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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILING 

GROTE INTERNATIONALE VEILING 
31 OKTOBER-2 NOVEMBER 

DONDERDAG 31 OKTOBER - AANVANG 18.00 UUR 
COLLECTIE AAI DE PEI JPER COMMONWEALTH EN BUITENLAND 

BUITENLAND LOSSE KAVELS EN COLLECTIES A T / M Z 

VRIJDAG 1 NOVEMBER - AANVANG 18.00 UUR 
COLLECTIES/STOCKS WERELD 

NEDERLAND EN OVERZEE COLLECTIES EN STOCKS/DOZEN 
WERELD COLLECTIES/LOTS/HANDELSVOORRADEN IN DOZEN 

ZATERDAG 2 NOVEMBER - AANVANG 11.00 UUR 
COLLECTIE CLAUDE DELBEKE MARITIEME POST 

NEDERLAND EN OVERZEE POSTHISTORIE EN STEMPELS fl 
NEDERLAND EN OVERZEE LOSSE KAVELS m 

C O L L E C T I E AAT DE PEljPER NEDERLANDSE OVERZEESE GEBIEDSDELEN 

:OMPLETE CATALOGUS OP W W W . N P V N L VANAF 1 OKTOBER ONLIN 

KIJKDAGEN 
TIJDENS STAMPEX VAN 18 T/M 21 SEPTEMBER IN LONDON STAND 102 

(COLLECTIE AAT DE PEIJPER) 1 

TIJDENS POSTEX 18-20 OKTOBER IN APELDOORN STAND 1&2 { 
(ALLEEN LOSSE KAVELS) 

27 OKTOBER 
28 OKTOBER 
29 OKTOBER 
30 OKTOBER 
31 OKTOBER 
1 NOVEMBER 
2 NOVEMBER 

TE WEESP 
ZONDAG 
MAANDAG 
DINSDAG 
WOENSDAG 
DONDERDAG 
VRIJDAG 
ZATERDAG 

11,00-16.00 UUR 
10.00-16.00 UUR 
10.00-16.00 UUR 
10.00-16.00 UUR 
10.00-16.00 UUR 
10.00-16.00 UUR 
10.00-15.00 UUR 

LEEUWENVELDSEWEG 14 -1382LX-WEESP 'TEL:0294-433020-1NFO@NPV.NL 

mailto:0294-433020-1NFO@NPV.NL


1987-2013, Stamps-DNS reeds 26 jaar tot uw dienst 
UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN,COLLECTIES & LOSSE NUMMERS EN SERIES OKTOBER 2013 

11179 
TSJECH5L0WAKIJE 2 Schaubek strandaard voordrukalbums, nw staat, nw prijs 
300,00 met een vnl gebruikte collectie 1918-1990, zeer goed gevuld( enkele 1 OOOen 
verschillende) zeer hoge cataloguswaarde prijs 235,00 
11190 
YUG05LAVIE Schaubek standaard voordrukalbunn, prima staat, nw prijs 125,00 
inhoud bladen Blokken 1937-2005 aanwezig blok 1 (*) verder aanwezig div Dienst 
en Rode Kruiszegels, interessant geheel voor slechts 69,50 
11203 
ARUBA Lindner luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, nw staat, nw prijs 90,00 
Met daarin een geheel complete POSTFRISSE collectie 1986-2006, dus 20 complete 
jaargangen voor maar 245,00 
11205 
WERELD SNUFFELBOX * doos met leuke uitzoekvoorraad, zakjes (stock)boeken etc 
prijs 69,95 
11207 
OLYMPISCHE SPELEN Stockboek 32 biz met vnl postfrisse senes en flink wat blokken, 
leuk geheel voor maar 39,50 
11215 
IMPORTA JUWEEL Nederland in nw staat verkerend Rood voordrukalbum met blanco 
klemstroken incl cass 
Periode 1986-2000 Winkelprijs 115,00 Onze prijs 65,00 in NL incl porto 
11219 
NEDERLAND NIEUWE DAVO luxe bladen Mooi Nederland 2010 en 2011 waarbij 2011 
compleet met 5 vellen (= 15,00 postprijs) 
Nu 37,50 in NL incl 6,75 porto 
11220 
NEDERLAND Portzegels Nrs 14A/26A postfris met originele gom met certificaat Muis 
dd 20 10 2008 cataloguswaarde 1 900,00 prijs 1 250,00 ( FOTO OP DE SITE) 
11225 
FRANKRIJK 2x Stockboek met ongebruikte resp postfrisse collectie( iets doubletten) 
1872-1960, waarbij vele betere zegels/series en af toe zelfs top zegels Totale 
cataloguswaarde ca 2500,00 tot 3000 euro Prijs 495,00 (foto's op verzoek) 
11227 
WERELD oud Schaubek voordrukalbum, redelijke staat uitgifte 1943, schaars gevuld 
met toch wel enkele lOOen zegels Zwaar en dik album 5,5 Kilo ruim 500 pagina's 
Koopje 49,50 
11228 
NEDERLAND Nr 9 I C ongebruikt met originele gom, met certificaat /Befund Vleeming 
dd 14 mei 2013( kleine opmerking) cataloguswaarde 875,00 prijs 295,00 (FOTO 
WEBSITE) 
11229 
RUSLAND/SOVJET UNIE 6 Leuchtturm standaard (geen klemstroken) voordrukalbums, 
donker groene kaft en cass In werkelijke NIEUWSTAAT periode 1850-1991 nieuwprijs 
{zie Leuchtturm catalogus 2013) 1187 euro" In begin schaars gevuld met gebruikte 
collectie, later aardig gevuld Prijs is zeer zomers slechts 595,00 

11239 
DUITSLAND Stockboek 48 bIz geheel gevuld met PRACHTVERZAMELING vnl gebruikt 
o a DReich waarbij blokken nrs 4,7,8,1 l ,divbez Gebieden zoals SBZ,B&M,Gen 
Gouvernement, Saar, Franse Zones, Geal Zones, DDR waarbij o a 4 x gebruikte Marx 
blokken,Totale cataloguswaarde ruim 3 500,00 Prijs 395,00 
11240 
REPSURINAME stockboek met diverse postfrisseTêtes Beches(Keerdrukken) en paren 
met witte tussenstrook Periode eind jaren 70 tot loop jaren 90 Cataloguswaarde 394 
euro BIJ DNS slechts 69,50 
11241 
NEDERLAND FDC's op kleine onbeschreven envelop met open klep, zie specialiteiten 
catalogus 2006-2011 E 81 cw 120,00 prijs 35,00 , E 87 catw 90,00 prijs 27,00, E 93 catw 
100,00 prijs 30,00, E 100 catw 90,00 prijs 27,00, E 114 cartw 90,00 prijs 27,00 
E 122 catw 90,00 prijs 27,00, El 36A catw 50,00 prijs 15,00, E 144a catw 20,00 prijs 7,00 , 
E 153a catw 20,00 prijs 7,00 
11242 
NEDERLAND 2x SAFE DUAL Luxe voordrukalbums (LEEG) bordeaux rood penode 
1975-1999 in prima/nieuwstaat Nw prijs ca 250 euro, nu heel scherp geprijsd 59,50 
11244 
FRANKRIJK 2x Leuchtturm standaard voordrukalbums 18449 1969 incl cass 
(Donker groen) nw staat, nw prijs 190,00 met een prima gebruikte collectie 1923-1969 
vanaf 1941 vrijwel compleet, hoge cataloguswaarde Prijs 295,00 
11245 
SOV UNIE stockboek met ruim 140 postfrisse resp gebruikte( soms beide) blokken/ 
sheets vanaf 1957-1983 prijs 79,50 
11246 
NEDERLAND 2x albums ( DAVO en Importa) in prima /nw staat met een ogenschijnlijk 
geheel complete collectie FDC's E 99 (sep 1969) tm E 310 (juni 1993) alles 
onbeschreven, incl de betere kindvellen 136a,144a, 153a Zeer hoge catw' Prijs 89,00 
11247 
NEDERLAND Cour de Justice postfrisse vellen van 10 met cijfer 1 ( NVPH nr VD 61, VD 
62, VD63) catw 45,00 prijs 24,95 
11249 
NEDERLAND PORTZEGEL nr 68B Postfris originele gom, bijna prachtexemplaar( 
originele gom knik) catw 550,00 normaal 425,00 maar nu slechts 250,00 ( FOTO 
WEBSITE) 
11250 
NEDERLAND Nrs 402/3b ( Legioenvellen) echt gebruikt, best schaars 
Cataloguswaarde 240,00 prijs slechts 99,00( FOTO WEB) 
11251 
LIECHTENSTEIN Michel nrs 114/115( Zeppelin zegels) ongebruikt met minimaal 
pakkerspoor Catw 550,00 nu 99,50(FOTO) 
11252 
TSJECHOSLOWAKIJE. 3 nagelnieuwe stockboeken @> 12 bIz met gebruikte start 
collectie prijs slechts 39,50 

WIJ STAAN MET TWEE STANDS OP DE POSTEX 
APELDOORN 18 t/m 20 OKTOBER 2013 

BIJ AANKOOP VANAF 350,00: GRATIS NVPH 2014 CATALOGUS 
11230 
HONGARIJE 3x Leuchtturm stockboeken @ 60 bIz met gebruikte voorraad( vele 1 OOen 
zegels) 1968 1995 koopje 89,00 
11232 
NEDERLAND wilt U goedkoop uw ( bedrijfs)post versturen bij ons krijgt U 50% 
korting" Ipv € 0,60 betaalt U slechts €0,30 per brief tot 20 gram ( U krijgt geldige 
gulden zegels samen per set van 2 zegels-fl 1,30) minimale afname 50 sets 
11233 
INDONESIA DAVO standaard voordrukalbum, zwarte klemstroken met een op slechts 
enkele zegels geheel COMPLETE POSTFRISSE collectie 1950-1996, dus ook alle blokken 
(Voetbal, Apen etc) zitten erbij en veelal ook de zegels uit de blokken( voor zover 
DAVO ze heeft afgebeeld) Cataloguswaarde 5 200,00 nu superaanbieding slechts 
575,00" 
11234 
NEDERLAND Schaubek standaard voordrukalbum met een geheel COMPLETE 
POSTFRISSE SUPERCOLLECTIE 1945-1976 incl alles top nummers dus Hoge waarden 
Konijnenburg, Hartz, lage en hoge waarden Juliana En Face en de Luchtpost meeuwen 
Cataloguswaarde ruim 4 500,00 nu heel netjes geprijsd 1 125,00 
11235 
SAN MARINO Schaubek standaard voordrukalbum, in prima/nw staat periode 
1877-1970, nw prijs 90,00 nauwelijks gevuld in de periode 1903-1962 maar een 
uitgelezen kans om nu uw collectie die in een stockboek zit, over te zetten in ene mooi 
voordrukalbum En voorde prijs hoeft U het echt met te laten 49,50 
11236 
TSJECH REPUBLIEK & SLOWAKÜE Schaubek standaard voordrukalbum in PERFECTE 
NIEUWSTAAT, inhoud van het album-Tsjec rep 1993 2010(zo goed als leeg) en 
Slowakije 1939-1944 -f 1993-2209 (nauwelijks gevuld) Nieuwprijs van de bladen ri
band (ook nwstaat) is ca 175 euro Bij DNS te koop voor slechts 85,00 
11237 
INDONESIA Importa voordrukalbum met een vnl ongebruikte (1 e plakker) 
collectie 1948 1988 op slechts 11 zegels na GEHEEL COMPLEET' Incl alle blokken 
cataloguswaarde ruim 4000,00 prachtaanbieding voort slechts 375,00 
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11253 
REPSURINAME/NNGUINEA/ARUBA doosje met diverse onbeschreven FDC's catw 
200,00 prijs 27,50 
11254 
INDONESIA doos je met diverse onbeschreven FDC's waarbij o a betere (Voetbal) blok 
B 50 en B 54 catw ruim 500,00 nu 65,00 
11255 
NEDERLAND doosje met FDC's tot begin Europeriode, vnl onbeschreven en vrijwel 
alle verschillend Cw 950,00 nu 75,00 
11256 
NEDERLANDSE ANTILLEN Doosje FDC's onbeschreven catw 750,00 prijs is heel laag 
57,50 
11257 
NEDERLAND Speciaal PPT Post/DAVO geïllustreerd luxe voordrukalbum met blanco 
klemstroken, nw staat met een GEBRUIKTE collectie 2001-2008 waarbij veel blokken/ 
vellen etc fikse catw prijs 59,50 
11258 
ENGELAND DAVO standaard voordrukalbum, deels met blanco klemstroken, red/ 
goede staat, met een o/*/** restant collectie 1856-1976 superkoopje 24,95 
11259 
DUITSLAND KABE luxe voordrukalbum, blanco klemstroken, prima /nw staat periode 
1994-2002, nw prijs 145,00 met een gebruikte collectie 1994-2010( na 2002 op 4 
stockkaarten) goed gevulde collectie voor slechts 79,50 
11260 
NEDERLAND Nr 80 (10 gulden oranje) ongebruikt met originele gom, met certificaat 
Vleeming 1 mei 2013 ( minimale opmerking " linksboven bruin tandpuntje" 
cataloguswaarde 950,00 normaal 450,00 nu" DNS SPECIAL OFFER" 325,00 (FOTO WEB 
11261 
DREICH enkele postfrisse series-546/47catw85,00,675/83 catw 100,00,686/688 
catw 110,00,698 catw 80,00Totale cataloguswaarde 380,00 normaal 190,00 nu zeer 
voordelig te koop bij DNS- 79,50 (FOTO WEBSITE) 
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INTERNATIONAL 
STAMP TRADE FAIR 
24.26. October 2013 
Messe Sindelf ingen, Germany 
Thu and Fri,10AM6PM, Sat 10At^5PM 
International competition postal history  Live 
Look fonward to many highquality exhibits with a new record number of ^^ ï̂ïïnirf 
participants this year Austnan and Swiss participants are strongly represented 
A SwissSalon will take place in parallel Some of the roughly 20 collections will be 
among those not shown on philatelist global exhibitions 

www.briefmarkenmesse.de Messe Smdelfingen GmbH & Co KG 
■ ■ — — 

Betrouwbare en realistische taxaties 
Bij verkoop hoogste opbrengst 
Grootste klantengroep 

Kantooradres MPO: Finergieweg 7, 3401 MD IJsselstein 
Tel: 0306063944  Fax: 0306019895  WWW.MPO.NL 

http://www.briefmarken-messe.de
http://WWW.MPO.NL


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, oud-directeur Van Dieten Postzegelveilingen, 
zoals gebruikelijk een prachtige zitting postgeschiedenis, alsmede veel mooie intact gelaten 
collecties in albums en dozen. 

Vouwbrief uit 1838 van 
Kaap de Goede Hoop naar Batavia 

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 

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

Assen-A-RR Dokkum-C-RRR 

/ ^ Q ' ' ^ ' / f 5 \ N 

Hattem-A-RR 
De beroemde Van Panhuijs - brief! 

'lifsda ^ M P ^ 
Van Dieten Postzegelveilingen BV 

• • • 

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

(Postadres: p/a Museum voor Communicatie, Zeestraat 80-82, 2518 AD 's-Gravenhage) 
info@vandieten.nl • www.vandieten.nl 
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Posthistorie 
WWW.BULTERMAN.NL 
Elke week nieuwe vondsten! 

BULTERIVi/ll\ 
fll/ITELIE 

U kunt ons weer ontmoeten tijdens de vele beurzen in dit nieuwe 
seizoen o.a. op de Post ex m Apeldoorn. 
Nieuw kilowaar. Catalogi waaronder een speciale aanbieding van de 
MAST Plaatfouten catalogus en Leuchtturm stockboeken zijn nog maar 
enkele van de vele aanbiedingen. 
Kijk ook eens op onze website en webshop: www, geertzenohilatelie. nl 
In onze agenda ziet u op welke beurzen wij aanwezig zijn. 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat U 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel: 00 31 348 501582 
Fax: 00 31 348 434602 

Elektronisch betalen is bij ons mogelijk 

Mobiel: 0031 653447302 
e-mail: geertzen. phila(a)wxs. nl 

Lid van IFSDA en NVPH 

BEURS PURMERENDÜ! 
zaterdag 12 oktober 2013 

Sporthal De Kraal, Zambezilaan 278,1448 PN 
Open 10.00-16.00 u Info 050-5033926 of 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

»TenKate 
Pim Ml llh 

Lijsterbesitraat 21 
6666XE Heteren 
026-4722176 
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 

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

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

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

www.advantage-stamps.com 
BIJ ons is postfns 100% postfris met volledige originele gom en ongebi uikt 

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

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

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

^Pj^ Hans Sundquest 
~/>S ?Ä lacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

j y ^ Tel 078 6153386 - Fax 078 6428899 
"^ KvK nr 23083937 - e-mail: sundquest@planet nl 

ULa O 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

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

€ 0,90 per 
€0,80 per 
€ 0,60 per 
€ 0,55 per 
€ 0,33 per 
€ 0,40 per 
€ 4,00 per 
€0,55 per 
€ 4,50 per 
€ 0,45 per 
€0,75 per 

100 
10 
10 

1 
1 
1 

100 
1 

100 
1 
1 

BFR (vanaf 1960) 
DKK 
FF 
EURO 
GBP 
SFR (vanaf 1996) 
NKR 
GBP 
ZWKR 
SFR 
EURO 

U kunt uw jrankeer geldige zegels inleveren tijdens de POSTEX 2013 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

Tel-Fax 040 2044684 - E-Mail r vergossen@hetnet nl 

Maandeli|kse zaalveilina van: 
postzegels - post(waarde)stukken - fdc's - munten 

^ ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 

W\Ä?Wo(o)©';!/®®(?Sl}(?(o)(o)lj'°\Ä?8[n]fö©ÖoöD0 
Veilinghuis "De Voorstraat 

Voorst raat 23 - 8011 MK Zwol le 
^ Tel 038 - 4211045 daags ma-za 08 30 tot 16 00 uur 

BEURS VOORSCHOTEN 
zaterdag 9 november 2013 

Sporthal De Vliethorst, Vd Haarplein 9 2251 CT 
Open 10.00-16.00 u Info 050-5033926 of 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

UW postzegelhandel op internet 
• postzegels 

y t ^ • albums 

• catalogi 

• telefoonkaarten 

• verpakkingsmateriaal 

/ / 

Compleet overzicht Dave 
en Importa albums 
Hawid klemstroken met 
± 15% korting 
Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 
Alle nieuwe catalogi: 
Michel, Yvert, NVPH, enz. 
Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

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

http://www.bulterman.nl
http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
mailto:info@tenkatephilatelie.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
http://www.advantage-stamps.com
http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
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F latei ie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
geven door de Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie 

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

Hoofdredactie 
Rene Hillesum Filatelie 
Rene Hillesum 
Postbus 7 3330 AA Zwijndrecht 
Telefoon 078 6101520 
hillesum@filatelist com 
www defilatelie ni 

Advertenti ever koop. 
Bureau de Troye 
Prieelvogelwegs i349CGAlmere 
Jeanine de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 53 84 880 
tnfo(§bureauäetroye nl 
www bureaudetroye nl 

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

(0900 2265263) 
Telefax 0251 31 0405 
Mutaties www abotand nl/blad/filatelie 

Adreswijzigingen 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 
secretaris van de vereniging waarvan u 
lid bent Individuele abonnees zenden 
hun adreswijziging aan de administratie 
(zie Abonnementen) 

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

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

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

Losse nummers 
Nummers van de lopende jaargang 
kunnen (mits voorradig) voor € 4 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 AIJP 
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 

■ Uit de wereld van de filatelie 
H De Posthoorn 

H Bondspagina 
B Maximafilie 
Spoedappel guldenkwestie 
H VerzamelgebicdNederland/PostNL 
B Verzamelgebied België 
B Wi) lazen voor u 
i T f Ä Op pelgrimsreis ver weg en dichtbij 
fT^jfi Haltestempels van NederlandsIndie 
ft^gSi De post gaat over land(en) 
Postex U komt toch ook? 

f T l Ä Kamelenpost m Mierland 

Een briefje uit Twello 
B Boekenplank 
fT'Nfi Post van Noorwegen naar Nederland 18771927 
fT?Ä De post in NederlandsIndie tot 1942 
100 jaar Vredespaleis (deel 3) 
B Filatelistische evenementen 

B Postzegelboekjes 
B Nieuwe uitgiften 
B Thematisch panorama 
B Kleine annonces 

gji dg YV9rpftflina 
Een foto zegt vaak meer dan heel veel woorden 
Dit Postex themanummer gaat over 
(post)vervoer over land Met dank aan het 

Zeeuws archief voor het beschikbaar stellen van 
deze foto' Het bijschrift dat erbi) hoort 
Vervoer van postzakken naar de haven van 

Burghsluis 1953 Foto uit een herinnerings

album over het herstel van het postverkeer in 
Zeeland na de watersnood van 1953 Zeeuws 
Archief Collectie Beeld en Geluid nr 0077402 
Omdat de foto niet m zijn geheel past op de 
cover maar m zijn volledige omvang wel heel 
indringend is is deze geplaatst op 
pagina 574 van dit nummer 
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Het maandblad Filatelie is Ojicml Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Philateliqucs) en lid 
van de ASCAT (de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegel tijdschriften) 
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Een kleine greep uit onze collecties Engeland en Engelse koloniën. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATEUE.NET 
18369 Malta oude zegels In aantallen. Prijs: € 600,00 
Doos met gestempeld en postfris engros materiaal van Malta In bundels, vellen en veldelen. Gat. 
waarde ca. 13200 pond (ca. 16500 euro). Nu voor minder dan 4%!! 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18497 Isle Of Man 1969-2010. Prijs: € 600,00 
Vrijwel complete, postfrisse collectie Isle of Man 1969-2010 In 3 Davo luxe albums. Collectie be
vat ook blokken, tioekjes etc. Koopje! Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20489 Sierra Leone 1861 -1898. Prijs: € 600,00 
Prachtige klassieke collectie, op 1 zegel na in de hoofdnummers compleet met 1861: 6d(3), 
1872: 1d t/m Ish, 1874/91 t/m Ish, 1897/98 t/m 1 pound, 1897/8 opdrukken t/m 2 1/2d op Ish 
etc. op albumblad, In map. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18482 Zuid Afrika 1913-1999. Prijs: € 600,00 
Beetje rommelige, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Zuid Afrika 1913-1999 In 2 ord
ners. Collectie bevat veel materiaal, waaronder ook paren, blokken, brieven en FDG's. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20014 Malta 1885-1997. Prijs: € 595,00 
Meest ongebruikte collectie (begin gebruikt) met o.a. 1922/25 t/m 1 pond, 1928 opdruk serie t/m 
lOsh, 1930 serie t/m lOsh (allen gebruikt), vanaf 1938 ogenschijnlijk compleet (w.o. iets getint), 
in Stanley Gibbons album. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19622 Engeland 1841-1960. Prijs: € 575,00 
Gebruikte collectie Engeland 1841-1960 in klein insteekboek. Bevat leuk klassiek materiaal met 
betere plaatnummers, stempels, hogere waarden etc. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18571 Engelse koloniën. Prijs: € 575,00 
Album met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van diverse Britse koloniën. Bevat o.a. 
(Yvert no's): Somaliland 8 1 " , 88-99*, 127A*, dienst 1*, Brits Guiana 151*. 154*, 173*, 177*, 
198*, 199*, Montserrat 2, 4, 8, 29, 87-90*, 102*, 103', Sierra Leone 23*, 36*, 37*, 38*, 39, 46, 
Leeward 119-133* (5 c. gebruikt), Virgin Islands 124*, 125*, 136*, 137*, St. Lucia 12,87*, 89-92*, 
St. Kitts 23-32*, 54, 86-89*, 101*, 102*, Tonga 45, 68** (2x), 81*, 112, 615-624**, Tonga-
Niuafoou 72-79**, etc. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17951 Victoria 1857-1860. Prijs: € 575,00 
Klein kaveltje zegels van Victoria 1857-1860, waaronder 3 paren, enkele zeer breedrandige ze
gels en mooie stempels. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19781 Kaap de Goede Hoop 1858. Prijs: € 575,00 
Stockblad met 6 gebruikte en 1 ongebruikte exemplaren van de 6 penny lila driehoek (Stanley 
Gibbons no. 7). Iets gemengde kwaliteit, met 2 certificaten. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20639 India 1860-1960. Prijs: € 575,00 
Leuke gespecialiseerde collectie India vanaf Victoria tot de jaren 30/40, waarbij speciaal afstem
pelingen, perf ns. Dead Letter Office, Late Fee, op o.a. brieven en kaarten. In 2 ringbanden. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20756 India 1854-ca. 1970. Prijs: € 560,00 
Ongebruikte en gebruikte accumulatie van India 1854-ca. 1970 op stockbladen In album. Partij 
bevat zeer veel zegels waarin ook aardig fiscaal materiaal. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19687 Canada 1859-1970. Prijs: € 550,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Canada 1859-1970 in Scott album. Leuk gevulde 
collectie met ook wat beter materiaal zoals (Yvert no's): 73*, 73a*, 119-120*, 121-125*, 126-
128*, 161-167*, 168A*, 171*, 173-178*, luchtpost 2*, 4*, express 3*, 6*, 9**, port 10* etc. Verder 
ook wat fiscaal materiaal, dienstzegels, NewFoundland, enkele brieven etc. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20022 Barbados 1882-1975. Prijs: € 550,00 
Meest ongebruikte collectie w.o. 1897/98 t/m 2/6, 1906 Nelson t/m 1sh, 1912 l/m 3sh, 1916/18 
t/m 3sh, 1920 en 1921/24 t/m 3sh, 1938/47 t/m 5sh, verder vrijwel compleet, in Stanley Gibbons 
album. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19209 Groot Brittannië 1840-1940. Prijs: € 550,00 
Vnl. gebruikte collectie Groot Brittannië 1840-1940, w.o. (cat. Yvert) no. 3,4, 5, 7 (met bijgeknlp-
te randen), 9, 16, 17, 20, 21, 23, 31, 38, 40, 61, 82, 83, 85-87, 104, allen gebruikt, port etc. Op 
albumbladen In map. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19220 Brits Azië. Prijs: € 550,00 
Doos met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Brits Azië. Voornamelijk zegels van 
Ceylon en Pakistan (o.a. Bangladesh opdrukken). Op albumbladen en In zakjes. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20768 Brits Afrika. Prijs: € 550,00 
Ongebruikte en gebruikte partij Brits Afrika op stockbladen in map. Bevat o.a. Bechuanaland, 
Stellaland, Pietersburg etc. Tevens wat brieven en postwaardestukken. 

Compleet gefotografeerd op; WWW.FILATELIE.NET 
18724 Isle of Man 1973-2003. Prijs: € 550,00 
Postfrisse collectie Isle of Man 1973-2003 In 2 Davo luxe albums. Collectie Is zeer goed gevuld 
en bevat ook blokken en boekjes. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20021 St. Kitts/Nevis 1861-1974. Prijs: € 550,00 
Ongebruikte/gebruikte collectie, goed ouder deel met betere klassieke zegels, 1903 t/m 2/6, 
1920/22 t/m lOsh, 1921/29 Vm 5sh, 1938/48 t/m pond, verder nagenoeg compleet, In Stanley 
Gibbons album. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20708 Ceylon 1857-1867. Prijs: € 550,00 
Kleine collectie van 13 ongebruikte en gebruikte zegels van Ceylon 1857-1867 op albumblad. 
Bevat betere zegels, waaronder ook gekeurd materiaal. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18748 Engeland dienst 1882-1904. Prijs: € 535,00 
Kleine gebruikte collectie dienstzegels van Engeland 1882-1904 op stockblad. Bevat o.a. O.W. 
official en Govt Parcels opdrukken. Hoge cat. waarde! 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18465Engeland1858-1888. Prijs: € 525,00 
Stockblad met diverse gebruikte zegels van Engeland 1858-1888, met verschillende plaatnum
mers in complete series. Bevat (Stanley Gibbons no's): 45-47 (plaatnummers 7-15), 48-49 
(plaatnummers 1-20), 93-94 (plaatnummers 7-14), 103 (plaatnummers 4-10) 139 (1-3), 141 (3-
17), 142 (17-20), 143-144 (11-20), 157 (21-23). Hoge cat. waarde! 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19198 Brits Afrika. Prijs: € 525,00 
Ongebruikte en gebruikte restant collectie Brits Afrika in Scott album. Collectie bevat aardig ma
teriaal, waaronder veel ongebruikt in mooie kwaliteit. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 

18572 Engelse koloniën. Prijs: € 525,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Engelse koloniën in album. Collectie bevat o.a. 
Zambia 4-17* (no. 7 ontbreekt), 39-50*, Britse bezetting Duits Oost Afrika 13*, Gold Coast 20, 
113-124*, 141, Zanzibar 1*, 2*, 5, 6*, 7*, 8*, 9*, 10*, 12*, 37*, 61*, 85,99*, 99,120*, 125 (I), 191-
194*, Uganda 23*, etc. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20430 Engeland klassiek. Prijs: € 500,00 
Insteekboekje met 5 klassieke brieven van Engeland, waaronder mooi Malteser kruis afstempeling 
en brieven van Balmoral en Windsor Castte. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18787 Australië 1912-1955. Prijs: € 500,00 
Kleine collectie Australië 1912-1955, meest ongebruikt, w.o. (cat. Yvert) no. 1, 2, 8, 11, 17, 59, 
95,104, no's 13-15 met specimen opdruk, port, lets AAT etc. Op Insteekbladen In map. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19149 Engelse koloniën. Prijs: € 500,00 
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van o.a. Gambia, Nieuw 
Zeeland, Gilbert, Kenya, Uganda en Tanganyika etc. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19934 Zuid West Afrika tot 2000. Prijs: € 500,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte stock Zuid West Afrika tot 2000 in dik winkelboek. Partij be
vat zeer veel zegels, voornamelijk postfris en tevens wat materiaal van de thuislanden: Transkei, 
Ciskei, Bophuthatswana en Venda. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18733 Grenada 1879-1988. Prijs: € 500,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Grenada 1879-1988 in Lindner album. Collectie is 
goed gevuld met ook beter materiaal zoals (Yvert no's): 10, 11, 14* (Specimen), 17*, 18*, 20-
22(*), 25(*), 27(*), 35*, 36*, 65", 137*, 153**, 154", etc. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17965 Australië FDC's ca. 1930-1960. Prijs: € 500,00 
Collectie van 160 FDC's van Australië ca. 1930-1960 in Importa FDC album. Mooie collectie met 
betere FDC's en ook wat doubletten. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19941 Canada 1859-1994. Prijs: € 500,00 
Aardig gevulde gebruikte collectie Canada 1859-1994 In 2 insteekboeken. Collectie bevat veel 
materiaal, waaronder ook wat beter zoals (Yvert no's): 13, 17, 36-37, 43, 47, 48, 54-61, 62-72, 
78-84,85-92,129-139,140-155, etc Ook leuk back of the book (port, luchtpost, dienst etc.) aan
wezig. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20013 Engelse koloniën 1952-1982. Prijs: € 495,00 
Meest postfrisse collectie van een groot aantal verschillende landen, incl. veel series en blokken, 
mooie motieven, ook diverse uitgaven voor 1952, opgezet In 5 albums + pak albumbladen, koop
je! Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19610 Kenia 1953-1990. Prijs: € 485,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Kenia 1953-1990 in 4 albums in doos. Collectie be
vat zegels, blokken, postzegelboekjes, brieven, FDC's etc. Tevens 2 speciale presentatie boek
jes, waarvan 1 voor het UPU congres in Lausanne 1974. 

Comp/ee( gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19553 Australische Staten. Prijs: € 475,00 
Gebruikte collectie Victoria en Queensland op blanco bladen In map. Collectie bevat wat betere 
klassieke zegels, veel leuke stempels en ook enkele (watermerk)varlëtelten. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19648 Samoa 1877-1985. Prijs: € 450,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Samoa 1877-1985 in Insteekboek, Nadruk ligt op het klassie
ke materiaal, waaronder veel doubletten, inclusief vele herdrukken, en later leuke motief series. 

Comp/ee( gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20129 Guernsey 1969-2005. Prijs: € 450,00 
Postfrisse collectie Guernsey 1969-2005 in 2 Davo albums. Collectie Is vrijwel compleet met ook 
kleinbogen, port etc. Koopje! Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20040 Malta 1860-1884. Prijs: € 440,00 
Charmante kleine speciaalverzameling van de eerste uitgave, de 1/2d ongebruikt en gebruikt 
met en zonder watermerk, tandingen, kleurnuances, incl. de dure uitgaven w.o. 1860 (zonder 
watermerk) 2x ongebruikt en lx gebruikt, 1863 watermerk CC(15x w,o. Bx ongebruikt) en 1882: 
2x wmk. CA, op albumbladen Cat.w. Stanley Gibbons 3500/4000 pond!! 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18603 Engelse koloniën. Prijs: € 430,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Engelse koloniën In album. Bevat o.a. (Yvert no's): Nauru 3*, 
11*, 29-32*, Maldives 14-18*, Australisch Antarctica 2-5, 8-18, 19-20, 21-22, 23-34, oud 
Australische Staten, Nieuw Zeeland, etc. Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
20683 Hong Kong 1862-1997. Prijs: € 425,00 
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Hong Kong 1862-1997 op albumb
laden In map. Collectie bevat veel materiaal, waaronder ook beter zoals (Michel no's): 136-138* 
(3x), 169-170*, 169-170, 211*, 231*, 287-288*, 289-291*, 415-418", etc. Hoge cat waarde! 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
19336 Australië 1913-1993. Prijs: € 425,00 
Zeer goed gevulde, voornamelijk gebruikte collectie Australië 1913-1993 in 2 Davo luxe albums. 
Collectie bevat veel materiaal, waaronder ook wat Antarctica. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19577 Canada. Prijs: € 425,00 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Canada In 3 albums en 2 insteekboeken. Bevat 
veel materiaal, waaronder veel complete series, doubletten, nominaal materiaal etc. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19136 Engeland regionale uitgiften. Prijs: € 425,00 
Collectie postfrisse regionale uitgiften van Engeland 1958-2010 In Davo luxe album. Bevat ook 
wat materiaal van Alderney, Duitse bezetting Guernsey en Jersey etc. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
18466 Engeland 1847-1913. Prijs: € 425,00 
Stockblad met 9 betere zegels van Engeland 1847-1913, In diverse kwaliteit. Bevat (Michel 
no's): 6,15, 18, 35, 52, 81, 84,118Aen 142. Hoge cat. waarde! 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19852 Engeland 1840-1993. Prijs: € 420,00 
Aardige gebruikte collectie Engeland 1840-1993 In Insteekboek. Collectie bevat wat beter klas
siek materiaal zoals (Yvert no's): 1, 4, 61 (met perfln), 63 (perfin), 86, etc. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
17867 Zuid Afrika en gebieden. Prijs: € 400,00 
Insteekboek met divers postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Zuid Afrika en gebieden. 
Bevat o.a. Kaap de goede Hoop, Natal, Zuid Afrika, Zuid West Afrika, etc. 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
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17948 Transvaal 1869-1905. Prijs: € 400,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Transvaal 1869-1905 op oude albumbladen in map Aardig 
gevulde collectie, inclusief enkele herdrukken Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE.NET 
19000 Canada fdc's t/m jaren 90. Prijs: € 400,00 
Grote verzameling incl betere covers, opgezet in 4 dikke banden, in doos 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATEUE.NET 
17961 Engeise Itoioniën 1927-1953. Prijs: € 400,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen 1927-1953 m blanco album Bevat landen 
beginnend met A, met beter materiaal zoals (Yvert no's) Aden 16-27*, Antigua 81-92*, Australië 
89-92 (Sydney Harbour Bndge), 102-104*, etc Compleet gefotografeerd op' WWWFILATEUE.NET 
18219 Engeland George VI. Prijs: € 400,00 
Gigantische hoeveelheid gebruikte zegels van George VI van Engeland in zakjes en bundeltjes, 
onuitgezocht op w/atermerk vaneteiten, plaatfouten etc Ook iets ouder materiaal aanvïezig Vele 
tienduizenden zegels' Compleet gefotografeerd op' WWW.FILATELIE.NET 
18599 Ceylon 1857-1990. Prijs: € 400,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Ceylon 1857-1990 in album Goed gevulde collectie wraann 
ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 54, 57, 74,132, 238-248, 292-302*, 474-477*, 504-509*, 
623-626*, 768-771 * (WNF), blok 1 *, 2*,etc Compleet gefotografeerd op- WWWFILATELIE.NET 
19725 Canada. Prijs: € 400,00 
Voornamelijk postfrisse partij Canada in 4 albums en stockboeken en wat los in doos Bevat veel 
matenaal, waaronder veel plaatblokken Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE NET 
19017 Engeland 1994. Prijs: € 400,00 
Engeland 1994, Michel 1513-1516, opening van de kanaaltunnel 16 complete postfnsse vellen 
en een aantal veldelen In totaal 266 complete series Nominaal ca 350 pond, cat waarde 
(Michel) 1463 euro Comp/ee( gefotografeerd op. WWW.FILATELIE NET 
20253 Sint Helena en Sint Vincent. Prijs: € 400,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte partij Sint Helena en Sint Vincent in 2 insteekboeken 
Collectie bevat leuk klassiek matenaal en betere zegels Hoge cat waarde' 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATEUE.NET 
20684 India 1854-1930. Prijs: € 400,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie (Bnts) India 1854-1930 op albumbladen in map Leuke collec
tie met ook wat beter en ongewoon matenaal Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE NET 
20659 Canada 1858-1950. Prijs: € 400,00 
Doosje met een ongebruikte en gebruikte stock Canada 1858-1950 in pergamijnzakjes Zeer 
veel matenaal, waaronder ook beter klassiek, back of the book, etc 

Compleet gefotografeerd op- WWWFILATEUE.NET 
20254 Pitcairn, Christmas en Papua. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte partij Pitcairn, Chnstmas en Papua in 3 insteekboeken 
Aardig gevulde partij met ook wat beter materiaal zoals (Michel no's) Pitcairn 15-18*, 20-30*, 
35**, 37-38**, 39-51*, 52-53* Chnstmas 1-10*, 22-31*, Papua Nieuw Guinea 139-153**, etc 

Compteet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
19587 Engeland 1840-1993. Prijs: € 400,00 
Gebruikte collectie Engeland 1840-1993 in Davo album en 3 insteekboeken Collectie bevat aar
dig klassiek matenaal, waaronder plaatnummers, kopstaande en liggende watermerken en wat 
postfns nominaal matenaal Compleet gefotografeerd op- WWWFILATELIE.NET 
19926 Jamaica 1860-1990. Prijs: € 400,00 
Goed gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Jamaica 1860-1990 op Scott al
bumbladen in map Collectie is goed gevuld met ook beter matenaal zoals (Stanley Gibbons 
no's) 1, 101*, 107-107C*, 108-110*, 111-113*, 114-117*, 133a, 144**, 159-174** 181-196*, etc 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE NET 
19915 St. Vincent 1935-1989. Prijs: € 400,00 
Voornamelijk postfrisse, goed gevulde collectie St Vincent 1935-1989 in dik Scott album 
Collectie bevat ook specimen opdrukken, brugparen, velletjes, ongetand matenaal etc 
click here for all the photos (opens in new window) 
19680 Grenada. Prijs: € 400,00 
Zeer dik dealeralbum met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Grenada Partij 
bevat zeer veel zegels, waaronder veel blokken, complete, afgestempelde vellen, etc Ideaal ka
vel voor wederverkoper met veel motiefzegels Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19576 Australië 1913-1984. Prijs: € 400,00 
Aardig gevulde, gebruikte collectie Australië 1913-1984 op blanco bladen in ordner Leuk deel 
Kangaroos en KGV aanwezig waaronder ook veel doubletten Leuk voor stempels, plaatfouten 
etc Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE NET 
20757 Australië 1913-1990. Prijs: € 385,00 
Goed gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1913-1990 in Davo album 
Collectie bevat ook BCOF opdrukken en Antarctica 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
18529 Australië. Prijs: € 385,00 
Postfnsse, ongebruikte, maar voornamelijk gebruikte voorraad Australië in dik insteekboek 
Bevat zeer veel materiaal, waaronder ook kangoeroes, George V, portzegels etc 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE.NET 
18812 Engeland 1948-1972 Britse troepen. Prijs: € 385,00 
Kleine ongebruikte en gebruikte collectie Bntse troepen in Midden Oosten, waaronder veel brie
ven Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE NET 
18759 Guernsey 1941-2004. Prijs: € 375,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Guernsey 1941-2004 in 5 insteekboeken 
Uitgebreide collectie inclusief doubletten, lokale uitgiften fiscaalzegels etc 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 

19664 Cook Islands 1893-1990. Prijs: € 350,00 
Dealeralbum met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Cook Islands 1893-1990 Partij 
bevat veel zegels, waaronder complete senes en blokken 

Compleet gefotografeerd op: WWWFILATEUE.NET 
19663 IVIalta 1885-2000. Prijs: € 350,00 
Dealeralbum met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Malta 1885-2000 Partij bevat 
veel zegels, waaronder doubletten en veel postfnsse zegels 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATELIE.NET 
19194 Brits Oceanië. Prijs: € 350,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Brits Oceanie in Scott album Bevat o a Aitutaki, 
Cook Islands, Niue, Tokelau etc Veel zegels zitten nog in pergamijnzakjes en moeten nog wor
den ingeplakt Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE NET 
19591 UPU Groot Brittannië en Kanaaleilanden. Prijs: € 350,00 
Collectie UPU Groot Bnttannie en Kanaaleilanden in nngband Collectie bevat poststukken, se
nes (o a UPU 1929, zonder PUC pond), herdenkingsblaadjes etc 

Compleet gefotografeerd op: WWW.FILATEUE.NET 
20774 Natal en Transvaal. Prijs: € 350,00 
Aardige ongebruikte en gebruikte partij Natal en Transvaal op stookbladen in map Beetje ge
mengde kwaliteit, maar veel betere zegels Compleet gefotografeerd op- WWWFILATELIE.NET 
19552 Tasmania 1857-1912. Prijs: € 350,00 
Gebruikte collectie Tasmanie 1857-1912 op blanco bladen in map Bevat leuke stempels, fiscaal
zegels, etc Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE NET 
19682 Papua Nieuw Guinea 1907-2000. Prijs: € 350,00 
Dealeralbum met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Papua Nieuw Guinea 
1907-2000 Aardige collectie met zowel zegels van Papua als Papua Nieuw Guinea 

Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATELIE.NET 
20587 Engeland 1855-1995. Prijs: € 335,00 
Aardig gevulde, postfrisse ongebruikte en gebruikte collectie Engeland 1855-1995 in Scott al
bum Collectie IS vanaf 1965 zo goed als compleet en postfns 

Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATEUE.NET 
18960 Tuvalu 1976-1993 FDC's. Prijs: € 325,00 
Vrijwel complete collectie FDC's van Tuvalu 1976-1993 in 3 ordners Collectie bevat ook de offi
cials Zeer veel matenaal' Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
20533 lUalakka en Perlis. Prijs: € 320,00 
Kavel van ca 240, voornamelijk ongebruikte zegels van Malakka en Perils in insteekboek 

Compleet gefotografeerd op- WWWFILATELIE.NET 
20520 Australië 1857-1984. Prijs: € 320,00 
Voornamelijk gebruikte, redelijk gevulde collectie Australië 1857-1984 inclusief oud Australische 
Staten op blanco bladen in nngband Compleet gefotografeerd op WWWFILATELIE NET 
19574 Zuid Afrika 1853-1970. Prijs: € 315,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Zuid Afrika 1853-1970 op blanco bladen in map Collectie be
vat o a veel Kaap de Goede Hoop, Transvaal, Natal, Griqualand etc 

Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE.NET 
20554 IVIaleisische Staten. Prijs: € 300,00 
Accumulatie van enkele honderden gebruikte zegels van Maleisische Staten in insteekboek 
Bevat aardig materiaal, waaronder ook hogere waarden f scaal gebruikt 

Compleet gefotografeerd op WWW.FILATELIE.NET 
20407 Papua Nieuw Guinea 1952-1990. Prijs: € 300,00 
Gebruikte collectie Papua Nieuw Guinea 1952-1990 op blanco bladen in Davo album Collectie 
bevat o a (Yvert no's) 1-15, 18-40, 62-72,138-52, etc 

Compleet gefotografeerd op- WWW.FILATEUE.NET 
19583 India brieven. Prijs: € 300,00 
Collectie kleinformaat brieven van India zonder frankering in 5 blanco albums Bevat enkele hon
derden brieven Compleet gefotografeerd op: WWWFILATELIE NET 
19613 Australië 1913-1970. Prijs: € 300,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Australië 1913-1970 in blanco album Tevens een al
bum met een collectie FDC's van ca 1960-1975 Compleet gefotografeerd op. WWW.FILATELIE NET 
20409 India 1854-1943. Prijs: € 300,00 
Voornamelijk gebruikte collectie India 1854-1943 in blanco album 

Compleet gefotografeerd op- WWWFILATEUE.NET 
17926 India 1854-1986. Prijs: € 300,00 
Gebruikte collectie India 1854-1986 in blanco album Bevat veel materiaal, waaronder aardig 
klassiek Ook wat dienst aanwezig Compleet gefotografeerd op; WWWFILATELIE NET 
18123 Engeland 1935-1994. Prijs: € 300,00 
Postfnsse collectie Engeland 1935-1994 in Davo cnstal en Davo luxe album Aardig gevulde collec
tie met o a ca 200 pond nominaal materiaal Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE NET 
18341 Samoa 1877-1900. Prijs: € 300,00 
Ongebruikte en gebruikte partij Samoa 1877-1900 op stockbladen in map Bevat 97 Express ze
gels en 71 Palm boom zegels Leuk kavel voor de specialist 

Compleet gefotografeerd op. WWWFILATELIE.NET 
19803 Engeland 1953-1976. Prijs: € 300,00 
Postfnsse collectie Engeland 1953-1976 waann alle goed fosforseries van 1960-1963 Tevens 
Kanaaleilanden aanwezig In 2 Schaubek albums 

Comp/ee( gefotografeerd op. WWW.FILATELIE NET 
19522 Ceylon. Prijs: € 300,00 
Kleine stempelcollectie klassiek Ceylon op albumbladen in map Collectie bevat o a. nummer-
stempels, rondstempels etc 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 
I nteressegebieden 

- ^ -

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 

O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 

O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 

met mij op via tel. nr. 

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

3 internetsites 
gratis catalogus 

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

tis wereldcatalogus en postzegelblog.nl een filatelis

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

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

PostBeeld 
Kloosterstraat 17 
2021 VJ Haarlem 
Tel:0235272136 
openingstijden: 
dl t/m vr 10:0018:00 f n 
za 10:0017:00 ■ ■ I 

PostBeeldMedo 
Nieuwe Binnenweg 255a 
3021 GD Rotterdam 
Tel:0104768643 
openingstijden: 
dl t/m za 10:3017:00 

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

'VERZAMELEND NEDERLAND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMEL EN CURIOSAMARKT 
2 — 3 november 2 0 1 3 

* e « " . 
1.500, auto s> VAN 9.30 16.30 UUR 

SI«' Alt3fl> 

HOME BOXX 
NIEUWEGEIN 

0 \ J \ * ^ gelegen aan de Symtomelaan, nabi] de A.C. Verhoetweg en A12 

5/0 kramen vol verzamelitems! ENTREE: € 5,00 
Inlichtingen bil de organisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60, o( (06) 12 91 88 88 

www.verzamelendnederland.nl 
Ai meer dan 20 jaar een begrip in de wereld van verzamelaars! 
f e/7 evenement dat u beslist niet mag missen! 

Safe Verzamelsystemen 

Ontdek de schatten in uw 
verzameling 
Perfotronie2 Tandingmeetapparaat scant de tanden zonder de zegel 
aan te raken. De speciaal ontwikkelde microprocessor geeft binnen een 
tiende van een seconde een absoluut getrouwe en exacte meetwaarde 
(tot op de 0,001 mm) weer. 

De Perfotronlc2 is een gespecialiseerd apparaat dat beslist niet in uw 
uitrusting mag ontbreken, dit apparaat kan de waarde van uw 
verzameling alleen maar doen toenemen. 

Afmetingen: 
Ca. 190x140x65 

Nr9850 Perfotronlc2 

Voor informatie en/of verlïoopadressen: 
Bolersloot 6264 • 3011 H J Rotterdam 
tel.: 010  414 30 77 • Fax: 010  414 94 99 
email: m.mastrigt@wxs.nl • www.safenederland.r 
KvK Rotterdam nr. 850829550 

Nijmeegse 
Postzegel en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

http://freestampcatalogue.nl
http://postzegelblog.nl
http://PostBeeld.nl
http://FreestampCatalogue.nl
http://www.verzamelendnederland.nl
mailto:m.mastrigt@wxs.nl
http://www.safe-nederland.r
http://www.muntenenpostzegels.nl


catawiki 
Wekelijkse 1 
Postzegel
veilingen 

cdtawiki.nl/postzegelveiling 

's Werelds grootste catalogus & veilinghuis 
voor verzamelaars 

Brabantse 
Postzegel- en 
Muntenveiling 

Houdt op zaterdag 9 november 2013 
haar 177® openbare veiling 

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

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

restpartijen m dozen en kisten enz. 

Inlichtingen: 
Brabantse Postzegel- en Muntenveiling 
Kerver 10, 5521 DB Eersel 
Telefoon. 0497-512057 
Fax:0497-516605 
E-maii: info@brabantsepostzegelveiiing.ni 

Bezoek nu ook onze online veiling 

www.bpveiling.nl 
Waag onze gratis catalogus aan !! 

MILLIONS 
OF STAMPS 
FROM AROUND THE WORLD 

BRITISH COMMONWEALTH 
g of very fine quality Commonwealth single stamps, 

1 
:ZJi\ 

AFNVË^ARY" 

EUROPE & WORLDWIDE 
You'll find something of interest in the thousands of fascinating Europe and 

Worldwide collections, cartons, classics, specialized and unique lots. 

i IMAGES, VIDEOS & ARTICLES ^ 
^r-[ ^ '~~' - — FREE SCANS 
_P "- ^:J 
r"--^' TNO CREDIT CARD CHARGES 
i • FAST & SECURE SHIPPING - FREE INSURANCE 

• FULL REFUND IF YOU ARE NOT COMPLETELY SATISFIED 

Sandafayre 
STAMP AUCTIONS*/ 

For our latest weekly ciuctions visit: 

www.sandafayre.comN^ 
• ixqiif^l J ^.il.iKi^uc by L-nwil: stainp@sandafayre.com b)- phu; 

-1-44 (0)1565 653214 qiiolin;.^ thi< ni.i'^i.'iiH' or n-liirn the rcuP ' 

Please send me my FREE introductory Sandafayre catalogues 
Name: 

Address: 

Postcode: 

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

My collecting interests are: 

E-mail: (NL) 

SANDAFAYRE, PARKGATE, KNUTSFORD, WA16 8DX, UK. 

r 

http://cdtawiki.nl/postzegelveiling
mailto:info@brabantsepostzegelveiiing.ni
http://www.bpveiling.nl
http://www.sandafayre.comN%5e
mailto:stainp@sandafayre.com


■ 

P O i l f l IAUAHf 
{T»̂ T Ê 

MM« 

re 
a 
o 
0) 

(D 
c 
C 
a 
o 
o 
o 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548655855 
FAX nr. 0548655088 
EMAIL lnfo@leopardi.nl 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 
VEILING 188 
zaterdag 16 november 2013 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, RIjssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 11 november t/m vrijdag 15 november 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 16 november van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: zaterdag 16 november van 11.00 tot 12.30 uur 
de zgn. 'kleine kavels' en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen. 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 189 wordt gehouden op 18 januari 2013. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

l/l/. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

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

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

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

mailto:lnfo@leopardi.nl
mailto:info@pzhzeist.nl


SAVE THE DATE FOR 
THE 26*' AUCTION 

14'''- IS''-October 2013 

We received many top-class consignments during the last weeks 
and we are happy to give you an insight to our auction in October. 

Please have a look 
• nice offer single lots NETHERLANDS 
• one of the best offer Postal History e g BELGIUM, CHINA, JAPAN, 

PAPUA & PACIFIC and TRAVELLING POST OFFICE 
• OLDENBURG, the „Richard Strauss Collection" 
• CHINESE BANKNOTES, Special Catalogue 
• 2 gold medal collections GERMAN FIRST ISSUES 
• ESTATE „KARL STEHLE" Special Catalogue historical postcards 
• ALLIED OCCUPATION, fine offer cancels and postal stationery 
• GERMAN STATES, attractive offer single lots and collections 
• CENSORSHIP MAIL, great offer single lots and collections 
• over 3 million(i) COVERS, POSTAL STATIONERIES AND 

POSTCARDS in our collection sale 

YOUR VALUES PRESENTED 
ALL AROUND THE WORLD 

Consign or sell now! 
Take the chance to present your single lots and 
collections in our 27"" Auction in February 2014 

Closing date for consignments 11*"November 2013 

Give us a call: 
+49-7142-789 400 
^r contact us by mail: 
info@auktionen-gaertner.de 

CONSIGNMENT & OUTRIGHT PURCHASE 
IS ALWAYS POSSIBLE 

* Finder's fee for agents guaranteed 

Just contact us: 
AUKTIONSHAUS Christoph Gärtner GmbH & Co. KG 
Steinbeisstr. 6 + 8 | 74321 Bietigheim-Bissingen / Germany 
Tel: +49-(0)7142-789400 | Fax: +49-(0)7142-789410 
info@aul<tionen-gaertner.de | www.aul<tionen-gaertner.de 

mailto:info@auktionen-gaertner.de
http://www.aul%3ctionen-gaertner.de


UIT DE WERELD 

POSTEXNUMMER 

Het zal unlet ontgaan 
zijn dat dit oktober
nummer een bijzonder 
Postexnummer is. Een 
aansprekende foto 
op de cover, van een 
onbekende fotograaf, 
typeert prachtig waar 
dit themanummer over 
gaat: 
(Post)vervoer over land. 
Een themanummer met een rode draad voor de 
Postex is nieuw. Het concept is vergelijkbaar met het 
themanummer dat al sedert 2004 verschijnt voor de 
Brievenbeurs. 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk is, krijgen gespeci
aliseerde verenigingen de gelegenheid om tijdens de 
Postex 'groot' uit te pakken om een jubileum luister bij 
te zetten. Hiervoor zijn onder andere kaders beschik
baar om de bezoekers iets van het verzamelgebied van 
de jubilerende vereniging te laten zien. 
Een bijzondere plaats neemt vereniging "De Vliegende 
Hollander" in. Die zijn er ieder jaar bij omdat de'Dag 
van Aerofi latei ie' tijdens de Postex gevierd wordt. Dit 
jaar alweer de 52', met het thema 'Luchtpost van en 
naar Australië en NieuwZeeland'. 
Maandblad Filatelie wil graag helpen de feestvreugde 
te verhogen en geeft platvorm aan de pennenvruchten 
van de vierende verenigingen. Naast "De Vliegende 
Hollander" zijn dit jaar de volgende jubilerende vereni
gingen in Apeldoorn aanwezig: 
Filatelistenvereniging van Zuidelijk Afrika: 25 jaar 
Filatelistenvereniging "Gabriel": 65 jaar 
Ned. Filatelisten Vereniging "Skandinavié": so']&är 
Ver. voor Kinderpostzegels en Maximafilie: 30 jaar 
Filatelistenvereniging "Dal Nippon": 65 jaar 
Studiegroep ZWP: 45 jaar j 
Vereniging Het Baltische Gebied: 30 jaar I 

Alle feestvierende verenigingen werden aangeschreven 
om een bijdrage binnen het thema van dit nummer te 
verzorgen. De zes ontvangen bijdragen zijn te herken
nen aan het logo: de fietsende pakketjesbezorger. Veel 
leesplezier! 

De complete afbeelding van de coverfoto. "Vervoer van 
postzakken naar de haven van Burghsluis, 1953. Foto uit 
een herinneringsalbum over het herstel van het post
verkeer in Zeeland na de watersnood van 1953. Zeeuws 
Archief, Collectie Beeld en Geluid nr 0077402." 
Dat u nog nooit van de buurtschap Burghsluis gehoord 
heeft is geen schande. Lees hier meer over op 
http://www.plaatsengids.nl/burqhsluis 

ZWITSERSE SMS 'POSTZEGEL' 

In Nederland kennen 
we sinds dit voorjaar de 
elektronische postzegel met 
denaam 'postzegelcode'. 
Goed getypeerd, want u 
krijgt daarbij geen post
zegel noch hoeft u die te 
plakken op het poststuk. 
U krijgt, de naam zegt het 
al, een code. Die schrijft u 
op de brief, en die kan dan 
zo in de brievenbus. Klinkt 
heel gemakkelijk maar er 
zijn zo wat mitsen en maren. 
In Zwitserland heeft de 
post op 2 september de 
elektronische postzegel 
gelanceerd. Ook hier hoeft 
er niet geplakt te worden, 
en kan met eigen pen 'de 

^ E«nP(ntzag*(cod«l(o«t61c«nL 

ttk Hoelang a imin Poititgnkode geldig? 

O« uitgegeven PosUegdcode ia VMM( 

O de uttgiftedstum 5 dagen geklig U kum 
éen PoBtzegeicwie elerhls voor 1 brief 
erf kaan gebru riten 
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Waarom heeft aen PoBtzege4code 
een «Kier tartef dan «en gewone v 
postzegel? 

■Dill 

postzegel' geschreven wor
den: cijfers en letters. 
Laten we de de overeen
komsten en de verschillen 
tussen de Zwitserse code en 
de Nederlandse eens onder 
de loep nemen. De naam in 
Zwitserland is afhankelijk 
van welke landstaal men 
spreekt SMSBriefmarke, 
Timbreposte SMS of Fran
cobol lo SMS. 

Net als in Nederland kan 
men de code met de 
smartphone aanschaffen. 
Er zijn wel een flink aantal 
verschillen tussen het 
Zwitserse systeem en het 
Nederlandse: 
In Zwitserland is het 
veel gemakkelijker (en 
daardoor sneller): gewoon 
via sms een code kopen 
die via de telefoonreke
ning wordt afgerekend. 
Geen tussenstappen met 
incasso. 

 zowel met als zonder 
smartphone app (An
droid of IPhone) te gebrui
ken (Nederland alleen met 
eenapp) 

 hierdoor dus ook toegan

kelijk voor klanten met 
een gewone gsm! 

 ook hier drie rijtjes getal
len/letters, maar 4 per 
rijtje (in Nederland 3). 

 het betreft in Zwitserland 
een proef voor één jaar. 

 de extra kosten zijn in 
procenten veel lageren 
in geld ook lager dan in 
Nederland. 
Prijs: CHF 1,20 (€0,81) 
(normaal CNF 1). Beide 
wel voor Abrief binnen
landtot 100 gram. 
(NL € o,6o/€ 0,81 voor 20 
gram) 

 de extra kosten bedragen 
dus €0,16 tegenover 
€0,21 in Nederland 

 Swiss Post beloofd met de 
SMScode gefrankeerde 
post de volgende dag te 
bezorgen (Praktijk in NL 
minstens een dag vertra
ging) 
de code is 10 dagen te 
gebruiken. In Nederland 
slechts 5. 

Er is wel een overeenkomst: 
in beide landen mag de 
code slechts één maal 
gebruikt worden 

EWASTE IN DE BRIEVENBUS 

Grote bedrijven worden 
steeds milieubewuster en 
proberen ook hun steentje 
bij te dragen. Zo ook PostNi. 
Op 2 september is het 
postbedrijf, samen met We
cycle en Omrin in de Friese 
hoofdstad Leeuwarden een 
proef gestart om kleine 
elektrische apparaten 
via de brievenbus in te 
zamelen. 
Bang dat de kwaliteit van 
de in de brievenbus gede
poneerde post in gevaar 
komt hoeven we niet te zijn. 
De afgedankte elektrische 
apparaten komen namelijk 
niet met de post in aanra
king. PostNl heeft daartoe 
onder de bestaande 
brievenbussen speciale in
zamelbakken gemonteerd. 
Het aandeel van PostNl is 
dan ook het beschikbaar 
stellen van de brievenbus
ruimte en het postbedrijf 
draagt zorg voor het legen 
van demilieubakken. 
Wecycle coördineert en 

financiert het geheel en 
Omrin (de Friese naam voor 
kringloop) verzorgt de 
verwerking. 

www.wecycle.nl en 
www.duurzaamgeprodu
ceerd.nl 

Isabella Diks, wethouder Milieu gemeente Leeuwarden 

http://www.plaatsengids.nl/burqhsluis
http://www.wecycle.nl
http://www.duurzaamgeprodu
http://ceerd.nl


LEVEN EN WERKEN TUSSEN DE SCHACHTEN 
VAN DE MIJNEN 

Het is een verhaal over het 
ontstaan van de Zuid-
Limburgse steenkool. 
Het ontstaan van de eerste 
mijnbouw, over de eerste 
mijnwetten en reglemen
ten. Een overzicht van de 
mijnen in Limburg. Het 
aanleggen van schachten 
en steengangen. 
Als je dit verhaal leest, 
aangevuld met foto's en 
filatelistisch materiaal, voel 
je je een met de onder
grondse mijnwerker. 
Ook het sociale leven bij de 
mijnbouw wordt uitvoerig 
beschreven. Het ontstaan 
van verenigingen, ook op 
postzegelgebied, bloeide in 
Zuid-Limburg op. 
Het verhaal eindigt met 
een lijst van woorden die 
veel gebruikt werden in de 
mijnen (mijnbouwtaal of 
mijnwerkers jargon). 

Het einde van de mijnbouw, 
de politieke besluitvorming 
en het herstructurerings
gebied komt ook nog ter 
sprake. 
In de jaren 70 van de vorige 
eeuw veranderde zwart 
naar groen, waarbij bijna 
al het erfgoed wat aan 
de mijnen herinnerde is 
verdwenen. 
Dit wordt, als inleiding van 
80 bladzijden behandeld In 
het eerste deel. 
Het tweede deel is de met 
goud bekroonde verzame
ling: 'Witste nog, Koempel!' 
in de schaduw van de 
schacht. 
Het totaah65 pagina's 
tellende boek (A* formaat, 
geheel in kleur) is een 
aanvulling voor de filatelis-
tische bibliotheek. Ook voor 
de mensen die geïnteres
seerd zijn in de geschiede-

Léven en werken 
tassen de schachten 

van de mijnen 

nis van ons verleden. 
Het boek is in een oplage 
van 200 exemplaren ver
schenen. 
Het boek is verkrijgbaar bij 
de auteur. Kosten € 10,— 
exclusief portokosten. 

A. Brull, Wackersstraat 59, 
6471 KC te Eygelshoven. 
Tel. 045-5453215; 
albrull@ziggo.nl 

Albert Haan, Kerkrade 

PERSOONLIJKE POSTZEGELS 

De Nijmeegse fotografe 
Quinta Buma heeft haar 
vak gecombineerd met het 
uitgeven van prentbrief-
kaarten. Om deze extra 
attentiewaarde te geven 

/f-ii 

i l 

iRs* 
mi l l 

(PÄ 
IJIIH 

^ 1 

;jt>c 
jf 

r4*0ÄA4l^ 
iMlÄlip^ 
P ^^^L 
^ME^P 
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gladiolen 

is ze een aantal jaren 
geleden begonnen met het 
uitgeven ven persoonlijke 
postzegels. Het zijn veelal 
Nijmeegse motieven. De 
oplagen zijn beperkt, 
en een groot aantal is 
inmiddels uitverkocht. 

Grote tÄarkt, Nijmegen 

vierdaagse 

Bijgaande 3 zegels zijn -bij 
het ter perse gaan van dit 
nummer- nog verkrijg
baar. Maar: op=op. Dus 
wilt u bestellen, informeer 
eerst wat nog verkrijgbaar 
is. De prijs per velletje van 
10 zegels is €8, inclusief 
verzendkosten. 
infocSqbcards.nJ 

SINT AAAARTEN 

In het septembernum
mer van Filatelie wordt 
op pagina 553 de uitgifte 
'bezienswaardigehden' 
gemeld. Een oplettende 
lezer attendeerde ons er 
op dat de afbeelding niet 
correct is. Per abuis werd 
namelijk de afbeelding 
van 2012 gebruikt. Hierbij 
de juiste afbeelding. 

^Ä^/Ä- -^ /«^ 
MULTIUTERALE 2014 

In Filatelie van mei (pagina 
312) heeft u al kunnen 
lezen over de de Multila
terale tentoonstelling in 
Haidersieben, Duitsland 
van 29-31 augustus 2014. 
De KNBF is een van de 
partners in deze Multi
laterale, dus u kunt daar 
tentoonstellen. Op de 
website van de AIjP (www. 
aijp.org) lezen we dat er 

ook een literatuurklasse is, 
en dat het voor deze klasse 
niet noodzakelijk is om een 
bepaalde bekroning te 
hebben behaald om mee 
te kunnen doen in deze ca
tegorie 1 tentoonstelling. 
Meer informatie op http:// 
www.multilaterale2014.de 
of bij de landscommissaris, 
Albert Haan. 
albert.haancBhome.nl 

feOITORIAL 

Plakken, ja we moeten blijven plakken. Of u het leuk 
vindt of niet, ons postbedrijf heeft dat zo bedacht voor 
ons. Begonnen we net langzaam een beetje aan het 
idee te wennen dat het mogelijk echt afgelopen is met 
de filatelistische gulden op 1 november -een beetje 
hoop is er nog, want we hebben nog een arrest tegoed-, 
komt daar bovenop nog een verrassing: de ongeldig
heid van postegels in eurowaarden is ook aangekon
digd. Een termijn is echter nog niet gegeven. 
Als u dit leest ziet u -hopelijk- de bodem van uw 
frankeerdoosje met guldenwaarden. Maar, geef de 
moed van het wegplakken niet op: u kunt direct met de 
eurozegels beginnen! 
Beetje saai wordt het dan natuurlijk wel in ons postze
gellandschap. Toegegeven, PostNL heeft er de laatste 
jaren veel aan gedaan om de tariefstructuur eenvoudi
ger te maken. Het aantal gewichtsklassen is danig afge
nomen. Dat maakt het natuurlijk wel eenvoudiger. Wat 
straks overblijft is wel een beetje saai: eentjes, tweetjes, 
december en aangetekend. De eentjes zijn er natuurlijk 
in drie uitvoeringen: binnenland, Europa en wereld. 
Of dit gemak straks zijn weerslag krijgt in minder 
postzegeluitgiften is maar de vraag. Waarschijnlijk niet, 
want de verzamelaar wil bediend worden. De enige 
eurowaarde die straks nog op een postzegel vermeld 
staat is de bijslag op de kinderzegels. Maar ja, daar 
kunt u niets mee. Als dat uitgegeven is aan het goede 
doel blijft er gewoon een eentje over om te frankeren. 
Met postzegels kun je natuurlijk allerlei dingen doen. 
Frankeren natuurlijk, maar ook verzamelen, er iets 
moois van maken (als ze niet meer verzamelwaardig 
zijn) of een huurmoordenaar mee betalen! 
Geen fictie maar waar gebeurd. In de USA, eind augus
tus van dit jaar. Een vrouw wi Ide van haar man af, maar 
had geen geld om een huurmoordenaar te betalen. Ze 
bedacht een zeer creatieve oplossing. Haar man had 
immers een kostbare postzegelverzameling (Duitsland) 
en kon daar, aangevuld met wat juwelen, een deal 
maken met een potentiële huurmoordenaar. Ze had 
een tegenwaarde van ca. USD 60.000 bij elkaar, en 
vond iemand die dit genoeg vond om de klus te klaren, 
die met contanten slechts ca. USD 10.000 zou hebben 
moeten kosten. 
Wat ze echter niet wist, was dat de potentiële killer een 
undercover agent was. De vrouw werd ingerekend. 
Maar, je kunt meer doen met postzegels. En ook dat 
werd bedacht in de Verenigde Staten. In de Pinellas 
County )ail in Clearwater, Florida ontdekte men -ook in 
augustus- dat de postzegel ook voor smokkel gebruikt 
werd. Drugssmokkel. 
Op de gomlaag van postzegels werd een stickertje ge
plakt (ongeveer zoals het plakstickertje op een zilveren 
postzegel). Tussen het stickertje en de postzegel zat de 
drug Suboxone. Die werd zo met de post de gevangenis 
binnengesmokkeld. 
De smokkel werd bij toeval ontdekt toen een gevan
gene werd voorbereid om overgeplaatst te worden. 
Hij maakte zich wel erg druk of de post wel goed op de 
nieuwe locatie zou aankomen. Dit wekte argwaan, en 
terecht naar bleek. 
Dat je met postzegels ook kunt frauderen, weten we in 
eigen land natuurlijk ook. Een ander soort postzegel
fraude -van enorme omvang- betrof Afmsa in Spanje/ 
Portugal. Hier lang en breed uit het nieuws, maar daar 
deze zomer wel. In Spanje werd opnieuw een voormalig 
kopstuk opgepakt, maar die mag zijn luxe leventje 
voortzetten in vrijheid in afwachting van zijn proces. 
Angry Birds is een sterk Fins merk en doet het beter dan 
het 'oude' Finse paradepaardje Nokia, dat onlangs aan 
Microsoft werd verkocht. Het bedrijf achter Angry Birds 
(Rovio) tekende ook voor het ontwerp (Tonio Kysenius) 
van de eerste Angry Birds postzegels die -uiteraard- in 
Finland verschenen op 9 september. De postzegels heb
ben een echtheidskenmerk dat oplicht onder UV-licht 
en een bijzondere, afbeeldingslijn volgende perforatie. 
Gedrukt in Haarlem. 

René Hiüesum 

I 
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ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan de 
abonnees van De Posthoorn. ; 
AlleadresvKijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, etc. graag 
doorgeven aan de 
ledenadministratie van De 
Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincia!ev/eg Noord 128, 
4286EEAlmkerk, 
telefoon: 0183 - 40 39 52 

De Magere Brug m Am
sterdam is waarschijnlijk 
de bekendste brug van 
ons land. Wie kent hem 
niet de witte, houten 
ophaalbrug die de oevers 
van de Amstel met elkaar 
verbindt? Wat maar wei
nig mensen weten is dat 
deze brug minder oud is 
dan je zou vermoeden. Op 
de plek waar de Magere 
Brug nu is, was eerder een 
andere brug. In 1691 wer-

BRITSE AUTOTROTS 
De Britse auto-industrie 
is voor een groot deel in 
Duitse handen. Dat was in 
het verleden wel anders. 
Vroeger maakten de Brit
ten auto's die iedereen 
kende en wilde hebben. 
Voor de rijken waren dat 
bijvoorbeeld auto's van 
Rolls Royce en in de jaren 
zestig was het heel hip 
om in een Mini te rijden. 
Het zijn auto's die nu 
nog steeds populair zijn. 
Tegenwoordig hoort Rolls 
Royce bij Volkswagen en 
de Mini wordt gemaakt 
door BMW. De Royal Mail 

den de beide oevers op 
deze plek voor het eerst 
met elkaar verbonden 
door een brug. Die was 
erg smal en werd daarom 
door iedereen de Magere 
Brug genoemd. 
In de ige eeuw werd de 
brug gesloopt omdat het 
niet meer veilig was om 
er overheen te gaan. Er 
kwam toen een nieuwe 
brug die erg leek op de 

Redactie adres De Goedemeent 1,1447 PT Pumierend, telefoon 0299-463850 
M m v. Willeke ten Noever Bakker, Amy Groeneveld, Marth van Herk, Alex Nuijten, 
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DE BEKENDSTE BRUG VAN NEDERLAND 
brug die we nu kennen. 
Hij was helaas niet duur
zaam genoeg en na een 
halve eeuw was hij nodig 
aan vervanging toe. Er 
kwamen allerlei plan
nen voor een brug van 
steen en staal, maar de 
Amsterdamse gemeen
teraad wees die allemaal 
af, In 1934 werd de oude 
brug vervangen voor een 
nieuwe die erg leek op 
zijn voorganger. Tot tien 
jaar geleden gingen er 
nog auto's over de Magere 
Brug, maar nu mag je 
er alleen met de fiets of 
lopend op. Hoeweide 
brug behoorlijk aangetast 
is door houtrot, peinst 

men er niet over om hem 
te vervangen. De brug zal 
gerestaureerd worden. 
De Magere Brug heeft 
in de loop der jaren ook 
zijn plekje in de filate
lie gevonden. Hij is in 
stempels afgebeeld en hij 
verscheen in 1968 en 2012 
op een postzegel. 

TOESTEMMING 
Hel overnemen van ar 
Oe Posthoorn is toeges 
alleen met bronvcrme 

ikelen uit 
taan, maar 
ding. 
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DE VLAG VAN NOORD-HOLLAND 

klopt zich nog even op de 
borst met de uitgifte van 
zes zegels met klassieke 
auto's. De Mini kreeg in 
2009 al een postzegel. Het 
herinnert ons eraan dat die 
Britten zo gek nog niet zijn. 

Rolls-Royce 
Silver Shadow 
196b f mmjm w * 
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Sinds 1958 heeft de pro
vincie Noord-Holland een 
eigen vlag in de kleuren 
geel, rood en blauw. Tot 
die tijd was de Nederland
se vlag ook de vlag van de 
provincie. De kleuren van 
de vlag zijn afkomstig uit 
het wapen van Noord-Hol
land. Die kleuren zitten er 
niet bij toeval in. Geel en 
rood zijn de kleuren van 
het oude gewest Holland, 
dat later werd opgesplitst 
in de provincies Noord
en Zuid-Holland. Geel en 
blauw zijn de kleuren van 
West-Friesland dat on
derdeel is van de huidige 
provincie Noord-Holland. 
Bij het regeringsjubileum 
van koningin Wilhelmina 
in 1938 werden ai speciale 
vlaggen gemaakt voor 
de provincies. Die van 
Noord-Holland was rood, 
geel en blauw. Toch 
iïeeft men later voor een 
andere volgorde gekozen 
en heeft men het rood 
en geel omgedraaid. De 

vlag zou anders te veel op 
de Nederlandse driekleur 
hebben geleken. 
In 2002 werden de 
verschillende provincie-
vlaggen op postzegels 
afgebeeld. Dat deed 

men door de tekst van 
de volksliederen van de 
provincies in de eigen 
kleuren af te drukken. Als 
je een vergrootglas pakt, 
lees je: 

Noord-Holland, ik houd van het groen van je wei. 
Het zwart-wit en rood van je koeien. 
Je velden vol molens versieren de Mei 

Wanneer alle bollen gaan bloeien. 
Het zilveren licht kleurt de lucht op het land. 

Ën zilt komt de zeelucht gewaaid aan je strand 
Om 't wit van de wolken aan 't hemelse blauw: 

Noord-Holland, mijn Holland, hoe houd ik van jou! 

Noord-Holland, ik houd van je heerlijke Gooi, 
je prachtige Kennemerdreven. 

je meren en brede kanalen zo mooi, 
zijn spiegels van waterrijk leven 

En zie ik je polders, ontworsteld aan zee, 
daar wuift nu het goudgele graan met ons mee. 

Het flultekruid siert met zijn sluier je dijk. 
Noord-Holland, mijn Holland, wat ben je toch rijk! 

Noord-Holland, ik zie je historische pracht, 
bewaard in je talloze steden. 

je huizen getuigen van stoerheid en kracht, 
en rijk is je grote verleden. 

Een volk waar de één op de ander vertrouwt 
en dat aan zijn toekomst nog dagelijks bouwt, 
met ieder die aan jou zijn hart heeft verpand. 

Daarom ben jij Holland, mijn Holland, mijn land! 

mm»m 



Veel landen zetten treinen op zegels. Heb je al in je eigen 
verzameling gekeken wat je hebt? (Of in de verzameling van opa?) 

Kijk wat ik gevonden heb! 

Allemaal 
verschillende 
soorten 
Jehebttreinzegelsuit 
een serie oude treinen, 
zoals deze trein uit 1939. 
Er zijn er ook, die de 
bedoeling van de trein 
laten zien. Bijvoorbeeld 
het vervoer van vracht, 
post of personen. 

ELEKTRISK SPORYEI 100 AR 
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Ook treinen vieren 
hun verjaardag! 
Kijk maar eens naar 
deze zegel. Als ik het 
vertaal, staat er: too jaar 
elektrische spoorwegen. 
Omdat er een stadsplat

tegrond achter staat.zal 
het wel een trammetje 
zijn. De datum van uit

gifte is 1994. Dus in 1894 

reed dit schatje door 
Oslo. 

zegels zijn herdenkings

zegels van 100 jaar 
spoorwegen in Australië, 
Indonesië en Hongarije. 
Ik had er nog wel meer, 
maar dan wordt het hier 
een beetje vol. 

Hoge '_ < /#/: 
snelheidstreinen 
Heb JIJ er wel eens in 
gezeten? In Nederland is 
de Fyra niet bepaald een 
succes, maar alles goed 
gaat kan zo'n trein wel 
300 km. per uur halen? 
De TGV uit Frankrijk haalt 
al de 500 km. Wie weet 
maken we dat in ons 
land ook nog eens mee. 

zij konden in 1836 al per 
trein op stap. 

125 jaar Spoorwegen 
Wij waren niet zo snel als 
de Engelsen. Die hadden 
in 1825 hun Locomotion. 
Maar je weet hoe dat 
kwam: men wilde er hier 
niet aan. De Duitsers 
vierden in 1961 hun 
125jarig bestaan. Dus 

100 jaar in de trein 
Er IS wel wat te zien op 
zo'n tremenzegel. Deze 

■■■■■■■■I 

125 JAAR SPOORWEGEN 

Treinen op een 
eiland 
jersey is een eiland dat 
ligt in Het Kanaal. Dat is 
tussen Frankrijk en En

geland in. Het is niet zo'n 
groot eiland, Nederland 
is meer dan 300 keer 
groter. Maar: ze hebben 
wel treinen lopen! Kijk 
op deze zegel, dan zie 
je de route. Leuk is dat, 
vind je met? 

Ga op zoek. 
Kijk in de ruilboeken van 
je club. Spit het dubbele 
album van je vader door. 
Kijk of je moeder vroeger 
óók verzamelde. Zet alle 
treintjes bij elkaar, en 
maak er iets moois van. 

30sen J 
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Veel succes! 
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Het opbouwen van een eigen thematische collectie 

Patrick Peschke is lid van de ZuidHollandse 
vereniging van Postzegelverzamelaars 

(ZHPV). Aan de hand van zijn ervaringen 
als inzender op (jeugd)tentoonstellingen 

schreef hij voor het clubblad een aantal bij
dragen over verzamelen en tentoonstellen. 

Die artikelen worden in een aangepaste vorm 
in De Posthoorn opgenomen, deze maand 

heeft Patrick het over telegrammen. 

Elke Nederlander boven 
de t8 kent het voor
malige postbedrijf 
de PTT, dat staat voor 
Posterijen.Telegrafie 
en Telefonie. Over het 
tweede ga ik het heb
ben. De meeste jongeren 
weten uit verhalen wel wat 
telegrammen zijn: korte 
berichten die via de tele
graaf werden doorgeseind 
of per telefoon werden 
doorgegeven. Die berich-

ten werden genoteerd en 
op een speciaal papier 
geschreven of getypt. Dat 
papier werd dan zo snel 
mogelijk bezorgd. Meestal 
ging het om belangrijke 
mededelingen of felicita
ties. Er werd veel gebruik 
van gemaakt toen nog 
lang niet iedereen in het 
bezit was van een telefoon. 
In Nederland verzorgden 
de PTT en haar opvolgers 
telegrammen tot 200t. 
Toen zijn ze er mee gestopt 
omdat er nog maar te 
weinig gebruik van werd 
gemaakt. Er zijn nog wel 
kleine bedrijfjes in ons 
land waar je een telegram 
kunt laten versturen, kijk 
maar eens op internet. 

melt kun je leuke dingen 
vinden op het gebied 
van telegrammen. Er zijn 
namelijk veel geïllu
streerde telegrammen. Die 
afbeeldingen mag je in 
je verzameling opnemen. 
Bij dit artikel laat ik er een 
paar zien om je op een 
idee te brengen. 

Op 13 juli meldde het NOS 
lournaal dat de laatste 
grote telegramdienst, die 
van India, ook is gestopt 
met het versturen van 
telegrammen. Op de 
site van de NOS (http// 
nos.nl/artikel/529665-
laatste-telegram-in-india-
verstuurd.html) kun je een 
video daarover zien. 

Patrick Peschke 
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ANTWOORDEN PUZZEL JUNI 2013 

Dit zijn de antwoorden van 
de puzzel van juni 2013:1. 
Concorde, 2. Duitsland, 3.120 
jaar, c^. Maurice Koechlin en 
Emile Nouguier, 5. 24 maan
den, 6. blauwe druiven, 7. de 
achtertuin bestaat uit tegels 
en plantjes in kleine potjes. 

Na loting heeft Bram Schemer 
uit Amsterdam een prijsje gewonnen. 

Hartelijk 
gefeliciteerd! 

PUZZEL OKTOBER 2013 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Waarom kwispelt een slang met zijn tong? 
2. Sinds wanneer heeft NoordHolland zijn eigen 

vlag? 
3. Welke Britse auto wordt voornamelijk gereden 

door rijke mensen? 
tf In welk jaar stopte de opvolger van de PTT met het 

versturen van telegrammen? 
5. De oevers van welke rivier worden door de Magere 

Brug met elkaar verbonden? 

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

Ji^i 

Meer dan 1500 jongens 
en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 
van JFN op internet: 
de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.nl 

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

kregen we van Bob Kuiper 
een foto van de voorkant 
van een poststuk uit Irak. 
Het is leuk om dat stuk 
hier af te beelden, want 
post uit dat land kom je 
in Nederland niet zo vaak 

tegen. We kunnen helaas 
niet afleiden uit de afbeel
ding hoeveel er op geplakt 
is, maar het moet een heel 
bedrag zijn. Het stuk werd 
per luchtpost verstuurd en 
ook nog aangetekend. 

TER HERINNERING AAN RIET LEENDERS 
Tijdens de vakantie bereikte ons het 
bericht dat Riet Leenders, een van de 
jeugdleidsters van de PV Breda, was 
overleden. Riet was een van de oudge
dienden van de vereniging en is tiental
len jaren, sinds 1970, jeugdleidster 
geweest. Degenen die haar hebben ge

kend, herinneren haar als een vriendelij
ke vrouw die ervan genoot om met jonge 
mensen om te gaan. Helaas sukkelde ze 
de laatste jaren met haar gezondheid. 
Voor haar werk voor de jeugdfilatelie 
kreeg Riet onderscheidingen van )FN en 
de KNBF. Riet Leenders werd 82 iaar. 

WIST JE DAT... 
...een kruipende slang 
alsmaar met zijn tong 
kwispelt? Misschien heb 
je het wel eens in een na
tuurfilm gezien. Waarom 
doet hij dat? Een slang 
ruikt namelijk met zijn 
tong! Hij haalt wel adem 
door zijn neus waarmee 
hij dus niet kan ruiken. 
Het bijzondere is nog dat 

die tong aan het puntje 
gespleten is, waardoor de 
slang in "stereo" kan rui
ken. Zo kan hij de richting 
van een prooi gemakkelijk 
bepalen. Knap he? 
Een slangenverzameling 
aanleggen is in 2013 erg 
eenvoudig want dit jaar 
is in de Chinese kalender 
het jaar van de slang. 

Heel veel landen geven 
dan ook nu prachtige 
postzegels uit met een 
slang erop. Eenspeciale 
dierenverzameling dus. 

Toon Oomens 

POSTZEGELS VOOR BABY GEORGE _^ 

De geboorte van prins 
George op 22 juli was groot 
nieuws. Op de stoep bij het 

ziekenhuis waar hertogin 
Kate was bevallen van een 
jongetje, had de pers al 
dagen staan wachten. De 
baby van Kate en William 
zal later hoogstwaarschijn
lijk koning van Groot
Brittannië worden. Op dit 
moment zijn er nog een 
paar andere landen waar 
de koningin van GrootBrit
tannië ook staatshoofd is. 

NieuwZeeland is een van 
die landen. Of dat tegen 
de tijd dat George koning 
wordt ook nog zo is, is nog 
maar de vraag. De post van 
Nieuw Zeeland heeft als 
een van de eerste de kleine 
prins op een postzegel 
afgebeeld. Op 11 september 
verschenen vier zegels 
waarop hij met zijn ouders 
te zien is. 

mmÊm c 
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Bondsbureau: 
Zeeiantlaan ti, 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
Internet www knbfnl 
E-mail knbft^knbfnl 

Schrifteli)ke correspondentie met 
de bestuursleden verloopt via het 
Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Voortitter: 
Mr. Wybo Heere 

Secretaris: 
Ene Kniese 

Penningmeester: 
Harne)ans 

Vice-voorzitter, 
coördinatie veren igingszalcen 
Hans Kraaibcek 
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lohnDehé 

luryzalten 
Albert Haan 

Communicatie en PR 
ReinderLumge 

Algemene zaken 
SiemonTum 

leugdzalcen 
CornévanZandwijk 

Alle bestuursleden zi)n bereiicbaar 
onder telefoonnummer 
030-2894290 
e-mail knbf@knbf nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
\ j AA Pieters 
Telefoon 071-5761726 
MateriaalcommissaTis-
Ene Kniese 
Langestraat7i,23i2SL Leiden 
email e kniese@planet nl 

Bondsbibllotheek 
Bibliothecaris 
C H R T Weevers 
Telefoon 023-5353624 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail bibliotheek@knbf nl 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur. 
Op zaterdag 
5 oktober en 7 december 2013 
van 10 tot 12 uur 

Bondsinfomiatiebureau 
Mr Wybo Heere 
zie Bondsbureau 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
FCW vanBeekum 
Keurzendmgensvp aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeu rmgsdienst 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079-3611910 
E-mail bonciskeuringsdienst@planet.nl 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

BOFILEX 2013 - SAMENWERKING IN WEST-BRABANT 

Postzegelvereniging Breda 
viert in 2013 Piaar 120 jarig 
bestaan en de Ooster-
houtse vereniging van 
Postzegelverzamelaars be
staat in 2013 40 jaar. Voor 
de verenigingen reden 
voldoende om, in navol
ging van de geslaagde 
tentoonstelling in 2008, 
BOfilex 2008, en onder het 
thema "jeugdjilatelie" een 
postzegeltentoonstelling 
te organiseren op vrijdag 
18 oktober (16.00-20.00 
u), zaterdag 19 oktober 
(10.00-17.00 u) en zondag 
20 oktober (10.00-16.oou). 
BOfilex 2013 Vi'ordt georga
niseerd in het OLV Lyceum, 
Paul Windhausenweg 11, 
4818 TA Breda, met veel 

jeugdactiviteiten, een 
schoolproject en een 
tentoonstelling. Infor
matie inzake tafelhuur 
en aanmelding kaders 
voor de tentoonstel
ling bij Daan Touw (PV 
Breda) dgmtouwffl) 
hetnet.nl en jan-Dirk de 
Koning (OVVP) jandirk. 
de.koning(a)i2move.nl. 
Het schoolproject houdt 
o.a. in een wedstrijd post
zegel ontwerpen. Wie de 
leukste, mooiste postzegel 
ontwerpt, wint zijn eigen 
postzegel. (Inleveren uiter
lijk 27 september 2013) en 
voor de school waarvan 
het grootste aantal kinde
ren naar de tentoonstel
ling komt is een VVV-bond 

van 100 euro beschikbaar. 
Verder kan de jeugd op 
de tentoonstelling zelf 
albumbladen maken en 
mogen ze vrijblijvend 
een bijeenkomst van 
de jeugdafdeling van 
PV Breda meemaken. 

Voor informaties over het 
school /jeugdproject: 
Jeugdleidster Breda: Erica 
Mooijekind-Weekhout 
e.weekhoutOziggo.nl -
jeugdleidster Oosterhout: 
Loes Timmermans 
www.oosterhouterpost.n I 

VAN HET BESTUUR 

Nu voor de meesten de va
kantie periode weer voorbij 
is, wordt het weer tijd om 
onze hobby de filatelie 
weer op te nemen. 
Als u dit leest is het oktober 
en zijn er al weer wat 
evenementen geweest en 
komt de grote jaarlijkse 
filatelistische gebeurtenis -

SAMEN STERK 

Wie een blik slaat op de 
pagina's met Filatelisti-
sche Evenementen zal 
moeten toegeven dat de 
filatelie nog steeds in vele 
delen van ons land een 
bruisende hobby is. Waar 
dat mogelijk is, steunt de 
KNBF verenigingen die een 
activiteit willen organise
ren. Soms zijn er subsidie
mogelijkheden, altijd is 
er propagandamateriaal 
beschikbaar. 
Veel verenigingen 
organiseren activiteiten 
in regionaal verband en 
zoeken de samenwerking 
met andere verenigingen. 
Samen kun je meer en het is 
nog leuker ook. 
Een andere mogelijkheid 
om iets van de grond te 
krijgen, is de samenwer
king met een bureau of be
drijf dat op (semi) profes
sionele wijze evenementen 
organiseert. Op die manier 
is een goede combinatie te 
realiseren van kennis, erva
ring en enthousiasme. 
Ron Versteyne, bestuurslid 

van de PPRC (Purmerend) 
zocht de samenwerking 
met Wouter Beerekamp-
Evenementen om een lang 
gekoesterde wens te rea
liseren: een postzegel- en 
muntenbeurs in de regio 
Amsterdam. Het is alweer 
zo'n dertig jaar geleden 
dat zoiets in Amsterdam 
voor het laatst gebeurde, 
in de jaap Edenhal, waar 
mister Ajax Sjaak Swart de 
scepter zwaaide. 
Nu is Purmerend als 
locatie gekozen, onder 
de rook van Amsterdam, 
dichtbij de Zaanstreek, 
goed bereikbaar vanuit 
Alkmaar, Hoorn, Ken-
nemerlandetc. Gekozen 
werd voor de sporthal van 
Brede School de Kraal aan 
de Zambezilaan 278 (1448 
PN) in de Purmerendse 
nieuwbouwwijk Weide-
venne. Verzamelaars en 
handelaren hebben hier 
alle ruimte. Voor gespecia
liseerde verenigingen zijn 
tafels beschikbaar om hun 
activiteiten bij het publiek 
te promoten. Uiteraard zul
len alle Noord-Hollandse 

verenigingen worden 
uitgenodigd om aanwezig 
te zijn en reclame te maken 
voor hun club. 
Het evenement vindt plaats 
op zaterdag 12 oktober van 
10.00 tot 16.00 uur en in de 
wijde omgeving van de lo
catie is het gratis parkeren. 
Bovendien stopt bus 308 
vanaf Amsterdam CS bijna 
voor de deur en ligt het NS-
station Purmerend-Weide-
venne slechts op 7 minuten 
loopafstand. Entree: 3 euro, 
leden van De Verzamelaar 
krijgen 1 euro korting. 
Misschien is het een idee 
voor andere verenigingen 
om eens een kijkje te gaan 
nemen en te praten met 
de organisatoren over 
het opzetten van zo'n 
evenement in de eigen 
regio. Meer informatie 
(ook over de bijzondere 
Persoonlijke Postzegel 
die zal verschijnen) is te 
vinden op de website van 
de Purmerender Postzegel 
Ruilclub (www.pprc.nl) en 
op www.wbevenementen. 
eu (algemene beurzen). 

de Postex - er weer aan. De 
gelegenheid om kennis te 
nemen van wat andere fi
latelisten hebben gemaakt 
voor de tentoonstelling en 
om bij de vele handelaren 
op zoek te gaan naar ma
teriaal voor uw verzame
ling. Zoals ieder jaar is ook 
dit keer de Postex de plek 
voor het vieren van jubilea 
van gespecialiseerde 
verenigingen (zie elders in 
dit nummer) en vanuit de 
KNBF voor het houden van 
de Regio vergadering op 
zaterdag 19 oktober en pre
sentatie van enkele van de 
vele lezingen die het AVC 
voor u beschikbaar heeft. 
De dag van de postzegel 
biedt u de mogelijkheid 
om de speciale zegel die de 
Bond uitgeeft aan te schaf
fen. Dit jaar staat het AVC 
daarop centraal. 
Achter de schermen is 
het bestuur van de Bond 
druk doende om plannen 
voor 2014 te ontwikkelen. 
Zowel algehele beleids
matige plannen als een 
stimuleringsregeling voor 
de ledengroei. Nu al goed 
nieuws is dat de contributie 
voor 2014 gelijk blijft aan 
die van 2013. 

De samenwerking met |FN, 
Jeugd Filatelie Nederland, 
moet gaan leiden tot groei 
van het aantal jeugdleden. 
Vergrijzing is slecht voor 
iedere organisatie en dus 
ook voor de KNBF. 
Alhoewel de Bond een 
vereniging van leden is, 
geldt ook voor de leden 
van die leden: u de lezer 
van dit stukje, dat u altijd 
met vragen over filatelie 
bij die Bond terecht kunt. 
Via het email adres knbf@ 
knbf.nl of telefonisch op 
030-2894290 kunt u die 
vragenstellen. 
Wij wensen u een heel mooi 
filatelistisch seizoen en 
hopen u tijdens een van 
de vele evenementen te 
ontmoeten. 

mailto:bonciskeuringsdienst@planet.nl
http://hetnet.nl
http://www.oosterhouterpost.n
http://www.pprc.nl
http://www.wbevenementen
http://knbf.nl


ENVELOP "DAG VAN DE POSTZEGEL 2013" 

Op 19 oktober 2013 geeft 
de KNBF op de Postex 2013 
m Apeldoorn (18,19 en 20 
oktober) weer de envelop 
ter gelegenheid van de 
Dag van de Postzegel 
uit. De envelop draagt 
nummer 45, de envelop 
en het bijzondere stempel 
zijn net als de afgelopen 
15 jaar ontworpen door 
Paul Walraven. De envelop 
IS tijdens de Postex 2013 
verkrijgbaar in de speciale 

"Dag van de Postzegel" 
stand, bij binnenkomst 
van de zaal direct aan de 
linkerkant. De envelop, 
voorzien van postzegel en 
stempelafdruk, kost 
€ 2.50. Een blanco envelop 
kost € 1.50. Enveloppen 
uit voorgaande jaren zijn 
- zij het in beperkte mate 

- nog verkrijgbaar. Wie 
niet in de gelegenheid is 
de envelop tijdens Postex 
2013 te kopen, kan deze 
aanschaffen bij de KNBF. 
U gaat daarvoor naar 
www.knbf.nl. In het menu 
Diensten vindt u de knop 
Postzegel verkoop. Met de 
Bondspas krijgt u korting. 
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ALLES WEG? 

Het zijn van die dingen 
waarvan je hoopt dat ze 
JOU nooit zullen overko
men. Ie wordt gebeld op 
je vakantieadres met de 
mededeling dat er is in
gebroken in je huis en dat 
je postzegelverzameling 

(deels?) gestolen is. 
Het overkwam een van 
de leden van de Zaanse 
Posthoorn en de financi
ële schade was groot. De 
emotionele schade was 
nog groter. Een jarenlang 
met kennis, zorg en liefde 

opgebouwde collectie, 
met veel specialiteiten 
en bijzondere stukken 
was in één keer weg. De 
inbrekers hadden er de 
tijd voor genomen. In veel 
albums zaten lijstjes met 
een taxatie van de waarde 

en die waren bestudeerd. 
Enkele goedkope stock-
boeken bleven achter, 
een doos met bundels 
Oostenrijk was kennelijk 
ook heel verleidelijk. Alle 
luxe Davo's verdwenen in 
op zolder leeggeschudde 

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

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

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

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

BONDSPOSTZEGEL 

In dezelfde stand zal tij
dens de Postex de nieuwe 
Bondspostzegel verkrijg
baar zijn. Deze heeft als 
thema het Audio Visueel 
Centrum van de Bond. Bij 
dit centrum kunnen ver
enigingen dialezingen en 
powerpointpresentaties 
bestellen. 
Meer informatie op 
www.knbf.nl - Diensten. 
De zegel is ontworpen 
door Ron Versteyne (Pur-
merend) en kost in een 
velletje van tien € 7,00. 
Losse exemplaren € 0,70. 
Velletjes bestellen bij het 
Bondsbureau (zie hierbo
ven) kan ook. 

weekendtassen. Een kleine 
selectie, in de hoop dat de 
onverlaten de spullen te 
koop gaan aanbieden: 
-Collectie IJsland in luxe 

Dave, meest *, **, veel 
oud materiaal 

- Zwitserland, Denemarken 
en Nederland (4 albums) 
in luxe Davo's 

- Oostenrijk in twee groene 
Leuchtturms, begin tot 
1989 

-Zweden in drie luxe 
Davo's, gebruikt en 
postfris 

- Noorwegen, album 
met oude zegels in veel 
varianten 

- Noorwegen in twee luxe 
Davo's, met o.a. Facit 10, 
12,20,24,30, 51a, 56,94, 
enz., alles ongebruikt en 
postfris. 

Heeft u een tip? 
075-6285806 
De KNBF biedt aan leden 
van aangesloten ver
enigingen de mogelijk
heid tot verzekering van 
particuliere collecties. De 
kosten, polisvoorwaarden 
en een opgaveformulier 
zijn te vinden op de site 
van de Bond (www.knbf.nl. 
Diensten-Verzekeringen). 
Ook de eigen inboedel- of 
woonverzekering is een 
optie, maar dan is het wel 
verstandig even te bellen 
met uw verzekeringsmaat
schappij om te informeren 
of en hoe uw gekartelde 
vrienden gedekt zijn. 
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MAXIMA! ILIE ^d Samenstellmg 
Edward Froon 
E-mail f2hedwardfroon@hetnet.nl 

VEEL MAXIMAFILIE OP DE POSTEX 

In deze rubriek werden in 
het vorige nummer klas
sieke maximumkaarten 
getoond. Deze ontstonden 
100 jaar geleden toevallig 
op echt gelopen prent-
briefkaarten met veelal 
afbeeldingen van konink
lijke personen. Die 'klassie
kers' kunt u met vele an
dere tijdens de komende 
Postex bewonderen op de 
propagandatentoonstel-
ling van de'Vereniging 
voor Kinderpostzegels en 
Maximafilie'. Het wordt ex
tra interessant met uit het 
buitenland drie top col
lecties die normaal alleen 
op FlP-tentoonstellingen 
geëxposeerd worden. 
De twee grootste inzen
dingen komen uit Cyprus 
en Oostenrijk en gaan over 
het 'Europese Erfgoed'. De 
eerste over 'Europa Nostra' 
met veel oude maximum
kaarten uit de periode tot 
en met de Tweede Wereld
oorlog, de tweede over 
de pracht en praal in de 
verschillende bouwstijlen. 
Op de Oostenrijkse kaart 
van afb. 1 ziet u bijvoor
beeld de boven de Donau 
majestueus oprijzende 
barokke abdij van Melk. 
De derde collectie is van 
Vasile Doros uit Roemenië 
met het thema muziek 
en over de Roemeense 
componist Enesco. Afb. 2 
toont hem op jonge leef
tijd als wonderkind. Vasile 
publiceerde m 2005 een 
300 pagina's dik boek over 
deze componist (afb. 3), 
dat geïllustreerd is met ca. 
600 maximumkaarten! Zie 
ook Filatelie van december 
2008, pagina 866. Uit 
Roemenië komt nog een 
collectie over de groots
heid van de bergen. 

Drie Fransen tonen hun 
thematische collecties over 
vuurtorens (kenmerken en 
voorbeelden van de vijf 
continenten), roofvogels 
(kenmerken en soorten) 
en de streek Normandië 
(landschap, steden en hun 
bewoners). De vuurtoren 
van Ouistreham (Calvados) 
(afb. 4) past zowel in de 
collectie vuurtorens als in 
die over Normandië. De 
voorzitster van de Franse 
vereniging komt met een 
selectie van drie kaders 
uit haar grote collectie 

"Toeristisch Frankrijk 
op kaarten van Barré-
Dayez". Het bijzondere is 
dat alle maximumkaar
ten gemaakt zijn van 
ansichtkaarten van deze 
met naam genoemde uit
gever. Het zijn kaarten van 
aquarellen die een grote 
populariteit genieten m 
Frankrijk. De kathedraal 
van Straatsburg is er een 
fraai voorbeeld van 
(afb. 5), geperfectioneerd 
door het thematische 
stempel waar de kathe
draal in afgebeeld staat. 

De eigen leden zenden 
interessante onderwerpen 
in, zoals een propaganda 
collectie "Wat is maxima-
filie?" waarin iedereen de 
basis van de maximafilie 
goed uitgelegd krijgt 
met de juiste overeen
stemming van de drie 
elementen: postzegel, 
kaart en stempel. Die 
ontbreekt in voldoende 
mate op afbeelding 6 
met een oudere Willem 
van Oranje op de postze
gel en een jonge prins op 
de prentbriefkaart. Goed 
voorbeeld hoe het wel kan, 
is de Canadese maximum-
kaart (afb. y+ya) met 
100% postaal uitgangsma
teriaal door het gebruik 
van een postwaardestuk 
naast de gebruikelijke 
stempel en postzegel. 
Origineel materiaal wordt 
getoond uit het ontdekte 
archief van Frits Fischer 
hoe deze Nederlandse 
pionier al in de jaren vijftig 
maximafilie bedreef. 
Daarnaast onderwerpen 
als 'Mooi Nederland' met 
stedenschoon en nu ook 
klederdrachten. Schilde
rijen komen aan bod bij de 
'Vlaamse Primitieven' met 
bijvoorbeeld wenende Ma
ria Magdalena (afb. 8) uit 
het altaarstuk van Rogier 
van der Weyden. Tenslotte 
het onderwerp post en 
postverzending, waar
van u al een voorproefje 
aantreft in het artikel 
van Franse Hermse op de 
pagina's 600 

C A N A D A P O S T C A R D 
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SPOEDAPPEL 
'GULDENKWESTIE' 

EDWIN VOERMAN, ROTTERDAM 

Onverwacht vond het spoedappel, aangespannen door NVPH es. tegen 

PostNL, toch plaats op de geplande dag: 29 augustus. Bij het ter perse 

gaan van het septembernummer kon slechts gemeld worden dat 

PostNL uitstel had gevraagd. Niet verleend dus! Edwin Voerman was 

ter zitting aanwezig en doet verslag. 

Op donderdag 29 augustus jl. diende het 
spoedappel dat de NVPH had ingesteld tegen 
het kort gedingvonnis waarin haar vordering 
tegen PostNL was afgewezen en de aange
kondigde van ongeldigverklaring van de 
guldenzegels per 1 november a.s. voorlopig in 
stand werd gelaten. 

Na de uitspraak in kort geding, waarin de 
rechter verklaarde het onderwerp te ingewik
keld te vinden om een voorlopige uitspraak te 
doen, besloot de NVPH een bodemprocedure 
in te stellen die tot een definitieve uitspraak 
zou moeten leiden omtrent de rechtmatig
heid van het door PostNL genomen besluit. 
De bodemprocedure is inmiddels aanhangig 
gemaakt, maar zal naar verwachting veel tijd 
kosten. Een definitieve rechterlijke uitspraak 
kan dan ook pas worden verwacht ver na de 
deadline van 1 november a.s. 

Reden voor de NVPH om te proberen de aan
gekondigde maatregel van PostNL voorlopig 
te bevriezen middels een voorlopige voorzie
ning, door hoger beroep in te stellen van het 
verloren kort geding. 

Wat op de zitting bij het gerechtshof opviel, 
was dat de procestechnische vraag (of sowieso 
wel een voorlopige voorziening kon wor
den getroffen en de eerste rechter hier naar 

juistheid negatief over had beslist) weinig 
aandacht kreeg. Kennelijk was dat debat reeds 
uitvoerig in de schriftelijke stukken gevoerd. 
Inhoudelijk werden bij het gerechtshof min of 
meer dezelfde argumenten aangedragen als 
in eerste instantie. 

De advocaat van de NVPH betoogde dat 
PostNL niet bevoegd is tot het eenzijdig 
ongeldig verklaren van de frankeergeldigheid 
van de guldenzegels. Een private partij kan 
nu eenmaal niet eenzijdig door haar aange
gane verplichtingen opzij schuiven indien het 
haar zo uitkomt. De Algemene Voorwaarden 
zijn in dit verband irrelevant omdat die op 
de postvervoerovereenkomst slaan en niet 
op de postzegel zelf. De door PostNL aange
voerde wenselijkheid om van de guldenzegels 
af te komen uit hoofde van doelmatigheid 
(ze zouden niet meer goed kunnen worden 
gecontroleerd door het systeem) werd door 
de advocaat van de NVPH van tafel geveegd. 
Je kunt hieraan niet de bevoegdheid ontlenen 
je wederpartij te duperen. Het fraudeverhaal 
gaat ook niet op, want in eurozegels wordt 
net zo goed gefraudeerd. De advocaat van de 
NVPH verweet PostNL powerplay en geen enkel 
respect te koesteren voor haar klanten. 

Het betoog van de advocaat van PostNL kwam 
er op neer dat wie nu nog een flinke voorraad 

guldenzegels heeft ofwel speculant ofwel han
delaar is en dat de posterijen zich om dit soort 
lieden niet hoeven te bekreunen. Die partijen 
hebben immers zelf gekozen voor de goede 
en de kwade kansen van waardeschommeling 
en er is nooit sprake geweest van een garantie 
op de looptijd van de zegels. Verder zou het 
nog maar om een beperkt belang gaan in 
handen van enkelen. PostNL wil dat haar Al
gemene Voorwaarden worden gerespecteerd. 
Tenslotte betoogde de advocaat van PostNL 
dat de NVPH financieel niet in staat is om de 
negatieve gevolgen van het eventueel tijdelijk 
verlengen van de geldigheid van de gulden
zegels tot de uitspraak in de bodemprocedure 
er is, kan dragen. Reden temeer waarom zij 
het Hof verzocht het verzoek van de NVPH af 
te wijzen. 

Dit laatste staaltje 'David tegen Goliath' was 
niet erg chique van PostNL en het is te hopen 
dat het gerechtshof hier doorheen kijkt. Het 
laat overigens mooi zien hoe PostNL tegen 
haar trouwe klanten aankijkt. Niet dus. Ze ziet 
ze niet staan. 

Uitspraak 24 september of zoveel eerder als 
het arrest gereed is. 

Noot van de redactie: 
Als u dit leest is er inmiddels vonnis gewezen door 
het gerechtshof. Op dat moment was het oktober
nummer van Filatelie echter al dicht. 
In het novembernummer zal Edwm Voerman, samen 
met Ben de Deugd (advocaat) nader ingaan op dit 
arrest. Vanzelfsprekend 
leest u de samenvatting 
van het gewezen vonnis al 
voordien op de website van 
Filatelie: 
www.defilatelie.nl. 
Blijf het nieuws dus volgen! 

De eerste 
zittingsdag in de 
bodemprocedure 
is gesteld op 
30 oktober 
aanstaande. 
De schriftelijke 
reactie van 
PostNl kan dan 
waarscliijnlijk 
op II december 
verwacht 
worden. 

Een stukje 'bijvangst' van de hierboven 
beschreven appelzitting is zeker niet onbe
langrijk. 

DAG EUROZEGELS! 
t^ Wi. 

En passant werd duidelijk dat verzamelaars/ 
handelaren beter ook haast kunnen gaan ma
ken met het plakken van eurozegels, want de 
ongeldigheidverklaring van die zegels zit er 
ook aan te komen. Sinds enige tijd worden er 
door PostNL uitsluitend nog eentjes, tweetjes, 
'december' en 'aangetekend' gedrukt. 

"Met dank aan het Museum voor Communicatie 
voor het beeldmateriaal (proeven) op deze pagina. 
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VERZAMELGEBIED^ EDERLAND 
Samenstelimg: Rem Bakhuizen Van Den Brml< 
Errail' dziew0n@xs4all.nl 
Website www.galeoptix nl/fila/druktech.htm 

GRENZELOOS  NEDERUNDBELGIE 

Op 12 augustus versehe
nen 3 blokken in de reeks 
'Grenzeloos' dit jaar met 
de hoofdrol voor België. 
Per blok zijn er 6 verschil
lende zegels 3 rijen van 
2, maar de volgorde 
van de horizontale rijen 
per blok verschillend. De 
uitgebreide toelichting 
onder de 6 zegels is steeds 
anders en toegespitst op 
respectievelijk architec
tuur, beeldende kunst en 
literatuur. 
Voor de administratie van 
PostNL zijn de drie blokken 
identiek: er wordt geen 
onderscheid gemaakt voor 
wat betreft het artikel
nummer (330762) noch de 
productbarcode (+79565)! 
De zegels zijn gedrukt in 
5kleuren offset met velin
leg bij Joh. Enschedé Se
curity Printing in Haarlem. 
De 4 CMYKkleuren zijn 
cyaanblauw, magentarose, 
geel en zwart. Daarboven
op de Lvormige fosforbalk 
als vijfde'kleur'. 
Het zegel formaat is 
36x25mm. De gebruikte 
kamtanding loopt horizon

taal met een doorlopende 
rij gaten aan de linker en 
rechterkant. Geen doorlo
pende tanding boven noch 
onder. 
De tandingmaat is makke
lijk te herleiden vanuit het 
aantal tanden horizontaal/ 
verticaal: 24/16 en levert 
op: 13.333:12.800 ofwel af
gerond naar het dichtsbij
zijnde kwart: 13'/«: 12%. 
Het papier zelf is onder de 
UVlamp niet reagerend 
maar reflecteert het licht 
slechts. Het doet zowel 
aan de voor als aan de 
achterzijde beigeachtig 
aan. De papierrichting 
staat dwars op de lange 
zijde van het zegel. De gom 
is synthetisch. 
Wie regelmatig het nieuws 
op www.defilatelie.nl leest 
is natuurlijk al op de hoog
te van de fout op pagina 
445 van het juli/augustus
nummer. Daar worden de 
velletjes van deze emissie 
gepresenteerd als A, B, 
C. Echter had PostNL ver
keerde informatie gegeven 
en IS afbeelding A kunst en 
B architectuur. 
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Nieuw bij PostNL: i^ november 

KINDERZEGELS 

De kinderpostzegels van 
dit jaar besteden aandacht 
aan het contrast tussen 
kinderen die onderwijs 
volgen en kinderen die 
moeten werken. Wereld
wijd gaan meer dan loo 
miljoen kinderen niet naar 
school omdat ze bijvoor
beeld geld moeten ver
dienen of omdat er m hun 
dorp geen school is. De 65e 

editie van de kinderpost
zegelactie besteedt aan dit 
onderwerp aandacht aan 
de hand van het thema: 
laat kinderen leren. 
Het velletje heeft 6 post
zegels met waardeaan
duiding 1 (=€0,60) en 
een bijslag van €0,30 per 
zegel. De postzegels tonen 
een verschillende zwart
witfoto van Anton Corbijn 
(1955) van Ethiopische 
kinderen. Corbijn tekende 
ook voor het ontwerp 
van het velletje. Oplage: 
4.750.000 velletjes. 

1 NOVEAABER 2013 NADERT! 

SINTERKLAAS 

Max Kisman (1953) ontwierp 
een een velletje met 2x 
5 Sinterklaaszegels met 
waardeaanduiding 1, voor 
binnenlands gebruik. De 
vijf postzgels tonen illustra
ties uit het Sinterklaasver
haal. Als over de postzegels 
wordt gewreven ruikt men 
speculaasi 
De geurstof is verwerkt 
in de inkt. Dit moet een 
jarenlang behoud van de 
geur waarborgen. Oplage: 
150.000 velletjes. 

Los van allerlei juridische 
spitsvondigheden kan het 
geen kwaad iets nuchter te 
constateren... 
Hoeveel zegels van de laatste 
50 jaar zijn verkocht aan 
de 'verzamelmarkt'? Dat 
wil zeggen: via de filatelie
loketten, de Filatelistische 
Dienst, de Collectclub, PTT/ 
TPG/TNT/PostNLstandsop 
beurzen, via abonnementen, 
via de reguliere handel, 
veilingen etc? De NVPH 
verkoopt toch m eerste in
stantie verzamelitems! Geen 
frankeerzegels. Daarvoor 
gingen we naar de loketten 
van de postkantoren of naar 
de buurtsuper! 
Al deze zegels zijn nooit 
verkocht als vooruitbetaald 

bewijs van een te vervoeren 
postzending! 
Het waren en zijn ver
zamelobjekten en voor 
verzameiobjekten geldt 
(of het nu om Dinky Toys 
gaat, om Barbiepoppen of 
grammofoonplaten) dat 
in enige verre toekomst de 
verkoopwaarde los staat van 
de aanschafwaarde! Wat 
van waarde is en blijft is het 
verzamelplezier dat er aan 
beleefd wordt. Niets meer en 
mets minder! 
En bedenk ook dat gedu
rende de hele 20e eeuw er 
geen postzegelverzamelaar 
was die bij het ongeldig 
verklaren van een postzegel 
deze uit de verzameling 
haalde en ging inwisselen! 

125 JAAR KONINKLIJKE NEDERLANDSE ZWEAABOND 

Eveneens op 12 augustus 
verscheen een blok van 
10 [=5x2] dezelfde zegels 
ter gelegenheid van het 
125 jarige bestaan van de 
Koninklijke Nederlandse 
Zwembond. 
De zegels zijn gedrukt 
in 5kleuren offset met 
velinleg bij joh. Enschedé 
Security Printing in Haar
lem. De 4 CMYKkleuren en 
de Lvormige fosforbalk. 
Het zegel formaat is 
36x25mm. De gebruikte 
kamtanding loopt verticaal 
met een doorlopende rij 
gaten aan de boven en 
onderkant. Geen doorlo
pende tanding links noch 
rechts. 
De tandingmaat is makke
lijk te herleiden vanuit het 
aantal tanden horizontaal/ 
verticaal: 26/18 en levert 
op: 14.444:14.400 ofwel af
gerond naar het dichtstbij
zijnde kwart of half: 14V2. 
Het papier zelf is onder de 
UVlamp niet reagerend 
maar reflecteert het licht 

slechts. Het doet zowel aan 
de voorzijde als aan de 
achterzijde beigeachtig 
aan. De papierrichting is 
parallel aan de lange zijde 
van het zegel. De gom is 
synthetisch. 
Artikelnummer 330761 en 
productbarcode +79794. 

Ise Zwembond 

PAPIERGEBRUIK EN STRUCTUUR 

Al het gehele jaar 2013 is 
het papier bij de drukken 
van gegomde zegels in off
setdruk door Joh. Enschedé 
Security Printing in Haarlem 
mm of meer hetzelfde. Geen 
reactie onder de UVlamp en 
m mm of meer sterkere mate 
IS vanaf de gomzijde een 

'• gaasstructuur te zien als we 
de zegels tegen een sterke 
lichtbron houden. 
De frappante uitzondering 
op deze regel dit jaar bleek 
de serie 'molens' van juni dit 
jaar. Bij deze zegels was het 
papier volop voorzien van 
witmakers [optica! brighte
ning agents]. Onder de UV
lamp reageerden de zegels 
zeer helder wit met name 
aan de gomzijde. Bij deze 
zegels was ook geen gaas
structuur te constateren. 

mailto:dziew0n@xs4all.nl
http://www.galeoptix
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VERZAMELGEBIEI BELGIË 
Samenstelling 
|an Borluut 
borluut jan@gmail com 

KONINKLIJKE BEELTENIS BOUDEWIJN TYPE 'MARCHAND' 60 JAAR. 

Dit wordt gevierd met een 
tentoonstelling m Luik 
De 'eerde royal philatelique 
de l'Ourthe' organiseert op 
12 oktober, naast de 
regionale competitieve 
Luik-Luxemburg 'Urta-
phila20i3', een propaganda 
tentoonstelling ter 

gelegenheid van de 6oste 
verjaardag van de eerste 
reeks van de uitgifte 
Boudewijn type 'Marchand' 
Athenee Royal de Fragnee, 
rue de Fragnee 73,4000 
Luik (500 m van het station 
LuikGuillemms) 
10 00-17 00 uur 

150 JAAR INTERNATIONALE RODE KRUIS 

Op 28 oktober verschijnt 
een blaadje met 5 dezelfde 
zegels van (1 wereld) 
(=€1 34) Een rood kruis 
met daarin slogans m 
diverse talen Ontwerp 
Gerard Alsteens 

De postzegels zijn gedrukt 

op m 4 kleuren offset bij 
de Zegelwerkplaats te 
Mechelen 

Het zegelformaat is for
maat 3 40 20x27 66mm 
Een perforatiemaat n'A, 
23/16 tanden horizontaal/ 
verticaal Rechts met 1 gat 

doorlopende perforatie, 
links, boven en onder 
geheel doorlopend 

Barcode +75601 links van 
de onderrand van het 
blok 

Het blaadje kost € 6 70 

Musée 
Red Star Line 

Museum 
Antwerpen Anvers 

OPNIEUW GEOPENDE MUSEA 

Eveneens op 28 oktober verschij
nen drie blokken van 10 (=2x5) 
dezelfde zegels (1) (=0 77) gewijd 
aan de opnleuw openstelImg van 
musea Ontwerp en lay-out van 
het blokje Herman Houbrechts 

- Het Red Star Museum in Ant
werpen 

- Kazerne Dossin -documenta
tiecentrum van de holocaust 
en de rechten van de mens- in 
Mechelen 

- War Museum in Bastenaken 

De postzegels zijn gedrukt in 
4 kleuren offset bij de Zegelwerk
plaats te Mechelen 

Het zegelformaat is formaat 3 
40 20x27 66mm Een perforatie
maat ii'/2,23/16 tanden horizon
taal/verticaal Links met 1 gat 
doorlopende perforatie, boven 
en onder geheel doorlopend 

Barcode +7557'. *75588 en +75595 
onderin aan de rechterkant van 
het blok 

War Museum 
Baatogne Bastenaken 

•mmmmmmm 



iWIJ LAZEI VOOR U 
Samenstelling: 
Nederlandse tijdschriften: John Dehé, johndehe@gmail.com 
Buitenlandse bladen: Edwin Muller, edwin.muller@kpnmail.nl 

BINNENLANDSE 
BUDEN 

Oecumenisch thematisch 
De l<opij voor het 
oktobernummer moet 
eind augustus bij de 
hoo/dredacteur van 
Filatelie ingeleverd 
zijn en dat is altijd 
spannend, want in de 
zomermaanden vieren 
de meeste redacteuren 
van clubbladen, net als 
gewone mensen, gewoon 
vakantie. Gelukkig hebben 
ze bij Gabriel een 65-jarig 
jubileum te vieren en 
dat wordt onder meer 
opgeluisterd met een fraai 
uitgevoerde speciale editie 
van het verenigingsblad. 
Het kleurrijke 
jubileumnummer bevat 
filatelistische artikelen 
uit het clubblad uit de 
jaren 1950-2000. Het gaat 
om stukken die door de 
samenstellers nog steeds 
het lezen waard werden 
bevonden. "Zo ontstaat 
een kleurige waaier van 
ons thema Geschiedenis, 
Kunst en Cultuur in relatie 
tot Bijbel en Christendom. 
Het beste van de afgelopen 
jaren komt naar boven 
om op deze manier nog 
eens te genieten van de 
zegeningen". Henk van den 
Berg legde bovendien een 
kroniek van de vereniging 
over de afgelopen vijf jaren 
vast. 

Hoe breed het thema is 
laten alleen al de titels 
van enkele artikelen 
zien. De Madonna op 
postzegels, de Pragerburg 
en de Keizer Karelbrug, 
Sint Lucia, de verbranding 
van Thomas Cranmer, 
mede-grondlegger van 
de Anglicaanse Kerk, 
geneeskrachtige kruiden, 
Marco Polo, het tapijt 
van Bayeux, het past er 
allemaal in. 
Gabriel is een vereniging 
geworden die meetelt in 
filatelistisch Nederland. Op 
de Postex, de belangrijkste 
postzegelshowvan 
Nederland, zullen 15 leden 
exposeren met 68 kaders. 
De vereniging presenteert 

haar nieuwe banner 
en in een vitrine zijn 
'kenmerkende voorwerpen' 
van de vereniging te 
bewonderen. Bezoekers 
kunnen informatie krijgen 
en uitleg van het nieuwe 
postzegelvelletje dat 
speciaal voor het jubileum 
ontworpen werd. 
www.gabrielfila.nl 

Mooi speurweric 
Ook de 's-Hertogenbossche 
Filatelisten Vereniging 
(opgericht 8 oktober 1930) 
is een vereniging die er toe 
doet. Grote beurzen met 
een regionale en landelijke 
uitstraling, boeiende lezin
gen op de clubavonden, 
grote en kleine veilingen 
en een uiterst lezenswaar
dig clubblad (Hertog-
post). De 25e jaargang nr. 
7 brengt een af evering 
van Marten Tilstra over het 
jaarboekje van 1980 en een 
uitgebreid interview (René 
Kok) met een der leden, 
Cees de Leng. Zijn passie: 
het verzamelen van allerlei 
f:latelistische onderdelen 
van de Holland Amerika 
Lijn, brieven, stempels, 
postzegels. Enkele stukken 
uit zijn verzameling dienen 
als illustratie. 

^ t ^ 

Huber van Werkhoven 
voorziet een oude ansicht
kaart 'La Poste en Hollande' 
van vrolijk commentaar en 
presenteert bovendien een 
aantal nieuwe vondsten 
over de manufacturen-
handelaar Henri de jongh. 
Eerder stond hij stil bij de 
perfm E.J. van dit bedrijf 
en de rol die De Jongh 
speelde bij de postzegel
tentoonstelling die in 1895 
in het Concertgebouw 
in Den Bosch gehouden 
werd. Met enig speurwerk 
en wat geluk deed Van 
Werkhoven een aantal 

ontdekkingen die een mooi 
beeld opleveren van het 
filatelistisch exposeren 
in het laatste decennium 
van de 20e eeuw en van 
de persoon van Henri de 
Jongh. Deze 'succesvolle 
en gefortuneerde joodse 
zakenman' exposeerde 
niet alleen op tentoonstel
lingen, maar handelde 
ook in postzegels en was 
als vrijmetselaar lid van 
diverse loges in Den Bosch, 
Den Haag en Arnhem. Eén 
citaat uit het juryrapport 
van een tentoonstelling in 
Den Haag (1896) "Het heeft 
de aandacht der Jury niet 
ontgaan dat in vele verza
melingen valsche zegels 
voorkwamen, ja dat het 
zelfs een zeldzaamheid was 
geen valsche zegels in eene 
inzending aan te treffen." 
www.hertogpost.nl 

Verleden en toekomst 
Hoe moet het verder in de 
toekomst? Hoe houden we 
de leden actief en betrok
ken? Zijn er mogelijkheden 
om de vereniging nieuwe 
impulsen te geven? Het zijn 
vragen die bij de besturen 
van meer (gespecialiseer
de) verenigingen zullen le
ven, maar het bestuur van 
De Vliegende Hollander 
gaat een stapje verder en 
belegt een bijeenkomst om 
met geïnteresseerde leden 
en bestuurders van de vier 
afdelingen te brainstormen 
over de verenigingslijn. 
'Samen moeten we in staat 
zijn ideeën aan te reiken 
om de komende jaren met 
voldoende vertrouwen 
tegemoet te zien.' 
Kopij voor het clubblad lijkt 
er altijd wel te zijn. In het 
2e nummer van 2013 van 
De Aerophilatelist staat 
onder meer een artikel van 
Hans en Henny TSchroots 
over de vliegdemonstra-
tie die Célestin-Adolphe 
Pégoud bijna 100 jaar 
geleden (11/11/1913) in 
Rotterdam gaf. Krantenbe
richten en oude ansicht
kaarten illustreren het 
opmerkelijke levensverhaal 
van deze luchtvaartpionier, 
'leRoidesAviateurs'. Hij 
sneuvelde in een luchtge-
vecht op 31 augustus 1915, 
toen zijn vliegtuig werd 
neergehaald door -ironie!-
een oud-leerling van hem, 
Unteroffizier Kandulski. 
Henk Haverkort schreef een 
stuk over de aankomst

stempels van Zuid-Afrika, 
die de meeste verzame
laars wel kennen van de 
bijzondere enveloppen van 
de Dingaansdag-vlucht 
en de Van Riebeeckvlucht 
(1952). Verder onder mee 
artikelen over het Natio
naal Luchtvaartfonds en 
over de Postjager (Herman 
Verduijn), de KLM in West-
Indië (C. van Steenderen) 
en over post van en naar 
Italiaanse krijgsgevange
nen in WO2 (Hans E. Aitink). 
Daarbij komen ook de 
regels voor de verzending 
en de censuur op zulke 
poststukken aan de orde. 
Een mooie aflevering! 
www.de-vliegende-
hollander.com. 

Gouden feestje 
OokdeZuidHollandse 
vereniging van Postzegel-
Verzamelaars (ZHPV) viert 
feest. De vereniging bestaat 
50 jaar en organ iseerde 
eind september een post-
zegelfeest in Den Haag. Ook 
het clubblad (jaargang 50, 
4) draagt de sporen van het 
jubileum. Voorzitter Simon 
Rotteveel blikt terug in de 
tijd, toen de catalogus
prijzen jaarlijks soms met 
30% omhoog schoten en 
Haagse verzamelaars zich 
op woensdagmiddag en 
zaterdag verzamelden op 
het Noordelnde (onder 'de 
boom'). Vijftig jaar gele
den was verzamelen een 
normaal tijdverdrijf, maar 
toen was er nog maar heel 
weinig tv en hadden we 
nog nooit van computers 
gehoord. 
Rotteveel karakteriseert 
de ZHPV als een veelzijdige 
vereniging. Er is veel kennis 
in huis, er zijn veel actieve 
vrijwilligers, er melden 
zich daardoor nog steeds 
nieuwe leden, waarbij ook 
jeugd. Voor het clubblad 

schreef Herwig Pauwels 
een aardig stukje over het 
Penny Black Blokje, dat in 
1990 verscheen naar aanlei
ding van de 150e verjaar
dag van de Penny Black. 
Behalve deze beroemde 
postzegel toont het blokje 
de beroemde zeepaarden 
uit 1913, symbool van de 
heerschappij van Groot-
Brittannië over de wereld
zeeën: 'Brittannia rules 
the waves'. 
|an Vogel werd door zijn 
vakantie in Zuid-Frankrijk 
geïnspireerd tot een mooi 
verhaal over het Canal du 
Midi, ruimschoots (filate-
listisch) geïllustreerd. Het 
kanaal werd in de 17e eeuw 
ontworpen als verbinding 
tussen de Middellandse Zee 
en de Atlantische Oceaan, 
om de omweg rond Spanje 
en de piraten te vermijden. 
Het is een waterweg met 
een lengte van zo'n 250 
kilometer en meer dan 300 
sluizen, bruggen, tunnels 
en aquaducten. Sinds 1996 
staat het op de Werelderf-
goedlijst van de Unesco. 
Vogel noemt het gestuntel 
van de vele toeristen in 
gehuurde bootjes bij de 
sluizen als een aparte at
tractie. 

De vereniging heeft een 
mooie website: 
www.zhpv.nl. Hier zijn 
ook recente clubbladen te 
lezen én vele artikelen uit 
een verder verleden. Een 
mooie inspiratiebron voor 
redacties die even geen ko
pij hebben, op voorwaarde 
dat het overnemen van de 
artikelen in overleg en met 
bronvermelding gebeurt. 

Wereldrijk 
Clubblad en veilinglijst van 
de Studiegroep Britan
nia verschijnen in twee 
versies, een digitale en een 
papieren. De digitale versie 
(Britannia News) is via de 
website te downloaden 
(www.sgbritannia.nl). Het 
septembernummer (afleve
ring 170) telt 52 pagina's en 
opent met een verzuchting 
over herfstbladeren en een 
verjongingswens: "Het 
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bestuur vergrijst, de kopjes 
achter de bestuurstafel 
worden steeds grijzer, tijd 
is gekomen dat jongeren 
het over gaan nemen. Niet 
omdat we het niet meer 
leuk vinden, maar na lange 
tijd hebben we alles wel 
gezien en meegemaakt, 
kortom we zijn aan andere 
uitdagingen toe. Niet dat 
de verandering op stel en 
sprong zal zijn, maar na 
onze termijn zullen een 
aantal van ons het roer 
gaan overdragen." 

Britannia News brengt 
niet alleen een bont palet 
van nieuwe uitgiftes en 
klein en groot nieuws, 
maar ook een aantal 
degelijke artikelen die een 
breed terrein bestrijken: 
albumbladen uit de col
lectie van Ton Voorbraak 
(British Mail Overseas 1840 
till UPU), het determine
ren van het Rowland Hill 
Miniature Sheet uit 1979 
(F.C.M. Op den Kamp) en 
een uitgebreid stuk over 
verschillende postze
geluitgiftes van Ierland, 
Alderney en Guernsey. H.W. 
Hoenes belicht de Britse 
poststempels in de 'vroege 
postzegeltijd', zoals het 
Maltezer Cross. Aart 't jong 
heeft inmiddels de 26e afle
vering geschreven van zijn 
serie over de 'King George 
VI Collection'. Daarin staat 
een zegel van de Leeward 
Islands centraal (SG n4,1 
Pound). De Leeward Islands 
bestonden ten tijde van de 
regeerperiode van George 
VI uit flink wat eilanden, 
waarvan een groot aantal 
eigen stempels heeft 
gehad: Antigua, Barbuda, 
Dominica, Montserrat, St. 
Kitts, Nevis, Anguilla, en 
Virgin Islands. Het artikel 
geeft interessante achter
grondinformatie over de 
(postale) geschiedenis van 
deze eilanden, die vooral 
in de klassieke periode 
goed waren voor prachtige 
zegels en afstempelingen. 

Onbekende B: foutje 
In Filatelie 7/8 was sprake 
van een opmerkelijke 
vondst van een perfm met 
de letter B (Perfinpost 105). 
In Perfinpost 106 schrijft Jan 
Verhoeven: 'Ik verzoek u dit 
stukje als niet geschreven 
te beschouwen. Ik ben 
daar namelijk helemaal 
ontspoord. De perfin is de 

reeds bekende B3 van de 
firma H. Burgsmüller.' 

BUITENUNDSE BUDEN 

Nederland onder de 
Loep 
In Duitsland bestaat al 
meer dan 60 jaar een fila-
telistenvereniging die zich 
uitsluitend bezig houdt 
met Nederland en zijn 
voormalige koloniën. Deze 
vereniging geeft drie keer 
per jaar een fraai kleuren-
tijdschrift uit waarin zowel 
zegels als postgeschiedenis 
aan bod komen. Door deze 
combinatie ontstaat een 
zeer afwisselend blad. Zo 
begint het aprilnummer 
van 2013 met een aantal 
fraaie brieven uit de 18e, 
19e en 20e eeuw welke van 
Nederland naar Duitsland 
zijn verzonden. Met name 
de stempels en aanduidin
gen op de brieven maken 
ze tot interessante studie
objecten. 
Twee nieuwe boeken van 
vereniging "Dal Nippon" 
vormden de inspiratie tot 
een artikel over zegels uit
gegeven tijdens de Japanse 
bezetting van Nederlands-
Indië. Geen diepgravend 
artikel maar een soort 
beginners^«/c/e voor deze 
materie. Toen de japanners 
Indië veroverden werden 
niet gelijk bezettingszegels 
ingevoerd. De Indische ze
gels werden gewoon door 
gebruikt, en ook Japanse 
zegels waren geldig. Wel 
werden de stempels op een 
subtiele manier aangepast: 
het jaartal werd veran
derd in de Japanse Showa 
jaartelling. Het is dus zaak 
om met name bij gebruikte 
exemplaren van eind jaren 
30 begin jaren 40 de stem
pels goed te bekijken. Kort 
daarna werden de zegels 
van een opdruk voorzien. 
Deze opdruk werd lokaal 
aangebracht en verschilt 
van eiland tot eiland. 
Geen wonder dat hier een 
grote verscheidenheid aan 
uitgiften bestaat. Toen heel 

Indië door de Japanners 
was bezet, werd het gebied 
in drie zones verdeeld: 
Marinegebied, Sumatra 
en Java. In 1943 werd voor 
elk gebied een serie zegels 
uitgegeven. Na de Japanse 
capitulatie ontstaat een 
machtsvacuüm. De Indone
sische nationalisten grijpen 
hun kans en de macht. Ook 
nu weer vele opdrukzegels 
(ditmaal op Japanse zegels 
maar ook op de provisori
sche opdrukzegels uit 1942) 
en lokale uitgiften met de 
landsnaam "Repoeblik 
Indonesia". Het blad sluit af 
met een filatelistische ode 
aan de graveur S.L. Hartz, 
de belangrijkste Neder
landse ontwerper van de 
vorige eeuw. 

Het augustusnummer biedt 
een vergelijkbare afwisse
ling. Indrukwekkend is een 
brief van Guinea (West-
Afrika) naar Middelburg 
via Texel en Amsterdam. 
De brief beschrijft de sla
venhandel. Een handelaar 
schrijft over de slaven die 
hij in Afrika heeft gekocht. 
Het idee dat deze brief de
zelfde tocht heeft gemaakt 
als de slaven maakt het 
plaatje compleet. Verder 
aandacht voor Indische ge-
legenheidsstempels, per
fins, bijzondere postwaar-
destukken en Nederlandse 
zegels welke onder 'postale 
oorlogsvoering' vallen. 
www.arge-niederlande.de 
(afbeelding zegels Suma
tra: \AW\A ,̂dMniPEoruil) 

Naoorlogs Duitsland is 
het verzamelen waard 
De Deutsche Briefmarken 
Zeitung (DBZ) is eigenlijk 
een samenvoeging van 
twee Duitse tijdschriften de 
oorspronkelijke Westduitse 
DBZ en de Oostduitse 
Sammler Express. Dit staat 
ook nog steeds op de voor
kant. Het blad bevat dan 
ook relatief veel artikelen 
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over de zegels van het 
voormalige Oost-Duitsland. 
Hierbij is uiteraard de haast 
eindeloze serie voortko
mende uit de archieven 
van de Oostduitse post, 
maar soms ook een artikel 
dat een ander aspect 
belicht. In de nummers 17 
en 18 van 2013 verschijnt 
een tweeluik over de 
Kontrollratsausgabe met 
OPD opdruk. In 1948 werd 
zowel in de westelijke als 
de oostelijke bezettings
zone een geldhervorming 
ingevoerd. De marken in 
de Franse, Engelse en Ame
rikaanse bezettingszone 
had hierdoor een andere 
waarde dan de mark in de 
Sovjet-zone. Voor franke
ring zijn echter uitsluitend 
de gezamenlijke uitgiften 
uit 1945 en 1946 beschik
baar. Zowel in west als in 
oost Duitsland worden deze 
van een opdruk voorzien. 
In de westzones betreft het 
een posthoorn opdruk, in 
het oostelijk deel worden 
de zegels lokaal overdrukt 
met een zogenoemd 
bezirkstempel. Deze 
dragen het nummer van 
heX Postbezirk alsmede de 
naam van de plaats. Er ont
staat hierdoor een enorm 
groot verzamelgebied met 
(omdat het gaat om lokaal 
aangebrachte handstem-

brieven (de zegels zelf zijn 
waardevol maar niet echt 
spannend) waarbij best wel 
wat filatelistisch maakwerk 
zit, www.d-b-z.de 
Ook Duitsland kent een 
Philatelie. In tegenstel
ling tot onze Filatelie is het 
daar het bondsblad. Het is 
een afwisselend tijd
schrift met oud en nieuw, 
binnen- en buitenland. 
Zoookhetjuninummer 
van 2013. Bij mij sprong 
het meest in het oog een 
artikel over de Kuban 
pakketzegel. In 1943 zaten 
de Duitse troepen vast 
in het zuidwesten van de 
Sovjet Unie. De doorbraak 
naar de olievelden van de 
Kaukasus was vastgelopen 
en de troepen rond Kulian 
dreigden geïsoleerd te 
raken. Vervoer naar de rest 
van het bezettingsgebied 
was alleen mogelijk door 
de lucht en over het water. 
Het verzenden van pakjes 
was gelimiteerd. De sol
daten kregen hiervoor de 
bekende bruine en blauwe 
zegels. Het bijzondere is 
dat het betreffende artikel 
is geschreven door een 
soldaat die er daadwerke
lijk bij aanwezig was. Een 
ooggetuige dus. Hij vertelt 
hoe de pakketzegels naar 
het thuisfront werden 
gestuurd met de illusie dat 
ze nog iets waard zouden 
worden. De schaarse 
provisorische pakketzegel 
had hij overigens nooit 
gezien ter plaatse, die was 
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pels) veel variëteiten zoals 
verschillende kleuren inkt, 
kopstaande opdrukken 
en opdrukken in een sterk 
afwijkend type. In het 
tweede deel ligt de nadruk 
op gelopen brieven waarbij 
ook mengfrankeringen, 
met andere emissies, wor
den getoond. In nummer 17 
komt de geldhervorming 
in een tweede artikel 
terug. Ditmaal gaat het om 
Berlijn waar deze zelfde 
zegels ook van opdrukken 
werden voorzien en wel in 
rood (westmark) en zwart 
(ostmark). In dit geval gaat 
het vooral om gelopen 

waarschijnlijk voor de staf, 
achter de frontlinie. Ook 
opvallend is een nieuwe se
rie die gaat over bijzondere 
vondsten uit de eurobakken 
met poststukken. Het eerste 
deel toont een ansichtkaart 
met een boot verzonden 
van de VS naar Duitsland. 
De kaart is door een Duitse 
professor verzonden naar 
een kapitein en ziet er door 
de perforatiegaten niet uit. 
Een eenvoudig poststuk 
ware het niet dat de kaart 
is verzonden door niemand 
minder dan Albert Ein
stein 
http://www.bdph.de 
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OP PELGRIMSREIS, 
VER WEG EN DICHTBIJ 

JOKE VAN STRIEN-VEURTJES, DELFT 

Bestemmingen 
De pelgrim nam nauwelijks 
bagage mee, want meestal moest 
er te voet worden gereisd (i), 
soms kon men een draagezel of 
(voor de rijkere bedevaartganger) 
een paard huren, soms was er op 
een bepaald traject een ossenkar 
beschikbaar 
De Westerse Kerk kende m de Mid
deleeuwen drie grote bestem
mingen het Heilige Land, de stad 
Rome en vanaf het eind van de 
gde eeuw Santiago de Compostela 
aan de noordwestpunt van het 
Iberisch Schiereiland(2) Alledrie 
zijn nog altijd of opnieuw in trek' 

Het Heilige Land 
Al in de eerste eeuw van onze 
jaartelling werden Bethlehem 
-de geboorteplaats van Jezus- en 
Jeruzalem -waar Jezus was gekrui
sigd, begraven en opgestaan- het 
reisdoel van pas bekeerde chris-

»—•JMfi« n n « t t n « « n i « m < 

Het maken van een pelgrimsreis is in alle eeuwen en 
in alle religies bekend als uiting van het geloof of als 
boetedoening voor begane zonden. Tegelijk gaf een 
pelgrimstocht of bedevaart de middeleeuwse mens 

de mogelijkheid iets van de wereld te zien op een min 
of meer avontuurlijke wijze. Men ging alleen of in 

een groep onder vaak moeilijke omstandigheden het 
onbekende tegemoet. 

tenen uit de steden m Klein-Azie 
(3) De nieuwe christenen wilden 
met eigen ogen de plaatsen zien 
waar Jezus geleefd en geleden 
had Veelalreisdemen te voet, 
soms alleen, maar meest m kleine 
groepen De Romeinse overheid 

-het Heilige Land was toen een 
deel van het Romemse Rijk- legde 
de pelgrims geen strobreed m de 
weg Men was vrij te gaan en te 
staan waar men wilde (4) 
Toen onder keizer Constantijn 
de Grote (312-330) het christen

dom m 325 staatsgodsdienst 
was geworden (5), zich over heel 
Europa uitbreidde en tijdens de 
pelgrimstocht naar Jeruzalem 
van Constantijn's moeder Helena 
het Ware Kruis was ontdekt (6-7), 
kwamen de Europese pelgrimages 
pas goed op gang 
De route liep grotendeels over 
land Via Constantinopel (8) 
ging de tocht door Klem-Azie en 
werd het Heilige Land bereikt 
Om de grote toevloed te kun
nen opvangen en de komst van 
zoveel pelgrims m goede banen 
te leiden liet keizer Constantijn m 
Bethlehem de Geboortegrotkerk 
en m Jeruzalem de Heilig Grafkerk 
bouwen (9-10) Kloosterorden 
bouwden m de heilige plaatsen 
gastenverblijven om de pelgrims 
een onderkomen te bieden en 
zieken onder hen te kunnen 
verplegen Overleden pelgrims 
kregen een graf op een speciaal 
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voor hen ingerichte begraafplaats 
m Jeruzalem ten zuiden van de 
bergSion 

Pas tegen het jaar 1000 toen de 
moslims de heerschappij over 
Palestina hadden overgeno
men werd het voor de pelgrims 
moeilijker de heilige plaatsen te 
bereiken 
Een reisverslag van aartsbisschop 
Lambertus van Hersfeld vermeldt 
dat een groep Duitse pelgrims in 
1064 m het stadje Kfar Saba bij 
laffa/Joppe werd overvallen door 
een groep Saracenen Ze werden 
gered door de tussenkomst van 
de Saraceense sultan die ze een 
som geld betaalden om hun tocht 
te kunnen voortzetten Deze ge
beurtenis was een van de aanlei
dingen voor het organiseren van 
een achttal kruistochten (1112) 

»'■■»■ vwmimmr'rwwvwmmm^rw 
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Rome 
Het pelgrimeren naar Rome begon 
al kort nadat de apostelen Petrus 
en Paulus daar m de eerste eeuw 
n Chr waren terechtgesteld en be
graven (1314) De plaatsen waar 
gemeend werd dat zij begraven 
waren trokken vele pelgrims met 
m het minst omdat de tocht naar 
Rome minder zwaar was dan die 
naar Jeruzalem Door de vervol
gingen onder keizer Diocletianus 
rond het jaar 300 verminderde 
de belangstelling, maar toen na 
het Edict van Milaan m 313 de rust 
in het Romeinse Rijk terugkeerde, 
werd Rome opnieuw het doel van 
vele bedevaartgangers 
Ook hier stichtte keizer Constan
tijn grote kerken, o a de Sint 
Pieter boven het graf van Petrus 
en de St PaulusbuitendeMuren 
op de plaats waar Paulus was 

■m^Mii '*«*——****i^mi«i i i i i»*i i i i i i i i i»i« 
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terechtgesteld (15) 
De belangrijkste pelgrimsweg 
naar Rome ging over de Via Fran
cigena (1617) door de bergpas 
over de Grote St Bernard hier 
werd een enorm klooster gesticht 
als onderdak voor pelgrims naar 
Italië Om de toegenomen groe
pen pelgrims goede overnach
tingsmogelijkheden te bieden 
stichtten religieuzen kloosters 
met grote gastenverblijven (18) 
Nu met meer in onherbergzame 
streken maar langs de routes 
en op een dagreis van elkaar 
verwijderd 
Bovendien kwamen er meer en 
betere vervoermiddelen beschik
baar Dat kwam zowel door de 
toegenomen welvaart waardoor 
men vaker paarden kon betalen 
als door verbeteringen aan wa
gens en karren 

Santiago de Compostela 
Op de plaats die nu Santiago (= 
Jacobus) de Compostela heet 
werd volgens de legende m 840 
de kist met het stoffelijk over
schot van de apostel Jacobus de 
Meerdere gevonden (19) Hij was 
een van de discipelen van Jezus 
en had gepredikt in Spanje Na 
terugkeer in Jeruzalem m het 
jaar 44 werd hij onthoofd en zijn 
stoffelijk overschot m het geheim 
teruggebracht naar Spanje en 
daar begraven Nadat de vondst 
ruimere bekendheid kreeg werd 
de vindplaats het derde belang
rijke pelgrimsoord en opmerkelijk 
genoeg het eerste dat helemaal 
gebaseerd was op het geloof m 
een legende Die legende werd 
de basis van de i2deeeuwse 
Liber Calixtmus (Boek van paus 
Cahxtus II) 



Pelgrims van overal m Europa 
kwamen naar Compostela, ca 90 
km vanaf de punt van Spanje, 
Kaap Finistere (2021) Vanuit vier 
beginpunten m Frankrijk Parijs, 
bij de Tour St Jacques, Vezelay, 
waar de Duitse pelgrims vanuit 
Besanfon aansloten, Le Puy en 
SaintGillesduGardbij Arles
leidden routes via de Pyreneeën 
naar PuentadelaReine waar 
de voettocht door NoordSpanje 
begon (22) Die vier routes zijn in 
de eerste helft van de 12de eeuw 
beschreven in de Liber Sancti 
Jacobi Apostoli (23) Engelse 
pelgrims staken het Kanaal over 
en begonnen bij MontStMichel 
(24) hun tocht langs de Franse en 
Spaanse kustlijn 
De pelgrimsroute is in 1993 opge
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nomen m de werelderfgoedlijst 
van de UNESCO 

Bedevaartsplaatsen in 
WestEuropa 
Gallie en de Duitse landen 
Wie met rijk genoeg was voor een 
verre pelgrimsreis kon dichter bij 
huis terecht In de vroege Mid
deleeuwen was het Franse Tours, 
waar St Martmus/Sint Maarten 
werd vereerd het belangrijkste 
bedevaartsoord (25) In die stad 
waar hij bisschop was geweest 
had hij zijn laatste rustplaats 
gevonden in de naar hem ge
noemde basiliek Levensbeschrij
vingen, zoals die van één van zijn 
opvolgers Gregorius van Tours 
uit ca 600, zorgden voor grotere 
bekendheid van persoon en stad 
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Als de pelgrim Tours had bezocht 
kon hij nog verder lopen naar 
de Église St.Martin in het stadje 
Candes, ook aan de Loire, waar 
Martinus in 397 was gestorven. 

In de Dom van Keulen (2627) 
werden sedert 1164 de relieken 
bewaard van de Drie Koningen, 
de Wijzen uit het Oosten, die de 
pasgeboren )ezus in de stal had
den gevonden en hun geschen
ken, wierook, mirre en goud, 
hadden aangeboden. In dat 
jaar had keizer Frederik Barba
rossa (28) de relieken uit Milaan 
meegenomen en ze geschonken 
aan zijn kanselier Reinald van 
Dassel, aartsbisschop van Keulen 
'als dank voor onvergetelijke 
en onbetaalbare diensten' (= de 

steun bi) de verovering van de 
weerspannige stad Milaan). 
Op 23 juli 1164 trok de reliekstoet 
plechtig de rijkversierde stad 
Keulen binnen. Op de plechtig
heid was zoveel volk afgekomen, 
naast ridders, edelvrouwen en 
geestelijken, dat men besloot 
van dit feest voortaan een 
jaarlijks gebeuren te maken. Er 
werd voortvarend gebouwd aan 
de Dom en rond 1180 kreeg de 
edelsmid Nicolaas van Verdun 
opdracht voor een schrijn waarin 
in 1230 voor het eerst de relieken 
werden getoond. 
De Drie Koningen zijn de stads
patroons van Keulen geworden. 
In het stadswapen staan hun drie 
kronen. 

Canterbury 
Op 29 december «70 werd in de 
kathedraal van Canterbury op 
verzoek of met medeweten ('wie 
verlost mij van die man') van 
koning Hendrik 11 Plantagenet 
door vier ridders de aartsbisschop 
van Canterbury, Thomas Becket, 
vermoord (29). De koning (30) 
moest zijn morele schuld beken
nen en deed openlijk boete door 
Becket's graf te bezoeken en er te 
bidden. Al snel werd het graf een 
geliefde bedevaartplaats (31). 
Sedert de 14de eeuw werden de 
losse pelgrimsreizen m jubeljaren 
gekanaliseerd. 
Geoffrey Chaucer schreef tussen 
1383 en 1389 in het Middelengels 
de Canterbury Tales, een serie 
verhalen die een groep pelgrims 
als tijdverdrijf en ter lering en 
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FILATEUSTEN-
VERENIOINO 
GABRIEL 
65 JAAR JONG EN 
VOL PLANNEN 

Met een feestelijke ledenbij
eenkomst op 14 september jl., 
een speciaal jubileumnummer 
van ons verenigingsblad, de 
uitgifte van een postzegelvel
letje met drie verschillende 
postzegels en de deelname 
aan POSTEX 2013 vieren we ons 
65jarig jubileum. 

'Gabriel' is dé vereniging voor 
verzamelaars van de thema's 
geschiedenis, kunst en cul
tuur in relatie tot bijbel en 
christendom die hun kennis 
en kunde willen uitbreiden en 
verdiepen. 

Daarvoor biedt 'Gabriel' jaar
lijks zes maal het informatieve 
verenigingsblad met gevari
eerde artikelen, vier zater
dagse ledenbijeenkomsten in 
Nijkerk, eigen publicaties over 
diverse thema's en een viertal 
studiegroepen respectievelijk 
glasschilderkunst, handschrif
ten, byzantijnse motieven en 
bijbelteksten. 

Op onze website 
www.gabrielfila.nl vindt u 
alle verdere informatie. U 
kunt ook contact opnemen 
met de secretaris, mw. J.L. van 
StrienVeurtjes, Marokkostraat 
10, 2622 CH Delft. T; 015 2611118. 
strv.jOcasema.nl. 
Zij beantwoordt graag uw . .K 
vragen. M 
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vermaak onderweg aan elkaar 
vertelde. In 1538 liet koning Hen
drik VIII (32) na zijn breuk met de 
Kerk van Rome de vereringsplaats 
door Anglicaanse hervormers ver
nietigen en leeghalen en was het 
afgelopen met de bedevaarten. 

Het hoge noorden 
Tussen Selanger in Zweden en 
Trondheim in Noorwegen loopt 
de pelgrimsweg Sint Olavsleden 
naar het graf van de heilige Olaf, 
de Noorse vikingkoning Olav 
Haraldsson, die een aantal jaren 
als balling in Rusland had geleefd 
en in 1030 als christen was terug
gekeerd om te proberen opnieuw 
koning te worden (33). Hij was bij 
Selanger aan de Zweedse oostkust 
aan land gegaan en wilde van 
daaruit de heidense vikingen tot 
het christendom bekeren. Olav 
trok met zijn gevolg te paard 
en te voet naar het westen. Bij 
Stiklestad had op 29 juli 1030 
een veldslag plaats, waarbij Olav 
werd gedood (34). Zijn lichaam 
werd naar Nidaros, het huidige 

Trondheim, vervoerd en daar 
begraven. Na zijn dood gingen 
al snel wonderlijke verhalen over 
Olav en diens religieuze krachten 
rond. In het jaar na zijn dood werd 
het lichaam opnieuw begraven 
op de plaats waar vervolgens een 
kerk werd gebouwd, de Dom van 
Nidaros (35). Het doel van de Sint
Olavsweg, een route van ca. 580 
km, was eeuwenlang een van de 
belangrijkste pelgrimsoorden van 
de christenen in het Noorden (36). 

Dichter bij huis. Drieinéén: 
Aken, Kornelimünster, Maas
tricht. 
De bedevaartganger uit de Lage 
Landen die minder ver wilde of 
kon reizen kreeg in de late Mid
deleeuwen de mogelijkheid om 
dichter bij huis te pelgrimeren. 
De Domkerk van Aken (37) was ca. 
800 gebouwd op last van keizer 
Karel de Grote. Zijn graf in de Dom 
trok veel bezoekers. Toen in het 
begin van de t3de eeuw de Maria
verering een grote vlucht nam en 
de Akense Dom een belangrijke 

reliek wist te bemachtigen, het 
zgn. 'Kleed van Maria', nam het 
aantal bedevaarten snel toe (38). 
Om die toevloed te kanaliseren 
werd vanaf 1349 elke zeven jaar 
een grote reliekentoning georga
niseerd; de Aekse Vaert (39). 
Deze zevenjaarlijkse bedevaart 
werd gecombineerd met de be
devaart naar het vlakbij gelegen 
Kornelimünster. Daar werden drie 
Christusrelieken bewaard, die in 
8t4 geschonken waren door keizer 
Lodewijk de Vrome, de stichter 
van de abdijkerk. 

De 'DritteimBund' was Maas
tricht met het graf van de 4e
eeuwse bisschop Servatius (40). 
De SintServaasbasiliek is sedert 
1391 na Aken en Kornelimünster 
het centrale punt, vanwaar de 
processie met de relieken van 
Servatius door de straten van 
Maastricht trekt (41). Centraal in 
de processie staat de 'Noodkist 
van Servaas', die ca. 1170 werd ge
maakt. Het levensverhaal van Ser
vatius (Der Gude Sente Servaes) is 

ca 1164 in het Middelnederlands 
opgetekend door de minnezanger 
Hendrik van Veldeke (42). 
Het 'staartje in de bedevaartzo
mer' was de noordelijker gelegen 
abdij Susteren met de graven 
van de abdissen. In 1447 kreeg de 
abdij de pauselijke toestemming 
voor de zevenjaarlijkse relieken
toning. Hiervoor droeg men de re
lieken van Gregorius en Albericus, 
heiligen uit de 8ste eeuw, en de 
abdissen Amelberga, Benedicta 
en Cecilia uit de 9de eeuw rond de 
abdijkerk (43). 
Na een langdurige onderbreking 
staan deze bedevaarten tegen
woordig opnieuw in de belang
stelling en trekken elke zeven 
jaar, maar niet meer allemaal in 
hetzelfde jaar, een zomerse week 
lang duizenden bedevaartgan
gers. 

Literatuur: 
J. van Herwaarden, Pelgrimstoch
ten, Bussum, 1974. 
Schatkamers uit het Zuiden, 
Catalogus bij de gelijknamige 
tentoonstelling in het Rijksmu
seum Het Catharijneconvent, 
Utrecht, 1975. 

Websites: 
A.v.d.Akker, www.heiligen.net 
De Zusters van O.L.V.tenBunde
ren. Middeleeuwse bedevaarten, 
www.nieuwsbronnen.com 
Wikipedia, diverse artikelen 

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

Alle abonneesof ze dit 
blad nu via een aangesloten 
vereniging ontvangen, dan 
wel individueel op ons blad 
zijn geabonneerd  kunnen 
voordelig m 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 

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

verschuldigde bedrag van uw 
bankrekening af te schrijven. 

Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar: 

Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

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

□ AANGEBODEN 

" □ GEVRAAGD 

5 9 2 ^ 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'. 

http://www.heiligen.net
http://www.nieuwsbronnen.com


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 0555217988 

Breda 
Sophiastraat 11 
T 0765139001 

Delft** 
Papsouwselaan 293 

T 0152560505 

Den Bosch 
Orthenseweq 10 
T 0736100946 

Den Haag 
Valkenbosplein 1 
T 0703615384 

Dordrecht 
Johan de Wittstraat 166 

T 0786135115 

Eindhoven 
Leenderweq150 
T 0402122297 

Emmen 
Weerdinqerstraat 16 

T 0591615456 

Enschede 
Haaksbergerstraat 133 

T 0534342447 

Groningen 
Verlengde Hereweg 1 

T 0505255441 

Goes 
Piet Heinstraat 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. 

Heerlen 
Geerstraat 280 
T 0455743970 

Katwijk 
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Haltestempels met nummer 
Haltestempels komen m diverse 
formaten voor m de periode 1942-
1949, meestal m een kader De 
kleur van de stempelinkt is over 
het algemeen blauw (afb. 1-3) 
Omstreeks 1935 werden de haltes 
genummerd en kregen een stem
pel met naam en nummer Deze 
stempels waren voor gebruik op 
vrachtbrieven en andere spoor
weg-gerelateerde documenten, 
maar komen ook postaal voor 
Postaal gebruikte haltestempels 
met nummer zijn zeldzaam 

Japanse bezetting 
Toen Nederlands-Indie op 9 
december 1941 Japan de oorlog 
verklaarde, waren er ongeveer 
350 haltes waar post ingeleverd 
kon worden, de meesten hiervan 
lagen op Java 
Japan was goed voorbereid 
op deze oorlogsverklaring De 

; Singkarah 17 dec 43 

HALTESTEMPELS VAN 
NEDERUNDS-INDIÊ 
In tijden van oorlog (1942 -1949) 

ROB VAN NIEUWKERK, AMSTELVEEN (DAI NIPPON) 

Al In de jaren 80 van de 19e eeuw was er een belangrijk 

netwerk van particuliere- en staatsspoorwcgen op Java 

en Sumatra. Langs de lijnen van de staatsspoorwegen 

werden spoorwegtelegraafkantoren gevestigd, die 

vanaf 1891 als bestelhuis dienst deden. De aangeboden 

post werd daar van een zogenoemd haltestempel 

voorzien, voordat deze op een nabij gelegen 

hulppostkantoor als normale post werd afgehandeld. 

plannen om Nederlands-Indie 
binnen te vallen lagen al gereed, 
en in januari 1942 landden ze op 
Borneo en Celebes, m februari op 
Sumatra en begm maart op Java 
Om de Japanse opmars enigszins 
te vertragen heeft het Koninklijk 

Nederlandsch-Indisch Leger 
(KNIL) belangrijke infrastructuur, 
waaronder spoorwegbruggen, 
opgeblazen Het mocht niet ba
ten Op 8 maart 1942 capituleerde 
het Nederlandsch-Indisch leger 

Spoorbruggen 
Het opblazen van de spoorbrug
gen (afb. 4) betekende dat een 
aantal belangrijke trajecten 
maanden niet gebruikt kon wor
den, waardoor het versturen van 
post per trein belemmerd werd 
Tijdens de oorlog ontstond ook 
een nijpend tekort aan materiaal 
en geleidelijk aan werd het ook 
moeilijker om locomotieven van 
steenkool te voorzien Spoorlijnen 
werden afgebroken en gestript, 
en minder belangrijke lijnen 
werden opgeheven De frequentie 
van het treinverkeer werd ook 
minder Dit resulteerde m minder 
haltes en minder postvervoer, 
waardoor er veel minder gebruik 
van haltestempels gemaakt 
werd Van de circa 350 haltes die 
vlak voor de oorlog een stempel 
hadden, zijn er uit de Japanse 
bezetting ongeveer 100 op Java 
en minder dan 20 afstempelmgen 
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SPOOR-EN TRAMWEGEN 
WEST-EN ZUID SUMATRA 

6 Zuid Bantam feesttrem 

S Zuid Bantam lijn 



4 Brug over de 
rivier de Padang 
op Sumatra 
opgeblazen door 
het KNIL in maart 
1942 

op Sumatra bekend In de meeste 
gevallen gaat het slechts om een 
of twee exemplaren 

Nieuwe spoorlijnen 
Tijdens de oorlog zijn er wel twee 
nieuwe spoorlijnen aangelegd 
de Zuid Bantam-lijn (afb. 5) op 
Java en de Pakanbaroe spoorlijn 
op Sumatra De aanleg van de 
Zuid Bantam-lijn begon begin 
1943 Het traject van 89 km liep 
van Saketi een station aan de 

Rangkasbetoeng - Laboean lijn, 
naar Bajah Deze nieuwe lijn was 
nodig voor het exploiteren van 
de kolenmijnen in de buurt van 
Bajah Tijdens de aanleg werkten 
er tussen de 25 000 en 50 000 
dwangarbeiders per dag aan 
de lijn Deze dwangarbeiders 
werkten onder erbarmelijke om
standigheden en men schat dat 
er tussen de 20 000 en 60 000 
de dood vonden De lijn was op 1 
april 1944 gereed en werd met een 

zogenaamde 'feesttrem, versierd 
met Japanse vlaggen, m gebruik 
genomen (afb. 6) 
Saketi was een halte die voor de 
oorlog een normaal haltestempel 
gebruikte Door de aanleg van 
de Zuid Bantam-lijn werd het 
plaatsje belangrijker en kreeg 
het een nieuw, bijzonder stempel 
waarin Saketi m de bovenrand 
in Japans en in de onderrand in 
Latijns schrift stond Na de capi
tulatie werd het Japans gekapt en 

IS het stempel gebruikt met alleen 
de Latijnse naam in de onderrand 
In Bajah werd in 1944 een hulp
postkantoor gevestigd waar een 
langebalkstempel gebruikt werd 
(afb. 7-9) 
Tussen Saketi en Bajah lagen een 
13-tal haltes Van 4 haltes zijn 
stempels bekend Djaloepang, 
Kerta, MalmgpingenTjihara De 
nieuwe haltes kregen hetzelfde 
type stempel als de vooroor
logse Het bijzondere aan het 
Malingpmg stempel is dat het een 
nummer heeft, namelijk 15 Hoe 
men aan dit nummer is gekomen 
IS niet bekend Het past ook met in 
de volgorde van de vooroorlogse 
stempels 
Op Sumatra werd een lijn dwars 
door het oerwoud aangelegd van 
Moeara naar Pakanbaroe Ook 
deze lijn is met veel menselijk leed 
gebouwd en werd op 15 augustus 
1945 geopend, de dag van de 
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Japanse capitulatie. De lijn was 
zo slecht gebouwd dat hij slechts 
één maand m gebruik is geweest. 
Of er haltes zijn geweest met een 
postdienst, is niet bekend. 

Onafhankelijkheid 
Op 17 augustus 1945, twee dagen 
na de Japanse capitulatie, riep 
Indonesië de onafhankelijkheid 
uit. Het duurde een aantal maan
den voordat geallieerde troepen 
arriveerden, met als resultaat dat 
eind 1945 de P.T.T. en de spoorwe
gen grotendeels onder controle 
van de Republikeinen stonden. 
Pas begin 1946 arriveerden meer 
Nederlandse troepen en was er 
sprake van Nederlands gezag 
in een corridor van Batavia naar 
Bandoeng en in kleine gebieden 
rond Semarang en Soerabaja. Op 
Sumatra was er alleen sprake van 
Nederlands gezag rond Medan, 
Padang en Palembang. 

Republikeinse haltestempels 
Haltestempels uit de Republi
keinse periode zijn nog zeldzamer 
dan die uit de Japanse bezetting. 
Overal waren er gevechten en 
aanslagen op de spoorwegen, 
met alle gevolgen van dien. Het 
tekort aan materieel bij de spoor
wegen en de postdienst werd ook 
steeds groter. Het resultaat: van 
)ava zijn van minder dan 30 en op 
Sumatra van nog geen 5 halte
stempels uit deze periode bekend. 
Onder het Nederlands gezag 
(afb. 10) zijn uit de periode 1945
1947 geen haltestempels bekend. 
Het zeer beperkte 'netwerk' onder 
Nederlands gezag werd meren
deels gebruikt voor militaire 
transporten, (afb. 1113) 

Nederlands gezag 
Op 2t juli 1947 begon de eerste 
'politionele actie'. In feite een 
militair offensief, dat binnen korte 
tijd leidde tot uitbreiding van het 
gebied onder Nederlands gezag 
tot circa tweederde van Java. Het 
oosten en een groot deel van het 
westen kwamen onder Neder
lands gezag, alleen een gedeelte 
van West en MiddenJava bleef 
Republikeins, (afb. 14) Dat is de 
reden waarom er zeer weinig Re
publikeinse haltestempels bekend 
zijn van na juli 1947. Alleen haltes 
rond Djokjakarta, de Republi
keinse hoofdstad. 
Het zou echter vele maanden 
duren voordat de Nederlanders 
de spoorwegen weer konden 
gebruiken. Op lava hadden 
terugtrekkende republikeinse 
troepen 164 bruggen vernield en 
op veel trajecten was het spoor 
opgebroken. Door de dagelijkse 
aanslagen bleef de situatie overal 
zeer onveilig. Bovendien hadden 
de Republikeinen zoveel mogelijk 
locomotieven meegenomen naar 
het door hun bezette gebied. In 
gebied dat weer onder Neder
lands gezag stond waren weinig 
locomotieven achter gebleven. 
Daarom zijn haltestempels onder 

Nederlands gezag uitermate 
zeldzaam, (afb. 15) 

Verantwoording 
Met dank aan | v/d Berg, MH 
Severijn, P Dufour, AJ Jansen en LB 
Vosse. Geraadpleegde literatuur: 
De Bruin, J., Het Indische spoor in 
oorlogstijd, (2003) 
Bulterman, P.R., NederlandsIndië 
Langstempels 18641950, (2010) 

Groen, P.M.H., Marsroutes en 
Dwaalsporen, Het Nederlands 
militairstrategisch beleid m 
Indonesië 19451950, (1991) 
Severijn, M.H., Haltestempels met 
nummer in NederlandsIndië, Me
dedelingenblad ZWP134, (2002) 
Storm van Leeuwen, P., Poststem
pelcatalogus NederlandsIndië 
18641942,(1995) 
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Wie op de klassieke manier een 
verzameling 'Nederland en 
Overzeese Rijksdelen' aanlegt, 
stuit vroeg of laat op een op
merkelijk hiaat in Nederlands
Indië. In de periode 19421945 
lijken er geen postzegels 
uitgegeven te zijn. Wat is er in 
die periode van de Japanse be
zetting op filatelistisch gebied 
in NederlandsIndië gebeurd? 
Het gebied van Nederlands
Indië was in die periode 
bestuurlijk in drieën gedeeld: 
Java, Sumatra (aanvankelijk 
gecombineerd met Malakka, 
maar later apart), en de 'rest' 
(Borneo, Celebes, de kleine 
Soendaeilanden, de Molukken 
en NieuwGuinea) vormden 
als het ware drie afzonderlijke 
landen onder Japanse bezet
ting. 

De Japanners hadden de 
oorlog tot in de puntjes voor
bereid, maar hadden toch een 
klein detail vergeten: ze had
den geen postzegels voor de te 
veroveren gebieden geregeld. 
Mede door de wegens de oor
log zeer slechte verbindingen 
binnen het enorm uitgestrekte 
eilandenrijk, ontstond er een 
stortvloed aan noodvoorzie
ningen: in hoofdzaak vooroor
logse zegels met handstempel 
opdrukken. 

Is men eenmaal in de ban 
geraakt van dit fascinerende 
verzamelgebied, dan komt 
men onherroepelijk ook in 
aanraking met een tweede ter
rein: de Republiek Indonesië 
m de periode 19451949. Het 
'Soekarnoregiem', dat grote 
delen van Java en Sumatra 
beheerste, zorgde voor een 
identiek verzamelgebied als 
dat van de Japanse bezetting. 
De beste manier om informatie 
over deze beide verzamelge
bieden te verkrijgen en om 
de bedoelde zegels te kunnen 
verwerven, is aansluiting te 
zoeken bij de vereniging "DAI 
NIPPON". Deze vereniging 
geeft catalogi en boekwerken 
uit, organiseert bijeenkom
sten, veilingen en rondzendin
gen en brengt u wereldwijd in 
contact met specialisten. 
Voor informatie kunt u zich 
wenden tot: 
L.B. Vosse, Vinkenbaan 3, 
1851TB Heiloo; 
secretary (Bdainippon.nl: 
www.dainippon. nj 

li Krikilan 453 op brief naar Nederland, 9 sep 48 (collectie J v/d l 

http://www.dainippon


6 in 1 vergrootglas 

NIEUW 
Ind. 

Microscoop 

Nu slechts 

€9,95 
Ref no 344 1 77 

Handige muiti functioneel vergrootglas met praktische LED microscoop 
(55 X vergroting) voor gedetailleerd zicht op uw verzamelobject. 
Met 3 X vergroting op de grote lens en 10 x vergroting op de kleine lens. 
Inci. LED zaklamp en UV lamp. Formaat' 39 x 115 x 19 mm. 

ffi= ï 3i 

n LeutMturm 
World Leaders In Collectors Accessories. Since 1917. 

LEUCHTTURM biedt u een uitgebreid 
assortiment vergrootglazen. Variërend 
van 2 tot 20 x vergrotmg, met 
standaard, verlichting en veel meer! 

>^ De nieuvs^e brochure voor accessoires is eri 
■y^ • Met accessoires voor munten en postzegels • Meer don 6000 items • Veel innovaties 

Vraag uv* brochure nu a a n ! 

Meer info bij uw LEUCHUURM dealer of direct via LEUCHTTURM: 
Postfacli 1340 • D21495 Geesthaclit ■ Tel. +49 (0) 4152/801200 • Fax +49 (0) 4152/801300 info@leuchtturm.com ■ www.leuchtturm.com 

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

Elk object, groot en klein, of het nu automaatboekjes, FDC's, 
partijen of engrosposten 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 UtrechtA'dam) 

mailto:info@leuchtturm.com
http://www.leuchtturm.com


RONALD BOUSCHER 
Professioneel philatelist en commissionair 
lidNVPH, PTS, IFSDA en AAA 

Gespecialiseerd in Nederland, Ned. 

Grote voorraad klassiek Nederland, w.o. emissie 1852: brie 
Uitgebreid assortiment poststukken en postzegels Nederlar 
Bemiddeling en begeleiding, zowel in binnen- als in buiter 

PC 286/298, let t/m 2i/2gld Bevrijding 1945, stempelproeven op dun papn 
complete set van 13 stuks. 

Messchaertstraat 12/1077WS Amsterdam 
tel.: 020-6795952/fax: 020-6794780 



Aanwezig bij Postex, Americahaüen 
te Apeldoorn, 18-20 oktober 2013 

Indië, Cura9ao en Suriname. 

^en, afstempelingen en plaatposities. 

d, Ned.-Indië, Curasao en Suriname. 

and bij verkoop van filatelistische collecties en objecten. 

'.scher, nllwivw. bouscher. nl 



DE POST GAAT 
OVER LAND(EN) 

FRANS HERMSE, SITTARD 

Post in oude tijden en in de 
Middeleeuwen 
Reeds lang voor onze laartellmg 
hadden de Assyriers een soort 
postsysteem Het moet een heel 
karwei zijn geweest dat gesleep 
met kleitabletten In Europa waren 
de Romeinen de pioniers 
Onder Julius Caesar (100-44 V Chr) 
ontstond de Cursus Publicus Deze 
maakte met alleen gebruik van 
wagens maar ook van schepen 
Deze werd met alleen gebruikt voor 
het vervoer van de post, maar ook 

De post Is niet van vandaag of gisteren, hoewel 

PostNl dit wel garandeert: vandaag gepost, 

morgen bezorgd. Helaas werd het streefgetal van 

95% onlangs niet meer gehaald. 

voor personen en goederen De 
Romeinen beschikten reeds over 
een uitgebreid netwerk van wegen 
Voor de 'snelpost' werden wagens 
op twee wielen gebruikt (afb. 1) 

De afbeelding is afkomstig van 
een steen die m Igel, vlak bij Trier 
werd gevonden Boven het paard is 
een deel van een mijlsteen te zien 
waarop staat Lllll = Leugae 4 = 4 

mijl, wellicht de afstand tot Trier Er 
waren ook wagens met vier wielen 
voor personen en vrachtvervoer 
Een dergelijk voertuig is afgebeeld 
op een Oostenrijkse zegel uit 1959 
(Ml 1072), uitgegeven ter gelegen
heid van de Dag van de Postzegel 
Na de ineenstorting van het Ro
meinse Rijk werd de post voortaan 
vervoerd door voetboden Deze wa
ren in dienst van kloosters, steden 
of van de koning (afb. 2) Ook 
andere vorsten stuurden in de Mid
deleeuwen boden op pad (afb. 3) 

4 Herdenking van eerste postverbmd ng van Thurn en 
Taxis in 1490 opgericht m opdracht van Maximdiaan 

I (stempel) Bode tijdens het tweede Franse Keizerrijk i8i2®i87o 



De post in de nieuwe tijd 
In 1490 kreeg Johann Dachsen, ook 
wel Tassis genoemd, van Maximih
aan I de opdracht een postverbin
ding tussen Innsbruck en Mechelen 
(B) tot stand te brengen. Dit werd 
in 1990 door een vijftal postadmi
nistraties herdacht met een zegel 
waarop de 'Kleine Postreiter' van 
Albrecht Dürer was afgebeeld (afb. 
^). lohann Dachsen werd m 1501 
opgevolgd door zijn broer Franz 
von Taxis, ook wel Francesco Tasso 
genoemd (afb. 5). In de 17e eeuw 
nam de fam 11 ie de naam Th urn und 
Taxis aan. In 1867 verkocht vorst 
Maximilian von Thurn und Taxis 
de nog resterende postrechten 
voor 3 miljoen Taler aan Pruisen. 
De familie van Thurn en Taxis leeft 
sindsdien vorstelijk in Regensburg. 
Frankrijk en het Verenigd Konink
rijk waren waren landen waar de 
post vanaf de 16e eeuw centraal 
geregeld was. Frankrijk kende al 
vroeg bezorging op het platteland 
(afb. 6). In Parijs bestond in de 18e 

eeuw reeds de 'petite post' waarbij 
de facteur (postbesteller) zijn 
komst met een klepper aankon
digde (afb. 7). 

Modem vervoer 
Voor het vervoer tussen de ver
schillende plaatsen maakte de post 
gebruik van karren en rijtuigen. 
In de 19e eeuw beschikte de post 
reeds over een groot aantal ver
schillende vervoersmiddelen (afb. 
8). Nog in 1863 troffen in Parijs de 
verschillende dilligences elkaar 
bij het centrale postkantoor (afb. 
9). Aan het einde van de 19e eeuw 
werd in Parijs bij de buslichting 
reeds een automobiel gebruikt 
(afb. 10). In grote steden 
werden brievenbussen aan trams 
bevestigd (afb. 11). Dit was ook 
het geval in Amsterdam, waar de 
bussen werden gelicht tijdens de 
stop bij het Centraal Station. Voor 
zwaardere zendingen werden in 
het begin van de 20e eeuw al elek
trisch aangedreven pakketwagens 

gebruikt (afb. 12). In Oostenrijk 
en Zwitserland worden nog steeds 
postauto's ingezet voor het vervoer 
van zowel post als passagiers (afb. 
13 en 14). Net als in Nederland 
is echter op veel plaatsen nog 
steeds de oude vertrouwde fiets in 
gebruik (afb. 15). 

De post in onze tijd 
Van oudsher werden gebouwen 
waarin een postkantoor was geve
vestigd aangeduid met een post
schild of een uithangbord (afb. 16 
en 17). Tegenwoordig gebruikt men 
uiteraard aanduidingen met een 
moderne vormgeving. 
In steden en later ook op het plat
teland, werden brievenbussen 
opgesteld (afb. 18 en 19). Hierin 
kon het publiek de brieven depone
ren zodat men ze niet meer op een 
postkantoor hoefde af te geven. De 
lichting van de bussen gebeurt op 
gezette tijden. Ook wordt er regel
matig een bestelling uitgevoerd. 
Door de toename van het postver

keer werden in het verleden steeds 
meer postkantoren gebouwd waar 
de post kon worden behandeld 
en met name gesorteerd. Het 
postkantoor van Dublin (afb. 20) 
werd tijdens de Paasopstand in 1916 
gedeeltelijk verwoest, maar is nog 
steeds m gebruik. 
Ook buiten Europa werden kan
toren in moderne, westerse stijl 
gebouwd (afb. 21). In sommige 
landen kwamen mobiele post
kantoren in gebruik, met name in 
Zwitserland (afb. 22), maar ook in 
Nederland. Deze laatsten werden 
vooral bij bijzondere gelegenheden 
ingezet. In het (hoofd)postkantoor 
werd alle service aan het publiek 
verleend (afb. 23). Ook vond er de 
sortering plaats, eerst met de hand 
(afb. zit), lâ ef echter steeds meer 
met machines (afb. 25 en 26). 
In Nederland zijn inmiddels alle 
postkantoren gesloten, als laatste 
het fraaie kantoor aan de Neude 
in Utrecht. Hiervan bestaat geen 
maximumkaart. Het postkantoor 
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van Sittard werd gebouwd m 1934 
naar een ontwerp van de architect 
losph Crouwel Hier vonden vroeger 
de sortering en verzending plaats 
Op de kaart zijn op de voorgrond 
de rails en het wachthuisje van de 
tram te zien Het kantoor werd op 
30 september 2010 gesloten Ter 
gelegenheid van deze treurige ge

beurtenis werd wel een maximum-
kaart vervaardigd (afb. 27) 
In het gebouw zal iDinnenkort een 
orthodontist worden gevestigd 
Deze zal zich wel met tandmg bezig 
houden, maar met van postzegels 
Het sorteren van de post wordt 
tegenwoordig m zes Sorteercentra 
(SC) uitgevoerd en de bestelling 

wordt voorbereid m zogenoemde 
'voorbereidmgslokaties 

Literatuur 
F S) G Hermse Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie 12/1990 
p 900-905, '500 Jaar post en de 
rol van de familie Thurn en Taxis" 

22 Rijdend postkantoor 23 Service aan het loket 

2i Admmstreren en sorteren 

25Automat 5ch sorteren van brieven 

26 Sortering van pakketten 

27 Het op 30 9 2010 gesloten postkantoor van 
Sittard met op de voorgrond de rails en het 

wachthuisje van de tram van de LTM opgeheven 
in 1949 

Vereniging " ^ 
voor Kinder
postzegels en 
Maximafilie 
Kinderpostzegels zijn vanaf 1924 
uitgegeven en onze leden ver
zamelen alles wat hierbij hoort, 
zoals folders, affiches, plaat-
fouten, machmestempels voor 
het kind, kinderbedankkaarten, 
prentbriefkaarten, deurzegels 
en allerlei geschenkartikelen als 
klassebedankkaarten, vloeibla-
den en dergelijke Hiermee wer
den de kinderen gestimuleerd 
om langs de deuren te gaan 
en geld in te zamelen onder 
het motto 'Door het Kind - Voor 
het Kind' Voor iedereen direct 
herkenbaar, omdat het over
grote deel van onze bevolking 
spontaan aan die deur-aan-
deur acties heeft meegedaan 
Vaak was het ook zo dat u voor 
het eerst bewust kennismaakte 
met postzegels 

Maximumkaarten worden veelal 
per land van uitgifte verzameld 
maar het verzamelen is inmid
dels ook uitgegroeid tot hobby 
met thematische onderwerpen 
als Koninklijk Huis, sport Olym
pische Spelen, flora en fauna, 
architectuur, schilderkunst, 
ruimtevaart, etc De Nieuw-
tjesdienst van onze Vereniging 
maakt van de meeste officiële 
Nederlandse uitgiftes fraaie 
maximumkaarten die 100% 
voldoen aan de geldende 
FIP voorschriften Kwaliteit die 
zich duidelijk onderscheidt van 
commercieel maakwerk Voor 
een prijs van ca 2 euro per kaart 
kunt u zich als lid van deze ver
eniging daarop abonneren 

De vereniging geeft 4 maal per 
jaar een mooi kleuren bulletin 
uit van 28 pagina's A4 en komt 
2X per jaar bij elkaar in het 
midden van het land, thans het 
H F Wittecentrum in De Bilt, bij 
Utrecht Dan is er volop contact 
tussen de leden, wordt er onder-, 
ling geruild en verkocht en is 
er een grote verenigmgsvei-
Img Idere inlichtingen voor 
maximafihe Ronald van der 
Leeden, josebloemsierkunst® 
planet nl T 070-3259423 en 
voor het kind Nico van de Ven, 
nl)vandeven(5)onlme nl 
T 0413-293834 
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U KOMT TOCH OOK? 
Apeldoorn 
Evenals voorgaande jaren is ook 
nu de Americahal in Apeldoorn 
weer de plaats van samenkomst 
voor filatelisten uit binnen en 
buitenland. 
Maar liefst 5800 m' zaalruimte is 
beschikbaar voor de filatelie. 
In het septembernummer van 
Filatelie (pag. 532) heeft u al uitge
breid kunnen lezen dat het dit jaar 
de 15'' editie van dit evenement is. 

Handel 
Vele handelaren, zowel NVPH 
leden als niet leden zullen met een 
zeer gevarieerd aanbod aanwezig 
zijn. Totaal zo'n 50, waarbij ook 
veilinghuizen en albumfabrikan
ten. 
Er zijn ook een aantal buitenlandse 
handelaren uit Australië, België, 
Duitsland, Frankrijk en Zwitser
land. 
PostNL heeft een verkoopstand, 
waar onder andere 3 beursvelletjes 
verkocht worden en de speciale 
'Dag van de Postzegel' postzegel. 
Deze postzegel en het door PostNL 

Zoals leder jaar verwacht de organisatie van dit grote 

jaarlijicse evenement ook nu weer duizenden bezoeicers 

te mogen verwelkomen uit binnen en buitenland. 

te gebruiken Postex stempel zijn 
afgebeeld in het vorige nummer 
van Filatelie. 

Verenigingen 
Er zijn vele stands van gespeciali
seerde verenigingen aanwezig en 
niet alleen van de verenigingen 
die iets te vieren hebben. De mees
te van deze jubilerende verenigin
gen hebben voor dit nummer van 
Filatelie een bijdrage geleverd. Een 
overzicht van de jubilarissen staat 
op pagina 574

Tentoonstelling 
Er zijn ruim 750 kaders gevuld met 
collecties in alle tentoonstellings
klasses alsmede propaganda. Veel 
kaders worden gevuld door de 
jubilerende verenigingen. 
Een aparte luchtposttentoonstel

ling wordt ingericht door leden 
van filatelistenvereniging 'De 
Vliegende Hollander' die daarmee 
de 52' 'Dag van de Aerofilate
lie' viert. Het thema van deze 
expositie is 'Luchtpost van en naar 
Australië en NieuwZeeland'. Er is 
een bijzondere enveloppe en een 
speciaal stempel aanwezig. 

Persoonlijke Postex postzegels 
Voor de derde keer is er weer een 
persoonlijke Postex postzegel 
beschikbaar. De veelkleurige zegel 
wordt uitgegeven in een velletje 
van tien. Op vertoon van uw KNBF
ledenpas betaald u € 9,00. De 
tweede persoonlijke Postex zegel 
ontvangt iedere bezoeker gratis. 

KNBF 
De Koninklijke Nederlandse Bond 
van Filatelistenverenigingen 
(KNBF) is aanwezig met het Audio 
Visueel Centrum. Dagelijks zijn er 
presentaties van dia lezingen en 
dvdpresentaties. 
Er zijn keurmeesters aanwezig 
die u kunnen informeren over 
het keuren van postzegels. Er 
worden geen keuringen verricht, 
het betreft een informatiestand. 
Apparatuur die bij het keuren 
gebruikt wordt is aanwezig zodat 
u wel kunt zien hoe het werkt en 
wat de (on)mogelijkheden zijn. De 
Bondskeuringsdienst werkt samen 
met de NVPH in deze stand. 
Tijdens Postex is bij de stand van 
de KNBF de 'Dag van de Postzegel' 
envelop verkrijgbaar en de per
soonlijke bondspostzegel met als 

thema het Audio Visueel Centrum. 

Er is meer te doen 
Voor de jeugd is veel ruimte 
beschikbaar en zijn er diverse 
activiteiten met ondersteuning 
van] FN. 
Wat u allemaal kunt doen met 
beschadigde postzegels ziet u op 
Crea Doe. 
Er is een bijzondere tentoonstel
ling van een mobiel grafisch 
museum. Als gebruikelijk heeft 
Maandblad Filatelie weer een 
stand en worden er op vrijdag de 
Filatelie Verenigingsbladprijzen 
uitgereikt. 

Praktische informatie 
De Postex wordt gehouden in de 
Americahal, Laan van Erica 50, 
7321 BX Apeldoorn. 
18 en 19 oktober van 10.0017.00 
uur en zondag 20 oktober van 
10.0016.00 uur. 
De toegangsprijs is € 5, p.p., met 
KNBFpas € 1, korting, jeugd t/m 
17 jaar gratis. Een passepartout 
(€ 10,) geeft recht op drie dagen 
onbeperkte toegang. De Postex 
catalogus is gratis. 
De hal is goed verlicht, heeft vol
doende zitplaatsen en is rolstoel 
vriendelijk. 

Bereikbaarheid 
Openbaar vervoer. U reist naar 
Apeldoorn station De Maten, op 
de lijn Apeldoorn  Zutphen. De 
Americahal ligt naast het station. 
Eigen vervoer. Neem op de A50 
de afrit 24 ApeldoornTeuge, ver
volgens rijdt u richting Apeldoorn 
centrum, na ongeveer 1 kilometer 
bij de stoplichten linksaf, dit is de 
Laan van Erica. Na ongeveer 100 
meter aan uw rechterhand vindt u 
de Americahal. U kunt hier gratis 
parkeren. 
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KAMELENPOST 
IN MIERLAND 

JOHAN DIESVELD, DINXPERLO 

Mieriand 
Het noordwestelijl<e deel van de 
Kaapprovincie is een zeer droge, 
half woestijnachtige streek. Deze 
streek hoorde oorspronkelijk tot 
Brits Bechuanaland, gesticht in 
1885. Reeds in 1895 werd het toe
gevoegd aan de Kaapprovincie. 
Mierland is het smalle strook land 
tussen het huidige Namibië en 
Botswana. Rond de periode 1850 
- 1910 was het heel goed mogelijk 
in dit dorre gebied te overleven. 
In de omgeving van een paar 
plaatsen waar water was, zoals in 
Mier en Rietfontein (zie kaartje, 
afb. 2). Vooral Mier was een 
aardige stadje geworden met veel 
bedrijvigheid, vooral veeteelt. 
De mensen moesten de goederen 
van en naar de toch wel afgelegen 
plaats zien te krijgen. 

De post komt naar Mier 
In september 1895 werd een 
postagentschap in Rietfon-
tein geopend. Mier, de grotere 
woonplaats, 30 km van Rietfon
tein, kreeg geen postkantoor. 
Wel werd alle post, verstuurd 
vanuit Rietfontein, gestempeld 
met de plaatsnaam "MIER"! Het 
hoofdpostkantoor was gevestigd 
in Upington en er tussen in lag 
Zwartmodder (de huidige spelling 

Zoals iedereen weet is Zuid-Afrika een zeer 
uitgestrekt land (afb. 1). Een regelmatige 

postvoorziening in een dergelijk uitgestrekt land 
op te zetten en te onderhouden is een geweldige 

prestatie. Er moet rekening gehouden worden met 
allerlei teneingesteldheden en klimatologische 

omstandigheden. Vaak liggen de dorpen ver uit elkaar, 
enz. Uitzonderlijke situaties vragen om opmerkelijke 

oplossingen. Onderstaand wordt een voorbeeld daarvan 
gegeven. 

* We hebben we het hier over kamelen, in aansluiting op 
het gebruik in deze streken: camels. We bedoelen echter 

de dromedaris: met één bult dus. 

is: Swartmodder) aan de rivier 
Molopo. De postverbinding tus
sen Upington en Zwartmodder, 
95 km van elkaar, werd wekelijks 
onderhouden met paarden. De 
160 km tussen Zwartmodder en 
Mier werd in de begintijd met een 
bode overbrugd; eens in de twee 
weken een mars van vijf dagen. 
Tegen 1898 was het volume aan 

post zo toegenomen dat men 
overgestapt was op een wagen 
getrokken door 4 of meer ossen 
(afb. 3). Dit bleek een kostbare 
geschiedenis. In deze karige ge
bieden moest men ook eten en 
drinken voor de ossen meenemen. 

Een andere nadelige factor was 
een tekort aan ossen, een gevolg 
van de runderpest epidemie van 
1895-6 (afb. 4). 
Een oplossing werd gevonden 
in het gebruik van kamelen. Ze 
waren al in gebruik bij de politie 
van Bechuanaland Protectoraat 
(afb. 5). Er waren voldoende 
kamelen beschikbaar. Het waren 
proefdieren overgebleven bij 
de inentingsexperimenten in 
verband met de runderpest. De 
vier vrouwelijke kamelen bleken 
betrouwbare lastdieren te zijn. 
Vanaf begin juli 1899 werd tussen 
Zwartmodder en Mier de verbin
ding onderhouden door telkens 
twee kamelen, één met berijder 
en één om de post te vervoeren 
in speciale zadelzakken (afb. 6). 
Het bleek een doorslaand succes, 
de reis werd in minder dan vier 
dagen voltooid. De dieren voed
den zich met het schaarse gras en 
struikgewas. 
De dienst werd gedurende de 
Zuid-Afrikaanse Oorlog (1899 -
1902) onderbroken van 9 maart 
tot 18 mei 1900. De dieren werden 
tijdelijk over de grens met Duits 
Zuidwest-Afrika (het huidige Na-
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mibië) gebracht. Dit om te voor
komen dat de dieren gevangen 
genomen werden door de Boeren 
(de vechtende tegenpartij). Na 
het beëindigen van de oorlog 
werd een stier kameel aange
schaft. In oktober 1904 werd het 
eerste kalf geboren. 
In 1904 was er een geweldige 
onrust ontstaan aan de andere 
zijde van de grens in Duits 
Zuidwest-Afrika. Rietfontein ligt 
slechts zo'n 5 km daar vandaan. 
Er woedde de Herero oorlog, een 
campagne tegen de Bondelzwarts 
en andere militaire activiteiten. 
Veel post uit het zuidelijke deel 
van Duits Zuidwest-Afrika werd 
via Rietfontein geleid. Dit had een 
geweldige toename in de post tot 
gevolg. De arme kamelen werden 
overbelast. De genadeslag kwam 
toen ook nog een droogte periode 
ontstond en het voer nog schaar
ser werd. Met behulp van de 
Bechuanaland politie (afb. 7) en 
haar kamelen werd het systeem 
grotendeels overeind gehouden. 
Maar in de periode 1906 tot mei 
1907 moest men toch tijdelijk te
rugkeren tot de wagen met ossen. 

Kort daarna ging het echter weer 
mis, twee kamelen konden de 
inspanningen niet meer aan. Men 
moest weer tijdelijk terugvallen 
op de wagen met ossen. Tenslotte 
heeft men van 1 februari 1909 
tot 31 maart 1914 de postdienst 
vlekkeloos met kamelen kunnen 
laten functioneren. Deze werd 
tenslotte opgeheven door gebrek 
aan kamelen. 

Postale getuigenissen van 
kamelenpost 
Slechts zegels en postwaarde-
stukken van Kaap de Goede Hoop 
werden gebruikt tijdens deze 
periode. Er waren ook maar twee 
stempels in gebruik: 
- een met nummer (938), met 

negen balken in een ovaal, een 
zogenoemd BONC stempel = bar
red oval nummeral canceller; 

- een enkelrings datumstempel 
van 25 mm diameter, met "MIER" 
bovenin en "B.B." (=British 
Bechuanaland) onderin en de 
datum in twee regels. 

Opvallend is wel dat er na an
nexatie van Brits Bechuanaland 
door de Kaap, er nog steeds stem

pels met B.B. werden gebruikt 
in dit gebied. Voorbeeld van 
zuinigheid? 
Er waren geen cachets in gebruik 
om aan te geven dat de post met 
kamelen vervoerd werd. 
Slechts met behulp van de datum 
is na te gaan of de poststukken 
met kamelen vervoerd werden. 

Onderstaand een voorbeeld 
van een briefkaart van Kaap de 
Goede Hoop die met de kamelen 
vervoerd werd. Vertrekstem-
pel Mier van 27 juli 1905, het 
zegelbeeld is ontwaard met het 
nummerstempel (onduidelijk). 
Transitstempel van Upington van 
1 aug. 1905. Aankomststempel van 
Brandenburg, 17 aug, Duitsland 
1905. Gezien de datum werd de 
kaart inderdaad vervoerd met 
kamelenpost. (afb. 8). 
Een andere briefkaart, van de 

Unie van Zuid-Afrika van 8 juli 1917 
is duidelijk niet met kamelenpost 
vervoerd, (afb. 9)-

Gedurende bepaalde perioden is 
ook post in Namibië en Bots
wana vervoerd met de hulp van 
kamelen. 

Informatie is gevonden in: 
- South African Post Office's review 

of lts first 25 years (1935)- Hier is 
ook afbeelding 6 uit afkomstig. 

- The camel post to Mier. The 
South African Philatelist, Nov. 
1977, p. 300 - 302; 

- Poskamele was ook in SWA en 
Botswana. The South African 
Philatelist, Nov. 1977, p. 302; 

- Die Mierland - W.K. Seeba.. The 
South African Philatelist, Nov. 
1977, p. 302- 303; 

- Postmarks of the Cape of Good 
Hope - R. Goldblatt (1983), p. 

FILATELISTEN VERENIGING 
VAN ZUIDELIJK AFRIKA 

Een filatelistisch eldorado 
25 jaar geleden werd de Filate
listen Vereniging van Zuidelijk 
Afrika opgericht; filatelisten die 
een gemeenschappelijke passie 
hebben voor de postzegels van 
de landen in zuidelijk Afrika: 
Zuid-Afrika, Namibië, Zim
babwe, Lesotho, Botswana, Swa
ziland, Angola, Mozambique, 
Zambia en Malawi (ongeveer in 
aflopende volgorde van belang
stelling in de vereniging). 

Niet alleen de voorgenoemde 
landen hebben onze interesse, 
maar ook de voorloper staten, 
zoals: - Kaap de Goede Hoop, 
Natal, Oranje Vrijstaat en Trans
vaal; de Thuislanden Transkei, 
Bophuthatswana, Venda en 
Ciskei; 
- de voormalige Duitse kolonie: 

Duits Zuidwest-Afrika; 
- de voormalige Engelse pro

tectoraten: Bechuanaland, 
Basutoland, en Swaziland; 

- de voormalige Engelse 
koloniën: Nyasaland, Noord 
Rhodesië, en Zuid Rhodesië; 

- de voormalige Portugese kolo
niën: Angola en Mof ambigue 
met in de vroege periode al
lerlei provinciale uitgiften. 

Het verzamelgebied omvat een 
verscheidenheid aan landen, die 
allen een bewogen geschiedenis 
gehad hebben, een rijke flora en 
fauna, enz. Dit alles weerspie
gelt zich in de uitgegeven post
zegels en ander filatelistische 
materiaal. Deze gebieden lenen 
zich uitstekend tot het verza
melen op traditioneel, posthis
torisch, of thematisch gebied; 
zelfs fraai gestempelde zegels 
is een mogelijkheid. Materiaal is 
in overvloed aanwezig (na

tuurlijk moet men soms geduld 
betrachten om net dat ene stuk 
te vinden I). 

We hopen dat hiermee uw 
belangstelling voor Zuidelijk 
Afrika als verzamelgebied is 
gewekt. U kunt als gast een van 
onze bijeenkomsten meemaken. 
Waar ? Viermaal per jaar komen 
we samen in Tiel (Verenigings
gebouw "De Schakel", Schee-
ringlaan 4/a, 4001 Wj Tiel), daar 
bent u van harte welkom. 
De laatste bijeenkomst van 2013 
is op 16 november. 

Onze landelijke vereniging heeft 
zoals gezegd viermaal per jaar 
een bijeenkomst voor de leden 
in Tiel, met 'n ledenveiling en/of 
lezing en ruime mogelijkheden 
om net dat ontbrekende stuk 
te vinden via ruilen of kopen. 
Verder publiceert FVZA viermaal 
per jaar een verenigingsblad 
(de Bartolomeu Dias). Ook 
bezitten we een uitgebreide 
eigen bibliotheek en is er een 
rondzenddienst met postzegels 
en poststukken. 

Meer weten? Onze secretaris de 
heer P. Mulder, tel. 020-6197689; 
of e-mail: ppmulder@planet.nl; 
of onze voorzitter de heer A.A. 
de Hilster, tel. 033-661897; of e-
mail: tonflor@planet.nl, geven u 
graag inlichtingen. 
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EEN BRIEFJE 
UIT TWELLO 

CHARLES BETERAMS, BARENDRECHT 

Johannes Kerkhoven 

Postwet 
De In 1850 doorgevoerde Postwet 
betekende niet in alleen de 
invoering van de vooraf te betalen 
port door middel van een post
zegel, maar voorzag ook in het 
hervormen van het Nederlandse 
postwezen. Eerder al, vanaf 1838, 
ontstond er een netwerk van 
hoofdpostkantoren, dat bij de in
voering van de postzegel bestond 
uit 120 plaatsen. Al deze kantoren 
kregen een zogenoemd halfrond
stempel. Met de wet in handen 
werden op 1 september 1850 zo'n 
tweehonderdvijftig distributiekan
toren gepromoveerd tot hulppost
kantoor. Dat aantal breidde zich 
in hoge snelheid uit zodat er op 1 
januari 1852 een kleine vierhon
derd hulppostkantoren beston
den. Deze vielen primair onder één 
hoofdpostkantoor, dat zorg droeg 
voor het benodigde materiaal ten 
behoeve van de boekhouding, 
stempels etc, die aan de plaatse
lijk verantwoordelijke, de brieven
gaarder, werden uitgereikt. 
Bij ontvangst van een brief van 
een verzender plaatste de brie
vengaarder een naamstempel op 
de achterzijde van de brief, om 
zodoende de afkomst van de brief 
te kunnen herleiden. De brief werd 
vervolgens via het hoofdpost
kantoor, dat een halfrondstempel 
op de postzegel plaatste, verder 
verstuurd. Uitzonderingen hierop 
waren brieven die binnen het 
gebied van een bepaald hulppost
kantoor werden verstuurd, of naar 
een nabijgelegen bestelkring, zon
der dat daarvoor een route via het 
hoofdpostkantoor noodzakelijk 
was. In zulke gevallen plaatste de 
brievengaarder zijn naamstempel 
op de postzegel zelf. Aangezien de 
afstanden in zulke gevallen door

Het vaderlandse postwezen was ten tijde van de 

invoering van de postzegel op papier een fijnmazig en 

tot in detail uitgewerkt systeem van regels, routes en 

kantoren. Toch kon het gebeuren dat een brief die op 16 

april 1858 werd aangeboden aan een hulppostkantoor 

in Twello pas halverwege haar eindbestemming werd 

voorzien van een halfrondstempel. 

I I . uittik 

gaans klein waren, en er weinig 
correspondentie was over korte 
afstanden, zijn brieven voorzien 
van uitsluitend een naamstempel 
vrij zeldzaam. 
Een beetje afhankelijk van de 
bodelopen of postritten kon een 
hulpkantoor onder één of meer
dere secondaire hoofdpostkanto
ren vallen. Zo kan het voorkomen 
dat er brieven bestaan met een 
zelfde naamstempel maar met 
verschillende halfrondstempels. 
De vervolgroute bepaalde in zulke 
gevallen langs welk hoofdpost
kantoor de brief ging. 

Twello 
Op zijn minst opmerkelijk is het dan 
te ontdekken wat een brief (helaas 
bewaard gebleven zonder inhoud) 
van Twello naar Amsterdam over
kwam. Het hulppostkantoor Twello 
viel onder het hoofdpostkantoor 
Deventer. De reis richting het wes
ten zou een halfrondstempel Apel
doorn nog rechtvaardigen, maar 
Twello lag niet op een bodeloop 
naar deze stad. 

Verbazingwekkend treffen we op 
de postzegel echter een half
rondstempel Amersfoort type C 
aan (datum 16 april 1858). En dat 
terwijl Amersfoort op ruim 60 
kilometer van Twello ligt, grofweg 
halverwege de eindbestemming. 
De frankering was met 10 cent 
correct. Blijkens een krabbel op 
de rand van de omslag werd de 
brief op de dag van afstempeling 
in Amersfoort door Joh. Kerkhoven 
verzonden aan P.J. Kerkhoven 
aan de "Prinsengracht bij de 
Leydschestraat" te Amsterdam. 
Hier werd op het hoofdpostkan

toor een stempel geplaatst op 17 
aprihSsS. 

Kerkhoven 
joh. oftewel Johannes Kerkhoven 
maakt ook direct de link tussen 
Twello en Amsterdam duidelijk. 
Johannes Kerkhoven werd geboren 
op 15 oktober 1783 in Amsterdam 
uit een geslacht dat haar wortels 
had in het Gelderse Twello. Hij 
richtte daar in 1812 het effecten en 
bankierskantoor Kerkhoven en Co 
op. In 1845 was hij betrokken bij de 
aankoop van gronden in de 
Dollard. De polder, die na zijn 
dood in het Groningse gebied 
tussen 1875 en 1876 door zijn zoons 
werd aangelegd, draagt sindsdien 
de naam Johannes Kerkhovenpol
der. Johannes Kerkhoven keerde 
later terug naar Twel lo en werd 
lid van de Provinciale Staten van 
Gelderland. Hij overleed er op 2 
juni 1859, ruim een jaar na het ver
sturen van de brief aan zijn broer 
Pieter Jacobus die als Kapitein op 
NederlandsIndië voer. De familie 
Kerkhoven exploiteerde in Indië 
diverse theeplantages. 
Terug naar de brief. Op de combi
natie van het naamstempel Twello 
en het halfrondstempel Amers
foort zijn diverse theorieën los te 
laten. De meest waarschijnlijke is 
dat men in Deventer vergat het 
halfrondstempel te plaatsen en 
dat dat in Amersfoort gecorrigeerd 
werd. Niet met een penvernieti
ging als voorgeschreven, maar 
met het voorhanden zijnde plaat
selijke halfrondstempel. 

Bronnen: 
Nederlandse Postgeschiedenis 'De 
Klassieken', G.J.J.M. Van Hussen, 2005 
http://www.johanneskerkhovenpol

der.eu/geschiedenis_jkp.pdf 
http://nl.wikipedia.org/wiki/Johan
nes_Kerkhoven 
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BOEKEN PLANK 

LUCHTPOST ALS WETENSCHAP 

Wim van Aalzum bundelde 
een flink aantal artikelen 
die hij de afgelopen jaren 
schreef over de luchtpost 
van NederlandsIndië. De 
meeste verschenen eerder 
in het Mededelingen
blad van de Studiegroep 
ZuidWest Pacific (ZWP). 
Het is een kloek boekwerk 
geworden van zo'n 125 
pagina's in een degelijke 
spiraalband, geheel in 
zwartwit, eenzijdig be
drukt. De inhoudsopgave 
verwijst naar de nummers 
van ZWP, niet naar de 
pagina's in het boek. 
Luchtpost van Nederlands 
Indië is geen boek voor 
beginnende verzamelaars 
op dit gebied, daarvoor is 
de aangeboden informatie 
vaak te specifiek en gede
tailleerd. Wel laat het zich 
goed lezen als commen
taar/ aanvulling/ correctie 
op andere publicaties, 
zoals de luchtpostcata
logus van de Vliegende 
Hollander en de Luchtvaart 
en Luchtpost encyclope
die van Hans en Henny 
TSchroots, nog steeds hét 
Nederlandse standaard
werk op luchtpostgebied. 

Op meerdere plaatsen in 
zijn bundel presenteert 
Van Aalzum een andere 
visie op het verloop van 
bepaalde vluchten, op 
routes en tarieven. De wat 
scherpe toon waarop dat 
soms gebeurt, doet bij mij 
de vraag rijzen waarom 
de specialisten in deze tak 
van wetenschap niet ge
woon bij elkaar aanschui
ven, om hun gegevens 
naast elkaar te leggen. Nu 
blijven lezers zitten met de 
vraag: wie heeft er gelijk? 
Overleg levert meer op 
dan geruzie. 
Wetenschap, schreef 
ik, want zo wordt deze 
luchtpostgeschiedenis 
bedreven en beschreven. 
Het romantische verhaal 
van de pioniers lijkt nu 
wel verteld. Het gaat om 
exacte gegevens betref
fende vluchten, aanslui
tende verbindingen op 
andere vluchten, auto en 
bootdiensten, treinen. Met 
grote nauwkeurigheid zijn 
die gegevens onderzocht. 
De poststukken zelf, kran
tenberichten, dienstrege
lingen, archieven, publica
ties van anderen, officiële 
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bepalingen, PTTgidsen en 
circulaires deden dienst 
als bronnenmateriaal. Op 
enkele plaatsen zou een 
(uitvouwbare) overzichts
kaart de lezers kunnen 
helpen. 
Het is degelijk speurwerk 
wat Van Aalzum laat zien 
en zijn aandacht bestrijkt 
een breed scala van 
onderwerpen. Hij schrijft 
over de luchtposttarieven 
van Nederlands Indië, 
maar ook over Zwitserse 
luchtrechten op post naar 
Nederlands Indië en over 
Filipijnse luchtpost naar 
dit gebied. Luchtpost per 
zendingsvliegtuig, lucht
post vervoerd in bommen
werpers en luchtpost per 
trein, het komt allemaal 
voorbij. Het stuk waarin 

hij beschrijft hoe 'gewone 
middelen' van vervoer 
(schepen, auto's, treinen) 
tot ver in de jaren dertig 
zorgden voor aanvullend 
of vervangend transport, 
zal voor veel luchtpostver
zamelaars nieuwe infor
matie bevatten. Welmoet 
de auteur een slag om de 
arm houden: 'Daar over 
postale aansluitingen tus
sen luchtvaart en gewone 
middelen nauwelijks enige 
informatie te vinden is, is 
een systematisch onder
zoek niet goed mogelijk. 
Gelukkig kunnen aan 
de hand van zorgvuldig 
geselecteerde poststukken 
bepaalde facetten worden 
belicht.' 
Belangwekkend zijn ook 
de stukken over 'Ontoe

MICHEL NORDEUROPA 2013/2014 

Behalve de Facit en AFA 
catalogi wordt er door 
verzamelaars van de post
zegels van de Scandinavi
sche landen nog een derde 
catalogus veel gebruikt. 
MICHELNordeuropa Kata
log. Deel 5 uit de 7 delen 
tellende Europa catalogi. 
Deze catalogus behandelt 
de zegels van de Scandi
navische landen en hun 
diverse gebieden plus de 
Baltische staten. Vooraf
gaand aan het catalogus 
gedeelte vinden we een 
overzicht van de gebruikte 
afkortingen en symbolen 
plus een uitleg hoe de ca
talogus opgezet is evenals 
een overzicht hoe o.a. de 
diverse druktechnieken te 
herkennen zijn. De zegels 
zijn in verkleind formaat. 

±50%, maar in redelijk 
goede kleuren en scherp af
gebeeld. Veel afbeeldingen 
zijn opnieuw ingescand en 
daardoor scherper en dui
delijker dan in voorgaande 
oplagen. Behalve de post
zegels vinden we ook de 
frankeerlabels, de port en 
dienstzegels etc. Wat apart 
is en waar veel verzame
laars blij mee zijn is dat er 
per land een hoofdstuk is 
waarin de samenhangende 
combinaties (Zusam
mendrucke) van zegels uit 
postzegelboekjes vermeld 
en zo hier en daar ook 
(schematisch) afgebeeld 
worden. Tevens worden de 
velletjes uit postzegelboek
jes afgebeeld en geprijsd. 
Deze velletjes worden in 
goed Duits "Heftchenblät

ter" genoemd, en weerge
geven als "HBlatt" met een 
nummer erachter. 
In deze nieuwe uitgave 
vinden we vooral bij de ze
gels van vóór 1945 veel op
waartse prijsbewegingen. 
Vooral bij de oudere Deense 
postzegelboekjes en bij de 
Noorse FDC's (19401950) 
valt deze trend op. Ook bij 
Finland en IJsland zitten de 
klassieke uitgaven flink in 
de lift. 
De prijzen in de diverse 
Michel catalogi liggen be
duidend hoger dan die in 
de Scandinavische catalogi. 
Dit ligt aan het systeem 
voor prijsberekening die 
bij de diverse catalogus
uitgevers onderling nog al 
anders liggen. 
Daar ook deze catalogus 

in het nieuwe, grotere, 
formaat is uitgebracht is 
het aantal bladzijden dras
tisch teruggebracht. Deze 
Michel geeft in bijna 990 
bladzijden, 56.000 prijs
noteringen en meer dan 
11.000 kleurige afbeeldin
gen, jaargangoverzichten 
en met de overzichten van 
de postzegelboekjes, een 
gedegen overzicht van de 
diverse postale producten 
die door de Scandinavische 
en Baltische landen tot 
voorjaar 2013 zijn uitge
geven. 
De Michel Nordeuropa 
catalogus is mijns inziens 
een degelijke en goed 
bruikbare catalogus maar 
houd wel het prijs aspect in 
de gaten! 

reikend gefrankeerde 
brieven naar Nederland' 
in de jaren 19281940. Het 
is ingewikkelde materie, 
bijna hogere wiskunde 
in het gegoochel met 
goudcentimes. Bij ontoe
reikend gefrankeerde en 
daardoor met port belaste 
luchtpoststukken spelen 
verschillende aspecten (en 
partijen) een rol. Vanuit 
de beschikbare officiële 
documenten en een groot 
aantal geanalyseerde 
brieven, presenteert Van 
Aalzum een schema, dat 
bedoeld is 'als hulpmid
del voor de aerofilatelist 
voor het beter begrijpen 
en kunnen plaatsen van 
zijn Ned.lndische (straf) 
portstukken'. Luchtpost 
van Nederlands Indië is 
een mooie aanwinst voor 
de wat meer gevorderde 
luchtpostverzamelaar. 
Luchtpost van Neder
lands Indië (ex ZWP) is te 
bestellen bij de auteur. De 
prijs incl. porto bedraagt 
€12.00, over te maken op 
reknr. 59405 t.n.v.WT 
van Aalzum, Lisse. Vergeet 
niet uw adresgegevens te 
vermelden. 

lohn Dehé 

Verlijmd, softcover 
22 x15 cm. 
ISBN: 9783954020454 
Uitgever: Schwaneberger 
Verlag GMBH 
Prijs: € 59,80 Excl. verzend
kosten. 
Verkrijgbaar bij de postze
gelhandel. 
www.michel.de 

Henk Burgman, 
Amsterdam 
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POST VAN NOORWEGEN 
NAAR NEDERLAND 

1877-1927 
TON STEENBAKKERS, GELDROP 

NFV "Skandinavië" 
Dit geldt ook voor de leden van 
Nederlandse Filatelistenvereni
ging 'Skandinavië'. leder lid 
van onze vereniging voelt zich 
gesteund bij zijn streven naar het 
vergaren van meer kennis over 
zijn verzamelgebied door zijn 
medeleden. Daar waar mogelijk, 
gaat hij graag te rade bij zijn 
medeverzamelaars. 

Bijzondere band met 
Noorwegen 
Ik heb in dit artikel gekozen voor 
een stukje postgeschiedenis: post 
tussen Nederland en Noorwegen, 
in de periode van 1877 tot 1927. 
Met welke motivering? Ik heb al 
jaren een bijzondere band met 
Noorwegen. Ga al sinds 1971 naar 
Scandinavië op vakantie. Sinds 
1975 jaarlijks naar Noorwegen. 
Heb familiebanden met het land 
en ben sinds 1978 lid van de Ber-
gensfilatelistklubb. 
De periode is redelijk willekeurig 
gekozen. 1875 was een optie, 
omdat in dat jaar Noorwegen toe 
trad tot de UPU. Natuurlijk een 
markante datum. Maar minstens 
zo'n bijzonder jaar is 1877. In 1876 
trad Noorwegen toe tot de munt-
conventie tussen Denemarken 

Wanneer iemand lid wordt van een gespecialiseerde 

filatelistische vereniging, doet hij dat omdat hij (en 

waar ik 'hij' schrijf, mag u ook 'zij' lezen) meer wil 

dan alleen maar voordrukalbums vullen. Waarbij ik de 

laatstgenoemde bezigheid niet wil diskwalificeren. 

en Zweden. Het muntstelsel van 
Denemarken en Noorwegen moest 
daarom in overeenstemming wor
den gebracht. De Skilling werd 
vervangen door de Kroon en de 
ore. Ook de posttarieven moesten 
worden aangepast. Bij wet van 
18 mei 1876 werd dit geregeld, 
ingaande i januari 1877. Op die 
datum kwamen ook de eerste 
postzegels uit, met waarden in 
0re. Een jaar later in Noorse kro
nen. (De zegels met skilling-waar-
den waren overigens nog geldig 
tot 1 april 1908. De koers was 3 
skilling=io are. De restoplage van 
de skilling-zegels werd op 10 april 
1888 overgedragen aan de han
delaar W.Collett. Deze verkocht 
grote aantallen skilling-zegels en 
retur-zegels aan handelaren in 
binnen- en buitenland. Bepaalde 

zegels zijn daarom gebruikt duur
der dan ongebruikt). Het jaar 1927 
omdat hiermee 50 jaar rond is. 

Noorse posttarieven 
leder poststuk maakt deel uit van 
een stukje postgeschiedenis. En 
ieder poststuk vertelt zijn eigen 
geschiedenis en heeft zijn speci
fieke kenmerken en eigenschap
pen. Ontrafelen van die geschie
denis is een boeiende bezigheid 
en kan zorgen voor telkens 
nieuwe verhalen. Ik probeer u dit 
duidelijk te maken aan de hand 
van een aantal poststukken. 
De gebruikte frankering maakt 
duidelijk op welke manier de 
afzender het poststuk wenste 
behandeld te zien. Postale 
bemerkingen in de vorm van 
aantekeningen, stempels en 

postale labels maken duidelijk op 
welke wijze de post is omgegaan 
met die wens. Want ook de manier 
waarmee afzenders, postorgani-
saties en geadresseerden omgaan 
met de tarieven, zorgt soms voor 
boeiende verhalen. 
Maar uitgangspunt van iedere 
beschrijving van een poststuk 
zijn de tarieven die golden op 
het moment waarop het poststuk 
werd verstuurd. 
Laat ik beginnen met u op de 
hoogte te brengen van de 
posttarieven, zoals ze golden in 
de betreffende periode. Bij de 
diverse beschrijvingen refereer ik 
hier aan. 

Afb. i+ia. Brief verstuurd van 
Bergen naar Amsterdam. 
Gefrankeerd met 2 zegels van 3 
Skill. Gelijk aan 20 ere. Tarief van 
1-1-1877 tot 1-101907 was 20 ore. 
Postale bemerking linksonder: 
fco. 
Voorzijde; stempels BERGEN 
15 41877 en BERGEN 16-41877. 
Achterzijde: aankomststempel 
AMSTERDAM 20 APR 77 8M-12M. 
Een reistijd van 4 dagen was niet 
ongebruikelijk. Een treinverbin
ding naar Zweden (Stockholm) 
was er sinds 1862 via de Kongs-



Posttarieven Noorwegen-Nederlatid 1877-1927 

.'-feilïL i ^ a A a , i-it-1885 1-7-1891 1-10-1907 1-2-1921 1-9-1924 1-1-1926 1-1-1927 1-10-1946 

Tot 15/20 gram' 
Volgende 15/20 gram 
Briefkaart 

2O0re 
20 ere 
10 are 

20 are 
20 ere 
to ere" 

20 ere 
20 ere 
10 ere 

20 ere 
20 ere 
to ere 

20 ere 
10 ere 
10 ere 

40 ere 
20 ere 
25 ere 

45 ere 
25 ere 
30 ere 

40 ere 
25 ere 
25 ere 

30 ere 
20 ere 
20 ere 

40 ere 
20 ere 
25 ere 

Drukwerk 'WÊÊÊÊIÊm 
50 gram 
volgende 50 gram 
Tarief aantekenen 
Express tarief 
Aerogram 

6 0re 
6 ere 

io0re 

5 ere 
5 ere 

20 ere 

5 ere 
s e r e 

20 ere 

5ere5 
5 ere 

20 ere 
25 ere 

5 ere 
5 ere 

20 ere 
25 ere 

10 ere 
10 ere 
40 ere 
80 ere 

10 ere 
10 ere 
45 ere 
90 ere 

10 ere 
10 ere 
40 ere 
80 ere 

7 ere' 
7 ere' 

30 ere 
60 ere 

10 ere 
10 ere > 
40 ere | 
60 ere ' 
60 ere 

') Op 8-5-1907 werd door een aanpassing in de postwet het gewicht van een enkelvoudige brief verhoogd van 15 naar 20 gram. 
O Porto met ingang van 1-7-1929. 
') Prentbriefkaarten met maximaal 5 woorden en de naam van de afzender konden verzonden worden als drukwerk sinds 1899. 
') Briefkaarten met betaald antwoord werden geïntroduceerd per circulaire van 29-12-1881. Dubbel tarief. Deze werden naar het buitenland gebruikt tot 1-7-1971. 

vingerbanen. De Bergensbaan 
tussen Bergen en Oslo was echter 
pas in 1909 gereed. De spoorlijn 
Stockholm-Geteborg kwam ook in 
1862 gereed. In 1864 was Kopen
hagen via Hillered verbonden met 
Helsinger. Kopenhagen-Korser 
was gereed in 1856. Vanuit Korser 
was er een geregelde postverbin
ding per boot met Kiel. Overi
gens was er ook een geregelde 
bootverbinding Kopenhagen-Kiel. 
Men zal voor de snelste weg 
gekozen hebben. Kiel had al in 
1851 een spoorwegverbinding met 
Nederland, via Hamburg. 
Maar een dergelijke reis laat spo
ren achter van stempels. Vraag is, 
of de brief niet rechtstreeks per 
boot van Bergen naar Amsterdam 
is gegaan. Het stempel BERGEN 
16-41877 zou dan een vertrek-
stempel kunnen zijn en BERGEN 
15-41877 een ontvangsstempel. 

Afb. 2+2a. Brief verstuurd van 
Skiën naar Amsterdam. Hetzelf
de adres ais de brief uit 1877. 
Gefrankeerd met 2 zegels van 10 
ere. Tarief van 1-1-1877 tot 1-10 
1907 was 20 ere. 

H^rrn J , A. '^. "It^riou Kir.gma 
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Postale bemerking linksonder: fco. 
Voorzijde: stempels SKIËN 2811 
1878. Achterzijde: aankomststem
pel AMSTERDAM 3 DEC 78 8V-10V. 
Nu een reistijd van 5 dagen. 
Terwijl Skiën vlak bij Oslo (in die 
tijd Christiania geheten.) ligt. Ook 
nu geen verdere stempels. 

Afb. 3*3a. De Stavanger Handels 
og industribank verzond op 
19 november 1898 de hierbij afge
beelde brief naar een firma in 
Den Haag. 
Voorzijde: stempel STAVANGER * 
19 XI 98. 
Tussen 1-7-1891 en 1-10-1907 was 
het tarief voor een brief tot 20 
gram naar Nederland 20 ere. 
De dienstdoende postbeambte 
constateerde dat het gewicht 
tussen de 15 en 30 gram was. Hij 
noteerde in blauw 2 en 26 (gram). 
Een brief van de tweede gewichts-
klassc kostte 40 ere. Er werd dus 
20 ere te weinig betaald. 
Volgens voorschrift berekende de 
postbeambte in Steinkjaer het te 
betalen bedrag, door het ontbre
kende bedrag te verdubbelen: 2 
maal 20. 

Volgens een omrekeningsfactor 
was het te betalen bedrag van 20 
ere gelijk aan 25 goudcentimes. 
Dit bedrag werd met potlood in 
blauw op de enveloppe geschre
ven. Een zwarte T werd toege
voegd. 
Aankomststempel 's- Gravenhage 
23 NOV 98 »10-12 Nt. 
In Nederland werd de volgende 
morgen een berekening naar 
onze munteenheid gemaakt. 
Eén cent had op dat moment de 
waarde van 1 goudcentimes. Het 
bedrag van 25 goudcentimes was 
dus 25 cent. Dit bedrag werd in 
violet (met grote cijfers) op de 
brief genoteerd. 

Een portzegel met deze waarde 
(NVPH 26) werd bevestigd op de 
brief en gestempeld: 's- Graven
hage 24 NOV 98+6-7V+. 

Afb. 4+4a. Brief verzonden van 
Trondjem naar Velp (Gelderland). 
Voorzijde: stempel TRONDHJEM 
* 27 VI 07. Aangetekende brief 
('Rekommanderet'). Daarom 
stempel NORGE R in rechthoek 
met registratienummer 9162. 

F o l l a i d . 

OTTO AARTINSEN - DKA/nACN 

rirjML. P . I . C . H»J.iii«a. 
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Waar diverse landen al eerder 
overgingen tot het gebruik van 
speciale aantekenstrookjes, werd 
dit type stempel in Noorwegen 
gebruikt tot augustus 1925. 
Achterzijde: lakzegel 'Grilstad-
Throndhjem' (een grote vleesver-
werker die nog steeds bestaat) 
en transitstempel BUREAU REEXP. 
DE KRISTIANIA 28 VI 07. Dit is een 
treinstempel dat gebruikt werd in 
de trein tussen Kristiania (Oslo) en 
de Zweedse grens in de periode 
27-10-1894 en 6-7-1918. 
Aankomststempel VELP (GLD) *3' 
30.6.07.10-11V. 
Gefrankeerd met 'posthoorn
zegels' 30 ere en 2 maal 5 ere. 
(Norgeskatalogen 81 en 2 X76). 
Van 1-7-1891 tot 1-10-1907 was 
tarief voor brief tot 20 gram (tot 
8-5-1907 was gewicht enkelvou
dige brief tot 15 gram) 20 ere. 
Aantekenrecht van 1-4-1879 tot 
1-10-1907 was 20 ere. Totaal 40 
ere. 

De Eerste Wereldoorlog begon 
op 28 juli 1914 en duurde tot 11 
november 1918. Noorwegen was 
tijdens de Eerste Wereldoorlog 
formeel neutraal. 

Brieven verstuurd in die periode 
van Noorwegen naar Nederland 
werden vlot vervoerd. Censuur 
werd niet toegepast volgens mijn 
waarneming. Bij deze brief (afb. 
5*5a) is sprake van naoorlogse 
censuur. 

Verzonden van Drammen naar 
Amsterdam. Voorzijde: DRAM
MEN *** 27. II. 181-5E. Achterzijde: 
aankomststempel AMSTERDAM *** 
1-2V17. Ill 1919 en onduidelijk be-
stellersstempel. Engelse censuur. 
'OPENED BY CENSOR 5114'. De brief 
was dus lang onderweg. 

Correct gefrankeerd met 2 zegels 
van 10 ere. Tarief enkelvoudige 
brief tussen 1-1-1877 en 1-2-1921. 

Afb. 6+6a. Brief verzonden van 
Kristiania naar Harderwijk. Rol
stempel KRISTIANIA Br. -6.IV.l8 
1-3E. 

Achterzijde: stempel HARDERWIJK 
"•11IV1811-12V. 

Aan de voorzijde de aanduiding 
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dat de afzender krijgsgevangene 
is. En dat in vier talen. Deze aan
duiding gaf hem portvrijdom. 

Noorwegen was tijdens de Eerste 
Wereldoorlog formeel neutraal, al 
sympathiseerde men met Enge
land en haar bondgenoten. Mo
gelijk is de afzender opvarende 
van een schip dat is opgebracht, 
geïnterneerd. De brief is geadres
seerd aan ene Maurice Durnant, 
die geïnterneerd was in het inter
neringskamp Harderwijk. 

Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
vluchten vele Belgische burgers 
en militairen naar het neutrale 
Nederland. De Nederlandse rege
ring wil voorkomen dat Belgische 
soldaten hier (gewapend) 'los' 
lopen. Twee interneringskampen 
verrijzen daarom voor de ca. 
33.000 militaire vluchtelingen: bij 
Harderwijk en Zeist. In december 
1918 keren de meeste Belgen terug 
naar huis. 

Afb. 7+7a. Prentbriefkaart 
verstuurd van Bergen naar 
Amsterdam. 
De afzender bedankt de geadres
seerde voor een mooie kaart die 
hij heeft ontvangen. Hij wil graag 

ruilpartner zijn. Vandaar de aan
dacht die is besteed aan de wijze 
van frankeren. Een f ran keerzegel 
aan de voorkant plakken is echter 
een vaak gebruikte wijze van ver
zenden. Op de adreszijde wordt 
met een pijl naar het zegel aan 
de andere zijde verwezen. Verder 
staat op de adreszijde het bestel-
lersstempel C t86. De kaart heeft 
aan de beeldzijde het stempel 
BERGEN SOLHEIMSVIKEN 18 IV 21. 
Dit stempel is overigens een zoge
noemd 'Sweizer-stempel'. Het was 
op dit postkantoor in gebruik van 
maart 1913 tot 28 augustus 1922. 

De gebruikte postzegel is een 
posthoornzegel van 25 ore. Nadat 
het tarief voor een prentbrief
kaart van 1-1-1877 tot 1-2-1921 
onveranderd 10 ore was, werd 
per 1-2-1921 het tarief meer dan 
verdubbeld tot 25 ore. Dit tarief 
was slechts geldig tot 1-9-1924. 

Afb. 8+8a. De firma a/s L Selvig 
& co uit Steinkjcer verzond op 4 
februari 1925 een brief naar de 
heer Axel P Nielsen in Amsterdam. 
Vreemd is, dat verdere adresaan
duiding achterwege is gelaten. 
Blijkbaar was de heer Nielsen 
bekend op het postkantoor, want 

uit mets blijkt dat de brief niet is 
bezorgd. 

De achterzijde van de brief 
vertoont twee afdrukken van 
bestellersstempels, waarvan een 
met een handtekening. Dit zou 
erop kunnen duiden dat de eerste 
gok van postbode nummer 32 een 
verkeerde was. Postbode num
mer 602 had tijdens de derde (C) 
ronde meer geluk. 

Dit lijkt vreemd, maar is het niet. 
In de jaren zeventig bezorgde 
ik als vakantiewerk de post in 
mijn dorp Geldrop, dat toen zo'n 
20.000 inwoners telde. Wanneer 
ik bij het sorteren van de post een 
naam door de sorteerruimte riep, 
omdat het adres met volledig of 
onduidelijk was, kwamen van 
verschillende zijden suggesties, 
wat het adres zou kunnen zijn. 
Nadere bestudering van het post
stuk leidde meestal tot het juiste 
antwoord. Postcodes hebben 
dit tijdrovende maar gezellige 
sorteerwerk vrijwel overbodig 
gemaakt. En ik ben bang dat ook 
de bij de postbodes aanwezige 
kennis met betrekking tot de 
inwoners van hun bestelwijk flink 
IS afgenomen. 

Voorzijde: stempel STENKJÄR * 4 
II25. 

Tussen 1-9-1924 en 1-1-1926 was het 
tarief voor een brief tot 20 gram 
naar Nederland 45 ore. Er werd 
dus 25 ore te weinig betaald. 

Volgens voorschrift berekende de 
postbeambte in Steinkjaer het te 
betalen bedrag, door het ontbre
kende bedrag te verdubbelen: 2 
maal 25 ore IS 50 ore. 

Sinds 1 september 1924 gold er 
een omrekeningsfactor waarbij 
45 ore gelijk was aan 50 centimes. 
Deze factor werd gebruikt tot 1 
oktober 1925. Op deze datum werd 
een nieuwe factor gebruikt in 
verband met een nieuwe interna
tionale postconventie. 

Volgens de factor was het te beta
len bedrag van 50 ore gelijk aan 
55.55 goudcentimes, afgerond 56 
centimes. Dit bedrag werd met 
potlood in blauw op de enveloppe 
geschreven. Een zwarte T werd 
toegevoegd. 

In Nederland werd de berekening 
naar onze munteenheid gemaakt. 
Eén cent had op dat moment de 

% L SELVIG & Co. - STENKJ/ER 
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waarde van 2,5 goudcentimes Het 
bedrag van 56 goudcentimes was 
dus 56/2,5= 22,4 cent Dat werd 
afgerond op de eerstvolgende 
mogelijkheid van 22,5 cent Dit 
bedrag werd in violet op de brief 
genoteerd 

Portzegels met deze waarde 
(NVPH 58 en 62) werden beves
tigd op de brief en gestempeld 
Amsterdam -9 II #1925* 

Afb. 9. Brief verstuurd van 
Bergen naar Laren 
Per 1-1-1926 werd het tarief voor 
de enkelvoudige brief verlaagd(i) 
van 45 naar 40 ere Dit tarief zou 
slechts een jaar geldig zijn tot 1-1-
1927 Gefrankeerd met een zegels 
van 4O0re (NK125) 

Aan de voorzijde rolstempel met 
de tekst 'ST0TT NORSK ARBEID 
BERGEN 21 VII 26 Het zegel is ge
stempeld BERGEN* 22 VII 26 

Achterzijde onduidelijk bestel-
lersstmpelA 12 

Afb. io+ioa. De Notodden 
Calcium Carbidfabrik A/S in 
Notodden verzond op 1 december 
1927 deze brief naar een firma in 
Rotterdam 
Voorzijde stempel NOTODDEN * 
-1X11 27 

Tussen 1-1-1927 en 1-10-1946 was 
het tarief voor een brief tot 20 
gram naar Nederland 30 ere Dat 
de brief de geadresseerde bereik
te, blijkt uit het bestellersstempel 

A157 Het stempel bindt twee') u-
lenzegels', uitgegeven in 1927 Dit 
soort zegels werd als bijplakzegel 
in de kersttijd uitgegeven door 
vele organisaties ten behoeve van 
een goed doel De NKS, rechtson
der op het zegel staat voor Norske 
Kvinners Sanitetsforening, een 
organisatie die zich onder andere 
bezig houdt met tuberculosebe
strijding Dit soort zegels, met 
name op een poststuk, wordt 
veel verzameld Al eerder had de 
NKS tegels voor bestrijding van 
tuberculose uitgegeven 

Afb. 11. Briefkaart verzonden 
van Bergen naar Delft 
Gestempeld BERGEN *** 29 X 08 
2-3E DELFT 2 1 08 5-6V Bestellers-
stempel A 34 

Gefrankeerd met posthoornzegel 
io0re (NK77) Tarief voor brief
kaart van 1-10-1907 tot 1-2-1921 
was 10 0re Sluitzegel van NKS 'til 
kamp mod tuberkulösen' Voorde 
strijd tegen tuberculose 

Prentbrief kaart verstuurd van 
Stalheim naar Helmond (afb. 12) 

Voorzien van de afstempeling 
Staleimo8IXo9 Stalheim is een 
hotel ten noorden van Voss Het 
hotel had zijn eigen stempel Dit 
Schweizerstempel met 'Staleim' 
werd gebruikt van mei 1904 tot 
januari 1910 Op laatstgenoemde 
datum kwam er een nieuw stem
pel met'Stalheim' 
Gepost m het Stalheim hotel 
ging de prentbriefkaart richting 
Nederland Met als enige tekst de 
naam van de afzender Daarom 
het briefkaarttarief van 10 ore, 
dat gold van 1 oktober 1907 tot 
1 februari 1921 Meer tekst dan 
de naam en het adres van de 
afzender zou de kaart tot een 
brief maken En een brief kostte m 
diezelfde tijd 20 0re De afzender, 
ik lees 'W Sluis', moet van mening 
geweest zijn, dat het aantal 
Clementines Bogaers in Eindhoven 
beperkt moet zijn geweest, of
schoon Eindhoven in die tijd toch 
een aardig stadje was 
Zes dagen nadat de kaart de 
post gmg m Noorwegen, kwam 
hij aan m Eindhoven, gezien 
het aankomststempel Eind
hoven *6* 14 8 09 8-9V 'V' 
staat voor'voormiddag' De 
postbode stempelde de kaart 
met zijn stempel vermoedelijk 
B 10 in ovaal Dit stempel was m 
gebruik sinds 1867 (deze wijs
heid en de volgende heb ik uit 
het boek 'De poststempels van 
Nederland 1676-1915' door O M 
Veil inga) De verwisselbare letter 
gaf het nummer van de bestel
ling aan - som 8 op een dag- en 
het nummer kwam overeen met 
het nummer dat de besteller op 
de kraag van zijn uniform had 
Volgens voorschrift moest een 
besteller een poststuk van zijn 
stempel voorzien, wanneer het m 
bestelling was geweest, maar niet 
kon worden bezorgd Vervolgens 
moest hij het overhandigen aan 
een volgende besteller In 1875 
lezen we 'De brieven die in eene 
wijk onbestelbaar zijn, worden na 
afgeteekend te zijn met het woord 
'onbekend'aan den oudsten 
dienstdoenden besteller van de 
volgende wijk ter hand gesteld, 
en zoo vervolgens van wijk tot 
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wijk: met dien verstande, dat 
geen brief langer dan gedurende 
den tijd van twee bestellingen 
in dezelfde wijk mag worden 
opgehouden'. In 1903 en 1909 
moet als volgt worden gehandeld: 
'Het kantoor, waar de stukken ter 
post zijn bezorgd, zendt deze, 
wanneer geen adres is vermeld of 
alleen een straat.... dadelijk naar 
het Hoofdbestuur, als de afzender 
onbekend is stukken worden 
naar de plaats van afzending 
teruggezonden. 

Vermoedelijk is men in Eindhoven 
snel tot de conclusie gekomen, 
dat bezorgen een illusie was. 
Diverse stempels zijn gebruikt 
om de reden van terug/door
sturen aan te geven, zoals deze: 
'Gemeente Eindhoven onbekend'. 
'Eindhoven' wordt doorgestreept 

en 'zie Helmond' wordt geno
teerd. 

'Nog dezelfde ochtend ging de 
prentbriefkaart richting Helmond, 
gezien het stempel 'Helmond'a' 
14.809.12-1N'. 'N' staat voor na
middag. Besteller nummer 6 wist 
er ook geen raad mee. Hij voorziet 
de kaart van zijn stempel (na 
de 4e bestelling: D), en noteert 
'Retour' met zijn paraaf. Hij zet 
drie dikke strepen onder de ge
stempelde postzegel: terug naar 
..ALEIM. via het hoofdbestuur. Of 
er dat van is gekomen, vermeldt 
de geschiedenis niet. 

Afb. i'i*^-3a. Prentbriefkaart 
verzonden van Trondhjem naar 
Rotterdam. 
Rolstempel TRONDHJEM *** 15 
VII07. 4-6E. Aankomststempel 
ROTTERDAM *15' 13.8.07.10-11V. 
Bestellersstempel A15. 
Prentbrief kaarten met maximaal 
5 woorden en de naam van de 
afzender konden sinds 1899 wor
den verzonden als drukwerk. De 
postbeambte herkende de brief
kaart als drukwerk. Niet moeilijk 
gezien de frankering en de tekst 
'Imprimé' linksboven. Derhalve 
haalde hij met blauw krijt de aan
duiding 'Carte postale' door. Het 
tarief was 10 ore voor een prent
briefkaart in de periode 1-71891 
tot 1-10-1907, terwijl drukwerk tot 
50 gram 5 0re kostte. 

^ N e d e r l a n d s e 
W§ F i l a t e l i s t e n 

I Cs^l V e r e n i g i n g 
| | ! : " S K A N D I N A V I Ë " 
=i§^ïëS-cSr=^r ^ opl«rieht 7 mwrt 1964 

Opgericht op 7 maart 1964 als 
studiegroep voor filatelie der 
Noordelijkelanden: 

Aland, Danmark, Dansk 
Vestindien, Finland, Feroyar, 
Grönland, Island, Norge, 
Sverige. 

Al spoedig uitgegroeid tot een 
vereniging, met in de topjaren 
meer dan 600 leden. Nu tellen 
wij rond de 300 adressen in 
Nederland en daarbuiten. 

Stelt u zich voor dat in de begin
tijd van de postadministraties 
een brief van het ijzige noorden 
naar het zuiden vervoerd moest 
worden. Dit ging veelal op ski's 
of met een slee en sledehonden. 
Een dergelijke brief kent dan 
vele stempels en notities. Maar 
natuurlijk ook de postzegels met 
geweldig mooie met de hand 
gegraveerde afbeeldingen over 
volk, cultuur, natuur en noem 
maar op. Een speurtocht in de 
noordelijke filatelie en zeker ge
schikt voor een bepaald thema. 

50 JAAR 
- De vereniging heeft vier 

bijeenkomsten per jaar in de 
sfeervolle sociëteit Amicitia 
in Amersfoort. Pal tegenover 
het station en eigen parkeer
plek op ca. 100 meter van de 
sociëteit. 

- Op de verenigingsdagen een 
eigen veiling waar vaak top
stukken tegen billijke prijzen 
te koop zijn. 

- Een veel in de Scandinavische 
landen bekroond kwartaal
blad, 'Het Noorderlicht', met 
vele leerzame en interessante 
artikelen. 

- Rondzendverkeer met veel 
boekjes waarin net die zegel zit 
die u miste. 

Een bloeiende vereniging die 
zeker uw aandacht waard is. 
Kom kijken bij onze kraam en de 
tentoonstellingskaders. 

Voor meer informatie: zie onze 
website www.nfvskandinavie.nl 
of bij het secretariaat f.hertei(5) 
kpnmail.nl. 

NVPH SPECIALE CATALOGUS 2014 

Hij is er weer, het jaarlijkse boekwerk van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postzegelhandelaren. De 73' editie, dus we 
hopen dat de 9 man sterke cataloguscommissie aan de slag 
gaat om van de 75' editie iets heel moois te maken: 
een boekwerk waar u naar uitkijkt! 
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De catalogus is uitgevoerd in 
prachtige kleurendruk. Daar 
tekent Joh. Enschedé voor. Welis
waar niet de postzegeldrukker uit 
Haarlem, maar de handelsdrukke
rij in Amsterdam. Mag de pret niet 
drukken: het blijft in de familie en 
drukken kunnen ze ook. 
Het mag toch een hele prestatie 
genoemd worden dat de NVPH 
er ieder jaar weer in slaagt het 
boekwerk uit te brengen. 
De catalogus komt ook nu weer uit 
op CD-Rom. Dat medium heeft wel 
zijn langste tijd gehad. De stap 
naar e-book heeft men nog niet 
gemaakt. Jammer, want steeds 
meer verzamelaars hebben een 
smartphone, tablet oj e-reader 
bij de hand. Eenmaal gewend, 
zullen deze verzamelaars niet snel 
meer sjouwen met een boekwerk 
van i'/4 kg! 
Ook dit jaar weer de 'verkoopbe
vorderende' blauwdruk en een 
Stempelkatern. Deze laatste hoort 
eigenlijk meer thuis in de Speciali
teitencatalogus die voor decem
ber dit jaar is aangekondigd. 
De aanpassingen zijn goeddeels 
cosmetisch. De commissie spreekt 

zelf over "...diverse prijsnoteringen 
aangepast, voornamelijk bij klas
siek en heel modern materiaal". 
Aan de thans nog geldige gulden
zegels heeft men zich echter nog 
niet gewaagd. Weliswaar wordt 
keurig gemeld dat PostNL deze 
zegels per 1 november aanstaande 
ongeldig heeft verklaard, maar 
'hangende de rechtszaak' heeft 
men nog niets gedaan met de 
prijsstelling noch met het aange
ven van de einde der geldigheid. 
Memorabel is dat de gezochte 
3-gaatsroltanding (R32) in 
postfrisse staat de € 10.000 heeft 
bereikt. Klinkt mooi, maar een 50c 
nr.12 in postfrisse staat noteert 
nog altijd het dubbele. Er is een 
eerste notering voor de 10c nr.5 in 
plaat II. Maar goed dat dit gemeld 
wordt, want je zou er zo over heen 
lezen. In de vorige editie stond 
deze namelijk al vermeld en afge
beeld, maar zonder prijsnotering. 
Zoals gezegd, cosmetische aan
passingen. Neem bijvoorbeeld de 
emissie 1872. Oude serie notering 
voor postfris was € 26.775. Dat is 
nu: € 26.850. Het maakt de inflatie 
niet goed. Verreweg het meeste 

maakt pas op de plaats. 
Lopen we verder door de catalo
gus, dan landen we bij de port-
zegels. Vooral de tweede emissie 
is aangevuld met prostfrisprijzen 
voor typen en tandingen. 
De noteringen van de postzegels 
op brief laten geen enkele bewe
ging zien. 
Bij het hoofdstuk FDC's kunt u als 
koper bij een handelaar de vraag 
krijgen: "wenst u de FDC van voor
in of van achterin de catalogus". 
U zult ongetwijfeld met uw ogen 
knipperen, maar het is echt geen 
slechte vraag. De FDC's hebben 
voor een klein deel namelijk een 
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andere prijsnotering voorin (bij de 
zegeluitgifte dus) en achterin (bij 
de catalogisering van de FDC's). 
Bij een aantal oudere FDC's (vanaf 
E7) verschilt de prijs, en soms nog 
veel ook. Zo kost (catalogusprijs) 
een E15 voorin € 110 en achterin 
€ 170. Vanaf E517 (2005) stopt men 
ineens met het vermelden van de 
oplage aantallen. Die zou de NVPH 
als uitgever toch moeten kennen? 
De laatste 300 pagina's van het 
ruim 860 pagina's tellende boek
werk laten helaas weinig sporen 
na bekeken te zijn, op de aanvul
ling van nieuwe uitgiften na dan. 
Wel een kleine correctie bij de 
vlinders van St. Maarten, 2012. 
In de editie 2013 werden er maar 
10 zegels geteld, terwijl het er 12 
zijn. De prijs per zegel is voor alle 
gelijk, dus dat was gemakkelijk: 
10 zegels een notering van € 25 
en bij 12 wordt dat dus € 30. Bij de 
FDC gaat het echter mis: dat stond 
goed in 2013: 2x6 zegels € 50. In 
2014 maakt men ervan 2x12 zegels 
voor € 60I Toegegeven, hogere 
wiskunde. Maar iets klopt er toch 
niet.... 
De catalogus is te koop bij de 
postzegel- en boekhandel en kost 
€29,90. 

http://www.nfvskandinavie.nl
http://kpnmail.nl
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onPostzegeTs vatvNederland en overzeese rijksdelen 
Cl Éénmalig katern: Kortebalkstempels met 12-uurs karakters 
Cl Postfris prijzen toegevoegd bij portzegels 
Cl Bijgewerkt met de nieuwe uitgaven van Nederland, 
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Cl Extra bijgevoegd: Blauwdruk nr. 11 
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DE POST IN 
NEDERLANDSINDIË 

TOT 1942 
JAN ARTS, CUIJK 

Oudheid 
In de oudheid werden al op veel 
plaatsen in de wereld boodschap
pen in geschreven vorm opgete
kend We kennen de geschriften uit 
het oude Egypte op papyrusbladen, 
de Dode Zeerollen uit Israel e d 
Ook m de Indische archipel werd al 
m de oudheid 'gecorrespondeerd' 
De teksten werden door speciale 
schriftgeleerden op bamiioebla
deren of m bamboebast geetst 
Enige exemplaren zijn nog te 
bewonderen m het Brrtish Museum 
m Londen 

voc 
In het )aar 1595 werd door de Hol
landse "Compagnie van Verre" 
een viertal schepen uitgezonden 
met de opdracht om de route naar 
Indie te vinden De gezagvoerder, 

Om inzicht te krijgen in het postwezen van Nederlands

Indië is het interessant om terug te blikken in de 

geschiedenis. Daaruit leren wij hoe belangrijk de invloed 

van Nederland op de handelsstructuur is geweest en 

daarmee samenhangend de postverbindingen aldaar. Het 

artikel is speciaal gefocust op het eiland lava, door de 

eeuwen heen het Indische centrum van handel en industrie. 

Cornells Houtman, had brieven bij 
zich om handelsovereenkomsten 
te sluiten met de heersers van Ban
tam en Jakarta Hij kwam op 15 juni 
1596 aan land bij Bantam (afb. 1) 
Een mislukte tocht, maar bij latere 
reizen kregen de Hollanders toch 

voet aan de grond en werden de 
Portugezen, die tot dan toe het 
monopolie hadden van de spece
rijenhandel, langzamerhand naar 
het tweede plan verdrongen 
In 1602 werd, als opvolger van de 
"Compagnie van Verre", de "Ver
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Afb I landing van Cornells Houtman bij Bantam 

Afb s Luitenant 
Gouverneur Raffles 

Afb 4 De Oroote Postweg hij Ambarawa 

■^ M ̂ ^^^ j 
Afb 7 Brief van Poerholingo naar Tegal met FRANCO stempel 

y, 

enigde OostIndische Compagnie", 
de V O C opgericht (afb. 2) 
Deze allereerste 'multinational' 
zou vanaf het begin van de 17e 
eeuw de handel met Indie blijven 
beheersen In een periode van 
bijna 2 eeuwen werden m Indie 
steeds meer gebieden veroverd, 
waarbij ook reeds bestaande, 
lokale postverbindingen werden 
overgenomen Het eerste echte 
postkantoor werd geopend in 
Jakarta in 1746 

Grote Postweg 
In het jaar 1800 werd de V O C 
opgeheven en vervielen alle bezit
tingen aan de Nederlandse Staat, 
in die jaren de "Bataafse Repu
bliek" (1795 tot 1805) geheten 
In 1805 werd de Bataafse Republiek 
omgevormd tot het koninkrijk 

Aß 3 Gouverneur Generaal Daendels 

Afb 6 Paardeï)koerier m Ned Indie 

Afb 8 Koning Willem I 



Holland Dit koninkrijk werd be
stuurd door een broer van keizer 
Napoleon Bonaparte van Frankrijk 
koning Lodewijk Napoleon die 
in 1807 Herman Willem Daendels 
(afb. 3) benoemde tot gouverneur 
van Nederlands-Indie 
Het grote project van Daendels al
daar was de aanleg van de groote 
postweg (afb. 4) op Java in t8o8 
Deze 1000 kilometer lange weg, 
lopend van Anjer op de westpunt 
van lava tot Panaroeka in het oos
ten, werd in een tijdsbestek van 
een jaar aangelegd door lokale 
dwangarbeiders Dit op straffe van 
de dood als niet aan de geplande 
doelstellingen werd voldaan Ener 
stierven vele duizenden van hen 
De grote postweg was feitelijk 
bedoeld om snelle troepenbewe
gingen mogelijk te maken bij de 
verdediging van Java tegen de 
Engelsen Maar de weg werd ook 
van groot belang voor het postver
voer op Java Daendels zette een 
geregelde dienst op met postkoet
sen om de post snel te vervoeren 

Prangko 
In 1811 werd Nederlands-Indie 
echter veroverd door de Britten 
en werd Thomas Stafford Raffles 
(afb. 5) benoemd tot Luitenant
gouverneur van Indie Deze veran
derde het postvervoer door naast 
de postkoetsverbmdingen een 
paardenkoeriersdienst (afb. 6) op 
te zetten met langs de routes wis-
selstations voor het verversen van 
de paarden Tegelijkertijd voerde 
hij een nieuw betalingssysteem in 
voor de postbezorging, namelijk 
betal mg voordat de post werd 
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Afb 9 Aandeel N H M uit 1914 op naam van Koningin Wilhelmina Afbio Veilmglijst van de H H M voor de verkoop van kofße uit Java 
en Brazilië 

bezorgd Als bewijs van betaling 
kreeg de brief dan het stempel 
FRANCO Het Indonesische woord 

PRANGKO (=postzegel) is hieruit 
ontstaan Het Franco stempel werd 
nog vele jaren gebruikt (ajfb. 7) 

Nederlandsch li^scbe Spoor« 

Afb 11 Kantoor van het Hoofdbestuur van de Ind sehe PTT te 
Bandoeng 

Aß a Aandeel van de Nederlandsch Indische Spoorweg-
Maatschappi/ uit 1920 

Brieven met betaling achteraf door 
de ontvanger werden voortaan 
hoger belast 

Willem I 
In 1814, bij het Verdrag van Lon
den kreeg Nederland de kolomen 
terug Tevens vond m 1814/1815 
het Wener Congres plaats Hier 
werd bepaald dat er een soeve
rein groot Nederland zou worden 
gevormd als buffer m het noorden 
tegen Frankrijk Om dit nieuwe 
Nederland te besturen werd een 
beroep gedaan op Willem Frede-
rik, de zoon van stadhouder Wil
lem V Na een ballingschap van 17 
jaar keerde Willem Frederik terug 
uit Engeland en nep zichzelf uit tot 
Koning Willem! (afb. 8) 

Willem I, de koning koopman, 
zoals hij werd genoemd richtte in 

J > * / I t 
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Afb 3 Spoonvegkaart van lava rond 192s 



Afbii Interieur van een Postrijtuig, een z g rijdend postkantoor 
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Afh 1} Youwhrief van Magelang naar Semarang uit 1867 

Afh 16 Briefkaart met bestellingsstempel NAMIDD 
Afhn TrajectSoerabajaMaosBen2 

Afb 19 Trajectstempel SoerbajaBandoeng 

1 \ ^^xc_>'^s?^i«' yZ?^'^ 

Afb iS Brief van Maos naar BanjoeBiroe met daarop Haltestempel 
MAOS 

"ïtmiL' 

h 
Afb.21 Aangetekende brief met aangegeven waarde van Tasikmalaja 

naar Weltevreden 

Afb 20 DjokjakartaStation 

1824 de Nederlandsche Handel
Maatschappij, de N.H.M, op (afb. 
9). Deze richtte zich zowel op bin
nenlandse projecten (landbouw, 
industrie e.d.) als buitenlandse, 
maar vooral op de handel met 
Indië. De N.H.M, ontwikkelde daar 
de zogenoemde cultuuronder
nemingen; grote plantages voor 
koffie, thee, tabak, suiker, kina en 
specerijen (afb. 10). 
Al deze ontwikkelingen hadden 
grote gevolgen voor Indië. Vele 
honderden Nederlanders trokken 

er naar toe. Ze gingen werken als 
ondernemer op de plantages, als 
ambtenaar bij de Indische over
heid, als militair m het KNIL. (het 
Koninklijk NederlandschIndisch 
Leger), als medicus, als zendeling 
of als technicus bij de stedenbouw, 
wegenbouw, spoorwegaanleg etc. 

Postkantoren 
De economische vooruitgang had 
vanzelfsprekend ook zijn uitwer
king op de postdienst. 
Waren er rond 1865 nog slechts 

een honderdtal postkantoren 
verspreid over geheel Indië, m 1895 
waren er al ongeveer 250 en in 
1905 was dat aantal opnieuw ruim 
verdubbeld tot 1550. En rond 1930 
alweer bijna het dubbele daarvan: 
ongeveer 950 postkantoren, 
bijpostkantoren en hulppostkan
toren, met daarnaast nog zo'n 
950 bestelhuizen. Dit immense 
kantorennet werd aangestuurd en 
gecontroleerd door het Hoofd
bestuur van de Nederlandsch
Indische P.T.T., oorspronkelijk 
gevestigd te Weltevreden, maar 

rond 1922 overgeplaatst naar 
Bandoeng (afb. 11). 

Spoorwegen 
Intussen was het vanaf 1871 op 
bescheiden schaal mogelijk om de 
post per trein te vervoeren. 
In dat jaar kwam de eerste 
spoorweg in indië tot stand: de lijn 
tussen Batavia en Weltevreden, 
een particulier initiatief van de 
NederlandschIndische Spoorweg 
Maatschappij (afb 12). 
De Staatsspoorwegen volgden al 
snel en openden in mei 1873 een 
baanvak tussen Soerabaja en 
Pasoeroean. Rond 1925 was het 
spoorwegnet enorm uitgebreid. 
Praktisch geheel Java was toen 
bereikbaar per spoor (afb. 13). 
Begrijpelijk dus, dat al vanaf ca. 
1890 door de Indische Posterijen 
op grote schaal gebruik werd ge
maakt van de snelle verbindings
mogelijkheden die de spoorlijnen 
boden. De spoorwegstations kre
gen een belangrijke functie bij de 
postverzending, terwijl daarnaast 
bij een groot aantal halteplaatsen 
de mogelijk werd geopend voor 
postbehandeling. Dit werden er in 
totaal ruim 900. 
En voor een nog snellere postaf
handeling werden zelfs vanaf 
1903 de zogenoemde spoorweg 
postkantoren (afb. 14) ingevoerd: 
speciale wagons in de trein, 
waarin tijdens de reis postzaken 
werden afgehandeld. 

Postauto's 
Vanaf ca. 1905 werden de eerste 
postauto's m gebruik genomen. 
Speciaal voor gebieden die met 
het spoor moeilijk of met bereik
baar waren, maar ook voor snel 
transport over kortere afstanden, 
zoals bijvoorbeeld van het post
kantoor naar het spoorwegstation, 
van het lokale postkantoor naar de 
bijpostkantoren. 

Al deze ontwikkelingen zien we 
terug in de poststukken, welke in 
de loop der jaren in Nederlands
Indië werden verzonden. Hierna 
worden een aantal poststukken 
getoond tussen 1865 en 1940, 
waaruit duidelijk moge blijken 
welke ontwikkeling de Indische 
posterijen doormaakten. 
Opvallend hrierbij is, dat de 
correspondenten uit de jaren 
rond 18701890 vaak Chinezen 
waren. Zij hadden zo ongeveer het 
monopolie op de binnenlandse 
detailhandel: de middenstanders 
van de 19e eeuw, Afb. 15 toont een 
Chinese vouwbrief uit 1867, op 13 
maart verzonden van Magelang 
naar Semarang. De brief werd 
gefrankeerd met 10 cent (NVPH 
nr. 1). De afstand is ongeveer 70 
kilometer, maar de brief werd wel 
dezelfde dag bezorgd. 
Afb. 7 toonde al een brief uit 1885, 
verzonden van het hulppostkan
toor Poerbolingo via Banjoemas, 
het postkantoor waaronder het 
hulppostkantoor Poerbolingo 
ressorteerde, naar Tegal. De Chi
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Afh.22. Brief met Propagandastempel voor de Postzegeltentoonstel
ling van april 1931 

Afh.23. Brief verzonden met de openingsrit van de Nachtexprestrein 
Batavia-Soerabaja 

nese afzender schreef overigens 
Tagal. Poerbolingo gebruikte een 
zogenoemd naamstempel zonder 
datum met daarnaast het stempel 
FRANCO. Te Banjoemas werd een 
dagtekeningstempel geplaatst, wat 
tevens fungeerde als doorgangs-
stempel en bovendien nog een 
zogenoemd puntstempel, ook wel 
'nummerstempel' genoemd, ter 
vernietiging van het zegelbeeld. De 
brief werd gepost op 29.12.1885. De 
aankomst was op 31.12.1885. 
Afb. 16 is een briefkaart welke 
in 1886 lokaal werd verzonden 
te Weltevreden. En zie eens: in 
de jaren tachtig van de 19e eeuw 
had men daar al drie bestellingen 
per dag: in de voormiddag, de 
namiddag en de avond. Lokaal 
was natuurlijk de postauto een 
belangrijke schakel tussen trein 
en postkantoor. En vanuit de 
postkantoren werden dan de 
postbestellers aangestuurd, die 
per rijwiel of te voet, al dan niet 
voorzien van een handkar, de 
bestellingen rond brachten. Maar 
de spoorwegverbindingen waren 
al snel van essentieel belang voor 
efficiënt postvervoer over het 
gehele eiland java. 

Spoorlijnen 
Afb. 17 laat een tweetal vierkant-
stempels zien uit 1907, welke zijn 

1.27. Het Hulppostkantoor te Kotagede 

gebruikt in het spoorwegpostkan
toor op de lijn tussen Soerabaja en 
Batavia, met halverwege de halte 
Maos. Hiervan een afbeelding 
(afb. 18) op een brief uit 1909. 
Van het spoortraject Soerabaja-
Bandoeng staat op afb. 19 een 
kortebalkstempel uit 1916 op de 
achterzijde van een brief, welke 
op 24 juli 1916 verzonden werd van 
Sepandjang naar Koedoes. 
Op afb. 20, ziet u eveneens op 
de achterzijde van een brief, met 
daarop een stationspostkantoor-
stempel van Djokjakarta. Deze 
brief werd op 7 november 1916 
verzonden van Tasikmalaja naar 
Ambarawa. 
Afb. 21 is een voorbeeld van een 
aangetekende brief met aange
geven waarde, verzonden op 6 
december 1923 van Tasikmalaja naar 
Weltevreden. Een fraaie zakelijke 
brief met een propagandastempel 
voor de postzegeltentoonstelling in 
Soerabaja van 1931. Verzonden op 
28 maart 1931 van Soerabaja naar 
Batavia-Centrum, vindt u op afb. 22. 

Nachtexpres 
Op 1 november 1936 werd op de 
spoorlijn tussen Batavia en Soera
baja de nachtexprestrein in ge

bruik genomen. Belangstellenden 
konden post meesturen met de 
openingsrit (afb. 23). Vervolgens 
werd vanaf 2 novembengsó op 
deze lijn gebruik gemaakt van het 
stempel N.E.W.- trein (afkorting 
voor Nacht Expres West, er was 
ook een stempel N.E.O.-trein). Dit 
stempel werd gebruikt in de post-
wagon van de trein ter afhande
ling van brieven op de stations van 
Batavia en Soerabaja (afb. 24). 

Tot slot is het mogelijk interes
sant om te zien hoe de Indische 
posterijen gehuisvest waren. In de 
grote steden mooie, imposante 
gebouwen (Bandoeng, afb. 25), in 
de kleinere steden toch wat min
der riant (Krawang, afb. 26) en in 
de dorpen meestal vrij armzalige 
hulpkantoren (Kotagede, afb. 27). 

Bronnen: 
Poststempels Nederlands-Indië 1864-
1950. P. Bulterman 
Poststempelcatalogus Nederlands-
Indië 1864-1942. P. Storm van Leeuwen 
Blad voor post-actieven ABN-AMRO 
"Actief" van mei 2013 
Diverse websites op het Internet. 
Poststukken en diverse foto's van 
postkantoren uit eigen collectie. 

Het 45-jarig jubileum van 
'Studiegroep ZWP' zal tijdens 
Postex 2013 (18-20 oktober) 
worden gevierd met de publi
catie van een lijvig boekwerk 
in kleur, getiteld: 

Postcensuur en kamppost in 
Nederlands-Indië 1940 -1942 
Auteurs: Piet van Putten en 
Nico de Weijer. 

ZWP is de studiegroep voor 
'Tropisch Nederland' en Au
stralasia. 
De voornaamste aandachtsge
bieden zijn: 

Nederlands-Indië 
West Nieuw-Guinea (Neder
lands Nieuw-Guinea, UNTEA, 
Irian Barat, Irian )aya, Papua) 
Indonesië 
Papoea-Nieuw-Guinea 
Australië 
Nederlandse Antillen incl. 
Aruba, Curafao, St. Maarten en 
deBES-eilanden 
Suriname 

Er zijn vier bijeenkomsten per 
jaar, met daarnaast de jaar
lijkse clubtentoonstelling. 
Op alle bijeenkomsten worden » 
veilingen gehouden met inte- ? 
ressant materiaal. | 
Het mededelingenblad ver- • 
schijnt driemaal per jaar op 
A4-formaat en geheel in kleur. 

De jaarlijkse contributie 
bedraagt € 25,- voor zowel 
binnenlandse als buitenlandse 
leden, waarbij u alle convoca
ties, veilinglijsten en mede
delingenbladen elektronisch 
ontvangt. 

Voor meer informatie kunt 
u terecht bij onze informa
tiestand op Postex of bij de 
secretaris: 

).A. Dijkstra I 
Dolderstraat 74 r 
6706 JG Wageningen ? 
j.dijkstraRocachello.nl ï 

ZWP heeft ook een website: | 
www.studiegroep-zwp.nl 
Op deze site vindt u doorver
wijzingen naar stcmpeltypen 
van o.a. Nederlands-Indië en 
Indonesië. Nieuwe vondsten 
worden direct na melding 
opgenomen. 

http://www.studiegroep-zwp.nl
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Postkantoor Vredespaleis 
In het Vredespaleis was diverse 
malen een tijdelijk postkantoor 
gevestigd voordat er eind 1949 
een permanent postkantoor werd 
geopend. Het eerste stempel Vre
despaleis werd op 13 januari 1922 
door de Munt aangemaakt. Het 
Maandblad Philatelie maakte daar 
destijds melding van (afb. 42). 
Op de aantekenstrook werd het 
kantoornummer '17' met aniline-
potlood geschreven (afb. 43). De 
meeste postkantoren m Nederland 
zijn inmiddels opgeheven maar het 
postkantoor Vredespaleis is heden 
nog in bedrijf, omdat de Carnegie 
Stichting aan PostNL betaalt om het 
open te houden. Het Vredespaleis 
ligt in de ambassadewijk van Den 
Haag zodat diverse ambassades 
hun post verzenden via dit kantoor 
(afb. 44); Uiteraard met gewone 
frankeerzegels. In tabel 2 worden 
de gelegenheidsstempels van 
het Vredespaleis opgesomd met 
de nummers volgens de 'Cata-

Er zijn zoveel interessante aspecten te noemen bij de 

Vredespaleiszegels dat dit al het derde artikel is, maar 

dit is echt het slot. Wellicht kan de lezer de edities 7/8 

en 9 van Filatelie erbij pakken, want we gaan daarnaar 

verwijzen: deel 1 bevat de afbeeldingen 1 t/m 19, en deel 

2 de afbeeldingen 20 t/m 41 en de tabellen 1 en 2. Een 

plaatje zegt meer dan duizend woorden. 

logus Van der Wart' en de typen 
aantekenstroken die erbij horen. 
In de lijst staan ook twee stempels 
'Grafelijke Zalen' (Binnenhof) die 
vaak op dienstzegels voorkomen 
(nummer 311,346). De volgende 
nummers Van der Wart mogen 
verdwijnen uit de catalogus, omdat 
het stempels zijn van het perma
nente postkantoor en niet van een 
tijdelijk bijkantoor: 313,321,337, 
340,356,364,390,393.736. Gele-

Nederland. Geduiende de Conferentie te 's-Gravenhage is in 
het Vredespaleis een tijdelijk bijkantoor der Posterijen en Tele
grafie gevestigd. Dank zij de welwillendheid van den beheerder 
van dit bijkantoor kunnen wij mededeelen dat de hier gebezigde 
stempel de nu alom in gebruik zijnde typen-raderstempel is, een 
dubbelring-dwarsbalk-stempel. In den dwarsbalk staat de datum 
en uurcijfer, in de ring 's 6RAVENHAQE-VREDESPALEIS 
met jaartal 1922 onderaan. Speciale aanteekenstrookjes zijn niet 
aanwezig, op het gewone strookje van 's-Gravenhage was met 
ani'inepotlood het nummer (17) van dit tijdelijke bijkantoor 
geplaatst. 
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genheidsstempels komen ook voor 
op de officiële dienstpost van het 
Internationaal Gerechtshof (afb. 
21,45). Tabel 3 toont de typen aan
tekenstroken (afb. R01 t/m R14). 

Let vooral op de verschillen in tekst, 
afkorting, lettertype en cijfers. 
Vanaf 1997 komen R-stroken met 
barcode in gebruik die niet meer 
specifiek zijn voor het Vredespaleis. 

Diverse stempels op 
Vredespaleiszegels 
Velafstempelmg werd ook gedaan 
met stempels 'Hoofdbestuur PTT' 
(afb. 46) en 'Haarlem Controle 
Postwaarden' (afb. 47,48), maar 
wat doet het stempel Paramaribo 
op deze zegel (afb. 49)? Als de cor
respondentie van het Gerechtshof 
in de brievenbus werd geworpen, 
dan kwam er een machinale af
stempeling op de dienstzegel (afb. 
50). Velafstempeling altijd met 
een hoekstempel? Nee ook halve 
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Stempels komen voor (afb. 51) Ten 
slotte vermelden we dat de Filate

listische Dienst in de periode 1948

1954 allerlei verzamelbladen liet 
maken, m dit geval met de vroegst 
bekende datum (1691953) van de 
aanvullmgswaarden (afb. 52) 

Juridische Hoofdstad 
Wat de Eiffeltoren is voor Parijs, dat 
IS het Vredespaleis voor Den Haag, 
het IS een beeldbepalend gebouw 
voor de stad Den Haag is trots op 
het Vredespaleis en de stad affi

cheert zich als juridische hoofdstad 
van de wereld Het Vredespaleis is 
heel vaak afgebeeld op ansicht

kaarten en er is zelfs een miniatuur 
Vredespaleis m Madurodam Er 
zijn door diverse landen zegels 
en stempels uitgegeven waar het 
Vredespaleis op staat De beperkte 
ruimte van dit artikel staat niet toe 
hier een compleet overzicht van te 
geven, slechts een enkel voorbeeld 
(afb. 5355) 

Bronnen 
• Website Vredespaleis nl (bevat 

veel informatie, onder andere over 
bezoektijden evenementen rond het 
100 jarig bestaan, wat is het verschil 
tussen het Gerechtshof en het Hof van 
Arbitrage) 

• Maandblad Philatelie juli 1922 biz 112 
• Reclamestempels en Gelegenheids

m n^ ifltmnlKIÉftl 
51 

stempels door FW van der Wart (1985) 
• Met dank aan Mevr Spiekman van het 

Museum voor Communicatie voor hulp 
bij hef leveren van gegevens voor dit 
artikel 
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FILATELISTISCHE EVENEMENTEN 

622 

Opgaven voor deze rubriek 
in het decembernummer 
2013 (verschijnt 5 december 
2013) moeten uiterlijk op 1 
november 2013 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
e-mail: hillesum(Sfilatelist.com 
Per e-mail heeft de 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 organisatoren 
te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

18,19,20 oktober: 
Apeldoorn. Postex 2013, 
Americahal, Laan van Erica 
50, vr, za: 10.00-17.00 uur; zo 
10.00-16.00 uur. 
www.postex.nl 
Breda. BOfilex 2013. Onze 
Lieve Vrouwelyceum, Paul 
Windhausenweg 11, vr.16.00-
20.00 uur, za.10.00-17.00 
uur, zo.11.00-15.30 uur. 
www.pvbreda.nl 

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

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

De tijd dat we voor een postzegelruilbeurs naar een rokerig cafézaaltje 
gingen ligt achter ons. Tegenwoordig is het vaak een moderne sporthal. 

30 november /1 december: 
Ven\o. Ltmphilex 42. 
Tentoonstelling cat. 2/3. acti-
viteitencentrum Zalzershaof, 
Zalzerskampweg 64,5926 PL 
te Hout-Blerick (bij Venio). 
11:00-18:00 uur/io:oo-i7:oo 
uur, www.philavenlo.nl 

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

15 december: 
Koog a/d Zaan, Linden-
boomzaal, Raadhuisstraat 57, 
10.00-17.00 uur. 75 jaar be
staan De Posthoorn Zaanstad. 
jubileum tentoonstelling, 
van specials van de leden 

27-28 december: 
Barneveld. Elndejaarsbeurs/ 
Stamptales, Veluwehal, 
Nieuwe Markt 6,10.00-17.00 
uur. T: 055-3558600. orga-
nisatie@eindejaarsbeurs.nl. 
www.eindejaarsbeurs.nl 

2014 
1-2 februari: 
Hilversum. Filateliebeurs, 
Dudok Arena, Arena 303, za. 
10.00-17.00 uur, zo. 10.30-
16.30 uur. 
www.filateliebeurs.nl 

18-19 april: 
Gouda. De Brievenbeurs, 
Filamania, OoldaCarta. 
Sporthallen "De Mammoet", 
Calslaan 101, vr. 10.30-17.00 
uur, za. 10.00-16.00 uur. 
info@brievenbeurs.com 
www.brievenbeurs.com 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

5 oktober: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13.00-16.00 uur. 
T: 0229-582544. 
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. T:o529-432746 
Lisse. t Poelhuys, Vivaldis-
traat 4,10.00-15.30 uur. 
T: 06-21485476 
dickschopman@gmail.com 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13.00-16.00 
uur. T: 0162 432738. 
ceespijpers@casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc. Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10.00-15.00 
uur. T: 0297-525556. 
Waalwijk. Buurthuis :De 
Bloemenoord", 09.00-13.00 
uur. T: 0416-337982 

6 oktober: 
Heemskerk. 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-
melpennmckstraat 14. 
T: 0113-228562 
ecm@zeelandnet.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. 
T: 0416 37 9919 
Gouda. Bernhardflathof-
zaal Zorgcentrum, Koningin 
Wilhelminaweg 400,12.30-
16.30 uur. T: 0182-374230 of 
06-11837028 
Hoofddorp. ANBO-Gebouw 
"Deleugdvan 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 
secretarisvpm@gmail.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. 
T: 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. 
secretaris@noviopost.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.postzegelverenigin-
gaalsmeer.nl 
Amstelveen. 'Go Centrum', 
Schokland 14,10.00-17.00 
uur, frits.nagel@hetnet.nl 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravellijn 55,10.00-
16.00 uur. T: 055-3558600. 
organisatie@emdejaarsbeurs. 
nl, www.e1ndejaar5beurs.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. 
)andezwijger@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 
lzirkzee@ziggo.nl 
Tiel. AVGN-Gebouw, Schee-
ringlaan 4a, 13.00-16.30 uur. 
T: 06-12670455. 
www.postzegelclubtiel.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 

21 oktober: 
Deventer. Wijkgebouw Van 
Vlotenlaan 85,19.00-22.00 
uur www.deventerpostzegel-
vereniging.nl 

26 oktober: 
Alphen a/d Rijn, Maranat-
hakerk, Raadhuisstraat 82, 
10.00-16.00 uur. 
T: 0182-395103. 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35, to.00-16.00 
uur. T: 06-54741761. 
Brielle. "Zalencentrum" 
Langestraat 76,13.00-16.00 
uur. T: 0181-415640. 
halooverbeek@hotmail.com 
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. 
Mijdrecht, De Meijert, 
Dr.j.v.d.Haarlaan 6,09.30 
-13.00 uur. T: 0297-289322. 
www.verzamelaarsrondeve-
nen.nl 
Nieuw-Roden, 't Dörpshuus 
Nij-Roon, Roderweg 86,10.00 
-16.30 uur. secretaris@filate-
listenrodenleek.nl 
Roermond. Wijkhuis Tege-
larijveld. Schepen van Her-
tefeltstraat 26a, 10.00-13.00 
uur. T: 0475-321179. 
Rotterdam. Wijkgebouw 
"De Larenkamp", Slinge 303, 
to.00-16.00 uur. 
T: 06-29161783. 
Zwolle, jubal. Geert Groot
estraat 1,10.00-15.00 uur. 
T: 038-4539140. 

27 oktober: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6,09.00-
12.00 uur. T: 0227-542286. 
Boskoop. Maranathakerk, 
Raadhuisstraat 84,10.00-
16.00 uur. T: 0182-395103. 
louwerse5i@kpnmail.nl. 
Echt. Café "De weegbrug", 
Stams Loperweg 10, Echt 
9.30-12.00 uur. 
hotterbeekx@hetnet.nl 
Heemstede. "Vasca de Lui
fel", Herenweg 96,11.00-15.30 
uur. T: 023-5334252. 
Huissen. Cultureel centrum 
'D Brink', Brink 8,10.00-15.00 
uur. T: 026-3271979. 
Schagen. De Blokhut, Loet 

1 10,9.30 uur tot 12.30 uur. 
I nelboersen@planet.nl 

Veldhoven. Locatie: D'Ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 
09.30-12.30 uur. postzegel-
beursveldhoven@upcmail.nl 
Waalre, 't Hazzo, Trollluslaan 
7,10.00-16.00 uur. 
T: 030-6063944. 

28 oktober: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,19:00-22:00 
uur. T: 024-3584332. 
secretaris@noviopost.nl 
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12 november: 
'sHertogenbosch. 
Verzamelruilbeurs 'Zoete 
Lieve Gerritje', Maaspoort, 
Marathonloop i, 10.0017.00 / 
10.0015.00 uur. 
www.hertoapostevent.nl 

2 november: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13.0016.00 uur. 
T: 0229582544. 
Ede. Taborkerk "Ons Huis", 
Prinsesselaan 8,10.0017.00 
uur. T: 0318 623649. 
www.deglobeede.nl 
Hendrik Ido Ambacht. San

dino. Reeweg 79,12.0016.00 
uur. 7:0786814441. 
Lisse. t Poelhuys, Vivaldis

traat 4,10.0015.30 uur. 
T: 0621485476. 
dickschopmancagmail.com 
Meppel. Kerkelijk centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10.00

15.00 uur. 7:0529432746 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bioemenhof 2,13.0016.00 
uur. 7:0162 432738. 
ceespijpers@casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl 
Spijkenisse. Partycentrum 
Molenaar, Slauerhoffstraat 4, 
10.0015 .00 uur. 
7:0181616995. 
malievOplanet.nl 
Uithoorn. Wkc. Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10.0015.00 
uur. 1:0297525556. 
Vlissingen. Majoraat, Van 
Hogendorpweg 58a, 10.00

17.00 uur. 7:0118 464109. 
wil!embroeke(5>hotmail.com 
Waalwijk. Buurthuis :De 
Bloemenoord", 09.0013.00 
uur. T: 0416337982. 

3 november: 
Nunspeet. Ver. Geb. de 
Wheme, Ds. De Bouterlaan 5, 
13.1516.15 uur. T: 0341256163. 
Obdam. Ver. Gebouw De 
Brink, Dorpsstraat 1535, 
09.0012.00 uur. 
T: 0226452047. 
Winterswijk. 7heater "De 
Storm", Haitsma Mulierweg 11, 
10.0016.00 uur. 
T: 0543512024. 

8 november: 
RotterdamOmmoord, "Ro

meijnshof", 11.001700 uur. 
7:0104762424. 

9 november: 
Dronten. Kerkcentrum Open 
Hof, De Zuid 2, (t/o bussta

tion), 13.3016.30 uur. 
7: 0321318934. 
Elshout. Gebouw 't Rad, 
Kerkstraat 39,10.0013.00 
uur. 7:0416379919. 
Emmeloord. Multi Func

tioneel Centum, Corn. 
Dirkzplem 10,10.0016.00 uur 
.7:0527615628. 
ianenwytske(a)online.nl 
Gouda. Bernhardflathof

zaal Zorgcentrum, Koningin 
Wilhelminaweg 400,12.30

16.30 uur. 7:0182374230 of 
0611837028. 
Hoofddorp. ANBOGebouw 
"De Jeugd van Gisteren", 
Beemsterstraat 4,10.0016.00 
uur. 7: 0654741761. 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12.0016.00 uur. 
7:0227542286. 

Leusden. De Til, Hamersveld

seweg 30,13.0016.30 uur. 
7:0334943220. 
Maassluis. Zalencentrum )o

ningshof, Uiverlaan 20,12.00

16.00 uur. 7:0105916747. 
secretarisvpm@gmail.com 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8,09.30

15.30 uur. T: 0318517569. 
deglobevndaal(5)live.nl 
Voorschoten. Sporthal De 
Vliethorst, Burg, van der 
Haarplein9,ioi6uur. 
7:0505033926. 

Bilthoven. Oost Europa ver

eniging, 'Vogelnest', Beslaan 
1,10.0016.00 uur. 
7:0346572593 (na 19.00 uur). 
Boskoop. "In de Stek", Put

telaan 148,13.0017.00 uur. 
T: 0182616946. 
jandezwiiger(5)telfort.nl 
Mijdrecht, De Meijert, 
Dr.J.v.d.Haarlaan 6,09.30 
13.00 uur. 7:0297289322. 
www.verzamelaarsrondeve

nen.nl 

op heel wat beurzen is er ruimte en aandacht voor de jeugd. 

Zeist. Christelijk College Zeist, 
Graaf Adolflaan 4 ,10 .00 

15.30 uur. T: 0306300776. 
www.primazegel.nl 

10 november: 
AnnaPaulowna, Ontm. 
Centr. Veerburg, Sportlaan 21, 
09.3013.00 uur. 
T: 0224223029. 
Boxtel. Gemeenschapshuis 
De Walnoot, Reginahof 1, 
10.0013.00 uur. 
7:0411673485. 

i Haarlem. Van der Valk 
HaarlemZuid, 7oekanweg 2, 
10.0016.00 uur. 
7:0306063944. 
Venlo. Zalencomplex Limi

anZ. Kaldenkerkerwegi82b, 
10.0013.00 uur. 
7:0773820064. 
Wijchen, De Globe, Brede 
school Het Noorderlicht, Roer

dompstraat 76,10.0013.00 
uur. 7:0246413608 of 024

6413355. 

16 november: 
Aalsmeer. Het Parochiehuis, 
Gerberastraat 6,09.30

15.00 uur. 7:0297343885. 
wv/w.postzegelverenigin

gaalsmeer.nl 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravellijn 55,10.00

16.00 uur. T: 0553558600. 
organisatie(5)eindejaarsbeurs.nl. 
v/ww.einde|aarsbeurs.nl 

Schoonhoven. Verenigings

huis De Zilverstad, Nieuwe 
Singel 39,13.0016.00 uur. 
7:0172216239. 
Veldhoven. Dorpshuis D'n 
Bond, Rapportstraat 29, 
10.0016.00 uur. 
7:040253651. secretarisp

cgv(5)onsbrabantnet.nl 
Woudenberg. Cultureel Cen

trum De Camp, De Bosrand 15, 
13.0016.30 uur. 
7: 0332863510. 

17 november: 
Den Haag. Van der Valk Den 
Haag  Wassenaar, Zijdeweg 
54,10.0016.00 uur. 
7:0306063944. 
Hengelo. Hotel Van der Valk, 
Bornseweg 400,09.3016 uur. 
7:0505033926. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,09.0012.00 
uur. 7:0224298416. 
VegelZuid. Wijkgebouw 'De 
Golfstroom', Diemenstraat ia, 
09.3012.30 uur. 
7:0413367786. 
www.verzamelbeursveghel.nl 

18 november: 
Deventer. Wijkgebouw Van 
Vlotenlaan 85,19.0022.00 
uur www.deventerpostzegel

vereniaina.nl 

19 november: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,13:3016:00 
uur. 7:0243584332. 
secretaris(anoviopost.nl 

21 november: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33. Vanaf 19.00 uur. 
7:0455415088. 

23 november: 
Brielle. "Zalencentrum" 
Langestraat 76,13.0016.00 
uur. 7:0181415640. 
halooverbeek@hotmail.com 
Huizen. Zenderkerk, Bor

neolaan 30,10.00 17.00 uur. 
7:0355387550. 
Dordrecht. Dordtse Postja

ger. De Gravenhorst Dubbel

dam, Vijverlaan 1002,10.00

16.00 uur. 7:0786140706. 
Kloetinge. Amicitia, Schim

melpenninckstraat 14,10.00

17.00 uur. 7:0113228562. 
ecm@zeelandnet.nl 

24 november: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6,09 .00

12.00 uur. T: 0227542286. 
Diemen. Clubhuis De Schakel, 
Burg. Bickerstr. 46A, 10.00

16.00 uur. 7:0206942002. 
Echt. Café "De weegbrug", 
Stams Loperweg 10, Echt 
9.3012.00 uur. 
hotterbeekx@hetnet.nl 
EttenLeur. Nieuwe Nobelaer, 
Anna van Berchemlaan 2, 
10.0017.00 uur. bestuur@ 
filawb.nl www.filawb.nl 
Huissen. Cultureel centrum 
'D Brink', Brink 8,10.0015.00 
uur. 7:0263271979. 
Veldhoven. Locatie: D'Ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 
09.3012.30 uur. postzegel

beursveldhoven@upcmail.nl 
Weert, Scholengemeenschap 
Philips van Home, Werta

straat 1,09.3015.30 uur. 
7:0495  541666. 
www.filatelicaweert.nl 
postzegelclub@home.nl 

25 november: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,19:0022:00 
uur. 7:0243584332. 
secretaris@noviopost.nl 

30 november. 
Bodegraven. Complex 
Rijngaarde, Rijngaarde 1, 
10.0014.30 uur. 
7:0653260579/13536015 
De Meem, Cultureel Centrum 
De Schalm, Oranjelaan 10 van 
9.00 tot 12.00 uur. 
7:0630690519. 
www.pf68.nl 
Reeuwijk. USA en Canada 
filatelie. De Brug, Dunantlaan 
1,10.0015.00 uur. 
7:0625240316. 
Roermond. Wijkhuis 7ege

larijveld. Schepen van Her

tefeltstraat 26a, 10.0013.00 
uur. 7:0475321179. 
Rozenburg (ZH), Zaal 
Adventskerk, Laan van Nieuw 
Blankenburg 5,10.0016.00 
uur. 7:0181214224. 

Steenwijk. De Meenthe (t/o 
station). Stationsweg 1,10.00

15.00 uur. 7:0521515835. 
www.filatellstenverenigjngijs

selham.nl 
Zwolle. Jubal, Geert Groot

estraat 1,10.0015.00 uur. 
7: 0384539140. 

1 december: 
Nunspeet. Ver. Geb. de 
Wheme, Ds. De Bouterlaan 5, 
13.1516.15 uur. 7:0341256163. 
Obdam. Ver. Gebouw De 
Brink, Dorpsstraat 1535, 
09.0012.00 uur. 
7:0226452047. 

7 december: 
De Weere. 7heresiahuis, 
Vekenweg 2,13.0016.00 uur. 
T: 0229582544. 
Hendrik Ido Ambacht. San

dino. Reeweg 79,12.0016.00 
uur. 7:0786814441. 
Lisse. t Poelhuys, Vivaldis

traat 4,10.0015.30 uur. 
7:0621485476. 
dickschopman@gmail.com 
Meppel. Kerkelijk centrum 
7rias, Groenmarkt 6,10.00

15.00 uur. 7:0529432746 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bioemenhof 2,13.0016.00 
uur. 7:0162432738. 
ceespijpers@casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc. Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10.0015.00 
uur. 7:0297525556. 
Waalwijk. Buurthuis :De 
Bloemenoord", 09.0013.00 
uur. 7:0416337982. 

8 december: 
AnnaPaulowna, Ontm. 
Centr. Veerburg, Sportlaan 21, 
09.3013.00 uur. 
7:0224223029. 
Boxtel. Gemeenschapshuis 
De Walnoot, Reginahof 1, 
10.0013.00 uur. 
7:0411673485. 

VEILINGEN 
3 , 4 , 5 oktober: 
Amstelveen. Veiling 
Cormphila. 7:0206249740. 
www.corinphila.nl 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 
2518 AD 's Gravenhage 
7:0703307500 
Infolijn: 0703307575 
www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag 1017 uur, zaterdag, 
zondag en feestdagen 1217 
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. 
Onderzoeksdag: (donderdag) 
10 oktober. Als u materiaal 
wilt bestuderen, neem dan 
contact op met Monique 
Erkelens (7:0703307567). 
De museumbibliotheek is 
toegankelijk na telefonische 
afspraak: mevr. Spiekman 
(7:0703307570, 's morgens). 

I 
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Samenstelling: 
WalterMA.de Rooi) 
Postbus 1051,5140 CB Waalwijk 

Australië 
Boerenbedrijf 
Van de in 2012 verschenen 
boekjes met 60-centzegels 
waarop aspecten van het 
Australische boerenbedrijf 
staan afgebeeld, zijn in 
juni herdrukken versche
nen. Zowel van het boekje 
met tien als dat met twin
tig zegels. De herdrukken 
zijn herkenbaar aan het 
gestileerde koalabeertje 
linksonder. 

1 ^ 1 ^ 
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Het koalabeertje linksonder geeft 
aan dat het een eerste herdruk 

betreft 

Baby George 
Ergens in augustus kwam 
de Australische post met 
een 60-centzegel Birth 
of a Prince. Afgebeeld 
zijn het gelukkige paar 
met hun pasgeborene. De 
zegel is ook per tien in een 
boekje te koop (en voor 
royalisten in een cheque
book van twintig boekjes). 
Een uitgiftedatum is niet 
verstrekt. Zowel op het 
velletje als op de speciale 
envelop staat alleen de 
geboortedatum: 22 juli 
2013. 

Pluimvee in Australië 
Met kippen, ganzen en 
kalkoenen trokken Euro
peanen naar dit verre we
relddeel, zodat pluimvee 
er al snel deel uitmaakte 
van de bewoonde wereld. 
Een viertal typisch Austra
lisch pluimvee, waaronder 
de ook m Nederland ge-
^oVXeAustralorp, is -met 
hun broedsels- te zien op 
een viertal op 3 september 

verschenen postzegels: 
drie 60-centzegels plus 
een minivelletje van $ 1.80. 
De zegels zijn ook in boek
jes uitgegeven: een boekje 
met tienmaal dzAustra-
lorp en een prestigeboekje 
($ 12.95) TTiet meermalen 
alle zegels en uitgebreide 
informatie over kippen 
en ander gevogelte. Een 
chequebook van het eerste 
boekje (twintigmaal 
$ 6.00) ontbreekt niet. 

Het tijdperk van de dino
saurussen 
Voor de 'maand van de 
postzegel' kiest de post 
gewoonlijk een interessant 
motief. Men probeert hier
mee ook de jeugd aan zich 
te binden. Het is dit jaar 
geen onaardige gedachte 
geweest de verzamelaar 
mee terug te voeren naar 
het tijdperk van de dino
saurussen, zo'n 145 tot 65 
miljoen jaar geleden. 
Uitgangspunt is een serie 
postzegels van zes stuks, 
alle van 60c. Ze versche
nen op 26 september en 
zijn ook in boekjesvorm 
verkrijgbaar. Drie maar 
liefst: één met tien zegels 
($ 6.00), één met twintig 
($ 12.00) en een prestige
boekje ($ 12.95). 
Voor de fanaten: de boek
jes van tien en twintig zijn 
ook nog eens te koop in 
chequebooks van twintig 
boekjes. 

Het Australische prestigeboekje 
met prehistorische dieren uit het 

Krijt 

Historische 
spoorwegstations 
Eind negentiende en 
begin twintigste eeuw 
speelden railverbindin
gen een belangrijke rol 
in het openleggen van 
het continent. Er hoorden 
soms indrukwekkende 

stationsgebouwen bij. Zo 
beschreef de Amerikaanse 
schrijver Mark Twain -op 
bezoek in Maryborough-
het complex als een 
station met een stad. 
Vier 60-centzegels tonen 
enkele imposante voor
beelden: Maryborough, 
Victoria (1895), Quorn, 
South Australia (1916), Hay, 
NSW (1882) en Normanton, 
Queensland (1889). De 
zegels zijn ook m een vel
letje van tien m een boekje 
beschikbaar. En in een 
chequebook. 

China 
Kikkervisjes 
Het 49e postzegelboekje 
van China na 1980 bevat 
postzegels met afbeel
dingen van kikkervisjes, 
of zoals wij die vroeger 
noemden, dikkopjes. Het 
boekje verscheen op 1 juli 
en bevat één zegel van 80 
en vier van 120 fen. 

10 TIMBRES-POSTE \ 
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A VALIDITÉ PERMANENTE | 
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De herdruk maakt reclame voor de webwinkel van de post 

Twee van de vier zegels 
zijn per tien ook in een 
boekje verkrijgbaar: de 
6.00 kr en de 8.00 kr. 

Finland 
Postcrossing 
Naar verluidt neemt het 
aar\U\ postcrossers hand 
over hand toe: mensen 
(niet perse verzamelaars) 
die elkaar ansichtkaar-

Handig voor de verzamelaar op alle moderne Chinese reguliere boekjes 
staat het nummer op de kaft Hier nummer 49 

Denemarken 
Hans-Christian Andersen 
in China 
De sprookjes van Andersen 
zijn ook in China, ietwat aan
gepast, erg populair. Vorig 
jaar al gaf de Deense post 
een serie Andersen-postze-
gels uit, vormgegeven door 
een Chinese kunstenaar. 
Op 2 september volgde een 
tweede serie. Vier sprookjes 
staan dit jaar centraal: 6.00 
kr, de tondeldoos (voorloper 
van de lucifer); 8.00 kr, de 
vliegende koffer; 12.50 kr, 
het liefdespaar en 14.50 kr, 
het meisje met de zwavel
stokjes. 

ten toesturen. Het werkt 
via een website (www. 
postcrossing.com) waarop 
426.000 geregistreerde 
gebruikers uit 214 landen 
staan. Het basisidee is 
dat iedere deelnemers na 
het sturen van een kaart 
tenminste één kaart terug 
ontvangt van een wille
keurige deelnemer uit wie 
weet welk land. 
De Finse post hielp de 
postcrosser door op 9 
september met een boekje 
te komen waarin zich vier 
eersteklas zegels (85c) plus 
een zestal priority-stickers 
bevinden. Er zijn -door de 

De soldaat, de heks en de holle boom uit het sprookje van de tondeldoos 

Nederlandse drukker En
schedé- 400.000 boekjes 
vervaardigd. 

Kleurrijke 
zegels gaan 
de wereld 
rond 

Frankrijk 
Marianne 
BIJ de nieuwe op 16 juli 
verschenen permanente 
seueMarianne et lajeu-
nesse behoorde een zestal 
boekjes. Ik meldde ze in 
het vorige nummer. Eén 
daarvan, het automaat
boekje met twee strips van 
elk vijf zegels, kende eind 
augustus al een herdruk. 
Het betreft het boekje 
met de rode zegel zonder 
waarde-aanduiding (63c, 
binnenland tot 20 gram). 

Erfgoed 
In de reeks La France 
comme j'aime -gestart m 
2009- kwam de post op 9 
september met een nieuw 
mini postzegelboekje op 
de proppen. 
Het boekje bevat twaalf 
groene zegels (58c) en 
toont m een soort 'Tour de 
France' fraaie voorbeelden 
van architectonische, cul
turele en archeologische 
hoogstandjes. Enkele voor
beelden zijn de villa van 
de gebroeders Lumière 
te Lyon, het kasteel van 
Carrouges en de steenpa-
tronen van Carnac. 
De zegels zitten per vier 
opeen velletje. Prijs 
van het boekje is €6.96. 
Behalve postzegels bevat 
het boekje tien velletjes 
met allerhande informatie, 
advertenties en coupons. 

Gotische kunst 
Met op de kaft een afbeel
ding van het kasteel en 

http://WalterMA.de
http://postcrossing.com


de SainteChapelle van 
Vincennes bevinden zich 
in het boekje twaalf zegels 
(normaal tarief, 63c) met 
Franse kunstwerken uit 
de Gotiek. Het betreft 
vooral fragmenten van 
schilderingen en details 
van plastieken. Ook in 2011 
kreeg kunst uit de gotiek 
al een plaats in een postze
gelboekje. 

8 mei, 52C, 150 jaar Rode 
Kruis, 
14 mei, 70c, Franz West 
19472012, 
24 mei, 62c, Siidsteiermark, 
6 juni, 62c, 25 jaar Kanker
onderzoek St. Anna, 
21 juni, 62c, 20 ]aai Fair
trade Oostenrijk, 
27 juni, 6'2C, moderne 
kunst: Richard GerstI (zelf
portret). 

Gotische kunst m Frankrijk 

Dag van de Postzegel 
Het boekje ter gelegenheid 
van de jaarlijkse'Dag van 
de Postzegel' verschijnt op 
14 oktober. 

Oekraïne 
Postvoertuigen 
De twee Europazegels van 
Oekraïne verschenen dit 
jaar op 29 mei. Te zien zijn 
een Moskvich400 (1953, 
personenauto van de post) 
en een gloednieuwe truck 
met oplegger MAZ5440). 
Beide zegels, in de waarde 
van 4.00 en 5.60 G, zijn 
ook verkrijgbaar in een 
boekje. Met een beschei
den oplage: 14.500. 

De Moskvich400 staat ook op de 
voorzijde van het boekje 

Oostenrijk 
Sondermarkensets 
Gedurende de maanden 
meien juni is er weer 
een achttal 5onrfermflr
;èen5et5 verschenen. 
Gelegenheidszegels per 
vier verpakt in zakjes. Niet 
precies boekjes dus, maar 
er wel veel gelijkenis mee 
vertonend. De setjes zijn 
niet bij de filatelistische 
dienst verkrijgbaar en 
een speurtochtje langs 
kantoren is onontbeerlijk 
om een compleet overzicht 
te krijgen. 
Het gaat steeds om zegels 
van 62c (post binnenland) 
en 70c (buitenland). Het 
gaat om de volgende 
uitgiften: 
4 mei, 62c, eeuwfeest 
raderboot 'Hohentwiel', 
j mei, 70c, 50e verjaar
dag Openluchtmuseum 
Stübung, 

' t§7Post 
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so JAHRE OutrralchiBchra j 
Frelllohlmut̂ m Stüblna 

östsrretóh «. 

50 Jahre 
Freilichtmuseum Stubing 

SO jaar Openluchtmuseum 
Stubung 

Polynesië 
Vrouwen van Polynesië 
Frans Polynesië wordt 
door velen onmiddel
lijk geassocieerd met 
mooie, bloemom kranste 
vrouwen. Vahines worden 
ze er genoemd. Het is zo'n 
beetje de mythe van de 
eilanden. De schilder Paul 
Gauguin heeft er talloze 
vereeuwigd. 
Op 18 september gaf de 
post er een boekje uit 
met een zestal moderne 
vahines, om te laten 
zien dat de authentieke, 
natuurlijke charme er nog 
onverminderd aanwezig is. 
Het boekje bevat zes post
zegels van loof. De oplage 
bedraagt 25.000 boekjes. 

Rusland 
Stadswapens 
Al enkele jaren geeft de 
Russische post perma
nente zegels uit met 
stadswapens. Deze zegels 
zijn ook steeds in boekjes 
van tien en twintig stuks 
verkrijgbaar. 
Op 18 juni verschenen 
zegels met wapens van 

xsc^ ^ 
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Boekje met twintigmaal het 
wapenzegel van Kazan 

Alexandrov (een kleine 
circa 60.000 inwo
ners door toeristen veel 
bezochte stad nabij Mos
kou) en Kazan (een stad 
met meer dan een miljoen 
inwoners in het oosten van 
Europees Rusland, aan de 
oevers van de Wolga). Het 
gaat om waarden van lor 
en I4.25r. 

isoe verjaardag Obukhov 
Plant 
Obukhov Plant, een fabriek 
voor zware machines in 
SintPetersburg, bestaat 150 
jaar. In deze fabriek worden 
onder meer luchtafweer
systemen vervaardigd. 
Omdat Rusland ook postaal 
graag zijn militaire capaci
teiten showt, was dat op 26 
maart al aanleiding voor een 
speciale postzegel van tsR. 
Daarop staat de afweerraket 
C400 Triumph afgebeeld. 
Op 23 juli kwam deze zegel 
ook beschikbaar in een 
boekje. 

De C400 Triumph met op de 
achtergrond de Obukhov Plant 

fabrieken 

Taiwan 
Borduurkunst 
Om de pracht van oud 
Chinees borduurwerk 
uit de Qing dynastie te 
promoten, gaf de post 
van Taiwan op 20 maart 
een vijftal zegels plus 
een souvenirvelletje uit 
met daarop een draperie 
versierd met een verzame
ling aan vogels en planten 
(onder meer een pauw, 
kraanvogel, ijsvogel, or
chideeën, lotusbloemen). 
De vijf zegelselk van 
NT$ 10 blijken ook in een 
boekje uitgegeven te zijn. 
Helemaal uitgevouwen, 
met kaft en al, is het bijna 
i'/z meter lang. 

. . ^ _ _ 
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chinese borduurkunst 

Wallis et Futuna 
Mini Spelen 
In het Franse overzeese 
gebiedsdeel Wallis en 
Futuna vonden van 2 tot en 
met 12 september de 'mini
spelen 2013' van de Pacific 
plaats. Sporters van 21 
eilanden uit de Grote Oce
aan namen eraan deel. De 
post van Wallis et Futuna 
vierde dit op 2 september 
met de uitgifte van een 
speciaal postzegelboekje. 
Het bevat acht postzegels 
van 85f. 
Wallis et Futuna gaf in 2005 
en 2006 al eerder boekjes 
uit. Het nu verschenen 
boekje is nummer 5. 

Zweden 
Dartele jonkies 
Speelse jonge diertjes 
zijn te vinden op een op 
22 augustus verschenen 
postzegelserie: kalfje, 
lammetje, eendjes, geitjes 
en varkentjes. Ook de 
belettering van BREV(= 
6 kronen, het tarief voor 
brieven binnenland) is 
wat speels aangebracht. 
De zegels zijn alleen in 
boekjes verkrijgbaar. De 
inhoud ervan iDestaat uit 
twee series. 

longe dieren op Zweedse post
zegels 

Dahlia's 
Tien kleurrijke postze
gels voor herfstgroeten 
vormen de inhoud van een 
eveneens op 22 augustus 
verschenen boekje. Vier 
soorten dahlia's worden 
erop afgebeeld, waarbij 
opgemerkt moet worden 
dat de naam van deze po
pulaire bloem is afgeleid 
van de Zweedse botanist 
Andreas Dahl. De waarde
aanduiding geschiedt 
door de vermelding 'brev' 
(6 kronen). 

«1 
«I 

Dahlia's 

Zwitserland 
Smurfen 
Het woord'smurf'(in 
het Duits'Schiümpfe') 
werd in 1958 voor het 
eerst gebruikt door de 
Belgische striptekenaar 
Peyo (Pierre Culliford). Niet 
lang daarna verscheen 
het blauwe mannetje als 
bijfiguur in het stripblad 
Spirou. Sindsdien waren 
de smurfen niet meer te 
stoppen en kwamen er 
meer dan dertig stripboe
ken, tvseries en zelfs een 
3Dfilm. 
De Zwitserse post kwam 
op 5 september met een 
smurfenboekje met tien 
postzegels van elk ifr: 
vijfmaal het motief 'kus' en 
vijfmaal 'papa Smurf'. 
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Het Zwitserse smurfenboekje 
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In deze rubriek worden 
zegels vermeld van landen 
die - voor zover dat valt na 
te gaan - zijn aangesloten bij 
de Wereldpostunie (UPU). In 
enkele gevallen worden ook 
niet-UPU-landen vermeld. 
bi|voorbeeld als hun uitgiften 
als normale emissies m 
de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (zoals Michel 
en Yvert) worden vermeld 

Als bij een zegel geen om
schrijving wordt gegeven dan 
IS de zegel (of de omschrij
ving ervan) nog met door de 
samensteller van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ALAND 
8-ii-'i3. Kerst. Gezamenlijke 
uitgifte met Vaticaan. 
€0.65, |ulpost(€ 0.65). 
Fresco's van Pinturicchio 
(ca.1454-1513) resp. Maria 
en Jezus, aanbidding door 
de Drie Wijzen met )ezus en 
Maria 

tlland Ju! 

ALBANIË 
5-5-'i3.100 jaar Albanese 
postzegels. 
120,150 L. (samenhangend). 
Resp. brief met stempel, 
stempel. 

ALDERNEY 
3i-7-'i2.70e sterfdag Beatrix 
Potter (1866-1943). 
40,53. 55,63.71.79 p. Britse 
schrijfster en illustratrice 
met resp. hond en wegwijzer, 
eend, muizen, hond, kat, 
haan en boerderijschuur. Ook 
velletje met de zegels. 

C O ALDERNEY ^ ' 
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Samenstelling: 
ArieNoorlandADP 
Postbus 21331,3001 AH Rotterdam 

ANDORRA SPAANS 
'6"9"'i3- Penvrienden. 
Blok €2.72. Kinderen in 
schoolbanken schrijven brie
ven, jongen bij brievenbus. 

5-9-'13. Dag van de Postze
gel, stoomlocomotief. 
€ 0.58*0.27. Stoomlocomo
tief Saxonia. 

BOSNIË-HERZEGOVINA. 
29-7-'i3. Wereldkampioen
schap paragliding. 
Blok 1.50 KM. Paragliders. 

5-9-'i3. Heidelberg pano
rama. 
Tweemaal € 0.58 (samenhan
gend, doorlopend beeld). 
Alte Brücke en Slot Heidel-
berg, gezicht op Heidelberg 
met Heiliggeistkirche. 
5-9-'i3. Kaarten, Skaatspel 
200 )aar. 
€ 0.90. Kaartspelers. 

23-9-'i3. Kunst. 
19.-, 38.- kr. Moderne schil
derijen van Olivur viö Neyst 
(1953) resp. 'Zonneschijn', 
'Westelijke haven'. 

29-7-'i3. Wdiiuelorganisatie 
Vrienden van de Natuur 60 
jaar. 
0.70, 0.90, 0.90 KM. Ver
schillende historische huizen. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i9-7-'i3. Edict van Milaan 
1700 jaar geleden. 
Velletje met 1.50,1.50 KM. 
Romeinse keizer Constan-
tijn I de Grote, beeldmerk 
met lauwerkrans. Op rand 
landkaart. 

FINLAND 
i2-8-'i3. Persoonlijke zegels, 
klassieke politieauto's. 
Vel met tienmaal 1 KI. Volvo 
PV444, Renault Goélette, 
Moskvitch Elite, Peugeot 403, 
Volvo Amazon Sport, Porsche 
356B, Plymouth Valiant, 
Plymouth Fury, Volkswagen 
Kever, Saab 99 GL. 

ESTLAND 
3-8-'i3. laar van Cultureel 
Erfgoed. 
Blok € t.10 (rond zegel). Tra
ditionele zanggroep uit Seto. 

3f-7-'i3. Krant Glas 70 jaar. 
0.90 KM. Krantenpagina. 

DUITSLAND 
8-8-'i3. Voor de jeugd, 
inheemse zangvogefs. 
€ 0.58+0.25,0.90*0.40, 
1.45*0.55. Resp. Pyrrhula 
pyrrhula, Carduelis carduelis, 
Cyanistescaeruleus. 

23-8-'i3. Wereldkampioen 
schap zeilen Finn-klasse. 
€1.10. Zeilboten. 

FRANKRIJK 
i6-7-'i3. Vijfde Republiek in 
postzegels. 
Vel met twaalfmaal € 0.63. 
Marianne ä la Nef, Marianne 
van Decaris, Marianne van 
Cocteau, Haan van Decaris, 
Marianne van Cheffer, Mari
anne van Béquet, Sabine van 
Gandon, Liberté van Gandon, 
Marianne van Briat, Marianne 
van Luquet, Marianne van 
Lamouche, Marianne van 
Beaujard. 

B L A U M E I S E 
Helmiscbe Stngvögtl i 

I FUrdlejugend | Deutschland , é 

8-8-'i3.100e geboortedag 
kardinaal Julius Döpfner 
(1913-1976). 
€ 0.58. Symbolische afbeel
ding. 

FAEROER 
20-9-'i3. Visserijorganisatie 
Nordafar. 
Velletje met driemaal 9.- kr. 
Modern vissersschip, lossen 
van vis in haven, kade met 
historisch vissersschip. 
23-9-'i3. Kerst, I. 
7.-, 12.50 kr. Resp. stal met 
dieren. Maria en Jozef met 
Jezus. 

i6-7-'i3. Frankeerzegels, 
Marianne et la jeunesse. 
Velletje met Lettre Prioritaire 
2og, Lettre Verte 20g. Resp. 
rood, groen. 
6-9-'i3. Gotische kunst. 
Twaalfmaal Lettre prioritaire 
2og. (in boekje). 'Madonna 
met Kind', sluitsteen 
van Heilige Kapel van 
Vincennes, ivoren relief met 
schaakspelers, beeldengroep 
'Aankondiging van de 
Maagd' uit kathedraal van 
Reims, haan op koorbank 
in kathedraal van Poitiers, 
kunstwerk van Jean-Gilles 
Berizzi in Louvremuseum, 
beeldengroep 'Huwelijk 
van de Maagd', tapijt van 
baldakijn van Charles VII 
toegeschreven aan 
Jacob Littemont, 

schilderij van Gebroeders 
Limburg met kasteel van 
de hertog De Berry, zilveren 
reliekhouder gesp, werk 
van Meester de Boucicaut 
'Uren van Franfois de Guise', 
reliëf met liefdesscène van 
onbekende kunstenaar in 
museum van Cluny. 

9-9-'i3. Wet op sponsoring 
10 jaar. 
€ 0.63. Boom, bladeren van 
verschillende bomen. 
i3-9-')3. Parijse opsporings
dienst 100 jaar. 
€ 0.63. Gebouw aan 36 quai 
des Orfèvres. 
23'9"''3- 150e geboortedag 
Alexandre Yersin (1863-1943). 
Gezamenlijke uitgifte met 
Vietnam. 
€ 0.63,0.95. Resp. arts en 
bacterioloog met kinine-
bomen en Instituut Pasteur 
m Nha Trang, portret en 
instituut in Parijs. 
23-9-'i3. Keramist Theodore 
Deck (1823-1891). 
€1.55. Faience vaas. 

23-9-'i3. Eerste oversteek 
Middellandse Zee 100 jaar 
geleden. 
€ 3.40. Piloot Roland Garros 
met vliegtuig type Moräne H 
en kustlijn. 
27-9-'i3. Raad van Europa, 
onderricht naar democra
tisch burgerschap. 
€ 0.95. Weegschaal met 
'rechten' en 'verantwoorde
lijkheid'. 

30-9-'i3. Schilder Georges 
Braque (1882-1963). 
Velletje met tweemaal € 1.55. 
Schilderijen 'Le Guéridon', 
'Le Salon . Portret van Braque 
op rand. 
7-io-'i3. Theatermaskers. 
Velletje met zesmaal € 0.58. 
Topèng (Bah), antiek theater 
(Griekenland), Sandae 
(Korea), Nó (Japan), comedia 
dell'arte (Italië), Wajang 
Topèng (Java). 



2iio'i3. Pioniers van de 
televisie. 
Velletje met zesmaal € 0.58. 
Presentatrice Catherine Lan
geais (19231998), producent 
Pierre Sabbagh (19181994) 
met microfoon, nieuws en 
sportverslaggever Léon Zit
rone (19141995), presentatri
ce Denise Glaser (19201983), 
presentatrice Jacqueline 
loubert (19212005) met 
Eiffeltoren, Journalist en tv
directeur Pierre Desgraupes 
(19181993) met camera en 
landkaart. 
i2 i i  ' i3 . Unesco*, dienst
zegels. 
€ 0.85,0.95. Resp. Japanse 
kraanvogels, rots van SigirTya 
in Sri Lanka. 

GIBRALTAR 
i68'i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
i 2.. Hertog en nertogin van 
Cambridge met hun zoon 
George Alexander Louis. 
209'i3. Bedreigde dieren, II. 
Velletje met zesmaal 
42 p. Afrikaanse pinguïn 
(Spheniscus demersus), 
Atlantische blauwvintonijn 
(Thunnus thynnus), Aziatisch 
jachtluipaard (Acinonyx 
jubatus venaticus), Chinese 
alligator (Alligator sinensis), 
Chinese kraanvogel (Grus 
japonensis), lederschildpad 
(Dermochelys coriacea). 
Tonijn IS Sepac'uitgifte. 

GRIEKENLAND 
i67'i3. Eerste beklimming 
Olympus 100 jaar geleden. 
A (€ 0.78), € 0.05, 0.10, 3.50. 
Verschillende afbeeldingen 
van berg. Ook blok van elk 
zegel. 

GUERNSEY 
3i7'i3. Krant Guernsey 
Press and Star 200 jaar. 
40,53. 55.63,71.79 p. Resp. 
1813: pagina uit eerste editie, 
1897: jubileum van koningin 
Victoria met paarden en 
koets, 1940: Duitse bezetting 
met zegelopzegel 'k p. 
Yvert, 2013: jubileum '200 
jaar in dienst van het eiland', 

1953: kroning Elizabeth II 
(1926) met portret koningin, 
1945: bevrijding met kasteel 
en vuurtoren. 

LIECHTENSTEIN 
36'i3. Alpenbloemen. 
1., 1.90, 4. F. Resp. Gentiana 
rhaetica, Myosotis alpestris, 
Rhododendron hirsutum. 
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69'i3. Land en tuinbouw
tentoonstelling West Show 
loojaar. 
40, 53. 55.63 (Sepac*), 71. 
79 p. Resp. tractor, groenten, 
paardenkar, koeien, stoom
machine, maaiende mannen. 
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249'i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
Blok 13.. Hertog en hertogin 
van Cambridge met hun zoon 
George Alexander. 

HONGARIJE 
28'i3. Wereldkampi
oenschappen worstelen in 
Boedapest. 
360 Ft. Worstelaars, brug 
over Donau. 

36'i3. longe dieren in de 
Alpen. 
0.85,1., 1.40,1.90 F. Resp. 
steenbok (Capra ibex), gems 
(Rupicapra rupicapra), 
marmot (Marmota), sneeuw
haas(Lepus timidus). 
36'i3. Bruggen. 
0.85,1., 1.40,1.90 F. Resp. 
tweemaal oude Rijnbrug, 
tweemaal spoorbrug tussen 
Schaan en Buchs. 
36'i3. Schilder Hans Klie
mand (19221976). 
1., 1.90 F. Schilderijen resp. 
'Blik op Vaduz', "Kijk in het 
Rijndal'. 
29''3 Serie 'Verzamelingen 
in Liechtenstein, sport en 
toerwagens. 
0.85,1., 1.40,1.90 F. Resp. 
Aston Martin DB 2/4, Ferrari 
250 GTPF (1995), jaguar XK 
140, Mercedes 300 SL. 

i(f8'i3.150e geboortedag 
Géza Gardonyi (18631922). 
425 Ft. Portret schrijver. 
i48'i3. Hongaarse heiligen 
en zaligen, I. 
Velletje met driemaal 600 Ft. 
Paneel van hoofdaltaar in 
St. Martinkathedraal van 
Spisska Kapitula (Slowakije) 
met: St. Ladislaus (03.1045
1095), St. Emeric (ca.1000
1031), St. Stephan (ca.1000
1038). 

ITALIË 
io8'i3. Frankeerzegels. 
€ 0.85,1.90. Envelop en ba
nieren in Italiaanse kleuren. 

JERSEY 
209'i3. Jerseykoelen. 
Local Letter, Uk Letter, Eu
ropa, Local Large, Internatio
nal, Uk Large. Verschillende 
koeienkoppen. 

29'i3. Russische schilder 
Eugen Zotow (18811953). 
Gezamenlijke uitgifte met 
Rusland. 
1.40, 2.60 F. Schilderijen. 
Resp. 'Argonautenvaart' 
met zeilschip, 'Silum' met 
bloemen en landschap. 
29'i3. Podiumkunsten. 
1., 1.40, 2., 4. F. Resp. 
Balletdanseressen, toneel
spelers, musicaldansers, 
goochelaar. 

LITOUWEN 
248'i3. Militaire uniformen. 
1.35 Lt. Vrouw en man in of
ficieel tenue. 

MALTA 
208'i3. Haven. Gezamen
lijke uitgifte met Curasao. 
€ 4.51. Great Harbour in 
Valetta. 

MAN 
i39'i3. Reis door Afrika. 
Velletje met viermaal 75 p. 
Aap, neushoorn, giraffes, 
koedoe. 
i39'i3. Katachtigen. 
40,42, 69 p. (Sepac*), 11.20, 
1.60,1.61. Resp. leeuw (Pan
thera leo), sneeuwluipaard 
(Uncia uncia), tijger (Pan
thera tigris), jachtluipaard 
(Acynonix jubatus), luipaard 
(Panthera pardus), jaguar 
Panthera onca). 

MOLDAVIË 
2o7'i3. Bekende personen. 
1.75,1.75 L. Dichter Adrian 
Paunescu (19432010), politi
cus Anton Crihan (18931993). 

MONACO 
239'i3. Eerste oversteek 
Middellandse Zee 100 jaar 
geleden. 
€ 1.35. Piloot Roland Garros 
(18881918) met vliegtuig 
type Moräne H en landkaart. 

239'i3. Jachten. 
€ 1., 1.55. Resp. motorjacht, 
zeiljaclit. 

OEKRAÏNE 
208'i3. Brood. 
Velletje met 2., 2., 2.50, 
2.50 Hr. Resp. Palianytsia, 
Kalatch, bagels, huwelijks
brood. 

238'i3. Dnjepropetrovsk. 
2. Hr. Skyline van stad aan 
rivier Dnjepr. 
238'i3. Schoonheid van de 
Oekraïne. 
Velletje met 2., 2., 2.50, 
3.30 Hr. Resp. raket Zenit 
3SLb, kade van Dnipro
petrovsk, kathedraal in 
Novomoskovsk, schilderij 
van haan. 
248'i3. Pompoenen. 
2. Hr. Schilderij van Evdo
kym Voloshynov (18231913) 

OOSTENRIJK 
29'i3. Vrijwillige brand
weer 150 jaar. 
€ 0.90. Waterwagen uit 1880. 

z9'i3. Historische post
wagen. 
Blok € 0.70. Postkoets met 
paarden. 
29'r3. Serie 'Klassieke 
handelsmerken'. 
€ 0.70. Vrouw in kleder
dracht met Engl hof er
bonbons. 

29'i3. Serie 'Gewijde Kunst 
in Oostenrijk'. 
€1.45. Icoon met Heilige 
NicolaasuitMyra. 
29'i3. Serie 'Oude Mees
ters'. 
€ 1.70. Schilderij 'Maria met 
Kind' van Lorenzo Lotto 
(14801557). 
29'i3. Serie 'Oostenrijkse 
uitvindingen'. 
€ 0.70. Watervaste mascara, 
vrouwengezicht. 

•IVASSERfESTE 
WIMPERNTUSCHE 

VOMHKI£NEWINTERST£IN KAMBERSKV 
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i29'i3. Frankeerzegels, 
bezienswaardigheden. 
€0.62,0.62, 0.62, 0.90, 
0.90,1.45,1.45. Resp. 
Goldenes Dachl (Inns
bruck), Lindwurmbrunnen 
(Klagenfurt), Martinstoren 
(Bregenz), Bergkirche (Eisen
stadt), Vesting Hohenzalz
burg, Landhaus (St. Polten), 
Pöstlingbergkerk (Linz). 

90 
FESTUNG 

HÖHENSALZBURG 
OSTERREICH 

POLEN 
286'i3. Kroniek van Gallus • 
Anonymus 900 jaar geleden. 
Blok 8.50 ZI. Anonieme schrij
ver van Poolse geschiedenis. 
i87'i3. Serie 'Lokale pro
ducten'. 
4.60 Zl. Aardbeien uit Kas • 
hubian. 

■ Polska 
; 4,60^t, 



NIEUWE UITGIFTEN 

Si: 
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307'i3. Wielrennen, Ronde 
van Polen. 
1.60,4.60 Zl. (samenhan
gend). Resp. wielrenner, 
wielrenners. 
3i7'i3. Tweede weten
schappelijke Poolse satelliet. 
Blok 4.55 Zl. Satelliet Brite PL. 
i8'i3. Woodstock Festival in 
Kostrzyn nad Odrg 
2.35 Zl. Gitaar, hart. 
38'i3. Zeilrace Stettin 2013. 
Blok 8.50 Zl. Zeilschip 'Fry
deryk Chopin'. 
i48'i3. Moderne Poolse 
legerwapens. 
Driemaal 1.60 Zl. (samen
hangend). Straaljager Fr6, 
Rosomaktank, marineschip 
'Czernicki'. 
i68'i3. Frankeerzegels 
voor aangetekende brieven, 
insecten. 
E350gA(3.8oZl.),E350gB 
(5.95 Zl).P35ogA (4.55 Zl),P 
35ogB (7.30 Zl.). Resp. vlinder 
(Polyommatus semiargus), 
alpenboktor (Rosalia alpina), 
scnaatsenrijder (Gerris 
paludum), libel (Sympetrum 
flaveolum). 

LS 
POLSKA 
POLECONA 350il 

PORTUGAL 
2i6'i3. Antieke gouden 
s ierraden. 
€0.36,0.70,0.80,1.70; 
blok €3.. Verschillende 
sierraden. 
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227'i3. Traditionele festi
vals, III. 
N2og, A2og, E20g. Resp. Sao 
Mateo (Viseu) met vrouw en 
meisje met vuurwerk, Nues
tra Sefiora de Agonia (Viana 
do Castelo) met vrouw en 
Mariabeeld op scheepje, St. 
Esteväo (Ousilhäo) met ge
kostumeerde feestgangers. 

ROEMENIË 
i48'i3. Tien Geboden. 
1.20,1.40,3., 14.50 L. Resp. 
Beeld van Mozes, ornament 
uit Mogosoaiasynagoge in 
Boekarest met tekst Tien Ge
boden, ark in grote synagoge 
van Boekarest, St. Catharina
kloosteropbergSinaï. 

RUSLAND 
267'i3. Bekering van 
Rusland 1025 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
WitRusland en Oekraïne. 
Blok 30 r. Doopplechtigheid. 
28'i3. Regio Penza. 
Blok 50. r. Wapenschild met 
korenschoven. Landkaart op 
rand. 

58'i3. Veerboot. Gezamen
lijke uitgifte met Aland. 
14.25 r. M.S. 'Princess Anastasia'. 
io8'i3. Wereldkampioen
schappen atletiek in Moskou. 
14.25 r. Atleten, beeldmerk. 
i38'i3. Tupolevvliegtuigen. 
Velletje met 10., 13., 15., 17., 
20. r. (met sierveld). Resp. 
Tb2, Tb7, Tu16, Tu22 M3, 
Tu95. Op sierveld portret en 
handtekening van ontwerper 
Alexei Tupoiev (19252001). 
i58'i3. Kolomenskfabriek 
150 jaar. 
15. r. Locomotieven. 
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SERVIË 
85'i3. Week van het Rode 
Kruis. 
lO.Ndin. Rood kruis en 
gezichten. (Verplicht toe
slagzegel 815 mei). 
205'i3. Wereldkampioen
schappen worstelen. 
10. Ndin. Worstelaars. 
(Verplicht toeslagzegel 2026 
mei). 

SLOVENIË 
85'i3. Rode Kruis. 
€ 0.17. Man, vrouw, bloed
druppel. (Verplicht toeslag
zegel 815 mei). 

SLOWAKDE 
29'i3. Biënnale van 
kinderboekenillustraties in 
Bratislava. 
T2 50g. Illustratie van Tho
mas Klepoch uit boek. 

■ SLOVBNSKO; 

SPANIE 
i29'i3. Spaanse mode. 
Velletje met viermaal € 0.52. 
Verschillende ontwerpen van 
Paco Rabanne (1934). 

i89'i3. Normen en waarden 
voor scholieren. 
Velletje met viermaal € 0.37. 
Kinderen: met schoolbord en 
kleurpotloden, op bankje, 
met verkeerslicht, tijdens 
voetballen. 
209'i3. Postzegelten
toonstelling Exfiina 2013 in 
Madrid. 
Blok € 3.10. Basiliek van San 
Isidro, koning Ferdinand I 
(14881550). 

^ ^ « ^ 

259'i3. Bruggen. 
Blok €2.; blok €3.10. Resp. 
Puentedel Pilar (Zaragoza), 
Puente Romano (MériSa). 

TSJECHIË 
3i7'i3. Heilige Wenceslas 
(ca.907935). 
13. Kc. Hertog van Bohemen 
en heilige op paard. 
49'i3. Natuurbeheer, 
National Park Karlstejn. 
Velletjemet 10., i4.,i8., 
20. Kc. Resp. Oostenrijkse 
drakenkop (Dracocephalum 
austriacum) en sprinkhaan 
(Chorthippus vagans), 
tapuit (Oenanthe oenanthe), 
wildemanskruid (Pulsatilla 
pratensis) en oranje luzerne
vlinder (Colias crocea) met 
bleek blauwtje (Polyom
matus coridon), roos (Rosa 
gallica) met roofvogel en 
Karlstejnkasteel. 

49'i3. Stad Novy Jicin 700 
jaar. 
20. Kc. Plein met gebouwen 
en kerk. 
49'i3. Wereldkampioen
schappen wildwater kano 
slalom in Praag. 
10. Kc. Kanoer. 
49'i3. Antieke Tsjechische 
auto's, I. 
A, A, Skoda 860 (1930), Skoda 
645(1932)

TURKDE 
56'i3. Wereld Milieu Dag. 
Velletje met viermaal 
1.10 NTL. Hoofd, tweemaal 
wereldbol met figuren (door
lopend beeld), mensen met 
katten en konijn. 
io6'i3. Middellandse Zee
spelen 2013 inMersin. 
Viermaal 1.10 NTL. Kogelsto
ter en speerwerper en ver
springer met bokser, bokser 
en gewichtheffer en zeilboot, 
boogschutter en turner, vol
leybalster en wielrenner. 

286'i3. Overheidsinstituut 
voor opleidingen in admini
stratieve sector 60 jaar. 
1.10 NTL. Gebouw, beeldmerk, 
grondlegger van Turkije 
Mustafa Kemal Atatürk (1881
1938). 
257'<3 Expo 2016 in 
Antalya. 
2.20, 2.20 NTL. Minderen en 
minaret, beeldmerk. 

■ i . . . . . 

i68'i3. Lokale gerechten 
uit Anatolië. 
Velletje met viermaal 1.10 
NTL. Verschillende gerechten. 

VATICAAN 
308'i3. 200e geboortedag 
Guiseppe Verdi (18131901) en 
Richard Wagner (18131883). 
€ 0.70, o.85.Resp. Verdi, 
Wagner. 
308'i3. Pausen uit de 
Renaissance. 
€0.70, 2.. Resp. Julius II 
(14431513), Leo X (14751521). 

ZWEDEN 
228'i3. Koning Carl XVI 
Gustaf (1946) 40 jaar staats
hoofd. 
Velletje met driemaal 6. kr. 
Monogram, koning, koning 
en kroonprinses (1977) Victo
ria met prinses Estelle (2012). 

228'i3. jonge dieren. 
Vijfmaal Brev (samenhan
gend). Kalfjes, lammetjes, 
eendjes, geitjes, varkentjes. 
228'i3. Dahlia's. 
Viermaal Brev (in boekje). 
Verschillende dahlia's. 

BUITEN EUROPA 

AFGHANISTAN 
ii'io. Wereld Natuurbe
schermingsdag. 
5 Af. Meeren bergen. 
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ii'ii. Wereld Alfabetisme 
Dag. 
22 Af. Kinderen. 

ALGERIJE 
227'i3. Dag van de Politie. 
15. Dh. Politieagenten met 
vlag, helikopters, beeldmerk. 
38'i3. Schaal en schelp
dieren. 
Driemaal 15. Dh. Haliotis 
tuberculata, Paracentrotus 
lividus, Bathynectes mara
vigna. 
58'i3. Bloemen. 
Tweemaal 15. Dh. Petunia, 
anjer. 

! . . ■ : , 



ANGOLA 
\-j-y'i2. Telecommunicatie 
en Informatie Dag. 
100, IOC, 150 Kzt. Resp. 
kabeldoorsnede, satelliet 
en computer met antennes, 
schotelantenne 

BAHREIN 
26-5-'i3. Isa-onderscheiding 
voor dienst aan de mensheid. 
100, 200 fils. Hoofd en let
tertekens. 

9-7-'t3. Bedreigde flora. 
1.50,2.50,3.-, 10.50 Bs. Resp. 
vruchten van cedrelaboom 
(Cedrela angustifolia), palm
boom (Parajubaea sunkha), 
cactus (Trichocereus 
atacamensis), yaretaplant 
(Azorellacompacta). 

ANTIGUA EN BARBUDA. 
i9-i-'i3. Dolfijnen. 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
blok $9.-. Resp. Tursiops 
truncatus, Stenellafrontalis, 
Stenellacoeruleoaloa, 
Lagenodelphis hosei; Feresa 
attenuata. 
20-2-'i3. Elvis Presley 
(1935-1977. Vijfmaal blok $ 9.-
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
filmacteur. 
i3-5-''3- Sterrenbeelden. 
Velletje met zesmaal $ 2.50; 
blok $ 9.-. Resp. Grote Beer, 
Kleine Beer, Sagittarius, 
Orion. Gemini, Cassiopeia; 
Grote Hond. 
'3"5''i3- Kroning koningin 
Elizabeth 11(1926)60 jaar 
geleden. 
Velletje met zesmaal $ 2.50; 
blok $ 9.-. Verschillende af
beeldingen van Britse vorstin. 

i3-5-'i3. Verkiezing paus 
Franciscus(i936). 
Velletje met viermaal $ 3.25. 
Verschillende foto's van paus. 

ARGENTINIË 
27-6-'i3. Stad Villa Carlos Paz 
100 jaar. 
$4.-. Bootjes op meer bij 
zonsondergang, brug. 

ARUBA 
i-8-'i3. Vogels. 
Twaalfmaari67 c. Coereba 
flaveola, Aratinga pertinax 
arubensis, Anas bahamensis, 
Zonotrichiacapensis, Colinus 
cristatus, Columbigallina pas-
serina, Athene cunicularia, 
Egrettathula, Icterus icterus, 
Mimusgilvus, Pelecanusoc-
cidentalis. Sterna eurygnatha, 
Athene cunicularia. 

BANGLADESH 
30-7-'r3. Bloemen. 
Viermaal 10.-1. (samen
hangend). Mimosa pudica, 
Mesua nagassarium, Dillenia 
indica, Wrightia coccinea. 
Ook velletje met ongetande 
zegels. 

30-7-'i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Bangkok. 
10.-1.; blok 40.-1. Boeddha
beeld. 
30-7-'i3. Tijgerbescher-
mingsproject Sundarban. 
Viermaal 10.-1. (samenhan
gend). Bengaalse tijgers 
(Panthera tigris tigris). Ook 
velletjes met getande en 
ongetande zegels. 
3o-7-'i3. Beschermde dieren 
in Bangladesh. 
Velletjemet 6.-, 8.-,io.-, 
12.-1. Resp. otter (Lutra 
lutra), coora (Naja naja), 
Bengaalse plompe Ion 
(Nycticebus bengalensis), 
gibbon (Hoolock hoolock). 
Ook velletje met ongetande 
zegels. 

BERMUDA 
i8-7-'i3. Volkscultuur. 
35 c., $1.25,1.50,1.65. Tra
ditioneel Gombyfeest resp. 
gemaskerde dansers, masker 
en hoofdtooi, drums, detail 
van cape. 

BOLIVIA 
9-7-'i3. Bedreigde fauna. 
0.50,1.-, 9.-, 10.50 Bs. 
Resp. Peruviaanse huemul 
(Hippocamelus antisensis), 
zwaardneusvleermuis (Lon-
chorhina aurita), glaskikker 
(Nymphargus pluvialis). 
Condor (Vultur gryphus). 

20-7-'i3. Dag van het Milieu. 
15.- Bs. Waterdruppel met 
handen en boom. 

CAYMANEILANDEN 
2-8-'i3. Ankers van scheeps-
wrakken. 
20,25, 25 c , $ 1.50, 2.-. Ankers 
van resp. Mathusalem, Topsy, 
Inga, Tofa, Glamis. 

CHILI 
7-7-'i3. Universiteit van Chili, 
opleiding publieke gezond
heid 'Salvador Allende' 70 
jaar. 
S 500, 500 (samenhangend). 
Gebouw, artsen Benjamin 
Viel en Abraham Horwitz met 
HugoBehm. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
27-7-'i3. Draken- en tijger-
berg. 
1.20,1.20,1.20 y.(samen-
hangend met doorlopend 
beeld); blok 6 y. Bergen. 

i5-8-'i3. China-Asean* Expo 
in Nanning. 
1.20 y. Bloemen, expositie
gebouw. 
i8-8-'i3. Katten. 
Viermaal 1.20 y. Chinese Li 
Hua, Maine Coon, Abessijn, 
exotische korthaar. 

COLOMBIA 
26-7-'i3. Wereldspelen in 
Cali. 
$2.200. Beeldmerk. 
28-7-'i3. Voetbalclub Depor-
tlvo Independiente Medellin 
100 jaar. 
$ 4.500. jubileumbeeldmerk 
en emblemen. 

COSTA RICA 
20-6-'i3. Costa Rica, land 
van immigranten. 
500 Cs. Inwoners van 
verschillende etnische bevol
kingsgroepen. 

CURAgAO 
22-7-'i3. Deugden. 
118,175, 250, 301, 350, 428 c. 
Resp. respect met huizen, 
liefde met handen, hoop met 
zonsopkomst, vergevingsge
zindheid met landschap en 
bloemen, dank met huisje, 
vrede met strand. 

20-8-'i3. Haven. Gezamen
lijke uitgifte met Malta. 
Blok 1.000 c. Haven Schot-
tegat. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
i5-7-''3- Onafhankelijkheids-
organisatie La Trinitaria 175 
jaar, 
60.- P. Vader des Vaderlands 
luan Pablo Duarte (1813-1876) 
met document. 
3i-7-'i3. Maria Ugarte (1914-
2011). 
33.- P. Eerste onderzoeks
journaliste m Dominicaanse 
Republiek. 
i2-8-'i3. Vrijheidsoorlog 150 
jaar geleden. 
15.-P; blok 33.-P. Resp. 
strijder met zwaard op paard 
en vlag; aanvoerder met vlag 
op paard. 

ECUADOR 
i8-3-'i3. Cultureel erfgoed, 
strohoeden. 
Velletje met driemaal $ 0.50 
(driehoekzegels). Hoeden, 
hoedenmaakster, vrouw met 
stro. 
2i-6-'i3. Padvinderij La Salle-
Guayaquil 50 jaar. 
$1.-, Beeldmerk. 
28-6-'i3. Pegaso, eerste 
Ecuadoriaanse satelliet. 
$2.-, Satelliet in ruimte. 
2-7-'i3. Diplomatieke relatie 
met Dominicaanse Republiek 
75 jaar. 
$ 1.-. Amerika-kathedraal 
(Santo Domingo) en 
Balvanera-kerK (Cajabamba-
Ecuador). 
3-7-'i3. Pausen. 
$5.-PausBenedictusXVI 
(1927) en paus Franciscus 
(1936). 
4-7-'i3. Overlijden reuzen-
schildpad 'Lonely George'. 
$ 3.-, 25.-. Chelonoidis abin-
gdoni resp. aan kust, met 
bomen. 

EL SALAVDOR 
30-4-'i3. Prehispanic 
aardewerk en keramiek met 
dierfiguren. 
$0.65,0.65,1.-, 1.-, 5--. 5--, 
10.-, 10.-. (zegels in paar per 
waarde). Resp. zuidelijke 
opossum (Didelphis mar-
supialis), kan met opos-
sumfiguur, jaguar (Pan
thera onca), beeldjes van 
jaguarfiguren, Floridakonijn 
(Sylvilagus floridanus), twee 
bekers in vorm van konijn, 
zwarthandslingeraap (Ateles 
geoffroyi), vazen met apen-
figuur. 
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ETHIOPIË 
7-9-'i2. Schrijvers. 
o.20,0.80,1.-, 2.- B. Resp. 
Temesgen Gebre, Hiruy Wol-
deslassie, Yoftahe Nigussie, 
Afework Gebreyesus. 

FALKUNDEILANDEN 
3-io-'i3. Kleur in de natuur, II 
30,30, 75.75 P-Resp. 
macaronipinguïn (Eudyptes 
chrysolophus), paddestoel 
(Camorophyllus adonis), 
eend (Lophonetta specu-
laroides), vlinder (Cynthia 
carye). 

FILIPPIJNEN 
2-8-'i3. Biodiversiteit, vissen. 
Velletje met achtmaal 10.- P. 
(driehoekzegels). Gobiodon 
citrinus, Apolemichthys 
trimaculatus, Novaculicht-
hystaeniourus, Dascyllus 
aruanus, Anthias squamipin-
nis, Centropyge flavissimus, 
Arothron meleagris, Poma-
centrus coelestis. Ook vel met 
beeldmerk Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Bangkok. 

GRENADA 
4-4-'i3. Kunstgeschiedenis, 
vroege renaissance. 
Velletje met driemaal $ 3.75. 
Verschillende details van 
'De geboorte van Venus' van 
Sandro Botticelli (1445-1510). 
29-4-'i3. Paus Benedictus 
XVI (1927). 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
blok $ 9.-. Verschillende af
beeldingen van paus tijdens 
bezoek aan Lourdes. 

INDIA 
7-8-'i3. Wetgevende ver
gadering deelstaat Kerala 
75 jaar. 
5.- R. Gebouw en beeldmerk 
met olifanten. 
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2i8'i3. Raj Bahadur. 
5. R. Politicus en oud
minister. 

INDONESIË 
237'(3. SOS Kinderdorpen. 
Tweemaal 2.500 Rp. (samen
hangend). Spelende kinde
ren, kinderen en fiets. 

' (2 

Sec: 

1 ̂ 1 
28'i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Bangkok. 
Blok 10.000 Rp. Paradijsvo
gel (Paradisaea raggiana). 
Op rand olifant. 

IRAN 
2012. Frankeerzegels, brug. 
200,1 .000 , 5.000,15.700. 
Ris. Resp. stenen brug, 
Khosro Abadbrug, Qishlaq
brug, Bahramibrug. 
i5ii'i2. Boekenweek. 
2.200 Ris. Boek. 
)ati.AArt.'i3. Frankeerzegels, 
bruggen. 
100, 500, 800 , 2 .000 ,3 .000 , 
4 . 0 0 0 , 5 . 0 0 0 Ris. Resp. ste
nen brug, Zamankhanbrug, 
Yaqubiebrug, Tinojbrug, 
Khatoonbrug, Ghotoor
brug, Kalantaribrug. 

)APAN 
237'i3. Dagvan Fumi. 
Vijfmaal 50 yen (samen
hangend), tienmaal 80 yen 
(samenhangend). Resp. kind 
schrijft brief, goudvis in kom, 
brievenbus, plant met bloe
men, tomaten en komkom
mers met aubergines; kind 
schrijft brief, brievenbus, 
kom met rijst, theepot en 
glazen, maïs, plant met bloe
men, auto op brug, spiralen, 
bord met noedels, tomaten. 
i8'i3. Vrouwen en land
schappen. 
Tienmaal 80 yen. Vijf maal 
vrouwen(portretten), meer 
en bergen, bergen, kraanvo
gels, tweemaal landschap. 

88'i3. Disneyfiguren. 
Velletje met tienmaal 50 yen; 
vellet|e met tienmaal 80 yen. 
Resp. Mickey Mouse, Minnie 
Mouse, Donald Duck, Daisy 
Duck, Tinkerbel, Marie, Buzz 
Lightyear, McQueen, Winnie 
de Poeh, Alice in Wonder
land; Tinkerbel, Knorretje 
en Winnie de Poeh, Marie, 
Oswald, Mike en Sally, Mickey 
Mouse, Buzz Lightyear, Cin
derella en Sneeuwwitje met 
Rapunzel, Dombo. 
288' i3.68e Nationale Sport 
Festival. 
Vijfmaal 80 yen. Kanovaar
der, zeilers en Tokio Gate
brug, Bonineiland, stadion. 
3o8' i3. Groenten en Fruit. 
Vijfmaal 50 yen; vijfmaal 
80 yen. Resp. kaki, bok choy, 
kastanje, zoete aardappel, 
peer; appel, taro, citrusfruit, 
knolraap, druiven. 

KAZACHSTAN 
27'i3. Eerste kosmonaute 
50 jaar geleden in de ruimte. 
150, 2001 . (ook samen
hangend). Resp. raket met 
parachute en zeemeeuw, 
Valentina Tereshkova (1937). 
27'i3. 20 jaar diplomatieke 
betrekkingen. 
Blok 9 0 0 1 . President Noer
soeltan Nazarbajev (1940), 
landkaart. Op rand vlaggen. 

47'i3. Astanais jaar 
hoofdstad. 
Twee velletjes met elk vier
maal too t. Resp. President 
Nazarbajev, ornament, 
stadswapen, beeldmerk van 
Expo 2017; tweemaal paleis, 
tweemaal monument. 
57'i3. Perzisch Nieuwjaar, 
Nauruz. 
Velletje met viermaal 1501. 
Staatswapen met land
kaart, tweemaal president 
Nazarbajev met publiek, 
beeldmerk. 
57'i3. Dag van de Overwin
ning. 
Velletje met viermaal 
9 0 1 . Tweemaal president 
Nazarbajev, eeuwige vlam, 
president en veteranen. 
i67'i3. Kazachstaanse 
olympische kampioenen. 
Velletje met driemaal 1501. 
Bokser Bakhtiyar Artayev 
(1983), moderne vijfkamper 
Alexander Parygin (1973), bok
ser Bakhyt Sarsekbayev (1981). 

KOREA NOORD 
io6 ' i3 . Ontmoeting Kim 
Jongil (19422011) met Chi
nesepresidenten. 
Velletje met tweemaal 30 w. 
Kim Jongil met Jiang Zemin 
(1926), Hun Jintao (1942). 
io6' i3 . Paektuberq. 
Velletje met viermaalio w. 
Zonsondergang, Chonmeer, 
meer en berg, berg. 
28'r3. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Thailand. 
10 w. Dansend kind. 

288'i3. Paarden. 
30 ,50 w.; blok 70 w. Resp. 
Shire, Oriov Trotter; volbloed 

MAAGDENEILANDEN 
iio'i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926)60 jaar 
geleden. 
20, 50 c., $1.50,2.. Resp. 
koningin en prins Philip (1921) 
tijdens kroningsceremonie, 
koningin en prins tijdens 
bezoek aan Maagdeneilan
den in 1966, koningin tijdens 
bezoek in 1977, koningin en 
prins tijdens jubileumcere
monie op 4 juni jl. 

MACAU 
13913. Verhaal van de Drie 
Koninkrijken II. 
2., 2.50,3.50, 4.ptcs . 
(ook samenhangend); blok 
12. ptcs. Verschillende figu
ren uit verhaal. 

MALEISIË 
238'i3. Derde Drielanden
postzegeltentoonstelling in 
Kuala Lumpur. 
90 sen, RM 2.; blok RM 3.
(driehoek). Resp. tweemaal 
vlaggen van Maleisië, Singa
pore en Thailand met skylines, 
nationale bloemen: hibiscus 
(Hibiscus rosa sinensis), or
chidee (Vanda Miss Joaquim), 
gouden regen (Cassia fistula). 
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MAROKKO 
286'i3. Beroemde personen. 
Vijfmaal 3.50 Dh. (samenhan
gend). Schilder Mohammed 
Ben All Rbati (18611939), zan
ger en componist El Houssaine 
Slaoui (19181951), schrijver Abu 
El Hassan Ali El Youssi (1631
1691), geschiedschrijver Abou 
El Kacem Zauani (ca.17341833), 
sultan Sidi Mohammed Ben 
Abdellah (ca.17101790). 

MARSHALLEILANDEN 
288'i3. Burgerrechtenbe
weging in Verenigde Staten. 
Velletje met tienmaal $ 0.46. 
Gelijkstelling rassen m leger 
(1948), beweging kleurlingen 
tegen schoolbestuur (1954), 
busboycot in Montgommery 
(1955), Little Rock (1957), zit
staking lunchgelegenheden 
(1950), Freedomricl,ers(i96i), 
Marten Luther King (1963), Ci
vil Right Act (1964), Mars van 
Selma naar Montgommery 
(1965), kiesrechten (1965). 

MEXICO. 
i38'i3. Nationaal leger 100 
jaar. 
$ 7. Beeidmerk, saluerende 
militairen. 

MICRONESIË 
202 ' i3 .90e sterfdag Sarah 
Bernhardt (18441923). 
Velletje met viermaal \ 1.20; 
blok $ 3.50. Verschillende af
beeldingen van Franse actrice. 
J'^'^i 50e sterfdag John F. 
Kennedy (19171963). 
Velletje met viermaal $ 1.30; 
blok $ 3.50. Verschillende 
zwartwit foto's van Ameri
kaanse oudpresident. 
44'i3. Geschiedenis van 
de kunst, neoclassicisme en 
romantiek. 
Twee velletjes met elk drie
maal $ 1.50; tweemaal blok 
$ 3.50. Resp. 'Nanna' van An
selm Feuerbach (18291880), 
'Portret van Madame de 
Verninac' van JacquesLouis 
David (17481825), 'Franfois 
Marius Granet' van Jean
Auguste Dominique Ingres 
(17801867); 'De dochter van 
jefta' van Alexandre Cabanel 
(18231889), 'Raphael en het 
bakkersmeisje' van Ingres, 
'Portret van Cornelia Knot 
Miltenberger' van Jacques 
Amans (18011888); 'Wande
laar boven wolkenzee' van 
Caspar David Friedrich (1774
1840); 'Caspar David Friedrich 
in zijn atelier'van Georg 
Friedrich Kersting (17851847). 
294'i3 Aftreden paus 
Benedictus XVI (1927). 
Velletje met viermaal $ 1.20; 
tweemaal blok $ 3.50. Paus. 
75'i3. Vissen in Oceanië. 
Twee velletje met elk viermaal 
$ 1.20; tweemaal blok $ 3.50. 
Resp. Synchiropus splendi
dus, Pomacentrus coelestis, 
Nomeus gronovii, Pterapogon 
kauderni; Pagrus auratus, Ar
ripis georgianus, Epinephelus 
daemelii, Aspasmogaster tas
maniensis; Diodon nichtheme
rus; Amphiprion ocellaris. 

75'i3. Dolfijnen. 
Twee velletjes met elk 
viermaal $ 1.20; tweemaal 
blok $ 3.50. Resp. Delphinus 
capensis, Delphinus delphis, 
Feresaattenuata, Globi
cephala macrorhynchus; 
Lagenorhynchus obscurus, 
Cephalorhynchus hectori, 
Tursiops truncatus, Stenella 
attenuata. Steno bredanen
sis; Stenella longirostris. 
i46'i3. Eerste gouverneur 
van Yap. 
46 c. John De AvilaMangefel 
(19322007). 

MONGOLIË 
28'i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Bangkok. 
1.500 T. Opdruk op Yvert 257 
(1999) met standbeeld Boeddha. 
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MONTSERRAT 
295'i3. Brand Globetheater 
in Londen 400 jaar geleden. 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
blok 7.. Resp. Hamlet, Julius 
Caesar, Macbeth, Romeo en 
Julia; portret William Shake
speare (15641616). 
' 7 7 ' '3 laar van het Paard. 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
blok $7.. Paarden. 
3i7'i3. Caricom* 40 jaar. 
Velletje met viermaal $ 3.; 
blok $ 10.. Resp. stapel mun
ten, handen, potlood en vel 
papier, kraan met druppel; 
beeldmerk. 

NIEUWZEELAND 
49'i3. Kusten en vuurtorens. 
70 c , $ 1.40,1.90, 2.40,2.90. 
Resp. Castlepoint, Nugget 
Point, East Cape, Pencarrow 
Head, Cape Cambell. Ook 
velletje met dezegels. 

49 ' i3 . Jeugdgezondheid. 
70*ioc.,7o*ioc., $ 1.40*100. 
Resp. jongen en geitje, jongen 
en lammetje, meisje en varken
tje. Ook velletje met de zegels. 



ii9'i3 Geboorte Britse 
l<onmklijl<e baby. 
70c.,$i.90,2.40,2.90. 
Verschillende afbeeldingen 
van hertog en hertogin van 
Cambridge met hun zoon 
George Alexander. 

i39'i3. Postzegeltentoon
stelling in Upper Hut, 
Velletje met $ 2.40,2.90. 
Varens resp. Sticherus cun
nmghamii.Cyatheadealbata. 
Zegels zi|n eerder, m serie, 
uitgegeven op 7 februari jl. 

NORFOLKEILAND 
94'i3. All Sainst Church. 
$ 5. Klokkentoren met bel. 
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205'i3. Country muziek
festival. 
i5,6oc.,$i.6o, 1.65, 2.35. 
Resp. laarzen op strand, 
Adam Hatvey met gitaar, 
gitaar, Dennis Marsh met gi
taar, straatartiest met gitaar. 

PAKISTAN 
307'i3. Pir Mehir All Shah 
(18591937). 
8. R. Schryver en soefiheilige. 

PALAU 
20"3"''3 Katten. 
Twee velletje met elk viermaal 
$ 1.20; twee blokken elk $ 3.. 
Resp. blauwe Rus, Turkse 
angora, Noorse boskat, Sia
mees; Siberische kat, oosterse 
korthaar, Japanse bobtail, 
Chartreux; Japanse maneki
neko; Egyptische mau. 
203'i3. Schelpen. 
Velletje met viermaal $ t.20; 
blok $3.50. Resp. Conus 
gloriamaris, Hydatina albo
cincta, Margmella strigata. 
Conus betunnus; Tellina 
pharaonis. 

44'i3. Impressionistische 
schilderijen. 
Velletje met driemaal $ 1.50; 
twee blokken elk $ 3.50. Ver
schillende schilderijen. 

294'i3. Grand Central 
Terminalstation in New York 
100 jaar. 
Velletje met zesmaal $1.; 
blok $ 3.50. Resp. loketten 
(1945), pendeltrein (1941), 
exterieur (1920), lichtstra
len door ramen (1930), 
constructie (1907), sculptuur 
van Mercuriusklok (1988); 
exterieur. 

294'i3.50e sterfdag lohn F. 
Kennedy (19171963). 
Twee velletje met eik vier
maal $ 1.20; twee blokken 
elk $ 3.50. Verschillende af
beeldingen van Amerikaanse 
oudpresident. 
36'i3. In Memoriam Marga
reth Thatcher (19252013).. 
Velletje met viermaal $ 1.25; 
blok $ 3.50. Resp. driemaal 
oud premier GrootBrittan
nië, Thatcher met George 
Bush; zwaaiende Thatcher. 
36'i3. Verkiezing paus 
Franciscus (1936). 
Velletje met viermaal $ 1.20; 
blok S 3.50. Verschillende 
afbeeldingen van paus. 

PALESTIINSE AUTORITEIT 
77'i3. Erkenning door 
FIFA*, II. 
Blok 1.000 m. Bal. Op rand 
vlag. 
io7'i3. Dag van de Arabi
sche Post 2012. 
150, 250,350,1.000,5.000 f. 
Duif met landkaarten 
beeldmerk. 

PITCAIRNEILANDEN 
i68'i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
Velletje met $ 3.40, 4.40. 
Hertog en hertogin van Cam
bridge met hun zoon George 
Alexander Louis. 

SAUDI ARABIE 
i7fo'i2. Dag van de Arabi
sche Post, 
2. R. Duif met landkaart en 
beeldmerk. 

SINGAPORE 
58'i3. Onafhankelijkheid 
50 jaar, 1(48 jaar), 
ist Local (26 c), 50, 65,80 c, 
$1.10; blok $2.. Resp. ge
zamenlijke overwinning op 
ziekte SARS in 2003 met jon
geren en medisch personeel, 
schoonhouden vergroening 
van stad met rivieren 
park, waterbeheersing en 
drinkwatervoorziening met 
mensen en watervoorziening, 
samenleven in harmonie 
met mensen uit verschil
lende bevolkingsgroepen 
en politieoptreden tijdens 
rassenrellen in i960, streven 
naar bruisende economie 
historische en moderne 
bouwwerken. 

238'i3. Wereldpostze
geltentoonstelling 2015 in 
Singapore, II. 
Tweemaal $ 2. (brugpaar 
met sierveld). Verschillende 
schelpen, vissen (Poecilia 
reticulata). Ook velletje met 
de zegels. 
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io9'i3. Diplomatieke 
betrekkingen met Vietnam 
40 jaar, vogels. Gezamenlijke 
uitgifte met Vietnam, 
ist Local, $ 2.. Resp. Po
lyplectron bicalcaratum. 
Gallus gallus. 

TAIWAN 
i29'i3. Chiang Soong May
ling (18992003). 
NT$ 12.. Echtgenote van oud
president Chiang Kaishek. 

THAILAND 
28'i3. Internationale postze
geltentoonstelling in Bangkok. 
Velletje met achtmaal 5. B. 
Verschillende afbeeldingen. 
<j8'i3. Nationale Communi
catie Dag. 
9.B.QRcode, tablet, 
emailadres, vinger. 
48'i3. Thaise postdienst 
130 jaar. 
5. B. Zegelopzegel Slam 1 
lot (Yvert 1), vergrootglas. 

48'i3. Hoofdpostkantoor. 
Driemaal 5. B. Ornament, 
zegelsopzegel, gebouw. 
i28'i3. Beschermvrouwe van 
kunsten en handnijverheid. 
Zesmaal 3. B. (samenhan
gend). Verschillende portret
ten van koningin Sirikit (1932). 
tc^6'^^. Geprivatiseerde 
Thaise postorganisatie tien 
jaar. 
10. B. Brievenbussen, post
kantoren, scooter, auto, vlieg
tuig, schip, heftruck, trein. 

TUVALU 
294'i3. Planten in de Pacific. 
Twee velletje met elk vier
maal $ 1.20; twee blokken elk 
$3.50. Resp. Medillinamag
nifica, Alpinia purpurata, 
Crotalaria retusa, Nymphaea 
rubra; Hibiscus rosasinensis. 
Ranunculus lyallii. Gardenia 
taitensis. Hibiscus brac
kenridgei; Etiingera elatior; 
Tecomanthe speciosa. 

294'i3. Paddestoelen in de 
Pacific. 
Velletje met viermaal $ 1.20. 
Boletus satanas, Coprinus co
matus, Craterellus cornucopi
oides, Chantarellus cibarius. 
36'i3. Verkiezing paus 
Franciscus (1936). 
Velletje met viermaal $ 1.20. 
Witte rook uit schoorsteen, 
driemaal paus. 
256'i3.WHO*65)aar. 
Velletje met zesmaal 90 c; 
blok $ 3.50. Rood kruis en 
stethoscoop, medicijnen, 
bloeddrukmeter, rood 
lint symbool Wereld Aids 
Dag, antirook campagne, 
handen; wereldbol met 
cardiograaf. Deel wereldbol 
op alle zegels in velletje. 

URUGUAY 
28'i3. Immigrantenorga
nisatie Calabrese 50 jaar in 
Uruguay. 
$ 45. Ruïne van San Miguel
kasteel, vlaggen, beeldmerk. 
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VANUATU 
266'i3. Watervallen. 
40,100,140,160 vt. Resp. 
Siri, Big Wota, Sasar Twin, 
Mele Cascades. 

VERENIGDE STATEN 
248'i3. Mars op Washing
ton 50 jaar geleden. 
Forever. Demonstranten met 
protestborden bij Washing
tonmonument. 
io9'i3. Oorlog van 1812, 
Slag van Lake Erie. 
Forever. Schepelingen in 
roeiboot met vlag. 

229'i3. Postzegels verza
melen. 
$2.. 'Inverted Jenny' 
misdrukvan luchtpostzegel 
uit 1918. 
239'i3. Ray Charles (1930
2004). 
Forever. Portret blinde 
zanger. 

ZUIDAFRIKA 
ii7'i3. Rivonlarechtszaak 
50 jaar geleden. 
Twaalfmaal Standard Post
age (in Prestigeboekje). 
Portretten beklaagden: 
Ahmed Kathrada (1929), 
Elias Motsoaledi (19241994), 
Nelson Mandela (1918), 
Walter Sisulu (19122003), 
Govan Mbeki (19102001), 
Rusty Bernstein (19202002), 
Denis Goldberg (1933), James 
Kantor (19271975), Andrew 
Mlangeni (1926), Raymond 
Mhlaba (19202005), Arthur 
Goldreich (19292011), Harold 
Wolpe (19261996). 
267'i3. Cultureel erfgoed in 
Port Elizabeth, schilderijen. 
Velletje met tienmaal Regis
tered Small Letter. Donkin 
Reserve met piramide, 
haven met sleepboot 'Sir 
Frederick', township Site and 
Service, spoorwegstations 
Doll's House in Uitenhage, 
industriegebied North End, 
Donkin Reserve met stand
beeld van Nelson Mandela, 
industriezone Coega, Red 
Locationmuseum, oude ge
rechtsgebouw in Uitenhage, 
Nelson Mandala Baystadion. 
297'i3.19e Wereld Trans
plantatie Spelen in Durban. 
Velletje met tienmaal Airmail 
Postcard. Badminton, volley
bal, wielrennen, speerwer
pen, hardlopen, tafelten
nis, estafetteloop, tennis, 
kogelstoten, hordelopen. 

88'i3. Rotsformaties en 
gesteenten. 
Tienmaal International Small 
Letter. Stollingsgesteente 
in Karoo National Park, stol
lingsgesteente in Gray's Pass 
in Drakensberg, amphiboliet 
in Sand River Gneiss, meta
morfische steen in Olifants
rivier, stollingsgesteente in 
waterval bij Ausgrabies, me
tamorfische steen bij AiAis 
in Richtersveld National Park, 
sedimentaire steen in Golden 
Gate National Park, zand
duinen in Addo Elephant 
National Park, sedimentaire 
steen in Mapungubwe Hill, 
zandsteen in Cederberg 
Wilderniss Area. 

Gebruikte afkortingen: 
Asean Association of 

SouthEast Nations 
Caricom Caribbean Commu

nity and Common 
Market 

FIFA Federation Interna
tional de Football 
Association. 

Sepac Small European 
Postal Administrati
ons Cooperation 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

WHO World Health Orga
nization 



THEMATISCH PANORAMA 
Samenstelling 
leffrey Groeneveld Purmerend 
Reacties en tips 
jeffreygroeneveld@hetnet nl 

VUUR, VRIEND EN VIJAND 

Volgend jaar wordt m Wijk 
aan Zee de tentoonstel
ling Filamanifestatie 2014 
gehouden Vanwege de 
nabijheid van de voorma
lige Hoogovens, tegen
woordig Tata Steel, is het 
thema van de tentoonstel
ling 'Water en vuur' (1,2) 
Vorige maand heb ik het 
onderdeel 'water' belicht, 
deze maand wil ik het heb
ben over 'vuur' 

Vriend en vijand 
Net als water is vuur zowel 
een vriend als een vijand 
van de mens Vuur geeft 
warmte (3), verlichting, 
maakt het mogelijk om 
eten te bereiden en biedt 
de gelegenheid om ener
gie op te wekken Vuur kan 

echter ook vernieling en 
ongewenste verbranding 
met zich meebrengen (4) 
Het IS daarom altijd oppas
sen geblazen met vuur, die 
chemische reactie van een 
brandstof met zuurstof bij 
hoge temperaturen 

Ontzag 
Al sinds mensenheugenis 
IS de mens m staat om vuur 
temaken Zij doet dat door 
twee voorwerpen tegen 
elkaar aan te slaan, waar
door er vonken ontstaan, 
die ervoor zorgen dat een 
licht ontbrandbare stof 
ontbrandt Een andere 
manier om vuur te maken is 
door twee voorwerpen te
gen elkaar aan te wrijven 
Door de wrijvmgswarmte 

ontbrandt een van beide 
(5) Aangezien het niet van
zelfsprekend IS dat het al
tijd lukt om vuur te maken 
bijvoorbeeld omdat het te 
vochtig IS geven sommige 
volkeren er de voorkeur 
aan om een ontstoken 
vuur brandend te houden 
Volgens de Griekse mytho
logie was het vuur gestolen 
van de goden door Pro
metheus (6,7), die het aan 
de mensen gaf Hijwerd 
er zwaar voor gestraft hij 
werd opgehangen aan een 
rots en elke avond kwam 
er een vogel die zijn lever 
eruit at, die elke ochtend 
weer aangroeide Volgens 
een ander Grieks verhaal 
zorgde Hestia (8), de godin 
van het haardvuur, voor 
het eeuwige heilige vuur 
en bi] de Romeinen was 

die taak weggelegd voor 
de Vestaalse maagden 
Het ontzag voor vuur 
was zo groot dat alleen 
deze priesteressen het 
vuur brandend mochten 
houden Moderne eeuwige 
vlammen bij monumenten 
voor 'onbekende soldaten' 
(9) en kaarsen in de kerk 
en op verjaardagstaarten 
(10) vinden hun oorsprong 
in de vuren uit de klassieke 
oudheid 

Symbolisch 
In veel culturen heeft vuur 
een grote symbolische 
waarde Het staat voor 
geestdrift, hartstocht en 
zuiverheid Boeddhis
ten kennen Boeddha's 
vuurrede Hij legt daarin 
uit hoe de zintuigen en 
daarvan afhankelijke ge

voelens m brand staan met 
hartstocht, haat en illusies 
In de christelijke traditie 
staat vuur symbool voor 
de nabijheid van God De 
Heilige Geest stortte zich 
met Pinksteren uit over 
de gelovigen in de vorm 
van tongen van vuur op 
hun hoofden (11) en God 
vertoonde zich in het Oude 
Testament aan Mozes m de 
vorm van een brandende 
struik HIJ zag dat de struik 
m brand stond, maar met 
verbrandde 

Dood en verderf 
Vuur kan een wrede 
vijand van de mens zijn 
Al vroeg zag men m dat 
het gebruikt kon worden 
als een machtig wapen 
Tijdens de Trojaanse 
oorlog verstopten Griekse 
soldaten zich in een houten 
paard in de hoop zo Troje 
binnen te kunnen komen 
(12) De opzet slaagde en 
toen men eenmaal binnen 
de stadsmuren was zaaide 
men dood en verderf door 
de stad m brand te steken 

www py iiwrr »ry i> ■■'■»» 

" the Germans did a monstrous thing They 
resorted to a meraless bombardment on a 
colossal scale of the open town of Rotterdam 
one of the worst crimes of military history 

— EN van Kief f en h 
Netherlands Minister of Foreign Affairs 

13 



De Byzantijnen gebruik
ten vuur om de schepen 
van hun tegenstanders in 
brand te steken. Ze hadden 
daarvoor een apparaat 
dat vuur kon spuiten, de 
voorloper van moderne 
wapens als de vlammen-
werper en napalm. Tijdens 
de Eerste Wereldoorlog 
werden vlammenwerpers 
voor het eerst met succes 
gebruikt door de infanterie 
en gedurende de Tweede 
Wereldoorlog werden ze 
gemonteerd op pantser
voertuigen. In die oorlog 
werden ook op grote 
schaal bombardementen 
uitgevoerd met verwoes
tende brandbommen. Rot
terdam (13) en Warschau, 
maar ook Dresden werden 
erin korte tijd volledig 
door in de as gelegd. 

Brandweer 
In alle gevallen deed de 
brandweer haar werk met 
de moed der wanhoop, 
maar kon niet voorkomen 
dat vele mensen het leven 
lieten en dat kostbare 

kunstschatten verloren 
gingen. Ook Londen ging 
tijdens de oorlog voor 
een deelin vlammen op. 
Iconisch is de foto van St 
Pauls'Cathedral fier te 
midden van de rookwol
ken (iO- Een paar eeuwen 
eerder was Londen ook al 
het slachtoffer geworden 
van onbarmhartig vuur. De 
Grote Brand (15), die van 
2 tot en met 5 september 
1666 woedde, richtte grote 
schade aan: 80% van de 
grotendeels houten stad 
werd verwoest. De brand 
begon in Pudding Lane, in 
het oosten van de stad. De 
hofbakker had vergeten 
het vuur in zijn oven te 
doven voor hij naar bed 
ging-
Lang heeft men branden 
gezien als een straf van 
God. In Nederland is men 
pas in de zestiende eeuw 
gaan nadenken over 
brandveiligheid. In 1521 
werd een wet uitge
vaardigd waarin stond 
dat huizen moesten zijn 
voorzien van een schoor

steen. Het hielp echter niet 
veel aangezien de meeste 
mensen het geld niet had
den om een schoorsteen te 
bouwen. Er werd ook nage
dacht over wat men moest 
doen bij brand. Daarbij 
ging het om het beperken 
van de schade en het voor
komen dat de brand groter 
werd. Men had nog niet 
de middelen om de brand 
te blussen. Het ging dus 
in eerste instantie om het 
alarmeren door heel hard 
"brand, brand" te roepen 
en ook werd ervoor ge
zorgd dat er in een buurt 
voldoende emmers en 
ladders aanwezig waren. In 
1614 werd de wonderspuit 
uitgevonden. Daardoor 
hoefde men niet meer 
met emmers water door 
de straat te rennen, maar 
kon een bak water gevuld 
worden waarin een pomp 
stond, die verbonden 
was met een straalpijp. 
Zo kon men een water

straal op een brandhaard 
richten. Nadat jan van 
der Heiden in 1678 zich bij 
het gemeentebestuur van 
Amsterdam had beklaagd 
over de brandweer van de 
stad, kreeg hij de opdracht 
om samen met zijn broer 
het brandweerwezen te 
organiseren. Zij legden 
de bouwstenen voor een 
modern en goed georgani
seerde brandweer. 
Na de ontwikkeling van 
de stoomspuit in 1866 (16) 
worden tot op de dag van 
vandaag verbeteringen 
doorgevoerd om op de 
meest efficiënte wijze een 
brand te bestrijden. 

Voorkomen beter dan 
genezen 
Het beste blijft het om 
een brand te voorkomen. 
Overal probeert men om 
door middel van speciale 
campagnes de bevolking 
bewust te maken van de 
rol die zij speelt bij brand

preventie. Zo kunnen nare 
bosbranden (17) en ander 
onheil voorkomen worden. 

Gabriel jubileert 
Op 14 september heeft 
Gabriel, de vereniging 
voor filatelie met betrek
king tot de bijbel en het 
christendom (18,19, 20), 
haar 65-jarig jubileum 
gevierd met een feestelijke 
bijeenkomst in Nijkerk. 
Wie geïnteresseerd is in 
het Pinkstervuur of andere 
christelijke thema's in de 
ruimste zin van het woord, 
raad ik van harte aan 
om een lidmaatschap te 
overwegen. Gabriel is een 
actieve vereniging met 
een prachtig clubblad dat 
zes keer per jaar verschijnt. 
Het jubileumnummer 
bevatte een selectie van 
artikelen die de afgelopen 
65 jaar in het blad zijn 
verschenen. 
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AANGEBODEN 

www.tnotiefonline.nl Motiefpostze

gels met afbeelding. Pzh. Jansen. 
Tel. 0493320949

OostEuropa. Pzh. R. Wiktor, Hod
gesstraat 13,6135 CS, Sittard 
Tel. 0464512751. 
Email robertwiktor(Shome.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.postzegelveiling.nl voor al 
uw postzegels van vele landen. Voor 
meer informatie. A.M. Eijgelaar. 
Tel. 0105222914. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle Euro

pese landen 35%, FDC's, boekjes etc. 
J. Romkens. Tel. 0455462894. Email 
)ohnstampsromkens(a)hotmail.com 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
2025%. R. Dorman, Fonteinkruid 
37,7772 ML Hardenberg. Tel. 0523
272182. 

www.filateliehpz.n! verrassend 
leuk, verrassend voordelig. CPC 
Conny's Pakettencentrale, postzegel
pakketten op land en op motief CD. 
v/d Wel. Tel. 0223614066. 

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

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

Mist u nog iets in uw verzame
ling? In onze winkel een ongekend 
groot aantal series en blokken van 
diverse landen en motieven 
www.wereldzeqels.eu M.v.Dal. 
Tel. 0492522224. 

Indonesië na 1949 is mijn speciali
teit, pfr. + gst. mooie voorraad abon
nementen op maat en manco lijsten 
verzorg ik ook. M. Snoek. 
Email: mennosnoekcshetnet.nl Tel. 
0228318267 of 0614511744. 

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

Liechtenstein 1980zooo volle 
vellen postfris als ook 19812000 in 
blokken van vier. Delanghe Georges. 
Tel. 0032475258967. 

MotifstempelsFDCPoststukken 
meer dan 100.000 st. 200 motiven 
keuzezendingen tegen portokosten. 
H. Zwakhoven, Hoefstraat 20, B3940 
Hechtel, België. 

Te koop postzegelmapjes 1 t/m 
449. L. Vlaspoel, Meerssenerweg 
265,6224 AH Maastricht. Tel. 043
3624025. 

Bod gevraagd op postzegel
mapjes 1387 met zegels DAVO. S 
Struik. Tel. 0187484425. 

Gebruikte albums voor 40% van 
nieuwprijs! Mooie kwaliteit Davo, 
Lmdner, Leuchtturm, Safe 
www tenkatephilatelie.nl 
Tel. 0264722176 of 0646644808. 
Email: info(5)tenkatephilatelie.nl 

(n.a.v. Art. Filatelie 7/8pag. 472) 
Spec, cover "Opening nieuwe 
vleugel Vredespaleis 4 april 
1978" m.offic.St "Carnegie Stichting 
Vredespaleis" * Postst. Vredespaleis 
i'sGravenh. 4.IV.1978. Beperkte voor
raad 10,euro Betaling na bestelling 
en ontvangst cover(s). R. Nobbe, 
Velperweg 139/365,6824 HK Arnhem. 

GEVRAAGD 

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

Dringend te koop gevraagd post
zegelverzamellngen en munten. 
Bezoek aan huis mogelijk. Bredenhof. 
Tel. 0104826725 

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

Zoek Max. kaarten Nederland van 
vóór 1940. Wie wil mij helpen? A. 
Teeven. Tel. 0497514027. 

Te koop gevr. oude reklamezegels 
en ansichtkaarten. R.A. de Regt. Tel. 
0725337863 
Email. rade.regt (Squicknet.nl 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de ver
eniging voor alle verzamelaars van 
Engeland en gebieden Maak eens 
kennis, bel 0703860232, zie www. 
sgbritannia.nl Blad, meetings, 4 
grote veilingen, boekjes en veel ver
zamelplezier. Join the club, see you' 

Filltalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan 
Bekijk de veiling en wordt lid via 06
51140411,0181774870 of 
www.filitalia nl 

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

Vereniging USA & Canada Filatelie, 
jaarlijks 7 bijeenkomsten en 7 veilin
gen. Een uitgebreide bibliotheek en 
rondzendmgen. Onze website: 
www.usca.nl Erik Mulder, mfoOusca.nl 
Tel. 0625240316. 

Contactgroep Frankrijk Verzame
laars (CFV), brieven en postzegels van 
Frankrijk en voorm. Franse Kol, eigen 
blad, veilingen, rondz., 4 bijeenkom
sten p.j. in De Bilt. Contr. 19 euro. Info 
Pietjan Zwaag. Tel. 0206277894. 
Email. secretaris(Scfvmarianne nl 

Ver. Kinderpostzegels en Maxima
filie houdt zondag 20 oktober haar 
halfjaarlijkse bijeenkomst met veiling 
tijdens de Postex, Laan van Ericca 50, 
Apeldoorn. Kom eens kijken, ook met 
leden zijn welkom. Inl W. Broeke. Tel. 
0118464109 of 
willembroeke®hotmail com 

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht (CsK) biedt smds 1926 
gerichte kwaliteitsrondzendmgen 
per verzamelgebied. Contributie 
9 euro per jaar Tegemoetkoming 
in portokosten. Ook inzenders van 
kwalitatief goed materiaal van harte 
welkom. Provisie 6% en voorschotten 
beschikbaar. Inzenden m CsKboek
jes; aankoopkosten boekjes worden 
bij afrekening vergoed. 
Zie www csk nu B K. Okma. 
Tel. 0514850744. 

Spanje en/of Portugal 4X p.j. 
bijeenkomst met veiling en kwar

taalblad. Bel H.Veen, tel. 079361191. 
Website: www.kspiberia nl 

Zaterdag 9 november Postze
gelbeurs Emmeloord van 10.00 
16.00 uur. Locatie Multi Functioneel 
Centrum, Corn. Dirkzplein 10 Emme
loord. Inl. J.W Elshof 
Tel. 0527615628. 

Ruilen: 150 postzegelssuikerzak
jessigarenbandjeslucifermer
ken. G. Adams, Lelievaart 46,2724 SE 
Zoetermeer. 

P.V. Onder de Loupe Noordwijk 
organiseert op vrijdag 25 oktober 
haar jaarlijkse veiling van 1000 
kavels. Info en catalogus: 
voorzitterOonderdeloupe.nl en/of 
www.onderdeloupe.nl 

P.V. Phila Venio houdt op zaterdag 
14 december een grote internatio
nale Postzegelbeurs van 10.00
16 00 uur in zaal De Wijlderbeen, 
Hagerhofweg 2A, VenIo Zuid. Gratis 
entree. Tafels te huur. Inl. H. Feijen. 
Tel. 0773731138. Email: 
mappaOlive.nl 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

( 

Postzegels 

W. van der Bijl ) 

<—M 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 0302342040 Fax 0302317077 
Lid IFSDA, PTS, CNER 
Emirates Philatelie Association 
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http://www.filitalia
http://www.usca.nl
http://www.ksp-iberia
http://www.onderdeloupe.nl
http://mappaOlive.nl


BREDENHOFPOSTZEGELIMPORT 
Bovenstraat 286a, 3077 BL RotterdamIJsselmonde • Telefoon 010482679mivfo47970 

^ ^ email info@bredenhof.nl • Internet: www.bredenhof.nl f^T-l^ 

L ^ f De winkel Is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur. ' ' ' ̂ ^^^°' 
^^ß ^ Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bonk 40.18.19.582. N ^ 

Verzendkosten €5,00. Rembours €6,50. Boven €100, geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

DEZE MAAND VERWACHr"^^ [PEiSILQDSïï gODPËE[l[L@«Affi m^JmMm^ 
IERLAND MISSIE, WERELD SUPER MISSIE, I M U U C ^ U U I ^ C / c/v.yir a u a u u u i ^ w i , . i t , .»« V  I L U W W i rwuuuyi * , . * , , 

,«. ..r.. ....r^ < > n » » T r . . i . . »  r i .  rr.A..iixniii>'/~n.^Ar LAND OMSCHRUVINO 100 gr 250 gr 500 gr 
DUITSLAND GROOT EN MISSIE, FRANKRIJK GROOT AUSTRALE GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 14,OO 34,00 65,oo 

BELGIË GROOT ASSORTIMENT 15,00 35,00 
AANBIEDING KLEMSTROKEN: CANADA GOEDE MODERNE MIX 22,50 52,50 

_i XLi 10 nn 11 e^i nf\ DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 22,50 42,50 
250gr. zwart ot blanco io,00 Ikg. 61,00 DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

250ar blokken 19 25 Ika 66 00 HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
& ^ w i | i . uiuix ixci i 1 7 , ^ ^ iiNy. u u , u w ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 25,00 49,00 

A A^ir>iir«.ik.i.>i. i.. i i . A ^ i n, i  . . « A . . m . ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 55,00 
AANBIEDINGEN VAN DE MAAND; FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 50,00 

k FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
i FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00 

M X. % é FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 16,50 38,00 
' k g  ■" y i GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 37,50 

r\\ I I T C I A K i n M Ika W IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
L / V / l I ^ L M I N l ^ ^ l » i i  » » ^ l P*. V JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 17,50 41,00 

MISSIE ^ V v E R E L D JfcKANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 14,50 34,50 
• y | Q 5 0 1|«tf l% J I i i Z k l T i r ^ J l r LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 

N U l O / T S U P E R ▼ LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
aÊ^ ^ . ÊtmmmX* TTiccir ' ^ ' ^ ^ LEUKE MODERNE MIX 9,50 22,50 

3 ^ ^ , M ' « A # ^ ' * NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 
' W ^m ^ S ^ % NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 

^ * ^ m OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 
m^ß AL Ï ' ^ SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 

^ ■ r W I THAILAND MODERNE MIX 18,00 42,50 
^ ^ y a USA LEUKE MIX MET NIEUW 16,00 37,50 

lAfll 7 I I K I AAMIAIC7I<~ r k O n C DrkCTCV ^^RELD VEEL LANDEN LEUK 12,00 27,50 52,50 
W I J ^ U I N AAIN W C ^ I l ? U r L/C r U 3 1 CA WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 13,50 32,50 60,00 

OP VRIJDAG EN ZATERDAG IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 55,00 
AAOFTEN WIJ lET^ MEEBRENGEN ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 

I AAT niT nAKI lAICTCKI ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 35,00 
LAAI U I I UAIN W c I cIN ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 42,00 

Postzegelhandel 
LUC VANSTEENKISTE 

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

en betere partijen. 

Rodenbachstraat 42, 8770 Ingelmunster, België, 
GSM: ++32 475 78 43 48 
mail: vansteenkiste.luc@pandora.be 

Onze Beursagenda voor 2013/2014; 
Filateliebeurs in Loosdrecht (NL) 
Antwerpfila in Antwerpen (B) 
Vismijn in Nieuwpoort (B) 
HoUandfila te Barneveld (NL) 
Antwerpfila in Antwerpen (B) 
Postex in Apeldoorn (NL) 
Eindejaarsbeurs te Barneveld (NL) 

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
mailto:vansteenkiste.luc@pandora.be


^ i e t d i i k Meer dan 94 jaar 
in dienst van de 

Filatelie. 
19192013 

Veiling no. 401 
12,13 en 14 november 2013 

■" 
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Schitterende Puntstempels 
uit de collectie "Hackeng' 

Kiiki ïjlcdagen veiling 4 Ü Ï ^ " 

T zowel de grote als kleine verzamelaar 

" zijn of haar hart kan ophalen! m 

oktober  1 november 2013 
4 november  8 november 2013 

^Taterdag 9 november 
Zondag 10 november 
Maandag 11 november 

s 
^^insdag 12 november 

Woensdag 13 november 
Donderdag 14 november 

Wk 

J r 

< > 

ittmgen 
J l 

1 

t' 

aanbod van veiling 401 
Topcollectie Nederland met veel 
postfris vooroorlogs en zeldzame 
tandingen; 
Zeer avontuurlijke dozenzitting 
waarin opgenomen de voorraad van 
een postzegelhandel en zeer 
gevarieerd postfris materiaal; 
Deel II van de schitterende collectie 
puntstempels op emissie 1872; 
Intact gelaten objecten, zoals een 
fantastische collectie Tsjecho

slowakije, en een oude collectie 
Rusland; 
Prachtige voorfilatelie collectie 
'"sHertogenbosch"; 
Uitgekavelde voorraad blokken van 
de Volksrepubliek China; 
Grote afdeling klassiek postfris met 
veel emissie Hangend Haar, 
Bontkraag, Jubileum 1913 en 1923; 
Zeer uitgebreide verzameling 
Amerika (V.S.) waaronder plate

blocks; 
Mooie oude landen verzamelingen 
met veel goed klassiek! 

Kortom te veel om op te noemen! 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 
en bent van harte welkom! 

oo^op^w^ei^g. 

4. 

% 

^^ï'ooruwverï.^^ 

Rietdijk B.V. 
Kantoor: Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 
Fax : +031(0)70363 28 93 

info@rietdijkveilingen.com 
www.rietdijl<veilingen.com 

mailto:info@rietdijkveilingen.com
http://www.rietdijl%3cveilingen.com

