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Overgang naamstempel 
naar kleinrondstempel 
op hulpkantoren 



De Ncderlandsche Postzegelvciling 

inzenden voor de 
voorjaarsveiling 
dagelijks mogelijk 

vy*''^-^^ 

Bij ons heeft u 2 mogelijkheden: 

Contante betaling 
of realisatie via onze 

Internationale 
veilingen 
Bel ons voor een vertrouwelijk 
en gratis advies. 
Tel. 0294-43 30 20 
Fax. 0294 - 43 30 55 

hoge opbrengsten 
op najaarsveiling 
voor alle opbrengsten zie: 

WWW.NPVNL 
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J'f iLiNG 

De N e d e r l a n d s c h e Pos t zege l ve i l i ng 

Leeuwenveldseweg 14 - 1382 LX Weesp 
te l . 0294 - 43 30 20 fax 0294 - 43 30 55 
in ternet : www.npv.n l 
Beëdigd Makelaars en Taxateurs 

http://WWW.NPVNL
http://www.npv.nl


NIEUWS Leuchtturm 
World Leaders in Collectors Accessories Since 1917 

COINS 

"Coins" 
zak album 

^— € 8,95 

PRISMA muntetui voor 
1 QUADRUM capsule 

€14,95 

NOBILE 
muntenetuis 

€4,95 

OPTIMA schutbladen om zelf 
te personalisieren 

€3,50 

PRESSO album Verzamelbox voor kinder surprise items 
voor flesdoppen ^ 1 4 OK 

3 * j i 

Meer info bij uy* LEUCHTTURM dealer of direct via LEUCHTTURM: 
Postfach 1340 ■ D21495 Geesthacht ■ Tel. +49 (0) 4152/801200 ■ Fax +49 (0) 4152/801300 ■ into@leuchtturm.coni ■ www.leuchtturm.com 

KILOWAAR 
NAJAARSAANBIEDINGEN 

12 

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

€ 34,

€ 34,

32,

11,

13,

€ 32,

€ 36,

18,

9,

17,

€ 12,

€ 18 

Door schaarste aan goede kilowaar zijn levertijden niet uit te sluiten 

Bezoek mogeliik na telefonische afspraak Levenng uitsluitend op vooruitbetaling op 
gironr 3752594 of bank 93 28 13 720 Betaling ook mogelijk met creditcard 
(VISA MASTERCARD) en Paypal 
Portovri] vanaf € 75 daaronder € 3 verzendkosten E ^^ 
extra Bi| aankoop van 4 of meer items 5 % korting 9& " " ' 
Bestellingen onder € 35 kunnen vini helaas met uitvoeren 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt pri|svïi|zigingen voorbehouden) 

Postzegelhandel J. VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

Tel. 024-3777730 
Email: j .haar lem@wxs.nl 

T W 
MPO hét adres voor: 
 veiling 
 advies & bemiddeling t 
beurzen jÊkSVir'^ ^ 
 in & verlcoop ^^^^Bki^

WWW.MPO.NL 
 Betrouwbare en realistische taxaties 
 Bij verkoop hoogste opbrengst 
 Grootste klantengroep 

^\ÉÊ. stf '^^mÊÊÊÊk ■■■■■■ 

Kaniooradres MPO: Energieweg 7, 3401 MD Llsselslein 
lel: ()306()6:i944  VA\: ()3()6()I0S95  WWW.MPO.Nl. 

mailto:into@leuchtturm.coni
http://www.leuchtturm.com
mailto:j.haarlem@wxs.nl
http://www.mpo.nl
http://WWW.MPO.Nl


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

organiseert op 29 november 2013 veiling nr. 6 2 7 
in de Graham Bell zaal van het Museum voor Communicatie 

te Den Haag 

de Collectie van wijlen de heer Aat de Peljper 
Nederland Deel I 

,tr\ ^4Ji|id4 ^^\ IC P^ M 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 

UB HBSQ ilKiiiiiliffii 

mailto:info@vandieten.nl
http://www.vandieten
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Van Dieten Postzegelveilingen BV 
• • • 

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

(Postadres: p/a Museum voor Communicatie, Zeestraat 8082, 2518 AD 'sGravenhage) 
info@vandieten.nl • www.vandieten.nl 

Van D i e t e n P o s t z e g t i v e i l i n g e n BV ^ffi^^fflEDEE^ffliS 

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


Prijslijsten gebruikt met afbeeldingen 

gratis toegezonden van 

Nederland, Curacao, Suriname, Zwitserland, Polen en 

het Duitse Rijk. 

Verzamelhuis Rigters 
Telefoon: 0223 - 660022 - Email: hbm.rigters(5)kpnmail.nl 

SlrenKate 
iMiii.vin.ir, 

Lijsterbesstraat 21 
6666 XE 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 

POSTZEGEL- MUNTHANDEL 
EUROPOST BREDA 

ZOEKT EEN ALLROUND MEDEWERKER 
VOOR MINIMAAL 18 UUR PER WEEK: 
Bent u iemand die: 

• Een gedegen kennis van postzegels en munten heeft; 
• Commercieel is ingesteld; 
• Zelfstandig kan werken; 
• Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden; 
• Uit de omgeving van Breda komt; 
• Beschikt over prima computervaardigheden en een goede kennis 

heeft van als programma's Excel en Word; 
• Ervaring heeft met de verkoop op veilingsites als EBay en 

Marktplaats etc; 
• Eventueel eerder in de branche heeft gewerkt. Dan is dat een pre! 

Lijkt dit iets voor U? 
Stuur ot mail dan uw sollicitatie met CV aan: 
EUROPOST BREDA - GINNEKENWEG 311 
4835 NC BREDA - ps@europost.nl 

VERZAMELBEURS HENGELO 
zondag 17 november 2013 

Hotel vd Valk, Bornsestraat 400,7556 BN 
Open 09.30-16.00 uur Info 050-5033926 of 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

Maande l i j kse zaalvei l ing van : 
postzegels - post(waarde)stukken - fdc's - munten 

ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 

Veilinghuis "De Voorstraat" 
Voorst raat 23 - 8011 MK Zwol le 

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

KILOWAAR MET 2 0 0 7 / 2 0 0 8 / 2 0 0 9 UITGAVEN 
GROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO'S 1 0 0 gr 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering en hope waarden 
Sl<andlnavië: grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en tioge waarden 
Noorwegen : grote variatie en tiogere waarden 
Engeland : veel nieuw en met tioge waarden 
Finland : grote sortering 
Wereld : vele landen (iets Europa) 
MISSIEWAAR 
Duitsland : Nieuw en met hogere waarden 
Australië : veel nieuw en met hogere waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 
W.Europa : onuitgezocht met grootformaat 

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

Levering onder rembours + € 11,50 Filatelistisctie frankering 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP: 
Giro rek.nr. 7832196 of SNS bank rek.nr 82.19.07 581 

H U L S J . B . A . b .v . 
M.L. Kingstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

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

9,50 

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

8,50 
17,00 
23,50 
9,00 
8,50 

132,00 
228,00 
95,00 

112,00 
90,00 
90,00 
87,50 
90,00 
95,00 

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

-V FILATELIE DE BOEIER 4-
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracint kwaliteit van: 

- ^ N e d e r l a n d & O R (posttris/gestempeld) 

- ^ Z w i t s e r l a n d (posttris/gestempeld) 

- ^ I n d o n e s i ë (posttris) 

^ T h e m a S p o o r w e g e n (vni. posttris) 

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

Klipper 75, 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180-690810 
E-mail: info@filateliedeboeier.nl 

geen winkel 
Fax:0180-690811 

www.filateliedeboeier.nl 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeer geldige Postzegels, (nominaal) 

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

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

642 

SSe Capelse pustzegellieyrs 
Zaterdag 23 en zondag 24 november 2 0 1 : 

Capelle a/d IJssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 
• Vele handelaren met voor elk wat wils 
• Een "stulverhoek" met honderdduizenden zegels 
• Toegang en overdekt parkeren (blauwe zone) gratis! 
• Eindpunt metro "de Terp'VCapelle aan den IJssel 
• Openingstijden zaterdag van 10.00 -17.00 uur 

zondag van 11.00-15.00 uur 

Voor inlichtingen: Tel.: 06 441 14 695 

IJ (FILATELISTENVERENIGING)' 

SSEL- & LEKSTREEK 
Volgende beurzen zi jn op: 2 2 en 23 februar i 2 0 1 4 , 

2 7 en 2 8 september 2 0 1 4 , 2 9 en 30 n o v e m b e r 2 0 1 4 

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

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

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

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

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

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

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

Hans Sundquest 
lacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

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

mailto:info@tenkatephilatelie.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
mailto:ps@europost.nl
http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
http://www.advantage-stamps.cor
mailto:sundquest@planet.nl
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Filatelie (waarin opgenomen De 
Philatelist en De Posthoorn) wordt uitge
geven door de Stichting Ncderlandsch 
Maandblad voor Philatelie 

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

Hoofdredactie 
Rene Hillesum Filatelie 
Rene Hillesum 
Postbus? 333oAAZwi|ndrecht 
Telefoon 078 6101520 
hillesu)7i@filatelist com 
www defilatelie nl 

Advertentieverkoop: 
Bureau de Troye 
Pricelvogelwegs i349CGAlmere 
leanine de Troye 
Telefoon 036 53 84 528 
Telefax 036 53 84 880 
info(^bureaudetroye nl 
www bureaudetroye nl 

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

(09002265263) 
Telefax 0251310405 
Mutaties www aboland nl/blad/filatelie 

Adreswijzigingen: 
Adreswijzigingen geeft u op aan de 
secretaris van de verentging 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 
die bij Filatelie is aangesloten het 
abonnementsgeld maakt dan deel uit van 
uw verenigingscontributic 
2 een individueel abonnement 
hiervoor kunt u zich m u v België 
aanmelden bij Abonnementenland m 
Uitgeest (zie Abonnementen) voor 
€ 33 10 (Nederland) € 52 40 (buitenland 
standaard) of € 77 85 (buitenland 
priority) Een individueel abonnement 
gaat per de eerste van een willekeurige 
maand m het loopt minimaal eenjaar 
(11 nummers) Abonnementsbeemdigmg 
zie Opzegging abonnement 

Belgische abonnees 
Woont u in België"? Dan kost een 
abonnement € 34 25 Stort dit bedrag 
op rekening 000 0350882 331 n v 
Penningmeester Filatelie Brussel 
vermeld duidelijk het adres waarnaar 
het blad moet worden verzonden 1 

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 
m 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 
G C van Balen Blanken Al)P 
secretaris 
L FC Eizinga Schalmei 5 
4876 VC Etten Leur 
Telefoon 076 5035295 
penningmeester 
P| van de Kasteele 

Copyright: 
© 2013 Maandblad Filatelie 

Oplage van dit nummer: 
27 500 exemplaren 

ISSN nummer 0166 3437 
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een puntstempel op een briefomslag wel 
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Het maandblad Filatelie is Ofinal Partner van de AIJP (Association Internationale des Journalistes Phi latei iques) en lid 
van de ASCAT {de internationale organisatie van uitgevers van postzegel catalogi en postzegel tijdschriften) 
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Qrof® Wade 23'A/f i , 343® NX Nieuwegein ». ̂  " " ^ ^ 
Tel.: 0302443170 (24 uurs bestellljn) "* "^^ 

info@fiiatelle.net  Bank: 38.|%pf.378 / Giro: 7227081 
'ÊjjÊÊÊÊÊÊÊÊÊk ■ "•1 ifl^ßfmf"—"— j.^"' / 

Een kleine greep uit onze mooie collecties. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATEUE.NET 

21036 Spanje nagenoeg complete supercollectie 18501958. Prijs: € 45.000,00 
Zeer indrukwekkende meest ongebruikte/postfnsse collectie (klassiek ook iets gebruikt), op enkele zegels na geheel compleet in meest zeer mooie, 
frisse kwaliteit veel zegels met keur en/of certificaat metoa 1850 sene incl 6c en 10R ongebruikt, 1851 serie incl de zeldzame 2R(keur) 1852 
seneincl 2R met eert 1853 sene inct 2R met eert 1853 1c brons ongebruikt, 1854 sene ongebnjikt(1Rgebmikt),1855 incl IR en 2R ongebruikt, 
1856/61 compleet en meest ongebruikt, 1862/65 overcompleet ongebruikt alle andere betere uitgaven 1870 sene ongebruikt, 1872 Amadeo I on

gebruikt 1873 sene ongebruikt (40c, IP gebnjikt), 1874 serie ongebruikt, 1675Alfons XII ongebruikt, 1879 ongebruikt verder ogenschijnlijk com

pleet incl alle topnummers, variëteiten en extras ook zeer goed luchtpost incl 1920 30c kleurvarieteit en de andere toppers blokken incl de zeer 
zeldzame beide luchtpost opdrukblokken + 2 beide zegels extra, duikbotenblok + sene uit blok extra 1938 blok ongetand met variëteit slechts 2 
verticale njen zegels afgednjkt('iii} de andere blokken, ook Baskenland & Navane, burgeroorlog, tevens boek mei doubletten w o ook veel duur 
matenaal in 3 dure Lindner albums Unieke collectie de mooiste die we ooit konden aanbieden"! Allefoto'sop WWW FILATELIE NET 

20899 Noord en lUlidden Amerika t/m 1920. Prijs: € 20.000,00 
Prachtige gebruikte/ongebruikte collectie (sommige uitgaven zelfs postfris) meest in mooie kwaliteit (doch iets gemengd) met zo veel dure zegels 
en series die je zelden ziet w o Canada Nova Scotia incl l d 3ö,6d en Ish, alle mooi gerand Br Columbia t/m 50c, Canada 1851/57 l d 6d, lOd 
ongetand 1858 1/2d 1897 Jubilee incl $2 en $4 gebruikt prachtig USAwo nr 1,1851/56ongetandl/m 12c 1857/60 incl 90c gebruikt (cat 6500 
euro'), 1861 t/m 90c 1869 t/m 90c Columbus incl 2$ en 4$ 1894/5 incl 2 dollar Madison ongebruikt, $5 Marshall gebruikt 1898 Omaha incl $2 
1902/3 incl 2 dollar en 5 dollar zowel gebruikt als ongebruikt aanwezig(i'), beter back of the book Br Honduras en Guiana, Cuba Falklands 
Victoria en Edward VII t/m 5sh Grenada t/m lOsh Guadeloupe incl top, Colombia, Leeward t/m de hoge waarden Mexico Newfoundland, Canal 
Zone etc etc m insteekboek Zeer waardevol lot met gigantische cataloguswaarde en met heel veel zeldzame zegels'^ 

Allefoto'sop WWW FILATELIE NET 
20745 Engelse koloniën topnummers 18501950. Prijs: € 18.000,00 
Wonderschoon lot uitsluitend betere zegels en series, meest in mooie, fnsse kwaliteit met vele van de dure shilling, pond en ddlanwaarden, als los

se veilingkavels gekocht metoa Gibraltar pond George BCA 1 pond* 10 pond gebruikt £10 en £25 specimen EastAfricaSaen I rgnjs ' , hoge 
waarden opdrukken 20R Edward, 20R George SouthAfnca Company £2 t/m £ 10 gebnjikt 8d op Ish gebruikt Bahamas ponden Viclona Edward 
en George Bechuanaland£5gebnjtkt,Mafeking, Cayman 1/d Idopdrukken 2 1/2dop4d'metcert Brandon (zeer zeldzaam zegel") Ceylon 8d 
en 9d gebruikt British Columbia Oil Rivers opdrukken, Dominica hoge waarden Falklands hoge waarden FIJI 2X pond Edward pond George 
Hong Kong 10 dollar Edward gebruikt, India 2a groen ongebruikt (met uitgegeven klein vlekje), 25R Edward gebruikt, Indiase Staten toppers Natal 
pond Nigeria ponden NSW toppers Nyassaland pond Edward, pond George, Rhodesia double heads 7/6 en lOsh ongebruikt pond gebruikt, 
Siera Leone pond Tobago 5sh Victoria gebmikt etc etc in slockboek Ongelofelijk lol. Stanley Gibbons cat w circa 68 000£ = area 80 000 
EUROii'ii Alte foto's op WWW.FILATEUE.NET 

20855 Duitsland nalatenschap. Prijs: € 16.000,00 
Prachtige nalatenschap Duitsland in 18 banden Bevat zeer veel matenaal, waaronder veel beter zoals (Michel nos) Duitse Rijk blok 1"(lposta) 
3('), vanaf 1900 vrijwel compleet en veel postfris (w o ook iets nagegomd) Franse zone postfrisse complete collectie + gebruikte complete collec

tie incl alle dure blokken Bund collectie dubbel aanwezig, ogenschijnlijk compleet incl de posthoom sene en een luxe gebruikte collectie compleet, 
Berlijn dubbele verzameling incl blok 1 luxe gebruikt mei tenloonstellingsstempel en no 17 op bnef Postschnelldienst zeer sterlce dubbele collec

tie Duitse Zone incl Amenkaanse Zone sene t/m 1 mark gebruikt op bnef band en netopdrukken gebruikt ook Michel l/l t/m IX/II (cat 5700 euro, 
met keurstempeltjes') verder zeer veel doubletten met veel beter materiaal w o Franse Zone Baden Rode kruisblok 2x op bnef('i) etc etc 

M e foto's op WWW FILATELIE NET 
21085 Europa 18401960. Prijs: € 12 000,00 
Prachtige postfnsse, ongebnjikte en gebruikte partij Europa 18401960 in 15 insteekboeken Partij bevat o a goed België Franknjk, Gnekenland, 
Hongarije, Italië, Vattcaan etc Ook een stockboek met Palestina en Israel aanwezig Collectie bevat zeer veel beter materiaal, waaronder veel post

fnsse zegels van voor WOU in meestal goed kwaliteit Sommige zegels op de onderste 2 regels van de pagina's zitten licht vastgeplakt 
Allefoto'sop WWW.FILATEUENET 

21153 Motief vissen postfrisse supercollectie t/m 2012! Prijs: € 11 500,00 
Oogverblindend mooie meest postfnsse collectie vissen (ouder ook iets *) van AZ opgezet, prachtige molief met zeer veel goede series en blok

ken van oud tot zeer modem veelal als nieuwtjes aangekocht, met ook de topnummers als de China goudvissensene postfns St Pierre et 
Miquelon 1941 opdruk Noel 1941 FNFL (cat 700 euro') en de zeldzame 1942 opdrukken France Libre FNFL (hoogste waarde eert Fnedl cat 850 
euroi) Quatar 1965 sene en zeldzame 1966 opdrukserie proeven, ongetand etc etc opgezet in 27 banden'" Levenswerk van verzamelaar 

Allefoto'sop WWW FILATELIE NET 
20669 Hele wereld AZ collectie t/m 1930. Prijs: € 10.500,00 
Zeer uitgebreide verzameling van een grool aantal diverse landen deels zeer goed bezet met ook betere zegels en series, mooi klassiek deel 
deels ietwat diverse kwaliteit, doch meest zeer mooi opgezet in 4 beroemde zware Yvert albums Mooie basis om verder te verzamelen of juist te 
plunderen voor uw eigen collectie Alle foto's op WWWFILÄTELIE NET 
19961 Engeland 18401986. Prijs: €9.750,00 
Prachtige gebruikte collectie beginnend met 2 mooigerande penny blacks 1847/54 embossed 6d t/m Ish met nette randen + extra 6d, surface pnn

ted mei veel schaarse uitgaven in meest zeer mooie kwaliteit w o 1855/7 senet /mlsh 1862t/m1sh 1865t/m1sh(wo 4dplaat7t/m 14) 1867/9 
incl 2sh blauw (2) en 2sh bruin" 1867/82 hoge waarden incl 5shen10sh(wmkkruis)en5shplaat4wmk anker, 1870 1/2dincl piaat9 vele an

dere betere plaatnummers 1883/4 hoge waarden incl 2/6 t/m lOsh pond lila wmk kronen 2/6 blauw papier pond groen Victona, pond groen 
Edward VII ongebruikt, vnjwel postfns Seahorses t/m 1 pond groen, prachtig deel officials incl IRt/m1sh,Govt parcels1883 11/2d l/m Ish (plaat 
13en14i) 1887/1900t/m1sh,OW official1902incl 2d 21/2d ende zeerzeldzamelOd",Board ofEducation Victoria 5d,Edward mei 21/2detc 
etc Tevens iets Kanaaleilanden, in Yvert album Zeer waardevolle collectie in meest zeer mooie kwaliteit, met gigantische catalogus waarde" 

Allefoto'sop WWW FILATELIE NET 
20960 Italië gebruikte collectie 18621956. Prijs: € 9.500,00 
Schitterende geheel gebankte collectie in meest zeer mooie kwaliteit, nagenoeg compleet mei zoveel topnummers, met o a 1862 incl 80c (2x) 
1863/77 t/m 2L 1879/82 l/m 2L incl 30e bnjin gebruikt 1878 opdmkken incl 2c op 20c 2cop30een2cop2l!remetkopslaandeopdruk 1890 op

drukken incl 2c op 10c met kopstaande opdruk 1910 Ganbaldi, 1922 Congresso gebruikt op bnefstukjes, 1923 Manzoni (hoogste waarde 2x gebruikt 
aanwezig!) 1924 Victory opdrukken Crociera alle goede uitgaven jaren 20/30/50, luchtposten ogenschijnlijk compleet incl alle toppers als 1930 
7L70 1933 beide tnptieken Servizio di Stalo tnptiek gebruikt" 1934 incl 10L ServiziodiStato, tevens port pakketpost en BLP opdnjkken, m album 
Ongelofelijke kwalileilscollectie met zoveel topnummers calw Sassone2010 meer dan 110 000 EURO"" Allefoto'sop WWW FILATELIE NET 
19962 Engeland 18401975. Prijs: € 9.250,00 
Prachtige, uitgebreide gebruikte/ongebruikte collectie met heel veel topnummers meest in zeer mooie fnsse kwaliteit w o 1840 Idzwartonge

bruiktC) en gebruikt 2d blauw 1847/54 lOd goed gerand, surface pnnted met de betere waanjen en plaatnummers penny reds t/m plaal 225 
1867/82 incl de superzeldzame 5 pond oranje gebruikt mei centraal stempel Belfast (enkele minieme lichte kreukjes) 1870 1/2dincl 2x plaat 9' 
1883/4 hoge waarden 2/6 t/m lOsh 1 pond lila met het zeldzame wmk orbs(3keurstempelljesopazi) pond groen pond Edward Seahorseselc 
etc inYverlband Prachtige verzorgde collectie mei enorme cat w " Allefoto'sop WWWFILÄTELIE NET 
20695 Bangladesh 1971201211 Prijs: € 8.750,00 
Ongelofelijke collectie, de vonge verzamelaar had geld Ie veel en spaarde postfrisse senes blokken, velletjes op fdc als het kon op brief, als er va

neteilen van bestaan dan die ook maar ook met uitgegeven uitgaven etc etc etc opgezet in 57 dure albums Een grotere collectie dan deze be

staai er met' Alle foto's op WWW.FILATELIE NET 
20500 Wereld ongebruikt/postfris t/m 1975. Prijs: € 7.950,00 
Zeer uitgebreide wereldcollectie van heel veel diverse landen, uitsluitend ongebruikt maar veelal postfris verzameld zeer veel beter malenaal aan

wezig met o a uitgebreid Engelse kolomen met veel langlopende senes t/m pond en dollar waarden Canada met goede oude dure uitgaven, 
Franknjk Franse kolomen ZuidAmenka Azie, Oostenrijk, Australië Scandinavië met vele betere uitgaven, veel vooroorlogs matenaal aanwezig 
m mooie kwaliteit in 30 albums (deel uit banden gehaald) + doos met doubletten Schitterende koop mei enorme cat w " 

Allefoto'sop WWW.FILATEUENET 
19963 Engeland 18401955. Prijs: € 7.900,00 
Meest gebruikte collectie mei zeer uitgebreid en waardevol klassiek aandeel met o a 1840 4x penny black, 2d blauw 1847/54 Ish, veel surface 
pnnted met de betere uitgaven en dure plaatnummers 1867/82 hoge waarden met 5sh plaat 1 (2), plaat 2(2) 10sh wmk kruis, 1883/4 hoge waar

den incl 2/6 t/m lOsh 1 pond lila wmk kronen (telegraph), Victoria pond groen (2x, l x met perfin) Edward 2/6 t/m 1 pond(2x>, Seahorses t/m 1 
pond 1951 Festival serie ongebruikt 1955 Kastelen serie ongebruikt, ook betere dienst uitgaven met diverse hooggenoteerde zegels, in album 
Enorme cataloguswaarde' Alle foto's op- WWWFILÄTELIE NET 
21047 Wereldverzameling in 24 albumsl Prijs: € 7.000,00 
Zeer uitgebreide wereldverzameling ongebruikt/gebaiikl/postfns, van oud lot nieuw met o a goed Franknjk en kolomen Portugal en kolomen w o 
betere uitgaven, Gnekenland, Oost Europa met goed Rusland en Hongarije, Scandinavië incl goed klassiek aandeel, Oostenrijk Zwitserland, llalie 
en gebieden Spanje en kolomen. Baltische Staten etc etc in 24(') deels zeer goedgevulde Scott Speciality albums Prachtkoop om verder te ver

zamelen" Allefoto'sop WWW.FILATEUENET 
21084 Azië 18601940. Prijs: € 7.000,00 
Ongebruikteen gebruikte collectie Azie 18601940 in insteekboek Collectie bevat o a aardig China waaronder grote en kleine draken Korea 
Hong Kong India, waaronder 6x 4 annas zegels (1 vierkant en 5 in vorm geknipt) Japan, Mongolië etc Hoge cat waarde' 

Allefoto'sop WWW FILATELIE NET 
21118 Shanghai 18651896. Prijs: € 5.950,00 
Prachtige meest ongebruikte collectie in meesl zeer mooie kwaliteit zeer mooie Ie emissie w o 1c 2c(2),3c,4c 6c(2) 8c(2), 12c en 16c, diverse 
waarden met keur en/of certificaat, 1866 sene 1867 sene opdmkken, 1875 t/m 12e, 1877 t/m 20c 1885 t/m 100c, diverse opdnjkken 1888 t/m 
10c port, in stockboek Prachtige collectie met zoveel dure uitgaven zeer zelden aangeboden zeker in deze mooie kwaliteit' 

Alle foto's op. WWW.FILATEUE.NET 
21064 Baden super overcomplete collectie 18511868 Prijs: € 5.750,00 
Fantastische overcomplete meest gebruikte speciaalverzameling op typen kleur tanding en stempel verzameld opgevrolijkt door een groot aan

tal bneven metoa 1851 la Ik rnr 1(2x) 4a(2) 51 7D,81V90 10c(2) 12(2) ISbC) 15a/b/c 16(2), 17b(meleert') 21a,21b(2j 22a9ebruikt 
met eert en ongebruikt 22b gebmikl met eert en ongebruikt 25b, port mei 1 kr en 3kr gebruikt 3kr postfns blok van 6 met velrand en plaatfout 'z 
i p v e Voorts groot aantal bneven w o prachtige frankenngen etc etc in album De collectie bevat 19 certificaten"' 

Alle foto's op: WWW.FIUTEUE.NET 

19334 Nederland 18521975. Prijs: € 5.750,00 
Prachtige geheel ongebruikte/postfnsse verzameling in meesl mooie, nette kwaliteit mei vele dure uitgaven aanwezig wo 1864 10c', 1872 incl 
50c en 2 1/2gld 1891 l/m 50c bontkraag sene overcompleet en op tandmg verzameld incl postfnsse 20et groen 1898 kroningsgulden, vanaf 
1906 in de hoofdnummers geheel compleet incl alle toppers met ook veel postfnsse uitgaven luchtpost compleet incl 12/13 postfns, Intemenng 
1/2 postfns heel veel roltanding incl 19/31 en 33/56 + de kindseries. Armenwet sene de Ruyler portsene, tevens Juliana en profil in stnppen van 
5 t/m 80et en andere extra s in 2 dure Dave de luxe albums Prachtkoop met een enorme cataloguswaarde" 

Alle foto's op- WWW FILATELIE NET 
19830 Wereld. Prijs: € 5.500,00 
Uitgebreide postfiisse onget)mikte en gebmikte deaierstock op kleine stockkaartjes in doos Bevat zeer veel matenaal, waaronder beter zoals 
Turkije vrouwencongres 1935 ongebruikt Liechtenstein Europa 1960 postfris [2x) goed Vaticaan, Israel, Italië, veel moliefsenes etc Zeer hoge eat 
waarde' Alle foto's op. WWW FILATELIE NET 

18920 Nederland 18521989. Prijs: € 5.500,00 
In de hoofdnummers complete postfnsse, ongebruikte en iets gebruikte collectie Nederland 18521989 in 2 Davo cnstal albums Collectie bevat 
zeer veel beter matenaal zoals [NVPH nos) 3 6 12, 2 9 , 4 8 , 8 0 M O 0 " 1 0 1 " , 104105* 130131', roltanding (zonder no 32), luctitpost (1213 
met plakker), port dienst mlernenng postbewijs compleet etc Iets gemengde kwalileil maar zeer hoge eat waarde' 

Alle foto's op WWW FILATELIE NET 
19975 Nederland 18521978. Prijs: € 5.500,00 
Prachtige postfnsse en ongebruikte collectie Nederland 18521978 op Scott albumbladen in doos Colledie bevat zeer veei betere zegels zoals 
(NVPH nos) r , 2', 46*, 3444* 4548* (no 48 2x'), 90101'(101 zonder gom) 104105* 121131* 136138', 149162*, 177198', 346349* 
356373' 518537', port 312'(8 ontbreekt) 1326*, 2728' 3143*, 4460', dienst 18', etc Mooie collectie zeer hoge cat waarde' 

Alle foto's op. WWW.FILATELIE NET 
19123 Nederland 18912011. Prijs: € 5.500,00 
Postfnsse en ongebmikte collectie Nederland 18912011 in 7 Davo luxe albums Mooie collectie met veel beter matenaal zoals (NVPH no s) 90

101,104105 130131,236237" 346349" etc Ook aardig deel roltanding port etc Helaas ook wat zegels met waarschijnlijk minder onginele 
gom Alle foto's op WWWFILÄTELIE NET 
21101 Portugese koloniën. Prijs: € S.500,00 
Prachtige ongebmikte en gebruikte partij Portugese kolomen op oude albumbladen en los in stockboek Partij bevat zeer veel beter matenaal zoals 
(Yvert nos) Azoren 3(*) 5(*) 6' 8* 12 28', 29, 31* 6061', 6274 (zonder 68) 7589 (certificaat), Angra 9 10 Horta 9', 10 ,110 ,12 , Ponta 
DelgadalO 11 12, Portugees India 39*, 58', 113(*), Timor 80' Kaapverdië 19, Portugees Guinee 2*, 6 7(') 9', 11 14,15 etc Zeer mooie eol

leclie, zeer hoge cat waarde' Alle foto's op WWW.FILATELIE NET 

21075 Württemberg 18511873. Prijs: € 5.400,00 
Prachtige uitgebreide gebmikte verzameling op typen en kleur verzameld veel mooigerande zegels en prachtig stempelmateriaal ook paren, stnp

pen bneven met mooie frankenngen, alle dure uitgaven aanwezig WO nr 1 meen/oudig incl 1c,2incl 2bV, 3(6). 4(5x w o Ixopbnef), 5(2x), 6(4), 
10(2), 13(4), 17yb paar met eert 20 29,34,42 prachtige combinatiefrankenngen van de emissie 1869/73 etc etc innngband Zeer waardevolle 
collectie" Alle foto's op. WWW.FILATELIE NET 
21073 Zwitserland speciaalverzameling Strubli 18541862. Prijs: € 5.250,00 
Schitterende gebruikte speciaal verzameld verzameld op lype kleur van de zijdedraad, druk papier en kleurnuances meesl prachtgerande ze

gels met vele grote zeldzaamheden stempels waarden t/m 1 franc meervoudig ook stnp van 3 dubbele zijdedraad en andere kostbare speciali

teiten aanwezig velen voorzien van certificaat en/of keur opgezet in 2 insteekboeken In totaal 187 zegels" 
Alle foto's op- WWWFILÄTELIE NET 

20666 Portugal klassiek collectie vanaf 1853. Prijs: € 5.250,00 
Schitterende gebruikte collectie m zo'n mooie frisse kwaliteit prachtig gerande zegels ook de 1853 serie en 1855/56 serie verder alle goede klas

sieke uitgaven ook m mooie kwaliteit, op albumbladen, in map Alle foto's op WWWFILÄTELIE NET 
21045 Europa tot ca. 1960. Prijs: € 5.200,00 
Zeer mooie uitgebreide collectie Duitsland Zwitserland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en Denemarken in 2 grote oude albums Collectie bevat 
zeer veel beter materiaal van voornamelijk Duitsland zoals (Michel no s) leuk oud Duitse Staten, Duitse Rijk dubbel verzameld (ongebnjikt en ge

bruikt) metoa blokl ' ( iposla) 2'(Nolhilfe) 3opbrief(0slropa) en verder veel senes mei velrand ingeplakt dus de zegels postfns (o a 506 538 
543 565568 603 686688 695697,728 729 etc) Verder goed Franse zones, Behijn [o a UPU, Goethe blok 1 (iets kort)) Bundespost etc 
Hoge cal waarde" Alle foto's op- WWWFILÄTELIE NET 
20763 Engeland 18402005. Prijs: € 5.000,00 
Gebruikte en vanaf ca 1990 ongebruikte collectie Engeland 18402005 in 2 Davo albums Collectie is zeer goed gevuld met zeer veel betere ze

gels zoals (Michel nos) 12 57 35,54(') 67 7071,8284,85 99 118,174 (PUC), dienst 16 24 2631,3941.43,44 ('), etc Hoge eat waar

de' Alle foto's op- WWWFILÄTELIE NET 
20482 Frankrijk, Monaco, Andorra en Vaticaan. Prijs: € 5.000,00 
Prachtpartij Franknjk, Monaco, Andorra en Vaticaan in 8 insteekboeken en albums in doos Partij bevat zeer goed Franknjk met o a Exposition Ie 
Havre 1929 Congres Philatelique Bordeaux 1923, beide 50 Frank luchtpost zegels goed back of ihe book (port, pakketpost telegram Saint 
Nazaire) elc Verder zeer goed Monaco (inclusief luehlpost blokken, waaronder rode kruisblokken en port) Frans Andorra en Vaticaan met o a 
goede luchlpostzegels Mooie partij zeer hoge cal waarde' Allefoto'sop WWW FILATELIE NET 
21058 China 19651974. Prijs: € 5.000,00 
Insteekboek metpostfnsmateriaalvan China 19651974 Bevatoa de volgende zegels [Michel no s) 868872,945946,947 10221024in gevou

wen strip van 5 (') 10391043 11171120 11321134,11351139in stripvan 5 11401143 1148,11501161,11981201 Hoge cat waarde' 

Allefoto'sop WWW FILATELIE NET 
20657 Paarden gespecialiseerde collectie. Prijs. € 4.900,00 
Indrukwekkende, zeer uitgebreide verzameling van zeer veel verschillende landen, met zegels series, blokken, bneven en fdcs, speciale afstem

pelingen ook veel dure uitgaven aanwezig van o a Aziatische landen, Ümguay luchtposten, Engeland en kolomen heel veel Zuid Amenka en West 
Europa incl vele belere uitgaven opgezet in 52 hele dure albums Levenswerk van een verzamelaar" Alle foto's op WWWFILÄTELIE NET 
21080 Nalatenschap Duitsland. Prijs* € 4.800,00 
Uitgebreide postfnsse ongebruikte en gebruikte nalatenschap Duitsland in 13 albums Collectie bevat o a aardig oud Duitse Stalen, goed Duitse 
Rijk, Duitse kolomen, Duitse Zones, Bund postfns en gebruikt waaronder posthoom postfris Berlijn met o a postfns roodopdmkken UPU, Goethe 
Wahmngs, DDR in 5 albums etc Hoge cat waarde' Alle foto's op. WWW.FILATELIE NET 

20977 Italië brieven 18661889. Prijs: € 4.750,00 
Prachtige collectie bneven van Italië met verschillende nummerslempels Collectie bevat ca 1800 bneven rrwt vrijwel geen doubletten Collectie 
gaat vergezeld van een Vaecan catalogus met nummerslempels Absoluut eenmalig object zo n collectie komt nooit meer" 

Alle foto's op. WWW.FIUTELIE.NET 
20981 Brits Amerika. Prijs: € 4.600,00 
Zeer uitgebreide postfiisse ongebmikte en gebruikte stock Bnts Amerika op kaartjes in 2 kaartenbakken Bevat o a Bahamas Barbados Brits 
Honduras, Falkland Islands Montserrat etc Partij is gesorteerd volgens de Scott catalogus en heeft een cat waarde van ca 30 000 US$ 

Allefoto'sop WWWFIUTELIENET 
20943 Engeland line engraved 18581870. Prijs: € 4.500,00 
Verzamelaar accumulatie van de 1/2d, l d 11/2d en 2d, op plaat en letter verzameld, zeer grote hoeveelheid zegels met ook zeer veel ongebruik

te (=dure") zegels w o 1858/79 2dblauwpl9(10x) pi 13(1) 14(2) 15(9x)alleongebmikt gebruikt incl diverse kopstaande watermerit en bete

re afslempelingen, 1870 1/2d pi 1(3), pi 3(7) pi 4(11) 5(35x),6(15) 8(9) 10(14) 11(10) 12(19) 13(17), 14(18), 15(10) 19(1), 20(8) alle onge

bruikt, 1870 1 1/2d pi 1(13), 3(10) specimen plaat 3, penny reds compleet t/m plaal 225 etc elc in nngband Cat w Stanley Gibbons njim £ 
112 500 = ruim 130 000 EURO'"' (kapot met getold) Zeer goedkoop aangeboden"' Slechts 3 5% cataloguswaarde'" 

Alle foto's op. WWWFILATELIE.NET 
20147 Nederland kleinrondstempeis. Prijs: € 4.500,00 
Fantastische collecbe kleinrondstempeis van Nederiand m 2 blanco albums Collectie bevat zeer veel matenaal, waaronder tiulpkantoren, bijkanto

ren, stations spoor tramen boot stempels Zeer hoge cat waarde' Allefoto'sop WWWFILATELIE.NET 
20826 Nederland 1ste emissie. Prijs: € 4.500,00 
Fantastische collectie halfrond franco stempels op Ie emissie Nederland waann veel beter matenaal zoals Doesborgh B op no 3, Bergen op Zoom 
op paartje no 2 Monnikendam op no 1 Wormerveer op no 1 VenloBopno 2 en 3 In totaal 98 zegels, in insteekboek 

Alle foto's op. WWW.FILATEUE NET 
20944 Engeland en Britse postkantoren in het buitenland 18401972. Prijs: € 4.250,00 
Prachtige gebruikte/ongebruikte collectie mei zeer veel klassiek Engeland, diverse kwaliteit zoals gebruikelijk, met o a 3x penny black l x 2d 
blauw 1847 Ish veel surface pnnted met de betere waarden en plaatnummers 1867 hoge waarden incl 5sh(5) 10sh (beschadigd hoekje) 
Edward t/m 10sh seahorses t/m 10sh meervoudig, 1948 RSW ongebruikt en gebruikt, port en officials dan zeer uitgebreid Middle East Forces t/m 
de hoge waarden en op bnef China opdnjkken t/m $2. veel Levant w o Salonica uitgaven fm Ish ook 1/2d (cat 5000 pond) en 3d mei dubbele 
opdmk, verder doubletten, fiscaal etc etc opgezet in 2 zelfgemaakte albums Zeer indmkwekkende collectie"' 

Alle foto's op. WWW.FILATELIE NET 
20697 Treinen 1900200811 Prijs: € 4.000,00 
Prachtige *'/'/0 zeer uitgebreide verzameling, thematisch opgezet met de ontwikkeling van de tremen vanaf de stoomtrein opgevrolijkt met bne

ven, stompels en fdcs levenswerk van de verzamelaar opgezet in 53'" albums Alle foto's op- WWWFIUTELIE NET 
20345 Monaco 18851998. Prijs: € 4.000,00 
Voornamelijk postfnsse (paar oudere zegels mei plakker of zonder gom) collectie Monaco 18851998 in 4 Davo luxe albums Collectie mist slechts 
enkelezegelsenisvanaf 1921 geheel compleet inclusief luchtpost, port blokken voorafslempelingen etc 

Allefoto'sop WWWFIUTELIENET 
18364 Nederlands Indie 18641948. Prijs: € 4.000,00 
Prachtige postfrisse ongebmikte en gebmikto partij Nederlands Indie 18641948 op stockkaartjes in 3 kleine albums Partij bevat zeer veel betor 
matonaal veelal in aantallen, varietoiten leuke stempels, plaatfouten luchtpost, dienst, port ele De voorzichtig geschatte cal waarde is ca 40000 
euro Dus al dit moois voor slechts 10%' Allefoto'sop WWWFILATELIE.NET 
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19353 Israel nalatenschap. Prijs: € 4.000,00 
Gigantische parti] Israel in 5 grote dozen met tientallen albums, enveloppen mappen etc Bevat matenaal van 1949 tot de jaren 70, waann veel 
plaatblokken complete vellen, FDC s (van diverse steden), fulltab stnppen rolzegels brieven etc etc Koop dit kavel en u bent m i x DE Israel spe

cialist' Alle fofo's op; WWW FILATELIE NET 
20953 IJsland 18731989 Prijs: € 4.000,00 
Postfnsse en ongebruikte zeer goed gevulde collectie IJsland 18731989 in Davo luxe album Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals 
(Michelno's) 1('} 2 ' 3(') 4 ' 5('*) 238* 30BF31BF*(opdnjkkenzwanipv rood cat Michel 18500euro gekeurd) 3547* 4862' 6975* 83

98*, 99103', 114118* 119120', 121' 124M25140', 141* 142146', 147149', 150155* 166' 167* 175180', 218221' dienst 121*), 33

40 " / ' , 4111" 42'lgekeurd) 43* etc Zeer mooie collectie zeer hoge cat waarde' Alle foto's op. WWW.FILATELIE NET 
18380 Europa postfris. Prijs: € 4.000,00 
Mooie partij voornamelijk postfris matenaal van Europa in zakjes in doos Parlij bevat zeer veel matenaal, waaronder veel beter zoals (Yvert no's} 
België 471477 737742 827831 912917 (2x) 938940,943945 Liechtenstein 199212 277280, Italië 83 84 325329 536 (6x) 660661 
luchtpost 3738 San Mannopakketpost 33,3536 Oostenrijk 732738 (2x) 765768 {2x), 773776 |2x) 783 784 785,788790, Bulgarije Estland 
6768 163166(3x) 171174(2x),Letland 132136 143148 luchtpost67,1315 Litouwen270273 304310 311318,319326 327334,365A

365D, luchtpost 17 6067,6875 etc Tevens wat materiaal van buiten Europa USA44('), 81* 83', 84', 85('), 88*, 1311*) etc 

Alle fofo's op WWWFILATELIE NET 
21140 Oud Indiase Staten 18661893. Prijs: € 3.950,00 
Uitgebreide, ongebnjikte en gebruikte collectie Oud Indiase Staten 18661893 op oude albumbladen in stockboek Collectie bevat veel beter mate

naal van o a Nepal Chamba Fandkot, Jind (o a ongebruikte sene van 6 van 1885 met Jeend State opdruk 1886 met 2 r, 3 r, en 5 r (eert) on

gebnjikt) etc Zeer veel matenaal zeer hoge cat waarde' Alle fofo's op- WWWFILATEUE NET 
18431 Zwitserland 18501982. Prijs € 3.800,00 
Vrijwel geheel gebruikte zeer goed gevulde collectie Zwitserland 18501982 in album Collectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no s) 
711 811,12 1317 43 (certifcaat) 4549 58B, 63B, 152 (keur Vossen'), 447459 (Pax sene} blok 1 (certificaat), 2 3 4 5 (certificaat) 615, dienst 
SDN13,14,15 1625 2635,3641, BIT114,48,8393, CMS 15 625 BIE 2939, ONU 111, etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 

Alle foto's op. WWW.FILATELIE.NET 
20833 USA 18951995. Prijs: € 3 750,00 
Zeer uitgebreide gebnjikte collectie USA 18951995 in 24 ("} blanco Leuchtturm albums Collectie bevat veel blokken van 4 kleurnuances, vane

teiten, aanhangsels (o a Zip code} plaatnummers etc Ook blokken aanwezig en wat leuke brieven Alle foto's op WWWFILATELIE NET 
21091 Luxemburg 18521899. Prijs: € 3.750,00 
Ongebmikteengebmiktecollectieiuxemburg 18521899 op oude albumbladen en los in stockboek Bevatoa (Yvert no's) 1 (18xen1xopbnef} 
2 (15x), 311 (no 5'), 1623,24 dienst 1,2 7 telegram 15 etc Verder nog veel doubletten aanwezig Zeer hoge cat waarde' 

Alle foto's op- WWW.FILATELIE NET 
19965 Engeland 18401970. Prijs: € 3.600,00 
Uitgebreide deels gespecialiseerde gebmikte collectie, met nadruk op het (dure) klassieke deel in ietwat diverse kwaliteit doch veel is mooi en fns 
van kleur met o a 1840 2x penny black 2d blauw penny reds t/m plaat 224, embossed incl redelijke 6d en Ist i , enonne hoeveelheden surface 
pnnted met de betere waarden en dure plaatnummers, dienst incl tretere waanjen, seahorses uitgebreid, liggende en kopstaande watermerken 
port vrijwel compleet in Leuchttum album Enorme cat w en mooie collectie' ,AUe hto's op: WWW.FILATEUE.NET 

21104 Mexico 18561899. Prijs: € 3.500,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Mexico 18561899 op oude albumbladen en los in stockboek Bevat o a (Yvert no's) 1 5 ' zonder opdruk (certi

ficaat voor 4 reales en 8 reales) 9b (zonder opdruk certificaat) I IB'(zonder opdruk, certificaat) 28'(gekeurd) etc Verder veel matenaal, waar

onder ook aardig port Mooie collectie hoge cat waarde' Alle foto's op WWW FILATELIE NET 
21095 Thailand 1883ca. 1920. Prijs: € 3.500,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Thailand 18831920 op oude albumbladen en los in stockboek Bevat veel beter materiaal zoals Bangkok B' op

drukken met CA watermerk 2c rose(3x waarvan 2x gebruikt l x met RPS certificaat), 4 c roseen4c bruin gebruikt, 6 c lila ongebruikt 8c geel 
gebmikt,10c leiblauw gebnjikt (eert) 12c bruinpaars gebmikt en 24 c geelgroengebruikt(cert)Verderleemiss)e Thailand en verderoa [Yvert 
no s} 6' (2x), 58', 69*, 76*, 95* etc Hoge cat waarde' Alle foto's op WWWFILATEUE NET 
20497 Italië en koloniën 18601950. Prijs: € 3.500,00 
Prachtige gebruikte/ongebruikte collectie met vele dure uitgaven w o 1863/77 t/m 2 lire (3) 1878 2c opdrukken 1879/82 t/m 2L incl 30c bruin ge

bruikt, 1890 Valevole opdruk sene gebruikt en ongebaiikt, 1910 Ganbaldi sene 1923 Manzoni sene ongebruikt vele betere series jaren 20/30 aan

wezig in mooie kwaliteit, dure luchtposten ongetande proef 1930 Balboa vele betere kolomen utlgaven, in insteekboek Sassone cat w 44 000 
EURO'" Alle foto's op. WWWFILATEUE.NET 
18385 Europa. Prijs: € 3.500,00 
Zeer uitgebreide postfnsse, ongebruikte maar voomamelijk gebruikte partij Europa in duizenden zakjes in doos Partij bevat veel beter materiaal 
waaronder (Michel no s) Ber1iin38(13x),39(5x),40(2x},63(3x) Nederland en kolomen, Liechtenstein 13* 13 4eB* 50B',52B' 72',73" 75

77* 9093* 98 103 104* Monaco 15* 16* 19' 20' (3x} 21* (2x), 28* 29* 30', 31*, 34' 36* 37', 38' 39* 41* 42* 187188*. 205219* 
Luxemburg 252256 259264* Ponu9aM05' 108' 454' België 941946* 941946 967972* Turkije Joegoslavië en gebieden, Gnekenland 
San Marino Vaticaan etc Alle foto's op- WWWFILATEUE NET 
21094 Peru 18571899. Prijs: € 3.500,00 
Ongebruikte en gebnjikte collectie Penj 18571899 op oude albumbladen en los in insteekboek Collecte bevat o a 10 prtieven van emissie 1857 
(met certifcaal) en tevens (Yvert no s) 33B,45 67,89 14 16', etc Ook goede doubletten aanwezig Zeer hoge cat waarde' 

Alle foto's op- WWW FILATELIE NET 
18703 België 18931963. Prijs: € 3.500,00 
Postfnsse collectie België 18931963 in 2 Leuchtturm albums Collectie is goed gevuld met veel beter materiaal zoals (Yvert no's) 65**, 66*, 6 7 " , 
8891 " in complete velletjes van 25 122(*') 135149", 258266" 267272" 308314". 325" 4 1 0 " 785" , 786 " 792794" 795797", 827

8 3 1 " 863867", 880891" 892897" 898899" 946951", blok 1 " 2 " , 5 " 6 " etc Mooie collectie hogecat waarde' 
Alle foto's op. WWW.FILATEUE.NET 

20115 Nederland provincievelletjes 20052006. Prijs: € 3.500,00 
Investenngslotje van nr 1 t/m 20 alle lOOx luxe postfns in originele verpakking van de PTT, dus ook de schaarse nr 1 en 2 beide lOOx aanwezig 
(cat w 42 50 euro per setje'), nominale waarde reeds 3900 EURO onder nominaal" Alle foto's op WWWFILATEUE NET 
18355 Engeland en koloniën. Prijs: € 3.500,00 
Fantastische partij Engeland en kolomen in 40 (') stockboeken en enkele mappen in 2 grote dozen Bevat veel klassiek matenaal waaronder veel 
hogere waarden en betere zegels Prachtkavel voor verzamelaar, maar ook voor handelaar of voor ebay Zeer hoge cat waarde' 

Alle foto's op WWW FILATELIE NET 
20479 Rusland 18581960. Prijs €3.300,00 
Postfnsse ongebruikte en gebruikte vooiïaad Rusland 18581960 in 2 dikke insteekboeken Partij bevat veel matenaal waaronder aardig klassiek 
en betere series van de jaren 30 en 50 Alle foto's op. WWW.FILATELIE.NET 
20894 India en Indiase Staten 18541982. Prijs: € 3.250,00 
Prachtige ongebruikte/gebruikte collectie met veel lastige uitgaven van dit gezochte land, met o a 1854 4a (achthoekig geknipt) op briefstukje, 
1855/73 emissie met schaarse stempels diverse ongebnjikte waarden wo 1 a en 4a 1892 t/m 5R gebankt, George V t/m 25R gebruikt, George VI 
t/m 25R gebruikt etc Daarna zeer indrukwekkend dienst met 1867 2a gebruikt (geperforeerd) de zeldzame 4a luxe gebnjikt op briefstukje (cat w 
1600 euro") en de uiterst zeldzame 8a ongebruikt zonder gom (iets dun}, cat w 10 000 euro" Verder heel veel verschillende Staten met diverse be

tere uitgaven in zelfgemaakt album Waardevolle collectie' ^We foto's op WWWFILATELIE t^ET 
19128 Franse koloniën. PrijS: € 3.250,00 
Postfnsse ongebnjikte en gebnjikte collectie Franse kolomen in 16 (') insteekboeken in doos Collectie bevat zowel klassiek matenaal als zegels van 
na de onafhankelijkheid Ook betere zegels aanwezig zoals (Yvert no's) Afnque Equatonale 167180**, 181190', Guadeloupe 127132', Guinee 1

13* 15(') 3347* port 17', 815* Guyane 137142* etc Zeer veel materiaal, hoge cat waarde' Alle foto's op-WWW FILATELIE NET) 
19715 Zwitserland port vanaf 1878. Prijs: € 3.250,00 
Uitgebreide postfnsse ongebruikte en gebmikte collectie portzegels en portovrij zegels van Zwitserland vanaf 1878 in 8 albums en stockboeken 
Bevat vele duizenden zegels, deels in veldeet^es, gespeaaliseerd naar tanding plaat opdrukken, plaatfoulen etc Fascinerende collectie' 

A//e foto's op WWWFILATELIE NET 

19053 Nederland 18522003. Prijs € 3.200,00 
Postfnsse ongebnjikte en gebmikte zo goed als complete collectie Nederland 18522003 in 3 luxe Leuchtturm albums Collectie is in bet klassie

ke deel enigszins gespecialiseerd op type en tandingen en bevat zeer veel beter matenaal zoals (NVPH no's) 13,46,712,29 44,47,48 (dunne 
plek) 49,80 101 104105,130131 136138', 402403B" (legioen blokken) luchtpost 1213, Internering 12* postbewijs 17, port 12 312.27

28 dienst 18 (armenwet), roltanding 3356,5770 71101 (alle kindersenes) etc Af/e foto's op WWW.FILATEUE.NET 

21145 Mexico stempel collectie. Prijs: € 3.200,00 
Prachtige stempel collectie van Mexico op 19e eeuwse emissies, waarbij veel mooie afdaikken, betere zegels en grote eenheden in 6 insteekboe

ken Mooie collectie ideaal kavel om verder te verzamelen Alle foto's op WWWFILATELIE NET 
20303 Nederland 18521988. Prijs. € 3.000,00 
Zeer uitgebreide gespecialiseerde collectie Nederland 18521988 in 12 blanco albums Collectie bevat zeer veel plaatfouten en druktoevalligheden 
en verderoa (NVPHnos) 2* in paar 2 in strip van3 BergerLevrauttproeven van 1866,12 29 47 48,80,105 130,592595 etc Verder zeer 
veel plaatfouten o a (Mastnos) 35PM5 93P, 108PM', 113R 170BP"( inblokvan9) betere stempels o a kleinrond Hallum op 34 Geesteren op 
35,puntstempel255op19 etc Allefoto'sop WWW.FILATELIE.NET 
17933 Duitsland 18721998. Prijs: € 3.000,00 
Uitgebreide postfnsse ongebruikte en gebmikte collectie Duitsland 18721998 in 6 albums Collectie bevat veel beter materiaal zoals Duitse Rijk 
blok 1 ' (Iposta), Saargebied met beide Hochwasser blokken (stempels met gegarandeerd), DDR met Debna blok ongebruikt en veel beter maten

aal van de Zones Bundespost en Berlijn Alle foto's op WWWFILATEUE.NET 
19404 Zweden 18551957. Prijs: € 3.000,00 
Gespecialiseerde voornamelijk gebmikte collectie Zweden 18551957 in 2 Borek albums Collectie bevat mooi klassiek deel gespecialiseerd op 
tanding type, stempels etc Tevens uitgebreid deel paren,waaronderveel betere zoals (Michel nos) 272B/DR", 272B/DR* 272DL/B** 272DL/B', 
273B/DR** 273B/DR 273DL/B", 273DL/B*, 277B/DR*' 277B/DR' 277DL/B*', 277DUB', etc Allefoto'sop WWW FILATELIE NET 
18291 Israel 19482007. Prijs: € 3.000,00 
Vrijwel geheel postfnsse fulltab collectie Israel 19482007 in 9 Franse Scheps albums Collectie is zeer goed gevuld met veel beter matenaal zoals 
(Michel no's) 1014", 1014KZ*', 1 5 " 16**, 1 8 " 1921" , 2829" 2829KZ**, 3031*', 3338", 54"59 61 " , 6 6 " 2 8 2 " in compleet vel (anli

hongervel), blok 1 ' , etc Zeer mooie collectie zeerhogecat waarde' Alle foto's op. WWW FILATELIE NET 
20201 Frankrijk brieven. Prijs: € 3.000,00 
Doos met ca 400 klassieke brieven van Franknjk waaronder betere afstempelingen (ook buitenlandse kantoren), frankenngen, voorfilatelie bne

venetc Prachtig kavel' Allefoto'sop WWW.FILATELIE NET 
19442 Finland 18561901. Prijs: € 3.000,00 
Gebruikte in de hoofdnummers geheel complete collectie in meest fantastische, fnsse kwaliteit, incl alle toppers als 1856 5k, 10k(2), 1866/67 sian

gentandent/mlM 1885 t/m 10M, 1891 t/m 7R. 1901 t/m 10M etc etc op albumbladen Zeer waardevolle collectie" 

/(//e foto's op WWW.FILATEUE.NET 
21136 Oostenrijk 18501900. Prijs: € 3.000,00 
□ngebmikte en gebmikte collectie Oostenrijk 18501900 op oude albumbladen in insteekboek Collectie bevat beter matenaal zoals (Yvert no s) 1, 
2 7 11 2226,39,45 telegram 1 2 3,5 8,1721,kranienzegelsl 2 (kort aan de linkerkant, maar met certificaat) 56,7('} 8 (2x}, diverse Donau 
zegels etc Zeer hoge cat waarde' Alle foto's op WWWFILATEUE.NET 
21150 Nederland 18522012! I Prijs: € 3.000,00 
Kwalitatief zeer mooie collectie, in de hoofdnummers geheel compleet incl alle toppers zoals 1/48, 49, 80(cert) 101(cer1}, 104/5,130/131, 
136/136 etc Vooroorlogs meest gebruikt, later ongebruikt/postfns tevens roltanding compleet (excl 3gaats}, Armenwet sene luchtpost com

pleet incl 12/13 port compleet, moderne frankeergeldige deel zeer uitgebreid met velletjes van 10 tevens automaatboekjes, combinaties en 
prestige boekjes, opgezet in 10 hele dure Lindner albums Prachtkoop met enorme cat w en nominale waarde" 

Alle foto's op. WWWFILATEUE.NET 
20496 Italiaanse Staten 18501868. Prijs: € 3.000,00 
Prachtige ongebruikte/gebmikte collectie in bovengemiddelde kwaliteit met heel veel dure uitgaven van de diverse Staten incl Lombardo Veneto 
1850 sene meen/oudig 2sgeel(2) 3szwart(3} Modena Parma, Napels met toppers Sardegna Kerkelijke Staat mcl 50bajen1sc Romagnege

bmikt incl 6b, 8b(2), 20 baj op bnefstukje, tevens halvenng 5 baj op bnefstukje (gekeurd Diena), diverse leuke bneven Kerkelijke staten etc in 
stockboek Sassone cat w 72 000+ EURO'" Prachtige collectie" Alle foto's op WWWFILATELIE NET 

19517 New Zealand QEII gespecialiseerd 19531976 Prijs: € 3.000,00 
Schitterend meest ongebmikte/postfrisse speciaalverzameling van de langlopende uitgaven met papiersoorten cylinder blokken, rolzegels, einde 
van de rolstnppen (schaars') ook vele grote en kleine vaneteiten opgezet in 4 albums met beschnjvingen Levenswerk van verzamelaar met enor

me cat w en vele met te knjgen uitgaven aanwezig" Alle foto's op WWWFILATELIE NET 
20305 Nederland 18522000. Prijs: € 3.000,00 
Geheel gebruikte zo goed als complete collectie Nederland 18522000 in 4 Davo luxe albums Collectie bevat ook back of the book zoals lucht

post port, dienst brandkast etc Bovengemiddelde kwaliteit, zeer hoge cat waarde' Alle toto's op. WWW.FILATELIE.NET 
19056 Nederiand ca. 19131986. Prijs: € 2.950,00 
Postfnsse ongebmikte en gebmikte collectie Nederland 19131986 in 2 Leuchttumi albums Collectie is goed gevuld met ook beter matenaal zoals 
(NVPHnos) 101 (certificaatMUIS), 104 110113**, 114120", 134135" 149162" 163165", 166168" 199202",208211",212219" 220

223** 229231", 232235*' 356373", 346349** 592595 roltanding 7173", 8285 9497 luchtpost 1213, dienst 1619", etc 

M e foto's op WWW FILATELIE NET 
20125 Israël 19481991. Prijs € 2.950,00 
Vrijwel complete gestempelde fulltab collectie Israel 19481991 in 3 luxe Lindner albums, waaronder no 79 met certificaat Collectie bevat ook 
veel postfnsse doubletten Mooie collectie, hoge cat waarde' Alle foto's op. WWW.FILATELIE.NET 
18502 Wereld tot ca. 1940. Prijs: € 2.950,00 
Ongebmikte en gebmikte wereld verzameling in 8 oude albums in doos Collectie bevat veel materiaal, helaas deels vastgeplakt, maar met ook be

ter materiaal Bevatoa aardig België Franknjk Gnekenland Engeland Italië, Zwitserland Nederland, LatijnsMienka, Engelseen Franse kok>

men Azie (inclusief wat klassiek China} etc Mooie spannende schatgraverspartij Allefoto'sop WWW.FILATELIE.NET 
19474 Verzamelaar nalatenschap uit de USA. Prijs: € 2.900,00 
Kleurrijke en zeer gevaneerd lot, diverse betere verzamelingen w o veel Latijns Amenka met goede Argentinië verzameling, diverse andere verza

melingen UNO jaarsets Canada ook beter Engelse kolomen Canada met betere uitgiften etc etc m 10 zelfgemaakte albums en los in 2 dozen 
Ongebmikelijk en goedkoop lot" Alle foto's op WWWFILATELIE NET 
19097 Engeland 20002002. Prijs: € 2.900.00 
Engeland 20002002 winkelvoorraad zgn '"Smilers"vellen 10 verschillende, totaal 110 vellen Cat waarde GBP 10 500+" Incl LS3, LS4(10x"), 
LS5(19x"} LS7(7x)etc in map Allefoto'sop WWWFILATEUE.NET 
21102 IJsland 18731895. Prijs. € 2.900,00 
Ongebruikte en gebankte collectie IJsland 18731895 op oud albumblad en los in stockboek Bevat beter matenaal zoals (Yvert no s) 1 (*) 2' , 3', 3 
(certificaat) 4* {3x}, 4 (gekeurd), 5 (gekeurd) 611,18 19', dienst 12 (certificaten) etc Verder ook wat doubletten aanwezig (wat gemengde kwa

liteit) Zeer hoge cat waarde' Alle foto's op WWW.FILATELIE.NET 
21098 Denemarken 1851ca. 1930. Prijs: € 2.900,00 
Ongebmikte en gebmikte collectie Denemarken 18511930 op oude albumbladen en los in stockboek Bevat veel beter matenaal waaronder ook 
veel doubletten zoals (Yvert no s) 1 (3x) 37 meermalen 1115 meermalen 1620 2229 dienst 13. etc Zeerhogecat waarde' 

Allefoto'sop WWW.FILATEUE.NET 
20846 Litouwen 19181940. Prijs: € 2.850,00 
Fantastische, gespecialiseerde postfnsse ongebruikte en gebmikte collectie Litouwen 19181940 in album Collectie bevat zeer veel bijzonder 
en beter matenaal zoals (Michel no s} 12 38 2729* 6575'ongetand, 106* ongetand 134UMs* paar in midden ongetand, 237240*, 417

4 2 0 " 421424" 293306* 312'paar in midden ongetand, 313l(*), 429431U",443445U" blok I B ' etc 

Allefoto'sop WWW FILATELIE NET 
21139 Spaanse gebieden 18551899. Prijs: € 2.850,00 
Ongebmikte en gebmikte collectie Spaanse gebieden 18551899 op oude albumbladen en los in stockboek Collectie bevat beter matenaal zoals 
(Yvert no s) Cuba 4* Femando Po 1 ' , 1,31,35,38,56", 57' Spaanse Antllen 17,18,22' , 34*. 45. Puerto Rico 174178' etc Ook wat oud 
Spanje aanwezig Veel zegels zeerhogecat waarde' Alle foto's op-WWW FILATEUE.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. 

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
Email 
Interessegebieden 

Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst 

mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM 

Kies één van onderstaande mogelijkheden: 

O ja, stuur mij uw 2maandelijkse 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 0302892620 
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|ITll»TmWWLgV]VAN DE FILATELIE 

VERBINDING MET PRAAG HERSTELD 

fsJ.V. S N I J B L O E M E N C U L T U R E N E N  H A N D E L 
HIUVERDA&CO. : AALSMEER : (HOLLAND) 

CechoSlowakwë. 
BRIEFKAART 'Mmr 

Antolne KrEtsohmer, 

Uhelny t r h 9, 

P r a h a I . 

weer op gang komen. Zo 
ook van deze snijbloemen
handelaar uit Aalsmeer, 
die de draad met zijn 
handelspartner in Praag 
weer herstelde. 
Hij schrijft op 9 juni 1945 
dat de postverbinding weer 
hersteld is, maar de lucht
verbinding nog niet. 
Ook kan hij melden dat 
Aalsmeer en in het bijzon
der de bloemenveiling en 
zijn bedrijf goed door de 
oorlog zijn gekomen, (met 
dank aan Seppo Laaksonen) 

Doodgewone poststuk
ken kunnen af en toe toch 
interessant zijn of zelfs 
belangrijk. Het is niet 
altijd eenduidig wanneer 
de postale verbindingen 
met het buitenland na de 
bevrijding in 1945 daad
werkelijk weer tot stand 
kwamen, en dat verschilde 
van land tot land. 
De handel met het bui
tenland lag natuurlijk 
helemaal stil en moest 

AALSMEER, deil 9.Jui!l 
i'&.A.Krats chmer. 
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KONING FILIP / ROI PHILIPPE 

Dat niet alleen Nederland 
een nieuwe koning heeft 
zal unlet ontgaan zijn. 
Ook de Belgen hebben een 
nieuwe koning. Op 21 april 
werd prins Filip koning der 
Belgen, als opvolger van 

zijn vader, Albert II. Op dat 
moment was u waarschijn
lijk pas net bekomen van 
het feest ter ere van de 
inhuldiging van koning 
WillemAlexander. 
De Belgen hadden heel 

wat minder voorberei
dingstijd nodig dan de 
Nederlanders en het feest 
was dan ook minder groot 
en uitbundig. En hoewel 
koning Filip dus veel later 
en betrekkelijk onver
wacht de troon besteeg, 
zijn de Belgen ons toch ver 
voor met de uitgifte van 
permanente frankeerze
gels met de beeltenis van 
het staatshoofd. 
Al op 28 oktober (dus een 
goede maand voor Neder
land....als we tenminste 
30 november als echte 
dag van uitgifte willen 
beschouwen....zie de 
rubriek 'Nieuw bij PostNL') 
verschenen de eerste ze
gels met de beeltenis van 
koning Filip. Drie zegels, 
alle met waarde 1: binnen
land, Europa en wereld. 
De postzegels werden ont
worpen door Valerie Paul 
naar een foto van Christian 
Lambiotte. De postzegels 

NEDERLAND 
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BOSKOOPSE POSTZEGELS 

Op 20 september werden 
de eerste Boskoopse 
postzegels uitgereikt aan 
burgemeester Rijsdijk. De 
uitgave is een samenwer
king tussen de postzegel
vereniging in Boskoop en 
de Boskoopse onderne
mersvereniging. 
Er werden drie velletjes 
uitgegeven. Het zijn sfeer
beelden van Boskoop, ge
combineerd met een Bos
koops product. Het eerste 
velletje toont de hefbrug 
van Boskoop gecombi

neerd met kamperfoelie, 
de tweede afbeelding het 
torentje in het Rosarium 
met een roos en de derde 
afbeelding is de Gait op de 
rotonde ZijdeNoordeinde 
met lavendel. 
De velletjes zijn verkrijg
baar voor € 8,50 per vel
letje (inclusief verzend
kosten) door overmaking 
op rekening 3456897 tnv 
J. van Kampen, Boskoop. 
Met vermelding van uw 
adres en welk velletje het 
betreft. 

CORRECTIES 

In het oktobernummer van 
Filatelie zijn helaas twee 
storende fouten geslopen. 
Op pagina 609 staat bij de 
boekbespreking 'Lucht
post als wetenschap' een 
verkeerd rekeningnum
mer. Het correcte reke
nmgnummer is: 597405 
tnv W.T. van Aalzum, Lisse. 
Op pagina 616 is afbeel
ding 8 niet juist, want dit 
Is koning Willem III. De 
afbeelding van koning 
Willem 1 is deze. 
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worden gedrukt in de 
eigen zegeldrukkerij van 
Bpost in Mechelen op mi
lieuvriendelijk FSCpapier. 

Bezoek van de koning 
Op 15 oktober was er een 
speciale bijeenkomst 
voor genodigden in de 
zegeldrukkerij in Mechelen 
waar koning Filip in eigen 
persoon 'aan de pers' zijn 
'goed voor druk' gaf. De 
koning werd begeleid door 
de CEO van Bpost johnny 
Thijs. Nadat de koning zijn 

handtekening had gezet 
op het modelvel, werd de 
pers door hem in werking 
gezet en de eerste post
zegels met zijn beeltenis 
werden gedrukt. 
Aangezien het frankeer
zegels zijn, is de oplage 
onbeperkt. De eerste op
lage zal 9 miljoen zegels 
groot zijn. 
Ontwerpster Valerie Paul 
ontwierp reeds eerder 
voor Bpost de toeristische 
zegels uit 2010. 



De tentoonstelling met handelarenstands, had plaats in het historische g 
koophandel in het centrum van Moskou. 

'ouw van de kamer van 

ROSSICA SMAAKT NAAR MEER 

Voor het eerst in de 
geschiedenis vond er een 
academische postzegel
tentoonstelling plaats, de 
Rossica 2013 in Moskou 
(27-29 september). De 

Daarnaast was deelname 
uitsluitend voorbehouden 
aan leden van de Europese 
Academie voor Filatelie, of 
van een nationale Acade
mie. Hoog niveau dus! 

Een tentoonstelling zonder competitie, maar voor iedere deelnemer 
een prachtig diploma. Hier uitgereikt door Igor Rodin (commissaris-
generaal van de Rossica) aan de Zweedse deelnemer Bjorn Sohrne. 

tentoonstelling werd geor
ganiseerd door de Russiche 
Academie voor Filatelie 
in samenwerking met de 
Europese Academie voor 
Filatelie. 
In diverse opzichten 
was het een bijzondere 
tentoonstelling. Deelname 
was gratis, maar hetgeen 
tentoongesteld werd moest 
wel minimaal vermeil inter
nationaal behaald hebben. 

Naast veel Russische 
exposanten waren er ook 
diverse uit het buitenland 
zoals Hongkong, Zweden, 
UK, Pakistan. In de interes
sante literatuurklasse 
waren er heel wat meer 
buitenlandse inzenders, 
waaronder uit eigen land 
Jan Heijs met zijn Postoor-
log catalogus. 
Ongetwijfeld heeft 'de 
grens' vele buitenlanders 

ervan weerhouden om in te 
zenden. 

Rossica 2014 
De volgende Rossica is al 
aangekondigd! In eerste 
instantie werd 'geheim' 
gehouden waar deze zou 
plaats vinden, en diverse 
-voor de hand liggende-
steden werden in de wan
delgangen genoemd. Uit
eindelijk vond het bestuur 
van de Russische Academie 
toch dat er maar alvast een 
tipje van de sluier opge
worpen moest worden. Een 
select gezelschap van leden 
van de Russische- en Euro
pese Academie kreeg in het 
kantoor van de bekende 
filatelisten belangrijk 
architect Sergey Tkachenko 
toch een tipje van de sluier 
opgelicht. Tot ieders ver
bazing werd aangekondigd 
dat de Rossica 2014 buiten 
Rusland wordt georgani
seerd, namelijk in Monte
negro! Dit lost waarschijn
lijk het grensprobleem op. 
Als toekomstig EU lid is er al 
visumvrij verkeer. Waarom 
Montenegro: daar was ooit 
de eerste Rossica vereni
ging gevestigd! 

Architect Sergey Tkachenko ontwierp in 2009 dit 'huis van de filatelie', gedacht als hoofdkwartier voor de FIP. 
Tot uitvoering is het nimmer gekomen. 

EDITORIAL 

Als u dit leest is het nog maar drie weken wachten 
alvorens u de nieuwe frankeerzegels met koning 
Willem-Alexander kunt aanschaffen. Maar, het zou 
goed kunnen dat u niet staat te trappelen en nog veel 
langer wilt wachten. 
)a, wilt wachten. Niet omdat u de nieuwe zegels niet 
zou wi I len toevoegen aan uw verzamel ing maar 
omdat u daar liever een 'normale prijs' voor betaalt 
en niet gedwongen wilt worden om daar een boek 
omheen te kopen, samen met andere zegels die u 
waarschijnlijk al heeft, en dat u vervolgens in de kast 
zet. 
Dat zal zo ongeveer de afweging zijn die u maakt of u 
de nieuwe postzegels koopt op 30 november of toch 
liever wacht tot 2 januari. 
Hoe ze er uit zien? Helaas, dit is met veel geheim om
geven en een afbeelding werd bij het ter perse gaan 
nog niet van PostNL verkregen. 
Hoe anders vergaat het onze zuiderburen. Die kunnen 
inmiddels de frankeerzegel met de nieuwe koning al 
op de brief plakken. 

We hebben begin deze maand een tijdperk afgesloten 
zo lijkt het. Eindelijk wordt de post die u ontvangt 
weer leuk en verzamelwaardig, want er mogen uitslui
tend nog zegels in eurowaarden opgeplakt worden. 
De guldenzegeis kunnen nu echt de verzameling in, 
en zijn sedert 1 november niet meer frankeergeldig. 
Eurowaarden dus, maar voor hoe lang: ook dat moe
ten we afwachten. U heeft in het vorige nummer van 
Filatelie al kunnen lezen dat ook de eurowaarden eruit 
gaan. We houden dan uitsluitend eentjes en tweetjes 
over. 
Op zich niet ongemakkelijk natuurlijk, want u hoeft 
nooit meer bij te plakken. Een portverhoging gaat aan 
u voorbij, tot het moment dat u weer nieuwe postze
gels moet kopen. En, die portoverhogingen komen 
steeds sneller. Bent u net gewend aan € 0,60, wordt 
het 1 januari alweer € 0,64. De volgende verhoging is 
-in bedekte termen- ook al aangekondigd, want op 
10 oktober maakte de autoriteit Consument & Markt 
(ACM, voorheen OPTA) bekend: "PostNL verwacht 
netto kosten voor de universele postdienst (UPD) in 
2014". Naar schatting van PostNL zal dat tussen de 
€80 en €120 miljoen liggen. 
En: "Als de uitvoering van de UPD meer kost dan het 
oplevert, dan kan PostNL op grond van de Postwet 
2009 aan ACM vragen om een vergoeding voor deze 
zogenoemde netto kosten toe te kennen. Kent ACM 
die vergoeding toe dan kan dat er toe leiden dat 
andere postvervoerbedrijven moeten meebetalen aan 
de kosten van de UPD. Het ministerie van Economische 
Zaken bepaalt of en hoe dit moet gebeuren." 

Volgend jaar hoeft PostNL nog maar vijf dagen te 
bezorgen: de maandag valt af. Dat is met de regering 
overeengekomen om de kosten te kunnen drukken. 
Dat daar afgelopen maand het bericht overheen 
kwam dat PostNL speciaal voor grote postorder klan
ten als Coolblue en Bol juist de maandagbestelling 
voor pakketten gaat invoeren, en dat daar de sorteer-
centra speciaal zondagsdiensten voor gaan draaien, 
schijnt er niets mee te maken te hebben. 

Ook in postzegelland komt de moderne techniek 
steeds meer om de hoek kijken. Met wisselend succes. 
Dat 'postzegelland' is overigens groter dan alleen 
ons eigen land. Diverse landen kennen inmiddels 
een 'postzegel' betaalsysteem waarmee u met uw 
smartphone de verzending van een poststuk betaalt. 
Onder andere in Denemarken, Zweden, Zwitserland, 
Duitsland en in ons eigen land bestaat er zo'n dienst. 
Gezien de fraudegevoeligheid en het niet goed functi
oneren -in Nederland en Zwitserland aangetoond- is 
de vraag of dit een succesnummer wordt. Voorlopig is 
de postzegel in ieder geval nog niet vervangen. 

René Hillesum 
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TOESTEMMING 
Hel overnemen van ar 
DG Posthoorn istoeges 
alleen met bronverme 

ikelenuit 
taan, maar 
ding. 

JONKIES OP POSTZEGELS 
Uit een onderzoek is 
geblel<en dat jonge ver
zamelaars Piet leul< vinden 
om postzegels met dieren 
te verzamelen. Postzegels 

KASTEEL RADBOUD, 
EEN OUDE DWANGBURCHT 

kasteel. Graaf Floris 
liet het bouwen om de 
Westfriezen "in bedwang 
te houden". Het werd ge
bouwd op een plek waar 
het mogelijk was om een 
aanval van de Westfrie
zen tegen te houden. Het 
kasteel is altijd gebruikt 
als verdedigingswerk 
of als plek waar je veilig 
naartoe kon vluchten. 
Er werden meerdere van 
deze dwangburchten 
gebouwd, maar alleen 
kasteel Radboud bestaat 
nog voor een deel. Aan 
het eind van de 16e eeuw 
werden er stadswallen 
aangelegd om Medem-
blik te beschermen en 
sindsdien is het kasteel 
in verval geraakt. Aan 
het eind van de 19e eeuw 
werd het gerestaureerd. 
Tegenwoordig kun je 
het kasteel als museum 
bezoeken. 

Op een oude geïllustreer
de briefkaart is het kas
teel Radboud in Medem-
blik afgebeeld. Het is een 
kasteel uit de 13de eeuw 
dat prachtig ligt aan het 
IJsselmeer. Volgens de 
verhalen stond er al in 
de 7de eeuw een kasteel 
van koning Radboud van 
Friesland in Medemblik. 
Helaas is er nooit enig 
bewijs gevonden dat 
het er ook echt heeft ge
staan. Het kasteel dat er 
nu staat, werd gebouwd 
in opdracht van graaf 
Floris V van Holland. Het 
is een dwangbrucht. 
De naam is afkomstig 
van de functie van het 

met jonge dieren doen 
het extra goed, ook bij 
volwassenen. Misschien 
is dat wel de reden dat de 
postdienst van Canada 
vorig jaar met een serie 
kwam waarop jonge die
ren zijn afgebeeld. Het 
zijn allemaal dieren die in 
Canada voorkomen: klei
ne wasberen, kariboes, 
ijsduikers en elanden. 

Baby wasberen kunnen in 
het begin nog helemaal 
niets, maar na zes weken 
zijn ze al in staat om te 
lopen, klimmen en met 
hun broertjes en zusjes te 
stoeien alsof ze nooit iets 
anders hebben gedaan. 
Baby kariboes kunnen 
al een paar uur na hun 
geboorte hele afstanden 
lopen en de jonge ijsdui

kers kunnen vlak nadat 
ze uit het ei gekropen 
zijn al zwemmen. De 
kleine elanden blijven 
bij hun moeder tot het 
volgende kalf geboren is. 
De moeder beschermt het 
kleintje tegen mogelijke 
vijanden door het zo goed 
als mogelijk is verborgen 
te houden. 

NEUWIED - BEVERWIJK 
'964 1979 
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VERBONDEN STEDEN 
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GEMEENTESTEMPELS, LEUK OM TE VERZAMELEN 
Tijdens een beurs of ten
toonstelling heb je vast 

EEN GEVAARLIJK HAPJE 
Er zijn nogal wat mensen 
die inde herfst het bos 
ingaan om paddenstoelen 
te plukken. Ze verzamelen 
de paddenstoelen om ze 
thuis lekker op te eten. Als 
je weet welke paddenstoe
len je kunt eten en welke 
niet, is er niets aan de 

hand. Maar pas op. Er zijn 
nogal giftige exemplaren 
en die moet je echt niet 
in je mond stoppen. De 
groene knolamaniet is er 
eentje van. Hij wordt in het 
Engels ook wel "the death 
cap" ofwel de Doodshoed 
genoemd. Anderen noe
men deze paddenstoel ook 
wel de Engel des Doods. 
Een kleine hoeveelheid van 
30-60 gram kan al dodelijk 
zijn, want het beschadigt 
de lever en de nieren. )e 
loopt al een groot risico 
om vergiftigd te worden 
als je deze paddenstoel 
bewaart met andere pad
denstoelen die je wilde 

opeten. De postdienst van 
Estland heeft de groene 
knolamaniet afgebeeld op 
een postzegel en plaatste 
daar voor alle duidelijkheid 
een doodshoofd bij. 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan de 
abonnees van De Posthoorn. 
Alleadresv^ijzigingcn, 
veranderingen in 
abonnementen, etc. graag 
doorgeven aan de 
ledenadministratie van De ; 
Posthoorn: 
Aria Sprangcrs, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183 - 40 39 52 

weleens gesnuffeld in het 
postzegelhoekje. Voor 
weinig geld kun je daar 
postzegels, poststukken 
en stempels kopen. Met 
een beetje geluk heb je 
punten verzameld bij de 
verschillende activi
teiten. Dan kun je zelfs 
gratis materiaal aan
schaffen. In de bak met 
frankeerstempels kom 
je van alles tegen. Wist 
je dat veel Nederlandse 
gemeenten vroeger hun 
eigen frankeerstempels 
hadden? Het is een 

aardig gebied om te ver
zamelen. Je leert wat over 
je eigen land en er zitten 
aparte stempels tussen. 
Voor weinig geld kun je 
in het postzegelhoekje 
je slag slaan. Voorde 
aardigheid beelden we 
hier drie stempels af van 
de gemeenten waar de 
postzegelverenigingen 
vandaan komen die de 
Dag van de Jeugdfilatelie 
2014 organiseren. Het zijn 
Beverwijk, Castricum en 
Heemskerk. 

^^eMSKe^"^ 
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Vlaggen! Heb jij vlaggenzegels? 

Ik had er geen één. En toen ik 
dat vertelde, waren er aardige 
filatelisten, die zeiden: dan 
krijg je er een paar van mij. Zo 
leuk zijn filatelisten nou onder 
elkaar. Dat wist je zeker wel. Jij 
bent toch ook een filatelist? In 
ieder geval gaan we ons eens 
verdiepen in de vlaggen. 

Wat Is een vlag? 
Ja, je denkt: dat weet ik 
wel. Dan ga ik je nu een 
paar interessante feiten 
vertellen die je nog niet 
kende. We gaan terug 
naar de Romeinen. Zij 
gaven met behulp van 
vlaggen signalen door. 
Bijvoorbeeld: we hebben 
de veldslag gewonnen. 
En omdat de veldsla

gen soms op meerdere 
landstreken werden uit

gevochten, moesten de 
vlaggen ook duidelijker 
worden: iedere leider 
zijn eigen vlag. 

Vlaggenroof 
Leuk spelletje, denk je 
nu. Lekker door het bos 
rennen op zoek naar de 
verstopte vlag. Af en toe 
een nieuw leven gaan 
halen, en dan doe je 
weer helemaal mee. Maar 
vroeger was het natuur

lijk echt wel zo, dat wie de 
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vlag had, de winnaar van 
de veldslag was. Dus als 
je de vlag had veroverd 
was je de winnaar. Aha, 
toch wel interessant. 

De betekenis 
Van de vlag van Zuid

Afrika vertel ik je beteke

nis, want dat is ook wel 
belangrijk. Het rood is 
symbool voor het bloed, 
het blauw symboliseert 
de blauwe lucht en het 
groen is het land. Het 
zwart vertegenwoordigt 
de zwarte Afrikanen en 
het wit de blanke Zuid

Afrikanen. Het geel staat 
voor de natuurlijke rijk

dommen van het land. De 
Yvorm wil zeggen dat 
alles samengevoegd is. 

Buigen voor de vlag 
Toen de Japanners in de 
Tweede Wereldoorlog 
NederlandsIndië ver

overd hadden, moesten 
de Nederlandse mensen 
in kampen wonen. 
Die kampen werden 
geleid door een Japanse 
kampcommandant. En 
de mensen in de kampen 
moesten iedere keer bui

gen voor de vlag. Reken 
maar dat ze aangepakt 
werden als dat vergeten 
werd. 
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Onze driekleur 
Onze nationale driekleur 
is de oudste driekleur 
van de wereld. Eerst was 
hij oranjewit en blauw, 
maar in 1630 kreeg de 
vlag de huidige kleuren. 
Erzijn veel vlaggen die 
op onze vlag lijken. Het 
rood staat voor het volk, 
het wit voor de kerk en 
het blauw voor de adel. 

The Stars and Stripes 
De vlag van de Ver

enigde Staten bestaat uit 
dertien strepen en een 
veld met vijftig sterren. 
Die strepen stellen de 
kolonies voor die zich 
in 1776 afscheidden van 
GrootBrittannië. En die 
sterren zijn de vijftig 
staten van Amerika. Op 
Amerikaanse vlag

gen van vroeger zie je 
minder sterren, ledere 
keer als er weer een staat 
zich bij de Verenigde 
Staten had aangemeld, 
(of veroverd!) kwam er 
weer een sterretje op de 
vlag bij. Hawaï was de 
laatste. 

Afspraken bij de 
vlag 
Als je een vlag ophangt, 
kun je daar niet je 
oude vishengeltje voor 
gebruiken. Daar zijn alle

maal tradities mee ver

bonden. Een vlag hoort 
aan een stok te hangen 
en hij mag de grond niet 
raken. Nazonsonder
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gang mag de vlag niet 
meer hangen, dat hoort 
niet zo. Een vlag hangt 
bij rouw (bijvoorbeeld 
op 4 mei) halfstok. 

Vlaggetjesdag 
Er komt nu een moeilijk 
woord aan: pavoiseren. 
Dat is het versieren van 
schepen met behulp van 
vlaggetjes. Op de dag 
voordat de haringvloot 
uitvaart om haring te 
gaan vangen, worden 
alle vissersschepen ge

pavoiseerd en dan vie

ren we Vlaggetjesdag. 
Feest in Scheveningen! 

REPUBUCAOOMINKANA 
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35c 
jekunt je nu wel voor

stellen hoe blij ik was 
met die mooie vlaggen

zegels. Zie je wat je voor 
interessante dingen je 
allemaal kunt vertellen 
over vlaggen? 
Probeer het ook eens. 

Succes er mee.' 

(ytoe^k^ 
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Ja, je leest het goed, het woordje "en" 
staat er tussen en niet "of". Postzegelen en 
tentoonstellen zijn twee heel verschillende 

dingen maar je kunt ze alle twee uitstekend 
samen doen. Wat is het grootste verschil? 

Postzegelen doe je met postzegels en zolang 
ze geen scheur of een vette vouw hebben of 

één of meer tandjes missen zal niemand er 
problemen mee hebben dat je zegels waar 

dan ook vandaan en hoe dan ook gestempeld 
spaart. Tentoonstellen doe je ook met post

zegels, maar daar komen ook nog andere 
postale elementen om de hoek kijken die je 

moet laten zien en bovendien: je moet je aan 
bepaalde regels houden. 
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Tentoonstellen met 
wat!? 
Postzegels natuurlijk, 
maar dan ben je er 
nog niet mee want er is 
zoveel meer op postaal 
gebied en dat is alle
maal ingedeeld in twaalf 
hoofdelementen waarvan 
postzegels er een is. Dus, 
je kiest een onderwerp, 
je geeft er een naam aan 
(titel noemen we dat), je 
maakt er een leuk verhaal 
over en dan duik je in je 
stockboeken en haalt er 
de mooiste zegels uit die 
in dat verhaal passen. 
Omdat het niet alleen 
postzegels mogen zijn 
zoek je er ook nog even 
wat stempels en kaarten 
bij en klaar is Kees. 
Dat is dus niet helemaal 
zo makkelijk als je denkt 
want dan komen er 
opeens van die speciale 
regeltjes om de hoek kij
ken over wat je beter wél 
maar ook wat je beter niet 
kan laten zien. 
Kijken jullie even mee? 
Het onderwerp gaat over 
turnen in Duitsland en je 
vindt afbeelding 1 in je 
stockboek, honderd jaar 
oud! )e hebt uitgevogeld 
dat de Duitse turnbond 
een soort van logo voert 
met vier maal de letter F 
erin (ik zal niet uitwijden 
wat die betekenen, dat 
doet er nu even niet toe) 
en dat wil je laten zien. Als 
klap op de vuurpijl weet 
je ook dat die bond nog 
steeds grote landelijke 
turnfestivals organiseert 
én de man die staat afge

beeld een hele beroemde 
turnmeneer was. Bingo, 
geen aarzeling; op het 
tentoonstellingblad er 
mee. 
Nou toch even beter 
van niet. Want waar staat 
bijvoorbeeld de waar
deaanduiding op deze 
zegelen uit welk land 
komt dit exemplaar? Dat 
laatste zou je nog kunnen 
verklaren omdat de tekst 
in het Duits staat, maar 
die waardeaanduiding 
dan? Jongens en meisjes; 
snel terug in je stock
boek doen en heel goed 
bewaren want hij is erg 
mooi en oud, maar NOOIT 
op een tentoonstelling 
laten zien want het LIJKT 
wel een postzegel maar 
het IS het met. Het is een 
plakzegel en niet door 
de posterijen uitgegeven 
maar door de organisatie 
van dat Duitse Turnfesti-
val in 1913 om wat centjes 
bij elkaar te krijgen. Dan 
neem je maar liever die 
echte Duitse zegel van 
pas 35 jaar oud waar die 
4 letters F nog mooier op 
staan (2), ook dezelfde 
beroemde turnmeneer en 
zelfs een afbeelding van 
zijn handtekening. 

Ringen 
Er bestaat ook een regeltje 
dat zegt dat je niet alles 
uit een land moet laten 
zien, maar uit zoveel 
mogelijk verschillende. 
Nou heb je een verzame
ling over ringenturnen en 
je wilt de hoeksteun laten 
zien. In je stockboek vind 

je een heel mooi exem
plaar (3). Er staat een 
Japanse turner op en zelfs 
zijn tenen zijn helemaal 
doorgesterkt, wat wil je 
nog meer? Afgestempeld 
in 1976 en dus de tijd 
dat de Japanners nog 
de besten waren in het 
turnen. En het stempel 
verstoort de afbeelding 
helemaal niet. Wat zeg ik? 
Dat stempel staat er wel 
erg mooi op maar het is 
helemaal geen echt stem
pel want het is gewoon 
meegedrukt toen de zegel 
werd gemaakt en boven
dien, Nagaland??? Dat is 
helemaal geen land. 
Dus weer verder kijken en 
dan maar kiezen voor een 
turner die zelfs vergeten 
heeft zijn hele voeten door 
te strekken, maar verder 
ook die hoeksteun laat 
zien en met het land is 
niks mis (di). En die voeten 
kan je dan weer mooi in 
je verhaal aanhalen want 
ook daar zijn regeltjes 
voor; je moet door je tekst 
wel laten zien dat je wat 
van je onderwerp afweet. 
Nu heb ik de voorbeelden 
Uit een van mijn eigen 
verzamelingen gehaald, 
maar ik weet zeker dat 
ook jullie heel goed op 
moeten lettenop zulke 
instinkerdjes bij je eigen 
onderwerp. 

Danny Jimmink 

* we hebben het hier niet 
over de "open klasse" 
waarjeooknietfilate-
listjsche elementen mag 
laten zien. 
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ANTWOORDEN PUZZEL JUU/AUOUSTUS 
2013 

Dit zijn de antwoorden van de puzzel van juli/augus
tus 2013:1. Mevrouw Kleerebeezem; z. 1953; 3. Nieuw 
Zeeland; ^. 5 kilogram; 5. november 2013; 6. het 
Saargebied. 

Na loting heeft joan van 
Wonderen uit Deventer een 
prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd.' 

PUZZEL NOVEMBER 2013 
Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Wanneer vieren ze Kinderdag in Thailand? 
2. In welk jaar werden plakzegels uitgegeven om 

geld bij elkaar te brengen voor een turnfestival? 
3. Welke paddenstoel moet je vooral niet opeten? 
4. Uit welke gemeenten komen de drie verenigingen 

die de Dag van de jeugdfilatelie 2014 organiseren? 
5. Wie liet kasteel Radboud bouwen? 
6. In welk jaar kreeg de Nederlandse vlag de huidige 

kleuren? 
7. Waar staan de sterren voor in de vlag van de 

Verenigde Staten? 

Stuur je antwoorden voor 1 januari 2014 naar de 
redactie van De Posthoorn, De Goedemeent 1,1447 PT 
Purmerend. Vergeet niet je naam, adres en 
PUZZEL NOVEMBER te vermelden. 
Graag filatelistisch frankeren met geldige 
postzegels! 

T-L 

ï. ' i l Meer dan 1500 jongens 
en meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 
van |FN op internet: 
de StampKids Club. 

Surf naar www.stampi<ids.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 een envelop 
van johan Baars. Hij kreeg 
deze envelop m 2001. De 
frankering bestaat uit 
26 zegels uit de tijd dat 

men in Duitsland nog de 
Duitse mark gebruikte. Er 
zitten maar liefst twintig 
zegels op van 47 pfennig, 
die elk een waard van 24 
eurocent vertegenwoor
digden. Verder zitten er 
drie zegels op van 3 mark 
en drie zegels van twintig 
pfennig. In totaal is dat 19 
mark, omgerekend onge
veer 9,70 euro. In de enve

lop zat een pak uitnodi
gingen voor Nederlandse 
postschakers om mee 
te doen met internatio
nale wedstrijden. Met de 
frankering is dus naast het 
internationale aanteken-
recht waarschijnlijk ook 
meer dan het enkelvoudig 
basistarief voldaan. Hier
bij een oproep aan onze 
lezers om vast te stellen 
hoe het tarief is samenge
steld, johan Baars schrijft 
ons dat de spelers bij het 
spelen van schaakpost 
hun best doen om mooi te 
frankeren. Dat geldt voor
al voor de oudere spelers, 
de jongeren spelen 
meestal via de computer. 
"Dat is sneller, en met een 
sterk programma, speelt 
de computer en niet de 
mens". We bedanken 
johan, die al 61 jaar post-
schaak speelt, hartelijk 
voor zijn bijdrage! 

WIST JE DAT 
...de meeste mensen var- | lui,maar dat isookmaar 
kens maar vieze, luie en schijn. Varkens zijn soms 
domme dieren vinden? uren in de weer om voor 
In werkelijkheid zijn elkaar te zorgen, samen 
varkens juist zeer schone te eten en samen te 
dieren. Het roze varken slapen. Ze "praten" zelfs 
is trots op zijn huiden met elkaar. Er schijnen 
houdt zich zo veel moge- zo'n 20 soorten geknor 
lijk schoon. Als een var- te zijn, allemaal met een 
ken in de modder rolt wil bepaalde betekenis. Een 
datzeggendat hij zich varken is ook een slim 
wil beschermen tegen de dier. Ze zijn erg nieuws-
felle zon en tegelijkertijd gierig, ze hebben een 
tegen vreemde ziekma- uitstekend gehoor en 
kende parasieten. Het een fantastisch reukver-
varken lijkt misschien we I mogen. En ze herkennen 

hun familieleden. Als hun 
staartjes gekruld zijn 
voelen ze zich prettig. 
Hangt de staart slap om
laag of tussen de benen, 
dan voelt het varken zich 
niet op zijn gemak of is 
ergens bang voor. 

Toon Oomens 

KINDERDAG IN THAILAND 
In Nederland kennen we Moederdag en 
Vaderdag, maar een speciale Kinderdag 
is er nog niet. Sommige moeders zullen 
zeggen dat het altijd kinderdag is, maar 
daar zullen jullie vast anders over den
ken. In Thailand bestaat zo'n Kinderdag 
wel. Die wordt gevierd op de tweede 
zaterdag van januari. Kinderdag werd 
voor het eerst gevierd in 1955, maar 

toen was het nog op de eerste maandag 
van oktober. Dat bleef zo tot 1963. Toen 
werd de dag verplaatst naar de dag 
waarop hij nog steeds gevierd wordt. 
Op Kinderdag worden er in het hele 
land speciale activiteiten georganiseerd 
waar je gratis naartoe kunt. Kinderen 
onder de 1,35 meter kunnen bijvoor
beeld voor niets naar de Chiang Mai 
Zoo. Bij de luchtmacht worden ontmoe
tingen georganiseerd met de officieren 
en mogen kinderen de straaljagers van 
binnen bekijken. In allerlei parken kun 
je spelletjes doen en worden er speciale 
shows opgevoerd voor een jong pu
bliek. De postdienst van Thailand vierde 
Kinderdag vorig jaar met een vrolijke 
serie postzegels. 

http://www.stampi%3cids.nl


Samenstelling 
Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigmgen 
Postbus 4034,3502 HA Utrecht 

"5-

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelantlaan 11 3526 AK utrecht 
Telefoon 030 2894290 
Fax 030 2800128 
Internet wwwknbfnt 
E-maii knbf^knbfnl 

Schri/telj|ke correspondentie met 
de bestuursleden verloopt via het 
Bondsbureau 
Postbus 4034 
3S02 HA utrecht 

Voorzitter 
Mr Wybo Heere 

Secretaris: 
Ene Kniese 

Penningmeester 
Harrielans 

Vice-voonitter, 
coördinatie verenigingszaken 
Hans Kraaibeek 

Evenementen 
lohn Dehe 

Juryzaken 
Albert Haan 

Communicatie en PR 
Reinder Lumge 

Bestuurslid 
SiemonTum 

Jeugdzaken en Filatelistische Vorming 
Come van Zandwiik 

Alle bestuursleden zijn bereikbaar 
onder telefoonnummer 
030 2894290 
e mail knbf(S>knbf nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
I ) M Pieters 
Telefoon 071 5761726 
Materiaalcommissaris 
Ene Kniese 
Langestraat 71 2312 SL Leiden 
email e kniese@planet nt 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris 
C H R T Vïeevers 
Telefoon 023 5353624 
De bibliotheek IS gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035 5412526 
E mail bibliotheek&kribfnl 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur 
Op zaterdag 
5 oktober en 7 december 2013 
van 10 tot 12 uur 

Bondsinformatiebureau 
Mr Wybo Heere 
zie Bondsbureau 

Bondskeunngsdtenst 
Voorzitter 
F C W van Beekum 
Keurzendmgen svp aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Borxiskeurmgsdierist 
H veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079 3611910 
E-mail bonäskeuringsäierist^planet nl 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

OVERZICHT GESPECIALISEERDE VERENIGINGEN 
Bijgewerkt september 2013 
Zoals gebruikelijk publiceren 
WIJ regelmatig een geac
tualiseerd overzicht van m 
Nederland actieve gespecia
liseerde verenigingen en stu
diegroepen Het overzicht is 
door de Bond samengesteld 
Informatie over de bij de Bond 
aangesloten verenigingen 
(en over de mogelijkheden tot 
aansluiting bij de Bond) zijn 
verkrijgbaar bij het Bondsbu
reau, Postbus 4034,3502 HA 
Utrecht, 
tel 030-2894290, 
fax 030-2800128) 

De verklaring van de cijfers m 
het overzicht is als volgt 
1 gebied 
2 activiteiten 
3 contactpersoon 
4 jaarlijkse contributie (1 g 

= eenmalig inschrijfgeld of 
inschrijfkosten) 

5 e-mail en eventueel web
site 

GEOGRAFISCHE 
GEBIEDEN 

AL BARID-Filatelistische 
Contactgroep Islamitische 
Wereld 
r Filatelie "Islamitische 

Wereld" in Zuidwest Azie 
en Noordoost Afrika 

2 Ruil-en vergaderbijeen
komsten, veiling, studies, 
voordrachten, bibliotheek 
(publicaties m het blad 
Al-Barid) 

3 WA Poppelaars, Em-
mastraat 243,7513 BE 
Enschede, 
tel 053-4304771 

4 €22,50 
5 e-mail wim poppelaarsca 

hotmail com website 
http //www al-barid com 

Filatelisten groep 
'Het Baltische Gebied' 
1 Filatelie en postgeschiede-

nis Baltische landen 
2 Vergader-en ruilbijeen-

komsten, lezingen, veiling, 
bibliotheek, publicatie 

verenigingsblad 
3 HWA Pijpers,Nederland 

laan 42,2711 JA Zoetermeer, 
tel 06-53171208 

4 € 20,00 (postadres in 
Nederland) €25,00 
(postadres in Europa minus 
Nederland) 
€30,00 (postadres 
buiten Europa) 

5 e-mail hans pi|pers(ä) 
hccnet nl 
website http //www 
hetbaltischegebied nl 

Studiegroep China Filatelie 
1 China Japan, Taiwan, 

Hongkong, Macau, Tibet en 
gebieden 

Publicatie verenigingsblad 
Chma Filatelie, publicatie 
deel China Handboek, 
verenigmgsbibliotheek, 
ledenvergaderingen, rond 
zendingen en veilingen 
W P Ronde van Smaalen, 
Boschmansweg 13,1871AW 
SchoorLtel 072-5818583 
€18,15 
e-mail mieprondetskpn-
planet nl, website 
wwwchinafilatelienl 

Filatelistenvereniging 
Duitsland 
1 Alles wat m de Michel-

catalogus Deutschland 
Spezial staat 

2 Veiling, rondzending, 
lezingen, publicatie Deut
sche Post, bijeenkomsten 

3 I H J Pasop, Smetanalaan 
282,9402 XM Assen 
tel 06-51466307 

4 €15,00 
5 e-mail fvduitsland^deds 

nl website 
home deds nl/-fvduitsland 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars 
1 Frankrijk en overzeese 

gebieden, Andorra, 
Monaco, voormalige Franse 
kolomen 

2 Bijeenkomsten, veilingen, 
lezingen, rondzendmgen, 
voordelige abonnementen 
op Franse filatelistische 
tijdschriften 

3 P Zwaag, Amstel 224-2, 
1017 AJ Amsterdam, 
tel 020-6277894 

4 € 19,00 (1 g € 3,50) 
5 e-mail secretariscs 

cfv-marianne nl website 
www cfv-marianne nl 

Postzegelvereniging 
Griekenland 
1 Verzamelgebied Grieken

land en Cyprus 
2 4 X per jaar bijeenkomst 

m Zeist met dia-lezing en 
eigen veiling, 
4 X per jaar het bulletin 
Hermes gedeeltelijkin 
kleur, eigen bibliotheek en 
rondzenddienst 

3 JR Blijleven, Westerhof 2, 
2987 XS Ridderkerk, 
tel 0180-415789 

4 Verenigingsjaar loopt van 1 
september tot 31 augustus 
Vanaf 1 september 2009 
€ 26,00 voor m Nederland 
woonachtige leden en 
€ 31,00 voor in het buiten
land woonachtige leden 

5 e-mail info(5)pv-grieken 
landnl. website 
www pv-griekenland nl m 
Nederlands en Engels 

Studiegroep Britannia 
1 Groot-Brittannieenhet 

(voormalige) Gemenebest, 
Ierland 

2 Bijeenkomsten met veilin
gen, eigen bulletin, rond-
zendverkeer (Groot-Brit-
tannie, Wildings/Machms, 
Kanaaleilanden en Ierland 
Gemenebest en poststuk 
ken), bibliotheek, leestafel 

3 PR deRooij,Verl Horst
laan 4,3971 MP Drieber
gen, tel 0343-415824 

4 €18,00 
5 e-mail p rderooi|(a)planet 

nl website 
wwwsgbritanniani 

Contactgroep Filitalla 
1 Italië en gebieden, San 

Marino, Vaticaanstad 
2 Ruil-en regionale 

vergaderbijeenkomsten, 
veilingen, publicatie van 
verenigingsblad (6 x per 
jaar), rondzendmgen 

3 L H van den Brun, Van 
Kinsbergenstraat 33,2518 
GV Den Haag, 
tel 0651140411 

4 €15,00 per jaar 
5 e-mail filitaliaOupcmail nl 

(voorzitter) of secretarisO 
filitaliani (secretaris) 
website www filitaliani 

Postzegelkring 
Latijns-Amerika 
1 Alle Latijns-Amerikaanse 

gebieden en -nevengebie-
den 

2 Bijeenkomsten 5 keer per 
jaar, 4 X in De Bilt en ix in 
Antwerpen, interactieve 
website,eigen periodiek 
Correio (2xp j), publi
caties, clubveilmgen, 
literatuurservice, vertaal 
assistentie 

3 A N Baas, Therese 
Schwartzeplem 23 B, 1073 )L 
Amsterdam, 
tel 020-4704793 

4 € 25 00 
5 e-mail tontSlaca nl 

website www laca nl 

Nederlandse Vereniging 
van Postzegelverzamelaars 
van het Vorstendom 
Liechtenstein (NVPVL) 
1 Postzegels en postwaarde-

stukken van Liechtenstein 
2 Bijeenkomsten (2X per 

jaar), nieuwtjesdienst, 
schriftelijke veilingen, 
mededelingenblad (4 x per 
jaar) 

3 ) H J Heere, Sara Burger
harterf 16,2907 BG Capelle 
a/d IJsel tel 010-4506941 

4 € 20,00 
5 e-mail 

lhheere(g)kpnmail nl 
website www nvpvl nl 

Vereniging 'Filatelistische 
Contactgroep Oost-Europa' 
1 Postzegels, poststukken 

en postgeschiedenis van 
Oost-Europese landen en 
gebieden 

2 Bijeenkomsten (4 X per 
jaar), blad Oost Europa 
Filatelie, veiling, nieuwtjes-
dienst, rondzendmgen 

3 A Welvaart, Boomstede 
424,3608 BE Maarssen, 
tel 0346-572593 

4 €25,00 
5 e-mail secr-fcoe(aiziggo nl 

website www fcoe nl 

Nederlandse Filatelisten 
Vereniging Skandinavië 
1 Alle Scandinavische 

en noordelijke landen 
(Zweden, Noorwegen, 
Denemarken, Deens West 
Indie, Finland, Groenland, 
IJsland, Fasroer, Aland) 

2 4 bijeenkomsten met 
verenigmgsveiling, kwar
taalblad Het Noorderlicht, 
rondzendverkeer, catalogi 

3 FCJK Hertel,Urkwal74, 
1324 HR Almere 
tel 036-5344650 

4 €27,50, familielid 
€ 10,00, Europa € 32 50, 
buiten Europa € 37,50 

5 e-mail f herteicskpnmail 
nl, website 
www nfvskandmavie nl 

Contactgroep 
Spanje-Portugal 
1 Spanje, Portugal en kolo

men 
2 Bijeenkomsten, veilingen, 

verenigingsblad "Iberia" 
3 H Veen, Tweede Stations

straat 258,2718 AC Zoeter
meer, tel 079-3611910 

4 € 25,00 
5 e-mail ksp-iberia(5)planet 

nl, website 
wwwksp-iberiani 

Vereniging voor 
Tsjechoslowakije-Filatelie 
1 Tsjechoslowakijeen voorio 

pers, Bohemen & Moravie, 
Tsjechië en Slowakije, 
Karpaten-Oekrame 

2 Bijeenkomsten, vereni
gingsblad, veilingen 

3 1 E M Bisschops, Boerderij 
enboulevard 36,3829 DN 
Hooglanderveen, 
tel 033-7852535 

4 €17,50 
5 e-mail cs-filatelie@home 

nl, website 
wwwcs-filatelie.nl 

Vereniging voor USA & 
Canada Filatelie 
1 Canada «.Gebieden, USA & 

Gebieden 
2 7 Landelijke bijeenkomsten 

met veilingen, USCA-Post, 
Verenigmgsbibliotheek, 
nieuwtjesdienst, rondzend
dienst 

http://wwwcs-filatelie.nl


3 B. Kee, Heemraadsingel 38, 
3641II Mijdrecht, 
tel 0297-250205 

4. €23,50, automatische in
casso €21,50 Buitenlandse 
leden acceptgiro € 27,50 

5 e- mail. bkee(5)xs4all.nl 
website: www usca.nl 

Filatelistenvereniging 
Zuidelijk Afrika 
1. Zuidelijk Afrika 
2. Bijeenkomsten, veiling, 

rondzending, bibliotheek, 
nieuwsbrief Bartelomeu 
Dias,nieuwtjesdienst. 

3 P Mulder, Ruimzicht 304, 
1068 CZ Amsterdam, tel.nr 
020 6197689 

4. € 20,00 
5. e-mail 

ppmulderfflplanet.nl 

Studiegroep ZWP 
1 Depostgeschiedenisvan 

de (voormalige) Neder
landse Overzeese Rijksde
len ('Tropisch Nederland') 
en Australasia. 

2. Bijeenkomsten met veilin
gen, jaarlijkse clubten-
toonstellmg, verenigings
blad 

3. I A. Dijkstra, Dolderstraat 
74,6706 |G Wageningen, 
tel 0317-417490. 

4 €25,00 voor alle leden, 
zowel m binnen-als buiten
land 

5. ] di)kstra50(Schello nl, 
website; 
www.studiearoep-zwp.nl 
en www.zwp-lbstudie.nl 

Studiegroep Zwitserland 
1 Zwitserland. 
2 Bijeenkomsten, lezingen, 

rondzending, veilingen, 
bladlungfraupost 

3 E W. Poel, Max Havelaar
laan 86,1183 NH Amstel
veen, tel 020-6404626 

4. € 68,00 incl. Schweitzer 
Briefmarken Zeitung (SBZ); 
€24,00 zonder SBZ 

5. e-mail 
evert poel(5)inter.nl.net 

THEMATISCHE 
VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filatelie 
1. Thematische filatelie 
2 Blad Thema (5X per jaar), 

contactdagen, rond-
zendingen, schriftelijke 
veilingen, motiefcontact, 
vertaalservice, tentoonstel
lingen, regiogroepen. 

3 ).C van Duin, Berglustlaan 
84,3054 BK Rotterdam, 
tel. 010-4610573. 

4 €33,00 
5. e-mail jc.vdumfflihccnet.nl. 

website wwwnvtf.nl 

Nederlandse Vereniging 
voor Verenigde Naties en 
Verenigd Europa Filatelie 
(VN-VE Filatelie) 
1. Verenigde Naties en Ver

enigd Europa 
2 Bijeenkomsten, schriftelijke 

veiling, blad 'Grenzenloos'. 
3 J.M. Snellenberg, Porfier 9, 

3831VL Leusden, 
tel 033-4943567. 

4 €28,75 

5. e-mail porfier(3)hotmail.com 

Filatelisten Vereniging 
Gabriel 
1 Is een oecumenische 

thematische vereniging 
voor verzamelaars van 
postzegels, poststempels 
en poststukken waarvan de 
thema's direct of indirect 
verband houden met Bijbel 
en Christendom 

2 4 X ledenbijeenkomsten, 
filatelistische literatuur 
m.bt bijbel en christen
dom, nieuwtjes 6 x per jaar 
verenigingsblad en diverse 
studiegroepen. 

3 Mw I L van Strien-Veur-
tjes, Marokkostraat 10,2622 
CH Delft, tel. 015-2611118 

4. €24,50 (Ned.), €31,50 
(buitenland) I g. €3,75 

5. e-mail: strv.)(Scasema.nl 
website www.gabrielfila.nl 

Vereniging voor 
Kinderpostzegels en 
Maximafilie 
1 De diverse verzamelgebie-

den omtrent de kinder-
postzegelactie en kinder
postzegels en Maximafilie 

2 Ledenbijeenkomsten (2 x 
per jaar), verenigingsblad 
(4 X per jaar), (schriftelijke) 
veilingen, tentoonstellin
gen 

3. W.F. Broeke, Kappeyne van 
de Copellostraat 15,4384 BT 
Vlissmgen, tel. 0118-464109 

4. € 20,00 (i.g. €1,25) 
5. e-mail: willembroeke® 

hotmail com 

Ruimtevaart Filatelie Club 
Nederland 
1 Historische, technische en 

wetenschappelijke aspec
ten van de ruimtevaart en 
de kosmos 

2. Kwartaaltijdschrift "De 
Nieuwsbrief", ruildagen, 
geven van adviezen voor 
het opzetten van inzen
dingen voor tentoonstel
lingen, deelname aan 
ruimtevaart evenementen 
en -tentoonstellingen, ver
zorging ruimtevaartcovers 
en veilingen voor de eigen 
leden. 

3. L Barhorst, Escherpad 78, 
i328HBAlmere, 
tel. 036-8484375 

4 €25,00 Nederland (i.g. 
€ 4,50), € 30,00 buiten 
Nederland (1 g. € 4,50) of 
€25,00 voor digitale toe
zending "De Nieuwsbrief" 

5. e-mail. 
I.barhorstfflupcmail.nl 

Filatelistische Motiefgroep 
"Papier en Druk" Nld. 
1. Papier en Druk, grondstof

fen en papiervervaardi-
gmg, vormvervaardigmg, 
druktechnieken, drukper
sen en andere machines, 
geschiedenis van het 
schrift en het drukken, 
manuscripten, boeken, 
kranten e d 

2 Twee bijeenkomsten per 
jaar, uitgave van "Druk 
Doende", stands op 
grafische vakbeurzen en 
tentoonstellingen. 

3. T Demoed-van Hoogstra
ten, De Waarden 68,7206 
G) Zutphen, 
tel. 0575 520374. 

4. €25,00 
5. e-mail: trudiedemoedvh(S 

hetnet nl 

Mafonnieke Filatelistische 
Studiegroep "De Getande 
Rand" 
1. Vrijmetselarij op post

zegels in de wereld en 
vrijmetselarij op FDC's. 

2 Bijeenkomsten op wis
selende data, 2 tot 3 keer 
per jaar, eigen orgaan 'De 
Verlichte Loep'. 

3 ). van Nooijen, Maarland 
Noordzijde 46,3231 CG 
Brielle, tel. 0181-479770 

4. €18,00 
5. e-mail: j.v.nooijencScom-

paqnet.nl 

Perfin Club Nederland 
1. Perfins 
2. Eigen verenigingsblad, 

veiling, bibliotheek, rond
zending en 4 ruilvergader-
bijeenkomsten per jaar 

3 Mw. j.A Birnie-de Gelder, 
Klipper 84,3263 NB Oud-
Beijerland,tel 0186-614522 

4. €11,00 (buitenland 
€15,00). 

5. website' www.perfinclub.nl 

OVERIGE 
VERENIGINGEN 

Nederlandse Vereniging 
van Poststukken- en Post
stempel-
verzamelaars 
1 Poststukken, postale 

afstempelingen en overige 
filatelistische zaken, post-
geschiedenis 

2 Bijeenkomsten met 
lezmgen/veilingen, 
bijeenkomsten Groep 
Postgeschiedenisen 
Groep Postmechanisatie, 
algemeen en gespeciali
seerd rondzendverkeer, 
uitwisselen frankeer-/ma-
chmestempels, publicaties 
De Postzak en Vereni-
gingsnieuws, posthistori-
sche studies, catalogi op 
stempelgebied 

3. E W. Flentge, Oude Hoflaan 
11,9751 BK. Haren, 
tel 050-5349131. 

4. € 40,00 Euro per jaar, geen 
i.g. 

5. e-mail: e.w.f1entge(5) 
freeler.nl website. 
www.po-en-po.nl 

Contact- en studiegroep ie 
emissie Nederland 1852 
1 Emissie 1852. 
2. Bestudering van de eerste 

emissie, bijeenkomsten 3 x 
per jaar 

3. F. van Beckum, Postbus 1, 
2290 AA Wateringen, 
tel. 0650990053 

4. € 25,00 Euro (i.g. € 25,00). 
5 e-mail: 

infoi852(5)gmail.com 

Nederlandse Vereniging 
van Aero-Philatelisten 'De 
Vliegende Hollander' 
1 Luchtpost (ontwikkeling, 

eerste vluchten e.d) lucht
postcatalogus 

2 Regiobijeenkomsten in 
Kudelstaart (bij Aalsmeer), 
Hilversum, Eindhoven, 
Vlissmgen, (schriftelijke) 
veilingen, jaarlijkse Dag 
van de Aerofilatelie met 
tentoonstelling. Nieuw-
tjesdienst voor eerste en 
speciale vluchten met 
bijzonder poststempel, 
rondzenddienst, publicatie 
De Aero-Philatelist (4 x per 
jaar) en diverse naslagwer
ken. 

3. W. van der Helm, De Kolk 13, 
3931WN Woudenberg, 
tel 033-2858424. 

4. €25,00 (Nederland), 
overige landen buiten 
Nederland €30,00 

5. e-mail w vanderhelm(5) 
veteranen.nl website; 
www.de-vliegende-hollan-
der.com 

Studiegroep Particuliere 
Postbezorging 
1 Particuliere Postbezorging 

(Stadspost) m Nederland 
2. Informatievergaring en 

-uitwisseling over Neder
landse Stadspostdiensten, 
Stadspostzegels en -
stempels. Bijeenkomsten 
m Apeldoorn (4 x per jaar), 
driemaandelijkse perio
diek, Catalogus (losbladig) 
en Nieuwtjesdienst 

3. A.F. Buitenhuis, Tolhuis 
2030,6537 LW Nijmegen, 
tel 0243449032 

4 €15,00 
5. e-mail: 

toncsbuitenhuizen.com 

Filatelistenvereniging Dai 
Nippon 
1. Nederlands-Indie onder 

lapanse bezetting en onder 
het bewind van de Repu
bliek Indonesië voor de 
soevereiniteitsoverdracht. 

2. Gegevensuitwisseling, 
catalogi, blad, publicaties, 
rondzending, veiling, 
vergadering. 

3. L.B Vosse, Vinkenbaan3, 
1851TB Heiloo, 
tel 072-5332293 

4 € 25,00 Euro 
5. e.mail: leo vosseOplanet. 

nl, website: 
www.dainippon.nl 

Landelijke Vereniging van 
Aantekenstrookjesverza-
melaars 
1 Aantekenstrookjes, van Ne

derland en andere landen 
2. Beurzen, eigen blad, schrif

telijke veilingen, uitgifte 
kantoren lijst 

3 L.L Louwerse, Kon. Wil-
helminastraat 51,2811 TT 
Reeuwijk, tel. 0182-395103. 

4 €10,00 
5. e-mail: 

louwersei;i@kpnmail.nl 

Studiegroep Velrandbij-
zonderheden (Plaat- en 
Etsingnummers) 
1 Plaat/etsingnummers, 

knippen/ponsen, drukkers-
tekens, paskruizen, regls-
terblokken en perforaties. 

2. Bijeenkomsten, ruilverkeer, 
veilingen, Publicaties 
Randverschijnselenen 
Handboek Plaat- en Etsing
nummers 

3 Secretariaat p/a Postbus 
522,1000 AM Amsterdam. 

4. €12,50 
5. e-mail: secretaris(Setsing-

nummers.nl, website. 
www.etsinanummers.nl 

Nederlandse Postzegelver
eniging 'De Plaatfout' 
1 Studie plaatfouten op 

Nederlandse postzegels 
(*o.r.) 

2. Bijeenkomsten, eigen 
orgaan, veilingen. 

3. I E. van Biezen, Zicht 3,8061 
MT Hasselt, 
tel. 038-4772366. 

4. € 20,00 (€ 2,50 i.g.). 
5 e-mail joop.van.biezen® 

freeler nl, website: 
www.plaatfout org 

Nederlandse Vereniging 
voor Fiscale Filatelie 
1. Fiscale filatelie. 
2. Bijeenkomsten, eigen 

orgaan, veilingen 
3 A.J.A Overwater, Hendrika-

hoeve 8,2131MV Hoofd
dorp, tel 023-5625577 

4. €25,00 (Nederland en 
Europa), € 29,00 overig 
(€ 5,001 g.). 

5. e-mail'fons(Serina.nl, 
website: www.nvff.nl 

Nederlandse Academie 
voor Filatelie 
1. Gespecialiseerd in post-

geschiedenis, traditioneel, 
eo-filatelie,thematisch, 
postwaardestukken, 
maximafilie, aerofilatelie, 
astrofilatelie, fiscale filate
lie en literatuur. 

2. Vier bijeenkomsten 
per jaar, uitwisseling 
gegevens, eigen orgaan. 
Notities 

3 R.) A Verberne, Thomas 
Moredreef 14,5645 KE Eind
hoven, tel. 040-2113834. 

4. Lidmaatschap uitsluitend 
op uitnodiging 

5. e-mail: ruudverbernecó) 
gmail.com. website. 
www.nedacfil.info 

VPPV Vereniging voor 
verzamelaars van 
persoonlijke postzegels 
1 Filatelie betreffende de 

persoonlijke postzegels 
van Nederland en wereld
wijd. 

2. Vergader-en ruilbijeen-
komsten, lezingen, veiling. 

3. Mw. E Schouten, Postbus 
4172,6803 ED Arnhem. 

4. €20,00 
5. e-mail: vppvtSlive.nl 

http://usca.nl
http://www.studiearoep-zwp.nl
http://www.zwp-lbstudie.nl
http://wwwnvtf.nl
http://www.gabrielfila.nl
http://paqnet.nl
http://www.perfinclub.nl
http://freeler.nl
http://www.po-en-po.nl
http://veteranen.nl
http://www.de-vliegende-hollander.com
http://www.de-vliegende-hollander.com
http://www.dainippon.nl
mailto:i@kpnmail.nl
http://www.etsinanummers.nl
http://www.plaatfout
http://www.nvff.nl
http://www.nedacfil.info


MAXIMA FILIE 
Samenstelling: 
Edward Froon 
E-mail: f2hedwardfroon@hetnet.nl 

DE NIEUWE OOGST VAN NEDERUND IN 2013 II 

Van de nieuwe postzegels 
van 2013 is slechts het vel
letjes van het Rijksmuseum 
behandeld m deze rubriek. 
Door meerdere velletjes 
van tien zijn er extra veel 
zegels uitgekomen die nu 
in vogelvlucht behandeld 
zullen worden. 
De serie 'Mooi Nederland' 
was dit keer gewijd aan 
klederdrachten, maar 
helaas met minimaal 
uitgevoerde zegels met 
karakteristiek wit kapje of 
hoedje. Kaart 1, met het 
meisje op de vissersboot in 
de haven van Spakenburg, 
laat zien hoe men daar 
aan die mooie witte kapjes 
komt. Ze worden gewoon 
gehaakt volgens een vast 
patroon. Stempeling 
Bunschoten-Spakenburg is 
evident. 
Het 100-jarig jubileum van 
Burgers Zoo leverde mooie 
dierenzegels op. Kleurrijk 
geheel vormt de kaart van 
afb. 2 met de kobalt
blauwe Hyacinth ara, de 
grootste papegaaiensoort 
die tot 1 meter groot kan 
worden. Tot veler verdriet 
een bedreigde soort in 
zijn natuurlijke Brazili
aanse habitat. Burgers 
Zoo doet actief mee in het 
internationale fokpro-
gramma om deze soort 
te behouden. Stempeling 
Arnhem spreekt voor zich 
als vestigingsplaats van de 
dierentuin. 

Van de emissie 'zes vrou
wen uit de Nederlandse 
geschiedenis'spreekt 
Trijn van Leemput mij als 
Utrechter het meest aan. 
Ze heeft aan het begin 
van de 80-jarige oorlog 
de Stichtse vrouwen aan
gevoerd om de Spaanse 
dwangburcht binnen de 
Utrechtse muren (door Ka-
rel V gesticht als Vreden-
burg) te slechten. Die actie 
is goed zichtbaar rechts 
op kaart 3 waarop zij de 
vrouwen aanvoert. Links 
staat zij trots afgebeeld, 
compleet met pikhouweel 
over de schouder en steen 
in de hand. Dit schilderij 
hangt in het Centraal 
Museum van Utrecht. 
Utrecht is de enige juiste 
plaats van stempel mg. 
Uit de serie beroemde 
schrijvers is Louis Couperus 
gekozen wegens zijn 150e 

geboortejaar en zijn grote 
belang voor de Neder
landse literatuur. Kaart 4 
komt uit het Couperusmu
seum in Den Haag en zijn 
dandyachtige verschijning 
komt hierop perfect tot 
uitdrukking. 

'Hoe een koe een haas 
vangt' is een bekende 
uitdrukking over een on
waarschijnlijke gebeurte
nis. Hoe een koe molens 
vangt, kwam dit jaar tot 
stand via deze rubriek. 
In de februari aflevering 
van deze rubriek stond 
een maximumkaart van 
het Fries Hollandse ras 
die de aandacht trok van 
illustrator Joost Veerkamp, 
de ontwerper van het 
velletje rundveerassen in 
2012. Dit jaar tekende hij 
voor PostNL het Molenvel-
letje met tien molenzegels. 
Kaart 5 toont hieruit de 
watervluchtmolen in Hees-
wijk-Dinther, een unieke 
combinatie van wind- en 
watermolen die in 2007/8 
hersteld is en weer kan 
malen. De vaste afnemers 
die normaal gesproken 
zijn fantasiezegels kopen, 
heeft Joost tevens getrak
teerd op maximumkaarten 
van zijn ontwerpen en de 
jubilerende vereniging 
'De Hollandsche Molen' 
heeft de ontwerpen in 
serie uitgegeven. Enkelen 
volgen het zegelontwerp 
strak, uiteraard zonder 
waarde of landsnaam. 
Op sommige laat Joost de 
molen mooi spiegelen in 
het water, wat extra effect 
geeft op kaart 6 en de 
dubbele aandrijving van 
deze watervluchtmolen 
nog beter accentueert. 
Alle molens van deze 
serie leenden zich voor 
mooie maximumkaarten 
met stempeling van de 
landelijk gelegen molens 
in de dichtstbijzijnde 
plaats. Relatief gemak
kelijk verkrijgbaar waren 
de kaarten van de ronde 
stellingmolen op de wal 
van Wijk bij Duurstede 
(afb. 7). Hetzelfde geldt 
voor de Olie- en Korenmo
len Woldzigt in Roder-
wolde (afb. 8). Op de 
voormalige graanzolder is 
het Nederlands Graanmu-
seum gevestigd. 

mailto:f2hedwardfroon@hetnet.nl
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19 november: 

DECEMBERZEGELS 

Hoewel nog altijd voordeli
ger dan de gewone postze
gel, zijn de decemberzegels 
dit jaar niet echt goedkoop: 
€0,55
Het ontwerp is van illustra
tor Sieb Posthuma (1960). 
De decemberzegels zijn 
voor het verlaagde de
cembertarief te gebruiken 
tot en met 6 januari. Daarna 

dient bijgeplakt te worden 
tot het geldende tarief, of 
bewaren tot de volgende 
decemberzegelperiode. 
Eerder ontwierp hij al de 
kinderpostzegels van 
2 0 0 0 . 
Het thema voor de decem
berzegels is 'het december
gevoel'. 
PostNL was bij het ter perse 
gaan met scheutig met het 
geven van informatie. Er 

werden drie afbeeldingen 
aangeleverd, maar het is 
de vraag of het slechts drie 
verschillende afbeeldingen 

zullen zijn. Zo ja, dan is nog 
de vraag hoe de verdeling 
zal zijn. 
Technische gegevens zijn 

ook nog niet bekend ge
maakt, behalve dat het een 
vel letje van 20 stuks wordt, 
zoals gebruikelijk. .,.,»^>,.,„ 
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30 november: 

FRANKEERZEGELS 

Frankeerzegels met 
afbeelding van koning 
WillemAlexander. Bij 
het ter perse gaan van 
dit nummer heeft PostNL 
nog geen beeldmateriaal 
beschikbaar gesteld. 
Wel IS bekend dat er 3 
frankeerzegels worden 
uitgegeven in de waarden 
1, 2 en internationaal. 

Deze laatste is bestemd 
voor alle bestemmingen 
buitenland, want met 
ingang van de nieuwe 
tarieven per 1 januari 2014 
geldt er nog maar een 
tarief voor alle buiten
landse bestemmingen. 
Overigens is dit niet de 
enige vereenvoudiging. In 
het binnenlands verkeer 
komt er de tarief klasse 
100500 gram, terwijl het 

er tot die datum nog twee 
zijn; 100250 gram en 
250500 gram. 
De nieuwe frankeerzegels 
met de beeltenis van 
koning WillemAlexander 
die 30 november worden 
uitgegeven zullen dan 
nog niet aan de postba
lies verkrijgbaar zijn. Ze 
komen uitsluitend in de 
jaarboeken! Wilt u er geen 
jaarboek omheen hebben. 

dan zult u geduld moeten 
hebben tot 2 januari 2014. 
Dit wordt een lastige 
keuze voor wie bijvoor
beeld enkelfrankeringen 
verzamelt, want om 
'compleet' te zijn heeft u 
toch echt deze zegels al 
voor 1 januari nodig. Neem 
nu waarde 1. Tot 1 januari 
heeft deze een waarde van 
€ 0,60, en daarna € 0,64. 
Een dure keuze dus. 

Ook voor de catalogima
kers en albumfabrikanten 
wordt het een keuze: 2013 
of 2014. 
Wat de achterliggende 
gedachte hiervan is is niet 
duidelijk gemaakt door 
PostNL, maar ongebruike
lijk is het wel. Misschien is 
het slechts uit marketing 
overwegingen opdat u 
wellicht dat jaarboek gaat 
kopen. 

200 JAAR KONINKRIiK DER NEDERUNDEN 

Het speciale postzegel
velletje wordt uitgege
ven omdat we drie jaar 

'200 jaar Koninkrijk der 
Nederlanden' vieren. Dit 
komt omdat we de peri

2U)ÜJA/kR 
KONINKRIJK DEI 
NEDERLANDEN 

2013 

ode 18131815 herdenken. 
Het begon in 1813 met 
het einde van de Franse 

overheersing. 
Het ontstaan van het 
Koninkrijk der Nederlan
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den wordt iedere 50 jaar 
gevierd. 
Het velletje bevat 5x2 
verschillende zegels met 
waardeaanduiding 2, bin
nenland tot 50 gram. 
Het velletje werd ontwor
pen door Vanessa van 
Dam (1971). Het is het eer
ste in een serie van drie. 
Velletje twee verschijnt 
in 2014 en velletje drie in 
2015. 
Vanessa van Dam heeft 
al een lange geschiede
nis met 'het postbedrijf'. 
Direct na haar afstuderen 
aan de Rietveldacademie 
kreeg zij een opdracht 
van de PTT om telefoon
kaarten te ontwerpen 
(1997) en het jaar daarop 
weereen set. In 1999 
ontwierp ze de ouderen
zegels. 
De oplage is 115.000 vel
letjes en ze zijn gedrukt 
bij joh. Enschedé. 
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PLAATFOUTEN 

Het begrip plaatfout wordt 
nogal eens discutabel 
geïnterpreteerd Het gaat 
om een kenmerk(je) dat 
op precies een plek van 
de drukvorm voorkomt 
Niet meermalen dus' Het 
kenmerk heeft gedu
rende enige tijd op de 

drukvorm gezeten, niet 
noodzakelijkerwijs vanaf 
het in gebruik nemen 
van de drukvorm Het bij 
Nederland en Overzee al 
langere tijd gehanteerde 
criterium dat zo'n kenmerk 
op de modelvellen m het 
Museum van Communi
catie moet voorkomen is 
onhoudbaar Al was het 

slechts omdat cilmderwis-
selingen vaak voorkomen 
en lang met altijd kunnen 
worden gedocumenteerd 
door het Museum 
Bi) de koningin Beatrix 
zegels die m het Verenigd 
Koninkrijk werden gedrukt 
bestaan al voor de eerste 
duale waarde 850/390 een 
aantal prachtige plaatfou-

NEDERLAND: I NEDERLAND I 

ten die nergens worden 
vermeld Twee daarvan zijn 
nog eens extra bijzonder 
omdat de plaatfout met af
komstig IS van de cilinders 
waarmee de zegels zelf 
zijn gedrukt De koningin 
Beatrix zegels werden als 
geïntegreerde hangblokjes 
gedrukt op een 8-kleuren 
rakeldiepdruk pers - een 
Chestnut - van drukkerij 
Walsall Security Printing 
in Walsall, UK Vierkleuren 
voor de voorzijde met 
zegels en vier kleuren 
voor de achterkant van 
hethangblok Voorde 
zegels zelf waren slechts 
2 van de 4 kleuren nodig, 
de overige twee voor het 
met-zegel gedeelte van de 
voorkant 
In een bundeltje zegels 

(100 stuks) gekocht voor 
25c m de jeugdhoek op de 
Antwerpfila van 28 sep
tember dit jaar vond ik alle 
plaatfouten eenmaal 

•DA'S TOCH EEN KAART WAARD?' 

Op 9 september 2013 
verscheen een blokje met 
3 dezelfde zegels van 
„1" Tot voorheen konden 
deze 'weken van de kaart' 
zegels slechts verkregen 
worden door voor min
stens € 5 drie wenskaar
ten aan te schaffen en 
daarmee het velletje met 
3 zegels gratis erbij Dit is 
nog steeds zo' Waren de 
uitwijkmogelijkheden eer
der beperkt tot de Collect-
Club in Groningen, dit jaar 
bleek ook mijn Bruna niet 
moeilijk te doen Ik kon ze 
voor 1 80 per blok gewoon 
kopen Over de route via 
mijn Hallmark wenskaar
ten verderop meer 
De zegels zijn gedrukt in 
4-kleuren offset met velin-
legbijjoh Enschede Secu
rity Printing in Haarlem De 
3 kleuren-blauw, groen 
en zwart Daarbovenop 
de L-vormige fosfor-balk 
Blauw gerasterd onder 75 
graden, groen onder 45 en 
zwart ongerasterd 
Het zegel formaat is 
36x25mm De gebruikte 
kamtanding loopt horizon

taal met een doorlopende 
rij gaten aan de Imker- en 
rechterkant Geen door
lopende tanding boven 
noch onder 
De tandingmaat is makke
lijk te herleiden vanuit het 
aantal tanden horizontaal/ 
verticaal 26/18 en levert 
op 4 444 14 400 ofwel 
afgerond naar het dichtst
bijzijnde kwart 141/2 
Geen product-barcode 
of artikelnummer op het 
blokje zelf Productbar
code + 77646 op de cel-
lofaanverpakkmg 
Konden we zoals ik in de 
vorige rubriek schreef 
verwachten dat er papier 
gebruikt zou worden 
zonder witmakers' Nee 
dusi Ook hier weer volop 
witmakers m het papier 
Zie ook de Vredespaleis-
zegels Hoe verhoudt dit 
zich tot het FSC certificaat 
dat JESP heeft sinds 9 
januari 2008? 
De papierrichting loopt 
parallel aan de lange zijde 
van het zegel De gom is 
synthetisch 

NIEUWE REEKS HALLAAARK-WENSKAARTZEGELS 

De voor oktober 2013 
aangekondigde vervan
ging van de vorige reeks 
Hallmark-zegels kwam on
verwacht medio septem
ber Rond 17 september 
werden de schappen met 
nieuwe kaarten geplaatst 
en bleken de oude ver
dwenen 
Tot overmaat van ramp 
had kort daarvoor een 
attente verzamelaar 
geconstateerd dat er bij 
diverse zegels verschil
len m zegelafbeelding te 
vinden waren Sommige 
zelfs zeer spectaculairi 

F HEPERUAND 

100 JAAR VREDESPALErS 

Op 9 september 2013 
verscheen een blok van 10 
verschillende zegels van 
„1" Naast elk zegel staat de 
omschrijving van het aspect 
dat hoort bij de vrede 

De zegels zijn gedrukt 
in 5-kleuren offset met 
velinlegbijjoh Enschede 
Security Printing in Haar
lem De 4 CMYK-kleuren-
cyaanblauw, magentarose, 
geel en zwart Daarbovenop 

de L-vormige fosfor-balk 
Het zegelformaat is 
36x25mm De gebruikte 
kamtanding loopt horizon
taal met een doorlopende 
rij gaten aan de Imker- 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 
3 333 12 800 ofwel afgerond 
naar het dichtstbijzijnde 
kwart 131/4 123/4 

Het papier zelf is onder de 
UV-lamp met reagerend 
maar reflecteert het licht 
slechts Het doet zowel aan 
de voorzijde als aan de 
achterzijde beigeachtig 
aan De papierrichting staat 
dwars op de lange zijde 
van het zegel De gom is 
synthetisch 
Product-barcode +79633, 
artikelnummer 330862 (zie 
afbeelding volledig velletje 
Vredespaleis op pagina 445 
m het juli/augustusnum-
mer) 
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500 ans de la prise de Toumai par Henn VIII 
Berfiol BBMyf 

500 jaarna de innanie van DoonÄdoorHendrikVin 

DE GROTE MARKT VAN DOORNIK 

Op 28 oktober 2013 
verscheen een postzegel
boekje met 5 verschillende 
zegels van (1) (= 0.77e) met 
fragmenten van een pa
noramafoto van de Grote 
Markt van Doornik, Hene
gouwen. Het geperforeer
de en gegomde blokje met 
de zegels is op de velrand 
in een kaft geplakt. 

Afgebeeld op de zegels: 
 Christinede Lalaing 
 Belfort 
 Lakenhal 
 Tiendenschuur 
 De Eed 

Op het marktplein van 
Doornik staat een beeld 

van Christine van Lalaing, 
de vrouw van de gouver
neur van Doornik. Tijdens 
zijn afwezigheid streed 
zij tegen de hertog van 
Parma, Alexander Farnese, 
die de stad wilde innemen. 
Zij kon de overgave van de 
stad niet verhinderen. Aan 
het hoofd van het garni
zoen mocht zij Doornik op 
29 november 1581 eervol 
verlaten. Het standbeeld 
staat sinds 1863 in Doornik, 
waarbij haar rol wel flink 
is aangedikt tot een ware 
legende en beeldhouwer 
Aimable Dutrieux heeft 
dan ook niet gekeken op 
een grammetje brons meer 
of minder. 

Belangstelling voor de prachtige affiches op de openingsdag 

RED STAR UNE MUSEUM 

In de vorige aflevering van 
Verzamelgebied België 

Volgens wettelijk voorschrift 
werden er affichezegels op de 

affiches geplakt 

(pagina 585) kon ikual 
het inmiddels (28 oktober) 
verschenen postzegel
blaadje tonen van het 
nieuw geopende museum 
Red Star Line. 
Een gemiste kans dat 
op de openingsdag (29 
september) het blaadje 
nog niet beschikbaar was. 
Ongetwijfeld zouden velen 
die kwamen kijken er een 
gekocht hebben. 

De tiendenschuur ontleent 
haar naam aan de plaats 
waar de belasting'in 
natura' 'een tiende' van 
hun oogst, door de boeren 
afgestaan aan de St. Maar
tensabdij werd bewaard. 

Ontwerp Guillaume Broux 
en Jean Libert, gravure 

Guillaume Broux, layout 
van het boekje Jean Libert. 
Het zegelformaat is 3: 
27.66x40.2omm. Perfora
tiemaat: 11V2,16/23 tanden 
horizontaal/verticaal. Bij 
twee zegels een doorlo
pende perforatielijn vanuit 
de blokrand naar het zegel 
toe. 

De boekjes kosten io.3o€. 

De boekjes zijn gedrukt 
in 4 kleuren rasterdiep
druk gecombineerd met 
plaatdruk op een Goebel
rotatiepers in de Zegel
werkplaats in Mechelen. 

Barcode +75564 op de 
rechtermarge van het 
blokje. 

EINDEJAARSZEGELS 

Eveneens op 28 oktober 
2013 verschenen twee blok
ken van 10 zelfklevende 
zegels met (1) (=o.77€) res
pectievelijk met (1 Europa) 
(=i.i3€) met afbeeldingen 
uit het Kerstverhaal, jezus 
in de kribbe met Jozef en 
Maria, de herders en hun 

schapen respectievelijk de 
drie koningen. Ontwerp: 
Dries Bastiaensen, Virginie 
Surianoen KrisMaes. 

De blokken kosten 7.7o€, 
respectievelijk ii.3o€ en 
worden slechts als geheel 
en blocverkocht. 

De blokken zijn gedrukt in 
4 kleuren rasterdiepdruk 
op een Goebelrotatiepers 
in de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. 

Barcode +75618 resp. 
+75625 bovenin het blok. 
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BINNENLANDSE BUDEN 

Nederland in Amerika 
Het tijdschrift wordt ver
stuurd vanuit de Verenig
de Staten, waar ook de 
meeste leden van de ver
eniging woonachtig zijn. 
Maar de voorzitter woont 
in Canada, de redacteur 
(Alex Nuijten) in Australië 
en de advertenties worden 
in IJmuiden geregeld. 
Netherlands Philately 
is het blad van de ASNP, 
the American Society for 
Netheriands Philately. 
De vereniging werd in 
1975 opgericht, het blad 
versch ijnt zes keer per jaar 
en is geheel Engelstalig. 
Het ziet er prachtig uit 
en de artikelen hebben 
niveau. Nuijten schreef 
een 'Cover Story' over het 
bijzondere (grens) tarief 
van een aangetekende 
brief die in 1915 (met 3x 
NVPH 62) van Maastricht 
naar Luik verstuurd werd. 
Ed Matthews vertaalde een 
uitgebreid artikel over de 
Postalia frankeermachines 
van H. van Apeldoorn en L. 
Goldhoorn dat in juni 2013 
werd gepubliceerd in 'De 
Postzak' van Po&Po. Hans 
Kremer leverde twee bij
dragen. Het ene behandelt 
(Nederlandse) post die 
over de TransSiberische 
spoorweg verstuurd werd, 
het andere belicht een 
mooi onderwerp uit de 
Nederlandse postgeschie

of spullen bevatten, 
waren ook postzakken een 
geliefd doelwit. In 1939 
werd de COVAL opgericht. 
Deze commissie zou gaan 
onderhandelen over het 
compenseren van de 
financiële schade die door 
het confisqueren van 
vracht was aangericht. 
In het artikel van Kremer 
staan brieven centraal 
dieini94oeni94ibij de 
Bermuda Eilanden door de 
Britten in beslag genomen 
werden en pas in 1951 
door bemiddeling van 
de COVAL bij de geadres
seerden terecht kwamen, 
rijkelijk voorzien van 
stempels en etiketten. Een 
mooi artikel, met litera
tuurverwijzingen voor wie 
zich verder in deze materie 
wil verdiepen. Informatie: 
asnpmaaazine(S)amail.com 

IBNP 
Ook geheel in het Engels is 
het IBNP, the Internatio
nal Bulletin for Nether
lands Philately. Het blad 
brengt wat het belooft: fi
latelistische artikelen over 
Nederland en de (voorma
lige) overzeese gebieds
delen. 'Editorpublisher' 
is Frans H.A. Rummens en 
hoewel er bij de redactio
nele mededelingen sprake 
is van 'we', lijkt dit Bulletin 
een soloproductie te zijn. 
Een hele prestatie, want 
de inhoud is niet alleen 
veelzijdig, maar heeft ook 

denis: de COVALbrieven. 
COVAL staat voor Com
missie Voor Aangehou
den Lading. Het gaat 
om een verschijnsel 
waar Nederland al in de 
Eerste Wereldoorlog mee 
geconfronteerd werd. De 
strijdende partijen legden 
beslag op scheepsladin
gen van 'de vijand' door 
schepen aan te houden of 
op te brengen, waarna de 
lading van boord gehaald 
werd. Omdat brieven vaak 
waardevolle informatie 

diepgang. Het Bulletin 
verschijnt twee keer per 
jaar, volledig in kleur en 
telt steeds 16 pagina's. 
Inhetvoorjaarsnum
mer van 2013 analyseert 
Rummens de 'Coded 
(Steel) Postmarks' van de 
Nederlandse Antillen. Hij 
deed dat op basis van de 
informatie in het stan
daardwerk van julsen en 
Benders (A Postal History 
of Curasao). Rummens wist 
jaren terug de stempel
collectievan julsen te 

kopen en dat bleek een 
mooie basis voor verder 
onderzoek en een rijk geïl
lustreerd artikel. 
In hetzelfde Bulletin een 
uitgebreid stuk over de 
bezoeken van Beatrix aan 
Suriname en de Antillen, 
als prinses en koningin, 
met veel achtergrond
informatie en mooie 
afbeeldingen van zegels 
en poststukken. 
In iedere aflevering van 
IBNP zit een uitgebreide 
rubriek met besprekingen 
van recent verschenen 
publicaties. Ook hier 
wordt een breed terrein 
bestreken: de plaatfou
tencatalogus van Mast, de 
Luchtpostcatalogus van 
De Vliegende Hollander en 
de Posthistorische Studies 
van Po&Po, maar ook de 
catalogus van Barefoot 
over de 'Revenues' van 
de Beneluxlanden. Meer 
informatie: 
info(S)nethphil.nl. 
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Heibel op de Balkan 
Ton Vis verzorgt voor De 
Postkoets (Nieuwegein) 
niet alleen het secretari
aat, de nieuwtjesdienst 
en de ledenadministra
tie, maar vult ook meer 
dan eens (bijna) het hele 
verenigingsblad. In het 
septembernummer staat 
één lang uitvoerig 
geïllustreerd artikel van 
hem centraal: 'Moord op 
de Balkan'. Dat lijkt geen 
verrassend onderwerp, 
met 2014 in het verschiet. 
Maar het stuk bestrijkt 
heel wat meer dan de 
moord op kroonprins Franz 
Ferdinand en zijn vrouw, 
iets meer dan 100 jaar ge
leden. Die aanslag zoude 
aanleiding voor de Eerste 
Wereldoorlog vormen. 
Ook in de jaren 90 van de 
vorige eeuw laaiden op 

de Balkan de conflicten 
hoog op en woedde daar 
de meest bloedige oorlog 
op Europees grondgebied 
sinds de Tweede Wereld
oorlog. 
Vis beschrijft de achter
gronden van de controver
ses op de Balkan en gaat 
in op de talloze (onafhan
kelijkheids) oorlogen die 
hier gevoerd werden. Twee 
Balkanoorlogen (1912,1913) 
kunnen als voorspel tot 
de Eerste Wereldoorlog ge
zien worden en de afloop 
van die oorlog was in feite 
de kiem voor de Tweede 
Wereldoorlog. De vele con
flicten daarna zijn vaak 
terug te voeren op het 
verlangen om (vermeend) 
onrecht uit het verleden te 
corrigeren en op de vele 
godsdienstige en etnische 
tegenstellingen in dit 
gebied. 
Volgens Vis is de rol van 
nationalisme minder groot 
dan vaak gedacht wordt, 
wel is er altijd een sterke 
band met het verleden. 'De 
Balkan is een gebied waar 
trauma's nooit sterven'. 
Gewonnen veldslagen uit 
een ver verleden kunnen 
eeuwen later nog voor 
herdenkingen zorgen en 
krijgshaftige herinnerings
zegels. Op de website, 
www.postkoets.nl, zijn 
onder meer veel eerdere 
artikelen uit het vereni
gingsblad te lezen. 

Zwitserse stempels 
Lastigvoor een vereniging 
als de man die jarenlang 
een belangrijk stempel op 
het clubblad gezet heeft, 
te kennen geeft dat hij er
mee wil gaan stoppen. Het 
overkomt de redactie van 
lungfraupost, die verder 
moet zonder vaste kracht 
Frank Molenaar. Gelukkig 
heeft hij een goede reden: 
hij wil zich meer gaan 
toeleggen op het schrijven 
van artikelen. 

Het septembernummer 
van het blad van de Stu
diegroep Zwitserland 
wordt bijna geheel gevuld 
door Evert Poel met een 
artikel over de Taxzahl
stempels van Geneve. Na 
een inleiding over het 
belang van Geneve in de 
Zwitserse (en Europese) 
geschiedenis, bespreekt 
Poel het doel van de stem
pels, die ook door andere 
steden en postdistricten 
in Zwitserland gebruikt 
werden. Ze moesten 
tariefaanduidingen op 
brieven beter leesbaar 
maken en gaven daarbij 
ook een indicatie van de 
herkomst en route van de 
brief. Ook het extra tarief 
voor het bezorgen van een 
brief in een dorpje binnen 
het kanton kon erin tot 
uitdrukking komen. 
Het artikel besteedt 
uitgebreid aandacht aan 
tariefontwikkelingen en 
toont mooie afbeeldin
gen van brieven (deels in 
kleur) om een en ander te 
verduidelijken. Een kleine 
literatuuropgave en een 
samenvatting in het Engels 
completeren het verhaal. 
Op de website www. 
studiegroepzwitserland.nl 
is het artikel ook terug te 
vinden. 

Academisch 
Twee keer per jaar ver
schijnt een aflevering van 
'Notities', het officiële or
gaan van de Nederlandse 
Academie voor Filatelie. 
Nummer 47 (november 
2013) telt twee artikelen. 
Huber van Werkhoven 
presenteert een aantal 
fraaie incidenten bij het 
postvervoer rond 1850. Dat 
jaar kan gezien worden 
als een scharnierpunt in 
de Nederlandse (post)ge
schiedenis. De Postwet van 
april 1850 benadrukte het 
monopolie van de staat op 
het vervoer van brieven en 
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Postvcrblnging net 
. Polen tijdelijk 
niet Hogelijk. 

pal<ketten tot 500 gram 
en introduceerde het 
gebruil< van postzegels. 
Van Werkhoven beschrijft 
op boeiende wijze hoe 
iemand met de verzending 
van een baaltje hop de 
wet trachtte te ontduiken, 
maar weet er ook nog een 
verhaal tussen te vlechten 
over een Nederlandse mi
litair die maar net aan de 
doodstraf ontsnapte nadat 
hij een aantal postwissels 
ontvreemd had. 
Redacteur Kees de Baar 
bewerkte een tweetal arti
kelen van Kees Adema tot 
een zeer informatief artikel 
over verbroken postver
bindingen als gevolg van 
militaire operaties tijdens 
de Tweede Wereldoorlog 
in Europa. Het gaat om 
Nederlandse poststukken, 
merendeels uit de collectie 
van Kees Adema, die hun 
bestemming niet bereik
ten. De afzenders werden 
door stroken en stem
pels op de poststukken 
daarover geïnformeerd. 
Veel verzamelaars kennen 
zulke stroken op post naar 
Nederlands-lndië, maar 
dit artikel gaat veel verder. 
Het stuk beschrijft niet 
alleen op heldere wijze 
de Duitse (en Russische) 
bezettingsoperaties, maar 
laat ook vele geretour
neerde poststukken zien 
naar vaak heel bijzondere 
bestemmingen. Ook de 
geallieerde bevrijdings
operaties worden op de 
voet gevolgd, waardoor 
in het artikel alle grote 
gebeurtenissen en alle 
oorlogsjaren aan bod ko
men: de oorlogscampagne 
tegen Italië, de invasie in 
Normandië, de bevrijding 
van België, Luxemburg en 
Zuid-Nederland, de slag 
om de Schelde, enz. De 
Academie beschikt over 
een recent gerenoveerde 
website: www.nedacade-
mievoorfilatelie.nl. 

BUITENLANDSE BUDEN 

Bergen en Bergbeklimmen 
De aarde bestaat voor 24 
procent van het landop-
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pervlakte uit bergen. Er 
zijn dan ook veel zegels 
uitgegeven met geberg
ten en bergen erop. Het 
voorpagina-artikel van de 
American Philatelist van 
september gaat over ber
gen op postzegels. Na een 
korte inleiding over soorten 
bergen (vooral ingedeeld 
aan de hand van de manier 
van ontstaan) wordt een 
geografisch overzicht 
gegeven. De mooiste zegels 
komen uiteraard uit landen 
als Nepal, India en Pakistan 
en tonen de Hymalaya. Dit 
gebergte, ontstaan door 
het tegen elkaar schuiven 
van India en Azië, herbergt 
acht van de tien hoogste 
toppen van de wereld. 
Toch is ook Europa goed 

vertegenwoordigd met 
onder meer schitterend 
gegraveerde zegels van 
Zwitserlanden l|sland. 
Daarnaast wordt aan de 
hand van zegels getoond 
dat bergen ook staan voor 
topsport. Denk hierbij aan 
bergbeklimmen, maar ook 
skiën. 
Eet u wel eens een boterham 
terwijl u uw verzameling 
bekijkt? Dat is wellicht 
geen goed idee. Niet dat de 
kruimels de zegels direct 
aantasten, ze trekken wel 
insecten aan die niet al
leen gek zijn op uw brood 
maar ook op papier. Een 
beroemd beestje dat al 
veel bibliotheken plaagt 
is het zilvervisje. Inde 
American Philatelist wordt 
echter getoond dat er veel 
meer beesten zijn die uw 
verzameling en de post be
dreigen. Er wordt een mooie 
collectie brieven getoond 
welke zijn aangevreten 
door kevers, termieten, kak
kerlakken, muizen, ratten. 
Voor de laatste twee waren 
vroeger in de postkantoren 
katten in dienst. Minder 
voor de hand liggend maar 
minstens zo berucht zijn 
slakken. Vochtige brieven
bussen gevuld met post zijn 
een paradijs voor slakken 
die zich voeden met papier. 
Vooral in Engeland schijnt 
dit een probleem te zijn. 
Maar het kan ook groter. 
Er zijn voorbeelden van 
brieven bekend welke via 
ballon-post in een weiland 
zijn beland, en het slachtof
fer zijn geworden van 
koeien. Ook deze worden 
getoond inclusief een fraai 
stempel van de Duitse post 
dat excuses aanbiedt voor 
de beschadigde brieven. 
www.stamps.org 

Lila en groen 
De Engelsen hebben de 
gewoonte om hun post
zegels koosnaampjes te 
geven. Denk aan Machins, 
Wildings, Penny blacks, 
Jubilees en Seahorses. De 
Victoria emissie uit 1883 
heeft de voor de hand 
liggende naam 'Lilacs and 
Greens'. Dit is een behoor
lijk eentonige serie. Zoals 
de naam al zegt zijn alle ze
gels lila en groen (behalve 
de '/2 p welke donkerblauw 
is). Hier is een eenvoudige 
verklaring voor. Dit is de 
eerste emissie me\postage 
en revenue erop. De reve
nue status maakt de zegel 
tot waardepapier voor 
het betalen van belasting. 
Hierdoor was het gewenst 
om een en ander met niet-
watervaste inkt te drukken. 
En die bestond toen in 
slechts 2 kleuren. Later is 
men kleurrijkeremissies 
gaan maken door een 
steunkleur mee te geven. 
De zegels zijn relatief duur, 
wat echter alleen geldt 
voor exemplaren met niet 
aangetaste inkt. Verlopen 
kleuren zijn volledig waar
deloos. De Gibbons Stamp 
Monthly van september 
besteedt uitgebreid 
aandacht aan deze uitgifte 
in een meerdelige serie. Ik 
heb al eerder geschreven 
over de'Dr. Who emis
sie'. De Gibbons Stamp 
Monthly geeft dit keer een 
compleet overzicht van alle 
zegels die hieronder vallen 
en zoals ze in de nieuwe 
catalogus zullen worden 
opgenomen. We zien de 
11 dokters, de Tardls en de 
Dalekes en Crying Angels in 
tal van vormen. Sommige 
zegels zijn in drie varianten 
te vinden: zelfklevend uit 
een boekje, de standaard 
uitgifte en de de zegels 
uit het prestigeboekje. De 
Tardls wordt vanwege z'n 
kleine formaat ook ge
bruikt in blokjes met/Ma-
chln zegels en wellicht later 
zelfs in 'smiler sheets'. Wat 
we nog missen? Stiekem 
hoop ik nog op een emissie 
met lohn Hurt als twaalfde 
dokter in november als de 

serie verder gaat. (Nieuws
gierig? ij/fy Channel lendX 
de serie in Nederland uit). 
www.gibbonsstamp-
monthly.co.uk 
http://www.royalmail. 
com/doctorwho 

Nieuwe landen 
In het laatste millennium 
zijn er wederom een paar 
nieuwe landen bijgekomen 
welke postzegels uitgeven. 
De Timbres van september 
stelt ze even kort voor: 
Servië, Kosovo, Montenegro, 
Zuid Soedan en natuurlijk 
Mont Athos. Deze laatste is 
een kloosterstaat in Grieken
land welke een zekere vorm 
van autonomie bezit. Reeds 
begin 20e eeuw waren er 
zegels voor dit gebied, 
maar midden jaren dertig is 
besloten om dit stop te zet
ten. Maar geld kruipt waar 
het niet gaan kan, dus sinds 
2008 worden enkele series 
per jaar uitgegeven door de 
Griekse posterijen. Oplages 
beperkt, thema gewoonlijk 
religieus. 

Tijdens de Franse tijd heeft 
Nederland tijdelijk een 
Franse koning gehad. Deze 
heeft ook zijn sporen achter
gelaten in de Nederlandse 
koloniale filatelie. Timbres 
toont enkele stempels welke 
gedurende zijn regime zijn 
gebruikt in Indië. 
Een veel terugkerend 
onderwerp in Timbres zijn 
ansichtkaarten. Dit keer is 
gekozen voor opmerkelijke 
kaarten van de vroege 20e 
eeuw waarop onder meer 
de vrouw met de baard, de 
grootste en kleinste man 
van Frankrijk (een dwerg 
van 69 cm naast een reus 
van 2 meter 25), een man 
met een baard van meer 
dan 3 meter en de dames 
van het Ba-ta-clan cabaret 
zonder veren. Dit soort 
ansichtkaarten kan be
hoorlijk oplopen in waarde 
afhankelijk van het thema. 
Een reus met dwerg is voor 
tussen de 5 en 40 euro te 
krijgen, maar voor een 
fraaie afbeelding van een 
armendokter op hondenkar 
moest recent 3000 euro 
worden neergeteld. 
www.timbropresse.fr 

http://www.nedacademievoorfilatelie.nl
http://www.nedacademievoorfilatelie.nl
http://www.stamps.org
http://www.gibbonsstampmonthly.co.uk
http://www.gibbonsstampmonthly.co.uk
http://www.royalmail
http://www.timbropresse.fr
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DE GULDENZEGEL 
LIJKT GESTREDEN 

EDWIN VOERMAN EN BEN DE DEUGD' 

Nadat de NVPH ook in hoger beroep van het kort geding verliest, lijkt 

de kans op ongedaanmaking van de einde van geldigheid verkeken. 
NiEUUfE KUNST 

Het vonnis in eerste aanleg 
Over de intrekking van de guldenzegels per 1 
november 20r3 is in dit blad reeds meerdere 
maken geschreven'. Met dit artikel wordt naar 
verwachting de eerste etappe afgesloten. Of er 
nog een vervolg komt is de vraag. 
Op 12 juni 2013 deed de kort geding rechter 
uitspraak over de vorderingen van de NVPH, 
met als inzet om (zolang in een bodemproce
dure nog niet was beslist), de ongeldigverkla
ring van postzegels in guldenwaarden per 1 
november 2013 tegen te houden, dan wel een 
omruilrecht te verkrijgen. Tegen deze uitspraak 
is een zogenoemd spoedappel ingesteld. 

Bij een spoedappel gelden een aantal formele 
eisen, die met zich meebrengen dat zonder 
vertraging en uitstel in een schriftelijke stuk
kenwisseiing argumenten worden gewisseld, 
waarna de zaak op een zitting wordt behan
deld, hetgeen ten slotte leidt tot een uitspraak 
(arrest genoemd) binnen een niet al te lange 
tijd. In dit hoger beroep vond de mondelinge 
behandeling plaats op 29 augustus, waarna 
uitspraak werd gedaan op 24 september 
2013'. De NVPH werd andermaal in het ongelijk 
gesteld en zag haar vorderingen afgewezen. 
Maar de motivering was nogal anders dan in 
eerste aanleg, op onderdelen vooral inhoude
lijker. 

De kort geding rechter in eerste aanleg vond 
de zaak te complex en omdat de mogelijke ge
volgen van een ingrijpen niet konden worden 
voorzien, werd afgezien van een veroorde
ling van PostNL. De achterliggende gedachte 
daarbij is dat een kort geding een voorlopig 
oordeel geeft en dat dit geen bindende 
werking heeft op een latere beoordeling in 
een bodemprocedure. Bij toewijzend vonnis in 
kort geding, gevolgd door een andersluidend 
oordeel in een bodemprocedure zou de schade 
voor PostNL enorm zijn. Evident was dat de 
NVPH als daarvoor aansprakelijke partij die 
schade nooit zou kunnen vergoeden (mede 
een achtergrond waarom PostNL vorderde dat 
bij een voor haar nadelig oordeel, de NVPH 
een immense bankgarantie van € 26 miljoen 
diende te geven). 

Het arrest van het gerechtshof 
Het gerechtshof oordeelt anders. Het gerechts
hof selecteert een aantal argumenten van 
PostNL en oordeelt op basis daarvan dat de 
vorderingen van de NVPH niet kunnen worden 
toegewezen, omdat  naar het voorlopige 
oordeel van het hof  een toewijzing in een 
bodemprocedure waarschijnlijk niet mogelijk 
is. En vooruitlopen op een beslissing die de kort 
geding rechter niet waarschijnlijk acht mag 
dan uiteraard niet. 

Opmerkelijk is dan de (beperkte) inhoudelijke 
beoordeling door het hof. Een aantal weder
zijds aangevoerde argumenten worden door 
het gerechtshof wel benoemd, maar aan de 
kant geschoven, omdat een select aantal argu
menten van PostNL naar het oordeel van het hof 
voldoende is om de zaak (voorlopig) te beslis
sen. Deze argumenten bespreken we, voorzien 
van enig commentaar. 

Wat is een postzegel? 
Het hof stelt dat een postzegel een betalings
bewijs voor een dienst (postverzending) is, 
waarbij het mogelijk is postzegels vooraf in 
aantallen aan te kopen, voor later te versturen 
post. Maar gebruik voor frankering is niet ver
plicht, je mag de postzegels ook verzamelen, 
of verkopen (voor prijzen hoger of lager dan de 
frankeerwaarde). De meeste postzegels worden 
echter gebruikt om te frankeren: volgens Post
NL wordt 95% van de verkochte zegels binnen 
één jaar gebruikt en 99% binnen 5 jaar. Door 
de NVPH wordt dit niet bestreden, waardoor 
dit argument een eigen waarde (of waarheid) 
krijgt in het vervolg van het oordeel, mede door 
de constatering dat de laatste postzegels door 
PostNL in 2001 zijn verkocht. 
De NVPH heeft aangevoerd dat de postzegel 
een betalingsbewijs voor een latere dienst is, 
het gerechtshof gaat daar niet in mee en ziet 
in beginsel op grond van de aankoop van 
een postzegel geen verplichting voor PostNL 
om later die postzegel als betaalmiddel te 
accepteren. In de woorden van het hof ziet de 
NVPH de ongeldigverklaring van postzegels als 
het ongeoorloofd en eenzijdig verbreken van 
de koopovereenkomst. Dat lijkt niet een juiste 
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weergave te zijn van de stellingen van de NVPH, 
die stellen (slechts) dat met de uitgifte van de 
postzegel PostNL een verplichting op zich heeft 
genomen. Het hof ziet die verplichting echter 
niet, maar waarom niet is niet echt goed gemo
tiveerd. Het enige wat het hof aandraagt is aan 
te geven dat de postzegel ook wel eens gezien 
zou kunnen worden als een andere juridische 
figuur. Heel overtuigend komt dat echter, ook 
bij herhaalde lezing, niet over. 

De wet over de overeenkomst, aanbod en 
aanvaarding 
De wet gaat er van uit dat overeenkomsten 
vrijwillig tot stand komen en dat niemand 
verplicht is een overeenkomst aan te gaan. 
ledere overeenkomst komt volgens de wet tot 
stand door een aanbod van de ene partij en 
aanvaarding van dat aanbod door de andere 
partij. Een aanbod en een aanvaarding kan 
mondeling, schriftelijk of zelfs stilzwijgend zijn. 
De wet geeft aan dat een mondeling aanbod 
vervalt als het niet direct wordt aanvaard, 
een schriftelijk aanbod blijft gedurende een 
redelijke termijn geldig. Maar uiteraard kan in 
een mondeling of schriftelijk aanbod besloten 
liggen dat het gedurende een specifiek aange
duide termijn (of onbepaald, tot herroeping/ 
intrekking) geldig blijft. 

Gangbaar wordt gesteld dat wie een (gefran
keerd) poststuk aanbiedt aan PostNL daarmee 
een aanbod doet tot het aangaan van een 
vervoersovereenkomst. PostNL is op grond van 
de postwet gehouden die dienst te verlenen. 
Het hof stelt nu dat de postzegel ook kan wor
den gezien als een aanbod (van PostNL, of haar 
voorgangers) om een vervoersovereenkomst 



aan te gaan. En door de postzegel op een post
stuk te plakken en aan te bieden aanvaardt de 
afzender het aanbod en komt de overeenkomst 
tot stand. De momenten van aanbod en aan
vaarding worden derhalve verlegd ten opzichte 
van de gangbare opinie (die, toegegeven nim
mer wettelijk of in rechtspraak is vastgelegd). 
Deze redenatie is opmerkelijk, zelfs ongeacht 
de vraag welk moment nu geldt als aanbod en 
welk moment als aanvaarding. De essentie is 
dat op grond van de Postwet PostNL verplicht 
is post te vervoeren en overeenkomsten aan te 
gaan. Er is geen vrijheid een overeenkomst wel 
of niet aan te gaan, noch kan over de condities 
onderhandeld worden, PostNL is verplicht en 
de voorwaarden staan vast! De redenatie van 
aanbod en aanvaarding kan dan eigenlijk de 
oplossing niet bieden. 

Wat het gerechtshof niet uitlegt, maar wat in 
onze optiek de onderliggende gedachte is (ook 
al in combinatie met de opmerking dat de post
zegels al meer dan 12 jaar geleden zijn uitgege
ven), is dat de redelijke termijn van geldigheid 
van het aanbod lang en breed is verstreken en 
dat dit dus niet meer aanvaard kan worden. 
Deze impliciete redenering en de duiding van 
de postzegel als een aanbod (vanuit PostNL), 
welke kennelijk door tijdsverloop is vervallen, 
wordt gebruikt om de juridische beschrijving 
van een postzegel door de NVPH (mogelijk niet 
geheel accuraat weergegeven) van de hand te 
wijzen. 

Heel uitgebreid is het hof niet in dit opzicht, 
maar wat hier staat is in juridisch opzicht 
zeker interessant (met name bij gebreke van 
enige wettelijke regeling of enige rechtspraak 
omtrent de juridische betekenis van een post
zegel). Het is toch wel jammer dat het gerechts
hof de redenering op dit punt zo kort houdt, 
waardoor de motivering wat aan kracht lijkt in 
te boeten. Bij een uitdieping zou het zeer wel 
mogelijk zijn dat de redenering veel plausibeler 
en overtuigender wordt. 

Wat er ook zij van dit deel van de motivering, 
het gaat eigenlijk nog niet in op het moment 
van ongeldigverklaring van enige postzegel en 
de juridische vraag of dat kan en mag. 

Mag PostNL ongeldig verklaren? 
De NVPH heeft gesteld dat de ongeldigver
klaring onrechtmatig is, hetgeen al blijkt 
uit het 'instorten' van de vraag naar en de 
prijzen van guldenzegels na de aankondiging. 
Het gerechtshof stelt dat PostNL een aantal 

redelijke argumenten heeft om te komen 
tot ongeldigverklaring van de (gulden-) 
postzegels. Genoemd worden de beperktere 
controlemogelijkheden, een recente grote ver
valsingszaak*, het grote aantal poststukken wat 
dagelijks wordt verwerkt, wat de noodzaak met 
zich brengt om het aantal verschillende geldige 
postzegels te beperkend De NVPH heeft dit 
soort argumenten bestreden, maar kennelijk is 
het hof voldoende overtuigd van de argumen
ten pro PostNL. 

Het volgende argument van het hof wordt 
al wat duidelijker uitgewerkt en is ook meer 
herkenbaar dan de juridische beschouwingen. 
Het hof stelt dat eigenlijk niemand (noch han
delaren, noch verzamelaars, noch publiek) ooit 
heeft mogen verwachten dat postzegels een 
onbeperkte geldigheidsduur zouden hebben. 
Iedereen heeft zich naar de mening van het 
gerechtshof gerealiseerd dat aan de geldigheid 
ooit een eind zou komen. Enigszins opmerkelijk 
is dat naar mening van het hof ongeldigverkla
ring ook kan leiden tot een positief effect op de 
waarde van de verzameling, zodat sommigen 
dat ook plezierig vinden. Gegeven de realisti
sche verwachting dat postzegels ooit ongeldig 
worden verklaard, vindt het gerechtshof een 
moment, meer dan 10 jaar na verkoop van de 
guldenzegels, ook alleszins redelijk. En zelfs de 
argeloze bezitter van dergelijke oude zegels 
had dan vanaf het moment van aankondiging 
nog 9 maanden om zijn postzegels te gebrui
ken. Hoewel over dit argument (en de wijze 
waarop het hof dit weegt) verschillend kan 
worden gedacht, is hier wel duidelijk sprake 
van een inhoudelijke 'weging'. 

U had het kunnen verwachten... 
Vervolgens komt het hof toe aan de handel 
en de verzamelaars. Zonder het te benoemen 
wordt impliciet aangehaakt bij het argument 
dat het merendeel van de postzegels in het eer
ste jaar wordt gebruikt en dat na 5 jaar minder 
dan 1% nog niet is gebruikt. Het hof stelt dat wie 
als verzamelaar of handelaar postzegels koopt, 
niet als frankeermiddel, maar als (handel in 
een) verzamelobject, daarmee het risico neemt 
dat in enig moment de postzegel ongeldig 
wordt verklaard. Het verzamelwezen en de han
del in zegels staat wat het hof betreft ver af van 
de functie van de postzegel als frankeermid
del. PostNL kan niet verweten worden dat door 
intrekking van de geldigheid de handelswaren 
minder geldig worden. Eigenlijk wordt hier het 
argument van PostNL dat handelaren speculan
ten zijn die niet beschermd hoeven te worden 
in diplomatieke vorm weergegeven. Het hof 
meent dat de handelaren wel andere manieren 
zullen vinden om hun geld te verdienen. 

Gelet op deze beperkte selectie aan argumen
ten (waarbij belangrijke juridische argumenten 
nog onbesproken blijven), stelt het hof dat in 
een bodemprocedure het besluit van PostNL 
waarschijnlijk in stand zal blijven. Op geheel 
andere gronden dan in eerst aanleg verliest 
de NVPH dus (wederom) de zaak. Tegen dit 
oordeel is cassatieberoep mogelijk, maar om 
diverse redenen (die te complex zijn om hier 
weer te geven) is dat alleszins onwaarschijnlijk. 

Nieuwe kansen In een bodemprocedure? 
Resteert nog de door de NVPH aangespannen 
bodemprocedure. Deze zou in gang zijn gezet, 
maar of deze ook wordt doorgezet is nog niet 
bekend. Het oordeel in kort geding (ook in 
hoger beroep) heeft formeel geen enkele juri
dische betekenis in de bodemprocedure. Maar 
moreel is het voor de NVPH (die reeds forse 
kosten heeft gemaakt) wel een slag en zeer wel 

is te verwachten dat de door het hof besproken 
argumenten in de bodemprocedure terug ko
men. De slag hoeft voor de NVPH nog niet ver
loren te zijn: wat in de kort geding procedure 
onvoldoende is aangetoond of bestreden, kan 
in de bodemprocedure nog eens extra stevig 
voor het voetlicht worden gebracht. In beginsel 
geldt dat alles wat in kort geding is aangevoerd 
of bestreden in de bodemprocedure opnieuw 
moet worden aangevoerd, dan wel bestreden; 
de argumenten uit het kort geding worden 
door de rechter in een bodemprocedure niet 
automatisch ingelezen.Bijvoorbeeld de stelling 
van PostNL dat 99% van de postzegels na 5 jaar 
is gebruikt is mogelijk goed te betwisten: voor 
de normale, langlopende frankeerzegels wel
licht niet, maar wel voor allerhande bijzondere 
zegels en gelegenheidsuitgaven (en daar is 
het nu juist om te doen).Ook de weging van 
het gerechtshof dat het publiek redelijkerwijs 
een ongeldig verklaring van de zegels kon ver
wachten kan in twijfel getrokken worden, door 
nogmaals het argument te herhalen dat PostNL 
de onbepaalde ongeldigheid (wat uiteraard 
niet hetzelfde is als onbeperkte geldigheid) tot 
betrekkelijk recent nog heeft uitgevent. Of de 
NVPH het daarmee gaat redden is onzeker: of 
de weging anders uitvalt moet worden afge
wacht. En daarnaast zijn er nog veel juridische 
argumenten niet beslist en kansloos (voor 
PostNL) zijn die allerminst. 

Voorlopig is de aard van de postzegel in 
juridische termen nog niet eenduidig. In die zin 
zou een uitspraak voor filatelisten en juristen 
interessant zijn en vanuit die optiek is te hopen 
dat de bodemprocedure wordt doorgezet (tot 
in hoogste instantie). Maar of de NVPH een 
zo lange adem gaat hebben is zeer de vraag. 
Reeds een volledige bodemprocedure zal naar 
verwachting pas over een jaar tot een vonnis 
leiden. Duidelijk moge zijn dat een beslissing 
ten voordele van de NVPH zonder meer zal 
leiden tot een hoger beroep van PostNL. Onze 
inschatting is dat het handelarencorps niet over 
een passend budget en uithoudingsvermogen 
beschikt om tegen deze partij de strijd voort 
te zetten. Gelet op de vele jaren van goede 
verstandhouding tussen de betrokken partijen 
in het filatelistische circuit zou een dergelijke 
afloop zeer te betreuren zijn. 

' Filatelist en advocaat, respectievelijk filatelist; 
beiden niet betrokken bij de zaak. 

' Maandblad Filatelie 2013, nrs. 4, pagina's 250-2, 
7/8, pagina's 448-51,10, pag. 583, met daarin de 
voorbeschouwing voorafgaand aan de proce
dure, een bespreking van het kort geding vonnis 
en een verslag van de mondelinge behandeling 
van het hoger beroep daartegen. 

' Te vinden op http://uitspraken.rechtspraak.nl/ 
met kenmerk ECLI:NL:GHDHA:20i3:3527. 

* Specifiek wordt gewezen op de fraudezaak, 
besproken in Filatelie 2013, nr. 5, p. 324-326, met 
vervolg elders in dit nummer. 

5 Dit argument komt, met het toenemende uitgifte 
beleid, toch wel erg merkwaardig over. 

Afbeeldingen: 
60888,60889 en 60890: Alternatieve ont
werpen emissie nieuwe kunst 2001. Erik Paul 
Wong, 2000 
Dit was de laatste emissie in uitsluitend gul
denwaarden. Uitgegeven 15 mei 2001. 
61054: Presentatiemodel kaft boekjes met de 
eerste zegels met dubbele waardeaanduing: 
gulden en euro, 2001 
Met dank aan het Museum voor Communicatie 
voor het beschikbaar stellen van de afbeel
dingen. 

http://uitspraken.rechtspraak.nl/


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

STEMPEL TIJDENS POSTEX 

Tijdens Postex in Apeldoorn 
(1820 oktober) waren op 
de diverse stands meerdere 
stempels in gebruik. Vorige 
maand is deze rubriek niet 
verschenen; er was slechts 
één stempel te tonen die 
in de stand van aerofila
telistische vereniging De 
Vliegende Hollander werd 
gebruikt. Een afbeelding 
van dat stempel werd 

geplaatst rechtsboven op 
pagina 605 in het okto
bernummer van Filatelie. 
Deze maand komt daar 
nog het stempel bij dat de 
KNBF had aangevraagd bij 
PostNL ter gelegenheid van 
de Dag van de Postzegel. 
Deze dag werd op 19 okto
ber gevierd. 
Er zijn gelegenheidsenve
loppen verschenen met een 
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afdruk van dit stempel op 
de gelijknamige postzegel. 
In het stempel zien we 
dezelfde Fokker die ook op 
de postzegel te zien is. 

De Vliegende Hollander 
heeft ook een eerste vlucht 
stempel aangevraagd 
bij PostNL. Dit stempel 
verschijnt ter gelegenheid 
van de eerste KLMvlucht 
(KL1641) op 27 oktober 
2013 van Amsterdam naar 
Florence met een Em
braer190, een Braziliaans 
vliegtuig voor korte 
afstanden. De afkorting 
daarvan is EMB190. KLM 
Cityhopper sloot in juli nog 
een deal voor zes van deze 
toestellen die de Fokker 
70 langzaam moet gaan 
vervangen. 

STEMPEL VREDESPALEIS 

Op 9 september versche
nen zoals bekend tien 
postzegels ter gelegenheid 
van het 100jarig bestaan 
van het Vredespaleis. In 
het Vredespaleis bevindt 
zich nog een postkantoor 
dat niet toegankelijk is 
voor het 'gewone' publiek. 
Vanuit het Vredespa
leis kan alleen door het 
Permanente Hof van In
ternationale justitie en het 
Internationale Gerechtshof 
post met eigen dienstze
gels worden verstuurd. 
Zie pagina 541 van het 
septembernummer van 
Filatelie. Er is een dagte
keningstempel in gebruik 
zoals op alle postkanto
ren. Bezoekers aan het 

Vredespaleis kunnen wel 
ansichtkaarten deponeren 
in de speciale brievenbus 
die aan de muur hangt in 
de hal bij de ingang van 
het paleis. De postzegels 
op die kaarten worden dan 
gestempeld met 'sGra
venhageVredespaleis. 

SINTERKUAS STEMPELS KEES VERHULST 

NEDERUND 
Op 4 november gaf PostNL 
een velletje postzegels uit 
met als onderwerp Sinter
klaas. Het is niet de eerste 
keer dat er Sinterklaas
postzegels verschijnen. Zo 
gaf PostNL, toen nog TNT 
Post, een postset uit met 
een velletje van drie post
zegels van de 'echte Sint' 
of de 'TVSint': Bram van 
der Vlugt. Maar zijn er ook 
stempels van Sinterklaas? 
In 1961 was er al een 
eerstedagstempel met 
de afbeelding van Sinter
klaas. De kinderzegels 1961 
werden op E49 voorzien 
van dit stempel. Het on
derwerp van de postze
gelserie was 'Folklore' en 
de eerste zegel van 4 * 4 
cent (NVPH 759) draagt de 
afbeelding van Sinterklaas 
te paard. 
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Voor de postset uit 2009 
werd geen speciaal eerste
dagstempel vervaardigd. 
Voor wie de kaarten uit de 

postset gestempeld wilde 
verzamelen, was het nood
zakelijk een postkantoor 
te zoeken in een plaats die 
daarvoor in aanmerking 
komt. Dat isSint Nico
laasga in Friesland. In de 
plaatselijke supermarkt 
aan de Molewei bevindt 
zich een loket van PostNL 
met een poststempel. Niets 
is leuker om de Sinter
klaaspostzegels af te laten 
stempelen met de datum 5 
december. 

BUITENUND 
Ook in het buitenland is 
Sinterklaas bekend. Wie 
denkt dat het Sinterklaas
feest uitsluitend in Neder
land wordt gevierd, heeft 

het mis. Als eerste denken 
we aan België, waar 
Sinterklaas en Zwarte Piet 
bekend zijn, dus de Sint 
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met slechts één Piet. Maar 
ook onze oosterburen 
kennen Sinterklaas. Duitse 
kinderen kunnen brieven 
schrijven aan de Sint in 
respectievelijk St. Nikolaus 
of Nikolausdorf. De Sint 
stuurt dan keurig een brief 
terug. De envelop is netjes 
gefrankeerd met Postze
gels en mooi afgestempeld 
met een poststempel van 
De Sint. Dezestempels 
worden elk jaar gebruikt. 
Ik laat de stempels uit 2012 
zien, maar ook in 2013 wor
den ze weer gebruikt. 

Dat Sinterklaas in feite 
dezelfde figuur is als de 
Kerstman laten de Duitsers 
ook zien. Sinterklaas 
bezoekt de kerstmarkten. 
Op die kerstmarkten staan 
vaak stands van de Deut
sche Post waar kaarten en 
postzegels kunnen worden 
gekocht, de zogenoemde 
'Erlebnis: Briefmarken'
teams. Deze stands maken 
gebruik van bijzondere 
poststempels. Hier een 

voorbeeld van een stempel 
uit Erfurt. 
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z 
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In enkele stempelmachines 
van het postsorteercen
trum 66 (Saarbrücken) in 
Duitsland wordt inde 
maand december een 
cliché gebruikt met de 
afbeelding van Sinterklaas 
en de tekst "St. Nikolaus im 
Warndt". De Warndt is een 
streek daar in de buurt. 

Tot slot nog een afbeel
ding van een bijzonder 
stempel uit Freiburg im 
Breisgau, het stadsdeel 
Opfingen. In dat stempel 
zien we de Sint als heilige, 
zoals het allemaal ooit is 
begonnen. 
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Verzilver uw goud! 
De goud- en zilverprijs zijn historisch hoog. En dus kan het interessant zijn om nu uw gouden 
sieraden, munten en zilver te verkopen of te verpanden. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: 
het Goudwisselkantoor. 

Alkmaar 
Kanaalkade 24 
T 072-5117542 

Alphen aan den Rijn** 
Van Boetzelaerstraat 51 

T 0172-497088 

Amersfoort 
Prinses Julianaplein 71 

T 033-4610240 

Amsterdam 
Ceintuurbaan 1 
T 020-4750737 

Apeldoorn 
stationsstraat 160 

T 055-5217988 

Breda 
Sophiastraat 11 
T 076-5139001 

Delft** 
Papsouwselaan 293 

T 015-2560505 

Den Bosch 
Orthenseweq 10 
T 073-6100946 

Den Haag 
Valkenbosplein 1 
T 070-3615384 

Dordrecht 
Johan de WIttstraat 166 

T 078-6135115 

Eindhoven 
Leenderweq150 
T 040-2122297 

Emmen 
Weerdinqerstraat 16 

T 0591-615456 

Enschede 
Haaksbergerstraat 133 

T 053-4342447 

Groningen 
Verlengde Hereweg 1 

T 050-5255441 

Goes 
Piet Heinstraat 2b 

T 0113-217666 

Haarlem 
Sciioterweq 82 
T 023-5266096 

Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter; al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van 
de goudhandel. Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Door 
onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de goudwereld. U krijgt dus een reële 
taxatie en een goede prijs. 

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

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

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

Let op: verpllclite legitimatie bij binnenkomst! 

Zm goudwisselkantoor 
www.goudwisselkantoor.nl 

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

Goudwisselkantoor 
• ruim 25 jaar ervaring in goud, zilveren munten 
. een deskundige en vrübiijvende taxatie 
. contante betaling of indien gewenst per bank 

. I e r dan 50 locaties door neei Nederland 

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

Heerlen 
Geerstraat 280 
T 045-5743970 

Katwijk 
Tramstraat 112b 
T 071-4071815 

Leeuwarden 
Pier Panderstraat 2 

T 058-2169444 

Nijmegen 
Oranjesingel 12 
T 024-3239128 

Oud-Beijerland 
Molendijk 1 

T 0186-615550 

Rotterdam 
Dorpsweq 74a 

T 010-4803001 

Tilburg 
Rinqbaan Oost 98-1 

T 013-5351480 

Utrecht 
Adriaen Beyerkade 32 

T 030-2731740 

Zaandam 
A.F. de Savornin Lohmanstr. 

T 075-6141461 

Zwolle 
Thomas ä Kempisstraat 9 

T 038-4543302 

Hoofdkantoor: Klaaswaa 

http://www.goudwisselkantoor.nl
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INDIE IN 
EEN WOELIGE WERELD '̂ ^ 
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HAN SI EM 

Het uiteenvallen van OostenrijkHongarije 

(1896 1927), weerspiegeld in de correspondentie 

tussen NederlandsIndië en gebieden van de 

CentraalEuropese dubbelmonarchie. De Eerste 

Wereldoorlog vormt een waterscheiding in de 

wereldgeschiedenis, waarbij vier monarchieën ten 

val kwamen. In dit artikel wordt aandacht besteed 

aan de ondergang van OostenrijkHongarije, met 

de vorming van nieuwe naties als resultaat. 

(Kroon) Landen, •. 
volkeren en talen « 

binnen cte Habsburgse eemmEmpm 
Dubbelmonarchie. ^ ) 

Bron Wikipedia ^ J / ,  "  . ."■ 
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'■*\9î  y aulgarta 
^ l Mwife ' 

^ THe ETHNIC CROUPS OF AUSTRIAHUNGARY IN 1910 I 

De Habsburgse lappendeken 
OostenrijkHongarije bestond uit 
een indrukwekkend aantal gebie
den die de Habsburgers door de 
eeuwen vlijtig bij elkaar hadden 
verzameld. Door verdragen en ver
overingen, ondersteund door een 
slimme huwelijkspolitiek, groeide 
het vorstenhuis uit tot de domine
rende monarchie van Centraal 
Europa. In 1867 deden de Oos
tenrijkers (noodgedwongen) 
concessies aan de ontevreden 
Hongaren en kwam een natie tot 
stand waarin twee gelijkwaardige 
partners in een personele unie 
werden regeerd. 
Frans Jozef was Keizer in Oostenrijk 
en tevens Koning in Hongarije. De 
dubbelmonarchie bestond uit 
een bonte verzameling volkeren 
met 12 officieel erkende talen. Een 

G G S C H R I E K E 
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kaart van de diverse etnische 
groepen en de gesproken talen 
binnen de dubbelmonarchie, heeft 
dan ook veel weg van een 
lappendeken (afb 1). 
Oostenrijk was bestuurlijk 
onderverdeeld in 15 kroonlan
den, historische gebieden die 
de Habsburgers in de loop der 
eeuwen hadden verworven. Elk 
kroonland had een Landtag voor 
lokale wetgeving. Daarnaast was 
er een Reichsrat bestaande uit 
twee kamers. In de jaren vooraf
gaand aan de Oorlog werd het 
lagerhuis herhaaldelijk verlamd 
door spanningen tussen de Duits
en Slavischsprekende vertegen
woordigers. Hongarije kende geen 
kroon landen en werd in wezen 
autocratischer bestuurd. 
NederlandsIndië had talrijke 

i ■ CO. CL. '^t>xft..Xe^ 

Banjoowang! 
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briefcontacten met Oostenrijk
Hongarije. Doelbewust is in dit 
artikel ervoor gekozen geen cor
respondentie te tonen met de drie 
grote steden (Wenen, Boedapest 
en Praag) die de meeste Indiëver
zamelaars wel bekend zullen zijn. 
De voorkeur is gegeven aan cor
respondentie met kleinere steden 
en minder bekende gebieden. 

Bohemen en Oostenrijk 
Bohemen was het belangrijkste 
kroonland. De geschiedenis van 
het koninkrijk Bohemen en de 
hoofdstad Praag gaat terug tot 
1200. De 14e eeuw was de gouden 
tijd voor Bohemen. Door de on
verwachte dood van de monarch, 
kwam Bohemen m 1528 in handen 
van de Habsburgers. De bevolking 
van Bohemen bestond uit 65% 
Tsjechen en 35% Duitsers. De Duitse 
minderheid, afstammelingen van 
de immigratie m de 14e eeuw, wa

ren geconcentreerd in de grens
gebieden met Duitsland. Deze 
dualiteit in de bevolking is terug te 
zien in de twee poststukken die uit 
Indië werden verzonden. 
De aangetekende brief uit Ban
joewangi (afb 2) werd verzonden 
naar Caslav, gelegen in het hart 
van Bohemen. De complementaire 
ansichtkaart van Caslav (Duits: 
Tschaslau) toont een karakteris
tiek tafereel van het Boheemse 
platteland (afb 3). De aangete
kende briefkaart uit Bandjermasin 
(afb 4) werd verzonden naar 
Reichenberg in de noordoost 
hoek van Bohemen. Reichenberg' 
(Tsjechisch: Liberec) werd in de 
14e eeuw gesticht door Duitse en 
Vlaamse immigranten. De stad 
groeide uit tot het centrum van de 
textielindustrie en was na Praag 
de grootste stad van Bohemen. 
De welvaart van de stad was af te 
lezen in het stadhuis, dat in 1892 

' o ^ ' Je^o/.^^ ^ . « 3 < i t . , u ! ^ ^ 

Afb2 Aangetekende brief ue'^L, iden (1903) van Ban/oewangi naar Cdsß 
centraal Bohemen 

Afb 3 Plattelandstafereel in Cdslav (Duits Tschaslau), gelegen in het Tsjechisch 
sprekende deel van Bohemen 



/4/b 4 Aangetehenit briefkaart verzonden van Bandjermasin (1896) naar Reichenberg, de 
grootste stad in de Duitssprekende deel van Bohemen 

werd opgetrokken m Vlaamse 
renaissance stijl (afb 5) 

Slowakije en Hongarije 
Vanaf ca 900 maakte Slowakije^ 
onderdeel uit van het koninkrijk 
Hongarije In de 16e eeuw werd 
het grootste deel van Honga
rije door het Ottomaanse Rijk 
veroverd Het onbezette restant, 
waaronder Slowakije, kwam on
der de Habsburgse kroon Toen in 
1867 een eind kwam aan de Oos
tenrijkse (dwz Duits-sprekende) 
dominantie, groeide de hoop on
der de Slavische minderheden dat 
hun positie m Hongarije zou ver
beteren Dit bleek snel een Ijdele 
hoop De Slowaakse taal werd 
onderdrukt en de scholen werden 
systematisch verhongaarst zodat 
vele Slowaken als semi-analfabeet 
beschouwd moesten worden 
Het promoten van het Hongaars 
IS duidelijk terug te vinden m 
het poststuk dat m 1912 naar 
Soerabaja werd verzonden (afb 
6) Het zegelbeeld van het post-
waardestuk toont met het portret 
van de regerende Habsburgse 
monarch, maar de Stefanskroon, 
het symbool van de heerschap
pij over Hongarije (officieel de 
'Landen van de Heilige Hongaarse 
Stefanskroon) Het huidige 
Kosice* m Oost Slowakije ligt 20 
km te noorden van de Hongaarse 
grens De stad was voor de Eerste 
Wereldoorlog bekend onder de 
Hongaarse naam Kassa In de 
volkstelling van 1910, mogelijk ge
manipuleerd door de Hongaarse 

bureaucratie, werd 75,4 % van de 
bevolking Hongaars bevonden, 
14,8 % Slovaaks en 7,2 % Duits 
Poststempel en aantekenstrookje 
laten uitsluitend de Hongaarse 
plaatsnaam zien Op de comple
mentaire ansichtkaart van de
zelfde tijd (met door een officiële 
instantie uitgegeven) staat de 
plaatsnaam zowel in Slowaaks als 
in Hongaars (afb 7) 
Na het uitbreken van de Eerste 
Wereldoorlog nam de post uit 
(Oostenrijk-)Hongarije af tot een 
minimum Anders dan Duitsland 
beschikte de Dubbelmonarchie 
met over een neutrale buur, 
waar de post naar Indie heen kon 
worden geleid De spaarzame 
poststukken naar Indie in die tijd 
tonen een censuurstempel van 
Wenen of van Boedapest (afb 8) 
In de regel is met af te leiden hoe 
het poststuk Indie bereikte 
Een uitzondering vormt de brief
kaart die in 1916 naar Palembang 
werd verstuurd (afb 9) De brief
kaart IS afkomstig uit uit Verbo, 
de Hongaarse naam voor het 
huidige Slowaakse Vrbove, een 
stad die rond 1900 een overwe
gend joodse bevolking had De 
kaart laat met alleen de gebrui
kelijke Oostenrijks censuur zien 
(twee rode stempels) maar ook 
twee Turkse stempels waarvan het 
rechthoekige stempel te herken
nen is als Turkse censuur De 
Turkse stempels verschaffen wel
kome informatie omtrent de route 
waarmee de kaart Indie bereikte 
Ook herinneren zij ons eraan dat 

Afb s Reichenberg werd 
in de 14e eeuw gesticht 
door Duitse en Vlaamse 
immigranten In het 
hart van de stad stond 
het stadhuis in 1892 
opgetrokken in Vlaamse 
renaissance sti/l 

Xalhhaus T^sichenberg 

tijdens de Eerste Wereldoorlog 
Duitsland en Oostenrijk-Hongarije 
m Turkije een bondgenoot had
den die talrijke verbindingen had 
met Azie 
De afzender van de kaart, de heer 
Ludwig Kaply, was een verzame
laar die verscheidene contacten 
onderhield met Nederlands-
Indie In een eerder artikel^ IS een 
verhuiskaart getoond die door 
een correspondent naar hem is 
gestuurd Deze kaart naar Palem
bang bevat een gedetailleerd 
ruilvoorstel voor postzegels dat 
als volgt eindigt "Bitte baltige 
Antwort auf Postkarte, dann 
geht von mit gleich die erste 
Sendung" 
Laten we deze kaart eens bekijken 
tegen het licht van de oorlogssi
tuatie Aan het Oostfront hadden 
de Russen m maart 1916 onder 
de briljante generaal Brusilov 
een breed offensief ingezet' Op 
drie punten werd het Oosten
rijkse front doorbroken Er brak 
paniek uit waardoor hun troepen 
ver werden terug geslagen en 
de Duitsers moesten bijsprin
gen Pas m september kwam 

de terugtocht tot stilstand bij 
de Karpaten Sommige historici 
beschouwen deze nederlaag als 
de ernstigste catastrofe van de 
As-mogendheden tijdens de 
Eerste Wereldoorlog Hierna zou 
het Oostenrijkse leger niet meer 
m staat zijn onafhankelijk te ope
reren en afhankelijk blijven van 
Duitse hulp Desondanks hield een 
filatelist in Oostenrijk-Hongarije 
zich op 16 oktober optimistisch 
bezig met echt belangrijke zaken 
zijn verzameling en een potentiële 
correspondent! 

Ontwikkelingen tijdens de 
Eerste Wereldoorlog 
De Eerste Wereldoorlog ver
scherpte de tegenstellingen 
tussen de Duitsers en de Tsjechen 
m Bohemen De Duitsers steunden 
de Centrale Mogendheden maar 
onder de Tsjechen was de Oorlog 
met populair In 1916 richtten Tsje
chen en Slowaken in ballingschap 
in Parijs de Tsjechoslowaakse 
Nationale Raad op die onafhan
kelijkheid nastreefde' Tsjechi
sche soldaten liepen tijdens het 
Brusilov offensief massaal over 

Bi Kassa 4 
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Afb 6 Aangetekend postblad (1914) verzonden van Kassa naar Soerabaja Kassa was de 
Hongaarse naam voor Kosice de grootste stad van Slowakije na de hoofdstad Bratislava 

Afb 7 Ansichtkaart van Kosice met de plaatsnaam m Slowaaks en Hongaars 
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J4/Ï) S Briefkaart, tijdens de Eerste Wereldoorlog verzonden van Szombathely (18.12.1916) naar 
Lebong Soelit (8.6.1917). Twee censuurstempels van Boedapest met tekst in Duits en Hongaars. 

De kaart was 5,5 maanden onderweg. 
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/)ƒ?) 9 Briefkaart, tijdens de Eerste Wereldoorlog verzonden van Verbó (i6 lo 1916) naar Palem-
bang (2.3.1917) Gecensureerd in Oostenrijk en in Turkije De kaart was 4,5 maanden onderweg 

bepaald met slecht gezien de oorlogsomstandigheden. 

en kregen toestemming een Tsje-
choslowaaks Legioen te vormen 
dat meevocht met de Russen. Na 
het uitbreken van de Russiche 
Revolutie mochten de Tsjechen 
Rusland verlaten en wisten zij via 
de Trans-Siberische spoorlijn Wla
diwostok te bereiken waar zij naar 
Frankrijk werden ingescheept. 
Juni I9r8 erkende de geallieer
den de Nationale Raad als de 
toekomstige regering van een 
onafhankelijk Tsjechoslowakije. In 
het Verdrag van Versailles werd 
de nieuwe republiek zonder veel 
moeite erkend. De jonge natie had 
wel moeite zichzelf herkenbaar 
te maken. Verscheidene geal
lieerden hadden nog nooit van 
Tsjechoslowakije gehoord en dat 
was zeker het geval in het verre 
Nederlands-Indië (afb 10). 
Alleen de Duitsers in Bohemen 
protesteerden tegen de vorming 
van de nieuwe republiek maar 
hun protesten kregen weinig ge
hoor. In Indië merkte men dat met 
het ontstaan van de nieuwe natie 
postwaarden met het vertrouwde 
portret van Keizer Franz Jozef ver
vangen werden door die van een 
President. Duitse plaatsnamen op 
stempels en aantekenstrookjes 
werden na het ontstaan van Tsje
choslowakije begeleid door hun 
naam in het Tsjechisch (afb 11). 
Na het tot stand komen van Tsje
choslowakije zouden de Slowaken 
merken dat hun hele economie 
gericht was op Hongarije. Al hun 

wegen leidden naar Boedapest 
en niet naar Praag. De Tsjechen 
waren economisch en sociaal 
aanzienlijk verder gevorderd en 
hun attitude riep wrevel op bij 
de Slowaken. De Tsjechen had
den met Johannes Huss de basis 
gelegd van de reformatie. De Slo
waken hadden deze ontwikkeling 
niet meegemaakt en waren trouw 
Katholiek gebleven. De tijd leerde 
uiteindelijk dat een gemeen
schappelijke taal geen garantie 
vormt voor een gezonde natie. Na 
een verstandshuwelijk van 75 jaar 
zou in 1993 op vreedzame wijze de 
scheiding van de Tsjechen en de 
Slowaken worden uitgesproken. 

Hoe verder met de Balkan? 
De Oorlog was in de Balkan begon
nen en toen het einde in zicht 
kwam doken diverse ideeën op 
hoe de naoorlogse situatie er uit 
zou moeten zien. Voor de Serven, 
die zo'n belangrijke rol hadden 
gespeeld bij het ontketenen van de 
Oorlog en daar tijdens de vijande
lijkheden een hoge prijs voor had
den betaald, was dit het moment 
om hun droom van een Groot Ser
vië te realiseren. Andere Slavische 
volkeren waren van harte welkom 
om mee te doen, maar het was dui
delijk wie de baas zou spelen. De 
Slovenen, Kroaten en Serviërs in de 
Dubbelmonarchie zochten toena
dering tot elkaar om na afloop van 
de Oorlog tot een onafhankelijke 
staat te komen. Het belangrijkste 

Afb 10 Briefkaart van Tandjoengsari naar Praag. Hoewel Tsjecho-Slowakije sinds 1919 interna
tionaal was erkend, leverde de naam van de jonge natie in 1927 nog steeds problemen op. 

voor hen was, dat zij niet verduitst 
of verhongaarst zouden worden. 
Alleen de Serviërs onder hen waren 
voor een fusie met Servië. De be
langrijkste belemmering hiervoor 
was de wrijving tussen de Kroaten 
en de Serviërs. Hoewel zij praktisch 
dezelfde taal spraken, bestonden 
er grote tegenstellingen. De Servi
ërs waren een volk van boeren en 
militairen. Gericht op het Oosten, 
gebruikten zij het Cyrillisch schrift 
en waren Grieks-orthodox. Onder 
de Kroaten waren verscheidene 
(verfijnde) intellectuelen. Gericht 
op het Westen, gebruikten zij het 
Latijnse schrift en waren Rooms
katholiek. De Kroaten beschouw
den de Serviërs als barbaren, de 
Serviërs vonden dat de Kroaten 
onder de Dubbelmonarchie te 
weinig verzet hadden getoond. 
Italië dat uitsluitend de zijde van 
de Geallieerden had gekozen om 
gebiedsuitbreiding te realiseren, 
bleek intussen niet tevreden te zijn 
met Zuid-Tirol en Triest en maakte 
aanstalten Istrië en Dalmatië in te 
nemen. De begerigheid van Italië 
dreef de zuidelijke Slaven naar 

elkaar toe. Op 1 december 1918 
proclameerde Prins Alexander van 
Servië het Koninkrijk van Serven, 
Kroaten en Slovenen. 
Op de Vredesconferentie van Ver
sailles werd Oostenrijk-Hongarije 
officieel opgedeeld. Hoewel vaak 
Duitsland als de grote verliezer 
van Versailles wordt aangemerkt, 
kwam een land als Hongarije er 
nog veel bekaaider van af (afb 12). 

Joegoslavië, bekeken vanuit de 
Indische optiek 
De staatkundige veranderingen 
na afloop van de Eerste Wereld
oorlog vonden hun weerslag in de 
correspondentie met Nederlands-
Indië; alternatieve plaatsnamen 
en postzegels van nieuwe naties. 
De aangetekende brief uit het 
voormalige Laibach, de hoofdstad 
van Slovenië, blijkt nu verzon
den te zijn uit Ljubljana, zowel 
geschreven in Cyrillisch als Latijns 
schrift (afb 13). De postzegels met 
het portret van de vorst, koning 
Alexander dragen de landsnaam 
'Koninkrijk van Serven, Kroaten en 
Slovenen'. De tekst op postzegel, 
-stempel en R-strookje is zowel 
in Cyrillisch als Latijns schrift 
geschreven. De onhandige, lange 
landsnaam werd uitsluitend door 

Afb II en iia Teplitz-Schönau was een bekende badplaats in Bohemen. Na de totstandkoming 
van Tsjecho-Slowakije werden plaatsnaamstempel en aantekenstrookje tweetalig: Duits en 

Tsjechisch (oude stempel ter vergelijking). 



Afh 12 Naoorlogse ansichtkaart van het 'gemutileerde Hongarije' De 
Hongaren betaalden een zware prijS voor hun impopulair beleid tav 
hun Slavische minderheden Hongarije verloor Slowakije aan Tsjecho
Slowakije Transsylvanie en de Banat aan Roemenie en Kroatië aan 

Joegoslavië (particuliere collectie) 
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de Serviërs gesteund omdat zi) 
voorop werden genoemd De 
ander Slaviers gaven de voorkeur 
aan ')ugoslavija' (ServoKroatisch 
voor ZuidSlavie) Blijkbaar werd 
deze (kortere) naam al veelvuldig 
gebruikt want op de aangete
kende brief uit Bangoenpoerba 
naar Zagreb (ook wel in het Duits 
Agram) wordt reeds Joegoslavië 
als landsnaam al gebruikt Of
ficieel nep koning Alexander het 
koninkrijk Joegoslavië pas in 1929 
uit om de nationale sentimenten 
m te dammen Om die onderlinge 
schermutselingen te elimineren, 
schafte hij daarbij ook nog de po
litieke partijen af zodat hij het land 
als dictator regeerde Ruim 80 jaar 
later weten wij dat de droom van 
een verenigde ZuidSlavische staat 
explosief uit elkaar zou spatten 
Tot besluit enige aandacht voor 
Servië Gezien de geïsoleerde posi
tie, zowel geografisch als cultureel, 
IS de correspondentie tussen 
Indie en Servië zeldzaam Zelfs 
als onderdeel van Joegoslavië is 
correspondentie met het Servische 
deel nauwelijks te vinden Met 

enig genoegen kan m dit artikel 
een pakketkaart worden getoond 
die van Banjoewangi werd verzon
den, bestemd voor een vrouwelijk 
familielid m Golubac, een oud, 
historisch dorp m noordoost 
Servië aan de rechter oever van de 
Donau 
De Kaliklatak plantage' was ruim 
tooo hectare groot en was gele
gen op een hoogte van 450 meter 
Op de plantage werd behalve kof
fie ook rubber en cacao verbouwd 
Volgens de begeleidende doua
neverklarmg werd in het pakket 
netto 4,4 kg koffie verzonden met 
een waarde van f 4,, waarschijn 
lijk door een van de werknemers 
van de plantage De Kaliklatak 
plantage bestaat nog steeds en is 
momenteel tevens een toeristische 
attractie, een van de pioniers van 
agrotoerisme m Indonesië 

Afb 13 Aangetekende brief (1927) naar Indie uit Ljubljana Tekst van post zegel 
stempel en Rstrookje in Cyrillisch en Latijns schrift Postzegels met het portret 

van de eerste vorst van het Koninkrijk der Serven Croaten en Slovenen 

Th'c U u U n ü Ouinatl'n Rulfliei' E M a t a s L t d . 
= = B A N G OEN P O E R B A E S T A T E ' 
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Afh /4 Aangetekende brief (1921) uit Indte naar de Zuid Slavische staat Velen gaven 
toen al de voorkeur aan de naam Joegoslavië voor de natie met de lange naam en 

de openbare verdeeldheid 
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Aß'is¥änhWlMrscfiepösS>efkeef'mWMJüMVävW^K^^^ 
werknemer van de (koffie)plantage Kaliklatak bij Banjoewangi verstuurd (1928) naar een vrouwelijk familielid in Golubac na Dunavu 

(Golubac aan de Donau) Het pakket bevatte netto 44 kg koffie met een waarde van f4 
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COVAL BRIEVEN 
(Commissie voor aangehouden lading*) 

ADAM VAN DER LINDEN, LID N EDERLAN DSE ACADEMI E VOOR FILATELIE 

Inleiding 
Op 26 oktober 1939 werd door 
vertegenwoordigers van de 
Nederlandse regering, handel, 
scheepvaart, verzekeringswezen 
en industrie de 'Commissie voor 
Aangehouden Lading' (COVAL) 
opgericht, onder voorzitterschap 
van G.H. Crone. De commissie 
kreeg als taak om de Nederlandse 
belangen te behartigen wanneer 
Nederlandse schepen (en lading) 
door oorlogsomstandigheden 
in het buitenland waren aange
houden. Na de bezetting bleef 
de COVAL doorwerken, maar hun 
werk richtte zich exclusief op het 
Europese continent. De COVAL 
kreeg de taak om wereldwijd de 
resterende zaken, inclusief de 
liquidatie van de 'Netherlands 
Shipping and Trading Committee' 
(NSTC), af te handelen. 

Op 10 mei 1940 machtigde 
minister M.P.L. Steenberghe de 
Nederlandse gezant in Londen 
tot uitvoering van de Zeeschepen 
Vorderingswet en de Wet Behoud 
Scheepsruimte (beide van 24 juni 
1939). Deze wetten gaven de Ne
derlandse regering de bevoegd
heid om de koopvaardijvloot te 
vorderen. De gezant stelde op 12 
mei een adviescommissie in onder 
voorzitterschap van de reder 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de 'Netherlands 

Shipping and Trading Committee' (NSTC) de grootste 

rederij van ons land. De COVAL had na de bevrijding de 

opdracht deze te liquideren en had tevens de zorg over 

de aangehouden ladingen. 

D. Hudig. Deze commissie werd 
op 22 mei, onder de naam NSTC, 
de beheerster van dat deel van de 
koopvaardijvloot. De eigenaren 
verbleven in bezet Nederland. 
Geleidelijk ontwikkelde de NSTC 
zich de facto tot een staatsrederij 
die nagenoeg de gehele Neder
landse koopvaardijvloot (bijna 
400 zeeschepen) beheerde met 
circa 14.000 man varend perso
neel en die 1.000 administratieve 
medewerkers op kantoren in 
Londen, New York, Sydney, 
Curafao, Calcutta, Durban, Lagos 
en Buenos Aires in dienst had. 
Het Coval archief bevat ook archi
valia van I.A. Thoenes (vicevoor
zitter van Ae Short Sea and Coastal 
Section) en van Mac Fisheries Ltd. 
en Bloomfield Ltd. die informatie 
bevatten over het beheer van de 
Nederlandse vissersschepen die 
in mei 1940 naar Engeland waren 
overgestoken, (afb. 1+2) 

Filatelie en Coval 
Na de 'meidagen' kwam in de zo
mer van 1940 het postverkeer met 
het buitenland weer langzaam op 
gang. Correspondentie met de 
landen waarmee Duitsland in oor
log was, zoals (onbezet) Frankrijk, 
GrootBrittannië en de Dominions, 
enz. was niet mogelijk/verboden. 
Wel was correspondentie moge
lijk met bijvoorbeeld Zweden, 
Zwitserland, Spanje, Portugal en 

■ 

landen op het Amerikaanse conti
nent, met uitzondering natuurlijk 
van Canada. 
Het is begrijpelijk dat vele filate
listen weer trachtten in verbin
ding te komen met hun ruiladres
sen, vooral toen in Nederland op 
1 oktober 1940 de eerste serie on
der invloed van de Duitse bezetter 
verscheen, de zogenoemde 'tralie 
serie'. Merkwaardig was dat de 
Duitse autoriteiten geen bezwaar 
maakten tegen deze uitvoer van 
deviezen (lees postzegels), die 
steeds werden aangetroffen bij 
het censureren van deze brieven. 

Dit veranderde echter toen met 
ingang van 1 april 1941 deviezen
uitvoer alleen was toegestaan met 
toestemming van het Deviezenin
stituut te 'sGravenhage. U kunt 
zich voorstellen dat filatelisten 

Heerengraehli 490. 
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a j b . 1 Amsterdam CS, 24 april 194S Brief van COVAL 'Commissie voor aangehouden lading' 
met bestemming Tel AVIV, Palestina. Tarief, brief tot 20 gram 20 cent, luchtrecht 10 cent. De 
brief IS teruggestuurd naar de afzender omdat de postverbinding met Palestina verbroken 
was in verband met de perikelen rondom de oprichting van de staat Israel (onafhankelijk

heidsverklaring op n mei 1948). 
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ajD. 2 De inhoud van de enveloppe die voor zichzelf spreekt 
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afb.3 afb.4 

WBÊBÊÊÊÊ^ 

afb.8 

afb.5 

" i l K 'JA IMBPSLAaJJ^MIMC 
UOOH ÜS 8BITSB AUT9t|:> 
T r l t B N TERUGOSTVASI '̂  '" 
uuati ruaSEÜKOMST 
Df. ,OVAL a O M M Ï S S l i ^ ' ' , 

MUINUSN TB AMSTERDAM! 

afb .9 

Stuk nt. inbeslagneming door de 
B r i t s e a u t o r i t e i t e n t e r u g o n t 
vangen docr tussenkomst van de 
GovalCCommissie voor aangehouden 
l a d i n g e n ) t e Amsterdamp 
afb. 10 

zich daar weinig van aantrokken 
Officieel was postzegelruil met het 
buitenland dus vrijwel onmogelijk 
geworden 
Hier bovenop kwam dat de Britse 
autoriteiten mmder lankmoedig 
waren De brieven die bijvoor
beeld naar de Verenigde Staten 
werden verstuurd, of vanuit dat 
land naar Nederland, werden 
praktisch alle op Bermuda gecen
sureerd Vond men postzegels in 
deze brieven, dan werd de brief 
met inhoud in beslag genomen, 
het ging volgens de Britse autori
teiten hier om deviezen uit of naar 

een vijandelijk land dan wel uit 
of naar een gebied dat door de 
vijand bezet was Deze inbeslag
name gebeurde door het Prize 
Court' 
Vanaf het najaar van 1951, dus 
ruim tien jaar na de verzending, 
kwamen deze brieven volkomen 
onverwacht boven water Meestal 
kreeg de belanghebbende van de 
COVAL een brief met de volgende 
aanhef/inhoud 

"Betreft In de Bermuda Eilanden 
omstreeks mei 1940 aangehou
den Postzendingen 

Afbeeldingen 1217 een aantal interessante COVAL brieven. 

A l 

afb. 11 

Referentie No 
I briefinhoudende postzegels 
Afzender Uzelf 
Geadresseerde 

Omstreeks mei 1940 werd boven
genoemde postzending door de 
Britse Contrabande Autoriteiten, 
onder verdenking van contra
bande, aangehouden 

In opdracht der Nederlandse 
Regering heeft onze Commissie 
korte tijd geleden met de Britse 
Autoriteiten een regeling kunnen 
treffen, waarbij o m vrijgifte is 

verkregen van deze postzending 
ten behoeve van de Nederlandse 
rechthebbende Deze brief met 
inhoud bevindt zich thans te 
onzen kantore 
Aannemende dat U er prijs 
op stelt om deze zending in 
ontvangst te nemen, verzoeken 
WIJ U ons inliggend formulier, 
inhoudende verklaring van 
vrijwaring en decharge, onder
tekend terug te zenden en een 
bedrag ad f voor de ontstane 
kosten van vrijmaking te willen 
storten op onze postgirorekening 
No 371767, waarna wij U het 
poststuk door bemiddeling van 
de Nederlandse Posterijen zullen 
doen toekomen 

Naar onze voorlopige taxatie 
vertegenwoordigt de waarde 
van deze zending een veelvoud 
van de hierboven vermelde kos

STUK 

WORGDE BRITSE AUTOtT |. 
l''iTRN TERÜGONTVA 
OihM ruSSENKOMST ^ ■71^ 
0̂  OVAL^OMMISSI&>/; 

^AUH^m n AMSTERDAM''^ 

I 
ai\ii.iZCristobal(Canal Zone) 7 januari 19^1 LP Brief met bestemming Haarlem 
Ruim 10 jaar later uitgeleverd via Amsterdam CS 8 november 1951 Blauw stempel 

Commissie voor aangehouden lading 

afb. ^'^Achterzijde van de brief met het eerder beschreven vignet het stempeltje Released 
by Prize Court en het stempel Amsterdam Centr Station 8 november 1951 

afb. 14 Toledo (USA) 2 oktober 1941 Aangetekende LP Brief met bestemming 
Alkmaar Ruim 10 jaar later uitgeleverd via Amsterdam en Wormerveer Blauw 

stempel Commissie voor aangehouden lading 

A^^>.^i Achterzijde van de brief met het excuus vignet het zwarte stempeltje Releasedby 
Prize Court de vertrekstempels van Toledo en New York en de aankomststempels/transit 

Stempels van Amsterdam Centr Station Wormerveer en Alkmaar 
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afb. léManzanillo (Cuba), 26 augustus 1941 Aangetekende brief met 
bestemming Eindhoven. 

^ e 
•s.. 

Ja/fens 

■^  ^ v 

»*̂  

VJ Achterzijde van de brief met het doorgangsstempel Havana 28 augustus 1941, het 
excuusvignet en het stempel van de Commissie voor aangehouden lading in zwarte inkt 

Aankomststempel Amsterdam Centr. Station j september 1953. 

> 
o 

ten".. Het is wel van belang hier 
even stil te staan bij de "Coval", 
de Commissie voor Aangehouden 
Lading. Deze commissie heeft 
zich vooral beziggehouden met 
het bepalen van de vergoeding 
voor ladingen goederen, welke 
in mei 1940 op weg waren naar 
Nederland, doch in verband met 
de Duitse overval naar neutrale 
of geallieerde havens gedirigeerd 
werden. Deze goederen, welke 
in vele gevallen reeds door de 
Nederlandse importeurs betaald 
waren, werden voor het meren
deel in Groot Brittannië verkocht 
en de opbrengsten vloeiden in 
de schatkist van de Nederlandse 
regering in Londen". 

Opvallend is dat steeds het jaartal 
1940 wordt genoemd terwijl alle 
bekende enveloppen in 1941 zijn 
verzonden. 
Het weer te voorschijn komen van 
deze brieven veroorzaakte wel 
enige sensatie: zo verscheen een 
krantenbericht van 24 dec. 1951 
met als kop: 

Per luchtpost: tien jaar 
onderweg! 
Enkele algemene opmerkingen 
over de gevonden enveloppen: 
 De bekende brieven hebben alle 

een volgnummer in de 17000 
serie (ajfb. 3+^). 

 De bekende brieven hebben 
allen een potloodnotatie XX / E 
(afb. 5). 

 Een stempel van de Commissie 
voor aangehouden lading in 
zwart of blauw (afb. 6+7). 

 Een vignet op de achterzijde 
met toelichting in paars/zwarte 
letters, 7 regels (afb. 8+9). 

Opvallend is dat op alle geziene 
vignetten de naam van de COVAL 
commissie foutief is vermeld 
namelijk 'ladingen' in plaats van 
'lading'. 
(Er is ook een ander label bekend 
met 5 regels tekst. (afb. 10) 
 Een stempel met 'Released by 

Prize Court' in paars/zwart 
(afb. 11). 

(Wolters vermeldt dit stempel in 
band II van 'Die Postzensur' onder 
Bermuda) 

OPEN DEPOT 
De collectie op waarde geschat 

MONIQUE ERKELENS 

In het Museum voor Communicatie 
IS afgelopen jaar hard nagedacht 
over een herinrichting van het 
museum. Nu begint dit langzaam 
maar zeker ook zichtbaar te worden 
voor het publiek. 
Vanaf 18 oktober is er ook weer 
meer van de collectie te zien, in 
ons 'OPEN DEPOT'. De ruimte op de 
eerste verdieping waar vroeger 

de postzegels en ontwerpen van 
Nederland en overzeese gebieds
delen waren geëxposeerd, en die 
jarenlang als gesloten depot heeft 
gefunctioneerd, is nu toegankelijk 
voor het publiek, (afb. 1) 

Van de posthistorische collectie zijn 
er diverse brievenbussen te vinden, 
een serie postzegelautomaten en 
enkele stempelmachines. (afb. 2) 
Ook staan er diverse maquettes 
onder meer van een postkantoorin
terieur rond 1840 (afb. 3), het post
kantoor Assen en het EKP Sittard. 
(EKP = Expeditie KnoopPunt) 
Aan de wand worden affiches ge
ëxposeerd die met post, telecom
municatie en postzegels te maken 
hebben. 
Ook IS het genieten van de vele 
telefoons die keurig in rijen staan 
opgesteld. Ze komen m allerlei 
soorten en maten voorbij, evenals 
de telegraaftoestellen, telexen, 
antwoordapparaten en faxen. 

Vroegste retour datum januari 
1951, laatste retour datum septem
ber 1953 

Geraadpleegde literatuur: 
Drs. W.J. van Doorn, de Postzak 
1977/1990 
Internet, Commissie voor aangehou
den lading 
Eigen onderzoek en verzameling 

* De 'Commissie voor aangehouden 
lading' (Coval) is opgericht te Am
sterdam en gedurende het tijdvak 
30 november 1939 tot 1 juli 1955 
actief geweest. 

En voor de liefhebbers van postze
gels: de postzegels van Nederland 
en NederlandsIndiè zijn weer 
te zien, en dit zal de komende 
maanden nog aangevuld worden 
met de postzegels van Curasao 
en Suriname, met ontwerpen van 
Nederlandse postzegels, postwaar
destukken, brieven etc. 

Een achterliggend thema is 
'waarde'. Wat is de waarde van 
een object? Er is natuurlijk de 
handelswaarde, wat gevisualiseerd 
wordt door via een beeldscherm 
soortgelijke objecten te tonen die 
op internet worden aangeboden. 
Maar daarnaast heeft een object 
ook een historische waarde en een 
emotionele waarde. Het publiek 
mag zijn waardering voor de 
objecten uitspreken, en ook een 
persoonlijk verhaal achterlaten. 

BLAUWE MAURITIUS 
In 1994 kocht het museum de 

'Blauwe Mauritius' aan. (afb. 4) 
Tot in het jaar 2000 werd deze ten
toongesteld m de zaal postwaarden 
buitenland. Daarna verdween deze 
zeldzame postzegel in de kluis. 
Omdat er regelmatig verzoeken ko
men om deze postzegel te mogen 
bekijken, is besloten de 'Blauwe 
Mauritius' voor korte tijd weer ten
toon te stellen. De gehele maand 
december zal de 'Blauwe Mauritius' 
te zien zijn. Daarna verdwijnt hij 
weer voor onbepaalde tijd m de 
kluis. Grijp uw kans! 

' I* 

***" 
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OVIRGANG NAAMSTEMPEL 
NAAR KLEINRONDSTEMPEl 

OP HULPKAPfTOREN 
(28 november 1879 - /9 februari 1884) 

HARRIE JANS, LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

Brievengaarders 
In circulaire 419 (1 september 1850) 
staat hierover vermeld dat de 
brievengaarders alle brieven op 
de achterzijde moeten 
stempelen met een stempel dat 
uitsluitend de naam van het hulp
kantoor bevat 

Hiertoe zijn vanaf 1850 aan die 
hulpkantoren stempels verstrekt, 
waar de naam van het kantoor m 
karakters met een schreefletter 
werden geschreven Dit werd ook 
wel het 'naamstempel met Egypti
sche letter' genoemd (Hoogerdijk) 
of 'schreeftype naamstempel' 
(PEP) genoemd De hoogte van de 
letters varieerde van 4 tot 7 mm, 
terwij I die van 4 mm hoogte het 
meeste voorkwamen Daarnaast 

Vanaf de invoering van de Postwet van 1850, waarbij 

hulpicantoren in functie zijn gesteld (circulaire 419) 

ter vervanging van distributiekantoren, hadden zij 

een zogenoemd naamstempel. 

was er geen uniformiteit m de 
vorm en de onderlinge afstand 
van de letters 

Arrondissement 
In Circulaire 639 (25 januari 1865) 
wordt het voorschrift om de naam 
van het hulpkantoor van vertrek 
op de achterzijde te plaatsen 
veranderd en moest voortaan de 
naam op de voorzijde worden 

geplaatst. Dit is gedaan om 
problemen met het tarief te voor
komen Deze problemen werden 
veroorzaakt door de combinatie 
van arrondissement (brieven 
die binnen het ressort van het 
postkantoor werden bezorgd) met 
de afstand bij een afstand tot 30 
km was 5 cent voor de eerste ge-
wichtsklasse verschuldigd, terwijl 
dat 10 cent was voor afstanden 

van meer dan 30 kilometer Echter 
als het een arrondissementsbrief 
betrof, dan was het porto altijd 5 
cent voor de eerste gewichtsklas-
se, ook als de afstand meer dan 30 
kilometer was Door de naam van 
het hulpkantoor van vertrek op de 
voorzijde te plaatsen kon dit beter 
beoordeeld worden, waardoor 
minder fouten gemaakt werden 

Inkt 
Het voorschrift tot gebruik van 
zwarte drukinkt werd in Circulaire 
658 (3 november 1865) veranderd 
door de postdirecteuren uit te 
nodigen te bevorderen dat op 
de hulpkantoren dezelfde rode 
stempelinkt gebruikt zou worden, 
die op de postkantoren werd 
gebruikt Omdat m algemene zin 
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het gebruik van de rode stem
pelinkt niet voldeed en er vaak 
kleurverschillen optraden die tot 
slechte leesbaarheid leidde, werd 
de stempeling met zwarte inkt 
vanaf 1869 weer voorgeschreven 
(Circulaire 766, art. 3,9 december 
1869) voor de postkantoren en 
vanaf 1881 voor de hulpkantoren. 
Er is echter zowel door postkan
toren als hulpkantoren zeer vaak 
in strijd met deze voorschriften 
gestempeld met andere kleuren, 
zodat afdrukken van naam
stempels bekend zijn in groen, 
groenblauw, blauw, paars, rood 
en violet. 

Vanaf april 1866 werden deze 
stempels bij de meeste hulpkan
toren vervangen door een nieuw 
type waarbij de naam met een let
ter zonder schreef werd geschre
ven. Dit werd door Hoogerdijk het 
'naamstempel met groteske letter' 
genoemd en in PEP het 'schreeflo
ze type'. De hoogte van de letters 
van dit stempel is gewoonlijk 3 
mm met een geringe afwijking bij 
een aantal stempels. 
Als voorbeeld voor beide type 
naamstempels hierbij brieven van 

Sloten dat als hulpkantoor primair 
ressorteerde onder Amsterdam 
(afb. 1+2). 

Ressorts 
Deze naamstempels moesten 
naast de zegel(s) op het poststuk 
worden geplaatst. Vervolgens 
werd het poststuk doorgezonden 
naar een postkantoor liggend op 
de route die het poststuk moest 
afleggen. Meestal was dit het 
postkantoor waar het hulpkan
toor onder ressorteerde. Dit res
sort hield in dat het hulpkantoor 
In directe verbinding met het 
postkantoor stond. Daarbij werd 
onderscheid gemaakt tussen een 
primair en secundair ressort. 

Het postkantoor waar het hulp
kantoor primair onder ressor
teerde was verantwoordelijk voor 
de administratieve zorg over dat 
hulpkantoor. Het hulpkantoor was 
financiële verantwoording ver
schuldigd aan het hoofdkantoor, 
en verstrekte materialen zoals 
zegels, stempels, formulieren, etc. 
Daarnaast kende men het secun
dair ressort, waarbij er alleen 
een directe verbinding en geen 

andere relatie was met het hulp
kantoor. Het was wel van belang 
ten aanzien van de wijze van 
afstempelen door het hulpkan
toor van poststukken en andere 
vormen van stempeling. 

Op het postkantoor werd(en) de 
zegel(s) op het poststuk afge
stempeld volgens de instructie uit 
Circulaire 447 (24 november 1851). 
Echter, voor poststukken die vanaf 
een hulpkantoor verzonden wer
den naar een ander hulpkantoor 
binnen het ressort zonder tussen
komst van het postkantoor, gold 
dat het hulpkantoren de zegels 
daarop wel zelf mocht afstempe
len. Ditzelfde was uiteraard ook 
van kracht voor poststukken die 
binnen het gebied van het hulp
kantoor zelf bleven. 

Drukwerk 
Volgens Circulaire 419 (1850) was 
het naamstempel alleen toege
staan als vertrekstempel. Pas later 
zijn er voorschriften gekomen 
voor het gebruik van het naam
stempel op andere poststukken. 
Bij de invoering van de Rijkswa
pen drukwerk zegels in 1869 was 
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er echter niets bepaald over de 
afstempeling en de behandeling 
van drukwerk op de hulpkanto
ren. In de praktijk werden daarom 
ook in die gevallen de voorschrif
ten voor brieven gehanteerd. 

Pas in Circulaire 777 (25 maart 
1870) werden de voorschriften die 
voor brieven bestonden bevestigd 
en uitgebreid met de bepaling 
dat vernietiging van zegels op 
stukken door het hulpkantoor 
niet mocht als de brieven op een 
spoorwegkantoor kwamen. Deze 
voorschriften werden gegeven 
'voor brieven en verdere stukken'. 

Portzegels en 
Postwaardestukken 
Volgens Circulaire 780 (23 april 
1870; invoering van de Portze
gels per 15 Mei 1870) moesten de 
on gefrankeerde of ontoereikend 
gefrankeerde stukken die op 
het hulpkantoor ter post bezorgd 
werden of ontvangen waren van 
naburige hulpkantoren, bestel
huizen of postboden voorzien 
worden van een portzegel in die 
gevallen waarbij de brief bestemd 
was voor de plaats waar het hulp
kantoor gevestigd was of voor 
een plaats waar het hulpkantoor 
onder ressorteerde. De portzegels 
dienden vernietigd te worden 
met het stempel dat ook voor de 
afstempeling van frankeerzegels 
werd gebruikt. 

Volgens Circulaire 807 (8 decem
ber 1870; invoering van de brief
kaart per 1 januari 1871) moest het 
naamstempel worden afgedrukt 
boven het woord "Briefkaart". 
Ten slotte was in Circulaire 985 
(31 december 1875; invoering 
gezegelde omslagen per 8 januari 
1876) bepaald dat de zegelafdruk
ken op de gezegelde omslagen 
op dezelfde manier gestempeld 
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moesten worden als voorgeschre
ven in Circulaire 777. 

Afschaffing naamstempel 
In Circulaire 1093, art. 6 (28 
november 1879) werd de afstem
peling met het naamstempel 
afgeschaft door de invoering van 
het dagtekeningstempel voor de 
hulpkantoren. Deze werden gelei
delijk voorzien van een kleinrond-
stempel. Dus ook na die datum 
kunnen er brieven voorkomen 
met een naamstempel als vertrek-
stempel, omdat het betreffende 
hulpkantoor nog geen klein-
rondstempel had ontvangen. Ter 
illustratie van de overgang van 
naamstempel naar kleinrond-
stempel op het hulpkantoor, twee 
brieven verstuurd door hulpkan
toor Voorburg op 26 maart 1879 
naar Rotterdam (afb. 3) en op 8 
augustus 1881 naar Boom, België 
(afb. 4). Het gebruik van het 
kleinrondstempel op hulpkantoor 
Voorburg is mogelijk geweest 
van 6 januari 1880 (verstrekking 
kleinrondstempel) tot 1 Mei 1882 
(Voorburg werd toen postkantoor 
en ontving puntstempel 217). 

Kleinrondstempel 
Circulaire 1093 (28 november 1879, 
art. 6; verstrekking dagteeke-
ningstempels). 
"De hulpkantoren zullen worden 
voorzien van dagteekeningstem-
pels, volgens het model op de 
postkantoren in gebruik, om 
daarmede zoowel de vertrekken
de als de aankomende brieven, 
gedrukte stukken, monsters van 
koopwaren, enz. te stempelen. 
Bij den stempel voor de hulp
kantoren zijn de navolgende vijf 
uurkarakters gevoegd: 

12-8 V, 8-12 V, 12-4 n, 4-8 n, 8-12 
n. 

Het gebruik van den tegen-
woordigen naamstempel komt 
dientengevolge te vervallen, 
behoudens dat hij nog wordt 
afgedrukt op de frankeer- en 
portzegels op brieven bestemd 
voor het arrondisement van het 
hulpkantoor, zoomede tot over-
stempeling der frankeerzegels op 
brieven en andere stukken, die 
regtstreeks van het eene naar 
het andere hulpkantoor, of door 
de tusschenkomst der conduc
teurs der brievenmalen verzon
den worden. 
Omtrent het gebruik en de 
behandeling der dagteeke-
nlngstempels ontvangt elk 
brievengaarder een exemplaar 
van de hierbij gevoegde voor
schriften, waarnaar overigens 
verwezen wordt. 
De tot herstelling van eenig 
gebrek, van de hulpkantoren 
ontvangen stempels, worden 
door de directeuren aan het 
Hoofdbestuur, bureau materiaal, 
opgezonden. 
Aan de inspecteurs en de direc
teuren wordt een naauwkeurig 
toezigt aanbevolen op het be
hoorlijk gebruik en de behande
ling der dagteekeningstempels 
op de hulpkantoren. 
De stempels worden aan de 
hulpkantoren verstrekt naar
mate zij in gereedheid komen, 
zoodat aanvraag voor hulp
kantoren, die daarvan nog niet 
voorzien zijn, niet te pas komt. 
De verstrekking geschiedt bij 
reeksen van minstens 12 hulp
kantoren. De hulpkantoren, 
die in regtstreekse betrekking 
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staan met de postdienst langs de 
spoorwegen, worden in de eerste 
plaats van dagteekeningstem
pels voorzien." 

Vervolgens duurde het nog tot 
23 december 1879 voordat de 
eerste 28 hulpkantoren van een 
kleinrondstempel -met hulpkan-
toorkarakters- werden voorzien. 
Hiermee werd een langdurige 
omruilactie ingezet, waarbij het 
laatste hulpkantoor Valkenburg 
in Zuid Holland pas op 6 februari 
1894 werd voorzien van een klein
rondstempel. 
Met het verschijnen van deze 
circulaire werd slechts het naam
stempel (op termijn) vervangen 
door het kleinrondstempel. De 
manier van afstempelen werd er 
niet door gewijzigd. Dit bete
kende dat vanaf dat moment de 
combinatie van kleinrondstempel 
van een hulpkantoor met het 
puntstempel van een postkantoor 
op één poststuk kunnen voorko
men. Ondanks het feit dat deze 
situatie ruim 4 jaar heeft geduurd, 
zijn er slechts een gering aantal 
poststukken met deze combinatie 
bekend. 

Kleinrond- en puntstempel 
De vroegst bekende afdruk van 
een kleinrondstempel van een 
hulpkantoor is op een briefkaart 
verzonden vanuit Nieuwersluis 
op 31 januari 1880, waarbij de 
zegelafdruk tegen voorschrift met 
puntstempel 136 (trein Amster
dam - Emmerik) is afgestempeld 
(afb. 5). Nieuwersluis heeft op 6 
januari 1880 haar eerste klein
rondstempel ontvangen. 

In Voorschrift 1150 (5 augustus 
1881) werden de bepalingen 
voor de hulpkantoren nog eens 
herhaald en verduidelijkt. Deze 
werden op 1 oktober 1881 van 
kracht. 
In art. 105 van dit voorschrift 
staat dat de brievengaarders alle 
stukken moeten voorzien van 
het dagtekeningstempel, tenzij 
het poststuk binnen het bezor
gingsgebied van het hulpkantoor 
blijft of zonder tussenkomst van 
een postkantoor aan de con
ducteur der brievenmalen op 
de spoorwegen wordt verstrekt. 
Als het hulpkantoor nog geen 
dagtekeningstempel ontvangen 

heeft, dan moet het naamstempel 
gebruikt worden en wordt het 
dagtekenmgstempel door het 
postkantoor geplaatst. 

In artikel 75 werd het stempelen 
van postwissels beschreven: "De 
naamstempel van het hulpkan
toor wordt aan het hoofd van 
den postwissel afgedrukt"Er 
werd niets gezegd over het plaat
sen van het dagtekeningstem
pel van het hulpkantoor op de 
postwissel. Het lijkt daarmee niet 
toegestaan te zijn. 

In artikel 106.1 werden de regels 
herhaald, die gevoegd waren bij 
de voorbeeldbrief die uitgereikt 
werd als het kleinrondstempel met 
karakters aan het hulpkantoor 
werd verstrekt. Dit hield in dat alle 
te verzenden brieven en verdere 
stukken aan de adreszijde gestem
peld moesten worden en alle ont
vangen brieven en verdere stukken 
aan de keerzijde, met uitzondering 
van briefkaarten, waar bij aan
komst het stempel op de adreszijde 
moest worden geplaatst. 
Artikel 106.2 luidde: "Zegels op 
brieven binnen het bezorggebied 
en zegelsafdrukken op brief
kaarten moeten voor 3/4 worden 
bedekt door het stempel dat 
goed leesbaar moet zijn". 
Art. 106.3 luidde: "De overstempe-
ling der portzegels op de brieven 
bedoeld in art 41 geschiedt mede 
met den dagteekeningstempel." 
Artikel 41 beschreef de stempeling 
van portzegels: "De brieven
gaarders voorzien alle post die 
onvoldoende gefrankeerd Is van 
portzegels waarbij geldt dat die 
a) binnen het verzorgingsgebied 
van het hulpkantoor blijft of b) 
van een spoorwegkantoor is ont
vangen of c) rechtstreeks vanuit 
het buitenland is ontvangen.." 

Vem letlgingsstempel 
Hiermee werd duidelijk dat 
vanaf 1 oktober 1881 het dagteke
ningstempel de rol van vernieti-
gingsstempel vervulde, voor alle 
stukken die niet op een postkan
toor kwamen. 

Pas met het verschijnen van 
Voorschrift 1230 (20 februari 1884) 
komt hier een einde aan en wer
den de hulpkantoren belast met 
het afstempelen van alle zegels en 



Kleinrondstempels van^utpkantoren met puntstempeT van postkantoor ^Mt ^m\^M.ämmismM^imtM%wmmmm&mmmi!m^^mmMmiMmw^iS^w^^i^MM 

Postkantoor 

Arnhem 

Ireskens 
Breskens 
Breskens 
Deventer 
Doetmchem 
Doetmchem 
Dokkum "■' 
Dordrecht 
tindhoven 
Eindhoven 

fsGravenhage 
Groningen 

""Sronmgen 
Heerenveen 
Heerenveen 
Heerlen 

fSHertogenbosch 
Koevorden 
ILeerdam 
Leeuwarden 
leeuwarde: 
Leiden 
Aaastricht' 

Maastricht 
■"Niimegen 
Nijmegen 

Rotterdam 
Rotterdam 
Tiel 
riel 
Veenendaal 
Vecsp 

AmsterdamEmm 
AmsterdamEmm 
AmsterdamEmm 
)edemsvaart 
Winsum 

Hulpkantoor 

fKrommenie 
Huissen 

''Groede 
Kadzand 
Zuidzand 
Terwolde 
Hengelo (GLD) 
Zelhem 
Ee 
Maasland 
Bergeijk 
Heeze 
Voorburg 
Garrelsweer 
Ulrum 
Makkmga 
Rauwerd 
Kerkrade 
Vught 
Nieuweroord 
Beest 
Bergum 
Hardegarijp 
Sassenheim 
Eijsden 
Gulpen 
Bemmel 
Hees 
Mook 
Charlois 
Krimpen a/STTëR" 
Drumpt 
Wamei 
Renswoude 
Muiden 
Bennekom 
Ede 
Nieuwersluis 

f Lutten 
Ezinge 

* Zowel Blom als HNP vermelden als verstrekkingsdatum van Gulpen 9 decem
ber 1879 Dit IS echter voor de eerste verstrekkingsdatum en op die datum zijn er 
geen andere verstrekkingen aan hulpkantoren geweest In het HNP worden 27 

zegelafdrukken van stukken die 
vanaf de hulpkantoren werden 
verzonden Het laatst bekende 
poststuk met een hulpkantoor 
klemrondstempel, samen met een 
puntstempel van een postkan
toor, IS van 4 februari 1884 verzon
den vanuit Terwolde (afb. 6) 

Voorschrift 1230, art 4 (20 Fe
bruari 1884), overstempeling der 
frankeerzegels 
"De brievengaarders zijn voort
aan belast met de overstempe
ling der frankeerzegels op alle 
brieven en verdere stukken, 
op het hulpkantoor ter post 
bezorgd, of afkomstig uit de 

W: 

bijbussen onder het kantoor 
behoorende 
Die overstempeling geschiedt 
met den dagteekeningstempel of 
op hulpkantoren waar deze nog 
niet verstrekt is, met den naam
stempel van het hulpkantoor. 
In dat laatste geval worden de 
brieven en verdere stukken door 
den conducteur der brievenma
len op de spoorwegen of door 
het postkantoor, waaraan de 
stukken verzonden worden, 
voorzien van een afdruk van den 
dagteekeningstempel. 
Van dit voorschrift is den brie
vengaarders mededeeling gedaan 
in het iste aanvullingsblad der 

Bekende datum(s) 

2461881 
1541882,1791882,17121882, 
6121883,3011884,1021884, 
931884 
2771881 ' 
2671881 
2111883 
421884 
711884 

11884 
10111883 
1091887 
910188, 
1831883 
88t88t 
3191882 9111882,2261883 
2991882 
30101883, 26111883 
27101882 
11318 
631881 
1061882 
2681883 
31121883 
2441882 
22121880 
1091880,306188 
481880,231882 
541882 
2631883 
2331881 j 
1011884 
3081883"" 
17121883 
1741883,2210"^7S83" 
1361880 
2161882J 
781881 
244188I 
3111880 
2641881,16101882 
7121889 

Datum verstrekking 
kleinrondstempel 
23121879 
26111881 

8111880 
8111880 
8111880 
1991883 
22101881 
26111881 
8111880 
121887 
2321883 
8111880 
6tt88o 
8111880 
771881 
2041881 
2041881 
20101882 
8111880 
2041881 
8111880 
8111880 
8111880 
611880 

111880 
23121879' 
22101881 
2251882 

iiB111880 
14111883 
'26111881 
8111880 
641883 
611880 
26111880 
8111880 

111880 
611880 
2041881 
8111880 

hulpkantoren genoemd die op 23 december 1879 het klemrondstempel hebben 
gekregen, terwijl Vellmga een aantal van 28 noemt Ik ga er daarom vanuit dat 
ook Gulpen pas op 23 december 1879 haar klemrondstempel heeft gekregen 

algemeene voorschriften voor 
de hulpkantoren, waarvan ook 
de postkantoren een exemplaar 
zullen ontvangen." 

De vernietiging van alle brieven 
en verdere stukken lag vanaf 20 
februari 1884 bij de hulpkantoren 
vanwaar de stukken verzonden 
werden Vellmga vermeldt dat dit 
met zou gelden voor postwissels, 
gezegelde omslagen en de later 
ingevoerde postbladen (vanaf 15 
oktober 1888) Dit berust mogelijk 
op een onjuiste interpretatie van 
de voorschriften Immers art 
106 2 van Voorschrift 1150 spreekt 
naast brieven duidelijk over" 

frankeerzegel of van den zegel
afdruk " Weliswaar heeft dit 
betrekking op briefkaarten, maar 
er IS geen reden om te veronder
stellen dat dit dan niet zou gelden 
voor zegelafdrukken op andere 
door de post te behandelen of te 
bezorgen stukken 

Kwitanties 
Voor de invorderingen van gelden 
via kwitanties (mogelijk geworden 
vanaf de invoering van de Postwet 
van 1870) zijn geen instructies over 
het stempelen van de frankeerze
gels waarmee het kwitantierecht 
werd voldaan op de hulpkantoren 
Kwitanties vanaf een hulpkantoor 
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moesten verstuurd worden aan het 
postkantoor waaronder het ressor

teerde. Daar vond de vernietiging 
van de van de zegels op de kwi

tantie plaats. Er zijn slechts weinig 
kwitanties bekend die verstuurd 
werden vanuit hulpkantoren. Zo is 
er een verstuurd vanuit Westerho

ven (dat geen kleinrondstempel 
heeft ontvangen). Op 27 augustus 
1884 werd met het naamstempel de 
postzegel afgestempeld. Omdat dit 
vanaf 20 februari 1884 voorge

schreven was, werd de postzegel 
tegen het voorschrift in opnieuw 
afgestempeld door postkantoor 
Eindhoven met puntstempel 33 
(afb.7). 

Tegen de voorschriften 
Vanaf 20 februari 1884 moet de 
combinatie van een naamstempel 

(voor die huipkantoren die nog 
geen kleinrondstempel hadden 
ontvangen) of kleinrondstempel 
van een hulpkantoor samen met 
het puntstempel van een post

kantoor beschouwd worden als 
gebruik tegen de voorschriften. 
Hiervan zijn twee poststukken be

kend: een brief verzonden vanuit 
Huissen (puntstempel 8 Arnhem) 
op 9 maart 1884 (afb. 8) en een 
'Berigt van Ontvang' verzonden 
vanuit Maasland (puntstempel 
29 Dordrecht) op 10 september 
1887 (afb. 9). In de tabel zijn alle 
poststukken opgenomen, met hun 
vertrekdatum, die verstuurd wer

den In de periode die lag tussen 
en verschijnen van Circulaire 1093 
en van Voorschrift 1130. Dit zijn 40 
verschillende hulpkantoren met 
een totaal van 50 poststukken. 

Tevens zijn drie stukken na die 
periode opgenomen, waarvan er 
twee tegen voorschrift werden af

gestempeld met een puntstempel. 

Daartussen zijn naast de hierbo

ven genoemde stukken nog enige 
bijzonderheden te noemen. 
De brief verstuurd vanuit Krom

menie op 24 juni i88t met punt

stempel 5 van Amsterdam, terwijl 
Krommenie uitsluitend primair 
ressorteerde onder Wormerveer 
en dus eigenlijk met puntstem

pel 125 gestempeld had moeten 
worden (afb. 10). 

De brief verstuurd vanuit Ezinge 
op 7 december 1889 valt weliswaar 
bulten de bedoelde periode, maar 
die brief werd ongefrankeerd 
verzonden en in de plaats van 
bestemming (Winsum) beport. 
Het portzegel werd volgens 
voorschrift afgestempeld met 
puntstempel 232 (afb. 11). 

De meeste afbeeldingen zijn 
afkomstig uit mijn eigen 
collectie. Voor het beschikbaar 
stellen van de overige 
afbeeldingen bedank ik de 
heren], van Dijk, F. v.d. Heuvel 
en R.E. Taselaar. 

Literatuur: 
 Blom, Documentatie Postlnrichtlngen 

1850 1906, NBFV, 1972 
 Geuzendam's Catalogus van de 

Postwaardestukken van Nederland en 
Overzeese Rijksdelen, 8e ed., Po&Po, 
2008 

 Hoogerdijk, De Naam of langstempel 
van Nederland, De Munnik, 1972 

 Postmerken en Postinrichtingen in 
Nederland tot 1871 Deel 1 (PEP), Po&Po, 
2006 

 Janssen, Handboek Nederlandse Post

stempels (HNP) deel 1, Hillesum, 2004 
 Kok Rzn, De langstempels van de 

Nederlandse HULPKANTOREN, zj. 
 Vellinga, De Poststempels van Neder

land 1676 1915, NBFV, 1931 
 Diverse 'Circulaires algemeene 

aanschrijvingen der Posterijen', 1850 
1880 

 Diverse 'Verzameling van algemeene 
Voorschriften der Posterijen', 1881 
1887 

Dit artikel is voortgekomen uit het 
onderzoek ten behoeve van het in 
voorbereiding zijnde standaard

werk over de Nederlandse punt

stempels. Verzamelaars worden 
daarom nadrukkelijk uitgenodigd 
om hun collecties na te zien op 
de aanwezigheid van dergelijke 
poststukken en deze bij de auteur 
te melden (harrie.jans(5)nedacade

mievoorfilatelie.nl), zodat die de 
stukken ook kan vermelden in het 
boek. Volgens de huidige planning 
zal dat in 2016 verschijnen. 

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

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

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

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

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 

0 / 5 □ 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'. 



in dit voorjaar wees de 
rechtbank Amsterdam vonnis 

tegen een viertal partijen 
die betroldcen waren bij een 
grootschalige vervalsing van 
postzegels ̂  Op venoek van 

PostNL werden de nodige 
vorderingen toegewezen, 

waaronder diverse 
verplichtingen op grond 
van de Auteurswet, zoals 

de verplichting om (valse) 
zegels af te geven, afnemers 
aan te schrijven, inzicht te 
geven in administratie en 

dergelijke. 

Lijfsdwang 
Om die verplichting kracht bij te 
zetten werd daarop al een dwang
som toegekend, een vordering tot 
lijfsdwang werd toen nog afge
wezen, omdat de rechter vond dat 
eerst geprobeerd moest worden 
met de dwangsom voldoende druk 
uit te oefenen. 

In juni meldde PostNL zich bij de 
kort gedingrechter in Amsterdam, 
met de mededeling dat de dwang
sommen allemaal verschuldigd 
waren geworden en deze prikkel 
was uitgewerkt, maar dat deson
danks de veroordeelden nalatig 
waren gebleven. PostNL vorderde 
voor de beide B.V.'s hogere dwang
sommen en tegen de directeuren 
gijzeling. Op 27 juni 2013 werd de 
zaak op zitting behandeld. De kort 
geding rechter wijst de vorderin
gen in belangrijke mate toe in een 
vonnis van 5 juli 2013, dit vonnis is 
pas op 19 september 2013 gepubli
ceerd '. 

GIIZELING TOEGESTAAN 
TEGEN VERVALSERS 

BEN DE DEUGD' 

Opmerkelijk vonnis 
De gijzeling is een dwangmiddel, 
waarin iemand per verplichting 
* hooguit één jaar zijn vrijheid 
kan worden ontnomen. Gijzeling 
komt neer op het vasthouden van 
iemand in een huis van bewaring, 
in een poging iemand te dwingen 
alsnog aan de verplichting te 
voldoen. De gijzeling wordt (op 
deze manier >) niet vaak toege
past, rechters willen niet zomaar 
iemand opsluiten die op zich niets 
strafbaars heeft gedaan en 'alleen 
maar' zijn burgerlijke verplich
tingen niet nakomt. Als duidelijk 
is dat er geen sprake is van onwil, 
maar van onmacht, omdat iemand 
echt niet kan doen waartoe hij wel 
is veroordeeld, dan mag gijzeling 
niet toegewezen worden. Dat de 
verplichting in dit geval nog niet 
onherroepelijk is, maar de gijzeling 
toch is toegewezen is toch wel 
opmerkelijk, maar de ernst van het 
verwijt en de omvang van de ver
plichtingen zullen daarbij hebben 
meegespeeld. 

Niet over de grens 
Als verweer in de procedure is 
aangevoerd dat hoger beroep 
is ingesteld tegen de veroorde
lingen en is het oordeel in eerste 
aanleg bestreden. Maar, zolang 
er geen hele duidelijke fouten zijn 

gemaakt, kan en mag de rechter 
die over de (wijze van) tenuitvoer
legging gaat daar geen rekening 
mee houden. Ook is als verweer 
gevoerd dat er de nodige proces
suele complicaties zijn, onder meer 
in verband met de formaliteiten 
rondom de uitreiking van het 
vonnis en de oproepen, maar ook 
in verband met de buitenlandse 
(Belgische, respectievelijk Duitse) 
woonplaatsen van de beide heren. 
Daar kan de rechter ook niet veel 
mee: omtrent de formaliteiten 
wordt geoordeeld dat, voor zover 
er al regels zijn geschonden, er 
geen belangen zijn geschaad, en 
voor de internationale complica
ties geldt dat de gijzeling een Ne
derlandse maatregel is en binnen 
Nederland kan worden bevolen 
en uitgevoerd. Niet in België (daar 
zou deze zelfs al afgeschaft zijn) of 
in Duitsland. Dat zij zo: de remedie 
is dat de heren dan maar niet de 
grens moeten oversteken. 

Gijzeling 
In enige mate is geprobeerd 
onmacht als verweer aan te voeren 
(onder meer wegens beslagacties 
van PostNL en Justitie in het kader 
van een strafrechtelijk onderzoek), 
maar de rechter vindt dat niet over
tuigend, het verklaart niet waarom 
er helemaal niets is gedaan. On

geschiktheid (in medisch opzicht) 
om gijzeling te ondergaan is ook 
onvoldoende aangetoond. Dat aan 
de vordering om valse zegels af te 
geven is voldaan (er zou verteld zijn 
dat er niets meer is) vindt de rechter 
ook onvoldoende onderbouwd. De 
rechter beoordeelt vervolgens de 
vele vorderingen die zijn toegewe
zen en beslist op enkele punten na 
dat gijzeling toelaatbaar is, telkens 
voor 30 dagen per verplichting (5 
voor de ene gedaagde en 7 voor de 
andere gedaagde). 

Voor zover bekend is tegen deze 
uitspraak geen beroep ingesteld. 
Of PostNL gebruik heeft gemaakt 
van de geboden mogelijkheden tot 
gijzeling is niet bekend. De straf
zaak tegen de betrokkenen loopt 
kennelijk ook nog: opmerkelijk is 
dat een medewerker van de politie 
op de zitting aanwezig was, aan de 
zijde van PostNL. 

Voetnoten 
' Advocaat en filatelist, niet betrok

ken bij deze zaak. 
' Zie Maandblad Filatelie, 2013,5, 

pagina 324-326. 
^ Vindplaats: 

www.rechtspraak.nl. 
ECLI:NL:RBAMS:20i3:6034. 

' Dit geldt voor alle verplichtingen 
tot een doen of laten, behalve voor 
betaling van geldschulden, maar 
dan weer wel voor betaling van 
alimentatie. 

' Andere manieren van gijzeling zijn 
bekender en worden vaker toe
gepast, telkens als dwangmiddel, 
bijvoorbeeld: bij verkeersboetes (de 
Wet Mulder), bij faillissementen als 
de gefailleerde weigert inlichtingen 
te verstrekken aan de curator, en 
bij getuigen die weigeren vragen te 
beantwoorden. 

In de NRC van 26 september 
2013 verscheen een 

interessant artikeltje over 
een vonnis inzake het 

ongeoorloofd afbeelden van 
een kunstwerk door USPS op 
een Amerikaanse postzegel. 

Het Amerikaanse US Postal Service 
is afgelopen vrijdag [US Court of Fe
deral Claims 20 september 2013, No 
06-539C (Gaylord tegen US Postal 
Service)]veroordeeld tot betaling 
van een schadevergoeding van 
685.000 dollar aan de kunstenaar 
Frank Gaylord. Het postbedrijf had 
een postzegel uitgegeven met een 
foto van het Korean War Veterans 

GEEN KUNST OP 
AMERIKAANSE POSTZEGEL 
Memorial, een kunstwerk van Gay
lord dat te zien is in Washington. 
De zegel werd in 2003 verspreid ter 
gelegenheid van de 50ste verjaar
dag van het einde van de Koreaanse 
oorlog. Na verschillende juridische 
procedures stelde de Amerikaanse 
rechter Gaylord na 10 jaar in het 
gelijk. Volgens de rechter heeft het 
postbedrijf, door zonder toestem
ming van Gaylord het kunstwerk af 
te beelden, inbreuk gemaakt op de 
auteursrechten van de kunstenaar. 

BAS KIST, CHIEVER BV 

US Postal Service overweegt in 
beroep te gaan. 
Zou dit conflict in Nederland 
hebben gespeeld, dan was het 
waarschijnlijk anders gelopen. De 
Nederlandse Auteurswet bepaalt 
sinds 2004 dat foto's van kunst
werken die aan de openbare weg 
zijn geplaatst zonder toestemming 
gepubliceerd mogen worden. Het 
idee hierachter is dat dat soort 
werken enigszins tot het 'publieke 
domein' behoren. 

.Si: 
"35« 

luwcwi war W^^^^^^KK -^-W A Ê ^ " 
Vewnivs Mcmnrul ^^^^'^^^ i SA 3 / 2 i k i ^ 

Met dank aan de auteur voor 
de verleende toestemming dit 
bericht integraal over te nemen. 

http://www.rechtspraak.nl


TWEEDE PORTC(»fniOUmOEF 
MET EEN SOSIML 

Bli DE NEDEKLANDSE "^ 
Frankering gecontroleerd 
De PIM machine doet sindsdien 
nog steeds zijn postale plicht. 
De postontvangers zien de op 
de brief geplakte stickers (of de 
met Inkjet gespoten aanduiding) 
"Frankering gecontroleerd" nog 
steeds langs komen. 
De post wenst nu de portcontrole 
te laten doen door de SOSMA, dat 
is Schrift, Opzet en StempelMA
chine. Dit is de eerste machine 
die de binnengebrachte post te 
verwerken krijgt. 
Doel hiervan is zoals vaker bij de 
introductie van nieuwe machines
opnieuw besparing op personeel. 

WIM STRONKHORST 

De computergestuurde port naheffing is begonnen 

in het sorteercentrum Nieuwegein, op i april 2008. 

Deze controle wordt verricht door een machine, 

genaamd PIM, dat is Porteninnenmachine. 

in het bijzonder op hoogge
schoold, dus duur personeel. 
De vaststelling van een porto 
tekort moet worden wegge
haald bij de medewerkers van 
het sorteercentrum en worden 
ondergebracht bij een compu
tersysteem. De Nederlandse post 

PostNL 

FHANKERlH^ totaalvvebeheer nl 
GECOfmwXEERD 

G01 130820000913 

tracht de portcontrolesoftware te 
integreren in de SOSMA. De eerste 
proefneming daarmee heeft 
plaats gevonden in het sorteer
centrum Rotterdam, juli 2011. De 
resultaten daarvan tonen aan, 
dat de software en de apparatuur 
deze controletaak niet aankun
nen. De proef, waar door velen 
ingezonden testpost werd ver
stuurd, wordt als een mislukking 
beschouwd. Er zijn geen kenmer
ken op deze post aangetroffen. 

Controleproef 
De tweede controleproef heeft 
plaatsgevonden op het sorteer
centrum 'sGravenhage, vanaf 
26 november 2012. Ook voor deze 
proefperiode is testpost ingele
verd, uiteraard met onjuiste fran
kering en ook zonder frankering. 

De gang van zaken is als volgt: 
1. Wanneer de SOSMA bij de 

scanning van een briefvoor
zijde een portotekort aantreft, 
plaatst deze bij een binnen
landbrief op de briefvoorzijde 
een stempel 
"Frankering / gecontroleerd / 
G01. jjmmdd (volgnummer)", 
(afb. 1) Een buitenlandbrief 
gaat direct naar het Internati
onaal Mail Centrum, IMC, te 
Amsterdam. 

Gu£I='FF£033DH20eF 1 

Afb. I een binnenlandse brief, verwerkt door het sorteercentrum 's Gravenhage 

n 
MkuntulMUtonr 

Verw d̂ef (Je stK:»» met uw adres 
erop en plak hei (e beuten b e ( ^ 
met posuegels rectit$boi«n op deie 
kaart Daarna<loeiudetiaartinde 
orat^ bneveotius. 

)A)or tietaHng p«( eenmafge 
■ncaswmactitiging gaat u naai 
w¥niq>MtnLnl/bvtalen en daai viA 

Pon Betaald f 
Port Payé I p O S t n l ^ 
Pays Bas \ 

0,©^ 

^ ^ 
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Heru^,. iUt^^^inij^ ^^/^£\^ 
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vandeadresstKlier 
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Afb .2 een buitenlandbrief verwerkt door het IMC te Amsterdam. 

Porto 
U heeft onvoldoende gefrankeerde post ontvangen of verzonden. W1] begrijpen hoe belangrijk het Is om post in 
goede orde te ontvangen, daarom hebben vve het desbetreffende poststuk toch verzonden We verzoeken u om de 
verschuldigde verzendkosten alsnog te betalen 

De ponotosiefi (uKluswf adfminiiatie'iosien) kurn usnel en geniakkehj« Muien iJoor posDegeK cv 
Hienroor liunt u meOe de meuvt postieiels met cijfer 1 of 2 getxuiken 

or hebt u de betaalcode nodig die onder ̂ t ie 

lit de veilende' de portokosten 

H^=.OE 3^^ 

Aß. 3: is de 'ambtelijke' naheffmg van het port De betaalcode Aoi 121128 083064 bete
kent het volgende Aoi ts sorteercentrum Amsterdam, de SOSMA opgesteld voor buiten

landse bestemmmgen De codermgAoi treffe met aan op de betreffende brief zelf 
Het 'Frankering /gecontroleerd'stempel daarop wijkt af van die voor de binnenlandse 
stukken. 12/128 IS 28 november 2012, 083064 is het'porto tekort volgnummer' van de 

zending op die datum. 

Betalen kan ook middels een eenmalige incâ  
postcode van uw aOces ofi deze ponoluuul 

Win u net poststuk eent bekijken'Ga dwinavwwwpoltnl nt/tMtalm. 

Bq birv>efliandse post betaalt de ontvanger en bq post naar het butenlani] bc 

PostontvwifM)? 
U heefi inmiddels een poststukonivangen dat onvoldoende gefrankeerd is of u onlKangl dit poststuk 
bmnenkort Op het onw»Joeiide gefrankeerde poststuk « een barcodesticket met vet gedrukt nummer 
van PostNLgeplaki (zievooibeeU) dalnumii«rkcimiove(Mrirnethetnummer(isbetddcod«]opd« 
portokaart lOdaluweelomweliooststiiiihetgaal 

Postvantwnf? 
Ontvangt u alleen deie ponokaart? Dan heeft u mogeli|k »en postUuk mei onvoWoende frarkenng na*r h 
PS, Een compleet postianevencftienictTt vindi u op wwvtposlnl nl 

FRANKERING f ^ 

NOl 11CHAKS542 

terlaod verzonden 

Afb. 5« De identieke achterzijde van de eerste portkaart en de herinnering (afb 4), met de 
uitleg van de betaalprocedure. 



De binnenlandbrief wordt m 
een apart sorteervak afgelegd 
De brief ondergaat een tweede 
onderzoek, waarbij het na te 
heffen bedrag wordt vastge
steld BIJ een binnenlandbrief 
bepaalt de afdeling Business 
& Documents Solution (BDS) 
het te betalen bedrag en 
verzendt de portokaarten Bij 
een buitenlandbrief wordt dat 
gedaan door een medewerker 
van het IMC te Amsterdam 
Deze plaatst het rode stempel 
'PostNL / Frankering / Ge
controleerd' (afb. 2) 
BIJ een binnenlandse brief 
wordt de geadresseerde aan
geschreven 
BIJ een buitenlandbrief wordt 

de afzender aangeschreven 
Hieronder wordt het betaaltra
ject voor de buitenlandbrief 
beschreven 
De aangeschrevene krijgt een 
Portokaart met het verzoek de 
naheffing te betalen 
Afb. 3+3a) 
Indien hij met betaalt, komt 
twee weken later de 'Herinne
ring' (afb. tf) 
Betalen kan door middel van 
postzegels, of via de website 
www postnl nl/betalen 
De auteur betaalde via de 
website (afb.5+a+b+6) 
Nog twee weken later incas
seert PostNL het bedrag vanaf 
de opgegeven rekening 
(afb. 7) 

Porttarieven 
Per november 2012 is voor een 
binnenlandse brief de porto na
heffing een veelvoud van €0,50, 
plus €0,50 servicekosten, totaal 
tenminste €1,00 Voor een brief 
buitenland is de porto nahef
fing een veelvoud van €1,00, 
plus €1,50 servicekosten, totaal 
tenminste €2,50 
Per 01 01 2013 zijn de tarieven als 
volgt 
Verhoging €0,54 of een veelvoud 
daarvan, servicekosten €0,54, 
totaal tenminste €1,08 
Per 01 08 2013 Verhoging €0,60 
of een veelvoud daarvan, service
kosten €1,20, totaal tenminste 
€1,80 

SOSAAA 
De belangrijke vernieuwing 
bestaat in de integratie van de 
computergestuurde portcontrole 
in de SOSMA De situatie van april 
2008, bij het begin van de proe
ven, was, dat nog steeds door een 
postmedewerker een persoon 
dus moest worden vastgesteld 
dat de frankering onjuist is 
Dat gaat nu de SOSMA doen De 
vaststelling van de hoogte van 
de naheffing wordt nog steeds 
gedaan door een persoon 

,±«J:Lf?nering 
P*P%r«HP% 

D 
m«l posti«g«ls rectitsbmen op deie 
k̂ r̂t Daarna doet u (te kaan UI de 
orwtttme«**!«. 

H Eenma ge nca so 
Voof bela ng pereenmai ge 
ficassomacht giog gaat u naa 
wwwfKKlnljtlAetalinendaa vu 
udebetaalcode nendeposicode 
ïandeadrtisticker 
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I Forteo nmea I rastiNJL 
U bent hier I Zakttijk \ Betalen 

Om de beulbg goed te lattn vertopoi hebben wy 
Aduer iedere Ingevoerde benaloode verscbynt (per bcttalcode) 

vuuoodig. 
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Aß 4. Als fi/atelist heeft de auteur met betaald maar eerst de Hermnermg afgewacht 
Daarna heeft de auteur via internet, de website www postnl nl/betalen, betaald 

Porten urnen I POSÜ4L 
I ZakeUfk j Beulen 

"^^^lyv 

NB Inwllmgbdaalcodehotrfdlotcr"N 'A'of'G'wonhnitsluhendseTOlsddoorcyftnenpUBieA.Btfde 
"A" betaalcodes is er geen Bibeelding beaddkbsv 
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OPKOMST EN TELOORGANG 
VAN NEDERUNDSE POSTKANTOREN 

Deel 2: Frederiksoord 
EISE EISMA 

POST' 
TELE-1 
GRAAF! 

FOONJ 
/. origineel emaillen schild bi/ de ingang van 

de vroegere publieksruimte 

Post en Telegraaf Kantoor 
Laten we aannemen dat er 
mensen zijn die dat plan als een 
lang gekoesterde wens met zich 
meedragen, dan vinden zij even 
verderop een dorp van niks. Lig
gend in een prachtige omgeving, 
dat wel. Als vanzelf komt men op 
de Majoor van Swietenlaan. Hier 
staan we stil voor een prachtig 
pand ter linker zijde van de weg. 
Aan de voorgevel prijkt een rood 
schild waarop staat 'Post en Tele
graaf Kantoor'. (afb. i) 
Het postkantoor? Zo'n prachtig 
pand in een dorp van niks? Dat 
moet een grapje zijn. En nader
bij gekomen blijkt dat ook zo te 
zijn, want wie de moeite neemt 
de uitnodigend openstaande 
deur binnen te treden weet dan 
meteen hoe laat het is. In plaats 
van in een postkantoor ontvangt 
het 'Huygens Huys Veldman An-

Wie het aandurft om bij Steenwijk oostelijl( de 

binnenlanden van Drenthe in te treldcen loopt de 

kans op een zeker moment, achter Havelte en diverse 

hunebedden, op een prachtig vormgegeven ANWB-

richtingaanwijzer, een monument gelijk, te stuiten 

waarop staat dat Frederiksoord niet ver meer is. 

tiek' (afb. 2) u in een formidabel 
klokkenmuseum, waar de tijd 
heeft stilgestaan(l) maar je hoort 
het tegenovergestelde, en dat 
verwacht je niet in een gat als 
Frederiksoord. 
'En dat bord aan de gevel dan?', 
(afb. 3) vraag ik aan Bob Veld
man, de huidige eigenaar van het 
voormalige postkantoor: "Ergens 
gevonden in Noord Holland" 
antwoordt hij zonder verblikken 
of verblozen, "want heren, dit 
was toch echt het postkantoor 
van Frederiksoord hoor!" 
Er is enig speurwerk nodig om 
erachter te komen hoe een zo mo
numentaal pand m een dorpje als 
Frederiksoord terecht is gekomen. 
Immers een eenvoudig agent
schap naast de toonbank met 
gebak in de plaatselijke bakkerij 
was al voldoende geweest. 

Generaals 
Voor de herkomstgeschiedenis van 
het postkantoor in Frederiksoord 
moet men ver terug in de tijd, 
naar het jaar 1818. Napoleon is dan 
eindelijk verslagen en Nederland 
is (weer even) vrij. Het kan zich 
herrijzen, zoals zo vaak. Maar zon
der pijn en moeite gaat dat niet. 

Er ontstaat grote werkeloosheid 
en armoede, vooral in het westen 
van het land, het deel dat men 
tegenwoordig gemakshalve de 
Randstad noemt. Natuurlijk waren 
er ook toen al lieden die zich het 
lot van ontredderde medemensen 
aantrokken, maar niemand die 
een hand uitstak. Totdat er nota 
bene een legergeneraal opstond 
die precies het tegenovergestelde 
deed dan waarvoor hij was aange
nomen. 
Hij heet Johannes van den Bosch 
en wordt in zijn opzienbarende 
plannen van sociale bewogenheid 
gesteund door niemand minder 
dan kroonprins Frederik en koning 
Willem I. 
Van den Bosch neemt persoonlijk 
het initiatief om aan lager wal 
geraakte gezinnen in de gelegen
heid te stellen om hun hele hebben 
en houwen bij elkaar te pakken 

2. de 'nieuwe directeur' weet wet raad met z'n tijd j . nieuw gevelschild en brievenbus m 2013 



4. de zachte trekken uan generaal Van den Bosch 

en zich op kosten van de gene
raal te laten 'deporteren' naar de 
onontgonnen gebieden in Drenthe 
om daar opnieuw te beginnen. Het 
lijkt een volksverhuizing waarvan 
genoeg slechte voorbeelden te 
vinden zijn in de geschiede
nis. Hitler en Stalin bedienden 
zich ervan... Maar Generaal des 
Konings Johannes van den Bosch 
Is uit het goede hout gesne
den. Wie de schildering van de 
generaal aandachtig bekijkt ziet 
de zachtaardige trekken van een 
man waarvan je maar moeilijk aan 
kunt nemen dat hij als vak heeft 
het met de wapens op brute wijze 
verpletteren van zijn tegenstan
ders, (afb. 4) 
Johannes van den Bosch nu, richt 
de Maatschappij van Weldadig
heid op, niet te verwarren met de 
toen al bestaande 'Lubberskam-
pen'; strafkampen met namen 
als Veenhuizen en Ommerschans, 
waarin landlopers, bedelaars en 
ander gespuis werd opgesloten. 
Hier was van enige vorm van vrij
willigheid geen sprake. De enige 
overeenkomst schuilt in de naam
geving 'Kolonien'. Drenthe was 
toen nog een woest gebied dat 
men met koloniale tactieken te
gemoet moest treden. En koloniën 
moesten vanzelfsprekend gekolo
nialiseerd worden, dat wil zeggen 
in cultuur en onder bestuur en 
structuur gebracht worden op een 
wijze die overeenstemde met het 
'moederland'. Het slagen van dit 
koloniale werkgelegenheidspro
ject was echter sterk afhankelijk 
van de persoonlijke inzet van de 
kundige en sociaal bewogen gene
raal. Het bestuur van de stichting 
was dan ook ernstig gedupeerd 
toen Van den Bosch in 1827 van 
overheidswege werd opgedragen 
om orde op zaken te stellen in de 
West-Indische koloniën. Even was 
hij weer de echte generaal met een 
geweer. Na het klaren van de klus 

werd hij bevorderd tot luitenant-
generaal en tegelijkertijd be
noemd tot Gouverneur-generaal 
van Nederlands Oost-lndië. Van 
den Bosch had dus wel iets met 
'koloniën', zowel goedschiks als 
kwaadschiks. 

Johannes van den Bosch pakte zijn 
persoonlijke Drentse kolonie, het 
Weldadigheidsproject, gedegen 
aan. De uitverkorenen kregen een 
stuk woeste grond van 2,5 tot 3 
hectare met de opdracht dat in 
cultuur te brengen. Zijn eerste 
proefproject, gesticht in 1818/1819 
noemde hij Frederiksoord, naar 
de beschermheer, prins Frederik. 
Daarna ontstonden Willemsoord 
en Wllhelminaoord. Men bouwde 
voor de berooide bewoners in deze 
zogenoemde 'Vrije koloniën' ruim 
vierhonderd eenvoudige wonin
gen. Bovendien werden bijzon
dere gebouwen neergezet zoals 
scholen, ambachtelijke bedrijven, 
bejaardentehuizen en zelfs kerken. 
Gedurende korte tijd werd een 
eigen munteenheid ingevoerd en 
drank mocht nergens verkocht 

Frederiksoord 1867 

worden. De kerkgang, protestant 
of katholiek, was verplicht. Dit 
lezende vraagt men zich onwil
lekeurig af hoe vrijwillig, vrijwil
lig eigenlijk was... in ieder geval 
werden strenge regels gehanteerd 
en wie zich er niet aan hield werd 
verbannen. 
Maar voor de goedwillenden, en 
daarvoor waren de Drentse kolo
niën bestemd, viel er veel te win
nen. Men kon zich opwerken tot 
vrijboer en in het bezit van de wo
ning komen. Ondertussen werden 
de kinderen scherp in de gaten 
gehouden. Er was goed onderwijs 
totdat ze op eigen benen konden 
staan en in staat om een bestaan 
op te bouwen, waarna ze echter 
wel de kolonie moesten verlaten... 
scheiding van em igratie-ouders en 
kinderen, ook in die tijd! 
Generaal Van den Bosch kreeg 
voor dit helse karwei onder andere 
de hartelijke steun van een collega 
militair: Frederic Henri Louis van 
Swieten. Ook hij was uit het goede 
hout gesneden, maar het zat hem 
in z'n persoonlijk leven niet mee. 
Hij werd al snel weduwnaar en tot 
overmaat van ramp overleed ook 
nog eens zijn enige zoon Gerard 
Adriaan. Hij bepaalde toen dat 
zijn vermogen bij leven reeds ge
schonken werd aan de Maatschap
pij van Weldadigheid om er een 
tuinbouwschool mee te stichten. 
Zo ontstonden er na verloop van 
tijd vanuit het niets een stuk of zes 
zelfstandig opererende 'koloniën', 
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leefgemeenschappen die zich 
vanzelfsprekend uitbreidden 
op allerlei terrein, waaronder de 
natuurlijke aanwas. 

Jacob van Lennep 
Dat het echter goed ging met de 
gemeenschap als geheel blijkt uit 
het verslag van Jacob van Lennep, 
uitgever/schrijver, die met zijn 
maat Dirk van Hogendorp in 1823, 
toen er van het mooie postkantoor 
nog geen sprake was, een voetreis 
door de noordelijke Nederlanden 
maakte. De heren waren vertrok
ken uit Groningen en deden 
onderweg de kolonie Fredriksoord 
aan. Jacob van Lennep vertelt in 
zijn dagboek: 
's Morgens te half negen kwam, 
daar de generaal zelve naar Den 
Haag vertrekken moest, een oud 
onderofficier op zijn last bij ons, 
en leidde ons Frederiksoord en 
vervolgens de Colonien no.2, 4 en 
6 rond, bracht ons bij sommige 
Colonisten in huis, ook in de spin, 
-weef en verfzalen, in de school, 
het magazijn en de bakkerij. Te 
een ure keerden wij te huis. 
Na den eten wandelden wij 



} . houw van het postkantoor in 1901. 6. postkantoor m kleur met poserend personeel 

de Colonie no i- Frednksoord-
rond en spraken met twee der 
Colonisten, belde vaders van 
huisgezinnen, die met hun staat 
zeer wel te vreden waren, en dien 
met geen anderen zouden willen 
ruilen. Hunne vrouwen won iets 
met spinnen. 
Over een voetpad door weiden, 
vervolgens door veengrond met 
eikenhakhout en kamperfoeli 
beplant en ten laatsten door 
korenvelden, geraakten we in 
twee uren in Steenwijck, dat door 
deszelfs geweldig hooge wallen 
een schrikbarend aanzien heeft, 
en aan 't postkantoor waar wij 
onze brieven vonden'. 

Architect Peters 
In het licht van de geschiedenis 
van de zich steeds maar uitbrei
dende 'Kolomen' past tenslotte ook 
de vestiging van een postkantoor! 
In 1861, bijna 45 jaar na de stich
ting van kolonie Frederiksoord 
wordt in de kolonie een eenvoudig 
hulppostkantoor ingericht in het 
hoofdkantoor van de Maatschap
pij, dat uiteraard na verloop van 
tijd te klein werd. 
In 1889, achttien jaar later, zijn 
de koloniën zelfs groot genoeg 
geworden om een rijkstelegraaf/ 
postkantoor te stichten, met 
'beperkte dienst' en ressorterend 
onder Wolvega. De buitenver

bindingen met het 'moederland' 
namen toe! De koloniën werden al 
minder de koloniën in onontgon
nen rijksgebied. 
Rond 1900 is het dan zover dat 
hulppostkantoren niet meer 
voldoen en Steenwijk te ver is. Na 
overleg met het rijk wordt door 
de Maatschappij van Weldadig
heid op het kolonieterrein van 
Frederiksoord kosteloos een terrein 
afgestaan waarop een volwassen 
postgebouw zal worden gezet 
door de Nederlandse Staat. 

De gunning voor de nieuwbouw 
werd aan niet de minste architect 
verleend, namelijk aan Cornelis 
Peters, waaruit moge blijken dat 
de 'kolomen' door de toenmalige 
overheid serieus genomen werden. 
Van Cornelis Peters moet men we
ten dat hij als enig kind opgroeide 
in een Nederlands hervormd gezin 
in Groningen en was voorbestemd 
om dominee te worden. 
In zijn vrije tijd hield hij zich wel 
bezig met de inventarisatie en 
beschrijving van middeleeuwse 
kerken in Groningen en Friesland, 
maar als zijn vak koos Cornells 
voor de architectuur. Hij genoot 
zijn opleiding bij de beroemde 
architect Cuypers in Amsterdam, 
op wiens kantoor hij de enige 
protestant was. Onder Cuypers 
begon de domineeszoon aanvan

kelijk kerken te bouwen. In 1873 
verhuisde de protestantse Cornelis 
echter met zijn gezin naar het 
roomse Roermond. Daar had Cuy
pers, zijn baas, een hoofdkantoor. 
Dat hij met alleen belangstelling 
voor kerken had blijkt wel uit het 
feit dat hij een boek publiceerde 
over 'Boerenplaatsen in Neder
land', wat wel het andere uiterste 
was. Tenslotte werd hij dankzij 
de bemiddeling van zijn chef 
aangewezen als Rijksbouwkundige 
voor, onder andere, de gebouwen 
van Financiën. Dat was een slimme 
zet van Cuypers want hij hoopte 
hiermee de beschuldigingen 
uit protestantse hoek te kunnen 
weerleggen dat de bouw van 
overheidsgebouwen een aangele
genheid was van katholieken. 
Een belangrijk onderdeel van 
Peters' taak werd het ontwerpen 
en bouwen van vele post- en 
telegraafkantoren waaraan na de 
invoering van de Postwet in 1870 
grote behoefte ontstond. Zijn bu
reau werd verantwoordelijk voor 
de bouw van wel 40 postkantoren, 
alle aanvankelijk uitgevoerd in de 
door Cuypers zo gewaardeerde 
neogotische stijl met renaissance 
invloeden. Zijn kroonjuweel werd 
het Amsterdamse hoofdpostkan
toor aan de Nieuwezijds Voor
burgwal dat tot stand kwam in 
de jaren 1895/96. Maar vlak ook 

7. het geredde 
postkantoor in 2013 

het postkantoor in Frederiksoord 
niet uit! 

Nieuwbouw 
In 1901 werd met de bouw van het 
kantoor begonnen in de toen tot 
grote enclaves uitgegroeide 'Kolo
nien'. Er bestaat een zwart-witfoto 
(afb. 5) waarop het gebouw nog in 
de steigers staat tot de dakverdie
ping. Het ligt aan een zandpad dat 
de naam van de majoor weldoener 
Van Swieten krijgt met parallel 
daaraan een voetpad waarlangs 
later, omstreeks 1915, het spoor 
komt te liggen van de tram van 
Steenwijk naar Noordwolde. Eerst 
was het postkantoor er, daarna pas 
het spoor, en met andersom zoals 
misschien voor de hand zou liggen. 
Naast het kantoorgedeelte was 
ook voorzien m een riant woon
huisgedeelte in hetzelfde pand. 
De publieksingang was aan de 
voorzijde en gaf toegang tot een 
'wachtkamer met cel', zoals in de 
officiële stukken vermeld staat. 
Het kantoorgedeelte beslaat een 
oppervlakte van 7x5 meter zonder 
wc. De woning van de directeur 
daarentegen heeft er twee. Het 
gezin van de directeur beschikte 
over maar liefst vijf (slaap) kamers. 
Eigenlijk was er meer sprake van 
een woning met postkantoor aan 
huis in plaats van een postkantoor 
met woning voor de beheerder. 
(afb. 6) 

In de wervingsadvertentie voor 
de eerste directeur wordt gewag 
gemaakt van het feit dat het kan
toor 'op goeden stand' staat, want 
tegenover de gunstig bekend 
staande Tuinbouwschool. Verder 
wordt in de advertentie vermeld 
dat in de enclave Frederiksoord 
goed lager onderwijs geboden 
wordt en zelfs de mogelijkheid tot 
het privé onderricht in vreemde 
talen. Er zijn vanzelfsprekend 
een hervormde en een katholieke 
kerk. De voornaamste dagelijkse 
levensmiddelen zijn ter plekke te 
koop, maar 'het vleesch komt uit 
Steenwijk'. 
De nieuwe directeur moet er 
wel rekening mee houden dat 
het leven duur is. De hoofdbron 
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Frederiksoord 1873 

huidig interieur met originele lampen 

van bestaan in de kolonie is de 
land-en-tuinbouw. Maar het 
klimaat is zeer gezond en er is een 
rederijkerskamer benevens een 
muziekgezelschap, 's Zomers zijn 
er goede wandelwegen, maar 's 
winters is de toestand zondermeer 
slecht. Men wekt in de advertentie 
geen valse hoop, want als klap op 
de vuurpijl wordt ook nog vermeld 
dat de nieuwe directeur op 'weinig 
conversatie' moet rekenen. Ofte
wel, het is in Frederiksoord met 
al die koloniale analfabeten een 
dooie boel! 

Postkantoor vandaag 
Half september 2013 sta ik voor dat 
monumentale pand (afb. 7)aan de 
Majoor van Swietenlaan dat allang 
geen zandpad meer is. 
Op het terras tref ik Bob Veldman, 
de nieuwe directeur van het post
kantoor dat er in 1992 officieel de 
brui aan gaf. 
Zodra je bij hem binnenstapt weet 
je meteen hoe laat het is! (afb. 8) 
Tante Pos heet tegenwoordig Huy-
gens, naar de natuurkundige, die 
het slingeruurwerk uitvond maar 
ook de maan Titan bij Saturnus 

ontdekte, en nog veel meer. 
Na 1992, toen de post geen brood 
meer in het gereduceerde Frede
riksoord zag, had het slechte tijden 
gekend. Het was in handen geval
len van mensen die er een bedrijfs
verzamelgebouw van maakten 
en later kwam een projectontwik
kelaar op het onzalige idee om het 
gebouw van Peters te verminken 
met een weerzinwekkende blok
kendoos. Vol enthousiasme voert 
de nieuwe directeur ons door het 
pand, zijn pand, want al dat leed is 
afgewend! 
Van buiten kennen we het gebouw 
van oude ansichtkaarten en povere 
overlevering: het uit bruin-rode 
baksteen door Peters opgetrok
ken, twee verdiepingen tellend, 
verzorgd vormgegeven gebouw 
op een L-vormige plattegrond 
waarvan de poten iets ten opzichte 
van elkaar verspringen, zoals dat 
in vaktermen heet. In de tot huiska
mer getransformeerde bedrijfs
ruimte hangt de ingelijste tekening 
van de plattegrond aan de wand. 
Bob doceert: 'De voorma
lige dienstwoning was aan de 
achterkant toegankelijk via een 
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aanbouw onder een zogenaamd 
lessenaarsdak. Het dak met 
geglazuurde rode Tuiles du Nord 
dakpannen steekt een klein beetje 
over. We hebben de twee houten 
dakkapellen met een zogenaamd 
driepasmotief gerestaureerd in de 
oude stijl van Peters. En kijk eens 
naar die dakgoot op bewerkte 
houten klossen. In de muur zitten 
sierankers en er zijn banden sier-
metselwerk in en rond de hoogvel
den boven de ramen. We hebben 
alles zoveel mogelijk in oude stijl 
in eigen beheer opgeknapt.' 

Zo langzamerhand ben ik nieuws
gierig geworden hoe hij zichzelf 
heeft gepromoveerd tot nieuwe 
directeur. Hoe is hij tenslotte hier 
terecht komen? Van de eerste di
recteur ken ik alleen zijn jaarsalaris 
van 1200 gulden en vrije bewo
ning. Van de laatste directeur 
zal ik dat natuurlijk niet te weten 
komen. Maar is de mens die een 
postkantoor redt niet veel meer 
dan zijn salaris? 
'Een oud collega uit Friesland 
restaureerde klokken. En toen 
viel het kwartje. Ik zag in wat 
voor leuke omgeving hij werkte. 
Mooie klassieke muziek erbij, 
eigen baas en ik zag dat je er 
ook nog geld mee kon verdienen! 
In twee-en-een halfjaar heeft 
hij me 's avonds en soms ook 's 
nachts het vakgeleerd. Ik kon 
van hem klokken In consignatie 
verkopen, en daar voelde ik alles 
voor, want Ik wist nu eindelijk 
wat Ik na de politiek, wilde 
vaart, Philips, scheepswerf en 
autolease echt wilde. Klokken 
maken en verkopen en weg bij 
die leaseboeren. We zijn In een 
huurpandje begonnen In Blokzijl, 
maar dit leegstaande postkan
toor hier In Frederiksoord had Ik 

In 2001 al In de gaten.' Toen stond 
het te koop. Maar nog boven m'n 
begroting. Gelukkig kon Ik het 
met de verkoper najaren vinden 
voor 645.000 euro. ]e moet geduld 
In dat soort zaken hebben. Het Is 
voor 18.000 gulden In 1901 door 
Peters gebouwd. Ik heb de laatste 
beheerster van het postkantoor 
nog over de vloer gehad. In 1992 
was het gedaan met de post. 
Het gebouw was helemaal leeg 
toen we hier Inkwamen. Alleen 
de lampen waren nog uit de 
posttljd. En die heb Ik natuurlijk 
mooi opgepoetst! Ik heb ook nog 
foto's gekregen van mensen die 
hier geboren zijn In de oorlog. 
Dit postkantoor heeft mijn hart! 
Ik probeer de vroegere functie 
niet te verdoezelen. Integendeel. 
Hoe meer In oude stijl Ik het 
kan terugbrengen, des te meer 
voel Ik me Inderdaad de nieuwe 
postdirecteur maar dan met een 
klokkenhandeltje erbij, want 
tante Pos laat het helemaal af
weten,' lachte hij. We bekijken nog 
de voormalige telefooncel die hij 
opnieuw geïnstalleerd heeft met 
een bakelieten toestel. Hij wijst de 
plek aan waar de balie is geweest 
en het originele trappenhuis. He
laas zijn er nooit binnenfoto's van 
het gebouw opgedoken. 
Toen ik de Majoor van Swietenlaan 
overstak moest even ik denken 
aan die ongelukkige man die zijn 
vrouw en enige zoon verloor. Wat 
kun je meer in het leven verliezen! 

Bronnen: 
Museum voor Communicatie 
Rijksmonumenten register 
Veenkoloniaal Museum 
Internet 
Bob Veldman 
poststukken: 
Willem Pasterkamp 
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Opgaven voor deze rubriek 
in het januarinummer 2014 
(verschijnt 9 januari 2014) 
moeten uiterlijk op 1 decem

ber 2013 in het bezit zijn van 
de redactie van 'Filatelie', 
Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
email: hillesum(5)filatelist.com 
Per email heeft de voorkeur! 

Attentie: graag alle evene

menten in IX per seizoen 
doorgeven. 

Voor opname onder het kop

je 'Ruildagen' moet u de vol

gende gegevens vermelden: 
datum, plaats, locatie, adres 
locatie, openingstijden en 
telefoonnummer en/of email 
adres van de organisator. 
Onvolledige opgaven van 
evenementen kunnen helaas 
niet verwerkt worden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samen

gesteld, kan de redactie 
niet garanderen dat de 
genoemde evenementen 
ook op de opgegeven data 
en tijdstippen doorgang vin

den. De redactie aanvaardt 
geen aansprakelijkheid 
voor eventuele fouten in de 
evenement gegevens. Niet 
alle evenementen zijn gratis 
toegankelijk. Verder is het 
mogelijk dat postzegels een 
onderdeel vormen van het 
materiaal dat op de hieron

der vermelde beurzen wordt 
aangeboden. Wij adviseren 
u met klem om  en dat geldt 
dan vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
gelegen evenementen  eerst 
even met de organisatoren 
te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

1925 november: 
Rio de Janeiro. Braslliana 2013, 
www.brasil1ana2013.1net.br 

30 november /1 december: 
Ven\o.Limphllex 42. 
Tentoonstelling cat. 2/3. acti

viteitencentrum Zalzershaof, 
Zalzerskampweg 64,5926 PL 
teHoutBlerickCbijVenIo). 
11:0018:00 uur/io:ooi7:oo 
uur, www.philavenlo.nl 

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

15 december: 
Koog a/d Zaan, Linden

boomzaal, Raadhuisstraat 
57,10.0017.00 uur. / j /f lar 
bestaan De Posthoorn Zaan

stad. Jubileum tentoonstel

ling, van specials van de 
leden 

2728 december: 
Barneveld. EIndejaarsbeurs/ 
Stamptales, Veluwehal, 
Nieuwe Markt 6,10.0017.00 
uur. T: 0553558600. 
organisatie@eindeiaarsbeurs.nl, 
www.einde)aarsbeurs.nl 

2014 

12 februari: 
Hilversum. Filateliebeurs, 
Dudok Arena, Arena 303, za. 
10.0017.00 uur, zo. 10.30

16.30 uur. 
www.filateliebeurs.nl 

1415 maart: 
Den Bosch. Filafair (met 
propagandatentoonstelling), 
Maaspoort, Marathonloop 1, 
vr. 10.0017.00 uur, za. 10.00

16.00 uur. infoOfilafair.nl 
www.filafair.nl 

1213 april: 
Wijk aan Zee. Tentoonstel

ling Filamanifestatie 2014, 
Dorpshuis "de Moriaan", 
Dorpsduinen 4, za. 10.00

17.00 uur, zo. 10.0016.00 uur. 
pv.heemskerkcazigqo.nl 

1819 april: 
Gouda. De Brievenbeurs, 
Filamania, GoldaCarta. 
Sporthallen "De Mammoet", 
Calslaan 101, vr. 10.3017.00 
uur, za. 10.0016.00 uur. Met 
WWI tentoonstelling post

stukken en prentbriefkaarten 
infoObrievenbeurs.com 
www.brievenbeurs.com 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

8 november: 
RotterdamOmmoord. 
"Romeijnshof", 11.0017.00 
uur. T: 0104762424. 

9 november: 
AlmereHaven. O.S.G. De 
Meergronden, Marktgracht 
65,10.0015.00 uur. 
T: 036 5341427 
ellenslokkerfSchello.nl 
Dronten. Kerkcentrum Open 
Hof, De Zuid 2, (t/o bussta

tion), 13.3016.30 uur. 
T: 0321318934

Elshout. Gebouw 't Rad, Kerk

straat 39,10.0013.00 uur. 
T: 0416379919. 
Emmeloord. Muiti Functi

oneel Centum, Corn.Dirkz

plein 10,10.0016.00 uur. 
T:o5276i5628. 
ianenwvtskefflonline.nl 
Gouda. Bernhardflathofzaal 
Zorgcentrum, Koningin Wil

helminaweg 400, 
12.3016.30 uur. 
T: 0182374230 of 0611837028. 
Hoofddorp. ANBOGebouw 
"De leugd van Gisteren", 
Beemsterstraat 4,10.0016.00 
uur. T: 0654741761. 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12.0016.00 uur. 
T: 0227542286. 

Leusden. De Til, Hamersveld

seweg 30,13.0016.30 uur. 
T: 0334943220. 
Maitssluis. Zalencentrum Jo

ningshof, Uiverlaan 20,12.00

16.00 uur. T: 0105916747. 
secretarisvpm(5)gmail.cQm 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8,09.30

15.30 uur. T: 0318517569. 
deglobevndaalOlive.nl 
Voorschoten. Sporthal De 
Vliethorst, Burg, van der 
Haarplem 9,1016 uur. 
T: 0505033926. 
Zeist. Christelijk College Zeist, 
Graaf Adolflaan 4 , 1 0 . 0 0 

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. 
T: 0411673485. 
Haarlem. Van der Valk 
HaarlemZuid, Toekanweg 2, 
10.0016.00 uur. 
T: 0306063944. 
Venlo. Zalencomplex Limi

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

dompstraat 76,10.0013.00 
uur. T: 0246413608 of 024

6413355

15 november: 
Leiden. Het Gebouw, Aru

baplein, 19.0021.30 uur. 
T: 0715611719 

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

15.00 uur. T: 0297343885. 
www.postzegelvereniging

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

16.00 uur. T: 0553558600. 
orqanisatie(5)emcle)aarsbeurs.nl. 
www.eindejaarsbeurs.nl 
Bilthoven. Oost Europa ver

eniging, 'Vogelnest', Boslaan 
1,10.0016.00 uur. T: 0346

572593 (na 19.00 uur). 
Boskoop. "In de Stek", Put

telaan 148,13.0017.00 uur. 
T: 0182616946. 
|andezwi|ger (Stelfort.nl 
Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.j.v.d.Haarlaan 6,09.30 
13.00 uur. T: 0297289322. 
www.verzamelaarsrondeve

nen.nl 
Schoonhoven. Verenigings

huis De Zilverstad, Nieuwe 
Singel 39,13.0016.00 uur. 
T: 0172216239. 
Veldhoven. Dorpshuis D'n 
Bond, Rapportstraat 29, 
10.0016.00 uur. 
T: 040253651. secretaris

pcav@onsbrabantnet.nl 

Zelfs op een tentoonstelling van hoog niveau (de academische tentoon
stelling Rossica 2013 m Moskou, september dit jaar.) was er aandacht 

voor de jeugd. 

Woudenberg. Cultureel Cen

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

17 november: 
Den Haag. Van der Valk Den 
Haag  Wassenaar, Zijdeweg 
54,10.0016.00 uur. 
T: 0306063944. 
Hengelo. Hotel Van der Valk, 
Bornseweg 400,09.3016 uur. 
T: 0505033926. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,09.0012.00 
uur. T: 0224298416. 
VegelZuid. Wijkgebouw 'De 
Golfstroom', Diemenstraat ia, 
09.30t2.30 uur. 
T: 0413367786. 
www.verzamelbeursveghel.nl 

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

vereniqing.nl 

19 november: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,13:3016:00 
uur. T: 0243584332. 
secretarisrSnoviopost.nl 

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

23 november: 
Brielle. "Zalencentrum" 
Langestraat 76,13.0016.00 
uur. T: 0181415640. 
halooverbeekohotmail.com 
Huizen. Zenderkerk, Bor

neolaan 30,10.00 17.00 uur. 
T:o355387550. 
Dordrecht. Dordtse Postja

ger. De Gravenhorst Dubbel

dam, Vijverlaan 1002,10.00

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

melpenninckstraat 14, to .00

17.00 uur. T: 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. T: 0206942002. 
Echt. Café "De weegbrug", 
Stams Loperweg 10, Echt 
9.3012.00 uur. 
hotterbeekxcahetnet.nl 
EttenLeur. Nieuwe Nobelaer, 
Anna van Berchemlaan 2, 
10.0017.00 uur. 
bestuurts filawb.nl 
www.filawb.nl 
Huissen. Cultureel centrum 
'D Brink', Brink 8,10.0015.00 
uur. T: 0263271979. 
Veldhoven. Locatie: D'Ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 
09.3012.30 uur. postzeqel

beursveldhoven@upcmail.nl 
Weert. Scholengemeenschap 
Philips van Home, Wertastraat 
1,09.3015.30 uur. 
T: 0495  541666. 
www.filatelicaweert.nl 
postzegelclub@home.nl 

25 november: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,19:0022:00 
uur. T: 0243584332. 
secretaris@noviopost.nl 

30 november. 
Bodegraven. Complex 
Rijngaarde, Rijngaarde 1, 
10.0014.30 uur. 
T: 0653260579/13536015 
De AAeern. Cultureel Centrum 
De Schalm, Oranjelaan 10 van 
9.00 tot 12.00 uur. 
T: 0630690519. www.pf68.nl 

HardinxveldGiessendam. 
Dorpshuis Drijvershof, Nas

saustraat 6,10.0016.00 uur. 
T: 0620111834 
arjanvanbaaren (Splanet.nl 
www.dephilatelist.nl 

Reeuwijk. USA en Canada 
filatelie. De Brug, Dunantlaan 
1,10.0015.00 uur. 
1:0625240316. 
Roermond. Wijkhuis Tege

larijveld, Schepen van Her

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

http://filatelist.com
http://www.brasil1ana2013.1net.br
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steenwijk. De Meenthe (t/o 
station), Stationsweg i, 10.00-
15.00 uur. T: 0521-515835. 
www.filatelistenvereniaing-
i)sselham.nl 
Zwolle. )ubal, Geert Groot
estraat 1,10.00-15.00 uur. 
T: 038-4539140. 

1 december: 
Obdam. Ver. Gebouw De 
Brinl<, Dorpsstraat 153-5, 
09.00-12.00 uur. 
T: 0226-452047. 

4 december: 
Noordwijk Binnen. Dien
stencentrum De Wiel<en 
Wassenaarstestraat 5, vanaf 
13.30 uur. 

7 december: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vei<enweg 2,13.00-16.00 uur. 
T: 0229-582544. 
Hendrik Ido Ambacht. San-
dmo. Reeweg 79,12.00-16.00 
uur. T: 078-6814441. 
Lisse. t Poelhuys, Vivaldis-
traat 4,10.00-15.30 uur. 
T: 06-21485476. 
dickschopmanOgmail.com 
Nunspeet. Verenigings
gebouw de Wheme, Ds. de 
Bouterlaan 5.13.15-16.00 uur. 
Tel: 0341-256163 
Meppel. Kerkelijk centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10.00-
15.00 uur. 1:0529-432746 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13.00-16.00 
uur. T: 0162 432738. 
ceespiipers@casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc. Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10.00-15.00 
uur. T: 0297-525556. 
Waalwijk. Buurtliuis :De 
Bloemenoord", 09.00-13.00 
uur. T'0416-337982. 

8 december: 
Anna-Paulowna. Ontm. 
Centr. Veerburg, Sportlaan 21, 
09.30-13.00 uur. 
T: 0224-223029. 
Boxtel. Gemeenschapshuis 
De Walnoot, Regmahof 1, 
10.00-13.00 uur. 
T: 0411-673485. 
Rotterdam. Regardz Airport 
Hotel Rotterdam, Vliegveld-
weg 59-61,10.00-16.00 uur. 
T: 030-6063944. 
Wijchen. De Globe, Brede 
school Het Noorderlicht, Roer
dompstraat 76,10.00-13.00 
uur. T: 024-6413608 of 024-
6413355. 

14 december: 
De Bilt. Latijns-America 
Filatelie, H.F. Witte, Henri 
Dunantplam 4,12.00-17.00 uur. 
T:oio-48o296i (na 18.00 uur). 
Gouda. Bernhardflathof-
zaal Zorgcentrum, Koningin 
Wilhelminaweg 400,12.30-
16.30 uur. T: 0182-374230 of 
06-11837028 
Hoofddorp. ANBO-Gebouw 
"De )eugd van Gisteren", 
Beemsterstraat 4,10.00-16.00 
uur. T: 06-54741761. 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12.00-16.00 uur. 
T: 0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13.00-16.30 uur. 
T: 033-4943220. 

Maassluis. Zalencentrum |o-
nmgshof, Uiverlaan 20,12.00-
16.00 uur. T: 010-5916747. 
secretarisvpm@gmail.com 
Venlo. cafe/zaal "De Wylder-
beek, Hagerhofweg 2A, Venlo 
Zuid, 10.00 tot 16.00 uur. 
T: 077-3731138. mappa@live.nl 
Winschoten. Gebouw S.V. 
Bvenburen, Tromplaan 86, 
9.30-15.00 uur. 
1:0597-592676/421497 

15 december: 
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 

16 december: 
Deventer. Wijkgebouw Van 
Vlotenlaan 85,19.00-22.00 
uur www.deventerpostzegel-
vereniging.nl 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,19:00-22:00 
uur. T: 024-3584332. 
secretaris@noviopost.nl 

17 december: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,13:30-16:00 
uur. T: 024-3584332. 
secretaris@noviopost.nl 

19 december: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33. Vanaf 19.00 uur. 
1:045-5415088. 

20 december: 
Leiden. Het Gebouw, Aru-
baplein, 19.00-21.30 uur. 
T: 071-5611719 

21 december: 
Aalsmeer. Het Parochiehuis, 
Gerberastraat 6,09.30-
15.00 uur. T: 0297-343885. 
www.postzegelvereniging-
aalsmeer.nl 

Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravellijn 55,10.00-
16.00 uur. T: 055-3558600. 
organisatiefiiemdejaarsbeurs.nl. 
www.eindeiaarsbeurs.nl 
Dronten. Kerkcentrum Open 
Hof, De Zuid 2, (t/o bussta
tion), 13.30-16.30 uur, 
T: 0321-318934. 
Hendrik Ido Ambacht. San-
dino, Reeweg 79,12.00-16.00 
uur. T: 078-6814441. 
Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.J.v.d.Haarlaan 6,09.30 
-13.00 uur. T: 0297-289322. 
www.verzamelaarsrond-
evenen.nl 
Reeuwijk. Zalencentrum De 
Brug, Dunantlaan 1,10.00-
15.00 uur. T: 0172-216239. 
jzirkzee@ziggo.nl 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,10.00-16.00 
uur. T: 0184-415437. 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum De Camp, De Bosrand 15, 
13.00-16.30 uur. 
T: 033-2863510. 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10.00-15.00 uur. 
T: 038-4539140. 

22 december: 
Diemen. Clubhuis De Schakel, 
Burg. Bickerstr. 46A, 10.00-
16.00 uur. T: 020-6942002. 
Huissen. Cultureel centrum 
'D Brink', Brink 8,10.00-15.00 
uur. T: 026-3271979. 
Veldhoven. Locatie: D'Ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 
09.30-12.30 uur. posfzegel-
beursveldhoven@upcmail.nl 
Waalre, 't Hazzo, Trolliuslaan 
7,10.00-16.00 uur. 
T: 030-6063944. 

28 december: 
Brielle. "Zalencentrum" 
Langestraat 76,13.00-16.00 
uur. T: 0181-415640. 
halooverbeek@hotmail.com 
Noordwijk Binnen. Vinken-
hof. Achterzeeweg 1,09.00-
13.00 uur. 

29 december: 
Echt. Café "De weegbrug", 
Stams Loperweg 10, Echt 
9.30-12.00 uur. 
hotterbeekx@hetnet.nl 

30 december: 
Groningen. Sporthal Hoog
kerk, Zuiderweg 70,09.30-
16.00 uur. T: 050-5033926. 

2014 

4 januari: 
Hendrik Ido Ambacht. San-
dino, Reeweg 79,12.00-16.00 
uur. T: 078-6814441. 

8 januari: 
Noordwijk Binnen. Diensten
centrum De Wieken Wasse
naarstestraat 5, vanaf 13.30 uur. 

11 januari: 
Dronten. Kerkcentrum Open 
Hof, De Zuid 2, (t/o bussta
tion), 13.30-16.30 uur. 
T: 0321-318934. 
Hoofddorp. ANBO-Gebouw 
"De Jeugd van Gisteren", 
Beemsterstraat 4,10.00-16.00 
uur. T: 06-54741761. 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13.00-16.30 uur. 
T: 033-4943220. 
deloupe@hccnet.nl 
Zeist. Christelijk College Zeist, 
Graaf Adolflaan 4 , 1 0 . 0 0 -
15.30 uur. T: 030-6300776. 
www.primazegel.nl 

17 januari: 
Leiden. Het Gebouw, Aru-
baplein, 19.00-21.30 uur. 
T: 071-5611719 

18 januari: 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravellijn 55,10.00-
16.00 uur. T: 055-3558600. 
organisatie(5)eincle|aarsbeurs.nl. 
www.eindejaarsbeurs.nl 
Katwijk. De Wiek, Fresiastraat 
19,10.00-15.30 uur. 
T: 071-5173995. 

21 januari: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,13:30-16:00 
uur. T: 024-3584332. 
secretaris@noviopost.nl 

25 januari: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,10.00-16.00 
uur. T: 06-54741761. 
Brielle. "Zalencentrum" 
Langestraat 76,13.00-16.00 
uur. T: 0181-415640. 
halooverbeek@hotmail.com 
Winschoten. Gebouw S.V. 
Bvenburen, Tromplaan 86, 
9.30-15.00 uur. 
1:0597-592676/421497 
Zwolle, jubal, Geert Groot
estraat 1,10.00-15.00 uur. 
T: 038-4539140. 

26 januari: 
Diemen. Clubhuis De Schakel, 
Burg. Bickerstr. 46A, 10.00-
16.00 uur. T: 020-6942002. 

27 januari: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,19:00-22:00 
uur. T: 024-3584332. 
secretaris@noviopost.nl 

1 februari: 
Drachten. Fries Congrescen
trum, Oprijlaan 3,09.30-
16.00 uur. T: 050-5033926. 
Hendrik Ido Ambacht. San-
dino, Reeweg 79,12.00-16,00 
uur. T: 078-6814441. 

5 februari: 
Noordwijk Binnen. Dien
stencentrum De Wieken 
Wassenaarstestraat 5, vanaf 
13.30 uur. 

8 februari: 
Dronten. Kerkcentrum Open 
Hof, De Zuid 2, (t/o bussta
tion), 13.30-16.30 uur. 
T: 0321-318934. 
Hoofddorp. ANBO-Gebouw 
"De jeugd van Gisteren", 
Beemsterstraat 4,10.00-16.00 
uur. T: 06-54741761. 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13.00-16.30 uur. 
T: 033-4943220. 
deloupe(5)hccn et.nl 

15 februari: 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravellijn 55,10.00-
16.00 uur. T: 055-3558600. 
organisatieOemdejaarsbeurs.rl. 
www.eindejaarsbeurs.nl 
Roden. Noord 2014, Sport
centrum De Hullen, Ceintuur
baan Zuid 6,10.00-16.00 uur. 
info@wbevenementen.eu 
www.wbevenementen.eu 

16 februari: 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,10.00-16.00 
uur. T: 0184-415437. 

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

21 februari: 
Leiden. Het Gebouw, Aru-
baplein, 19.00-21.30 uur. 
T: 071-5611719 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 
2518 AD 's Gravenhage 
T: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag 10-17 uur, zaterdag, 
zondag en feestdagen 12-17 
uur. Gesloten op maandag, 
Koningsdag, 25 december en 
1 januari. Museumjaarkaart 
gratis. 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u - alleen op 
afspraak - origineel materiaal 
uit het depot postwaarden 
bestuderen en bezichtigen. 
Onderzoeksdagen 2014: 
(donderdag) 16 januari, 13 
februari. Als u materiaal wilt 
bestuderen, neem dan con
tact op met Monique Erkelens 
(T: 070-3307567). 
De museumbibliotheek is 
toegankelijk na telefonische 
afspraak: mevr. Spiekman 
(T: 070-3307570, 's morgens). 
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J. ALLARD: 
FOTOGRAAF EN FILATELIST 

FRANS W.B. VAN HUMALDA VAN EYSINGA 

Allard, telg uit een Geertruidenbergs 

patriciërsgeslacht had zich gevestigd in Kleef, 

Duitsland, net over de Nederlandse grens. 

Hij was fotograaf èn filatelist. 

Fotograaf 
Net over de Nederlandse grens, 
aan de Calcarer Strasse 163, Cleve 
(thans Kalkarer Strasse 163, Goch) 
had de Nederlander). Allard zijn 
Anstalt für photographischer) 
Optik. 
Hij bediende zich onder andere 
van het procédé photozinco
graphie dat hij toepaste voor de 
vervaardiging van prentbrief
kaarten. 
Dit verklaart mogelijk ook waarom 
hij zich in Duitsland had gevestigd 
(slechts 6 km over de grens bij 
Siebengewald). Duitsland was 
in die tijd een vooraanstaand 
producent van de vroege prent
briefkaarten. 

^^, 

686 

Zur gefl. Beachtung! 
Hillige, Ycreiafachtc 

PhotograpWeMaschlnen 
ffir Zeitvertreib, Nebeu
erwevb (urn seine Bricf
markensamralung zu be
reichern) iinrt zur Grün

dung einer Existenz. Jedermann 
kann sofort, ohne Vorkenntnisse, 
bei Tag oder bei Nacht wunder
schöne Photographien herstellen, 
schwarz oder iarbig bis zu Lebens
grosse. Alleinige Erfinder; [81 
■ ' l a r d , ojit. Anstalt, Cleve a.fih. 

Preisliste gratis und franko. 
Probcbilder geg. 25,60,75 od. 100Pf. 

in Briefmarken aller liänder. 

Einladung: 
zum Beitritt in den Allgemeinen 
Postwerthzeichen  Sammler  Verein 
„Ruud nra die Erde.*' Jahresbeitrag 
nur 2 Mk Aufnahmegebuhr 50 Pfg. 
l'eber 100 bessere Sammler. Grosse 
Tauscliverbindung. Marken und 
Ganzsachen getrennt. Vereinszei
tung etc. Auskunft ertheilt der 
Vorsitzeade [84 
O»oap Jeraiit Liegnilz, 

Louisenstrasse 1. 
Aß. I Kleine annonce van Allard m "Die 

Post" 

Ook voor Nederland maakte 
Allard prentbriefkaarten, onder 
andere van Oosterhout, en deze m 
opdracht voor uitgever |.M. Van 
Helvertvan der Bom. Dit staat ook 
op de betreffende kaarten ge
drukt, evenals "Photozmcograp
hie |. Allard, Kleef (Duitschland)". 

De scan van vroeger 
Een filatelist die tegenwoordig 
verzamelt en de verzameling keu
rig op bladen monteert al dan 
niet om tentoon te stellen maakt 
gebruik van de moderne midde
len die de computer biedt, zoals 
een tekstverwerker, maar vooral 
ook een scanner om daarmee een 
achterkant of een detail van het 

poststuk te kunnen laten zien op 
het blad. 
In een advertentie in 'Die Post' 
(afb.i) liep onze Allard ook 
filatelistal vooruit! 
Hij biedt aan: "Billige, vereinfach
te PhotographieMachinen für 
Zeitvertrieb, Nebenerwerb, (um 
seine Briefmarkensammlung zu 
bereichern) und zur Gründung 
einer Existenz.... Probebilder...in 
Briefmarken aller Länder." 
Het was duidelijk dat Allard niet 
alleen fotograaf was! 
Hij was natuurlijk zijn tijd ver 
vooruit om het gebruik van 
fotografische afbeeldingen in de 
verzameling te verwerken. 
Of hij hiermee toentertijd succes

BRIEFKAART 

Algemeene Posivereeniging (Union Postale Universelle) 

l.niil . ^iÄnt!*' MHir l i U I I I H V t " ' 

vol was, kon helaas met achter
haald worden. 
Dat 'Die Post' ook in Nederland 
gelezen werd en dat Allard in zijn 
geboorteland ook klanten had 
laat de briefkaart zien. (afb.2) 
In dit kaartschrijven wordt gere
fereerd aan de advertentie in 'Die 
Post'. 

Geertruidenberg 
Vader Norbert was een bekende 
figuur in Geertruidenberg. Eerst 
gemeenteraadslid en later ook 
wethouder. Hij overleed in 1899. 
Hij schreef zijn zoon in Kleef regel
matig, (afb. 3) 

Afb. 2 Briefkaart uit Rotterdam. 
Gedrukte afzender A. Knottenbelt 
C Co. ('eigenaar van de 
(Surinaamse) cultuurondernemmg 
Johannesburg). Dit was een 
koffieplantage 

0^/77-/'^.y.^/ y^^-^ Ju^^/:/?/y^ 

Afb. 3. Briefomslag 1897 met 
25c (2egewicht) van vader 

Allard in Geertruidenberg 
aan zoon in Kleef. 

^r>



Henri tie Beaniuoiii, 
Brusseischestraat 

J ^ ^ •^i^:^.^!^!^^^^::;^'!'^^ 

Aß 4 Kaartschnjven 1895 ^ari de firma Hemi de Beaumont Maastricht 

*r^y^^ ^^^ t^y^yfy^^^^ 
/ / / 

/ «̂ f̂  / ' 

J/..^ d^./Z/y. 
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/(ƒ!) e Aangetekende briefomslag met aangegeven waarde vanfsoo van Ceertruidenberg 
naar Cleve Metjoc enkelfrankermg kan de brief met juist gefrankeerd zijn zoals beschreven 

Merkwaardige zaak Filatelistisch maakwerk is in de regel overgefrankeerd 

J 

Afb s Aangetekende briefomslag met aangegeven waarde van f300 van Ceertruidenberg 
naar Cleve Port bedroeg li'Ac aantekenrecht en verzekering ieder loc Correct gefrankeerd 

met IOC en 22V1C 

Z?)'«» 
NBDRRIAKI), 

A^ 
r673 
1 ' ^ 

gram 

■> />rf^ */V~*^^^^ 

/ ^ . / , / , , / J r / , ^ ^  J^^^z, 7y/^.,^' 

Afb 7 Aangetekende briefomslag met aangegeven waarde van fsoo van Ceertruidenberg 
naarCleve Port bedroeg a'/ic aantekenrecht loc en verzekering 10c Correct gefrankeerd 

met iiVic iVic cijfer, isc en 25c, beide hangend haar 

|Ir / / ^ , „ ' 
■eT'C ^i'.Tr r*^^ 

/

Afb S Aangetekende briefomslag met aangegeven waarde van f300 van Ceertruidenberg 
naarCleve Port bedroeg i2'/ic aantekenrecht en verzekering ieder loc Correct gefrankeerd 

met aVic en 20c 

Inrichting 
Allard kocht onder andere 
Ijzerwaren in Maastricht In 1895 
krijgt hij een kaartschrijven van 
de firma Henri de Beaumont uit 
Maastricht Allard krijgt antwoord 
op de vraag welke Salamander
kachel geschikt is voor zijn ruimte 
van 70 m' (afb. 4) De eigenaar 
van deze metaalwarenfabriek, die 
ook metalen meubelen fabri
ceerde, overleed een jaar later op 
40jarige leeftijd 

Filatelie 
Dat Allard met alleen fotograaf 
was maar ook filatelist is inmid
dels bekend Zoals bij vele filate
listen IS ook hiervan een aardig 
archiefje bewaard gebleven 

Het bijzondere van dit archiefje, 
in vergelijking met vele andere 
archieven, is de grote verschei
denheid aan frankeringen en 
diensten En, niet dat we van 
maakwerk kunnen spreken Zeker, 
het IS filatelistische correspon
dentie, maar daarmee geen 
'maakwerk' 
Dit maakt dit archiefje ook zo leuk 
en verzamelwaardig Een aantal 
stukken worden toegelicht 
Vader Allard stuurde zoonlief 
regelmatig contanten via de post 
Zo werd op 8 maart 1895 een tsrief 
verstuurd met een verzekerde 
waarde van ƒ 300 (afb. 5) De 
brief IS correct gefrankeerd met 
22'/2cen)oc 
Het bedrag dat vader toestuurt 

wordt hoger Op 10 januari 1896 
een aangetekende brief met 
aangegeven waarde van ƒ500 De 
brief IS gefrankeerd met 50c han
gend haar Dit is wat merkwaar
dig, en er is aantoonbaar ergens 
een fout gemaakt Waar is lastig 
te achterhalen, maar merkwaar
dig is het wel Het roze aanteken
strookje vermeldt een gewicht 
van 29gr (tweede gewicht), maar 
ernaast staat geschreven so'/zgr 
(derde gewicht) In het eerste ge
val IS er 5c te weinig betaald, en is 
het tweede correct dan werd ly'/zc 
te weinig betaald Een vreemde 
zaak voor een brief die op het 
postkantoor werd aangeleverd 
(afb. 6) 
Een klem jaar later, op 20 februari 

1896 stuurt vader wederom een 
envelop met inhoud aan zoonlief, 
weer met ƒ500 Ook deze is cor
rect gefrankeerd, maar nu met 
2'/2C cijfer en hangend haar 15c en 
25c (afb. 7) 
Een paar maanden later, op 22 mei 
1896, volgt er weer een envelop 
met inhoud nu weer ƒ 300 Het ta
rief IS onveranderd sedert de ƒ300 
brief uit 1895, maar de frankering 
IS nu anders i2'/2cen20c (afb. 8) 
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DE POST UIT DE VOORAAALIGE 
FREIE STADT DANZIG 

(1.10.1939  eind maart 19^5) 
TON HULKENBERG 

De afscheidsserie 
Op 1 oktober 1939 eindigde de 
frankeergeldigheid van de post
waarden van de voormalige 'Freie 
Stadt Danzig' De op dezelfde 
datum benoemde Reichspostdi
rektion Danzig voerde toen de 
postale tarieven van het Duitse 
Rijk m en daarmee ook de Reichs
mark Door deze invoering waren 
nu ook postwaarden m mark 
en pfennig nodig Vanwege de 
financiële constructie van de Dan
ziger post wilde men pas in 1940 

Het tijdperk kenmerkt zich door de uitgifte 
van de Abschiedsserie, de introductie van 

de Postgebietsleitzahlen, censuur, veldpost, 
noodstempels en de ondergang van de stad in 1945. 

postwaarden van het Duitse Rijk 
betrekken Om de periode van 
oktober tot en met december 1939 
te kunnen overbruggen besloot 
de toenmalige Landespostdi

I "JI 

'FS»i 
aß I Kaart van IS II1939 uit Zoppot naar Tallinn Estland Vanaf 1101939 naar het bui 
tenland 15 pfennig Een zeldzame enkelfrankering Let op het aangepaste Zoppot stem 

pel De kaart passeerde het censuurbureau m Konigsberg/Pr waar het zeldzamere 
type Von der Wehrmacht werd afgeslagen (Riemer) 

rektion Danzig een zogenoemde 
afscheidsserie uit te geven die 
het postale verbruik tot 1 januari 
1940 kon dekken Als gevolg van 
dit besluit was het dan ook niet 
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toegestaan om Duitse postwaar
den alleen of in combinatie met 
de afscheidsserie te gebruiken 
Die zegels en briefkaarten waren 
hier gewoon niet geldig voor 
frankermg Dit werd door het 
publiek en de postbeambten vaak 
met begrepen Men was toch een 
deel van Duitsland geworden' 
Voor deze afscheidsserie ge
bruikte de post de overgebleven 
waarden van de Freie Stadt 
Danzig' (FSD) aangevuld met 
enkele inderhaast bijgedrukte 

in den 

Danziger Nahraiand 
s.Hd.dea Herrn Or.Werner 

\2^v'\2 

Sanigrubg 31, 

afb 2 Aangetekende brief van 30101939 uit Praust naar Danzig Aangepast stempel van hei 
bijkantoor Praust 2 Zeer zeldzaam stempel nog met 12 uur ti/d Na verwijdering Freie Stadt 
IS stempel na i maand teruggetrokken en is datumbrug vervangen door een met 24 uur tijd 
Let op stempel wel aangepast de R strookjes niet Interlokaal brief 12 * R30 42 pfennig 

Ä e r n t Jbcutf(^Ia»t> f c n n e n ' 
" ~ woowwxwx '— Poftfatte 

■^x 

An W2fi?^**«^?9 
die ob«rT)ostlfas«aj^j^. 

niarMenoerfanö 
emgeflclit 

Reïdispo/löfteMion 

3traf< OiHHiiiipn «A<lt» t ^f*«rt t »»fr D»(K# <«f**it» 

afb 3 Teruggestuurde kaart met verwijsstempel dat geen zegels meer worden verstuurd 
Tevens een stempel dat verwijst naar de Versandstelle fur Sammlermarken in Berlijn 

über äfn Dai f i t "u c 01 r z t i en 

lame 

tackz hl itt 
Buchstaben; 

T Sonöertuarlcen 
J Dienstmerken 

" T ^onderpost

veüJnc in^ e i 
OD erv^n rtp K ine ^t l^ r *, Eic t i g t wer' 

ei 
eu ■^E t̂ieri tiden na.r ge .̂" Vorlag" d ieses 

uswsisQS ausgolnnclt j t i t bind i.nnexl al'h einer 
oche voji 1 Ans^a^etns i bzu lo l en andernfa l la 

e r t f a l l t der An^pruc D''« /"bgöbs d T trlcen wird 
durch Abcuruuic ULJ iQ^t.cöteapecS {^liclcseite) be
scheiniÈ,t 

■ t̂ii gernfcdii Auflt.G=.n vor Sonaemarken 
kann aie S u t s l l u n t beatir^^nkt / e r äen 

Mach da 20 Ausgabt, von SonairTiarken k^nn dr" 
Artrng se^ai „hlai^ e ine r Gebul r von 1 '̂ J. e r n ^ ' 
e r t Verden , 

~ei Verlus t oder Di£bjraach.j.icher SenutzunÄ' de 
Ausweises wird kein E i s  t i ; g e l e i s t e t U . 

afb 4 Sonderausweis voor het mogen kopen van bijzondere zegels aan het postkantoor 
Stempel Zoppot n van ii 81943 De kosten van zo n Ausweis bedroegen i RM Rechtsonder het 

dienstzegel van het postkantoor van Zoppot 
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a/J>. s Aangetekende brief van de 2. gewichtsklasse van 13.11.1s44 uitZoppot naar Tubin
gen. Let op het provisorische aantekenstrookje. Stempel Zoppot n met PLZ5a (vergeli/k 

met afb.4). Interlokaal: brief 2x12 + R. 30=54 pfennig. 

Paul Rosenberg 
. Dan i l ge r Ver lagsGe« m b H 

f jr Buchhandlung und Verlag 

I ^ C|B ai n z i 8» LanggQsse 4 0 

,  . i l l i% flAM^^'Mf 1^
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afb. 6 Veldpostkaart van 20.5.1944 uit Danzig naar Oldenburg. Stempel500 Jahre 
Krantor a. Veldpost was kostenloos. 

M 5 « 3 

■ f̂AOt w 
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SCHWffBSEHMOOllEffla 
heitenQicht Rheuma 

u. Frauenleiden 

Kurund Heilbad 
Gft*e fporüicheund gerelirdioWiche 

Veranitaltungen 
WaldoperRichard Wagnetfeftfpiete 

ReKhs^idiUge feftfpieirtatte 
Endejuli/Anbng Auguft 

KapnoRouletteBakkarat 
Dos gonzejahrgeoffnet 

Modernes Warmbad 

Äie ikyTisahe Vernioherunf;s
/ .^ I kajüner, 

' ( ^ 

3.VersichErj,i:äSs'r;rf! 

M ü n c h e n . 

ffi3liop«obatr.48 

«ƒ6. « Brief met roodfrankering van 10 51944 uit Zoppot naar München. Let op 
het Inschrift Freie Stadt Danzig dat in 1940 nog steeds voorkomt m het stempel. 

Interlokale brief 12 pfennig. 

aß. 7 Brief van 13111944 uit Danzig naar Leipzig Maschinestempel met propaganda
tekst Jagdflieger das Gebot der Stunde Zeldzaam stempel met PLZ5a. Tussen 6.11 en 

2.12.1944 maar5 dagen ingezet. Interlokaal 12 pfennig. 

waarden en een zegel (30 Pfg. op 
Hakenkruispapier) die al klaar lag 
om uitgegeven te worden. Al deze 
zegels zijn in een keer overdrukt 
met "Deutsches Reich" en een 
waardeaanduiding in Pfennigen 
en marken (afb. 1 en 2). Ook 
zagen twee briefkaarten met de
zelfde opdruk met waarden van 5 
en 6 pfennig het licht. 
Het vele maakwerk met Duitse 
postwaarden is door veel postbe
ambten gedoogd maar zeker niet 
door allen. Regelmatig hebben we 
gezien dat zulke zegels met blauw 
krijt afgeschermd werden, niet 
gestempeld en dat strafport bij 
de geadresseerde geheven moest 
worden. De niet gestempelde 
postwaarden zijn vaak nachträg
lich achteraf bij aankomst op de 
bestemming vernietigd en er is 
geen strafport geheven. 
Een uitzondering was er voor de 
beide Duitse zegels Danzig ist 
Deutsch. Deze zegels, uitgegeven 
op 18 september, waren volgens 
de Duitse Verfügung 418/1939 ook 
in de voormalige 'Freie Stadt Dan
zig' aan de loketten verkrijgbaar 
en te gebruiken. 
In Duitsland zelf bleef de uitgifte 
van de afscheidsserie natuurlijk 

niet onbemerkt. Maar de serie en 
de twee briefkaarten waren daar 
niet te koop. Op zich een curieus 
gebeuren dat in klein deel van 
Duitsland zegels in omloop waren 
die verder nergens te krijgen 
waren en alleen vanuit dat gebied 
verzonden frankeergeldigheid 
hadden. De Danziger post werd 
dan ook overspoeld met aanvra
gen voor deze postwaarden. Hier
aan kon echter geen gehoor wor
den gegeven (afb. 3). Uiteindelijk 
besloot de postdirectie Danzig, in 
overleg met de Duitse post, dat 
de zegels vanaf 22 oktober ook in 
de rest van het Duitse Rijk geldig 
waren; bovendien waren ze vanaf 
november verkrijgbaar via het 
fijatelistische loket van het hoofd
postkantoor in Berlijn. Maar voor 
een Danzigverzamelaar tellen 
natuurlijk slechts afstempel Ingen 
uit het gebied zelf. De serie en de 
briefkaarten bleven tot 1 januari 
1941 geldig voor frankering. 

De nieuwe postwaarden 
De Duitse postwaarden waren 
pas per 1 januari 1940 algemeen 
verkrijgbaar en toen vanuit de 
voormalige Freistaat frankeergel
dig. Zoals boven al gesteld, werd 

het gebruik ervan tussen oktober 
en december 1939 veelal getole
reerd. Opvallend is het veelvuldig 
gebruik van Duitse briefkaarten 
vanaf eind november 1939. Waar
schijnlijk is hier niet alleen sprake 
van het dulden van ongeldige 
postwaardestukken maar was er 
misschien ook sprake van dat de 
opdrukkaarten niet meer voor
handen waren zodat er noodge
dwongen kaarten bij de Duitse 
Post besteld zijn. Net als elders 
zijn correct gefrankeerde brieven 
met toesiagzegels en afgestem
peld in de vroegere FSD moeilijk 
te vinden. Dit geldt vooral voor 
de postwaardestukken. Kaarten 
voor het Kameradschaftsblock 
der Deutschen Reichspost of voor 
het Europäische Postkongreß 
heeft de auteur nog nooit met 
Danzigstempels gezien. Ook van 
de Hitlerkopkaarten met propa
gandatekst linksonder zijn mij 
slechts Fast/Kohienklau/Verderbt 
m Der Führer kennt nur Sorgen 
enz. met Danzigstempels bekend. 
Een verklaring kan zijn dat niet 
alle kaarten overal naar toege
stuurd zijn. Bij bestelling kreeg 
een kantoor wat op dat moment 
voorradig was. 

Als gevolg van de totale Krieg
seinsatz wordt het filatelistische 
loket in Berlijn per 30 januari 1943 
gesloten en moet iedereen die 
nog postwaarden voor zijn verza
meling wil hebben, deze via een 
Sonderausweis bij zijn plaatselijke 
postkantoor bestellen en binnen 
twee weken afhalen (afb. 4). 

Stempelontwikkeling 
De al in september ingezette aan
passing van de dorpsstempels, 
de verwijdering van 'Freie Stadt', 
heeft zo tussen t8 en 25 november 
1939 zijn beslag gekregen. 
Met de Verfügung \i^l\')iii^ 
worden de zogenoemde Postge
bietsleitzahlen (PLZ) ingevoerd. 
Duitsland wordt opgedeeld in 
PLZgebieden. Dit is nodig omdat 
de postbeambten langzamer
hand allen in actieve dienst zijn 
opgeroepen en hun vervangers, 
meestal vrouwen, niet over de 
nodige topografische kennis 
beschikken om de post goed 
te sorteren. De toevoeging van 
deze postcodevoorloper wordt 
verplicht gesteld voor zowel het 
adres van de ontvanger als bij 
het opgegeven afzenderadres. 
De Gau DanzigWestpruisen 

m 
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Der Führer kennt nur Kampf, 
Arbelt und Sarge 

War wotfen ihm den Tel! abnahmen 
Den wir ihm abnehmen können 
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afh 9 Gecensureerde brief met roodfrankering van 21101941 uit Danzig naar Den 
Haag In dit stempel zien we het nieuwe waardestempel met adelaar Brief naar 

het buitenland 2S pfennig 

afh 10 Gecensureerde briefkaart van y 71944 uit Danzig naar Brussel Links stempel van 
Danzig 7 a voor censuur Twee censuurstempels en handschrift notities In hetzelfde uur is de 

kaart nog gestempeld en voor bezorging vrijgegeven 

ift,^> 

,)i^r'r^ '^ "^/zïs^ct /^^i^ ^^ i;*«̂ ^V4. 
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Hellmath G. Meyer 
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aß II Brief van 16 ns40 uit Zoppot naar Temuco Chili De brief ging over Italië met de LATI 
naar ZuidAmerika Aangepast stempel van Zoppot i Brief naar het buitenland brief 2S * Lp 

naar Chili 150A gram (vanaf 111941) 175 pfennig 

afb 12 Gecensureerde expresse brief van 25 81944 uit Zoppot met luchtpost naar Helsinki 
Finland Stempel Zoppot d van 2 3 uur voor censuur en Zoppot n van 16 uur na censuur Het 

violette stempel rechts IS Finse censuur Vanaf 141942 brief naar SF 12 * expresserecht 40 *■ Lp 
Europees buitenland 10 = 62 pfennig De brief is vermoedelijk met een van de laatste vluchten 

van de Lufthansa naar Finland gegaan Postverbindingen met Finland werden officieel op 
29 91944 beëindigd maar de Duitsers moesten Finland al veel eerder verlaten 

waartoe ook de vroegere 'Freie 
Stadt Danzig' nu behoort, krijgt 
nummer 5a Dit getal wordt ook 
m de poststempels gemonteerd 
Het zijn vooral de stempels uit 
de stad Danzig en twee stempels 
uit Zoppot (afb. 5) die hiervoor 
in aanmerking komen De grote 
voorstad Langfuhr heeft geen 
enkel stempel met de toevoeging 
5a Dorpsstempels komen er 
blijkbaar met voor m aanmerking 
Maar in december 1944 komen 
toch enkele dorpsstempels met 5a 
in gebruik Door de late invoering 
van het getal 5a in de bestaande 
stempels zijn stempels met deze 
toevoeging zeldzaam In alle 
gevallen zeldzamer dan voor de 
aanpassing De vroegst bekende 
aanpassing is het stempel Danzig 
5 n van 3 10 1944 Toch is met deze 
aanpassing het gebruik van dit 
stempel maar een maand bekend 
Opvallend is het fanatisme dat 
aan de dag wordt gelegd bij 
de aanpassing naar de PLZ
dagtekenstempels Alsof er geen 
grotere zorgen en bedreigingen 
zijn Veel Danziger stempels met 
5a Zijn eerst bekend van rond 

111945 De Russen staan dan vlak 
voor de grens van OostPruisen 
Tussen 1940 en 1942 zien zes 
bijzondere stempels ter gelegen
heid van de Tag der Briefmarke 
het licht Vier hiervan uit 1941 
verheerlijken de lye/irmac/jt Ver
der zijn er nog twee stempels ter 
gelegenheid van de 6 en 7 WHW
R.eichsStrassensamtung en uit 
Zoppot IS er een stempel vanwege 
de / Briefmarkenausstellung 
In november 1943 verschijnen de 
\a.aisXeSor)derstempels Het is een 
serie van vier gelijke stempels 
en twee handrolstempels ter 
gelegenheid van het feit dat de 
Krantor, het symbool van de stad 
Danzig, vijfhonderd jaar bestaat 
(afb. 6) Deze stempels zijn dan, 
tot de val van de stad m maart 
1945, algemeen in gebruik 
Circa vijftig verschillende recla
memaschinestempels zien we in 
de stad Danzig, vele met diverse 
dagtekenstempelkoppen Postge
bietleitzahlen zijn m deze stem
pelkoppen maar mondjesmaat 
ingevoerd en daarom moeilijk te 
vinden Ook in DanzigLangfuhr 
komen nu stempelmachines m 

gebruik Tien verschillende mo
tieven zijn te verzamelen Net als 
vroeger blijven ook de machine
stempels van Zoppot in gebruik 
Hier zijn het vijftien verschillende 
teksten Het merendeel van deze 
reclames zijn propagandaspreu
ken of eigen postreclame Som
mige van deze stempels zijn erg 
schaars (afb. 7) 
BIJ de roodfrankeringen zien we 
minder fanatisme ten aanzien 
van het verwijderen van de tekst 
"Freie Stadt Danzig" Het gaat 
hier tenslotte om machines in 
particulier bezit (afb. 8) Vanaf 
1940 worden nieuwe machines 
met een nieuw waardestempel 
uitgerust Het waardestempel is 
een rechtopstaande rechthoek 
met een adelaar en het inschrift 
"Deutsches Reich" (afb. 9) 
Nadat m 1940 deAuslandsstelle 
van kantoor Danzig 6 m een filiaal 
van het hoofdpostkantoor Danzig 
1 IS omgezet, krijgt Danzig er eind 
1944 nog een zevende postkan
toor bij Danzig 7 Slechts twee 
stempels heeft dit kantoor gehad 
en ze zijn zeer moeilijk te vinden 
(afb. 10) 

Tarieven 
Nu het gebied van de voormalige 
'Freie Stadt Danzig' was overge
gaan in die van het Duitse Rijk, 
werd met ingang van 110 1939 het 
Duitse posttarief ingevoerd 
De Duitse posttarieven van 1 de
cember 1933 zijn tot de ineenstor
ting van het Derde Rijkonveran 
derd gebleven Een interlokale 
brief kostte 12 en een kaart 6 pfen
nig Lokale post kostte 8 respectie
velijk 5 pfennig Brieven naar het 
buitenland kostten 25 en kaarten 
15 pfennig Na het Postcongres 
van Wenen m 1942 veranderden 
de tarieven naar de bezette ge
bieden In het algemeen gold nu 
het Duitse binnenlandse tarief ook 
naar deze landen 

Luchtpost 
Met het uitbreken van de oorlog 
stopten de Duitsers en Fransen 
met hun luchtpostverbindingen 
naar Noord en ZuidAmerika De 
route naar ZuidAmerika werd 
overgenomen door de Italianen 
(LATI) (afb. 11) Post versturen 
met de Clippers van Pan Am was 
al vanaf de tweede helft van de 
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afb. 13 Veldpostkaart van 10 S-1940 van Danzig naar Lemgo Het stempel is ontstaan door de 
letters dzg te kappen waardoor er nu Feldpost III staat afb. lit Veldpostbrief van 20111944 uit Danzig naar Berlijn Het stempel is ontstaan door 

naast het al eerder verwijderde dzg nu ook nog het Romeinse cijfer II te verwijderen 

afb. 15 Aangetekende en gecensureerde brief van 3111944 uit Danzig naar Rot
terdam De afzender is een vrijwilliger die in Duitsland werkte anders had hij geen 
R-brief kunnen versturen. Behalve een sluitstrook, censuurstempels en handschrift 
notities IS ook de typische blauwe veeg van de controle op onzichtbare inkt te zien. 

Vanaf 1.1.1942 brief 12 * R30 = 42 pfennig. 

jaren dertig mogelijk. De toestel
len vlogen vanaf Marseille. Door 
de oorlog verlegde Pan Am zijn 
aanvlieghaven naar Lissabon. 
Duitse post kon met mee omdat 
het land geen contract had met 
deze luchtvaartmaatschappij. 
Pas op 11.10.1939 ondertekende 
Duitsland een contract met Pan 
Am. Na de oorlogsverklaring van 
Duitsland op 11.12.1941 aan de Ver
enigde Staten was ook deze route 
afgesloten. Wel bleef het mogelijk 
om via deze route krijgsgevange-
nenpost naar Amerika te sturen. 
Toen Brazilië op 28.12.1941 Italië de 
oorlog verklaarde, moesten ook de 
Italianen stoppen met hun Ameri-
kavluchten. Hiermee werd het voor 
Duitsland onmogelijk nog post 
naar Amerika te versturen zonder 
dat de Engelse censor meekeek of 
zelfs post in beslag nam. 
Voor de binnenlandse luchtpost 
stond het uitgebreide netwerk 
van de Lufthansa ter beschik
king. Zij vloog ook op het niet 
vijandelijke en neutrale Europa. 
De luchtposttoeslag bedroeg 5 
pfennig per 20 gram en naar het 
Europese buitenland 10 pfennig 
per 20 gram (afb. 12). 

Veldpost en censuur 
Voor de oorlog al had de Lar)-
despostdirektion Danzig een 
bestelling voor vijf veldpoststem
pels gedaan. Hieruit blijkt dat de 
Danziger Post al lang van te voren 
wist wat er allemaal stond te ge
beuren. Deze stempels weken flink 

af van de in Duitsland bekende 
veldpoststempels. Hier waren 
zogenoemde kortebalkstempels 
direct na het uitbreken van de 
oorlog in gebruik genomen. Langs 
de bovenrand stond het woord 
"Feldpost", langs de onderrand 
een Romeins cijfer I tot en met V 
met rechts daarvan de letters dzg. 
Deze stempels zijn meermalen 
aangepast. Als eerste verdwenen 
de letters dzg, te veel herkenning 
(afb. 13). Daarna verdwenen de 
Romeinse cijfers (afb. 14) en van 
sommige stempels is als laatste 
optie ook het woord 'Feldpost' 
gekapt. Deze stempels zijn uit 
elkaar te houden door middel 
van een verschil in de letters van 
het woord 'Feldpost'. Sommige 
van deze stempels zijn tot in 1945 
gebruikt. De stempels komen 
uitsluitend voor in combinatie met 
een briefstempel van een militaire 
eenheid. Veldpostbrieven richting 
front, opgegeven aan de postkan
toren, werden van een gewoon 
dagtekeningstempel voorzien. 
Binnenlands postverkeer censu
reerde men m de regel niet. Post 
naar het buitenland wel. Brieven 
werden geopend en met een 
speciale vloeistof bestreken om 
eventueel onzichtbare inkt aan 
te tonen (afb. 15). Op brieven 
naar het buitenland komen dan 
ook allerhande censuurstempels 
en notities voor. Ook was het 
gebruikelijk om brieven geopend 
en zonder opgeplakte zegels aan 
het loket aan te bieden. Brieven 

' / ^ 4 . 

aß. 16 Gecensureerde briefkaart van 22 S1944 uit Danzig-Oliva naar Lmkoping Zweden. Het 
Imker stempel is ingang voor censuur De censuur was binnen het inleveringsuur voltooid. 

hoefden dan met geopend en 
weer gesloten te worden en de 
postbeambte plakte de beno
digde zegels op de brief. Hierdoor 
kon men niet iets onder de zegels 
verstoppen of schrijven. Deze 
procedure is op de kantoren soms 
goed te zien. De aangeboden 
brief krijgt een mgangsstempel 

voor censuur en vervolgens ziet 
men dat de brieven gecensureerd 
zijn en de zegels meestal binnen 
het uur of een uur later zijn afge
stempeld (afb. 16). 

Literatuurlijst volgt bij deel 2. 

(Wordt vervolgd) 

Nu te koop: Cd-rom 'Filatelie 
TSargang 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. 



DE POSTZEGELCODE 
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Verzamelaar 
Laat ik eerst eens proberen te 
beschrijven wat wij filatelisten als 
'een verzamelaar' ijeschouwen. 
Dit is iemand die uit liefhebberij 
probeert van een bepaald land 
of over een bepaald onderwerp 
'alles' te pakken te krijgen wat 
op de markt is. Die 'markt' kan 
dan zijn een postzegelwinkel, een 
beurs, een veiling, internet of een 
collega verzamelaar. 
De meeste verzamelaars die niet 
uitsluitend 'hoofdnummers' uit 
de catalogus verzamelen zullen 
in de regel globaal weten wat ze 
zoeken, wat ze (willen) verza
melen, en wat er op de markt is. 
Maar juist het verrassingselement 
van het vinden van iets dat in de 
verzameling past maar wat niet 
bekend was dat het bestaat, geeft 
een kick aan de verzamelaar. 
Dit moedigt aan om verder te 
verzamelen en eventueel verder 
te specialiseren. Maar ook wat 
bekend is maar tot op heden nog 
niet werd verworven is interes
sant: iets om naar uit te kijken. En 
dan wellicht de 'aha Erlebnis' op 
een beurs! Iets vinden waarvan je 
het bestaan 'uit een boekje kent' 

> 
o 

RENE HILLESUM 

Alvorens u met bloemen of fruitmand richting de 

redactieburelen komt, is het wellicht aardig dit eens 

te lezen. Het gaat namelijk helemaal goed 

met mij en en toch probeer ik u uit te leggen dat 

de Postzegelcode best verzamelwaardig is! 

maar nog niet in 'het wild' bent 
tegengekomen. 

Moderne technieken 
Vele zichzelf filatelist noemende 
verzamelaars gruwelen bij het 
zien van de nieuwe technieken die 
de postbedrijven invoeren. Het 
geluid dat dit het einde is van de 
postzegel en het postzegelver
zamelen klinkt af en toe luid. De 
filatelist ziet de bekende 'beren' op 
de weg en denkt dat het 'einde der 
postzegeldagen' nabij is. 
Het is echter niet nodig het zo 
somber in te zien. Dat riep de 
filatelist ook toen 'Port Betaald' 
werd ingevoerd en dan moeten we 
terug tot ver in de vorige eeuw! 
En laten er nu juist door dat 'Port 
Betaald' interessante stukken op 

de markt gekomen zijn waar we 
veel geld voor neertellen en die 
gefrankeerd met postzegel weinig 
voorkomen? luist ja, de poststuk
ken met verbroken verbinding ten 
tijde van de Watersnood in 1953, 
dikwijls dus zonder postzegel. En 
dan hebben we het vaak zelfs niet 
eens over een 'Port Betaald' stem
pel, maar een briefomslag waarop 
tezamen met het afzenderadres
'Port Betaald' gedrukt is. (afb. 1) 

Postzegelcode 
Een van de laatst gelanceerde 
moderne technieken is de zoge
noemde Postzegelcode. Deze werd 
op 23 mei 2013 gelanceerd door 
PostNL op een congres in Amster
dam. Geen postcongres of zo, maar 
een congres waar het beste nieuwe 

2 7 1 4 S 3 
H.van Ungofaad 
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Wat Is de Postzegelcode? 

O 

De Postzogelcode is een code van 9 karakters (combpnatie van cijfere en letters) waarnnee u bnevcn en kaarten (tot 20 
Sjrwn) binnen Nederland Kunt versturen U schnjfl de code op de plek waar u nonnaat een postzegel zou plakken Een 
postzegel ts dan dus met meer nodig 

Voordelen 

■ altod en overal m Nederland beschikbaar 

■ met meer in de nj by het postkantoor 

> gemakkelijk te bestellen via mobiei 

Onze sorteermachines herkennen de Postzegelcodes De Postzegelcode moet een code rijn die 

■ ongineel van PostNL afkomstig is 

■ betaald IS 

• niet eertier gebankt is 

■ binnen 5 dagen is gefo^l ra aankoop 

mm "«M 

O 

innovatieve snufje werd gepresen
teerd. 
Het lijkt erop dat PostNL de Post
zegelcode speciaal heeft (laten) 
ontwikkelen om hiermee te trach
ten een prijs in de wacht te slepen, 
hetgeen overigens niet gelukt is. 
Al op 5 september 2012 is de app 
namelijk al aangekondigd op 
een site van PostNL'. Ook wordt 
hier vermeld: De Postzegelcode is 
aangemeld voor de "prestigieuze 
Accenture Innovation Award". 
Daar werd nog vermeld dat de app 
eind 2012 gelanceerd zou worden. 
En, dat is niet onbelangrijk, dat 
men zowel met een app de code 
kan kopen als met een sms. Dat 
laatste is echter niet het geval. 
(afb. 2+3+4) 

De techniek 
De app (een klein programmaatje 
voor de smartplione is gratis te 
downloaden voor de systemen 
Android en iPhone. Overigens is er 
geen aparte app voor de postze
gelcode, maar is deze ingebouwd 
in de algemene app van PostNL. 
Grote kans dus dat u hem al op de 
smartplione heeft geïnstalleerd! 
De app werd ontwikkeld door het 

^ 3 Wat kost een Postzegelcode? 

A Een Postzegelcode kost 81 cent. 

^ % Hoe schrijf Ik de Postzegelcode op? 

Waarvoor is de Postzegelcode te 
gebruiken? 

De Postzegelcode is te gebruiken voor 
het verzenden van bneven en kaarten 
binnen Nederland  tot 20 gram (Zelfde 
als de Nederland 1 postzegels) De 
Postzegelcode kan niet gebruikt 
worden op post naar het buitenland, 
voor pakketten of brieven zwaarder 
dan 20 gram. Er is slechts 1 
Postzegelcode per brief/kaart 
toegestaan. 

Ik ben de Postzegelcode vergeten 
op te schrïjven.en nu? 
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bedrijf OneShoe bv uit Utrecht. 
Middels een hele hoop hande
lingen! (en niet één zoals PostNL 
wil doen geloven) kan er een 
code gekocht worden. Deze code 
bestaat uit een combinatie van 
cijfers en letters, en wordt door de 
verzender zelf in drie rijtjes van 
drie rechtsboven op het poststuk 
geschreven. 

De handelingen 
Zoals gezegd PostNL geeft aan op 
de site: "met één druk op de knop 
ontvang je je postzegelcode". 
Uiteindelijk ontvang je inderdaad 
'met één druk op de knop' de 
code, maar daaraan voorafgaand 
zijn er al vele stappen gezet. Ik 
loop ze even met u door. Ik ga er 
gemakshalve maar vanuit dat u de 
app van PostNL al op de smart
phone heeft geïnstalleerd. Stap i: 
app openen; Stap 2: tab Postze
gelcode aanklikken; Stap 3: uw 
mobiele nummer intoetsen 
(afb. 5); stap 4: deze verzenden; 
stap 5 bericht openen; stap 6: code 
uit bericht in app plaatsen; stap 7: 
deze verzenden; stap 8: rekening
nummer intoetsen (Er is nog geen 
voorziening opgenomen om een 
IBAN nummer te gebruiken) (afb. 
6); stap 9: verzenden; stap 10: 
scherm met aankoopbedrag; stap 
11: akkoord geven om te betalen; 
stap 12: de code verschijnt en kan 
worden overgenomen; stap 13: 
code op poststuk schrijven. 
Hier wordt je niet vrolijk van! Als je 
dan ook nog de voorwaarden wilt 
lezen altijd verstandig natuurlijk 
indien je een betaling moet doen
dan ben je heel wat tijd kwijt. 

Partners 
Zoals gezegd, de app is ontwikkeld 
door OneShoe bv, en de incasso 
wordt uitgevoerd door het Bredase 
bedrijf Microincasso (die op haar 
beurt meldt dat het "beursgeno
teerde postorderbedrijf PostNL" 
haar partner is). Als zakenpartner 
voor de gebruiker van de Postze
gelcode wordt evenwel vermeld 
dat dit PostNL is. Dit blijkt ook uit 
de factuur, (afb. 7) 

De telefoonnummers worden niet 
opgeslagen zo heet het. Letterlijk 
staat er in de app: "We gebruiken 
uw telefoonnummer alleen voor 
deze verificatie. We slaan uw num
mer niet..." Deze stelling is onjuist, 
en dat is een kwalijke zaak. 
In verband met technische 
problemen in het begin had Ik 
contact met het bedrijf Microin
casso. Op dat moment had er nog 
geen transactie plaats gevonden, 
omdat het niet werkte. 
Kortom, er was in ieder geval nog 
helemaal geen verbintenis tot 
stand gekomen! Toch wist men 
mij aan de telefoon te melden dat 
ik 5x met mijn telefoonnummer 
geprobeerd had een transactie tot 
stand te brengen. Mijn telefoon
nummer stond dus gewoon in 
het systeem van Microincasso 
genoteerd. 

Waarom de Postzegelcode en 
wat kost het? 
De Postzegelcode wordt duidelijk 
als gemaksproduct verkocht: altijd 
een postzegel 'bij de hand' en je 
hoeft geen rekening te houden 
met sluitingstijden van een ver
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koopbalie. 
Eigenlijk een beetje vreemd, 
want de brievenbus wordt eerder 
gelicht dan dat de nabijgele
gen supermarkt die postzegels 
verkoopt open is. Wie toch geen 
supermarkt met postzegelverkoop 
treft, maar wel een brievenbus en 
geen postzegel in huis heeft en die 
vervolgens een dure Postzegel
code koopt om die brief nog net 
mee te laten gaan, komt bedrogen 
uit. Poststukken met een Post

zegelcode lopen minimaal 1 dag 
vertraging op. Bij uitzondering 
1 op de 50 gevallen blijkt uit de 
steekproef komt het poststuk wel 
de volgende dag aan. 
Een dure grap dus. Er moet voor 
de postzegelcode 21 cent extra 
betaald worden, bovenop de prijs 
van de frankering van momenteel 
€ 0,60. Voor dit vorstelijke bedrag 
krijgt u dus nog slechte service 
ook: een te late bezorging. 

Altijd een postzegel bij de hand 
Bestel hier een Postzegelcode die u direct kunt 
gebruiken voor het frankeren van uw brief of 
kaart. 
Voor zendingen binnen Nederland tot 20 gram. 

1 Betaal met Microincasso" 

2 Ontvang Postzegelcode 

3 Schrijf op envelop of kaart 

Verificatie telefoonnummer 

®l 
U ontvangt een sms met een verificatiecode op 
uw telefoonnummer. 

Deze SlvIS is gratis. We gebruiken uw 
telefoonnummer alleen voor deze verificatie We 
slaan uw nummer met op en delen uw nummer 
verder niet met anderen zonder uw toestemming. 

; 
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Rekeningnummer 
Vul hier uw rekeningnummer in, zodat we 
eenmalig € 0,75 van uw rekening kunnen 
afschrijven. 

I 
□ Ik wil in de toekomst nog gemakkelijker met 
Microincasso kunnen betalen bij PostNL en 
andere organisaties waarbij ik Microincasso 
toestemming geef om mijn telefoonnummer en 
rekeningnummer te onthouden voor toekomstige 
aankopen. 

We incasseren eenmalig een bedrag van uw 
rekening. Uw rekeningnummer wordt over een 
beveiligde verbinding verzonden en wordt met 
gedeeld met anderen zonder uw toestemming 
Meer over Microincasso 
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Frankering gecontroleerd 
Die late bezorging komt door het 
systeem van behandelen. Een 
Postzegelcode wordt niet als gel
dige frankering herkend, dus de 
sorteermachine gooit dat poststuk 
er uit. Alvorens nu het poststuk 
verder te behandelen, moet eerst 
handmatig gecontroleerd worden 
of er op de juiste manier gefran
keerd werd. 
Er komt dan (opgespoten of een 
sticker) de mededeling op te staan 
'frankering gecontroleerd'. Dat 
gebeurt bij ruim de helft van de 
poststukken uit de steekproef. De 
rest is wel door de machine er uit 
gegooid, ook gecontroleerd, maar 
niet met de aanduiding er op. 
(afb. 8+9) 

Sosma proef 
Na het lezen van een Twitterbericht 
van Mirjam de Groot (Online Marke
ting & Mobile Manager bij de afde
ling Online van PostNL') op 10 juni, 
werd mijn belangstelling gewekt 
om een steekproef te houden. 
Ze prijst de Postzegelcode aan In 
haar bericht en krijgt antwoord 
met vraag van Ivo Temmink 
(Consultant Analytics bij Cendris, 
onderdeel van PostNL). 
"Best mooie flppl Enne, we voor
zien geen levendige handel in die 
codes, he, dat is getackeld toch..." 
Het antwoord van Mirjam de Groot 
is kort maar krachtig: "Sosma 
proof", (afb.io) 
In vier maanden tijd zo'n 50 
poststukken verzonden met zowel 
gekochte codes, codes uit voor
beelden van documentatiemate
riaal als zelf verzonnen codes. Het 
maakte geen verschil. Alles werd 
zonder port bezorgd. 

Vele eisen 
Er zijn nogal wat controlepunten 
die nagelopen dienen te worden 
alvorens een gebruikte code goed 
te keuren. 
De code kan uitsluitend gebruikt 
worden voor een brief (of kaart) tot 

FRANKER1N6 
GECOKTROLEEHO 
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maximaal 20 gram, en alleen in het 
binnenlands verkeer. 
De code mag niet langer dan vijf 
dagen geleden zijn aangeschaft 
(zeer beperkte geldigheid dus!) en, 
maar dat is logisch, de code mag 
maar een keer gebruikt worden. 
Dit alles zou 'de machine' moeten 
controleren alvorens te beslissen 
dat het een geldige code is. 
Dan nog de handicap dat niet 
iedereen even mooi schrijft. Een H, 
N of 4 bijvoorbeeld kan er bijna het
zelfde uit zien als het geschreven is. 

De verzameling 
Na vier maanden testen en een 
50-tal poststukken verzonden te 
hebben is de trieste constatering 
dat de Postzegelcode niet werkt. 
Met dien verstande, het maakt he
lemaal niet uit of het een gekochte 
code is, een voorbeeld code of een 
verzonnen code. Alles komt aan. 
Maar als verzamelaar wil je toch 
alle mogelijkheden benutten om 
in de verzameling op te nemen. 
Na veel oefenen ontbrak er nog 
steeds een met port belast stuk. 
Dan maar proberen of die wel zou 
komen indien niet 'keurig' 3x3 
cijfers/letters geplaatst werden. 
En, ook dat lukte niet. Na vier 
maanden en 50 poststukken 
verder nog steeds geen portkaart 
in de verzameling! 
Natuurlijk wel een schokkende 
ervaring dat het dus helemaal niet 
uitmaakt wat er op het stuk staat. 
Op de Zwitserse manier (3x4) komt 
er feilloos door (afb.n), maar ook 
3x2 en ga zo maar door (afb.i2). 
Zelfs de code TEST/2013/IAIA 
(afb.i3)of GEF/OPT/13 doet geen 
belletje rinkelen. Wordt keurig 
zonder port bezorgd. 
Nog steeds ontbreekt dus de port
kaart in de verzameling, hoewel 
ik eenmaal blij werd doordat er 
een portkaart op de mat viel. Deze 
werd echter niet uitgeschreven 
vanwege de gekochte code die al 
meermalen was gebruikt, maar 
omdat het gewicht boven de 20 
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gram was. De portberekening is 
curieus. De Postzegelcode werd 
'erkend' als frankering, maar 
slechts tot 20 gram. De gebruikte 
code werd verrekend tegen het 
normale tarief (toentertijd € 0,54), 
want de servicekosten (€ 0,21) zijn 
geen portokosten. 
Overigens is de € 0,21 service
kosten die PostNL berekend een 
'bescheiden' bedrag; de normale 
prijs die Microincasso rekent voor 
de dienst is € 0,25. Nu zal PostNL 
wel minder betalen, maar toch. 
(afb. M^, 15,16) 

Wat te verzamelen 
Er zijn diverse items die men kan 
verzamelen met dit onderwerp. 
Diverse soorten stempels (op label 
dan wel direct op het poststuk ge
spoten) met 'Frankering Gecontro
leerd'. Alle te onderscheiden naar 
stempelplaats en stempelmachine. 
Daarnaast vele varianten van 
stempelmachines. De uitzonde
ringen zijn dagtekeningstempels 
(afb. 17) en natuurlijk het ultieme 
poststuk: de portkaart. 

Status 
In het begin was er enige ver
warring over de status van de 
Postzegelcode, omdat deze niet in 
de Algemene Voorwaarden voor
kwam, noch te herleiden viel waar 
deze onder zou moeten vallen. 
Uiteindelijk -met ingang van de 
nieuwe tarieven per 1 augustus van 

13 

dit jaar- is hier duidelijkheid over 
gekomen en valt de Postzegelcode 
'gewoon' onder de UPD (Universele 
Post Dienst). Hierdoor hoeft er ook 
geen BTW betaald te worden. Noch 
over het frankeergedeelte noch 
over de servicekosten van € 0,21. 
Alle diensten vallend onder de UPD 
zijn namelijk vrijgesteld van BTW. 
Verhoging van het tarief mag dus 
ook gewoon in lijn met de andere 
UPD diensen toegepast worden. 

Toekomst 
Of de Postzegelcode een blijvertje 
is moet de toekomst leren. De 
dienst is weliswaar niet aangekon
digd als een proefproject, maar er 
is dus nog veel te verbeteren. 
Dat 'het niet werkt' is overigens 
niet uitsluitend een Nederlands 
probleem. 
Ook in Zwitserland werkt het niet 
goed, met dien verstande dat ook 
daar een willekeurige, niet 
gekochte code niet wordt 
opgemerkt. Op www.blick.ch 
stond 5 oktober een artikel 
hierover. Daar werd echter door de 
post aangegeven dat het in de 
komende dagen voor bijna 100% 
gaat werken,... 
PostNL laat desgevraagd weten 
geen cijfers over het gebruik van 
de Postzegelcode beschikbaar te 
willen stellen. Meer dan 'we zijn 
redelijk tevreden' weet men niet te 
melden. 
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o. Postzegels van Nederland en overzeese rijksdelen 
c; Éénmalig katern: Kortebalkstempels met 12-uurs karakters 
O, Postfris prijzen toegevoegd bij portzegels 
Q Bijgewerkt met de nieuwe uitgaven van Nederland, 

Caribisch Nederland, Aruba, Curasao en Sint Maarten 
o. Extra bijgevoegd: Blauwdruk nr. 11 www.nvph.n. 
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BOLIVIA, LAND VAN 
"EL CONDOR PASA" 

JOHN DRIESSEN 

Gaat U eens met mij mee naar Bolivia, een land 

dat op zeer grote hoogte ligt. De hoofdstad La Paz 

is de hoogst gelegen hoofdstad ter wereld. Ook 

het Lago Titicaca mag gerekend worden tot een 

der hoogst gelegen meren ter wereld. De eerste 

inwoners van Bolivia waren de indianen die het 

land vanaf 13.000 voor Christus bewoonden. Pas 

in het jaar 1441 kwamen de inca's, die regeerden 

vanuit het dal van Cuzco in de Andes. En niet 

eens zolang daarna, in 1545, arriveerden de 

Spanjaarden in het land. 

Simon Bolivar en Che Guevara 
Aan het koloniaal bewind van de 
Spanjaarden kwam een eind, toen 
na jaren onafhankelijkheidsstrijd 
de in Zuid-Amerika beroemde 
Simon Bolivar, op 6 augustus 1825 
de Republica Bolivar uitriep 
(afb. 2) Simon Bolivar (1783-
1830) was de vrijheidsstrijder die 
aan de wieg stond van de onaf
hankelijkheid van Panama, Colom
bia, Ecuador, Peru, Venezuela en 
Bolivia Daarbij dankt Bolivia haar 
naam aan Bolivar 

In de jaren zestig van de vorige 
eeuw werd de bekende Argen
tijnse marxistische revolutionair 

en Cubaanse guerrilla leider Che 
Guevara gevangen genomen m 
Bolivia en om het leven gebracht 
Helaas echter werd hij met her
dacht op een postzegel Het land 
wordt thans geregeerd door de 
voormalige cocaboer Eva Morales 

De lama en de condor 
De eerste postzegels, met het 
wapen van Bolivia werden 
uitgegeven m 1863 Een typisch 
voorbeeld van een van die eerste 
zegels (1894) is die met het wapen 
van Bolivia (afb. 3) Als je goed 
kij kt zie je op het wapen de condor 
zitten een soort gier die nauw 
verweven is met het beeld dat wij 

van het Andes gebergte hebben 
Een ander m de Andes voorko
mend dier IS de lama (afb. 4), 
een zogenoemd schaapskameel 
Vroeger door de Inca s gebruikt 
als lastdier en leverancier van wol 
en zo ook thans door de indiaanse 
bevolking 

La Paz 
Wie naar Bolivia reist zal al gauw 
merken dat Bolivia een land is 
van uitersten Bij aankomst in La 
Paz merk je al snel dat de stad op 
grote hoogte ligt 3658 m boven 
de zeespiegel Als je aankomt 
op het vliegveld, land je op een 
hoogvlakte boven La Paz, gelegen 

op een hoogte van meer dan 4000 
m De allereerste keer zal de reizi
ger ervaren hoe hij op die hoogte 
reageert En dat valt bar tegen 
De meeste reizigers zullen in het 
begin last hebben van de hoogte 
Het schijnt zelfs zo te zijn dat de 
piloten van/4mencfln Airways, 
gedurende hun stop in de cockpit 
Jblijven zitten met het zuurstof
masker opi In de hotels vertelt 
men je dat je bij de receptie om 
zuurstof kunt vragen Men komt 
dan met een zuurstofapparaat 
aansnellen Vrouwen die zwanger 
zijn kunnen maar beter met naar 
Bolivia reizen Op die grote hoogte 
schijnt er een zeer grote kans op 
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een miskraam te bestaan. Het 
is niet ongebruikelijk dat je in 
het begin al snel een knallende 
migraine hoofdpijn ontwikkelt, 
die dagenlang kan aanhouden. 
Velen zullen ook ontdekken dat je 
's nachts, als je probeert te slapen, 
'vergeet' om in te ademen. Waar 
je normaliter een onwillekeurige 
ademhaling hebt, waarbij je niet 
hoeft na te denken over zoiets als 
in en uitademen, blijkt nu dat 
je jezelf eraan moet herinneren 
om in te ademen. Dat maakt dat 
je 's nachts een beetje bang bent 
om te stikken. Gelukkig gebeurt 
dat niet, maar het blijft een hele 
merkwaardige gewaarwording. En 
met deze ervaring begrijp je pas 
goed waarom de bekl immers van 
de Mount Everest, er dagenlang 
over doen om te acclimatiseren 
voordat ze in etappes verder 
stijgen. Je moet dus eigenlijk niet 
vanuit het laaggelegen Europa 
zomaar ineens op 4000 m. hoogte 
uitstappen in La Paz. 

De economie van Bolivia 
Bolivia heeft een bevolkingsdicht
heid van slechts zeven inwoners 
per km2. Vergelijk dat eens met 
Bangladesh met maar liefst 812 
inwoners per km2. Bolivia leeft 
(helaas) voor een deel van de 
cocaïnesmokkel. Cocaïne is de 
belangrijkste bron van inkomsten 
van het land. Daarnaast is Bolivia, 
na Maleisië, een der grootste tin 
producerende landen ter wereld. 
Maar de erts van Bolivia heeft een 
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laag tingehalte. Dat, gekoppeld 
aan het dalen van de wereldprijs 
van tin, bracht een gevoelige klap 
toe aan de tinindustrie 
(afb. 5 en 6). Bolivia was vaak in 
het nieuws omdat de mijnwerkers 
(de mineros) veelvuldig staakten 
om hogere lonen af te dwingen 
(afb. 7). Een uitzichtloze zaak na
tuurlijk, als je de tin niet verkopen 
kunt. Maar de mineros dachten 
dat het een complot van de indu
striële bazen tegen hen was. 

Geografie en bevolking 
Laten we eens verder in Boli
via rondreizen. Bolivia wordt 
ingesloten door 5 buurlanden. 
Het Andes gebergte bepaalt de 
geografie. Een van de hoogste 
bergen is de lllimani (afb. 8) met 
een hoogte van 6402 m. Een groot 
deel van het land is hoogland, 
de zogenoemde fl/t/p/ano. Naar 
het Oosten toe daal je af in het 
Amazone regenwoud gebied. 
Naar het noordwesten gaande 
belandt je aan de oever van het 
Titicacameer op een hoogte van 
3812 m. Het meer is wel zo'n 150 

m. diep. Daar aan de oever vind je 
de papyrus boten (afb. 9 en 10), 
waar het meer zo beroemd om is. 

Bolivia behoort tot een van de 
armste landen van ZuidAmerika. 
Lopend op straat in La Paz (afb. 
14) merk je dat meteen. Op straat 
kom je Indiaanse types tegen, 
met getekende gezichten. De huid 
van de mensen is getaand, omdat 
ze een leven lang blootgesteld 
worden aan de harde straling 
van de zon op grote hoogte. Het 
is alsof ze een gelooide huid heb
ben: donkerbruin en rimpelig, net 
als mummies. Ze zien er dan ook 
allemaal oud uit, ongeacht hun 
werkelijke leeftijd. Wij westerlin
gen vinden de mensen daarom 
in het algemeen niet mooi. De 
mensen zijn klein van stuk. Zo'n 
kop kleiner dan de gemiddelde 
westerling. Gelukkig maakt hun 
kleurige kledij veel goed. De kleine 
vrouwen altijd onder een typische 
zwarte pothoed. Vaak zie je op het 
trottoir een bedelende vrouw met 
een kind op een deken, zittend 
of liggend. Het schijnt dat ze ook 

's nachts op straat verblijven. En 
dat In die ijzige koude! ja, teveel 
Bolivianen zijn straatarm. Het 
schijnt ook, dat ze veel drinken om 
eventjes afstand te kunnen nemen 
van hun ellende. In de dorpjes 
wordt om het minste of geringste 
een feest gehouden, en dat dan 
dagenlang. En er wordt ook coca 
gebruikt. Men kauwt de coca
bladeren om de vermoeidheid te 
bestrijden, zoals ook de mijnwer
kers dat op die grote hoogte doen. 
Maar een ding is waar: men houdt 
van muziek. Daarbij wordt op de 
panfluit gespeeld. Een prachtig, 
gevoelig instrument. Een mooi lied 
is 'El Condor Pasa' (melodie: 'I'd 
rather be a hammer than a nail'), 
dat de vlucht van de machtige 
condor boven het Andes gebergte 
bezingt (afb. iz). Bolivia is een 
streng katholiek land, getuige het 
bezoek van de paus in 1988. Een 
van de mooiste bouwwerken die je 
in La Paz aantreft is de Basiliek van 
San Francisco (afb. 13). 
Ik hoop dat u, aan het eind van 
onze reis, met mij instemt: Bolivia 
is toch stellig een interessant land! 
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POSTZEGEL BOEKJES 
Samenstelling: 
Walter M.A. de Rooi) 
Postbus 1051,5140 CB Waalwijk 
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Nederland 
Erasmus Universiteit 
Er verscheen dit jaar maar 
één prestigeboekje met 
vastkaderzegels. Oftewel 
persoonlijke postzegels 
zoals velen ze noemen 
Het 100jarig bestaan van 
de Erasmus Universiteit 
opgericht in 1913 als Ne
derlandsche HandelsHoo
geschool was eigenlijk 
wel een reguliere emissie 
waard. Wanneer men in 
Rotterdam niet zo getalmd 
had, was die er ook zeker 
gekomen en konden we 
2013 afsluiten zonder maar 
één PPboekje. 
Het boekje bevat negen 
zegels met de waarde 
1. Er zijn 6000 boekjes 
vervaardigd. 

Irasmus en zijn brug 

Andere prestigeboekjes 
Andere recente prestige
boekjes zijn: '100 jaar Vre
despaleis Den Haag' (PR48, 
9 september) en 'Dag 
van de Postzegel' met de 
luchtpostzegel Wilhelmina 
uit 1931 (PR49,19 oktober). 
Voor komend jaar staan op 
de rol: Louwman Museum, 
Den Haag, Orchideeën en 
Mooi Nederland. 

België 
Kerstmis 
In de rubriek België zijn 
de Kerstzegels afgebeeld, 
maar die horen natuurlijk 
ook in deze rubriek thuis. 
U kon daar lezen dat deze 
op 28 oktober verschenen 
zijn. Ze zijn uitsluitend 
in boekjes verkrijgbaar: 
tienmaal eindejaar natio
naal (€ 6.70) en tienmaal 
eindejaar Europa (€ 10.30). 
Op beide zegels zijn 
3Dafbeeldingen van de 
kerststal te zien, vooral in 
België een zeer herkenbaar 
aspect van het Kerstfeest. 

Canada 
National Hockey League 
Ijshockey is in Canada de 
nationale wintersport. 
Miljoenen Canadezen 
zijn aanhanger van een 
ijshockeyteam. Er spelen 
in NoordAmerika dertig 
teams in de National 

Velletje met alle zeven ijshockeyzegels 

Hockey League: 23 in de 
Verenigde Staten en zeven 
in Canada. 
Van die zeven teams 
verschenen op 3 septem
ber postzegels waarop de 
truien met het logo te zien 
is. Met allerlei bijproduc
ten (kaarten, sleutelhan
gers, pennen...) maar ook 
rolzegelsen boekjes. Het 
gaat dus om zeven boek
jes, elk met tien zegels van 
63c. 

Superman, 75 jaar 
Je zou het niet verwachten, 
maar 'de Man van Staal', 
Superman, 'leeft' al sinds 
1938. Deze stripfiguur 
verscheen voor het eerst 
in de Amerikaanse Action 
Comics (nummer 1) en 
heeft sinds die tijd alleen 
maar aan populariteit 
gewonnen. 
Zo'n verjaardag moet 
natuurlijk ook postaal ge
vierd worden. Dat gebeur
de dan ook op 10 septem
ber met een rolzegel en vijf 
bijzondere zegels. Daarop 
is te zien hoe de stripfiguur 
zich in die lange periode 
ontwikkelde. 
Bij de uitgifte horen ook 
boekjes. Vijf maar liefst. 
Elk boekje bevat twee 
van die vijf zegels met 
de aanduiding P voor het 
binnenlandse brieftarief 
(63c). 

Voor het kind 
De Canadese Post heeft 
een eigen stichting voor 
hulp aan kinderen tot 
en met 15 jaar. Op 30 
september verscheen er 
een toeslagzegel van 63 + 
IOC om fondsen te werven 

voor deze stichting. Afge
beeld op de zegel is een 
kindertekening van een op 
drift geraakt schip. 
Dezegel is ook in een 
boekje te koop. Prijs van 
het boekje is $7.30. 

Cyprus 
Spanos en de veertig 
draken 
Een volksverhaal over Spa
nos, een dappere jonge
man, is postaal verbeeld 
over een vijftal postzegels, 
verschenen op 13 novem
ber. Een dorp was versto
ken van water omdat een 
veertigtal draken de bron 
bezetten. Spanos kreeg 
het verzoek de draken op 
te sporen en uit te schake
len, zodat het dorp weer 
tot leven kon komen. De 
vijf zegels, elk van € 0.34, 
zijn in een boekje te koop. 
De oplage ervan bedraagt 
28.000 stuks. 

Kaftje van het boekje t.g.v. het 'feest van de Postzegel' 

aarde en het vuur, nu was 
de lucht als vierde en laat
ste element aan de beurt. 
Het zijn de bestanddelen 
van de ons omringende 
natuur. Twaalf postzegels 
verbeelden het gebruik 
van lucht in dit boekje. 
Enkele voorbeelden: een 
blaasinstrument, lucht 
in banden, de vlucht van 
een kolibrie en de wind
molen. 
Het boekje verscheen op 
12 oktober en bevat post
zegels met de aanduiding 
lettre prioritaire (60c). 

langrijk vervoermiddel 
in Hongkong. In een 
zeven waarden tellende 
serie verschenen op 
24 september geeft de 
post een overzicht van 
bussen uit verschillende 
perioden. 
Een prestigeboekje ver
gezelt de serie. De inhoud 
ervan bestaat uit drie 
velletjes waarin zich zes 
zegels bevinden ($ 1.40, 
$ 1.80, $ 2.40, $ 2.50, $3.00 
en $5.00) plus een velletje 
met één $5.00 zegel. Prijs 
van het geheel is $50.00. 

Zes zegels met bussen uit Hongkong 

Groenland 
Kerstmis 2013 
De twee kerstzegels van 
dit jaar geven uiting aan 
het nostalgische kerstge
voel van de ontwerpster 
Bolatta SilisHoegh. Op de 
ene zegel (9.00 kr) vanuit 
de huiskamer en op de 
andere (10.50 kr) de koude 
buiten tijdens de kerstda
gen. De zegels verschenen 
op 21 oktober en zijn ook 
in een boekje verkrijg
baar. Het bevat zes zegels 
van elk en komt daardoor 
op een verkoopprijs van 
117 kronen. 

Het hek verhaal in één boekje 

Frankrijk 
'Feest van de Postzegel' 
Geen 'Dag van de Postze
gel', zoals in Nederland, 
maar een feest! Op 106 
plaatsen in Frankrijk werd 
dit feest op 12 en 13 okto
ber gevierd. Zoals steeds 
verscheen er ook weer een 
postzegelboekje. Hadden 
we eerder al het water, de 

Kerstmis in Groenland 

Hongkong 
Bussen 
Al bijna een eeuw lang 
zijn bussen een be

Twee boekjes 
Op 1 oktober gaf de post 
twee zegels uit zonder 
waardeaanduiding: een 
zegel van $1.70 met de 
aanduiding Local Mail 
Postage, en een van $ 3.70 
meXAir Mail Postage. 
Afgebeeld zijn de ontwer
pen van een serie wensze
gels uit 2003: champagne 
en glitters (1.70 en een 
boom met bloesems in 
hartvorm (3.70). Beide 
zegels zijn in vellen èn 
boekjes van tien zegels te 
koop. 

Israël 
Gerbera 
Al eerder meldde ik een 
boekje met tien gerbera's 
van NIS 1.00. Het is een 
zegel uit de nieuwe serie 
permanente zegels van 5 
februari. De post biedt het 
boekje nergens als boekje 
aan, terwijl het toch duide
lijk om een boekje gaat. 
Intussen zijn er al drie 
oplagen verschenen. Deze 
zijn herkenbaar aan één 
of meerdere menora's in 
de velrand. Ook staat er 
een drukdatum in de rand 
vermeld. 
De eerste verscheen op 19 
februari, nummer twee 
op 24 juni en de derde 25 
augustus. 



De derde druk met drie menora's linksboven 

Kaaimaneilanden 
Scheepswrakken en 
ankers 
Rond de Kaaimaneilanden 
bevinden zich nogal wat 
scheepswrakken. Grote 
delen ervan zijn intussen 
verdwenen of vergaan. 
Wat steeds bleef, is het an
ker. Sommige steken zelfs 
boven het wateroppervlak 
uit of liggen nauwelijks 
onder water. 

De Inga, vergaan op 
17 september 1888 

Op 2 augustus kwam de 
post met een vijf waarden 
tellende serie waarop een 
aantal gezonken schepen 
in oorspronkelijke staat 
getekend staan en delen 
van het anker zichtbaar 
zijn. Eén ervan, de 25c 
met de driemaster Inga, is 
per tien stuks ook in een 
boekje verkrijgbaar. 

Nieuw-Zeelands kerstboekje 
met 10x70c 

Nieuw-Zeeland 
Kerst in Aotearoa (Maori 
naam voor Nieuw-Zee
land) 
Op vijf postzegels -inmid
dels verschenen op 2 
oktober- staan typische 
Kiwi kersttafereeltjes: 

zonneschijn, kerstlunch en 
cricket op het strand. De 
zegels zijn gegomd, maar 
drie ervan zijn in een 
zelfklevende uitvoering 
ook in boekjes verkrijg
baar. Het gaat daarbij om 
tienmaal 70c, $1.90 en 
$ 2.40. Vermeldenswaard 
is dat de beide laatste 
(voor post naar het 
buitenland) in een boekje 
goedkoper zijn. Men 
betaalt er 9 en krijgt er 10. 

Slovenië 
Kerst en Nieuwjaar 
Zoals de laatste jaren 
gebruikelijk, geeft de post 
van Slovenië de kerst- en 
nieuwjaarszegels ook uit 
in boekjes. Ze verschijnen 
deze maand. Het gaat om 
twee kerstzegels: twaalf 
maal A (brief binnenland, 
29c)en twaalf maal C 
(brief Europa, 60c). Voor 
de nieuwjaarszegels geldt 
hetzelfde. 

Tsjechië 
Skoda 
Twee postzegels met een 
afbeelding van een Skoda 
(type 860 uit 1930 en 645 
uit 1932) sieren twee op 
4 september verschenen 
postzegels. De zelfkle
vende zegels zijn per acht 
(vier van elk) verkrijgbaar 
in een boekje en hebben 
de waardeaanduiding A. 
De posttarieven zijn in 

Tsjechië op 1 juli jongstle
den behoorlijk gestegen. 
Zo is A, het tarief voor een 
binnenlandse brief tot 
50 gram, van 10 naar 13 
kronen gegaan. De prijs 
van het boekje komt dus 
op 104 kronen. 

Tank goedkoper! 
Met een eveneens op 4 
september verschenen 
postzegel maakt de post 
de automobilist opmerk
zaam op een website, 
waarop te zien is waar 
goedkope brandstof te 
koop is. Het is alleen de 
vraag wie z'n post met dit 
soort zegels frankeert. Het 
is nou niet een postzegel 
(zie afbeelding) die erg tot 
de verbeelding spreekt. 
Dat hoeft ook niet, want 
het is een voorbeeld van 
een persoonlijke zegel. 
Sinds september zijn die 
ook in boekjes van acht 
stuks te koop. Postau-
maat had even het idee 
zijn jubileumzegel ook 
in een Tsjechisch boekje 
verkrijgbaar te stellen 
totdat bleek dat de mini
male afname 1900 boekjes 
bedraagt. Iets te veel... 

Huis/es van gemberbrood 

uitgedragen worden, zo
dat de speciale postzegel 
het E-tarief (sinds 1 juli 25 
kronen) heeft. De zegel is 
sinds 4 september te koop 
in boekjes van acht stuks. 
Ook hier geldt weer dat het 
kader en kaft te gebruiken 

VfME.KDE 
TANKOVAT 
LEVNÉJI 

TANKUJ 
LEVNËJI 
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De zegel op de voorzijde is horizontaal afgebeeld; die in het boekje zijn 
verticaal 

De Standaard persoonlijke 
zegel is dus te koop in 
boekjes van acht stuks. 
Ook nu betreft het weer 
een A-zegel. 

20 jaar Tsjechische Post 
In het startjaar van de Tsje
chische Post, 1993, kwam 
er ook meteen een boekje. 
Inmiddels zitten we bij 
boekje 167! De boodschap 
van de twintigjarige post 
moet naar het buitenland 

Een drietal klassiekers: Laurm C Klement fuseerde m 1925 met Skoda 

zijn voor een persoonlijke 
zegel. 

Verenigde Staten 
Kerstster 
Een kerstster op een 
kerstzegel, toepasselijker 
kan het haast niet. De post 
voerde het idee uit op 10 
oktober met een 'for ever' 
(= 46c) kerstzegel. Dat was 
overigens niet de eerste 
keer: ook in 1964 kwam 
deze bloem al op zo'n 
zegel terecht. Twee boekjes 
begeleiden de uitgifte: een 
zogenoemd convertible 
booklet (vouwboekje) met 
twintig zegels, plus een ATM 
boekje van achttien stuks. 

Kerststerren 

Kersttafereeltje 
'Maria en Kind in een land
schap', van de Vlaamse 
schilder Jan Gossaert, sieren 
een kerstzegel die een dag 
later verscheen. Het uit 1531 
daterende schilderij bevindt 
zich in de Verenigde Staten. 
Het heeft een ereplaats in 
het Cleveland Museum of 
Art. Ook deze zegel is ver
krijgbaar in een vouwboek
je. De zegels in zo'n boekje 
bevinden zich overigens aan 
twee kanten van de folie. 

De Italiaanse Renaissance in 
Noord-Europa 

Nog meer kerst. 
Een uitgiftedatum is op dit 
moment nog niet bekend, 
maar er verscheen ook 
nog een viertal zegels met 
huisjes van gemberbrood. 
En weer zijn twintig zegels 
verkrijgbaar in een vouw
boekje. 

Wallis en Futuna 
Landschappen 
Na het in september ver
schenen boekje ter gelegen
heid van de Mini-Pacific Spe
len is er in oktober opnieuw 
een boekje uitgekomen. Dit 
keer met afbeeldingen van 
landschappen van Wallis, 
het grootste eiland van dit 
Franse overzeese gebieds
deel. Het boekje bevat acht 
zegels van elk 65 CFP. 

http://www.tankujievneji.c2
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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 
nict-UPU-landen vermeld, 
bijvoorbeeld als hun uitgiften 
als normale emissies in 
de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (zoals Michel 
en Yvert) worden vermeld. 

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

EUROPA 

ALBANIË 
27-8-'i3. Wereldkampioen
schappen atletiek in Moskou. 
30, 200 L. (samenhangend). 
Hardlopen, hoogspringen. 

700 

30-8-'i3.1003 geboortedag 
Vedat Kokonës (1913-1998). 
150 L Schrijver en vertaler 
met boekenkast. 

ANDORRA FRANS 
7-9-'i3. Bloemen. 
€ 0.58,1.05. Resp. Papaver 
rhoeas, Paeonia mascula. 

ARMENIË 
'3-8-'i3. Europa, postvervoer. 
350 d. Bestelwagen. 

tI3UÜ 

AZERBEIDZJAN 
f6-7-'i3. Vogels. 
0.10, 0.20, 0.30, 0.50, 
0.60 m. Resp. Merops 
persicus, Coracias garrulus, 
Alcedo atthis, Upupa epops, 
Garrulus glandarius. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
29-8-'i3. Nevesinje Olym
piade. 
Velletje met 1.50,2.-KM. 
Resp. paarden en ruiter, 
kogelstoter. 

i2-9-'i3. Natuurbescher
ming, reptielen. 
0.90,1.50 KM (samenhan
gend). Resp. kikker (Rana 
dalmatina), salamander 
Salamandra salamandra). 

EUROPEAN 
PRÜIfcCT(0\'OF NATURE 

AMPHIBIANS 

20-9-'i3. Vleermuizen. 
Viermaal 0.90 KM. Verschil
lende vleermuizen. 

BULGARIJE 
i6-8-'i3. Postzegeltentoon
stelling Sojia 2013, vuurto
rens. 
Velletje met 0.25,0.32 L. 
Landkaart met vuurtoren in 
resp. Shabla, Kaliakra. 
30-8-'i3.70e sterfdag tsaar 
Boris III (1894-1943). 
Blok 1.50 L. Tsaar in uniform. 
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i2-9-'i3.110 jaar diploma
tieke betrekkingen met 
Verenigde Staten. 
r.40 L. Sterren met vlaggen. 

CYPRUS 
i3-ii-'i3. Kinderzegels. 
Velletje met vijfmaal € 0.34. 
Verschillende afbeeldingen 
uit volksverhaal 'Spanos en 
de veertig draken'. 

i3-ii-'i3. Kerst, kinderteke
ningen. 
€0.22,0 .34, 0.85. Resp. 
sneeuwpop en huis in de 
sneeuw, kerstman en kerst
boom, kerstboom. 

DENEMARKEN 
29-8-'i3. Designprijs Index 
Award. 
8.-, 12.50 kr. Details van 
gebouwen m Culture Yard in 
Helsingor. 
2-9-'i3. Postzegelkunst. 
8.- kr. 'Hello every body' van 
lytteH0y(i95i). 

! DANMARK aOO 

2-9-'i3. Sprookjes van Hans 
Christaan Andersen (1805-
1875). 
6.-, 8.-, 12.50,14.50 kr. 
Moderne gebouwen met 
afbeeldingen uit boeken 
resp. holle boom en soldaat 
met honden en heks uit 'De 
tondeldoos', kind in koffer 
uit 'De vliegende koffer', tol 
en bal op dak uit 'De tol en 
de bal', meisje met brandend 
zwavelstokje uit 'Het meisje 
met de zwavelstokjes'. 

ESTLAND 
6-9-'i3. Estlands Theater 
100 jaar. 
€1.10. Gebouw. 
i2-9-'i3. Paddestoel. 
€ 0.35. Amanita phalloides, 
doodshoofd. 

FINLAND 
i7-9-'i3. Parlement 150 jaar. 
I Kl. Landkaart, tekst 'Wet, 
werk, vrede, licht'. 

FRANKRIJK 
i2-ii-'r3. Mode. Gezamenlijke 
uitgifte met Singapore. 
€ 0.95, 0.95. Mannequins, 
paspoppen in Franse kleuren. 

i8-ii-'i3. Wereldkampioen
schappen savate, Frans 
boksen. 
€ 0.95. Bokser. 

GEORGIË 
i5-4-'i3. Toerisme. 
Velletje met 0.10,0.10,0.20, 
0.20,0.30,0.30,0.40, 
0.40,0.50, 0.50, 0.70,3.- L. 
Resp. meer in Kolcheti-
reservaat, berg Tetnudi, 
druivenaanplant in Alazani-
dal, wintersportgebied 
Bakuriani, Imereti-grotten, 
snowboarders bij Gudauri, 
Borjomi-Karagaul i-reservaat, 
landschap in Toesjeti, Zwarte 
Zeekust, Keli-meer, bergdorp 
in Adsjarië, (Europa) Ger-
getes Sameba-kerk op berg 
Qasbegi. 

' Georgia 

ITALIË 
2i-9-'i3. Frankeerzegel. 
€ 3.60. Envelop en banieren 
m Italiaanse kleuren. 
2i-9-'i3. Wereldkampioen
schappen wielrennen op de 
weg in Florence. 
€ 0.70. Wielrenners in tenue 
van Italiaanse ploeg, Palazzo 
Vecchio in Florence. 
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K R O A T I Ë 
3-9-'i3. Eetbare paddestoe
len. 
Driemaal 4.60 kn. (samen
hangend). Macrolepiota 
procera. Tuber melanospo-
rum en Tuber magnatum, 
Boletus regius. 
4-9-'i3. Kinderboek 'Lapitch 
de kleine schoenmaker'. 
3.10 kn. Schoenmakersleer-
ling Lapitch met hamer en 
laars 

i8-9-'i3. Teodor Pejacevic 
(1855-1928), ridder in Orde 
van Malta. 
Blok 11.- kn. Portret politicus. 
26-9-'i3. Vuurtorens. 
4.60,5.80, 760 kn. Resp. 
Plocica, Stoncica, Sucuraj. 

GRIEKENLAND 
i2-9-')3. Bekende Grieken in 
het buitenland. 
€0.05,0.10,0.20, 0.72, 
0.80,1.-. Resp. journalist en 
entertainer Nikos Aliagas, 
CEO Dow Chemicals Andrew 
Liveris, CEO Fox Entertain
ment |im Gianopulos, 
componist Vangelis Pa-
pathanasiou, filantropische 
organisatie Stavros Niarchos 
Foundation, wetenschap
pelijk onderzoeker Aristides 
A.N. Patrinos. 

HONGARIJE 
3-9-'i3. Parlementsgebouw 
110 jaar, II. 
Velletje met achtmaal 250 Ft. 
Verschillende afbeeldingen 
van interieur. 

i-ro-'i3.100 jaar Salesianen 
in Kroatië. 
1.20 kn. Standbeeld van Don 
Bosco. 

LETLAND 
23-8-'i3. Haven van Liepajas. 
98Lvl.(€i.39). Schepen, 
vuurtoren, anker. 

i6-9-'i3. Agrarische Universi
teit 150 jaar. 
40 Lvl. (€ 0.57). Gebouw in 
Jelgava. 
25-9-'i3. Marks Rotko (1903-
1970). 
60 Lvl. (€ 0.85). Portret Ame
rikaanse schilder van Letse 
afkomst. 



LITOUWEN 
79'i3. Vogels. 
2.15,2.90 Lt. Resp. Acrocep
halus paludicola, Anthus 
campestris. 

MMdin« nsnannükè 
Acrocepttaiiis 

io9'i3.100e sterfdag Vasil 
Chekalarov (18741913). 
16 den. Revolutionair op 
paard. 
io9'i3.150e sterfdag Gjur
chin Kokale (17751863). 
18 den. Leider nationale op
stand, dansers, St. Nicolaas
kerk. 

LIETUVA 
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LUXEMBURG 
2^9'i3. Frankeerzegels, 
"Lzegels'. 
Viermaal 50g. Grafische 
afbeeldingen van letter L. 
249'i3. Katachtigen. 
€ 0.20, 0.30,0.60 (Sepac*). 
Panthera tigris sumatrae, 
Lynx lynx, Felis silvestris. 

2^9'i3. Toerisme, Moezel
vallei. 
Tweemaal Esog. Landschap
pen met gebouwen in 
historische plaatsen. 
249'i3. Fotografietentoon
stelling 'The Family of Man', 
samengesteld door Luxem
burgse fotograaf Edward 
Steichen (18791973). 
Velletje met € 0.60,0.85. 
Resp. mensenmenigte, 
portret. 

2^9'i3. Elfde turbine van 
elektriciteitsbedrijf SEO. 
€ 0.60. Beeldmerk van Mn. 

MACEDONIË 
io6'i3.100e sterfdag All 
Rizi Uijkjinaku. 
16 den. Albanese eenheids
activist. 
io6'i3. Rexhep Mitrovica 
(18871967) 
18 den. Portret oudpremier 
Albanië. 
57'i3. Historische architec
tuur. 
16,16 den. Spoorwegstation, 
gebouw. 
2<f7'i3. St. Cyril en St. 
Methodus. 
40 den. Heiligen. 
267'i3. Aardbeving Skopje 
50 jaar geleden. 
100 den. Spoorwegstation. 

3o7'i3. Religieus feest 
Bayram. 
40 den. Moskee. 

MALTA 
278'i3. Autobussen. 
€ 0.06, 0.10,0.37, 0.52,1.16, 
2.25. Resp. luchthavenbus, 
bus op route VallettaSt. 
Julians, Victoria huurbus, 
legerbus, politiebus, Magirus 
Deutz O3500. 

MOLDAVIË 
288'i3.125e geboortedag 
Alexei Mateevici (18881917). 
Blok 5.75 L. Portret schrijver. 
'3"9"'i3 Druiven. 
1.75 L. Muskaatdruiven. 

MONACO 
9io'i3.150e geboortedag 
Jules Richard (18631945). 
€ 1.. Portret oceanograaf. 
9fo'i3.150e geboortedag 
Charles Pathé (18631967). 
€ 1.85. Portret filmpionier 
met projector. 

9io'i3. Kruiswoordpuzzel 
100 jaar. 
€ 2.78. Puzzelboek|e met pen. 

MONTENEGRO 
59'i3. Luchtvaart in Monte
negro 100 jaar. 
€0.30. Historische dub
beldekker. 

NOORWEGEN 
99'i3. Vrouwenkiesrecht 
100 jaar. 
17., 30. kr. Resp. schrijfster 
Camilla Collett (18131895) 
met titelpagina boek, 
politica en vrouwenrech
tenactiviste Anna Rogstad 
(18541938) met parlements
gebouw. 

99'i3. Nationaal jaar van 
de Taal. 
Tweemaal A Innland. 
Taalkundige Ivar Aasen 
(18131896), acteur en zanger 
Lasse Kolstad (19222012) met 
violist in 'Fiddler on the roof'. 

ilSKE TEATREl lOOAH 

INNLAND 

OEKRAÏNE 
3i8'i3. Vliegtuig. 
2. Hr. Antonov AH158. 

59'i3. Watertoren. 
2. Hr. Toren in Vinnytsia. 
99'i3. Bezienswaardighe
den in regio Vinnytsia. 
Velletje met 2., 2., 2.50, 
4.80 Hr. Resp. rivier Dnjestr 
bij Liadova, klooster van hei
lige drieeenheid in Brailiv, 
paleis van prinses Shcher
batova in Nemyriv, verlichte 
muziekfontein in Vinnytsia. 
iS9'i3. Klooster Liadova 
1000 jaar. 
Blok 4.30 Hr. Rotsklooster. 

OOSTENRIJK 
iio'i3. Tiroler skiorganisa
tie 100 jaar. 
€ 0.62. Skiër, beeldmerk. 

l 
1̂ 100 Jahre 

Tiroler SkivfiifeyaA: 

iio'i3. Burgtheater 125 jaar. 
€ 0.70. Theater aan Weense 
Ringstrasse. 

iio'i3. Serie 'Kerken in 
Oostenrijk'. 
€ 0.62. Martinskerk in Linz. 
iio'i3. Moderne kunst. 
Markus Schinwald (1973). 
€ 1.45. Beeld uit video 'Grient 
deel 1' met man tegen muur. 

iio'i3. Halloween, komi
sche puzzel. 
Velletje met viermaal € 0.62. 
Heks op bezem, vleermui
zen, pompoenen, skelet en 
begraafplaats. 

POLEN 
ii9'i3. Traditionele kleder
dracht, Vriendschapsver
drag met Roemenië 20 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Roemenië. 
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Blok 4.60 Zl. Klederdrachten 
uit BistritaNasaud (Roeme
nië) en Krakau (Polen). 
209'i3. Mineralen. 
1.60,1.60, 2.60, 2.60 Zl. 
(samenhangend). Resp. zout, 
azurietmalachiet, marcasiet, 

29913.70e geboortedag 
Lech Walesa. 
3.80 Zl. Oudvakbondsleider 
en president. 

PORTUGAL 
i98'i3. Katholieke missies 
in Afrika. 
€ 0.36, 0.50,0.70, 0.80,1., 
1.70. Resp. kind bij school
bord, arts met verpleegster 
en kind, kinderen en kranen, 
man in groentetuin, mensen 
met computer, missionaris en 
kinderen. 
238'i3. Canon van de 
geneeskunde 1000 jaar. 
€ 1.70; blok € 3.30. Perzische 
wetenschapper Ibn Sina 
(ca.9801037); Sina met 
patiënt. 
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69'i3. Aga Khanarchitec
tuurprijs. 
€0.80,1.; blok €3.. Resp. 
tegeltjes, mozaïek met 
vruchten; kasteel van Sao 
Jorge in Lissabon. 

ROEMENIË 
308'i3. Stad Oradea 900 
jaar. 
2.10, 4.30,4.70,9.10 L.; blok 
9.10 L. Resp. Hemelvaart 
van de Maagdkathedraal, 
roomskatholieke kathe
draal, Koningin Mariethea
ter, stadhuis; stadhuis. Alle 
zegels met stadswapen. Ook 
vefletje met de zegels met op 
rand historische stadsplat
tegrond. 

ii9'i3. Traditionele kleder
dracht. Vriendschapsverdrag 
met Polen 20 jaar. Gezamen
lijke uitgifte met Polen. 
Blok 8.10 L. Klederdrachten 
uit BistritaNasaud (Roeme
nië) en Krakau (Polen). 
209'i3. Architectuur, Nati
onale Bank van Roemenië. 
Velletje met 2., 3.30,3.60, 
4.50 L.; blok 8.10 L. Resp. 
standbeelden 'Gerechtig
heid', 'Handel', 'Industrie', 
'Landbouw'; borstbeeld van 
econoom en schrijver Euge
niuCarada (18361910). 
259'i3.100e geboortedag 
Maria Tanase (19131963). 
Blok 9.10 L. Zangeres van 
volksmuziek. 

279'i3. Houten kerk in 
Rogoz 350 jaar. 
8.10 L. Kerk, beeldmerk 
Unesco". 

RUSLAND 
2i8'i3. Communicatie. 
14.25 r. Communicatiesatel
liet Ekspress AM, landkaart. 

29'i3. Schilderijen van 
Eugen Zotow (18811953). 
Gezamenlijke uitgifte met 
Liechtenstein. 
15., 15. r. (samenhangend). 
'Argonautenvaart' met zeil
schip, 'Silum' met bloemen 
en landschap. 
^9'i3. Expeditie naar 
Noordland 100 jaar geleden. 
Velletje met driemaal 15. r. 
IJsbreker Vajgats, expeditie
leider Boris Vilkitski (1885
1961), ijsbreker Tajmyr. 



NIEUWE 

69'i3. Conferentie Inter
nationale Vereniging van 
Aanklagers in Moskou. 
15 r. Vrouwe Justitia, kerken. 

SAN MARINO 
9io'i3. Kerst. 
Velletje met driemaal € 0.70. 
Kerststal en figuren van 
polyester gemaakt door 
Basisschoolkinderen. 
9io'i3. Rally Legend 10 jaar. 
€ 1., I.. Lancia Delta, Volks
wagen. 

910'13. Italiaans Centrum 
voor Thematische Filatelie 
50 jaar. 
€1.. Titelpagina bulletin 
'Notiziario Tematico' en 
verschillende zegels van San 
Marino. 
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9io'i3.200e geboortedag 
Guiseppe Verdi (18131901) en 
Richard Wagner (18131883). 
€0.70, 0.85. Scènes uit 
opera's resp. 'Aïda' van Verdi, 
'Der Ring des Nibelungen' 
van Wagner. 
9io'i3. Unesco*, werelderf
goed in Italië. 
Velletje met viermaal € 1.40. 
San Francescobasiliek (As
sisi), Palazzo Ducale (Urbino), 
Mausoleum van Theodoric 
(Ravenna), Estensekasteel 
(Ferrara). Op alle zegels delen 
van kunstwerken resp. 'Krui
siging met vijf Franciscanen' 
van Giotto (12661337), 'Saint 
Roch' van Lorenzo (ca.1480
ca.1557), mozaïek met 
sterrenhemel uit mausoleum 
van Galla Placidia, fresco uit 
Schifianopaleis. 

9io'i3. San Marino 25 jaar 
bij Raad van Europa. 
Velletje met €0.85,0.85. 
Europese sterrenkring en 
staatswapen San Marino. 

SERVIË 
29'f3. Vreugde van Europa. 
22., 46. Ndin. Kinderteke
ningen, kinderen met resp. 
fiets, gitaar. 

SLOVENIË 
279'i3. Zeedieren in 
Slovenië. 
€0.60, 0.64,0.92; blok 
€ 0.97. Resp. monniksvis 
(Chromis chromis), zeekat 
(Sepia officinalis), karet
schildpad (Caretta caretta); 
goudharder (Liza aurata). 

279'i3. Natuurpark 
Kozjansko. 
Blok € 1.25. Kozjanskoappel
boom. 

SLOWAKDE 
209'i3. Hoge Tatragebergte. 
€ 1.25,1.45. Resp. Malavalfei, 
wandelaarshut Zenom Plese. 

SSLOVENSKO! 

TSJECHIË 
49'i3. Persoonlijke zegels 
A(i3.Kc,), E(25.Kc.). 20 
jaar Tsjechische post met 
poststempel van golvende 
lijnen en embleem, economi
scher tanken met embleem 
en webadres. 
i89'i3. Paarden van stoete
rij Kinskych. 
13., 17. Kc. Rassen resp. 
Chlumetzer Dun, Chlumetzer 
Palomino. 
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CESKAREPUBLIKA 

)89'i3.100e geboortedag 
josef Bican (19132001). 
13. Kc. Legendarische voet
baller. 
2io'i3. Frankeerzegel, 
volksarchitectuur. 
29. Kc. Huis inSalajna. 
2io'i3. Slag bij Leipzig 200 
jaar geleden. 
Blok 53. Kc. Legeraanvoer
ders en ruiters met zwaarden 
op paarden. 

IJSUND 
i29'i3. Vuurtorens, III. 
50g (120 kr.), 100g. (300 kr.). 
Resp. Vattarnes, SKarosfjara. 
i29'i3. Vulkaaneiland 
Surtsey sojaar. 
1500g Innanlands (565 kr.). 
Landkaart. 

TURKIJE 
278'i3. Frankeerzegels, 
kalligrafie. 
0.10,1., 1.10,8. NTL. Ver
schillende gekalligrafeerde 
tekens. 

..yOffi I 

29'i3. Raad van State 145 
jaar. 
1.10,1.10 NTL. Gebouw, em
bleem met boek. 
i49'i3. Dertiende Istanboel 
Biënnale. 
1.10 NTL. Plattegrond van 
Istanboel. 

WITRUSLAND 
208'i3. Frankeerzegel, 
stadswapen. 
H (6.500 r.).Bykhof met 
kanonslopen. 
io9'i3. Eetbare padde
stoelen. 
N (4.000 r.), N, M (5.500 r.), 
M. Ook samenhangend). 
Resp. Lactarius torminosus 
met vogel, Hydnum repan
dum met lieveheersbeestje, 
Cantharellus cinereus, Ro
zites caperatus met kever. 

9io'i3. Geschiedenis van 
nationale communicatie. 
N. Duif, paardenkar, satelliet, 
wereldbol. 

i29'i3. Dag van de Post
zegel. 
Velletje met tweemaal soogi 
Innanlands (225 kr.) Kerken in 
Skaholt, Holar. 
i29'i3. Sepac*, IJslandse 
geit. 
50 g Evrópa (175 kr.). Capra 
hircus. 

BUITEN EUROPA 

AITUTAKI 
i8' i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
Velletje met $ 1.30,1.50,1.70. 
Verschillende afbeeldingen 
van hertogin en hertog van 
Cambridge. 

ARGENTINIË 
i49'i3.125e vergadering 
IOC* in Buenos Aires. 
Velletje met $ 5., 5.. Portret 
Pierre Baron de Coubertin 
(18631937) met Griekse 
hardlopers, stalen bloemens
culptuur Floralis Generica in 
Buenos Aires met turner. 

ARUBA 
59'i3. Bloemen. 
Tienmaal 200 c. (samenhan
gend). Passiflora, Canna, 
Bougainvillea, Amaryllis, 
Hibiscus, Ipomoea, Strelitzia, 
Lilium, Allamanda, Lantana. 

AUSTRALIË 
39'<3. Australische kip
penrassen. 

Driemaal 60 c. Australian 
Game, Australian Pit Game, 
Australorp. Ook velletje 
met de zegels met op rand 
Australian Langshan. 
249'i3. Australische dino
saurussen. 
Zesmaal 60 c. Timimus, 
Australovenator, Serendipa
ceratops, Qantassaurus, 
Koolasuchus, Diamantina
saurus. Ook velletje met de 
zegels. 

8io ' i3. Historische trein
stations. 
Viermaal 60 c. (samenhan
gend). Maryborough Quorn, 
Hay, Normanton. 
r5io'i3. 200e geboortedag 
Friedrich W.L. Leichhardt 
(i8i3ca.i848). Gezamenlijke 
uitgifte met Duitsland. 
60 c. Duitse natuurkundige 
en ontdekkingsreiziger. 

BOLIVIA 
257'i3. Colegio San Ignacio 
50 jaar. 
4. Bs. Gebouw, jubileum
beeldmerk. 

89'r3. Natuurbescher
mingsorganisatie van 
Torotoro25 jaar. 
1.50 Bs. Grot van Humaja
lanta. 
i99'i3. Organisatie van 
Boliviaanse emigranten. 
50. Bs. Insectenfiguren met 
bagage en beeldlmerk met 
vlaggen. 

BRAZILIË 
229'i3. Midden van de 
wereld. 
1° Porte Carta Comercial. 
Gedenkteken 'Marco Zero' 
op evenaar in Macapa, 
landkaart. 
3io'i3. Diplomatieke be
trekkingen met Duitsland 
Velletje met vijfmaal R$ 2.75. 
Toerisme: Duitse architec
tuur in Curubita en Canela, 
Wetenschap en onderwijs: 
zonnepanelen met windmo
lens en studente. Economie: 
vrachtschip en auto. Im
migratiebeleid: portret van 
apotheker Hermann Blume
nau (18191899) stichter van 
stad Blumenau met brug en 
huis. Cultuur: portret dichter 
en schrijver Bertholt Brecht 
(18981956) en theatergroep. 



CANADA 
3-9-'i3. Ilshockey, National 
Hockey League. 
Velletje met zevenmaal 63 c; 
velletje met zevenmaal 63 c. 
Resp. spelers van Montreal 
Canadiens, Ottawa Senators, 
Toronto Maple Leafs, Win
nipeg Jets, Calgary Flames, 
Edmonton Oilers, Vancouver 
Canucks; beeldmerken van 
hiervoor genoemde clubs. 

io-9-'i3. Superman 75 jaar. 
P. (rolzegel); velletje met 
vijfmaal P(63c.). Resp. 
beeldmerk S; verschillende 
afbeeldingen van 'Man van 
Staal'. 

. ^'Z CANADA 

30-9-'i3. Welzijnsorganisatie 
Canada Post. 
63*10 c. Kindertekening met 
zeilschip, zonen vis. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
8-8-'i3. Groetzegels. 
0.80,1.20,2.40, 3.-y. Resp. 
zeilschip, sterren en licht
stralen, sierraad en bloem, 
bamboebladeren. 
3i-8-'i3. Twaalfde Nationale 
Spelen. 
120,120 y. Ritmisch gymnas
tiek, schermen. Ook velletje 
met de zegels. 
2-9-'i3.100e geboortedag 
Wei Guoqing (1913-1989). 
1.20,1.20 y. Militair officier en 
politiek commissaris. 
7"9-'i3- Yu Yuan-tuinen. 
80,1.20,1.20,1.20 y. Resp. 
brug en paviljoen, tuin met 
rotsen, juan-Yu-gebouw, 
jaderots. 
7-9-'i3. Nanhua-tempel In 
Caoxi. 
Viermaal 1.20 y. Poort, 
Mahariva-zaal, Ling Zgao-
pagode, LiuZu-zaal. 
i9-9-'i3. Mooi China. 
0.80,0.80,1.20,1.20,1.50, 
3.- y. Resp. stranden in Xia-
pu, Zhangjiajie Tianzi-berg, 
eilanden Qilian Yu Shansha, 
rode strand van Panjin met 
vogels, rijstterrassen bij 
Longsheng, rijstvelden en 
irrigatiekanalen in Xinghua 
Duotian. 

COLOMBIA 
9-8-'i3. Stad Rio de Oro-
Cesar 355 jaar. 
$ 800. Tempel Onze Lieve 
Vrouw van de Rozenkrans. 

- COLOIVU3IA 

23-8-'i3. Alfonso Palacio 
Rudas (1912-1996). 
$ 7.000. Portret advocaat, 
econoom, schrijver en 
politicus. 
3'9"'i3- 100e sterfdag 
Soiedad Acosta de Samper 
(1833-1913)-
$ 2.500. Portret schrijfster en 
historica. 
COOK EILANDEN 
i-8-'i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
Velletje met zevenmaal $ 1.-. 
Verschillende afbeeldingen 
van hertogin en hertog van 
Cambridge. 
2-9-'i3. Frankeerzegels, 
insecten. 
30,50,70C.,$i.-, t.30,1.50, 
1.70,3.80, 4.10,5.30,6.50, 
8.50. Resp. Alphitobius 
diaperinus, Leptocoris rufo-
marginatus, Nabis capsi-
formis, Polistes jokahamae, 
Agrius convolvuli, Harmonia 
octomaculata. Cosmopolites 
sordidus, Graeffea croua-
nii, Leptoglossus australis, 
Nezara viridula, Neoscona 
theisi.Tholymistillarga. 

COSTA RICA 
29-8-'i3. Nationaal Park 
BraulioCarrillo. 
Blok 1.500 Cs. (rond zegel). 
Waterval. 

i8-9-'i3. Jorge Manuel Dengo 
(1918-2012). 
500 Cs. Civiel ingenieur en 
voorman van elektriciteits
maatschappij ICE, ICE-gebouw. 

FILIPPIINEN 
8-8-'i3. Diepzeegarnalen. 
Viermaal 10.- P (samen
hangend). Stenopus goyi, 
Stylodactylus multidentatus 
multidentatus, Psalidopus 
huxleyi, Glyphocrangon 
proxima. Ook velletje met de 
zegels. 

5-9-'i3. Mariano Ponce 
(1863-1918). 
10.- P. Portret fysicus en 
schrijver, krantenartikel. 
9-9-13. Verffabriek Pacific 
Paint (Boysen) Philippines 
60 jaar. 
Viermaal 10.- P (samenhan
gend), blok 40.- P. Resp. 
boom, gebouwen beeldmerk 
met adelaar, gebouwen 
en jubileumbeeldmerk, 
landkaart; beeldmerk met 
adelaar. 

GRENADA 
29-4-'i3. Historisch Rome. 
Velletje met zesmaal $ 2.50; 
blok $ 9.-. Resp. Colosseum, 
Forum Romanum, Ostia 
Antica, markt van Traja
nus, baden van Caracalla, 
Pantheon; Forum gezien van 
Palatijnse heuvel. 

3-6-'i3. Verkiezing paus 
Franciscus(i936). 
Velletje met viermaal $ 3.25. 
Verschillende foto's van 
paus. 

GRENADA/CARRIACOU 
EN PETITE MARTINIQUE 
4-4-'i3. Kunstgeschiedenis, 
late renaissance. 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
velletje met driemaal 
3.75; blok $9.-. Resp. vier 
verschillende details van 
'Heilige allegorie' van Gio
vanni Bellini (1430-1516); 'De 
aankondiging' van Matthias 
Grunewald (ca.1470-1528), 
'St. Jerome in de woestijn' 
van Bellini, 'Dame met 
hermelijn' van Leonardo da 
Vinci (1452-1519); 'Mona Lisa' 
van Da Vinci. 
3-6-'i3. Verkiezing paus 
Franciscus(i936). 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
blok $ 9.-. vier verschillende 
foto's van paus; paus op 
balkon St. Pieters-basiliek. 

GUATEMALA 
2-2-'i3. Vereniging motor
rijders Caravana del Zorro 
50 jaar. 
10.- Q. Beeldmerk, motorrij
ders. Ook blok met zegel. 
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GUYANA 
3-4-'i3. Wereld Milieu Dag. 
Velletje met driemaal $ 275; 
blok $ 710. Resp. symbolische 
afbeeldingen van zeedieren; 
wit hart op aardbol. 

3-4-'i3. Haaien. 
Velletje met zesmaal 
$225; blok 5 710. Resp. 
Carcharodon carcharias, 
Isurus oxyrinchus, Sphyma 
mokarran, Prionaceglauca, 
Carcharhinus melanopterus, 
Ginglymostoma cirratum; 
Rhincodon typus. 
3-4-'i3. Bloemen en planten. 
Twee velletjes met elK 
viermaal $ 225; blok $ 710. 
Resp. Bunchosia argentea, 
Strelitzia reginae, Aechmea 
chantinii, Acanthocereus 
tetragonius; Asclepias curas-
savica, Passiflora tarminiana, 
Heliconia bihai, Aphelandra 
squarrosa; Iris germanica. 
4-4-'i3. Kunstgeschiedenis. 
Twee velletje met elk drie
maal $ 275; blok $ 710. Resp. 
'Madonna met Kind' van 
Andrea del Verrochio (1435-
1488) 'Madonna' van Carlo 
Crivelli (ca.1435-ca.1495), 
'Madonna' van Matthias Gru
newald (ca.1470-1528); 'Por
tret van Ugolino Martelli' van 
Agnolo Bronzino (1503-1572), 
'Offer van Izaäk' van Paolo 
Veronese (1528-1588), 'De 
naakten' van Michelangelo 
(1475-1564); 'Boetende Maria 
Magdalena' van Tintoretto 
(1518-1594). 
29-4-'i3. Ondergang Titanic 
100 jaar geleden. 
Velletje met zesmaal $ 200; 
blok $ 700. Resp. orkestle
den W.Hartley, G.Krins.J.L 
Hume, |.W. Woodward, PC. 
Taylor, W.T. Bradley; schip. 
29-4-'i3. Vliegdekschepen. 
Velletje met viermaal 
$200; blok $700. Resp. 
Varyag, Foch, USS YorKtown, 
Giuseppe Garibaldi; Admiral 
Kuznetsov. 

29-4-'i3.50e sterfdag lohn F. 
Kennedy (1917-1963). 
Velletje met viermaal $ 225; 
velletje met tweemaal $ 355. 
Verschillende foto's met oud-
president Verenigde Staten. 
29-4-'i3. Muhammed Ali 
(1942). 
Velletje met viermaal $ 225. 
Verschillende foto's met 
Amerikaanse bokser. 
29-4-'i3. Paus Benedictus 
XVI (1927). 
Twee velletjes met elk 
viermaal $ 225; tweemaal 
blok $710. Verschillende 
afbeeldingen met paus. 
29-4-'i3. Chinees Nieuw
jaar", laar van de Slang. 
$80, 225. Slang. 
29-4-'i3. Vogels. 
Velletje met viermaal $ 225; 
blok $ 710. Resp. Tangara 
peruviana. Tangara larvata. 
Tangara mexicana. Tangara 
cayana; Tangara arthus. 
29-4-'i3. Vlinders. 
Velletje met zesmaal $ 150; 
velletje met zesmaal $ 200. 
Resp. Danaus gilippus bere-
nice, Lycorea halia cleobaea, 
Hypothyris lycaste; Danaus 
glippus tersippus, Danaus 
plexippus, Libytheana 
fulvescens; Battusphilenor 
orsua, Dismorphia eunoe de-
sine, Dismorphia spio, Lieinix 

viridifascia, Lyropteryx lyra 
cleadas, Neophasiaterlooii 
29-4-'i3. Internationale 
tuinbouwtentoonstelling in 
Qingdao (China). 
Velletje met zesmaal $ 140. 
Mascotte: tweemaal wui
vend, met gieter en plant, 
in auto, op surfplank, met 
snorkel. 

HONDURAS 
io-i2-'i2. Bianca Jeannette 
Kawas-Fernandez. 
20.-, 20.- L.; velletje met 
driemaal 15.-, driemaal 25.- L. 
tweemaal portret milieuac
tiviste; verschillende afbeel
dingen van Nationaal Park 
Bianca Jeannette Kawas met 
stranden, hutten en vogels. 
i2-i2-'i2. Nationale Biblio
theek 132 jaar. 
2.- L.; velletje met driemaal 
8.-, driemaal 12.- L. Resp. pre
sident Lobo Sosa en cultuur
minister Mariano Gonzales; 
oud-president Marco Aurelio 
Soto (1846-1908), biblio
theek, archieven, stichter 
Antonio Vallejo (1844-1914), 
schrijver Ramon Rosa (1848-
1893), medaille met nationale 
dichter Juan Ramon Molina 
(1875-1908). 

L 2.0c 
Bibtioteca y Archivo Nactonai 1880-2012 

HONGKONG 
22-7-'i3. Werelderfgoed in 
China, II. 
Blok $ 10.-. Oude stad van 
Lijiang. 
24-9-13.Bussen. 
$1.40,1.80, 2.40,2.50,3.-, 
5.-;blok$5.-;blok$20.-(3D-
druk) Resp. Tilling Stevens 
Bus, Daimler A, Albion Coach, 
Leyland Olympian n, Volvo 
Olympian n. Dennis Trident; 
Euro V Bus; Euro V Bus. 

INDIA 
3-9-'i3. Bloemen. 
Vel met twaalfmaal 5.- R. 
Chirita dibangensis, Lavatera 
cachemiriana, Cremanthodi-
um ellisii, Agapetes serpens, 
Codonopsis rotundifolia, 
Meconopsis betonicifolia, 
Echinops ritro. Iris nepalen-
sis. Campanula latifolia, Dar-
lingtonia californica. Silene 
vulgaris. Rhododendron sp. 
Ook drie velletjes met elk vier 
zegels. 

HIMALAYAN BELLaoWER 
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9-9-'i3. Lala lagat Narayan 
(1899-1981). 
5.- R. Vrijheidsstrijderen 
oud-parlementslid. 
io-9-'i3. Acharya Gyansagar. 
5.- R. Dichter. 
24-9-'i3. Pratap Narayan 
Mishra (1856-1894). 
5.- R. Dichter en schrijver. 

IRAK 
'7-5-''3- Wereld Telecommu
nicatie Dag. 
250,1.000 Din. Resp. 
Wereldbol met vlaggen en 
satellieten, vlaggen met 
satellieten. Op beide zegels 
landkaart Irak. 
4-9-'i3. Vlinders. 
200,250, 500,750,1.000, 
5.000,10.000 Din. Verschil
lende vlinders. 
9-9-''3- Kamelen. 
250, 500,750,1.000 Din.; 
twee blokken (ongetand) 
elk 1.000 Din. Verschillende 
afbeeldingen van kamelen. 

i3-9-'i3. Klokkentorens. 
250, 500,750,1.000 Din. 
Verschillende torens. 

IRAN 
27-7-'<3- Ebrat-museum. 
Blok 6.000 Ris. Museumin
terieur, afbeeldingen van 
politieke gevangenen. 

27-7-'i3- Onbekende solda
ten van Imam Zamam. 
3.000 Ris. Landkaart, vogel
koppen, oog. 

lAPAN 
3-9-'i3. Bloemen van het 
seizoen. 
Vijfmaal 50 yen; vijfmaal 
80 yen. Resp. dahlia, 
chrysant, Celosia argentea, 
Commelina communis, roos; 
zelfde bloemen maar andere 
afbeeldingen. 
6-9-'i3. Ambulancediensten 
50 jaar. 
80, 80 yen. Helikopter, 
ziekenwagen. 
i9-9-'<3. Herfstgroeten. 
Velletje met tienmaal 50 yen; 
velletje met tienmaal 80 yen. 
Verschillende teddyberen 
20-9-'i3. Dieren. 
Vijfmaal 50 yen; velletje met 
vijfmaal 80 yen. Resp. Afri
kaanse olifant (Loxodonta 
africanus), orka (Orcinus 
orca), zwartstaartprairie-
hond (Cynomys ludovicia-
nus), ezelspinguïn (Pygosce-
lis papua), reuzenkangoeroe 
(Macropus sp.); amoertijger 
(Panthera tiqris altaica), wolf 
(Canis lupus), ringstaartmaki 
(Lemur catta), ijsbeer (Ursus 
maritimus), sabelantilope 
(Oryx dammah). 

i-io-'i3. Betrekkingen met 
Spanje 400 jaar. 
Velletje met tweemaal 
80 yen; velletje met acht-
maal 80 yen. Resp. Geranium 
sp., Lespedeza sp.; Gug
genheimmuseum (Bilbao), 
kathedraal (Santiago de 
Compostella), Museum voor 
Moderne Kunst (Léon), Alcara 
(Segovia), Koninklijk Paleis 
(Madrid), Mezquita (Cor
doba), Alhambra (Granada), 
veld zonnebloemen. 
4-io-'i3. Wet lokale auto
nomie prefectuur Okayama 
60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Beelden in Korakuen-park, 
Kurashiki aesthetic area, 
school in Shizutani, Hiruzen-
plateau met grazende 
koeien, bloesem in Tsu Yama-
shiroHeshan-park. 

KIRGIZIË 
i3-7-'i3. WWF*, Internati
onaal forum bescherming 
sneeuwluipaard. 
Velletje met 29.-, 35.-, 43.-, 
52.- s. (ook ongetand). Ver
schillende afbeeldingen van 
Uncia uncia. Alle zegels met 
pandabeeldmerk. 

KOREA NOORD 
9-9-'i3. Republiek 65 jaar. 
30 w.; velletje met twee
maal 50 w, Resp. nationaal 
embleem; Kim ll-sung (1912-
1994) met vlaggen en Kim 
Jong-il (1942-2011). 
25-9-'i3. Vier seizoenen. 
30, 50,70,110 w. Resp. lente 
in Mangyongdae, zomer in 
Rugna, herfst op Moral Hill, 
Ryongwang-paviljoen in 
winter. Ook velletje met de 
zegels. 
i5-io-'i3. Schepen. 
30,50,90,110 w. Resp. res-
taurantschip 'Taedonggang', 
vrachtschip 'Kumrung No. 5', 
koelvrachtschip 'Rimyongsu 
No. 7', koelvrachtschip 'Tu-
rubongNo. 3'. 

KOREA ZUID 
8-8-'i3. Week van de 
Filatelie. 
Viermaal 300 w. (samenhan
gend); 600 w. Resp. meisje 
met brief, meisje en brieven
bus, jongen en vergrootglas, 
jongen met postzegelalbum; 
samenstelling van voorgaan
de afbeeldingen. 

io-9-'i3. Kustwacht 60 jaar. 
300 w. Patrouilleschip, 
embleem. 
i7-9-'i3. Diplomatieke 
betrekkingen met Indonesië 
40 jaar. 
300,300 w. (samenhan
gend). Volkspelen: leeu-
wenspel Bukcheong (Korea), 
Bantengan (Indonesië). 

MALEISIË 
3i-8-'i3. Nationaal Museum 
50 jaar, musea en kunst
schatten. 
Tienmaal 60 sen (samenhan
gend). Nationaal Museum 
(Kuala Lumpur), Nationaal 
Textielmuseum (Kuala 
Lumpur), Perak-museum 
(Taiping), Galeria Perdana 
(Langkawi), Subgai Lem 
Bing-museum. Adat Museum 
(jelebu). Chimney Museum 
(Labuan), Labuan-museum, 
Kota Kayang-museum (Perlis) 
Lembah Bujang-museum 
(Kedah). 
t6-9-'i3. Maleisië 50 jaar. 
60 sen. Portret oud-premier 
Tunku Abdul Rahman (1903-
1990), landkaart in gouddruk 
en vlag. 

MEXICO 
i6-8-'i3. Diergeneeskundige 
opleiding in Mexico en Ame
rika 150 jaar. 
5 7.-. Studenten, paard, 
gebouw. 

27-8-'i3.140e sterfdag Ma
nuel Acufia (1849-1973), 
$7.-. Portret dichter en 
tekstregels. 
28-8-'i3. Dag van de Groot
ouders. 
$7.-. Hoeden, handschoenen, 
radio, fototoestel, brillen, 
klokje, telefoon, schoenen. 
5-9-'i3. Eerste Congres van 
Anahuac 200 jaar geleden. 
$ 7.- Congresdeelnemers 
(onafhankelijkheidsstrijders) 
rond tafel. 
ii-9-'i3. Eind bouw kathe
draal van Mexico City 200 
jaar geleden. 
$7.-. Kathedraal. 

MICRONESIË 
7-7-'i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Bangkok, fauna in Thailand. 
Velletje met achtmaal 75 c. 
Javaanse blauwstaartpitta 
(Pitta guajana), Aziatische 
wilde hond (Cuon alpinus). 
Maleise jaarvogel (Aceros 
corrugatus), withandgibbon 
(Hylobates lar), luipaard 
(Panthera pardus), Indisch 
tapir (Tapirus indicus), rood-
pootgent (Sulasula). 

' ^ ^ 

MONTSERRAT 
30-7-'i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Bangkok. 
Velletje met $ 2.75, 2.75,3.-, 
3.-; blok $7.-. Resp. Boed
dhabeelden, kokosnoten, 
Samphet Prasat-paleis, 
Erawan-waterval; olifant. 
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NEVIS 
3-4-'i3.100 jaar kruiswoord
puzzel. 
Twee velletjes met elk negen-
maal $ 2.-. Doorlopend beeld 
met puzzel. 
3-^-13. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 60 jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
blok $9.-. Verschillende 
afbeeldingen van Britse 
vorstin. 
22-4-'i3. Staatwapen, per
soonlijk zegel. 
$ 3.-. Wapen. 
25-4-'i3. Wereld Radio Dag. 
Velletje met viermaal $ 3.-
(doorfopend beeld); blok 
$ 8.-. Resp. cirkels op aardbol 
met beeldmerk Verenigde 
Naties; radiotoren en cirkels. 
25-4-'i3. Kolibries. 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
velletje met tweemaal $ 4.50. 
Resp. Anthracothorax domi-
nicus, Archilochus colubris, 
Eulampis jugularis, Heliomas-
ter longirostris; Eulampis 
holosericeus, Lophornis 
ornatus. 

25-4-'i3. Bijen in de Cariben. 
Velletje met viermaal $ 4.-; 
blok $8.-, resp. Bicyrtes 
quadrifasciatus, Bembix 
americana, Ammophila api-
calis, Ectemnius continuus; 
Bicyrtes quadrifasciatus. 

3-6-'i3. Papegaaien in de 
Cariben. 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
blok $ 9.-. Resp. Amazona 
imperialis, Amazona Leuco-
cephala, Amazona ventralis, 
Amazona guildingii; Ama
zona versicolor. 

NICARAGUA 
29-7-'i3. Schilderijen van 
Armando Morales (1927-2011). 
Velletjes met 1.-, 2.-, 5.-, 
6.- ed.; velletje met 10.-, 12.-, 
16.-, 45.- Cd. Verschillende 
schilderijen. 

NIEUW-CALEDONIË 
9-9-'i3. Inheemse plant. 
85 F. Captaincookia marga-
retae. 
9-9-'i3. Duiventil van 
Pembout. 
180 F. Duiventil. 
9-9-'i3. Inheemse orchi
deeën. 
Velletje met viermaal 110 F. 
(orchideevorm), Eria kari-
couyensis, Earina deplanchei, 
Eriaxis rigida, Dendrobium 
poissonianum. 

NIEUW-ZEELAND 
2-io-'t3. Kerst. 
70 c, $ 1.40,1.90, 2.40, 2.90. 
Resp. mensen bij kerstboom 
met pakjes, kerstlunch, men
sen bij kersboom, cricketspe
len op strand, zangers. 

PAKISTAN 
3-9-'i3. Ingebruikneming 
eerste in Pakistan gebouwd 
F-22P marineschip. 
10.- R. Fregat, vlag. 

2i-9-'i3.87e geboortedag 
Noor Jahan (1926-2000). 
8.- R. Portret zangeres. 



PAPOEANIEUWGUINEA 
2013. Toerisme, persoonlijke 
zegels. 
Viermaal 1.30 K. viermaal 
8.70 K. (met label voor 
persoonlijke invulling). 
Resp. parlementsgebouw, 
orchidee, paradijsvogel, 
schildpad, Mount Wimelm, 
orchiaee, buideldier koes
koes (Phalanger lullulae), 
vlag. 

PENRHYN 
i8'i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
Velletje met $ 1.30,1.50,1.70. 
Verschillende afbeeldingen 
van hertogin en hertog van 
Cambridge. 

POLYNESIË 
i89'i3. Vahiné, Tahitiaanse 
vrouw. 
Zesmaal 100 F. (in boekje). 
Verschillende vrouwen met 
bloemenkrans. 
i89'i3, Wereldkampioen
schap strandvoetbal in 
Tahiti. 
140 F. Beeldmerk met zon en 
water. 

SAMOA 
268'i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
$ I., 5., 10.. Verschillende 
afbeeldingen van hertog en 
hertogin van Cambridge met 
hun zoon George Alexander 
Louis. 
288'i3. Pacific Mini Spelen. 
Velletje met achtmaal $ 2.50. 
Hardlopen, volleybal, tennis, 
zeilen, taekwonao, roeien, 
gewichtheffen, volleybal. 
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SINGAPORE 
to9'i3. Internationalisering 
en handel. 
ist, 65,80 c., $1.10. Resp. 
agrarische producten, 
containers, gebouwen, 
handelaren. 

ST. HELENA 
88'i3. Overlijden Margaret 
Thatcher (19252013). 
40, 50, 60 p., 11.00. Ver
schillende afbeeldingen 
van Britse oudpremier. Ook 
velletje met de zegels. 

ST. KITTS 
36'i3. Baptisten kerk 50 
jaar. 
10,30 c. Resp. rev. William 
Manasseh Connor, kerk. 

ST. MAARTEN 
56'i3. Scouting. 
175,200, 250,350 c. Resp. 
padvinder en landkaart, 
padvinders, padvinders op 
surfplank, padvinders. 
238'i3. Vogels. 
25, 50,75,100,150,200,225, 
250,300,350,400,475 c. 
Resp. 

Columba plumbea, Chlorosti
bon mellisugus, Cyanocorax 
cyanomelas, Eucometis 
penicillata, Mionectes 
oleagineus, Hemithraupis 
flavicollis, Myrmotherula 
guttata, Piaya cayana, Piaya 
melanogaster, Piaya minuta, 
Pygiptila stellaris, Turdus 
fumigatus. 

ST. VINCENT 
279't2. Jeanne d'Arc (ca. 
14121431). 
$ 3.50. Nationale heldin van 
Frankrijk. 
28ii'i2. Reptielen in de 
Cariben. 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
blok $ 9.. Resp. dwerggekko 
(Lygodactylus picturatus), 
karetschildpad (Eretmo
chelys imbricata), hagedis 
(Anolis sagrei), Mona boa 
(Epicratesmonensis); legu
aan (Iguanidae). 

(|4'i3. Kunstgeschiedenis. 
Twee velletje met elk drie
maal $ 3.75; twee blokken van 
elk $ 9.. Resp. van Gustav 
Klimt (18621918):'De drie 
levensfasen van de vrouw', 
'Jurisprudentie', 'Judith met 
het hoofd van Holofernes; 
art nouveau: 'Absinthe 
Robette' poster van Henri 
Privat Livemont (18611936), 
poster voor cabaret Le Chat 
Noir van Theophile Steinlen 
(1923), illustratie bij gedicht 
'The year's at the spring' 
van Harry Clarke (18891931); 
advertentie voor job sigaret
tenpapier van Alphonse 
Mucha (18601939); 'Ali Baba' 
van Auljrey Beardsiey (1872
1898). 
t^-t^-\^i. Ruimtevaart, 
Hubbletelescoop. 
Twee velletjes met elk 
viermaal $ 3.25; twee blokken 
elk 5 9Resp. NGC 6302, 
Galaxy M82, Orionnevel, 
sterrenbeeld Schorpioen; 
Eskimonevel, Carinanevel, 
Kattenoognevel, Kegelnevel; 
Adelaarsnevel, Saturnus. 
75''3 50e sterfdag John F. 
Kennedy (19171963). 
Twee velletjes met elk vier
maal $ 3.25; twee blokken elk 
$ 9.. Verschillende foto's met 
oudpresident Verenigde 
Staten. 

SURINAME 
i48'i3. Vruchten. 
Velletje met SR$ 1.75, 2.25, 
4.75,5.25,6.75,8.25,9.75, 
11.25. Resp. Annonamuricata, 
Theobroma cacao, Averrhoa 
carambola, Chrysophyl
lum cainito, Carica papaya, 
Citrulluslanatus, Persea 
americana, Syzygium malac
cense. 

TADZJIKISTAN 
i67'i3. Wetenschapsacade
mie 20 jaar. 
1.60,2.50 S. (samenhangend, 
ook ongetand). Resp. boeken 
met microscoop en flessen, 
satelliet en computer met 
chemische fabriek. 

i67'i3. Communicatie. 
Viermaal 2.50 S, (samenhan
gend, ook ongetand). Trein en 
vliegtuig, racewagen, trein en 
vliegtuig, auto en vliegtuig. 
i67'i3. Treinen. 
Viermaal 1.60 S (samen
hangend, ook ongetand). 
Stoomlocomotief Type EU 
733, driemaal verschillende 
afbeeldingen van locomotief 
TE33A. 

i67'i3. Mobile communica
tie in Tadzjikistan. 
0.10,0.15,1.60 S. (ook onge
tand). Resp. tweemaal satelliet 
en emblemen van mobile aan
bieders, satelliet met emble
men en parlementsgebouw. 
Landkaart op alle zegels. 
267'i3. Eerste vrouwelijke 
astronaut 50 jaar geleden. 
Blok 1. S.; blok t.50 S. Opdruk 
op blokken uit 2001 (Yvert 
26B en 26G) met resp. em
bleem, satellietantenne. 

TAIWAN 
8io'i3. Historische kunst
voorwerpen. 
Velletje met NT$ 5., 10., 
10., 15.; blok NT$ 25. Resp. 
pompoenvormige vaas met 
bloemmotief (Qingdynastie), 
kom en bord met drakenmo
tief (Qingdynastie), zeegroe
ne geglazuurde schaal (Noord 
Songdynastie), jadebeeldje 
van beer (Qingdynastie); 
tapijt met vaas en bloemen. 

THAILAND 
249'i3. Gouvernment 
Housing Bank 60 jaar. 
3. B. Plattelandshuisje met 
bomen. 
3io'f3.100e geboortedag 
Somdet Phra Nyanasam
vara, II. 
Viermaal 5. B. Verschillende 
afbeeldingen van hoogste 
patriarch van ThailancL 

TONGA 
i48'i3. Inheemse dansen, I. 
15 c., $1.75, 4.30; velletje 
met $5.25,7.85, 8.65. Resp. 
driemaal dansers; driemaal 
vuurspuwende dansers. 
308'f3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
$ 1.75, 2.40,2.60, 3.40; blok 
$ 11.30. Verschillende afbeel
dingen van babyhanden en 
voeten. 

TONGA NIUAFO'OU 
2i8'i3. Tin Can Mail. 
$2.25, 5.40. Blikken. 
308'i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
$2.15, 3.20, 4.10, 4.70; blok 
$ 16.90. Verschillende afbeel
dingen van babyhanden en 
voeten. 

TRISTAN DA CUNHA 
i iii ' i3. Vulkaanuitbarsting 
en evacuatie 50 jaar geleden, 
III. 
25,35. 95 p., £1.10; blok 
£ 2.. Eilandbewoners resp. 
rustend en theedrinkend, 
op zoek naar hun bezittin
gen, brengen persoonlijke 
bezittingen aan land uit m.s. 
'Boissevain', op weg naar 
huis met tractor en opleg
ger; slepen sloep op strand. 
Op alle zegels eiland met 
vulkaan. 
i8ii'i3. Kerst. 
35, 35p.,t 1.10,1.10. Resp. 
St. Mary's kerk, St. Joseph 
kerk, Canterbury kathedraal 
(Londen), St. Pieter basiliek 
(Rome). 
9i2'i3. Vulkaanuitbarsting 
en evacuatie 50 jaar geleden, 
IV. 
25,35, 95 p., t l .10;blok 
£2.. Resp. HMS'Puma'.HMS 
'Jaguar', m.s. 'Tristania', 
m.s. 'Stirling Castle; m.s 
'Bornholm'. 

VERENIGDE NATIES 
ioio'i3. Bedreigde dieren. 
Velletje met viermaal 
US$ 1.10; velletje met vier
maal Zw.Fr. 1.40; velletje met 
viermaal € 0.70. Resp. Indi
sche tapir (Tapirus indicus), 
mongozmaki (Eulemur mon
goz), platkopkat (Prionai
lurus planiceps), vingerdier 
(Daubentonia madagasca
riensis); steppenschubdier 
(Smutsiatemminckii), 
potto (Perodicticus potto), 
Filippijns spookdier (Tarsius 
syrichta), Comorenvleer
hond (Pteropus livingstonii); 
bandcivetkat (Hemigalus 
derbyanus), woestijnoehoe 
(Bubo ascalaphus), grote 
plompe lori (Nycticebus 
coucang), vachtegel (Zaglos
sus sp.). 

VERENIGDE STATEN 
iio'i3. Sneeuwvlokken. 
Vijfmaal Presorted Standard. 
Verschillende ijskristallen. 
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ioio'i3. Plant. 
Forever. Kerstster (Euphorbia 
pulcherrima). 

ioio'i3. Kerstkrans. 
Global Forever (rond zegel). 
Krans. 

ivaoi'» 

i iio'i3. Kerst. 
Forever. Schilderij 'Madonna 
en Kind'van J.Gossaert 
(ca.14781532). 

VIETNAM 
<29'i3. Diplomatieke be
trekkingen met Singapore 40 
jaar, vruchten. Gezamenlijke 
uitgifte met Singapore. 
2.000, 8.000 d. Resp. Du
rian,pitahaya. 

ZIMBABWE 
307'i3. Nationale held. 
30,75,85 c, $ 1.. Oudvice
president Landa John Mkomo 
(19342013) 

ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH 
io9'i3. Australasian 
Antarctic Expedition 100 jaar 
geleden. 
Driemaal 60 c, tweemaal 
$ 1.30. Resp. basiskamp bij 
extreme weersomstandig
heden, Weddellzeehond 
(Leptonychotes weddellii), 
Kaapse stormvogel (Daption 
capense), telegraafoperateur 
Walter Hannam (18851965), 
expeditieleider Frank Wild 
(18731939). Ook velletje met 
de zegels. 

ZUIDPOOLGEBIED BRITS 
i83'i3. Queen Elizabeth 
Land. 
Blok £3.. Landkaart. 

Gebruikte afkortingen: 
IOC Internationaal Olym

pisch Comité 
Sepac Small European 

Postal Administrati
ons 

Unesco United Nations 
Educational Scientific 
and Cultural Organi
zation 

WWF World Wildlife Fund 



VERENIGINGS 

Overzicht van verenigingen die bij het maandblad Filatelie zijn aangesloten. 
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Landelijke secretariaten: 
NVPy K Schokker, Bovenweg 249, 
1834 CN Sint Pancras, 
telefoon 0725626095, 
H* schokker@nvpii nl 
Federatie I V Philatehca Zwaard
vegersgaarde 130132,2542 TH Den 
Haag, telefoon 0703663465, secre
taris J Th M Bongarts, Polhaarweg 
38A, 7721 DX Dalfsen, 
telefoon 0529432286, 
mitibonizhome nl 
De Globe A van Reenen, Aagje 
Dekenweg 57, 3906 WK Veenendaal, 
telefoon 0318517757, 
^■secretaris(sfvdeglohe nl 
JeugdFilatelie Nederland Kees 
Mulders, Bouterslaan 185, 5654 AN 
Eindhoven, telefoon 0654918922, 
'^ifn@chello nl 
Ned Ver Voor Thematische Filate
lie 1 C van Duin, Berglustlaan 84, 
3054 BK Rotterdam, 
telefoon 0104610573 

Aalsmeer: 
py Aalsmeer.GH Hoving, 
postbus 249,1430 AE Aalsmeer, 
^g hhouing@tiscali nl 
De Achterhoek: 
FV 'De Globe'.)) M Spekschoor, De 
Haare 3, 7136 MH Ziewent, 
telefoon 0544351848, 
^secretarisglobeachterhoek@ 
gmail co 
Alblasserdam: 
PV De Posthoorn. A Treure, Plan
tageweg 39, 2951 GN Alblasserdam, 
telefoon 0786930004 
Alkmaar: 
NVPV, K Schokker. Bovenweg 249, 
1834 CN Sint Pancras, 
telefoon 0725626095, 
^'^klaasschokker@nvpvalkmaar nl 
Almelo: 
NVPV, B Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, 
telefoon 0546861525, 
^ó karsch@hccnet nl 
Almere: 
VPVA Almere. mw E M Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Almere, 
telefoon 0365341427 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV, l L Louwerse, Kon Wilhel
minastraat 51, 2811 TT Reeuwijk, 
telefoon 0182395103 
Altena: 
NVPV. mw A SprangersBakkenes, 
Provincialeweg N 128, 4286 EE 
Almkerk, telefoon 0183403952 
Amersfoort: 
AFV, G A Montfrooy, Alberikpad 23, 
3813 KT Amersfoort 
Amstelveen: 
PV Amstelveen,]!^ Korver, Satur
nus 25,1188 EB Amstelveen, 
telefoon 0206435403 
Amsterdam: 
NVPV. Ni Nl Klei], Haya van Some
renlaan 50,1187 RB Amstelveen, 
telefoon 0206405039 
Hollandia. E F Nagel, Reijer 
5prei)straat 12,1391 GA Abcoude, 
telefoon 0294283962 
AV'De Philatelist'. N\ Snoek, 
Lomanstraat 34 hs,i075 RC Am
sterdam, telefoon 0205285099, 
^•snoek marti/niggmail com 
PVWAFilatelie, F R Brugman, Dissel 
39,1141 ZMMonnickendam, 
telefoon 0299654163 
FV 'Statuut So', wnd secr H L M 
van der Palen, Remmerdenplein 70, 
1106 AH Amsterdam, 
telefoon 0206973310, 
^•hlmvdpalen@hotmail com 
AmsterdamNoord: 
PV AmsterdamNoord. Q, Blik, 
Stoutenburg 6,1121 GG Landsmeer, 
telefoon 0204823148 

Apeldoorn: 
NVPV, mw G DrostStok, Schopen
hauerstraat 113, 7323 LV Apeldoorn, 
telefoon 0553667445, 
i*^ drost28@cheHo nl 
FV 'De Globe', W AA Venneman, For
tunalaan 140,7321 GN Apeldoorn, 
telefoon 0553664528 
Appingedam: 
PVAppingedam,R Bos, Abel 
Eppensstraat 151, 9902 HG Ap
pingedam, telefoon 0596627625, 
'reintbos@ziggo nl 
Arcen: 
PV Arcen,mitJ M Schuurmans, 
Maasstraat 51b, 5944 CB Arcen, 
telefoon 0774731610 
Arnhem: 
FV 'De Glohe"De Vierstroom', ] E 
Huiskes, Winschotenstraat 41,6835 
AS Arnhem, 
telefoon 0263231678, 
'.•jjtuiskes @hetnet nl 
Assen: 
VVPV Assen, Y Postuma, Volmach
tenlaan 8, 9331 BL Norg, 
telefoon 0592612413 

Baarn: 
PVBaarn,AC Engelberts, 
Lepelaarstraat 20, 3742 XP Baarn, 
telefoon 0355416496 
Barneveld: 
FV 'De Globe', mw E Turnhout, 
Goudenstein 149,3772 LC Barneveld, 
telefoon 0342415311, 
^•^eglobesecretariaat@kpnmad nl 
Bergen(NH): 
PV NoordHolland. \ Oostveen, 
Molenkrochtlaan 9,1861 LC Bergen 
(NH), telefoon 0725896190 
Bergen op Zoom: 
PV 'Onderling Contact', mw I E M 
BeijerVermeulen, Schoolstraat 17, 
4611 MD Bergen op Zoom, 
telefoon 0651923043, 
Eaoc(S>Aome nl 
FV 'Delta Oost'. T van Esch, Uranu
slaan 57, 4624 VP Bergen op Zoom, 
telefoon 0164250041 
Beuningen/Ewijk/Druten: 
FV 'De Globe', mw H van der Louw, 
Burg Overmarsstraat 6,6644 CG 
Ewijk, telefoon 0487521618 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk. Peter de Graaff, 
Laan der Mensenrechten 33,1945 ER 
Beverwijk, 
'peter_degraaffiZhotmail com 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk'. AG vanden 
Brink, telefoon 0306375200 
Blitterswijck: 
FVDe Maasdorpen.\ H M Mm, 
Heuvelstraat 14,5801 CS Venray, 
telefoon 0478515220, 
^idem in@orange nl 
Bloembollenstreek: 
IV Philatehca,\ Dieben, Jacob 
Marislaan 29,2182 MA Hillegom, 
telefoon 0252520420 
Bodegraven: 
NVPV, D Verwoerd, Hoefslag 40, 
2411 WB Bodegraven, 
telefoon 0653260579, 
•veruioerdvanwijk@casema nl 
Borne: 
NVPV. C H Meijer, De Schoppe 20, 
7609 CB Almelo, 
telefoon 0546864988, 
'^•<or mei]er@hccnet nl. 
Boskoop: 
NVPV. J de Zwijger, Wilgenhorst 51, 
2742 DD Waddinxveen, 
telefoon 0182616946, 
•)andezwiiger@tiscali nl 
Boxtel: 
VVBV, mw R Langenhuijsenvan 
Vucht, Molenwijkseweg 8, 5282 
SB Boxtel, telefoon 0411688620, 
t info@vbvboxtel nl 
Breda: 
PV Breda, D G M Touw, Somerweide 
14, 4824 EW Breda, 
telefoon 0765418419 

Brielle: 
NVPV. H G TM Overbeek, Sluys
straat 14, 3237 AT Vierpolders, 
telefoon 0181415640 
Bruinisse: 
PV Bruinisse. A B van der Wekken, 
Mast 70,8081 NE EIburg, 
telefoon 0525684841 
Bussum: 
FV De Verzamelaar Bussum S. 
Omstreken, O Louw, Brmklaan 152, 
1404 GX Bussum, 
telefoon 0356933132 

Capelle a/d Ussel: 
FV UsselUekstreek.f Schuil mg, 
Tussenspoor 2, 2908 Be Capelle a/d 
Ussel, telefoon 0104580301 
Castricum: 
PV Castricum.S C F 
Netten,Molenweide 36,1902 CH 
Castricum, telefoon 0251651943 
Coevorden: 
PV CoevordenHardenberg e o , H J 
Dorman, Fonteinkruid 37,7772 ML 
Hardenberg, telefoon 0523272182 

Dalfsen: 
PV 't Raedthuys Dalfsen e.o .] 
Schoemaker, Magnolialaan 9,7711 
LX Nieuwleusen. 
telefoon 0529484061 
Delft: 
VVP Delft, l C van Muiswinkel, A 
van Schendelplein 71, 2624 CR Delft, 
telefoon 0152564838, 
I* hansmuis@tetfort nl 
Delfzijl: 
PV 'De Fivel', RAM Peters, Eems
kanaal ZZ12 A, 9936 AM Farmsum, 
telefoon 0596567183, 
•'rudi en corry@kpnplanet nl 
Deventer: 
NVPV,xnvi TMM van der Heijden
ten Hacken, Michiel de Klerkstraat 
28, 7425 DG Deventer, 
telefoon 0570657740, 
'■'^info@deventerpostzegelvereni
ging nl 
Diemen: 
PV 'De Zegelaars', P A van Diemen, 
Ouddiemerlaan73 int GV Diemen, 
telefoon 0206995314 
Dieren: 
FV 'De Globe', mw R van Wijk, 
Treubstraat 27,6951 AB Dieren, 
telefoon 0313421220 
Dinxperio: 
FV 'De Globe', L A Hagers, Bos
manslaan 57.7091VX Dinxperio. 
telefoon 0315655010 
DoesburgHengelo (Gid): 
FV 'De Globe', J F van Ushen, 
Acaciastraat 26, 6982 AR Doesburg, 
telefoon 0313474317 
Doetinchem: 
FV 'De Globe', W Verschoor, Brasem 
168,7008 BN Doetinchem, 
telefoon 0314393676 
Dordrecht: 
FV 'De Dordtse Postjager'. R C Vos. 
Van SImgelandtlaan 20.3311 DS 
DordrecFit. telefoon 0786146165, 
'Secretaris postjager@gmail com 
Drachten: 
PV Drachten, l f Oom, De Warren 
19,8561 EC Balk, 
«/ oomicskpnplanet nl 
Driebergen: 
FV 'Stichts Overkwartier'. A J Kop
mels,Julianawegis 394iDKDoorn, 
telefoon 0343415098, 
•iadenada@hetnet nl 
Drenten: 
PV Dronten e o . mw A P Schip
persHooglugt, De Fazant 19, 8251 
MP Dronten, telefoon 0321313329 
Drunen: 
PV 'Philatron'. I Slikkerveer, 
Bellinipark 39,5151LL Drunen, 
telefoon 0416383799, 
* / sltkkerveer@kpnmatl nl 

Duiven/Westervoo rt: 
FV 'De Globe', B W van Vliet, dr 
Schaepmanstraat 37, 6931 DM Wes
tervoort, telefoon 0263118740 

Echt: 
PhilatelistenVereniging Fcht, 
R Vossen, Gansbaan 51a, 6231 LN 
Meerssen, telefoon 0433111760, 
'•'iobvosseno7(Shome nl 
PhVGelreOulick/Fcht, Vic Bours, 
Irenelaan 6,6114 BS Susteren, 
telefoon 0464492604 
Edam/Voicndam: 
PV 'Fvopost'.lfZ Smits,JM 
Osterlinghstr 34,1135 ED Edam, 
telefoon 0299372017 
Ede: 
FV 'De Globe', mw J A te Loo, Kees 
de Konmglaan 1,6741 ZA Lunteren, 
telefoon 0318485049 
Eindhoven: 
FFV. H J Hofstede, Van Galenstraat 
17,5694 CD Son en Breugei, 
telefoon 0499 476414 
Eist: 
FV 'De Globe"De Vierstroom'. J E 
Huiskcs, Wmschotenstraat 41.6835 
AS Arnhem, telefoon 0263231678, 
^/Jiuiskes&hetnet nl 
Emmeloord: 
IV Philatelica.] Gerbens, Noord
zoon 48,8316 CJ Marknesse, 
telefoon 0527201960, 
^<j gerbens@planet nl 
Emmen: 
PV Fmmen.AK Bos,Achterkamp 
10, 7761 DR Schoonebeek, 
telefoon 0524531750 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica.RVI Reijngoud, 
Exterpad 21,1601 RB Enkhuizen, 
telefoon 0228314038 
Enschede: 
fPK, WFH Bijl, Doolhofl2, 7548 BZ 
Enschede, telefoon 0534281221 
Epe: 
NVPV, wnd W C Lokker. Dokter 
Mijsstraat 9, 8162 GK Epe, 
telefoon 0578614570 

Geleen: 
VVPV 'De Philatelist', J J Berczinski, 
Wijngaardstraat 16, 6181 GE Elsloo, 
telefoon 0464375490, 
'jean berezinskt@hotmail com 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee. drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5, 3243 
AC Stad a/h Haringvliet, 
telefoon 0187611542 
Goes: 
FV 'De Bevelanden'. P J van Eijke
ren, Middelmeet 43, 4464 AX Goes, 
telefoon 0113228562, 
•^cm@zeelandnet nl 
Goor: 
NVPV. H G Lammerscn, van Eeden
straat 42,7471 ZR Goor, 
telefoon 0547273033 
Gorinchem: 
PV Gorinchem e o .\ Hoegec, 
Brunellaan 42, 4143 EG Leerdam, 
telefoon 0345612644, 
•pvgorinchem @hetnet nl 
Gouda: 
VVPV Gouda, mvi EJ Binee, 
Rossmistraat 20, 2807 HK Gouda, 
telefoon 0182525327 
'sGravenhagc: 
Verenigde Haagse Filatelisten. 
H L A Prins, Danckertsstraat 3,2517 
TE Den Haag, 
telefoon 0703450664, 
^'^sbcprins@casema nl 
PC 'De Kring'. W Hoogendijk, 
Weerselostraat 15,2541VM Den 
Haag, telefoon 0703297787 
PV 'Vredestein'. PW van de Nes, 
Rictvoorndaal 160,2553 NN Den 
Haag, telefoon 0703976965 
ZuidHollandse Postzegel Vereni
ging "ZHPV", M J Vogel Abeelzoom 
52,2719 GT Zoetermeer 

Groningen: 
IV Philatelica. D Roosjen, 
Mezenlaan 13, 9753 HX Haren (GR), 
telefoon 0505344229 
PV Groningen.] PA Tolsma, Phil 
Centrum, Emmastraat 5, 9722 EW 
Groningen, telefoon 0505018234 

H 

Haarlem: 
IV Philatelica.rr\w\ Warmerdam, 
Leuvenstraat 3,, 2034 RP Haarlem, 
telefoon 0235364285 
HFV 'Op Hoop van Zegels', L A 
Koeiemij, postbus 6236,2001 HE 
Haarlem, telefoon 0235244520 
Haarlemmermeer: 
PV Haarlemmermeer, mw M van 
DitzhuyzenAlbarda, Dorsersstraat 
79, 2151 CG NieuwVennep, 
telefoon 0252673134 
HalfwegZwanenburg: 
PZV SPA .IC van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Halfweg, 
telefoon 0204974024 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken. 
D N R Breitenbach, Zeggcmeen 112, 
3844 RS Harderwijk, 
telefoon 0341410115, 
^dickbreit@live nl 
HardinxveldGiessendam: 
PV 'De Philatelist'. A C J van 
Baaren, De Buurt 45,3372 DB Boven
Hardinxveld, telefoon 0620111834, 
^^rjanvanbaaren@planet nl 
Heemskerk: 
PV Heemskerk, H Winterberg, Mo

zartstraat 84 A, 1962 AD Heemskerk 
telefoon 0251234256, 
herman winterberg@ziggo nl 
Hccrcnveen: 
PV Heerenveen, [)S Salis, Toellann 
8447 DZ Heerenveen, telefoon 0513
626073, '•^salis(s>planet nl 
Heerhugowaard: 
PHV Heerhugowaard e o , mw LI 
Folkers, Bloemaertlaan 11, 
1701VH Heerhugowaard, 
telefoon 0725715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o ,mw C H Wolsing

Grens, Promenade 267.6411JJ 
Heerlen, telefoon 0455717790 
Heeze: 
Filatelie Heeze, J van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze 
Den Helder: 
FV Den Helder,l] Hordijk, 
Rozenstraat 11,1782 MS Den Helder, 
telefoon 0223693101 
Hellevoetsluis: 
PV. Hellevoetsluis.W Koppenol, 
Handlog 6, 3224 PG Hellevoetsluis 
telefoon 0181322699 
Helmond: 
F V 'De Helmveste', Helmond en 
Omitrei^e^i, corr adres Carolusiaan 
1,5707 BL Helmond, 
telefoon 0492772901, 
• secretaris^dehelmveste nl 
Hendrik Ido Ambacht: 
Ambachtse FV, J S P van de Ruit, 
Lod van Nassaustr 3,3331 BK 
Zwijndrecht 
'sHertogenbosch: 
'sHertogenbossche FV. R Kok, J 
Perkstraat 45 5242 GA Rosmalen, 
telefoon 0735230479, 
^secretaris@hertogpost nl 
Hilversum: 
FV Hilversum e o ,N\ Versteeg, 
Staringlaan 38,1215 BS Hilversum, 
telefoon 0356216749 
Hoek van Holland: 
IV Philatelica, Postbus 115,3150 AC 
Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaard,N\ van Aalst 
Roerdompweg 53,3263 AJ Oud
Beijerland, telefoon 0186619590 
Holten: 
NVPV,\C Bogaard, Churchillstraat 
141,7451 ZE Holten, 
telefoon 0548362398 



Hoogeveen: 
PC Hoogeveen,H] Ruiter, Satel

lietcnlaan i8.7904 LP Hoogeveen, 
telefoon 0528263259 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogezandSappemeer, T H 
Nienhuis, Van Limburg Stirumlaan 
19, 9602 GN Hoogezand, 
telefoon 0598321282 
Hoorn: 
NVPVafd WestFriesland,H\ van 
der Meuien, 't Roems 9,1616 PN 
Hoogkarspel, telefoon 0228561828 
Philatelica Hoorn e o , W E Bok, 
Tinnegieter 93,1625 AV Hoorn, 
telefoon 0229230322 
Huizen: 
Postzegelvereniging Huizen en 
Omstreken. Qj Visscher, Co Bre

manlaan 26,1251 HV Laren, 
telefoon 0355387550, 
'•'givisi23isxs4all nl. 

K 

Kampen: 
IV Philatelica, l G Fidder,Gal

lestraat 43, 8266 CV Kampen, 
telefoon 0383315968 
Katwijk: 
PV Katwijk/Pijnsburg. fA te 
Nijenhuis, Oranjelaan 17.2231 DE 
Rijnsburg, telefoon 0714027446 
Kerkrade: 
IKPV. B ) W Berends, Pastoor 
Theelenstraat 26,6466IH Kerkrade, 
telefoon 0455415088 
Klimmen: 
PhV't Fakteurke'.Hl Raes, Scha

lenboschweg 37,6343 ED Klimmen. 
telefoon 0434592797, 
• harryraes<$planet nl 

l 

Langedijk: 
IV Philatelica. S Ligthart, Anna van 
Saksenstr 19,1723 KR NoordSchar

woude, telefoon 0226313764 
Leerdam: 
NVPV.k Versluis, DeV/aterloop27, 
4141 jV Leerdam, 
telefoon 0345616960, 
 versluis a^worldonlme nl 
Leeuwarder); 
VPV 'Friesland', mw H van de 
WitteBosch, BQterhoeke 17, 9041 
AA Berlikum, telefoon 0518461632, 
i*w vdwitte@upcmail nl 
Leiden: 
IV Philatelica.H'^^ van den Blink, 
Alphors Diepenbrocklaan 8,2343 
NAOcgstgeest, 
telefoon 0715176533. 
• hvandenblink @planet nl 
LVvPV.V] van de Kasteele. Oude 
Vest 109 B 2312 XV Leiden, 
telefoon 0718889405. 
• kasteeledrost@casema nl 
Leiderdorp: 
PV Postaumaat, H A Wolf, Laantje 
van Sibbes 14, 2351 EN Leiderdorp, 
telefoon 0715893209, 
• hencywolf@gmail com 
Lekkerkerk: 
EN PV.GfA Boogerd, Bilder

di)kstraat 94. 2941GH Lekkerkerk, 
telefoon 0180662818 
Lelystad: 
AV 'De Philatelist'.\Nl Wolschrijn, 
Karveel 5680,8242 CR Lelystad. 
telefoon 0320221803 
Leusden: 
VPZV 'De Loupe'. Dick Klaassen. 
Hoefi|zer 31,3833 XA Leusden. 
telefoon 0334946125. 
•deloupe@hccnet nl 
Lochem/Borculo: 
NVPV, G G Wissenburg. Deugen

weerd 18.7271 XT Borculo 
telefoon 0545272543. 
• wissenburgg@hetnet nl 

Losser: 
PV Losser, mw WE Fiselier. Gronau

sestraat 335.7585 PB Glane. 
telefoon 0535382938 

M 

Maassluis: 
VVPV Maassluis (VPM), P M I.A. van 
der Aa. Cornells van der Kolffstraat 
203.3144 RB Maassluis 
Maastricht: 
PVZuidLimburg.C LM Janssen. 
Christmastraat 25,6267 AS 
Cadier en Keer 
Meppel: 
PVV Regio Meppel. T A F Kuiper, |an 
van Scorelstraat 7.7944 Cl Meppel, 
telefoon 0522256001, 
 taf kuiper@hetnet nl 

I Monnickendam: 
I PV 'Waterland'. \ B van Duist, 

Hermanus Reijntjeslaan 134.1141 HB 
Monnickendam. 
•'/bdulsti^gmail com 
Monster: 
NVPV, W Storm. Zeereep 121.2681 
XE Monster telefoon 0174280134, 
•10 storm<shi nl 
Mijdrecht: 
PC De Ronde Venen, H Kraan. 
Windmolen 57. 4642 DA Mijdrecht, 

i telefoon 0297241242 

N 

Noordoost Veluwe: 
FV 'De Olobe'. mw G lacobs, 
Heuvellaar 9. 8162 CT Epe. 
telefoon 0578613396 
Noordwijk: 
VPN , R G Steenbergen. Bloe

menschans 20. 2215 DE Voorhout. 
telefoon 0252216525 

I PV 'Onder de loupe'. I M M Ooms, 
'sGravcndamseweg 20a, 2211 WK 
Noordwijkerhout, 
telefoon 0252373632 
Noordwijkerhout: 
IV Philatelica. I M G van Mullekom, 
Maandagsewetering 183, 2211WT 

I Noordwijkerhout, 
i telefoon 0252373440 

Nunspeet: 
I NVPV.CA de Bil. Kuntzcstraat 150. 

8071 KP Nunspeet. 
telefoon 0341254522 
Nijmegen: 
NVPV, Rob P van Bruggen. Sophia

weg 125. 6564 AB Heilig Landstich

ting, telefoon 0243233454, 
^info@nupvnijmegen nl 
FV'Noviopost', Drs W| Nelissen, 
Heidepad 8, 6584 CX Molenhoek, 
telefoon 0243584332, 
^secretarisignoviopost nl 

O 

Oldenzaal: 
' OPHV. H ) Teunis, Dr De Bruy

nestraat 35,7576 81 Oldenzaal. 
telefoon 0541514243 
Ommen: 
Verzamelaarsver Ommen en 
Omstreken, vacant 
Oostburg: 

i P V Land van Cadzand. | W Lanse. 
Van Ostadestraat 58. 4501 KV Oost

burg, telefoon 0117454546 
'• Oosterbeek: 

FV 'De olobe'. WI G Minnen, 
Nieuwe Keijenbergseweg 49,6871 
VN Renkum. telefoon 0317313495 
Oosterhout: 
OVVP, I H P van der Laken, leroen 
Boschstraat 72. 4907 MS Ooster

hout, telefoon 0162428777. 
t na vanderlaken@casema nl 
Oosterwolde (FrI): 
Stellingwerver Fil Ver . P Rau

werda Brink3. 8423TEMakkinga. 
telefoon 0516441646 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o .f. Post. 
Beatrixstr 26.7591 GD Denekamp. 
telefoon 0541351936 

I P 
Papendrecht: 
Postzegelver 'Iris'. L A Koster, 
Cort V d Lindenstraat 8,3354 AD 
Papendrecht. telefoon 0786155037. 
•V akoster@kpnmail nl 
Purmerend: 
Purmerender Postzegel Ruilclub, 
PPRC, I Groereveld. De Goede

meent 1.1447 PT Purmerend, 
telefoon 0299463850, 
• /effreygroeneveld@hetnet nl 
Putten: 
PV 'Telstar', H D. Buitenwerf, 

' Wittenburg 163,3862 EENijkerk, 
telefoon 0332452484 

R 

Raalte: 
IV Philatelica Raalte, E Bakker. 
Melisse 21.8101 CZ Raalte. 
telefoon 0572353352 
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe', W) G Minnen, Nwe 
Keijenbergseweg 49,6871 VN 
Renkum 

' Reuver: 
' FV 'Filvero. L A F Piek. Vincent 

van Goghstraat 28,5953 IE Reuver. 
telefoon 0774743032. 
'filvero reuver@hetnet nl 

j Rhenen: 
FV 'De Globe'. H Wessel. Paulus 
Potterhof 23. 4033 AN Lienden. 
telefoon 0344601280 
RodenLeek: 
IVPhilatelica.^ v d Velde. 

I Groningerweg 32. 9321 TC Peize. 
telefoon 0505032608, 
's.sec&filatelistenrodenleek nl 
Roermond: 
PV Roermond, mw | Maessen

Hens. Karthuizerlaan 17.6042 NB 
Roermond, telefoon 0475321179 
Roosendaal: 
Pv Philatelica WestBrabant, 
A K H M Coppens, Doelen 8, 
4875AD EttenLeur, 
telefoon 0765035524 of 
0623928445, 
^secretaris@filawb nl 
PV Roosendaal,» Jongereelen, 
Landjuweel 4,4707 HX Roosendaal, 
telefoon 0165543759 
Rotterdam: 
PV Philatelica, D vanderKroef, 
Hooidrift 16a, 3023 KP Rotterdam, 
^vdkroef@hetnet nl 
RPhV.f] vanRicl.Capellapadii, 
3204AHSpijkenisse, 
telefoon 0181615986, 
•fj vanrieloi@hetnet nl 
PC Rotterdam, mw MC Erkelens, 
Siergaarde 105, 2285 JE Rijswijk, 
telefoon 0703961702. 
^secretaris kletneclub@planet nl 
RozenburgEuropoort: 
IV Philatelica, E Tabak, Juliana van 
Stolberglaan 26, 3181 HH Rozenburg 
ZH, telefoon 0181212967 
Rijssen: 
PV fiijssen,A Haase.Roelf 
Bosmastraat 74. 7462 ME Ryssen. 
^^rnoi99S@zonnet nl 
Rijswijk: 
VVPV Rijswijk. O van der Winden. 
Sir Winston Churchillln 370. F 438. 
2285 SI Ri]swiik. 
telefoon 0703931315 

S 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS.H van der 

I Schuit. Eendrachtstraat 14.2013 
RH Haarlem, telefoon 0235316573. 
'^hvanderschuit@chello nl 
Sassenheim: 
VVPV Sassenheim. B G Doorne

kamp. Westerstraat 41,2171 CG Sas

senheim, telefoon 0252216740 
I Schagen: 

FV 'Westfriesland'. Mw C M Boer

senBergen, Seringenhof 40,1741 
WE Schagen, telefoon 0224290243, 
snelboersemgplanet nl 
Schoonhoven: 
Schoonhovense Ver van Postzegel

verzamelaars, t^w 1 H Wensveen, 
Koestraat 36,2871 DR Schoonhoven 
Schijndel: 
SVVP, K van de Greef, Putsteeg 4a, 
548iXTSchiirdel 
,^kvdgreef@gmail com 
Sittard: 
FV Sittard e o .HM I Scheepers. 
Raadhuisstraat 4. 6438 GZ Oirsbeek. 
telefoon 0464422264 
Sliedrecht: 
PV'Philetica',] van Schalk. Adama 
van Scheltemastraat 28.3362 TB 
Sliedrecht. telefoon 0184412338 
Soest: 
PV Femland.l leFebre.Mon

nickskamp 338.1273 KB Huizen, 
telefoon 0355263255. 
i^secretariaat@pzveemland nl 
Spijkenisse/Hoogvliet: 

, /!/PA(/ate/(ca. mw MH de Kort

Lievaart, Mercuriusstraat 6. 3204 
BMSpiikenisse, 
telefoon 0181616995, 
^maliev@planet nl 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica. mw P van der 
Leden, Purmerlaan 20.9501 AX 
Stadskanaal, telefoon 0599618208. 
<spzvkanaalstreek@zonnet nl 
Steenwijk e,o.: 
FV IJsselham.l Huising, Heeren

veenseweg 156,8471 ZC Wolvega, 
sy w.huismg&ziggo nl 

T 

Temeuzen: 
PVZeeuwschVlaanderen, G v d 
Bosch, Sweelmckhof 54,4536 HC 

' Temeuzen, telefoon 0115648618 

I Tiel: 
PhilatelistenclubTiel.KW] mn 
Doesburg. Goossen lanssensstraat 

I 2a. 4061 Al Ophemert, 
telefoon 0344652123. 
'•'secretarisispostzegelclubtielnl 
Tilburg: 
VPT Tilburg. W F M Tukker, postbus 
10418,5000 IK Tilburg, 
telefoon 0135714417, 
• vpttilburg(Splanet nl 

u 

uithoorn: 
FilVer Uithoorn,] SP Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
telefoon 0297563646 
Utrecht: 
UPhV,\G Boer, Maansteenhof9, 
3402 IN llsselstein. 
telefoon 0306881053. 
'iuphv utrecht@gmail com 

PV Utrecht.) C Siebrasse. Heem

camp 16.3992 SI Houten. 
telefoon 0306373634 

V 

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt'. H | Brouns, 
Karolingenstraat 9. 6369 BV 
Simpelveld 
Veendam: 
FV Veendam e o . D | Diikstra. Ds 
Van Petegemstraati6. 9645 NV 
Veendam, telefoon 0598632793 
Veenendaal: 
FV 'De Globe'. H C lansen, Spaarne 
3.3904 NE Veenendaal. 
telefoon 0318518505, 
'•k/eghbevndaali^live nl 
PV 'Frimarket'. N G Bender, 
Bachlaan 29.3906 ZH Veenendaal, 
telefoon 0652373273, 
• Frimarket@xmsnet nl 

Veldhoven: 
PC GrootVeldhoven, mw Hen

nette Schalks, Zandhei 25,5508 WS 
Veldhoven, telefoon 0402536511, 
> jcmlschalks@onsbrabantnet nl 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe"De Vierstroom'.) E 
Huiskes, Winschotenstraat 41, 6835 
AS Arnhem, telefoon 0263231678, 
'j_huiskes@hetnet nl 
Vcnio: 
PV 'Phila Venlo',l*l M Gielen, 
Framboosstraat 9. 5925 Hl Venlo. 

j telefoon 0773820064, 
•info&philavenlo nl 
Viancn: 
FV 'De Posthoorn', H G Veldman, 
Biezenweg 16, 4124 AB Hagestein 
Viaardingen: 
NVPV.VICl Poels,L deColignyIn 
96,3136 CS Vlaardingen, 
telefoon 0104746725 
Vleuten: 
PV" Postfris 68". P Brunt, Iepen

laan 9,3481 XA Harmeien, 
telefoon 0348443237, 
•secretariaat postfris68@hetnet nl 

Vlissingen: 
Vlissingse FV, W F Broeke, K van 
de Coppellostraat 15, 4384 BT Vlis

singen, telefoon 0118464109 
VolkelUden: 
P V VolkelUden ? o , mw SB 
Christiaans. lonkerveld 148,5403 CB 
Uden, telefoon 0413264291, 
•■siegi christiaans@pianet nl 
Voorschoten: 

j WKPl'.M van Rijn. Leidseweg 125. 
2253 AB Voorschoten. 

I telefoon 0715614612 

w 

Waalwijk: 
VVPV 'De Langstraat'. W Laarak

ker. Gerard de Nijshof 121, 5171 XS 
Kaatsheuvel 
Wageningen: 
FV 'De Globe', N H Edelenbosch, 
Asterstraat 387,6708 DW Wagenin

j gen, telefoon 0317424711 
Wassenaar: 
PC Wassenaar. A P C Kortekaas, 
Schoutstraat 5, 2241 BT Wassenaar, 
•wassenaer@aadcortecaes nl 

Weert: 
Filatelica Weert e o , Mr E W Th 
Goossens, Onder de Wieken 9,6093 
HD Heythuysen, 
telefoon 0475494086, 
^''ewtgoossensoi@hetnet nl 

Weesp: 
PV Weesp e o . 11 van Rossumv/d 
Kraats, Bastionweg 113.1383 IC 
Weesp. telefoon 0294416740 
Wieringen: 
PV 'De Snuffelaar', 1 Kort, Plane

tenlaan 8.1771 BZ Wiermgerwerf, 
telefoon 0227603166 
Winschoten: 
IVPhilatelica.mw GR Elzen, 
Waterlelie 44,9679 MD Scheemda, 
telefoon 0597592676 
Winterswijk: 
FV 'De Klomp', p H A M F Brouwer, 
Leliestraat 222,7101 Cl Wmterswiik, 
^PHAMFBrouwer@kpnmad nl. 
Woerden: 
FV Woerden. Q\ van der Waal. 
Skutsie 47.3448 KW Woerden, 
telefoon 0348567157. 
>^filatelie woerden@wanadoo nl 
Woudenberg: 
WPV 'Onder de Loep', W Tel. Pran

gelaar 68.3931 RD Woudenberg, 
telefoon 0332863389 
Wijchen: 
FV 'De Globe'. | H G Gosselink. Mar

grietstraat 11,6602 CN Wiichen 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk hij Duurstede. H Dries

sen, Toon Beiinenstraat 15.4412 |Z 
Beusichem. telefoon 0645111554, 
^'harriedriessenpvwbd@gmail nl 

It 

llmuiden: 
PV Ijmuiden.G Swets, Kon Em

mastraat 1,1975 BL llmuiden, 
telefoon 0255516574. incl rond

zendverkeer. 
^.swetsiS>ciuicknet nl 

l 

Zaanstad: 
VVZPV 'De Posthoorn'.! lansonius. 
Botenmakerstraat 137.1506 TD 
Zaandam. 
telefoon 0756169518,0622410102, 
^•^t jansonius@versatel nl 
Zeewolde: 
PVZeewolde.i Brugman, 
Muzenlaan 59,2352 KB Leiderdorp. 
telefoon 0715149310 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 2000. P 
longebreur. Weeshuislaan 29.3701 
IV Zeist, telefoon 0306915011. 
^pjongebreur@hccnet nl 
Zetten: 
FV 'De olobe', 1 Niggebrugge. Hoge 
Riem3.66661AHeteren. 
telefoon 0264722637 
Zevenaar: 
FV 'De Globe'. 11 Kuipers. Vuur

doornstraat 23. 6903 Cl Zevenaar. 
telefoon 0316528801 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiveland, A A van 
Goethem. Korte Nobelstraat 26. 
4301 HN Zierikzee. 
telefoon 0111412460. 
^<ivangoethem@hetnet nl 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr , F A 
Boerman. Groenblauwlaan 10,2718 
IA Zoetermeer. 
telefoon 0793613253 
Zuidlaren: 
IV Philatelica. H Nijland. De Hilde 
36.9476 WB Zuidlaren, 
telefoon 0504093722 
Zutphen: 
FV 'De Globe'. A H Woolthuis, 
Polsbroek 244,7201 BZ Zutphen, 
telefoon 0575575317 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e o ,tA 
Schulte, Van derMeulenstraat 9, 
8064 BV Zwartsluis, 
telefoon 0383866228, 
'margej@home nl 
Zwijndrecht: 

I VVPV Zwijndrecht eo ,C Ottenhe

! ijm, Campanulastraat38.3333EB 
I Zwijndrecht. telefoon 0786120086, 

tsäj ottenheijmisorange nl 
Zwolle: 
PV Zwolle, 1 W Havers, Den Uyl

straat 14.8015 DX Zwolle, 
telefoon 0384600508 

Mutaties op dit overzicht kunt u 
uitsluitend sturen aan Mevr E 
Braakensiek, Prins Willem Alexan

derlaan 41,3273 AS Westmaas, 
^ braakensiek@tele2 nl 



THEAAATISCI PANORAMA 
Samenstellmg: 
Jeffrey Groeneveld, Purmerend. 
Reacties en tips: 
jeffreygroeneveld@hetnet.nl 

BLOED GEVEN, GEEFT LEVEN 

Eerder dit jaar gaf PostNL 
een serie van twee post
zegels uit ter gelegenheid 
van Wereld Bloeddonor
dag. Het was een klein eer
betoon aan de 400.000 
bloeddonoren in ons land. 
Zij kregen als bedankje 
van Sanquin Bloedvoorzie
ning een kaart toege
stuurd met daarop een 
afbeelding van de twee 
postzegels (1). De kaart 
is 'gefrankeerd' met een 
port betaald vignet waarin 
het logo van de organisa
tie te zien is (2). Toen de 
post nog gewoon PTT was 
konden afbeeldingen in 
het port betaald gedeelte 
slechts met toestemming 
van de postdienst en 
volgens bepaalde eisen 
worden geplaatst. Het is 
dan ook toegestaan om 
zulke afbeeldingen op te 
nemen in een thematische 
verzameling. Dat is nu he
laas niet meer het geval. 

Nobelprijswinnaar 
Wereld Bloeddonordag 
wordt overal ter wereld 

gevierd op 14 juni (3,4). 
Dat is de geboortedag 
van Kar! Landsteiner(5), 
de Oostenrijkse arts die in 
1900 aan de basis stond 
van de classificatie van 
bloedgroepen. Hij ont
dekte dat mensen verschil
lende soorten bloed kun
nen hebben. Om het eigen 
bloed te kunnen bescher
men maakt het lichaam 
antistoffen, daarmee kan 
vreemd bloed dat het 
lichaam inkomt, worden 
vernietigd. De antistof
fen worden gemaakt als 
reactie op zogeheten anti
genen die in het vreemde 
bloed zitten. Zij bevinden 
zich op de wand van rode 
bloedlichaampjes. De twee 
soorten antigenen die er 
zijn, werden door Land
steiner A en B genoemd. 
Sommige mensen bezitten 
alleen A of B, anderen heb
ben ze alle twee en er zijn 
ook mensen die geen van 
beide hebben. Afhankelijk 
van het soort antigenen 
verdeelde Landsteiner 
bloed in vier groepen: A, 

B, AB en 0. Dit wordt het 
ABOsysteem genoemd 
(6). Landsteiner bedacht 
een simpele test om vast te 
stellen welke bloedgroep 
iemand had. Later zou 
blijken dat bloedsoorten 
ook nog op een andere 
manier konden worden 
vastgesteld. Behalve de 
antigenen A en B bevatten 
rode bloedlichaampjes ook 
nog een ander antigeen. 
Bijna tegelijkertijd met 
de Amerikanen Levine en 
Stetson ontdekten Land
steiner en Wiener in 1937 
dit antigen. Het wordt de 
rhesusfactor genoemd 
naar de apensoort Ma
casus Rhesus waarbij dit 
verschijnsel voor het eerst 
werd waargenomen. On
geveer 85% van de mensen 
heeft dit antigen, zij zijn 
rheusus positief, de rest 
heeft dit antigen niet en is 
rhesus negatief. Voor zijn 
baanbrekend werk kreeg 
Landsteiner in 1930 de 
Nobelprijs voor Fysiologie 
of Geneeskunde. Landstei
ner heeft overigens nog 
enige jaren als prosector 
(ontleder van menselijke 

lichamen) in het Sint 
Johannes de Deo Zieken
huis, een van de voor
lopers van het Medisch 
Centrum de Haaglanden, 
in Den Haag gewerkt. Hij 
verhuisde naar Nederland 
omdat in het Oostenrijk 
van na de Eerste Wereld
oorlog de omstandigheden 
erbarmelijk waren. Maar 
in Nederland was het 
evenmin een vetpot. Naast 
zijn werk in het ziekenhuis 
moest Landsteiner ook nog 
bijverdienen in een fabriek 
om rond te kunnen komen. 
In 1923 verhuisde hij naar 
de Verenigde Staten. 

Raadsel 
Bloed behoorde lange tijd 
tot de grote raadselen van 
de mensheid. Het was om
geven met veel geheimzin
nigheid en de betekenis 
van bloed in het christen
dom heeft daar zeker aan 
bijgedragen. Zo wordt tot 
op de dag van vandaag in 
het Belgische Brugge op 
Hemelvaartsdag de Heilig 
Bloedprocessie gelopen 
(7). Deze traditie gaat 
terug naar 1311. Tijdens de 

processie wordt een reliek 
van het Heilig Bloed rond
gedragen. Dat bloed zou 
afkomstig zijn uit de spons 
waarmee het lichaam 
van Jezus Christus werd 
gewassen. 
Al in de Griekse oudheid 
probeerde men bloed toe 
te dienen aan zieken in 
de hoop hen te genezen. 
Het bloed was in die tijd 
afkomstig van dieren en 
de bloedtransfusies waren 
weinig succesvol. Ook later 
bleef men pogingen doen 
om mensen te genezen 
door ze bloed toe te 
dienen. Slechts een enkele 
keer gebeurde er een won
der, maar meestal leverde 
de behandeling niets op. 
In 1628 was William Harvey 
in staat om iets van het 
raadsel op te lossen (8). 
Hij ontdekte dat via een 
uitgebreid stelsel van 
vaten het bloed via het 
hart door het menselijk 
lichaam wordt gepompt. 
Anthony van Leeuwenhoek 
lichtte een ander tipje 
van de sluier op, nadat 
Jan Swammerdam in 1658 
rode bloedlichaampjes 
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had ontdekt in het bloed 
van kikkers, vond hij die 
ook in het bloed van de 
mens (9). Lange tijd had 
men geloofd dat bloed een 
dikke rode vloeistof was, 
wat niet het geval bleek te 
zijn. Met de tijd kwam men 
er achter dat bloed uit een 
vloeibaar en een vast deel 
bestaat. Het vaste deel 
wordt gevormd door rode 
en witte bloedlichaam
pjes en bloedplaatjes. 
Het vloeibare deel wordt 
plasma genoemd en 
bestaat voor 90% uit water 
en verder nog zouten, 
eiwitten en afweerstoffen 
(10). 

Bloedbanken 
De eerste bloedbank 
waar donoren hun bloed 
konden afstaan, opende in 
1937 zijn deuren in de Ver
enigde Staten. Vele landen 
zouden volgen (11,12). Om 
donoren te trekken werd 
een sterk beroep gedaan 
op hun verantwoordelijk
heidsgevoel. De posterijen 
werden veelvuldig ingezet 
om donoren te werven 
en ook de bloedbanken 
zelf gebruikten wervende 
teksten in hun frankeer
machines. Stempels met 
leuzen als 'Uw bloed kan 
een mensenleven redden' 
en 'Bloed redt levens' 
zijn in allerlei varianten 
gebruikt (13,14,15). 

Tegen het eind van de 
20ste eeuw verschoof de 
aandacht meer naar de 
donor zelf. Bloedgeven 
werd een 'beleving', zoals 
de tekst 'Bloed geven is te 
gek' illustreert (16). 
In ons land is tegenwoor
dig de Stichting Sanquin 
Bloedvoorziening belast 
met de voorziening in de 
behoefte aan bloed en 
bloedproducten. Sanquin, 
zoals de stichting meestal 
genoemd wordt, is ont
staan uit een fusie van de 
Nederlandse Bloedban
ken (17) en het Centraal 
Laboratorium van de 
Bloedtransf usiedienst van 
het Nederlandse Rode 
Kruis. Ze bevordert trans
fusiegeneeskunde, levert 
producten en diensten, 
verricht wetenschappelijk 
onderzoek en verzorgt 
onderwijs, opleidingen, 
bijen nascholing. In 
het hele land zijn vaste 
en mobiele donorcentra 
gevestigd, waar jaarlijks 
400.000 vrijwilligers 
bloed geven. In tegen
stelling tot in sommige 
andere landen krijgen 
Nederlandse donoren daar 
niet voor betaald. In 2007 
werd door een aantal van 
hen heftig geprotesteerd 
tegen de mogelijkheid om 
commercieel gebruik van 
hun bloed toe te staan. 
Sinds jaar en dag is de 

gestileerde pelikaan het 
beeldmerk van de bloed
banken en bloedtransfu
siediensten. Sanquin heeft 
dat overgenomen. Van 
deze vogel geloofde men, 
dat hij door het openpik
ken van de eigen borst zijn 
hongerende jongen bij 
voedselschaarste voedde 
(18). In de broedtijd heb
ben bepaalde pelikanen 
namelijk een rode vlek op 
krop en keelzak die op een 
bloedende wond lijkt. De 
pelikaan werd voor chris
ten een teken voor opof
fering, barmhartigheid en 
de offerdood van Christus. 
Het maakte de vogel ook 
een geschikt symbool voor 
de onbaatzuchtige bloed
donatie. 

Dalende trend 
Het aantal bloeddonoren 
is de laatste jaren flink 
gedaald in ons land. In 
de jaren '90 was dat nog 
een half miljoen. Daar 
staat tegenover dat er ook 
minder bloed nodig is. 
Door nieuwe operatietech
nieken en voortschrijdend 
wetenschappelijk inzicht 
zijn ziekenhuizen steeds 
zuiniger geworden met 
donorbloed. Vroeger 
kwam het nog wel voor 
dat een patiënt voor de 
zekerheid drie eenheden 
bloed kreeg toegediend 
(19), maar tegenwoordig 

geldt dat als bewezen is 
dat twee eenheden bloed 
bij een operatie voldoende 
zijn er beslist geen drie 
worden gebruikt. In 
vergelijking met tien 
jaar geleden gebruiken 
hartchirurgen vandaag de 
dag 4050% minder do
norbloed en orthopedisch 
chirurgen zelfs 6070%. 
Twee maal per dag rijden 
auto's van Sanquin naar 
de ziekenhuizen met 
donorbloed. Er zijn in 
Nederland twaalf afgif
tepunten waar dat bloed 
opgehaald wordt. De 
ziekenhuizen bestellen hun 
bloed en krijgen de exacte 
hoeveelheden aange
leverd. In 2009 werden 
nog 907.000 eenheden 
besteld, in 2012 waren dat 
er nog maar 819.000. De 
daling werd ingezet in 
1999 en duurt nog steeds 
voort. Dat beeld doet zich 
niet alleen in Nederland 
voor, maar in alle westerse 
landen. Bloeddonoren 
worden opgeroepen al 
naar gelang de behoefte 
per bloedgroep. Soms is er 
per bloedgroep veel no
dig, soms minder. Er wordt 
een voorraad van rode 
bloedcellen voor zeven 
dagen aangehouden en 
men zorgt ervoor dat die 
niet opraakt. 
Het oproepen van de do
noren gebeurt nog steeds 

per post. In sommige lan
den werden daar vroeger 
speciale postwaardestuk
ken voor gebruikt (zo). 
In Nederland is dat nooit 
het geval geweest, maar 
een dienstkaart van de 
militaire bloedtransfu
siedienst is natuurlijk wel 
een aardige aanwinst in 
een verzameling over dit 
thema (21). 

Toekomst 
Of er in de toekomst nog 
steeds donorbloed nodig 
zal zijn, is koffiedik kijken. 
Er worden experimenten 
uitgevoerd met syn
thetisch bloed en Britse 
wetenschappers beweer
den een paar jaar terug 
dat het op korte termijn 
mogelijk zou worden om 
onbeperkte hoeveelheden 
synthetisch bloed aan te 
leveren. Dat zou kunnen 
door gebruik te maken van 
stamcellen van embryo's 
die over zijn bij invitro
fertilisatie (IVF) behande
lingen. Een embryo zou 
voldoende zijn om genoeg 
synthetisch bloed voor 
transfusies in heel Groot
Brittannië te maken. Tot 
nu toe is dat niet gelukt. 
Voorlopig zullen bloeddo
noren dus nog wel nodig 
blijven en zij werden met 
twee aardige postzegels 
even in het zonnetje gezet. 
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.KLEINI ANNONCES 

AANGEBODEN 

www.motiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Tel. 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Tel. 046-4512751. 
E-mail robert-wiktorOhome.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Tel. 0229-261611. 
www.stamps-dns.com 

www.aephllatelle.nl en 
www.postzegel-veiling.nl voor 
al uw postzegels van vele landen. 
Voor meer informatie: 
A.M. Eijgelaar. Tel. 010-5222914. 

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle Eu
ropese landen 35%, FDC's, boekjes 
etc.). Römkens. Tel. 045-5462894. 
E-mail: john-stamps-romkenscS 
hotmail.com 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
20-25%. R- Dorman, Fonteinkruid 
37,7772 ML Hardenberg. 
Tel. 0523-272182. 

www.postzegelparadijs.nl Losse 
zegels, series, collecties, PWS, etc. 
N. Engelhart. Tel. 06-15641312. 

Nederland, Europa, Overzee, 
Motief www.tenkatephilatelie.nl 
E-mail infoOtenkatephilatelie.nl 
Tel. 06-46644808 of 026-4722176. 

Mist u nog iets in uw ver
zameling? In onze winkel een 
ongekend groot aantal series en 
blokken van diverse landen en 
motieven www.wereldzeaels.eu 
M.v.Dal. Tel. 0492-522224. 

Indonesië na 1949 is mijn speci
aliteit, pfr. + gst. mooie voorraad 
abonnementen op maat en manco 
lijsten verzorg ik ook. M. Snoek. 
E-mail: mennosnoekghetnet.nl 
Tel. 0228-318267 of 06-14511744. 

I I P N-Zealand, Australië, manco's 
aangeboden gest. en postfr. J. 
Dijkstra, Lindenoord 20,8172 AL 
Vaassen te L. Tel. 0578-571958. 
E-mail: dijks20(5)gmail.com 

www.philatelie-amsterdam.nl 
Motief, wereld en partijen. 
K.A. Erkelens. Tel. 020-6838643. 

Gebruikte albums voor 40% 
van de nieuwprijs! Mooie kwa
liteit Davo, Lindner, Leuchtturm, 
Safe www.tenkatephilatelie.nl 
Tel. 026-4722176 of 06-46644808. 
E-mail: info(5)tenkatephilatelie.nl 

Gratis cursus postzegels- en 
munten verzamelen zie: 
www.filateliehpz.nl Helderse post-
zegelhandel. Tel. 0223-614066. 

90 Kinderbedankkaarten 1949 -
2011 geen dubbelen 100 euro. 
W. Bouhuis. Tel. 035-6855572. 

www.maxpoststukken.nl Verkoop 
van Nederlandse poststukken 
en ansichtkaarten. M. Albers. 
Telefoon 06-20607085. 

Nieuw, www.voorsterphilatelie.nl 
Voor postzegels, albums en cata
logi. A. Peters. 
E-mail: info@voorsterphilatelie.nl 
Tel. 06-51548440 of 045-5245256. 

Stuur mancolijst ie dagenvel. 
boven nr. 5010% cat.w. aan J. 
Sijm, Valkenburgerln. 42,2103 AP, 
Heemstede. 

www.postzegelsduitsland.nl 
plaatfouten, losse nummers, 
kilowaar etc. j.Paauwe. 
Tel. 06-46437471. 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. Tel. 070-
3388427 of 06-51118436. Bezoek 
aan huis. Geen object te groot. 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk, Bredenhof. Tel. 010-4826725. 

Frankeergeldig Nederland 
met of zonder gom, koopt. J.F.P. 
Peerenboom. Tel. 040-2619766 of 
06-53204122. 

Alle soorten bundels mas
sawaar en zakjes postzegels 
gevr., ook eurozegels. H. Koning. 
Tel. 070-3972999. 

Poststukken Oost-Europa met 
iconenzegels, stempels van ortho
doxe kerken e.d.. J. Claessen, Oude 
Aaltenseweg 4,7131 ZD Lichten-
voorde. Tel. 0544-372902. 

Postzegels van na 1985 van 
Afrika en Midden/Zuid Ame
rika. P.L. van der Kloet. 
Tel. 010-2124447 of 
plvanderkloet@hotmail.com 

Ik bied de hoogste prijs voor 
uw ongebruikte Nederlandse euro 
postzegels. W.J. Bongers. 
Tel. 06-36578674. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 070-3860232, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezier. Join the 
club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
06-51140411,0181-774870 of 
www.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika? Maak eens kennis 
met ons, 4 bijeenkomsten in Tiel, 
4 veilingen, eigen blad, rondzend-
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,-euro. Inl. P. Mulder. 
Tel. 020-6197689. 
E-mail ppmulder@planet.nl 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV), brieven en 
postzegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkomsten p.j. in De 
Bilt. Contr. 19 euro. Info: Pietjan 
Zwaag. Tel. 020-6277894- E-mail: 
secretaris@cfv-marianne.nl 

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht (CsK) biedt sinds 
1926 gerichte kwaliteitsrond-
zendingen per verzamelgebied. 
Contributie 9 euro per jaar. Tege
moetkoming in portokosten. Ook 
inzenders van kwalitatief goed 
materiaal van harte welkom. Pro
visie 6% en voorschotten beschik
baar. Inzenden in CsK-boekjes; 
aankoopkosten boekjes worden 
bij afrekening vergoed. 
Zie www.csk.nu B.K. Okma. 
Tel. 0514-850744. 

Vereniging USA & Canada 
Filatelie, jaarlijks 7 bijeenkomsten 
en 7 veilingen. Een uitgebreide bi
bliotheek en rondzendingen. Onze 
website: www.usca.nl Erik Mulder, 
info@usca.nl Tel. 06-25240316. 

Ver. Kinderpostzegels en 
Maximafilie houdt zondag 
20 oktober haar halfjaarlijkse 
bijeenkomst met veiling tijdens de 
Postex, Laan van Ericca 50, Apel
doorn. Kom eens kijken, ook niet 
leden zijn welkom. Inl. W. Broeke. 
Tel, 0118-464109 of 
willembroeke@hotmail,com 

Spanje en/of Portugal 4X p.j. 
bijeenkomst met veiling en 
kwartaalblad. Bel H.Veen, tel. 079-
361191. Website: www.ksp-iberia.n! 

P.V. Phila Venio houdt op za
terdag 14 december een grote 
internationale Postzegelbeurs 
van 10,00-16.00 uur in zaal De 
Wylderbeek, Hagerhofweg 2A, 
VenIo Zuid. Gratis entree. Tafels te 
huur. Inl. H. Feijen. 
Tel. 077-3731138. 
E-mail: mappa@live.nl 

Postzegel- Ansichtkaarten- en 
Muntenbeurs zaterdag 30 
november van 10.00 -14.30 uur 
in Rijngaarde, Dronensingel 1,2411 
EV Bodegraven, semihandelaren 
aanwezig en ruiltafels. Inl. D. 
Verwoerd. Telefoon 06-53260579 
of P.v.Vliet 06-13536015. Tevens 
materiaal inleveren voor Stich
ting Postzegelvriend. 

Filatelie stand op Postex 2013 

http://www.motiefonline.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.aephllatelle.nl
http://www.postzegel-veiling.nl
http://hotmail.com
http://www.postzegelparadijs.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
http://www.wereldzeaels.eu
http://www.philatelie-amsterdam.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
http://www.filateliehpz.nl
http://www.maxpoststukken.nl
http://www.voorsterphilatelie.nl
mailto:info@voorsterphilatelie.nl
http://www.postzegelsduitsland.nl
mailto:plvanderkloet@hotmail.com
http://www.sgbritannia.nl
http://www.filitalia.nl
mailto:ppmulder@planet.nl
mailto:secretaris@cfv-marianne.nl
http://www.csk.nu
http://www.usca.nl
mailto:info@usca.nl
http://www.ksp-iberia.n
mailto:mappa@live.nl


DE H O L 

Veiling Nr. 121 
wordt gehouden op 

zaterdag 14 december 2013 
te Alkmaar 

^ Ä MV^'^ 

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar 

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

Email: info@de-hollandse.nl 

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

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

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

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

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

Eventueel bezoek aan huis 

POSTZEGELHANDEL WIM DE NIJS 
Tel 0346 - 56 35 75 - Straatweg 122, Maarssen (direct aan de A2 Utrecht-Adam) 
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mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl


Rietdijk 
^ K #Vo nogo « ^ 

Meer dan 94 jaé 
in dienst van d( 

Filatelie. 
19192013 

veiling no. 4 0 2 voorjaar 2014 
Voor onze komende veiling, welke in april 2014 plaats zal gaan 

vinden, zijn wij op zoek naar b i j z o n d e r e maar ook 
« # .1 

gewone collecties, voorraden eq,partijen postzegels, 

. brieven en prentbriefkaarten. 
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Taxaties bij ons op kantoor zijn vrijblijvend 
(van maandag t /m vrijdag tussen 9.00 en 1 7.00 uur) 

y l j ,Mf» f**' op afspraak. ^ ^ ' ^ 

V o o r ' g r O t C r C I O D J C C t C n komen wi | graag naar u toe. { ^ ^ i  ; i i 

Momenteel houden wij onze grote Najaarsveiling 

Veiling 4 0 1 , veilingdagen 121314 november 2013 

Er is nog kijkgelegenheid van 8 to t en met 14 november 2013. 

Voor de resultaten van onze 401 ^ veiling 
kunt u een kijkje nemen op onze website: 

www.rietdijkveilingen.6om 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 

* iiiA7Tr^ en bent van harte welkom! 
, O t v O P " W V e ^ ^ ^ Rietdijk B V 

Kantoor: Noordeinde 41 
2514 GC Den Haag 

The Netherlands 
Tel . :+031(0)70364 79 57 
Fax:+031(0)70363 28 93 
in fo@rie td i jkve i l ingen.com 
WAVw.rietdi jkveil ingen.com 
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