANGLADESH 
56'i3. Nationale Boom
plantdag. 
10.1. Bomen planten, 
vrouwen met watergieter bij 
struik. 
87'i3. Nationaal Museum 
100 jaar. 
10.1. Lettertekens in steen. 

BARBADOS 
i36'i3. Vuurtorens. 
65 c , $ 1.50,1.80, 2.20. Resp. 
Harrison Point, South Point 
Needham's Point, East Point. 

BHUTAN 
ioio'i2.50 jaar postdienst. 
Velletje met zesmaal 20 nu.; 
blok 50 nu. (gouddruk). 
Zegelopzeqel resp. 15 ch. 
Yvert 11 (1962) met landkaart 
en Duck Gyaldo (18671902) 
en Paro Dzongkasteel, 5 nu. 
Yvert 83 (1966) munt, 3 ch. 
Yvert 86 (1966) sneeuw
man, 2 nu. Yvert 241 (1969) 
Boeddha, 1.25 nu Yvert 417 
(1973) grammofoonplaat, 
3 nu. Yvert 437 (1974) koning 
Dorji Wangchuk (19281972); 
postbode. 
2013. Chinees Nieuwjaar, jaar 
van de Slang. 
20 nu.; blok 50 nu (goud
druk). Slang. 

BOLIVIA 
295'i3. Universiteit van 
ElAlto. 
4. Bs. Gebouw, beeldmerk 
met vogel en vlaggen, vlag
gen. 

BRAZILIË 
i37''3 Historie van Can
domblé. 
1° Porte Carta Comercial. Bij 
van Opó Afanja. 

237'<3 Internationale Dag 
van de jeugd, bezoek paus 
aan Brazilië. 
R$ 1.80. Paus Franciscus 
(1936), vlag, beeld'Chris
tus de Verlosser' op berg 
Corcovado. 

i8'i3. Postzegeltentoon
stelling Brasiliana 2013. 
RS$ 2.90; velletje met 
driemaal RS$ 3.15. Zegelop
zegel, eerste Braziliaanse 
postzegels uit 1843 fesp. 90 r. 
(Yvert 3); 30 r. (Yvert 1), 60 r. 
(Yvert 2), 90 r. (Yvert 3). 
i28'i3. Rotstekeningen. 
10 Carta Comercial. Tekening 
in gebied Serra da Lua. 
i78'i3. Cultureel erfgoed, 
begraafplaatsen. 
Velletje met viermaal RS$ 2.. 
Arez met pilaren en raam. Ba
taljon met graven en boom, 
Santa Isabel met grafzerken 
en bergen. Solitude met 
detail van standbeeld 

CAMBODJA 
277't2. Khmercultuur, 
tempels. 
500,2.800,3.500,5.000 R.; 
blok 6.000 R. Ta Moan Thom, 
Nokor Bachey, Ta Krabey, Ta 
Moan Thom; Phnom Banan. 
i89'i2. Tempelfiguren. 
2.000,2.500,2.800,3.000 R.; 
blok 6.000 R. resp. Asket, 
driemaal Apsara; danser. 

CHILI 
i55'i3 Katholieke Pontifi
ciauniversiteit 125 jaar. 
$500. Embleem. 
295'r3. Spoorlijn AricaLa 
Paz 100 jaar. 
$310,310 
(samenhangend+sierveld). 
Locomotieven. Stationsge
bouw op sierveld. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
f66'i3. Gouden en bronzen 
Boeddhabeelden. 
Zesmaal 1.20 y.; blok 6.y. 
Resp. Guanyin, Ksitigar
bha, Sakyamuni, Amitayus, 
Manjusri, Samantabhadra; 
verschillende Boeddha's. 

..ü... 
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i37'i3. Dichtkunst en 
schilderen. 
Viermaal 1.20 y. Muzikant 
met instrument, schaak
spelers, man en kind met 
boeken, muurschildering. 

COCOS (KEELING)EILANDEN 
68'i3. Tonnenpost. 
60 c, $ 3.. Tonnen en brief
stukken met resp. mannen in 
water, schip en mannen op 
strand. 

COLOMBIA 
i66'i3. Departement Cun
dinamarca. 
Vel met twaalfmaal $ 2.100. 
Wapen met vogel, basiliek 
in IJbaté, meren van Cerro 
Machete, kapel in Siecha, 
gouvernementsbeeld
merk, ijzergieterii in Pacho, 
parochiekerk in San Juan 
de Rioseco, waterval van 
Versalies Guaduas, waterval 
van Tequendama in Sochoa, 
kathedraal van Sal de 
Zipaquira, rotswanden van 
Suesca, brug in Chié. 

COLOMBIA $2.100 
D>J'AnA>1t!Nr<IL»lCnM'INA«Am \ 



COOKEILANDEN 
20-2-'i3. Zeilschepen. 
20, 20, 50,50, 6 0 , 6 0 , 8 0 , 
80, 90, 90 c. $1.-, i .-(per 
paar samenhangend); vel
letje met driemaal $ 4.50. 
Verschillende zeilschepen uit 
de Zuid-Pacific. 
3i-S-'i3. Fauna. 
Zesmaal S 1.50. Damagazelle 
(Gazella dama), Amerikaanse 
bizon (Bison bison), koala 
(Phascolarctos cinereus), Eur-
aziatische lynx (Lynx lynx), 
Afrikaanse olifant (Loxodon-
ta africana), trompetkraan
vogel (Grus americana). 

, ^ . v 
Mei '13. Frankeerzegels, 
opdrukken. 
20 c. op 10,30, 5 0 , 8 0 , 9 0 c. 
$1.-, 1.10,1.20, 2.-, 
Catharantus roseus. Hibiscus 
rosa-sinensis cultivar, Hibis
cus schizopetalus, Bougain-
villea spectabilis, Hibiscus 
rosa-sinensis, Nymphaea 
capensis, Euphorbia pulcher-
rima, Impatienswalleriana, 
Anthurium andraeanum. 

CUBA 
i2-io-' i2. Upaep*, mythes en 
legendes. 
Viermaal 65 c. Resp. Vlinder 
en meisje, kikkerfiguur en 
waterplanten, antieke auto, 
meeuw en kokosnoot. 
i2-i-'i3. Vriendschapsvereni
ging Cuba-Finland 50 jaar. 
75 c. Vlaggen. 

iRHHifiiilnff-feil 
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i5-i-'i3. Orchideeën. 
5,10,15,65,75, 90 c. ;bloki.-
P. Verschillende orchideeën. 

i9-i-'i3.160e geboortedag 
José Marti (1853-1895). 
3.-P. Leider onafhankelijk
heidsbeweging. 
25-i-'i3. Nationaal Museum 
100 jaar. 
5.15. 50, 65,75,85 c.; blok 1.-
P. Verschillende schilderijen. 
28-i-'i3. Dichter José Marti 
(1853-1895), een eerlijk mens. 
10,15,20,30,35, 50 c. Ver
schillende afbeeldingen. 

i-2-'i3. Kamer van Koophan
del 50 jaar. 
90 c. Vlag, beeld van god 
van de handel Mercurius. 

Qygy^CORREOS2013 9 0 
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5-2-'i3. Socialistische Dou
ane 50 jaar. 
1.05 P. Douanecontrole op 
vliegveld. 
2-3-'i3. World Baseball Clas
sic 2013 in Taiwan. 
15,15.65,65,75.75,85,85 c. 
(per paar samenhangend). 
Resp. shirt en vlaggen, 
werper, speler, handschoen 
en vlaggen, hoofdbescher
mer van achtervanger en 
vlaggen, speler, slagman, 
spetershelm en vlaggen. 
i8-3-'i3. Internationaal con
gres en vakbeurs Informatica 
2013 in Havana. 
Bloki.- P. Informaticasymbo-
len. Op rand landkaart. 
i8-3-'i3.125e geboor tedag 
schaker josé Raul Capablanca 
(1888-1942). 
15,65,75, 85 c. Cubaanse 
grootmeester in partijen 
tegen resp. Bernstein (San 
Sebastian, 1911), Spielmann 
(New York, 1927), Capablanca 
(Moskou, 1936), Capablanca 
(Buenos Aires, 1939). 
6-4-'i3. Sauto Theater 150 
jaar. 
65 c. Gebouw in Matanzas. 
i -5- ' i3. Dag van de Arbeid. 
65 c. Mensen met vlaggen. 
20-5-'i3. Nationaal Ballet 
65 jaar. 
Bloki.- P. Danseressen. 

i-6-'i3. Cruiseschip. 
118,175 c.; blok 250 c. Ver
schillende afbeeldingen van 
'Freewinds'. 

22-5-'i3. Vlinders. 
5,10,15, 40, 65,75, 85 ,90 c. 
Resp. Papilio caiguanabus, 
Proteides maysi, Allosmaitia 
coelebs, Anetia cubana, 
Kricogonia cabrerai, Papilio 
oxynius, Atlantea perezi, 
Eurema lucina. 

CURA?AO 
t3-5-'i3. Honkbal. 
65,118,175,181, 301,350, 
428 c. Resp. slagbal, achter
vanger, werper, vieren van 
overwinning buitenvelder, 
uitbal, speelveld. 

i-7-'i3. Afschaffing slavernij 
150 jaar geleden. 
65*25, i38*45,175*75, 
301*125 c. Resp. Handen en 
kettingen, huisjes en ton, 
bevrijde slaaf, man blaast op 
hoorn. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
23-5-'i3-Toerisme, II. 
Velletje met twaalfmaal $ 10.-. 
Lagune van Gri Gri, Dorada-
strand, eiland Saona, strand 
en badplaats San Rafael, 
Puerto Plata, Punta Cana, 
historisch centrum van Santi
ago, monument in Santiago, 
walvisreservaat Ballenasmet 
bultrugwalvis (Megaptera 
novaeangliae), strand van El 
Morro de Montecri y Bahia de 
las Aguilas, vlag. 
6-5-'i3. Consulaire relaties 
met Ecuador 125 jaar. 
$ 20.- Portretten, handen, 
vlaggen. 
7-6-13. Fauna. 
Viermaal $ 20.- (samenhan
gend). Zweepspin (Phrynus 
fongipes), schorpioen 
(Mastigoproctus proscorpio), 
vogelspin (Phormictopus 
cancerides), schorpioen 
(Rhopalurusprinceps). 

24-6-'i3.100e geboortedag 
Pedro Mir (1913-2000). 
$ 50.- Portret dichter. 

FALKLANDEILANDEN 
29-8-'i3. SMSG*, organi
satie onderzoek in ondiep 
zeewater. Gezamenlijke 
uitgifte met Zuid-Georgië en 
Ascension. 
30,75, £ 1.-, 1.20 (samenhan
gend); velletje met 11.- (As
cension), i i .-(Falklandeilan-
den), 11.- (Zuid-Georgië). 
Resp. zeekomkommer 
(Cladodactyla crocea), kwal 
(Haliclystus antarcticus), 
pissebed (Acanthoserolis 
schythei), zee-egel (Arbacia 
dufresnii); zeeanemoon 
(Isarachnanthus maderen-
sis), garnaal (Campylonotus 
vegans), zeester (Henricia 
pagenstecheri). 

HONGKONG 
i i -6-' i3. Cruiseterminal Kal 
Tak. 
Blok $ 10.-. Terminal en sky
line van Kowloon. 

23-7-'i3. Chinese en westerse 
trouwgewoonten. 
$1.40,1.80, 2.40, 2.50,3.-, 
5.-; blok $ 10.-. Resp. Chinees 
bruidspaar, westers bruids
paar, giften tijdens Chinese 
truiloft, westerse bruids
taart, silhouet van Chinees 
paar met draak en feniks, 
silhouet van dansend westers 
paar met bloemenboog en 
klokken; bruidsparen. 
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INDIA 
25-6-'i3. Peerzada Ghulam 
Ahmad Mehjoor (1885-1952). 
5.- R. Portret dichter. 
3-7- ' i3. Delhi Gymkhana Club 
100 jaar. 
5.- R. Gebouw. 

INDONESIË 
5-6-')3. Milieuzorg. 
Blok 5.000 R. Zandloper, 
fruit. 

i4-6-'i3. Oudheidkundige 
Dienst, Lembaga Purbakala 
100 jaar. 
2.500,2.500 Rp.; blok 
10.000 Rp. Resp. rotsteke
ning van Uhallie, reliëffrag-
ment uit Prambanan-tempel, 
reliëf met Boeddha uit 
Borobudur. 

IRAK 
25-4-'i3. Bagdad, Hoofdstad 
van Arabische Cultuur. 
250 ,500,750,1 .000 Din.; 
blok 1.000 Din. Portret
ten van resp. beeldhouwer 
Mohammed Ghani Hikmat 
(1929-2011), schilderes Ba-
heeja Al-Hakeen (1934-2008), 
kalligraaf Hashim Al-Khattat 
(1921-1973), socioloog en his
toricus Ali Alwardi (1913-1995); 
historisch beeld van Bagdad. 
Alle zegels met beeldmerk. 

IRAQ 

IRAN 
29-i-'i2. Frankeerzegel, brug. 
9 .000 Ris. Mardogh-brug. 
Okt. '12. Wereld Post Dag/ 
Week van Defensie. 
Blok 3.400 Ris. Schrijvende 
man, palmbomen, traditio
neel huis met vlag. 

2012. Ramadan. 
2.200 Ris. Koran, vogel. 

ISRAEL 
26-8-'i3. Zionistische jeugd
beweging Betar 90 jaar. 
NIS 3.10. Gezichten, vlag, 
beeldmerk. 

26-8-'i3. Kinderliedjes. 
Vel met twaalfmaal NIS 2.-. 
'Vrolijk koor'; vogels, 'Ik 
ben altijd mezelf: kinderen 
met bal, 'Een dappere klok'; 
meisje met klok, 'Wat doet 
het hertje'; hertje, 'Ik wil dat 
je het weet'; meisje en en
geltje, Buba Zehava: 'meisje 
en beer', 'Waarom draagt de 
zebra een pyjama'; zebra en 
pyjama's aan waslijn, 'Het 
mooiste kind in de kleuter
klas'; meisje en blokken, 
'De postauto'; postauto met 
pet, 'Mijn vader'; vader met 
meisje en huis, 'Paardrijder'; 
paard, 'Dappere Danny'; 
jongen en kinderen. 
26-8-'i3. Sukkot-festival. 
NIS 2.-, 3.10, 5.70. Etrog-
dozen resp. uit Bezalel Jeru
zalem (20e eeuw), Oostenrijk 
(19e eeuw); citroenvormig, 
Irak (19e eeuw); vogelvormig. 

26-8-'i3. Militaire industrie. 
NIS 9.60. Artillerieraket 
type Extra, Delilah lucht-
grondraket. 

JEMEN 
2012. lemenitische honing. 
70, 80,100,120 R.; blok 200 
R. Resp. glas met honing-
lepel, honingraat, bijen en 
honingraat,"rioningglas met 
lepel; vier genoemde motie
ven met blikken beker. 

MSOO 

2012. Internationaal laar van 
Biodiversiteit. 
50, 80,100,150 R.; blok 
250 R. Resp. steenbok, vet-
planten, koraalvis, luipaard; 
vier hiervoor genoemde 
motieven. 
2012.100e geboortedag All 
Ahmed Bakatheer (1910-
1969). 
100 R. Portret schrijver. 
2012. Vuurtorens. 
70,100,160 R.; blok 200 R. 
Resp. Perim, Ra's Marshag, 
Aden; Perim. 
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2012. Dag van de Arabische 
Post. 
100 R. Landkaart, duif, 
beeldmerk. 
2012. Revolutie 50 jaar 
geleden. 
100 R. lubileumembleem met 
vlag en landkaart. 

KIRGIZIË 
8-6-'i3. Kaba uuiu Kozhom-
kul 0888-1955)-
30.- s. (ook ongetand). Por
tret worstelaar, monument 
met paard. 

22-6-'i3. Werelderfgoed, hei
lige berg Sulaiman-Too. 
45.- s. (ook ongetand). Berg. 

KOREA ZUID 
26-6-'i3. Energiebesparing. 
Viermaal 270 w. (samen
hangend). Weegschaal 
met elektrische appara
tuur en sneeuwberg, kind 
op autoped en wereldbol, 
spaarvarken met stopcon
tact, schoorstenen en groene 
blaadjes. 

LAOS 
i8-7-'i2. Betrekkingen met 
Vietnam. Gezamenlijke 
uitgifte met Vietnam. 
4.000,12.000 k. Resp. presi
denten Kaysone Phomvihane 
(1920-1992) en Ho Chi Min 
(1890-1969) met vlaggen, 
tempels in Laos en Vietnam 
met frangipanibloemen. 
5-ii-'i2. Aziaf isch-Europees 
gespreksforum in Vientiane. 
9.000,11.000 k.; blok 9.000 
k. Resp. tempel, landkaart 
met deelnemende landen; 
tempel. 

LIBANON 
2o-3-'i3. Moederdag. 
L£ 2.000. Moedervogel op 
tak, jonge vogel in vlucht. 

JOOOu. 
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MACAU 
io-5-'i3. Museumstukken, III. 
1.50, 2.50,3.50,4.-ptcs. 
(ook samenhangend); blok 
12.- ptcs. Resp. doopfont van 
parelmoer, sculptuur van 
Maria en )ezus, olifant van 
kraakporselein, bronzen klok 
van St. Paul's kerk; kopergra
vure met havengezicht (16e 
eeuw) van Theodore de Brey 
(1528-1598). 
25-6-'i3. Klassieke roman 
Fengshen Bang. 
2.-, 2.50, 3.50,4.-ptcs. 
(ook samenhangend); blok 
12.- ptcs. Hoofdpersoon Na 
Tcha, resp. geboorte, in 
gevecht, met zwaard, met 
speer; met speer en ring. 

MALEISIË 
ii-4-'i2. Installatie sultan 
Abdul Halim Mu'adzam als 
staatshoofd. Aanvulling 
melding aug. 2012. 
Vel met dertienmaal RM1.-, 
eenmaal RM 5.-. Staats
hoofden : Abdul Rahman 
(1957-1960), Alam Shah 
(i960), Syed Putra (1960-
1965), Ismail Nasiruddin Shah 
(1965-1970), Abdul Halim 
Mu'adzam Shah (1970-1975), 
Yahya Petra (1975-1979), 
Ahmad Shah Al-Mustain 
Billah (1979-1984), Mahmud 
Iskander Ismail (1984-1989), 
Azian Muhibbuddin Shah 
(1989-1994), jaafar (1994-
1999). Salahuddin Abdul Aziz 
(1999-2001), Syed Sirajuddin 
(2001-2006), Mizan Zainal 
Abidin (2006-2011), Abdul 
Halim Mu'adzam (sinds 2011). 
'3-5-''3- Wonderen van het 
Maleisische oerwoud. 
Drie velletjes met elk vijfmaal 
$ 1.-. Oerwouden van resp. 
Taman Negara: bearcat (Arc-
tictis binturong), spin (Hete-
ropoda davidbowie), fazant 
(Polyplectron malacense), 
Berkoh-waterval, padden
stoel (Mycena tricnlorfon); 
Royal Belum: uil (Batra-
chostomus auritus), parasi
taire bloemplant (Rafflesia 
azianii), boom (Trevesia 
burckii), helmneushoorn-
vogel(Rhinoplax vigil), 
kever (Duliticola hoiseni); 
Maliau Basin: olifant (Elephas 
maximus borneensis), insect 
(Deroplatys desiccata), 
Maliau-waterval, vleeseten
de bekerplant (Nepenthes 
veitchii), kever (Mormolyce 
sp-) 

28-6-'i3. Levende koralen. 
Viermaal 60 sen (in paren 
samenhangend); blok$ 5.-. 
Resp. Heteractis magnifica, 
Sarcophyton sp., Oxycoman-
thusbennetti, Ptilosarcus 
gurneyi; Acroporasp. 

25-7-'i3- Saladegroenten. 
Viermaal 60 sen (samenhan
gend en doorlopend beeld). 
Resp. Centella asiatica, Par-
kia speciosa, Psophocarpus 
tetragonolobus, Annacar-
dium occidentale. 

MARSHALLEILANDEN 
26-6-'i3. Bezoek John F. Ken
nedy (1917-1973) aan Berlijn 
50 jaar geleden. 
Blok $ 2.-. Portret en tekst 'Ich 
bin ein Berliner'. 

3-7-'i3. Historische Britse 
locomotieven. 
Velletje met tienmaal $ 0.46. 
No.42 Calugareni, Beyer 
Peacock 2-6-4T, The Adam 
Brown, Baldwin 4-6-0,15A 
Class Garret, Enterprise 184, 
Grahamstown Train, Flying 
Scotsman, Black Hawthorne, 
LNER Mallard 4-6-2. 
8-8-'i3. Indiaanse hoofd
tooien. 
Vijfmaal $ 0.46 (samenhan
gend). Cheyenne, Flathead, 
American Indian, Shoshoni, 
Assiniboinne. 

MEXICO 
io-5-'i3. Moederdag. 
$11.50. Poppen. 
<5-5-''3- Dag van de Onder
wijzer. 
$ 7.-. Onderwijzeres, leer
lingen. 
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MONGOLIË 
i9-6-'i3. Nationale vogel. 
Velletje met 100,200, 300, 
400, 800,1.000 T. Verschil
lende afbeeldingen van Faico 
cherrug. 

2i-7-'i3. Frankeerzegels. 
Viermaal 1.000 T. Tradi
tionele tent yurt, vrouw 
in klederdracht, man met 
muziekinstrument, olifant en 
bomen. 

MYANMAR 
io-4-'i3. Diplomatieke rela
ties met Rusland 65 jaar. 
500 k. Gebouwen in Myan
mar, Rode Plein in Moskou. 

NEPAL 
io-i2-'i2. B.P. Museum. 
10.- R. Gebouw. 
3i-i2-'i2. Beroemde perso
nen. 
Tweemaal 5.-, achtmaal 
10.- R. Resp. monnik Bhikshu 
Sudarshan en gebouwen, 
schrijver Basudev Luintel, 
sociaal werker Khagendra 
Bahadu Basnet, architecten 
Kishor en Kumar Narsing 
Rana met gebouw, tekst
schrijver en dichter Ali Miya, 
Bhuvaneshwar Pandrya, 
schrijver Ramniwas Pandrya, 
schilder Rajmansingh Chi-
trakar en vogels, Vhitrakar 
en antilopen, transporton
dernemers Karuna en Lupau 
Ratna Tluadhar en bus. 
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NIEUW-CALEDONIE 
8-6-'i3. Zeedieren in lagune 
van Caledonië. 
Tienmaal 110 F. (in boekje). 
Plectropomus Leopardus en 
Epinephelus polyhekadion, 
Carcharhinus amblyrhy-
nchos, Scomberomorus 
commerson, Chelonia 
mydas, Caranx melampygus, 
Tridacna maxima, en Forci-
piger flavissimus, Chromis 
viridis, Panulirus penicillatus, 
Myripristisberndti, Lutjanus 
kasmira. 
28-6-'i3. Heropening 
scheepvaartmuseum. 
110 F. Gebouw, stuurwiel. 
7-8-'i3. Historie, gevangenis 
van Nouvelle. 
280 F. Gebouwen, gevange
nen en bewakers. 
8-8-'i3. Geboortezegels. 
110,110 F. Jongen met vlinder
vleugels, meisje en bij. 

i9-8-'i3. Wereldkampioen
schappen zwemmen voor 
gehandicapten. 
120 F. Zwemmers in zee en 
zwembad. 

NIEUW-ZEELAND 
7-8-'i3. Historische reisaf
fiches. 
Vel met twintigmaal 70 c. Art 
Deco-gebouwen in Napier, 
gestreepte marlijn (Tetrap-
turus audax) en sportvissers, 
boomvaren (Cyatfiea sp.), 
bloemen en berglandschap 
met sneeuw, sportvisser, 
Wellington, wegwijzer en 
Maori-figuur en bergen 
met 'Fly Teal', Queenstown, 
strand bij Timaru, Tauranga, 
kea (Nestor notabilis), bus 
in zuidelijke Alpen, bomen 
bij Marlborough Sounds, 
schapendrijver op paard, 
inheems meisje, skiër bij 
Mount Cook, bomen en berg, 
Moari-figuren en bergen, 
thermaalbad in Rotorua. 

OEZBEKISTAN 
5-6-'i3. Zijderoute. 
1.400,1.500(5); blok 
3.200 (S). Resp. moskee in 
Bukhara, Koranschool in 
Kutlugmurad Inak; landkaart 
en stadpoort Ota Darvoza. 

5-6-'i3. Frankeerzegels, 
monumenten. 
110, 400,1.500(5). Resp. 
Turkse heerser Amir Temur 
(1336-1405), tweemaal astro
noom Al-Khorezmi (780-847). 
i7-6-'f3. Zeldzame planten. 
1.400,1.500(5). Cousinia 
platystegia Tscherneva, 
Diospyros lotus L. 
f7-6-'i3. Sport. 
1.500,1.500 (S). Aziatische 
Jeugdspelen: schermen. We
reld Studentenspelen: judo. 

OMAN 
25-6-'i2. Wierook. 
Blok 250 b. Wierookhars en 
-houder voor rookontwik
keling. 



i8-ii-'i2.42e Nationale Dag. 
50,100,150 b. Sultan Qaboos 
(1940) met verschillende 
schepen in droogdok van 
Duqm. 
i2-f2-'i2. Arabische paarden. 
Vijfmaal 100 b.; velletje met 
vijfmaal 100 b. Resp. vijfmaal 
verschillende afbeeldingen 
van Dorar; tweemaal Ajlad, 
Aba Psynnamon, Modheeah, 
Sadeed. 
24-3-'i3. Kunstnijverheid. 
Velletje met negenmaal 
150 b. Mand met deksel, kom 
met scharnier en deksel, 
koffieservies, bord, embleem 
overheidsinstelling voor 
ambachtelijk handwerk, ju-
welendoos, kom met deksel, 
tapijt, mand met handvatten. 
27-3-'i3. Diplomatieke 
betrekkingen met Volkrepu
bliek China 35 jaar. 
200 b. Paleis Qasr al-Alam, 
Tiananmen-plein (Peking), 
nationale vlaggen. 

i9-6-'i3. Milieudag, bloemen. 
50,100,200,250 b. Verschil
lende bloemen. 

PAKISTAN 
30-5-'i3. Islamia College 
100 jaar. 
8.- R. Gebouw in Peshawar, 
kamelen. 

, 100 YEARS Of 
I JSLAMM COLLEGE PESHW 

i2-6-'i3. Schrijvers. 
Driemaal 8.- R. Mumtaz Mufti 
(1906-1995), Ishfaq Ahmed 
(1925-2004), Ibn-e-lnsha 
(1927-1978). 
2o-6-'i3. Krantenorganisatie 
APNS6ojaar. 
8.- R. Pagina. 
i-7-'i3. Vogel. 
8.-R. Pycnonotus cafer. 

24-i2-'i2. Kerst. 
20, 250,600 f.; blok 1.000 f.: 
Resp. verschillende kerstbo
men; knielende man in kerk. 
i-3-'i3. Internationale Dag 
van Burger Verdediging. 
200, 250, 500 f.; blok 1.000 f. 
Resp. brandweerlieden, 
brandweerlieden met auto, 
ladderwagen en gebouw; 
brandweerlieden en auto. 
3-6-'i3. Natuur. 
20,100, 200, 480, 720, 
t.o8o f.; blok 1.000 f.; blok 
1.000 f. Resp. anemoon, lynx, 
bijeneter, roos, schildpad, 
wilde geit; arend, margrie
ten. 

Wildlife in Palestine 

PALESTIJNSE AUTORITEIT 
i3-i2-'i2. Slag van Shale. 
50,150, 500,750,1.000 f.; 
blok 3.000 f. Resp. vijfmaal 
valk, portret met tekst; 
landkaart, valk, raket, vlag 
en gevechtsscènes. 

j J i -J i ^ ijOl 5UJI 

PITCAIRNEILANDEN 
«-7-'i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 60 jaar 
geleden. 
$6.-. Portret. 

POLYNESIE 
i6-7-'i3. julifeest Heiva. 
100 F. Draaimolen met paar
den, reuzenrad. 
22-8-'r3. Bloemengeur. 
100F. lasmijn. 

SAMOA 
29-5-'i3. Fauna, vleermuizen 
en vogels. 
Vel met $1., 2.80,3.-, 3.90, 
4.-, 5.-, 6.-, 7.50,8.-, 10.-, 
12.50,15.-. Resp. vleermuis 
(Emballonura semicau-
data), Gallinula chloropus, 
Didunculus strigirostris, 
Lalage sharpei, Zosterops 
samoensis, Nesofregetta fuli-
ginosa, Numenius tahitiensis, 
Pterodroma brevipes, vleer
muis (Pteropus samoensis), 
Myiagra albiventris, Gal-
licolumba stairi, Gymnomyza 
samoensis. 

Myiagra albiventris 

\ "^SAMOA 

SAOEDI ARABIË 
i5-9-'i2. Eerste sterfdag 
kroonprins Sultan ibn Abd 
al-Aziz (1928-2011). 
2.-R.; blok 5.-R. Portret. 

i5-9-'i2. Overlijden kroon
prins Naif ibn Abd al-Aziz 
(1933-2012). 
2.-R.; blok 5.-R. Portret. 
23-9-'i2. Benoeming van 
Salman ibn Abd al-Azlz (1935) 
tot kroonprins. 
2.-R.; blok 5.-R. Portret. 

i7-ro-'i3. Postzegeltentoon
stelling inleddah. 
2.- R. Vlaggen van deelne
mende Golfstaten. 
2013. Prinses Noura bin Ab
dul Rahman Universiteit. 
2.-, 3.- R. Luchtopname van 
gebouw, ingang. 

SINGAPORE 
i3"7-'i3- 'Onze stad in een 
tuin'. 
ist Local, 50,80 c, $ 1.10; blok 
$ 5.-. Stadsgezichten met 
resp, verschillende bloemen 
en vogel (Todirhamphus 
chloris) met schubdier en 
kameleon, vogels (Anthraco-
ceros albirostris en Aethopyga 
siparaja) met hardlopers, 
orchideeën en bloemen met 
vogel (Copsychus saularis) en 
vlinder met fietser, bloemen 
en libel met otter; voorgaande 
afbeeldingen op een zegel. 

SRI LANKA 
i-2-'i3. Leger des Heils 130 
jaar. 
5.- R.; 5.- R. Resp. portret 
generaal Linda Bond (1946), 
vlag, lotusbloem, wereldbol, 
embleem; kindertekening 
met mensen en duiven. 

4-5-'i3. Dharmasoka College 
100 jaar. 
5.- R. Gebouw in Ambalan-
goda. 
i8-5-'i3. Boeddhistische 
feestdag Vesak. 
4--, 5.-, 15--. 50.- R. Verschil
lende afbeeldingen van prins 
Siddharta in kar met paard. 
Ook velletje met de zegels. 

Qsuffira 
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25-S-'i3. Vesak. 
5.- R. Beeld. 
7-6-'i3.150e geboortedag 
Swami Vivekanada (1863-
1902). 
5.- R. Portret geestelijk leider. 
5-7-'i3. Christeli|ke meisjes
school 125 jaar. 
5.- R. Gebouw in Baddegama, 
beeldmerk. 

29-7-'i3. Nationaal Park Yala. 
5.-, 15--. 25--. 30.-, 40.-, 
50.- R. Resp., schildpad 
(Eretmochelys imbricate), 
moeraskrokodil (Crocodylus 
palustris), olifant (Elephas 
maximus), zwarthalsooi-
evaar (Ephippiorhynchus 
asiaticus), wild zwijn (Sus 
scrofa), axishert (Axis axis). 
Ook drie velletjes resp. met 
25.- en 30.- R.; 15.- en 40.- R.; 
5.-en 50.- R. 

ST. KITTS 
i-io-'i2. Caribische vissen. 
Velletje met zesmaal $ 2.50; 
blok $6.-. Resp. Poma-
canthus paru, Sphyraena 
barracuda,, Lactophrys bi-
caudalis, Aulostomusmacu-
latus, Baiistapus undulatus, 
Myliobatis sp.; Chaetodon 
semilarvatus. 

ST. MAARTEN 
2-4-'i3. Cruiseschepen. 
180,180 c. Ruby Princess, 
Queen Victoria. 

3-4-'i3. Bezienswaardigheden. 
75,100,215,325 c. Resp. 
cruisepier en schip. Dr. A.C. 
Wathey-havencomplex, Gro
te Baai, landend vliegtuig. 

2-5-'i3. Vlinders. 
25. 50,75,100,150,175, 225, 
250,325.350,375,400 c. 
(samenhangend). Resp. 
Adelpha bredowii, Anteros 
carausius, Anthocharis sara, 
Asterocampa leilia, Calycopis 
cecrops, Glaucopsyche lyg-
damus, Gonepteryx rhamni, 
Hamadryas feronia, Plebejus 
acmon, Pyrgus communis, 
Strymonmelinus. 
5-6-'i3. Cruiseschepen. 
100,100 c. 'Carnival Dream', 
'Disney Fantasy'. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
29-5-'i3. Fresco's uit kerk van 
Micruelon. 
Velletje met zevenmaal 
€0.63. Verschillende 
fresco's. 
i5-6-'i3. Frère Senier (1885-
1978). 
€ 0.33. Portret geestelijke, 
kerk. 
29-6-'t3. Spel. 
€ 0.63. Kinderen met knikkers. 
io-7-'i3. Brandweerwagens. 
Velletje met viermaal € 0.63. 
Ford F600 (1951), Ford F350 
4x4 (1992), Freight Liner FL90 
4x4 (2003), Ford F600 (1972). 

SYRIË 
i-2-'i2. Schrijvers. 
Zesmaal 150. Abed Alkareem 
Alyafy (1919-2010), Kamar Ka-
eilany (1928-2012), KostakyAl 
Houmay (1858-1940), Sedky 
Ismail (1924-1972), Alfat El 
Edelby (1912-2007), Midhat 
Akas (.1923-2012). 

Brabantse Ruilbeurs 
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2o6'i2. Internationaal 
Bloemen Festival. 
Vijfmaal i 10. Dahlia, dagle
lie, wisselbloem, hortensia, 
sleutelbloem. 

tnt«rnstional Floweri Fai 

i6ii'i2. Omwenteling 42 
jaar geleden. 
£ 15. Stuwdam, graan, bloe
men, bomen. 
27i2'i2. Boomdag. 
140. Kersenboom. 

TADZJIKISTAN 
30i2'i2. Muziekinstru
menten. 
3., 3. s. (samenhangend, 
ook ongetand). Gurminj 
Zavqibekov met sitar, H. Riso 
speelt snaarinstrument dutor. 

THAILAND 
297'i3. Uilen. 
Viermaal 5. B. Bubo suma
tranus, Tyto alba, Otus lettia, 
Glaucidiumbrodiei. 

TOKELAU 
78'i3. Vlinders. 
45c.,$i., 1.40,3.. Resp. 
tweemaal Hypolimnasbolma 
pallescens, Euploea lewinii 
Dourkei, Junonia villida. Ook 
velletje met dezegels. 

TUNESIË. 
255''3. Afrikaanse Unie 
50 jaar. 
i.toom. Beeldmerk. 
286'i3. Houten handwerk. 
250, 250, 600, 900 m. 
Keukengerei, rek, vijzel, 
gedecoreerde kist. 

TUVALU 
36'i3. Verkiezing paus 
Franciscus(i936). 
Velletje met viermaal $ 1.20; 
blok 5 8.. Witte rook, paus 
met mijter en staf, paus in 
open raam, portret; paus 
zwaait naar publiek. 
36'i3. Schelpen. 
Velletje met vijfmaal $ 1.. 
Mauritia depressa, Thatche
ria mirabilis, Tridacna squa
mosa, Nautilus pompilius, 
Epitonium scalare. 

UGANDA 
9io'i2. Onafhankelijkheid 
50 jaar. 
700,1.800, 2.700 Sh. Resp. 
jubileumbeeldmerk met 
landkaart en vlag, monu
ment en beeldmerk, vlag en 
beeldmerk. 

URUGUAY 
87'i3. Stad San Carlos 250 
jaar. 
$ 15. Aquarel met gebouwen. 
97'i3. Frankeerzegel, 
rechten van werknemers op 
platteland. 
5 5. Hekkenmakers. 
257'i3. Amanda Rorra 
(19242005). 
$ 15. Politiek activiste van 
Afrikaanse afkomst. 
267'i3. Internationaal 
Quincajaar. 
$ 45. Plant, oogstende vrouw, 
quinoavruchten. 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
30"5"''3 Communicatiesa
telliet Yahsat. 
4. Dh. Satelliet, aardbol. 

VERENIGDE NATIES 
209'i3. Barrières doorbre
ken, deuren openen. Werken 
van/met gehandicapte 
artiesten. 
US50.45,1.10, Zw.Fr. 1.40, 
1.90, € 0.70,1.70. Resp. 
schilderij van Chuck Close 
'Zelfportret', inkttekening 
'Tranen en lach' van Josep
hine King, schilderij 'Kijk 
naar het meisje in ae rode 
jurk' van Sargy Mann, gezel
schap gehandicapte Chinese 
artiesten, foto 'Electroman' 
van Pete Eckhart, 'Dive bomb' 
schilderij Matt Sesow. 

VERENIGDE STATEN 
88'i3. Made in America, 
historische foto's. 
Vel met twaalfmaal Forever. 
Vliegtuigbouwer, kraanma
chinist*, leerling hoeden
maakster, man op stalen 
hijsbal*, typist in uitgeverij, 
lasser', mijnwerker, aan
brengen klinkers*, monteur 
in krachtcentrale, spoorweg
werker, textielarbeidster, 
geleider van lichtbundel*. 
) Bij bouw van Empire State 

Building. 

88'i3. Suikerfeest, Eid. 
Forever. Arabische letterte
kens. 

238'i3. Althéa Gibson 
(19272003). 
Forever. Tennisspeelster. 

VIETNAM 
i52'i3.100e geboortedag 
Huynh Tan Phat (19131989) 
2.000 d. Portret revolutio
nair en politicus, vlag 
i3'i3. Traditionele sporten. 
2.000, 6.500, 8.500 d. Zelf
verdedigingsport Vovinam 

i4'i3. Orchideeën. 
2.000,2.500,17.500 d. Resp. 
Dendrobium aphyllum, 
Dendrobium cnrysotoxum, 
Dendrobium draconis. 
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i5"5'i3 Vuurtorens. 
2.000,3.000, 6.000, 
14.500 d. Resp. Diem Dien 
(Thai Binh), Ly Son (Quang 
Ngéi), DaLanh(PhüYén), Ké 
Ga (Binh Tuen). 
i6'i3. Vogels in Nationaal 
ParkXuanThuy. 
2.000,3.500,6.500, 
10.500 d.; blok 15.000 d. 
Resp. Platalea minor, Limno
dromus semipalmatus, Anas 
clypeata, Vanellus cinereus; 
Pelecanus philippensis. 

i5"7"'i3 Muziekinstrumen
ten. 
2.000, 4.500,12.000 d. 
Resp. snaarinstrument Ta 
lu', blaasinstrument Klong 
Put, Goong. Bloemen op alle 
zegels. 

WALLIS EN FUTUNA 
37'i3. Sport. 
75 F. Speerwerper Sanele 
Vakilima. 
io8'i3. Franfoise Perroton 
(179618193)

400 F. Missionarisse, kerk. 

ZUIDAFRIKA 
i7'i3. Nationale Botanische 
Tuin Kirstenbosch 100 jaar. 
Tienmaal Standard Postage. 
Erica mammosa, Encephalar
tos latifrons, Thamnochortus 
cinereus, Leucadendron ar
genteum. Aloe arborescens. 
Gardenia thunbergia, Streli
tiza juncea, Crinum moorei, 
Welwitschia mirabilis, Protea 
cynaroides. 

ZUIDGEORGIË EN 
ZUIDELIJKE 
SANDWICHEILANDEN 
298'i3. SMSG*, organisatie 
onderzoek in ondiep zee
water. Gezamenlijke uitgifte 
met Falklandeilanden en 
Ascension. 
65, 75 p, 11., 1.20 (samen
hangend); velletje met £ 1.
(Ascension), £ 1. (Falklandei
landen), £ 1. (ZuidGeorgië). 
Resp. weekdier (Tonicina 
zschaui), zeeanemoon (Ed
wardsiasp.), krokodilvis 
(Parachaenichthys georgi
anus), zeester (Ophiomages 
cristatus); zeeanemoon 
(Isarachnanthus maderen
sis), garnaal (Campylonotus 
vegans), zeester (Henricia 
pagenstecheri). 

Gebruikte afkortingen: 
SMSG Shallow Marine Sur

veys Group 
Upaep Union Postal de las 

Americas y Espana y 
Portugal 

WOORD EN DAAD ZEGEL 

De Stichting Woord en Daad 
verbindt mensen over de 
hele wereld in hun strijd te
gen armoede, vanuit Bijbels 
perspectief. 
Ter ondersteuning heeft het 
comité Gorinchem van deze 
stichting een persoonlijke 
postzegel uitgegeven. 
Achterliggende gedachte 
hiervan is dat per 1 no
vember de inkomstenbron 
stopt uit de verkoop van 
guldenzegels. De zegels zijn 
tegen nominaal te koop. 
De 'winst' voor de stichting 

■ et inkoopverschil: 

• www.woordendaad .n l 

Woord 
Daad 

iWoc 

I NEDERLAND 
;L 1 

aangeschaft voor 1 augustus. 
www.woordendaad.nr 

http://www.woordendaad.nl
http://www.woordendaad.nr
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Veiling Nr. 120 
wordt gehouden op 

zaterdag 7 september 2013 
te Alkmaar 
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Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 072-5614153 

Email: info@de-hollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: www.de-hollandse.nl 
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden 

Op 14 september taxeren wij ook op de 59e postzegeldag van de postzegelvereniging Almere. 
In de O.S.G. de Meergronden Almere haven toegang gratis. Info www.vpva.nl 'J 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

84e Capelse pustzefeliieiirs 
Zaterdag 28 en zondag 29 september 2013 
Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 
• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• Een "stuiverhoek" met honderdduizenden zegels 
• Toegang en overdekt parkeren (blauwe zone) gratis' 
• Eindpunt metro "de Terp'VCapelle aan den IJssel 
• Openingstijden zaterdag van 10 00 -17 00 uur 

zondag van 11 00 15 00 uur 

Voor inlichtingen Tel 06 51245528 (Hr AJ Elshoff) 

IJ (FILATELISTENVERENIGINS)' 
SSEL- & LEKSTREEK 

Inhoudsvermogen tot 600 kaarten 
Los of in beschermhoesjes 

Volgende beurzen zijn op: 23 en 24 november 2013 

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

mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl
http://www.vpva.nl
http://www.muntenenpostzegels.nl
mailto:mastrigt@wxs.nl
http://www.safe-nederland.nl
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Samenstelhng-
leffrey Groeneveld, Purmerend. 
Reacties en tips' 
jeffreygroeneveld@hetnet.nl 

2013 INTERNATIONAAL JAAR VAN DE SAMENWERKING VOOR WATER 

Volgend jaar wordt in Wijk 
aan Zee de tentoonstel
ling Filamanifestatie 2014 
gehouden. Het is de derde 
editie van een evenement 
dat in 2009 in Heerhugo-
waard en in 2012 in Purme
rend werd georganiseerd. 
Vanwege de nabijheid van 
de voormalige Hoogovens, 
tegenwoordig Tata Steel, is 
het thema van de tentoon
stelling "Water en vuur". 
In twee afleveringen zal Ik 
de beide onderdelen van 
dit thema behandelen. 
Deze maand "water", een 
actueel thema. 

Dreiging 
De Verenigde Naties heb
ben 2013 uitgeroepen tot 
Internationaal jaar van 
Water samenwerking (1). In 
dit jaar wil de VN mensen 
ervan bewustmaken dat 
het erg belangrijk is om 
internationaal samen te 
werken op het gebied van 
water. Gevreesd wordt 

namelijk dat water, of het 
ontbreken van water, de 
bron zal zijn van interna
tionale conflicten die zelfs 
tot oorlogen zullen kunnen 
leiden. Er zijn landen waar 
een groot tekort aan water 
is of dreigt te ontstaan 
terwijl buurlanden wel de 
beschikking hebben over 
voldoende water. De VN 
denkt dat door middel 
van samenwerken goed 
waterbeheer ontstaat (2), 
waardoor het mogelijk 
is om ook de met minder 
water bedeelde landen te 
laten delen in de water
voorraad. Verstandig 
waterbeheer en spaarzaam 
watergebruik moeten 
daarbij de leidraad zijn. 
Het zou rampzalig zijn als 
de mens doorging met het 
gebruiken van water als 
in de afgelopen honderd 
jaar. In die tijd groeide het 
watergebruik twee keer zo 
snel als de groei van het 
aantal mensen. De vraag 

naar water overstijgt 
het natuurlijke systeem, 
waardoor inmiddels al een 
derde van de wereldbevol
king te maken heeft met 
een tekort aan water. 

Waterverbruik 
De VN houdt als richtlijn 
dat de gemiddelde mens 
20-50 liter per dag nodig 
heeft om te drinken, te 
koken en schoon te maken. 
De cijfers voor Nederland 
(2010) geven aan dat we 
daar met 121 liter per per
soon per dag behoori ij k 
ver vandaan zitten. Wel is 
het zo dat er sprake is van 
een daling van het water
gebruik. Waar gebruiken 
we dat water allemaal 
voor? De wasmachine 
gebruikt 47 liter en de af
wasmachine 15 liter, maar 
de grootste waterver
bruiker is de douche (3). 
Dertigers blijken daarbij 
de grootverbruikers. Zij 
staan gemiddeld 10 minu

ten onder de douche (66 
liter). 55-Plussers douchen 
korter, gemiddeld zes 
minuten, maar verbruiken 
daarbij toch nog zo'n 38 li
ter. Zorgelijk is het boven
dien dat de laatste twintig 
jaar het waterverbruik bij 
het douchen met tien liter 
is gestegen. Dat wordt 
weer enigszins gecompen
seerd met het water dat er 
voor het doorspoelen van 
het toilet wordt gebruikt, 
dat zakte van 42 liter per 
persoon per dag naar 
34 liter. De daling wordt 
voornamelijk veroorzaakt 
door het gebruik van de 
spoelonderbreker. 
Het watergebruik is 
voor ons allemaal heel 
vanzelfsprekend, maar er 
zijn 884 miljoen mensen 
wereldwijd, die geen 
toegang hebben tot veilig 
drinkwater (4, 5) en 2,6 
miljard mensen die geen 
gebruik kunnen maken 
van hygiënische sanitaire 

voorzieningen (6). 1,2 Mil
jard mensen gebruiken he
lemaal geen toilet en ver
vuilen daarmee het open 
terrein. Met alle gevolgen 
voor de gezondheid van 
henzelf en degenen in hun 
omgeving (7). 

Levensbehoefte 
Water, we kunnen niet 
zonder. Het is een van de 
eerste levensbehoeften 
(8,9). Overal ter wereld 
vestigen mensen zich 
in de nabijheid van het 
water en als dat niet 
direct voor handen is, 
gaat men ernaar op zoek. 
Zo graaft men putten of 
leidt men water via holle 
boomstammen. Al vele 
eeuwen geleden hadden 
de Romeinen een water
leidingsysteem dat goed 
functioneerde. Via aqua
ducten was de wateraan-
voer gegarandeerd. Op 
verschillende plaatsen in 
Europa kan dit ingenieuze 
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stelsel nog bewonderd 
worden (10). 

Grensoverschrijdende 
rivieren 
Om het water voor 
Iedereen beschikbaar 
te houden of te maken 
Is goede samenwerking 
tussen staten noodzake
lijk. Wie de aarde vanuit 
de ruimte bekijkt, ziet dat 
het grootste deel van het 
aardoppervlak bestaat uit 
water. Helaas Is maar zo'n 
3% daarvan zoet, een zeer 
klein deel dus (11). Ieder
een heeft er belang bij dat 
gezamenlijke waterbron
nen beschikbaar blijven 
om de mens van drinkwa
ter te voorzien. Volgens 
gegevens van de VN zijn er 
276 rivieren die door meer 
dan een land stromen. Het 
merendeel stroomt door 2 
of meer landen. De Donau 
Is de rivier die maar liefst 
door 18 landen stroomt 
(12,13). Het IS daarmee de 
rivier die de meeste lands
grenzen passeert. Het land 
met de meeste rivieren, 30 
stuks, die ook door andere 
landen stromen is de Rus
sische Federatie. 

Watertekort 
Ondanks al dat water is er 
toch sprake van water

schaarste (14,15,16). Er 
is een al maar stijgende 
vraag naar water die 
veroorzaakt wordt door 
bevolkingsgroei, urbani
satie en het veranderen 
van consumptiepatronen. 
Op hetzelfde moment is 
er steeds minder water 
beschikbaar als gevolg 
van klimaatverandering, 
ontbossing, waterverspil
ling en watervervuiling. 
De verwachting is dat 
over zo'n tien jaar 1800 
miljoen mensen gecon
fronteerd zullen worden 
met waterschaarste. De 
snelle groei van de grote 
steden zal ervoor zorgen 
dat de watervoorraden in 
hun omgeving onder druk 
zullen komen te staan. In 
grote delen van Afrika, het 
MiddenOosten, India, de 
Verenigde Staten en Bra
zilië zullen naar verwach
ting grote watertekorten 
ontstaan. Nu al is er van 
sommige grote meren in 
Afrika niet meer over dan 
een klein plasje. 

Natte gebieden 
Droogte bedreigt niet al
leen de mens. Natte ecosy
stemen de wetlands heb
ben er ook last van. Onder 
normale omstandigheden 
wordt water er vastgehou

den en weer afgegeven 
aan het oppervlakte of 
grondwater. Overstro
mingen kunnen daardoor 
voorkomen worden en 
watervoorraden worden zo 
opgebouwd. De wetlands 
zuiveren bovendien het 
water en zijn van groot 
belang als leefgebied voor 
vissen en vogels (17,18). 
Met het verdwijnen van 
deze natte ecosystemen, 
verdwijnt ook een grote 
biodiversiteit. 

Overschot 
Naast droogte kan er ook 
sprake zijn van een water
overschot (19). Afgelopen 
voorjaar werden delen 
van Europa geteisterd 
door overmatige regen. 
Overstromingen waren het 
gevolg, mede veroorzaakt 
door het feit dat door 
ontbossingen kanalise
ring van beken en rivieren 
de natuurlijke vertraging 
van de waterafvoer Is ver
dwenen. Ons land bleef dit 
keer gespaard, maar waar 
we ons eerst alleen dien
den te beveiligen tegen 
een overstroming uit het 
westen, is het gevaar dat 
overstromingen via de ri
vieren zullen plaatsvinden 
zeker ook reëel. Inmiddels 
worden er maatregelen 

genomen om de rivieren 
meer ruimte te geven als 
er onverhoopt meer water 
onze richting uitkomt. 

Innovatie 
Bij alle dreigingen zijn er 
dus zeker wel positieve 
dingen te melden. Hoewel 
alle beetjes aan bespa
ring in het huishouden 
natuurlijk helpen (20, 21), 
zijn de grootste waterver
bruikers te vinden inde 
industrie. Langzaam maar 
zeker begint ook daar het 
besef door te breken dat 
er iets moet gebeuren. 
Een multinational als 
CocaCola wil tegen 2020 
waterneutraal werken. Ze 
hoopt dat onder andere te 
bereiken door water op
nieuw te gebruiken en de 
flessen schoon te maken 
met minder water. 
Irrigatie, waarbij door 
middel van grondwater of 
rivierwater dat door leidin
gen wordt aangevoerd 
landbouw bedreven kan 
worden in droge gebie
den, heeft zijn voordelen, 
maar ook nadelen. Het kan 
er namelijk toe leiden dat 
op andere plekken juist 
droogte ontstaat. Steeds 
meer wordt er gekeken of 
door middel van moderne 
technieken, zoals het her

gebruiken van water (22), 
de nadelen vermeden of 
tot een minimum beperkt 
kunnen worden. 
Een ander innoverend 
voorbeeld is het Sahara
forestproject, waarbij 
uit zout grondwater zoet 
drinkwater wordt ge
maakt. Daarvoor zijn zoge
heten zeewaterkassen iets 
onder het zeewaterniveau 
geplaatst. Oppervlakte 
zeewater stroomt op die 
manier vanzelf het sy
steem binnen. De lucht in 
de kas koelt daardoor af en 
wordt ook wat vochtiger. 
Dakpanelen van de zee
waterkas filteren zonlicht. 
Planten in de kas hebben 
dit licht nodig voor foto
synthese en bovendien 
zorgt zonlicht ervoor dat 
zeewater verdampt tot 
zoet water. De zeewaterkas 
produceert ongeveer 5 
keer zoveel zoet water als 
de hoeveelheid die nodig 
is om de gewassen in de 
kas te onderhouden. Al het 
water dat overblijft, kan 
dus worden gebruikt als 
drinkwater. 

We doen Ket met z*n 
atlcn «tccds beter. 

Postbus 10005 
8000 CA 
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KLEIN! ANNONCES 

AANGEBODEN 

www.motiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. 
Pzh. Jansen. Tel. 0493320949. 

OostEuropa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Tel. 04645'275i
Emall robertwiktor@home.nl 

StampsDNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Tel. 0229261611. 
www.stampsdns.com 

www.aephilatelie.nl en 
www.postzeaelveilina.nl voor 
al uw postzegels van vele landen. 
Voor meer informatie: 
A.M. Eijgelaar. Tel. 0105222914. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle 
Europese landen 35%, FDC's, 
boekjes etc.). Römkens. 
Tel. 0455462894. Email: john
stampsromkens(5)hotmail.com 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
2025%. R Dorman, Fonteinkruid 
37,7772 ML Hardenberg. 
Tel. 0523272182. 

www.filateliehpz.nl verrassend 
leuk, verrassend voordelig. 
CPC Conny's Pakettencentrale, 
postzegelpakketten op land en op 
motief. CD. v/d Wel. 
Tel. 0223614066. 

www.postzegelparadijs.nl Losse 
zegels, series, collecties, PWS, etc. 
N. Engelhart. Tel. 0615641312. 

Nederland, Europa, Overzee, 
Motief www.tenkatephilatelie.nl 
Email infocstenkatephilatelie.nl 
Tel. 0646644808 of 0264722176. 

■■■■■ *~ 

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. Tel. 0492522224. 

Indonesië na 1949 is mijn speci
aliteit, pfr. + gst. mooie voorraad 
abonnementen op maat en manco 
lijsten verzorg ik ook. M. Snoek. 
Email: mennosnoek@hetnet.nl 
Tel. 0228318267 of 0614511744. 

Perfins wereld ca. 150.000 
stuks, deels opgezet in collecties, 
rest onuitgezocht. Zeer interessant 
object voor serieuze gegadigde. 
Niet in delen te koop! Meer info?: 
gjpvanbeek@hotmail.com 

Verbeek port 1881+kol. 59 en 106 
10.000 St. (2500 p.f.). Spec. UNTEA 
ook kopst. Ned. 400 606 630 ie 
dag 20.000 St. A.J. de Vries. 
Tel. 0229581541. 

www.philatelieamsterdam.nl 
Motief, wereld en partijen. 
K.A. Erkelens. Tel. 0206838643. 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. 
Tel. 0703388427 of 0651118436. 
Bezoek aan huis. Geen object te 
groot. 

Dringend te koop gevraagd 
postzegel verzamel Ingen en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk. Bredenhof. Tel. 0104826725. 

Frankeergeldig Nederland 
met of zonder gom, koopt. J.F.P. 
Peerenboom. Tel. 0402619766 of 
0653204122. 

Alle soorten bundels en massa
waar gevraagd. H. Koning. 
Tel. 0621406037. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 0703860232, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezier. Join the 
club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
0651140411,0181774870 of 
www.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging 
Zuidelijk Afrika? Maak eens 
kennis met ons, 4 bijeenkomsten 
in Tiel, 4 veilingen, eigen blad, 
rondzend en nieuwtjesdienst. 
Contributie 20,euro. 
Inl. P. Mulder. Tel. 0206197689. 
Email ppmulder@planet.nl 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkomsten p.j. in De 
Bilt. Contr. 19 euro. Info: Pietjan 
Zwaag. Tel. 0206277894. Email: 
secretaris@cfvmarianne.nl 

Vereniging USA & Canada 
Filatelie, jaarlijks 7 bijeenkomsten 
en 7 veilingen. Een uitgebreide bi
bliotheek en rondzendingen. Onze 
website: www.usca.nl Erik Mulder, 
info@usca.nl Tel. 0625240316. 

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht (CsK) biedt sinds 
1926 gerichte kwaliteitsrond
zendingen per verzamelgebied. 
Contributie 9 euro per jaar. Tege
moetkoming in portokosten. Ook 
inzenders van kwalitatief goed 
materiaal van harte welkom. Pro
visie 6% en voorschotten beschik
baar. Inzenden in CsKboekjes; 
aankoopkosten boekjes worden 
bij afrekening vergoed. 
Zie www.csk.nu B.K. Okma. 
Tel. 0514850744. 

Ruildag 80jarig bestaan NVPV 
afd. Boskoop in samenwerking 
met NVPV afd. Alphen a/d Rijn, 
NVPV afd. Bodegraven, Postzegel
verzamelaars Gouda 21 septem
ber 2013 van 10.00 17.00 uur in 
De Stek, Puttelaan 148 te Boskoop. 
Semihandelaren aanwezig. Ruil
tafels aanwezig. Toegang 2, euro, 
tot 18 jaar gratis. Inlichtingen 
D. Verwoerd. 
Tel. 0653260579 of Pv.Vliet 
0613536015. Boskoop 0172215264. 
Email: verwoerdvanwijk@ 
casema.nl of jandezwijger@tel
fort.nl Tevens postzegels en ander 
verzamelmateriaal inleveren voor 
de Stichting de Postzegelvriend. 

JVC Joure houdt haar ruilbeurs 
zaterdag 12 oktober van to 15 
uur in Partycentrum 't Haske, 
Vegelinsweg 20. Info: S. Wolters. 
Tel. 0513415916 na 209. Volgende 
beurzen 14122013 en 822014. 

Ver. Kinderpostzegels en 
Maximafilie houdt zondag 
20 oktober haar halfjaarlijkse 
bijeenkomst met veiling tijdens de 
Postex, Laan van Ericca 50, Apel
doorn. Kom eens kijken, ook niet 
leden zijn welkom. Inl. W. Broeke. 
Tel. 0118464109 of 
willembroeke@hotmail.com 

Spanje en/of Portugal 4X p.j. 
bijeenkomst met veiling en kwar
taalblad. Bel H.Veen, 
tel. 079361191. 
Website: www.kspiberia.nl 

Zaterdag 9 novemberPostze
gelbeurs Emmeloord van 10.00 
16.00 uur. Locatie Muiti Functi
oneel Centrum, Corn. Dirkzplein 10 
Emmeloord. Inl. J.W. Elshof. 
Tel. 0527615628. 

Bureau de Troye 
Telefoon 036  5 38 45 28 
of info@)bureaudetroye.nl 

http://www.motiefonline.nl
mailto:robert-wiktor@home.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.aephilatelie.nl
http://www.postzeael-veilina.nl
http://www.filateliehpz.nl
http://www.postzegelparadijs.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
http://www.wereldzegels.eu
mailto:mennosnoek@hetnet.nl
mailto:gjpvanbeek@hotmail.com
http://www.philatelie-amsterdam.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.filitalia.nl
mailto:ppmulder@planet.nl
mailto:secretaris@cfv-marianne.nl
http://www.usca.nl
mailto:info@usca.nl
http://www.csk.nu
http://casema.nl
mailto:jandezwijger@telfort.nl
mailto:jandezwijger@telfort.nl
mailto:willembroeke@hotmail.com
http://www.ksp-iberia.nl


BRED EN HOFPOSTZEGELIMPORT 
nstraat 286a, 3077 BL RotterdamIJsselmonde • Telefoon 0104826725 

email info@bredenhof.nl • Internet: wvvw.bredenhof.nl 
Fax 0104797065 

De winkel is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur. 
Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. 

WEER LEVERBAAR VAN EEN ENGELSE 
INZAMEUNG, SUPERWERELD MISSIE MET 

ENGELSE GEBIEDEN EN VEEL NIEUW, 
1kg45,°°3kgl30°° 

OP DIT MOMENT ZIJN WIJ WEER DRINGEND 
OP ZOEK NAAR VERZAMELINGEN EN 

NALATENSCHAPPEN VAN HEEL DE WERELD, 
WIJ KOMEN GRAAG BIJ U LANGS 

AANBIEDINGEN VAN DE AAAAND; 

lOOgr. • 

OOSTENRIJK^ 
MET IETS NIEUW ^ 

^ ....1O50 NU 19, 

250gr. ^ ' ^ 

DUITSLAND 
4V NU m^fj 

KIJK 

^ NU 27, 

IHOF.I 

J ^ 
250gr. 

RANKRIJK 
^ 1 ^ 

**4 

CL/CI ̂ HOF.NL 

LAND OMSCHRIJVING 100 gr 2 5 0 gr 5 0 0 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 14,00 34,00 65,00 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT 15,00 35,00 
CANADA GOEDE MODERNE MIX 22,50 52,50 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 22,50 42,50 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 25,00 49,00 
ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 55,00 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 50,00 
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00 
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 16,50 38,00 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 37,50 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 17,50 41,00 
KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 14,50 34,50 
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 

LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 9,50 22,50 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 

SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 
THAILAND MODERNE MIX 18,00 42,50 

U S A LEUKE MIX MET NIEUW 16,00 37,50 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 12,00 27,50 52,50 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 13,50 32,50 60,00 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 55,00 

ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 35,00 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 42,00 

1 Jaaraanqen postfris vlq. Nv 

1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 
2011 
2012 

Aland 

5.

5.

9.

13.

13.

11.

10.

15.

20.

12.

13.

13.

17.

14.

13.

12.

19.

19.

23.

16.

21.

23.

23.

26.

29.

27.

30.

30.

30.
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«nietdiik Meer dan 94 jaar 
in dienst van de 

Filatelie. 
19192013 

Veiling no. 401 
12,13 en 14 november 2013 

Wij mochten voor deze veiiing reeds ontvangen: 

♦ DANMARK 

2 I» sik* k iO IHt 
tnam sstkt a s Ur« 

..~^.S£.S£ 
__ 

J U ' 

st de kijkdager 

november 
25 to t en met 29 november 

Zaterdag 30 oktober 
Zondag 31 oktober 
Maandag 1 november 

Dinsdag 12 november 
Woensdag 13 november 
Donderdag 14 november 

Topcollectie Nederland met veel postfris 
vooroorlogs en zeldzame tandingen. 
Zeer avontuurlijke dozenzitting waarin 
opgenomen de voorraad van een 
postzegelhandel en zeer gevarieerd materiaal. 
Deel II van de schitterende collectie 
puntstempels op emissie 1872. 
Intact gelaten objecten, zoals een fantastische 
collectie Tsjechoslowakije, een oude collectie 
Rusland, prachtige voorfilatelie collectie 's

"Hertogenbosch", Plate blocks USA, etc. etc. 
Kortom te veel om op te noemen I 

13A 119B 

♦ i " * «{Flietdijk 
^ WL J%.<^ toto ^J 

Postzegel en muntenveilingen B.V. 
12,13 en 14 november 2013 

Veiling 401 

Het topstuk van 
uw verzameling? 

I li>illliM IMNIIIK— 

izenden voor d 
jubileumveiling? 

Dat kan nog net! 

3emt u telefonisch contact met 

ons op ( 070  364 79 57) om te 

kunnen profiteren van de extra 

aandacht die deze bijzondere 

veiling voor uw inzending kan 

genereren. 

Wij zijn u graag van dienst! 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 
^ iiT*T T, en bent van harte welkom! 

4 

^ , 
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% 

Rietdijk B.V. 
Kantoor: Noordemde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 
Fax : +031(0)70363 28 93 

info@rietdijkveilingen.conn 
www.rietdijkveilingen.com 

mailto:info@rietdijkveilingen.conn
http://www.rietdijkveilingen.com



