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De Nederlandsche Postzegel-
Internationaal het best georiënteerd 

KAVEL 61: KENYA AND UGANDA 
S.G.105, £100 RED AND BLACK, 

UNUSED NEVER HINGED WITH FULL ORIGINAL GUM, 
WITH LOWER-RIGHT CORNER SHEET 
MARGIN WITH PLATE NUMBER 1 

EXTREMELY FRESH, WELL CENTERED 
SUPERB EXAMPLE. ABSOLUTELY ONE 
OF THE GREATEST RARITIES OF 
THE BRITISH COMMONWEALTH 

ONLY A FEW EXAMPLES ÏCNOWN! ! bpbre 08.000,= 
CAT.VALUE £ 1 2 0 . 0 0 0 , = 

Hoogste prijs ooit behaald voor één zegel op een Nederlandse veiling 
Alle records gebroken tijdens onze naj aars veiling 

«WV^PVVW«« 

M « i « * A * * * ^ ^ i * ^ ^ ^ 

102 75 

Kavel 75 
Kavel 102 

*Kavelll6 
*Kavel 121 

Kavel 1042 
*Kavel 1216 

Kavel 1237 
*Kavel 2001 

* Kavel met 

S.G.19 
S.G.240D 
Collectie Frankrijk 
Collectie Zwitserland 
PB A27-pl 
GB en Kolomen 
Engelse Kolomen 
Wereld collecüe 

afgebeeld 

cat 
cat. 
tax 
tax 
cat. 
mzet 
mzet 
inzet 

£50000 = 
£60000 = 
€25000 = 
€12500 = 

€3850 = 
€25000 = 
€12500 = 
€15000 = 

opbr. 
opbr 
opbr 
opbr 
opbr 
opbr 
opbr. 
opbr 

€78400 = 
€88200 = 

€122500 = 
€73500 = 

€3185 = 
€63500 = 
€45500 = 
€54000 = 

^ ^ 

Opj.TIMBRES P^Jfj. rj^r I J l 
^ ^ POSTZEGELS ^ N ^ y f a - l - T 

CIGAR E T ^ E ^ " ^ Jy»c TRIPLE LEAF 
FR. 

AMERICAN AND ORIENTAL BLENDED 

1042 

Wilt U ook een topopbf engst voor uw collectie 
en overweegt U verkoop? 

Wij zijn Op zoek naar materiaal voor onze 
volgende veiling van 24 t / m 27 maart 2014 

Neemt u z.s.m. contact op met ons 
voor een gratis waardebepaling 

1237 

0294-433020 info@npv.nl Leeuwenveldseweg 14a 1382LXWeesp 

mailto:info@npv.nl
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1 16,-
2 14,-
3 70,-
1/3 gave randen 
1/3 z fraai 50,-
4 8,-
5 4,-
6 32,50 
6 z fr 
7 1,50 
8 2,-
9 15,-
10 11,-
11 4 0 -
12 77,-
12 z fr 40,-
13 2,50 
14 30,-
14 z fr 20,-
16 32,-
16 z fr 20,-
17 8,-
18 28,-
18 z fr 20,-
20 9,90 
21 1,-
22 1,50 
23 3,50 
24 3,50 
25 24,-
26 2,75 
27 6,50 
28 20,-
29 6 0 -
29 z fr 35,-
30/33 3,-
30/33a 3,-
36 3,-
39 3,-
40 2,-
41 6,-
42 3,-
43 11 , -
43a 28,-
43c 16,-
44 35,-
45 9,-
46 11, -
47 77,-
47A 95,-
47B 85,-
48 255,-
48 z fr 160,-
49 65,-
56/76 18,-
61b 50,-
61c 470,-
79 3,50 
80 luxe 375,-
80 z fr 290,-
82/83 9,-
84/86 34,-
84/86 (W) 2,75 
87/89 4,25 
90/94 4,-
95 5,70 
96 5,-
97 15,-
98 9,-
99 2 1 , -
100 18,-
101 luxe 375,-
101z fr 295,-
102/03 5,-
104 60,-
105 60,-
107/09 1,50 
110/13 1,50 
114/20 5,-
121/28 3,50 
129 4,50 
130 120,-
130 z fr 60,-
131 110,-
132 1 , -
133 9,-
133A 22,-
134/35 2 0 -
136/38 7 7 -
136/38 Tent 77,-
139/140 2 -
141/143 6,50 

NEDERLAND 
Mooi gebruikt, 
ook plaatfouten. 
10% korting bij afname 
boven €100,-EURO 

144/48 
149/62 
159 los 
163/165 
166/68 
177/98 
181 los 
184 los 
191 los 
195 los 
199/02 
203/07 
208/11 
212/19 
219 los 
217A 
220/23 
224 
225/28 
229/31 
232/35 
236/37 
236B 
238/39 
240/43 
243 los 
244/47 
246 los 
247 los 
248/51 
251 los 
255 los 
257/60 
260 los 
261/64 
264 los 
265/66 
268 los 
269 
270/73 
270 los 
274/77 
278 
279/82 
282 los 
283/86 
288 los 
289/92 
296/99 
300/04 
305/09 
312 los 
313/17 
318/22 
324 los 
326 los 
327/31 
332/45 
347 
348 
349 
350/55 
356/70 
371 los 
372 los 
373 los 
356 a/d 
356 c los 
356 dlos 
374/78 
379/91 
379 a/d 
392/96 
397/01 
402/03 
402 B 
403B 
428/42 
444/48 
449/53 
454/59 
462 los 
469/73 
474/89 
487 los 
490/94 
495/99 
500/03 
505 los 
508/12 
513/17 
518/33 

2,75 
9,-
5,60 
5,40 
3,60 

3 1 , -
6,80 
2,70 

12,50 
8,-
5,-

14,-
4,50 

22,-
12,-
49,-

6,-
1,20 
8,-

12,-
7,-
2,-
6,-

16,-
16,-
14,-
22,50 
10,-
10,-
13,-
12,-
2,25 

16,-
10,-
12,-
11 , -

4,-
2,-
1 , -
9,50 

6,-
5,-
4,50 
2,50 
3,-
3,45 
2,-
2,50 
1 , -
2,-
3,-
1,50 
2,-
2,75 
4,-
8,-

17,-
17,-

3,40 
15,-
18,-
26,-
24,-
38,-
16,-
17,-
1,75 
1,50 
4,50 
0,90 
0,75 
5,-

50,-
55,-
6,90 
0,90 
1,65 
2,-
1 , -
1,45 
9,-
5,-
2,-
1,75 
1,50 
1,30 
1,50 
3,-
4,-

535 
536 a 
536 b 
537 
538/41 
543 los 
550/55 
556/60 
560 los 
563/67 
568/72 
573/77 
578/81 
583/87 
587 los 
591 los 
592/95 
596/00 
602/06 
606 los 
607/11 
612/16 
616 los 
631 los 
641/45 
645 los 
647/48 
649/53 
655/59 
661/65 
666/70 
671/75 
676/80 
682 los 
683/87 
688/92 
694 los 
695/99 
702/06 
707/11 
715/19 
722/26 
731/35 
736/37 
738/42 
747/51 
752/56 
774/76 

1,25 
3,-
2,50 
8,-
2,50 
1,50 

15,-
24,-
15,-
8,50 
9,-
6,-
9,-
7,90 
6,-
1,40 

25,-
5,50 
8,-
6,-
6,-
7,-
6,-
1,50 
9,50 
7,-
1,10 
5 -
7,-
5,-
6,-

12,50 
6,-
1,-
4,40 
5,50 
1,-
4,-
6,90 
6,75 
4,50 
6,80 
4,70 
1,75 
5,90 
6,60 
4,50 
5,50 

enz. tot heden 
leverbaar 30-40% 
netto. 
Gaarne uw 
mancolyst 
Kinderblok 
Stempels goede 
datum 
854 
875 
899 
917 
937 
983 
1001 
1024 
1042 
1063 
Roltandmg 
7 
14 
15 
16 
17 
18 
28 
29 
29a 
30 
31 
46 
51 
51a 
54 
55 
56 
66 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

18,-
2,-
4,-
4,-
5,-
9,-
5,50 
5,-
5,-
2,50 

los 
77,-
24,-

7,50 
30,-
17,-
9,-

18,-
8,-

120,-
15,-
24,-
50,-
6,60 

98,-
16,-
27,-
16,-
7,-
5,-
6,50 

27,-
15,-
2 1 , -
34,-

Rolt senes 
1/18 
19/31 
32Cert 
33/56 
57/70 
71/73 
74/77 
78/81 
82/85 
86/89 
90/93 
94/97 
98/01 

177,-
60,-

130,-
48,-
70,-
30,-
16,-
14,-
17,-
28,-
24,-
2 1 , -

Automaatboekjes en 
combinaties 
leverbaar, prijslijst 
gratis op aanvraag 
Porto 
1 
2 
2B 
3/12 
8 los 
12 los 
Div typen 
leverbaar 
13/26 
20 los 
27 III 
28 III 
29/30 
31/43 
42 los 
43 los 
37a 
44/60 
67a/68a 
67b (0) 
68b (0) 
69/79 
80/06 
Luchtpost 
6/8 
12 los 
13 los 
Dienst 
1/8 keur 
9/15 
16/19 
16a/19a 
Telegram 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 z.fr. 
8 
9 
10 
11 
12 
12zfr 

7,50 
10,-
18,-
55,-
20,-
16,-

36,-
21 , -
20,-
70,-
6,-

66,-
24,-
36,-
90,-
12,-
14,-
95,-

245,-
4,50 
8,-

6,50 
54,-
54,-

125,-
24,-
16,-
20,-

25,-
2 1 , -
7,-

98,-
18,-
7,50 

775,-
12,50 
12,50 
18,50 
21 , -

215,-
125,-

Postpakket Ver 
1/2 A 
1/2 B 
1/2 C 
Postbewijs 
1/7 
3 los 
4 los 
6 los 
7 los 
6A 
7A 
5 

Speciaal 
Plaatfout 
101 P 
102 P 
105 P 
207 P 
223 P 
278 P 
336 P 
Porto 
27 fa 
27 fc 
27 fd 

25,-
77,-
40,-

195,-
45,-
48,-
8,-

25,-
36,-
30,-
70,-

525,-
22,50 

128,-
28,-
15,-
25,-
25,-

77,-
80,-
77,-

Alle zegels zijn pracfit ex. netjes gestempeld, tenzij z fr =zeer fraai, mooie zegels 
maar met klem gebrek, (o) = gebruikt maar stempel met controleerbaar 
Duurdere soorten desgewenst met foto-Cert. van erkende keurmeester, 
kosten fiiervan in overleg. Aanbod geldig voorzover de voorraad strekt, 
post-giro 271040, Porto extra, franco levenng vanaf € 150,-. Prijzen in EURO. 

J.H. Ackermann 
ROSENDAEL 2 - 1121 HH LANDSMEER - Tel. 020-4823966 

^gtBrinKtnanMlateiie 
POSTSTUKKEN 

Nederland en Gebieden Overzee 

www.bbfila.com 
Posthistorie Nederland & gebieden, 

Postwaardestukken, 
Luchtpost T wereldooriog. 

Aanwezig op de volgende beurzen in Nederland 
• 27-28 december Eindejaarsbeurs Barneveld 
• 1-2 februari Filateliebeurs Hiversum 

i M E Ü l E MEPFEIER COÜRANf.l 
'itnAlftlisn-^ B 't̂ HS. 

M 
Bert Brinkman - GOUDA e-mail bbfilatelie@planet.nl 
ONLINE BRIEVEN WWW.BBFILA. COM 

WWW.MPO.NL 
Betrouwbare en realistische taxaties 
Bij verkoop lioogste opbrengst 
Grootste lilantengroep 

.iiiilooradrcs MPO: Knergieweg 7, 3401 MD IJsscIslciii 
j l ; 030-6063944 - Fa.x: 030-6019895 - WWW.MPO.NL 

http://www.bbfila.com
mailto:bbfilatelie@planet.nl
http://WWW.BBFILA
http://www.mpo.nl
http://WWW.MPO.NL


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

organiseert veiling nr. 628 
op 14 en 15 maart te Roermond 

REEDS 627 INTERNATIONAAL GERICHTE, SPANNENDE VEILINGEN SEDERT NOVEMBER 1892 

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

'•»""SL!:;i:«f^^OE POSTZEGELS, 3« . , , , ^ 
̂ L. VAK : ? * "  ^  . . : ï ! . ? ' ^ « ^ ^ ' ^ . etc. J. 

"' ï ir  I I " °'"^« ̂ n^■■k:™.e. 
Dfift, 

'l^" '^««rt Hoek at T 

Voor deze veiling kunt u tot medio januari 2014 nog kwalitatief goed materiaal inbrengen.Een aantrekkelijke collectie, 
een waardevolle postzegel, een bijzonder poststuk. Wij veilen het graag voor u. 

Äf'Vfsda ^Pyy 

%d^' 
Van Dieten Postzegelveilingen BV ll?ï?ï 

 Bakkerstraat 22, 6041 JR Roermond J: +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 e l v e i l i n g e n BV is o n d e r d e e l van Van L o k v e n F i l a t e l i e BV 

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


TE KOOP / TE l-IUUR 
POSTZEGEL^ 

Gelegen in grote plaaU in Brabant. Goede locatie en 
lange reputatie. Begrip in de regio. 
Winkel met kantoorruimte Opp. 40 m^ Alarm via meldkamer, 
Kluis, magazijn, keuken en toiletruimte/badkamer 
Doven 2 slaapkamers 
Winkel voorzien van toonbank, vitrine en stellingen 

Grondopp. 100 m^ 
Vraagprijs inventaris 
Winkelvoorraad 
Vraagprijs pand 
Alleen serieuze gegadigden 

9900,- euro 
ongeveer 20 000,- euro 
160 000, - euro 
mobiel 06 - 16 56 89 27 

PostBeeld 
Winkels: 
Haarlem, Kloosterstraat 17, tel: 023-5272136 

openingstijden: di t/m za 10:00-18:00 
Rotterdam, Nieuwe Binnenweg 255, tel: 010-4768643 

openingstijden: di/do/za 10:30-17:00 
Internet: 
-Webwinkel met 150.000 artikelen: www.postbeeld.nl 
-Gratis Wereldcatalogus met vrijwel alle zegels vanaf 

1920-heden: www.freestampcatalogue.nl 
-Filatellstisch nieuws en blog: www.postzegelblog.nl 

VERZAMELBEURS GRONINGEN 
maandag 30 december 2013 

Sporthal Hoogkerk, Zuiderweg 70, 9744 AP 
Open 09.30-16.00 u Info 050-5033926 of 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

Maandelijkse zaalveilina van: wÊÊÊ 
postzegels - post(waarde)stukken - fdc's - munten^^^ 

ansictitkaarten - alle andere verzamelingen 
W\!2?\!»o(£)©^®®(?S{i'(?(3(3ÜoöD0 

^W\5ï7o(a)©^®®[?8i}(?(g(3lj"°WÖöDfe©0oööÖ 

Veilinghuis "De Voorstraat" 
Voorstraat 23 - 8011 MK Zwolle 

Tel 038 - 4211045 daags ma-za 08 30 tof 16 00 uur, _ 

DOMBURG* 

ill nkoop* 
èrkoop 

Postzegels 
Munten 

Bankbiljetten 
15 - 2123055 

% www.pzhvandomburg.nl 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

België = €0,90 per 100 BFR (vanaf 1960) 
Denemarken = € 0,80 per 10 DKK 
Frankrijk = €0,50 per 10 FF 
Nederland = €0,60 per 1 EURO 
Kanaaleilanden = €0,33 per 1 GBP 
Liechtenstein = €0,40 per 1 SFR (vanaf 1996) 
Noorwegen = €4,00 per 100 NKR 
Engeland = €0,55 per 1 GBP 
Zweden = €4,50 per 100 ZWKR 
Zwitserland = € 0,45 per 1 SFR 
Du i t s^d ju ro Zegels = €0,75 per 1 EURO 

U kunt uw frankeergeldige materiaal inleveren 
tijdens de Eindejaarsbeurs in Barneveld 

nTuudVergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

"STenKate 
iMin u m i 

Lijsterbesstraat 21 
6666 XE Heteren 
026-4722176 
06-46644808 
info@tenkatephilatehe.nl 

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

webwinkel: www.tenkatephilatelie.nl 

S C A N D I N A V I Ë 
ZWEDEN NOORWEGEN-DENEMARKEN FAROER 

GROENLAND IJSLAND FINLAND-ALAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis pnjshjst op aanvraag 

BEZOEK MIJN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, ^ ^ 1 
6950 AA Dieren ^ W 
Tel 0313-419041 
Fax 0313-413295 
e-mail pzhronh@bart nl 

m 

NIEUWE MICHEL EDITIES 
Michel Prifix Luxemburg 2013/14 in kleur € 25,-
Zuid Amerika 2013/14, Overzee 3/1 A-J in kleur € 79,-
Zuid Amerika 2013/14, Overzee 3/2 K-Z in kleur € 79,-
Automaatzegels Speciaal Wereld 2013/14 € 64,-

Japan, Korea, Mongolië 2014, 
Overzee 9/2 in kleur € 84,-
Junior Duitsland 2014 in kleur € 9,95 
Ganzsachen Duitsland 2014 in kleur € 79,-

MICHEL 

O l i f / H ö r h l / ^ t / H ^ ^ Oude Woudenbergse Zandweg 4 
C l U I U C I I I c I U C 3707 AN Zeist tel 030 6924800 
www aufderheide ni e mail aufdertieide®tietnet nl fax 030 6933011 ING bank nr 1700 

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

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

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

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

met 1' plakker of kleine plakkerrest met volledige originele gom ten?i| anders 
omschreven met volledige garantie op de omschreven kwaliteit 
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Een kleine greep uit onze mooie collecties. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATEUE.NET 

21381 Aland 1984-2009. Prijs: € 350,00 
Postfnsse, overcomplete collectie Aland 1984-2009 in 2 luxe Safe albums Collectie bevat ook boekjes, maximum-
kaarten, kerstzegels in complete velletjes etc Mooie collectiei Alle foto's op- WWW.FILATEUE.NET 
21287 Australische Staten prachtcollectie. Prijs: € 9.750,00 
Kleine maar zeer fijne collectie, op 6 tentoonstellingsbladen, met uitsluitend schitterende fnsse zegels en zeldzame 
bneven, met o a Tasmania 1d ongetand, 4d (2 kleuren) ongetand en een schitterende 4d op bnef, Victona met brief 
1d en 3d samen, New South Wales met prachtig gerande zegels, ook 2d enkelfrankermg op prachtig, fnsse bnef, 
Queensland l d , 2d en 6d mooi gerand, South Australia incl bnef met stnp van 3 van de 2d. Western Australia met 
prachtig gerande 4d(2), 6d en Ish etc Zeer indrukwekkende collectiei Alle foto's op. WWW FILATELIE NET 
21324 België 1849-1891. Prijs: € 350,00 
Kleine, gebruikte collectie België 1849-1891 op albumbladen m map Collectie bevat o a verschillende 
kleuren en is in mooie kwaliteit Alle foto's op WWW.FILATEUE NET 
21292 België 1850-1939. Prijs: € 1.400,00 
Prachtige meest gebruikte collectie, nadruk op het klassieke matenaal met typen, afstempelingen en veel interessan
te bneven, ook de betere blokken 1930 en 1931 aanwezig, op albumbladen, in map 

Alte foto's op- WWW.FILATELIE.NET 
21261 België complete collectie 1849-1973. Prijs: € 2.500,00 
Prachtige gebruikte collectie, in de hoofdnummers compleet incl alle topnummers als de 5fr 
bruin. Rode kruissene, staaltielm sene, Mercier, grote Orval etc etc Tevens de blokken com
pleet gebruikt (lopen tot modem), ook goedgevuld deel back of the book (met compleet), in 3 
Davo albums Zeer hoge cat w 

Mie foto's op. WWW.FILATEUE NET 
21328 België/Nederland klassieke brieven. 
Prijs: €1.000,00 
Zeer imposant lot brieven, veel België met voorfilatelie, combinatie frankenngen en paren van 
de 2e emissie, meest naar Panjs gestuurd, groot aantal klassieke rouwbneven, alle met 1 cen
time frankenng Nederland rouwbneven met diverse frankenngen naar België getuurd, in map 

Alle foto's op: FILATELIE NET 
21299 Britisti Central Africa 1891. 
Prijs: € 1.500,00 
De zeldzame 10 pound brown ongebruikt met volledige originele gom, Stanley Gibbons 17, 
catw 4250 pond (Yvert16, catw SOOOeuroi) Zeer zeldzaam zegel in mooie kwaliteit. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21303 Canada 1852-1902. Prijs: € 2.800,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Canada 1852-1902 in klem album en in stockboek waann ook veel doubletten 
Collectie bevat veel beter klassiek matenaal, waaronder (Yvert no's) 1 (3x), 2,8,15 (4x) 16 (4x), 17,20 met harmo
nicavouw, 23 (3x), 24 (5x), etc Verder aardig provincies aanwezig, zoals New Braunschweig, Nova Scotia, New 
Foundland etc Tevens wat oude bnefkaarten Alle foto's op: WWW.FtLATELIE.NET 
21272 Chili 1852-1899. Prijs: € 1.900,00 
Ongebruikte en gebruikte partij Chili 1852-1899 op oude l^aury albumbladen en op steekkaarten in map Partij bevat 
veel zegels van de eerste emissie, waaronder ook eenheden, 1891 telegram proef 2c bruin, 1911 2 pesos onge
bruikt (11x), etc Zeer aardig kavel' Alle foto's op. WWW FILATELIE NET 
21300 Duitse Bezetting Zara 1943. Prijs: € 1.750,00 
Complete portsene op aangetekende bnef met bijfrankenng 10c met korte 'a' van Zara (oplage 10 stuks"'), met fo-
to-certificaat Krischke catw 7500++EURO Alle foto's op WWWFILATELIE.NET 
21298 Duitse Post in China 1901. Prijs: € 2.000,00 
De zeldzame 30pf met China handstempel opdruk, luxe ongebruikt met volle onginele gom, met 2 keuren, Ivlichel 12, 
cat w 6000 EURO (Yvert 26, cat w 10 000 euro) Alle foto's op- WWW.FILATELIE.NET 
21265 Duitsland Am/Br. Zone 1945-1948. Prijs: € 3.250,00 
Prachtige zeer gespecialiseerde verzameling, met veel kunde bij elkaar gebracht, dubbel verzameld, met kleurnuan
ces, typen, (plaat)fouten, bneven veel schaars matenaal aanwezig incl serie t/m 1 Mark gebruikt meervoudig ook 1 
Mark als enkelfrankermg, veel uitgaven band- en netopdrukken incl vaneteiten, 1948 Kölner dom zeer uitgebreid met 
tandingen, bneven en blokken van 4,1948/52 gebouwensene heel, heel uitgebreid etc etc prachtig opgezet met be
schrijvingen, m 3 albums Schitterende collectie" Alle foto's op. WWW.FILATELIE.NET 
21304 Duitsland rolzegels. Prijs: € 1.900,00 
Fantastische partij rolzegels van Duitse Rijk, voornamelijk in complete rollen (") in doos Bevat o a (Michel no's) 
88bll (geen complete rol), 98/99 (i), (geen complete rol), 153,160,163,205,230,232,245 in 6 complete rollen van 
500 zegels, 270 m 2 complete rollen van 500 zegels, 271 m 4 complete rollen van 250 zegels, 272 in 3 complete rol
len van 250 zegels etc Tevens 5 kleine boekjes met rolzegels van Bundespost en Berlijn, voornamelijk in strippen 
van 5 Mooie party, zeer hoge cat waarde' Alle foto's op- WWW.FILATELIE.NET 
21334 Duitsland verzamelaar opruiming 1872-1960. Prijs: € 1.550,00 
Verzamelaar moest een deel van zijn collectie opruimen van zijn vrouw wegens ruimtegebrek leuke deelverzamelin
gen Reich en Danzig ongebruikt, Reich postfnsse partij, doublettenboeken Reich (interessant voor stempels/plaat-
fouten, beginjaren Bund etc etc m 14 banden en los, in grote doos Cat w 20/25 000 EURO'" Weggeefprijsjei 

Alle foto's op- WWWFILATEUE NET 
21290 Engeland 1840-1900. Prijs' € 1.300,00 
Kleine doch fijne gebnjikte collectie, in meest mooie, fnsse kwaliteit w o 1840 penny black (3x), 2d blauw (3x), 1847 
lOd embossed, 1854/56 t/m Ish 1858/64 t/m Ish incl 9d, 1865-1867 t/m Ish mol 9d(2) en lOd, 1875 8d, 1884 se
ne t/m Ish etc op albumbladen, m map Hoge cat w " Alle foto's op. WWWFILATELIE.NET 
21338 Engeland 1841 -1972. Prijs: € 175,00 
Leuke gebruikte snuffelpartij met vooral klassiek in diverse aantallen en diverse kwaliteit, inclusief diverse betere 
waarden en plaatnummers, in dik insteekboek Alle foto's op WWWFILATEUE NET 
21296 Engeland 1883-1884. Prijs: € 5.500,00 
Stanley Gibbons 182, 10 shilling kobaltblauw ongebruikt zonder gom, prachtig gecentreerd en zeer mooie fnsse 
kleur, zeer zeldzaam zegel, met eert Sismondo en keur Bloch Cat w Stanley Gibbons 40 000 POND'" 

Alle foto's op- WWW.FILATEUE NET 
21260 Engeland brieven vanaf klassiek. Prijs: € 600,00 
Interessant lot bneven w o vele betere klassieke uitgaven incl 1840 2d blauw (3 randen), mooie, fnsse kleur op 
bnef, 1sh embossed enkelfrankenng naar Baltimore, 6d embossed met bijfrankenng 1d rood op blauw papier, paar 
Ish embossed naar New York, 1859 3x 6d op brief naar Constantmopel, veel censuur WOU, leuke partiji 

Alle foto's op. WWW.FILATEUE NET 
21284 Engeland brieven. Prijs: € 750,00 
Interessante collectie bneven w o diverse zeer goede Penny black op bnef, 3 gebruikte Mulready covers en 1 onge
bruikte Mulready cover, 1x voorzijde 2d Mulready cover gebruikt en diverse andere bneven, in album 

Alle foto's op WWWFILATEUE.NET 
21316 Engeland en koloniën betere zegels. Prijs: € 3.000,00 
Prachtig lot vnjwel uitsluitend betere uitgaven w o pond groen Edward gebruikt, RH official ongebruikt met eert, BSA, 
Turks met dure opdrukken, Sierra Leone pond Victona en Edward, Br Solomon mol 10sh en pond George V, Labuan 
incl 8 op 12c (Yvert 11) gebruikt, EastAfnca and Uganda incl 50R Edward ongebruikt zonder gom met eert, Grenada 
met ook wat moderner, m stockboek Zeer veel dure zegels aanwezig, cat w Yvert circa 15 000 EURO"! 

Alle foto's op- WWW.FILATEUE NET 
21276 Engeland fdc's 1946-1996. Prijs: € 1.200,00 
Uitgebreide collectie meest geïllustreerde fdc's, met vele betere van de jaren 50/60, definitives en regionalen Tevens 
boek met brieven w o mooie penny black op bnef en diverse andere betere (buitenlandse) frankenngen, opgezet in 
9 albums Alle foto's op. WWW.FILATELIE.NET 
21278 Engelse koloniën 1850-1960. Prijs: € 25.000,00 
Schitterende meest ongebruikte collectie m zeer mooie kwaliteit (klassiek ook iets gebruikt), met vele dure uitgaven 
t/m de pond en dollani/aarden van Victona, Edward, George en Elisabeth, met o a de betere senes van Ascension, 
Labuan, Borneo, Hong Kong, veel Maleisische Staten, Kuwait, India (incl Gandhi set) en Staten Aden, Brunei, 
Bahamas, Barbados, Jamaica etc etc in 6 zeer goedgevulde Scott albums Schitterende collectie met een enomie 
cataloguswaardei" Alle foto's op. WWW.FILATELIE.NET 

21279 Engelse koloniën oud/klassiek. Prijs: € 1.500,00 
Prachtige uitzoek/sorteerpartij met heel veel klassiek matenaal, heel veel Australische staten, Australië, Ceylon etc 
in diverse aantallen, veelal gebruikt materiaal, ook interessant voor stempels etc in 5 albums 

Alle foto's op WWWFILATEUE NET 
21285 Engelse koloniën oud/klassiek. Prijs. € 6.000,00 
Zeer indnjkwekkend lot veelal betere zegels en senes, met o a Cayman Tercentenary set t/m lOsh gebruikt, Papua 
betere zegels, Bnts Guiana t/m de hoge waarden. Canada met hoge waarden postfns(i) Bahrein, Rhodesia, 
Engeland met pond IR OFFICIAL gebruikt, Zanzibar, Australië en Australische Staten, Jamaica klassiek. Jubilee 
1935 met heel veel senes, India en Staten, Hong Kong, Labuan met 6 cents op 8c m velletje van 10("), Penny black, 
Kaapse dnehoeken etc etc Stockboek vol met beter matenaal" Alle foto's op: WWW.FILATEUE NET 
21306 Estland 1870-1944. Prijs: € 225,00 
Klem lot met veel interessant matenaal w o bneven met Russische zegels gebnjikt in Estland, 1941 opdmkken incl 
afwijkingen, bneven met Ostland zegels etc etc m map Alle foto's op. WWWFILATELIE.NET 
21271 Ethiopië 1894-1931. Prijs: € 2.500,00 
Map met albumbladen en slockkaarten met klassiek postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Ethiopië 1894-
1931, mol alle dure begmsenes, van dit zelden aangeboden land, brugparen met nummers, veldeeltjes, veel opdruk
ken WO met vaneteiten, proefdrukken, de Ie serie (zonder 1/4g) m complete vellen van 150"" etc etc , op albumb

laden en op insteekkaarten, m map Prachtig lot' Alle foto's op WWWFILATEUE NET 
21274 Europa. Prijs: € 900,00 
Doosje met postfnsse vellen en veldelen van diverse landen m Europa Bevat o a Italië, Spanje, 
Noonvegen, Duitse Rijk, Roemenie, Hongarije etc Bevat veel matenaal, geen echt dure senes, maar be
ter veri<oopbare zegels uit de jaren 20-50 Tevens wat gestempelde veldelen van Nederland jaren 40 en 
50, waann ook plaatfouten Hoge cat waarde' Alle foto's op WWW FILATELIE NET 
21281 Europese landen 1841-1931. Prijs: € 2.200,00 
Authentieke eerlijke verzameling van veel verschillende landen, veel landen sterk aanwezig met o a 
België, Duitse Staten met veel beter Duitse Reich, veel Danzig, Nederland, Italië, Noorwegen Roemenie, 
Polen etc etc m 2 oude albums Interessante collectie' Alle foto's op- WWW FILATELIE NET 
21380 Faeröer 1975-2009. Prijs: € 400,00 
Postfnsse, overcomplete collectie Faeroer 1975-2009 in 2 Davo luxe albums Collectie bevat ook vele vel
letjes postzegelboekjes etc Alle foto's op. WWW FILATELIE NET 
21329 Frankrijk en koloniën. Prijs: € 900,00 
Drie insteekboeken met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Franknjk en kolomen Bevat 

o a aardig klassiek Frankrijk met aardige stempels, veel Nouvelle Caledonie met o a aardige stempels op colonies 
Franfaises, en verder 113b* (2x, kopstaande opdruk), 2 7 9 " (12x), Wallis en Futuna 37a' (zonder 3F opdruk), 39a " 
(zonder punt achter F) etc Mooie partij, hoge cat waarde' Alle foto's op: WWWFILATELIE.NET 
21315 Franse koloniën topnummers klassiek. ^"i^- ^ 2.250,00 
MOOI lot dure uitgaven, w o diverse gekeurd, met o a Gabon 25 op 10c gebruikt (Yvert 9), Diego Suarez, N 
Macedonië incl Yvert 2,17A, 31 en 34, Benin, Pakhoi, Inde, Guadeloupe etc etc in stockboek Yvert cal w ruim 
17 500 EURO" Koopje" Alle foto's op WWWFILATEUE NET 
21310 Franse koloniën tot ca. 1940. Prijs: € 1.150,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie Franse kolomen tot ca 1940 op albumbladen in doos Collectie bevat veel mate
naal, oudste deel m wat gemengde kwaliteit, maar met veel betere zegels Hoge cat waardei 

Alle foto's op. WWW.FILATELIE.NET 
21369 Groenland 1950-2013. Prijs: € 700,00 
Complete collectie Groenland 1950-2013 in 2 luxe Leuchtturm albums De collectie is tot 1994 gestempeld, daarna 
postfns en bevat ook veel postzegelboekjes Alle foto's op- WWWFILATELIE NET 
21371 Guinee 1892-1980. Prijs: € 700,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Guinee 1892-1980 in 2 Lindner albums Collectie is goed gevuld en 
vanaf 1959 vrijwel compleet postfns met ook goede senes zoals Olympische spelen 1960 en de goud en zilver zegels 
van 1972 
21293 Hamburg 1859-1867. Prijs: € 475,00 
Meest gebruikte collectie incl diverse betere zegels, ietwat diverse kwaliteit, vnjwel compleet, op albumblad, in map 

Alle foto's op WWWFILATELIE NET 
21322 Hele wereld oud klassiek beter materiaal. Prijs: € 5.950,00 
Samenstelling betere uitgaven w o Engeland met veel klassiek, Penny black, plaatnummers, PUC pond gebruikt, 
Victona en Edward t/m lOsh, Malta 5sh Victona, Sicilie incl 50gr, van Diemensland, New Zealand ongetande 
Chalons heads, Bahamas pond Victona, 10R East Afnca and Uganda, Jamaica 5sh Victona, Obock mol Ifr, 
Australische staten, Duitse Staten met betere uitgaven, Vaticaan 1 scudo gebruikt. Roemenie proefvelletjesC), 
Finland lOkop rood gebruikt, IJsland 4sk en 16sk gebruikt Ie emissie, Italië met SAGGIO opdmkken etc etc 
Insteekboek vol met beter matenaal Alle foto's op- WWWFILATELIE NET 
21377 Isle of IMan 1979-2012. Prijs: € 800,00 
Postfnsse, complete collectie Isle of Man 1979-2012 in Schaubek album en insteekboek Album loopt tot 2011,2012 
zit m stockboek Alle foto's op. WWWFILATEUE NET 
21326 Italië 1862-1945. Prijs: € 600,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 1862-1945 m Lindner album Collectie bevat aardig matenaal zo
als (Michel nos) 22, 41", 49', 57, 995-96*, 97-98, 154, 155', 157-159*. 161-164, 275-278*, 413*, 442, 443, 484-
487*, 506-513(*), 504,584*, 585*, verreken zegels 9 (2x), pakketzegels 1-6, etc 

Alle foto's op. WWW.FILATELIE NET 
21339 Italië 1978-1994. Prijs: € 300,00 
Postfnsse ogenschijnlijk complete collectie mcl blokken en diverse extra s, opgezet m duur Davo album, nominale 
waarde reeds 390 EURO" Alle foto's op WWW.FILATEUE.NET 
21378 Kenia 1963-2001. Prijs: € 400,00 
Complete, postfnsse collectie Kenia 1963-2001 in 2 dikke insteekboeken Tevens wat zegels van na 2001 aanwezig 

Alle foto's op. WWWFILATELIE.NET 
21340 Labuan supergespecialiseerde collectie 1879-1905. Prijs: € 15.500,00 
Schitterende tentoonstellmgscollectie, eenmalig, met heel veel kunde en kapitaal bijeengebracht, prachtig fnsse kwa
liteit met o a 1879 2c(2), 6c(2, l x gebruikfi) 12c (gebruikt) en 16c(2), 1880/81 overcompleeL 1881 eight cents op 
12c, 1885 opdrukken, 1883 sene overcompleet, tevens 8c, 10c en 40c m complete velletjes van 10,1891 6c opdruk 
m velletjes van 10, verder heel uitgebreid met stempels, blokken en velletjes 1894 set met specimen opdruk, 1894 
uitgave uitgebreid met tandingen, vaneteiten en diverse zeldzame bneven, 1896/1900 opdrukken, de porten zeer uit
gebreid mcl tanding vaneteiten etc etc opgezet m album met beschrijvingen De mooiste collectie ooit door ons 
aangeboden'" Alle foto's op. WWWFILATELIE.NET 
21294 Labuan/North Borneo. Prijs: € 400,00 
Ongebruikt/gebruikt lot met diverse betere uitgaven, ook echt gebruikte zegels aanwezig, opdrukken en hoge waar
den, op insteekbladen, in map Hoge cat waarde' Alle foto's op WWWFILATELIE NET 
21273 Latijns Amerika. Prijs: € 1.100,00 
Insteekboek en 2 dealerboekjes met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Latijns Amenka Mooie par
tij met voornamelijk klassieke zegels, waaronder aardig Mexico, Chili, Argentinië, Brazilië, Peru, Paraguay, etc Zeer 
veel matenaal, hoge cat waarde' Alle foto's op- WWWFILATELIE NET 
21258 Lombardije-Venetie 1850. Prijs: € 750,00 
Zeer uitgebreide verzameling eerste emissie, vele honder<Jen(") zegels met typen, plaatfouten en zeer veel stempel-
matenaal, in insteekboek Koopjei Alle foto's op- WWWFILATELIE NET 
21288 Luxemburg Ie emissie 1852. Prijs: € 3.250,00 
Schitterende speciaalverzamelmg van de nummers 1 en 2 van Luxemburg, meest prachtige kwaliteit en met vele bij
zonderheden zoals gekleurde stempels, afwijkende stempels, kleurnuances, nr 1 in stnp van 4 op bnef (lijkt me zeld
zaam), nr 2 m stnp van 3(2x), nr 1 stnp van 4, paar van de nr 1,2 paren van de nr 2 etc etc op albumbladen 
Geweldige collectie" Alle foto's op WWW.FILATEUE NET 
21267 IVlidden- en Zuid Amerika oud/klassiek. Prijs: € 2.000,00 
Grote ongebruikte/gebruikte verzameling, van vnjwel alle landen, beginnend bij de klassieke uitgaven met elke keer 
weer de betere zegels, meest nette kwaliteit, veel extra s bijgeplakt in uitpuilend album Zeer geschikt om mee verder 
te verzamelen of te plunderen voor uw eigen verzameling Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
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21372 Mozambique 18761990. Prijs: € 700,00 
Goed gevulde, in het begin gestempelde en vanaf 1963 vnjwel complete, voornamelijk postfnsse collectie 
Mozambique 18761990 in blanco Leuchtturm album Mooie collectie' Alle foto's op WWWFILATELIE.NET 
21269 Nederiand 18521976. Prijs: € 600,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 18521976 in Davo luxe album Collectie bevat betere ze
gels zoals (NVPH nos) 3,6 44,49,136138*, 149162*, 163165', 402403B*, luchtpost 1213', etc Aardige collec
tie, hoge cat waardei Alle foto's op. WWWFILATELIE NET 
21321 Nederiand ansiclitl<aarten coliectie. Prijs: € 1.100,00 
Zeer grote collectie oude tot zeer oude kaarten, heel veel verschillende plaatsen, ook veel kleine plaatsen met ge
wone leuke kaarten, maar ook met prachtige tafereeltjes, stoomschip, stationnetjes, paard en wagen, 
treintjes/trams, ook iets België en Frankrijk opgezet in 12 albums Alle foto's op- WWW.FILATELIE NET 
21319 Nederland ansiclitltaarten Voiendam. Prijs: € 250,00 
Leuke partij van ruim 600 ansichtkaarten heel veel verschillende, veel oudere kaarten aanwezig met stadsgezichten, 
veel klederdrachten humor scheepjes etc in doos Alle foto's op WWW.FILATELIE NET 
21318 Nederland ansichtltaarten. Prijs: € 1.500,00 
Gigantische accumulatie van vele tienduizenden!") ansichtkaarten, van verschillende plaatsen, meest ongebruikt, 
veelal zwartwitte kaarten met ook betere, alle in verschillende aantallen (soms lOOx dezelfde kaart) Interessant lot 
voor wederverkopers, of om als kleinere partijtjes aan te bieden, in 7 VERHUISDOZEN"! Koopje' 

Alle foto's op WWWFILATEUE.NET 
21320 Nederiand ansiclitltaarten. Prijs. € 200,00 
Leuk lot van circa 500 ansichtkaarten oud en zeer oud, veel verschillende plaatsen, tafereeltjes, humor, klederdrach
ten trammetje, kerkjes, nostalgisch, in doos Alle foto's op: WWWFILATELIE.NET 
21313 Nederiand kinderbedanidtaarten 19582008. Prijs: € 325,00 
Mooie collectie kinderbedankkaarten van Nederland 19582008 in 2 albums, waaronder ook doubletten Collectie be
vat zowel C (comité) als B (bedrijven) en S (scholen) kaarten Collectie bevat 215 kaarten 

Alle foto's op- WWW.HLATEUE.NET 
21302 Nederiand prestigeboel<jes 1/22. Prijs: € 150,00 
Postfnsse complete verzameling incl Rembrandt boekje, in duur Importa album Nieuwtjespnjs van de boekjes reeds 
220 euro Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21331 Nederland PTTmapjes t/m 255B. Prijs: € 200,00 
Complete collectie PTTmapjes, t/m december 2001, in totaal 268 mapjes, opgezet in 5 dure albums Zeer hoge no
minale waarde en cataloguswaarde koopjei Alle foto's op WWW FILATELIE NET 
21374 Niger 19211978. Prijs: € 400,00 
Voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie Niger 19211978 in Leuchtturm album Goed gevulde collectie, 
mooie kwaliteit! /Dte foto's op WWW.FILATELIE NET 
21283 Noord en Zuid Amerilta t/m 1920. Prijs: € 1.000,00 
Leuke meest gebruikte collectie w o goed Amenka met klassiek, $ 1 Omaha, back of the book, Argentinië, Brazilië, 
Chili incl beter materiaal Haiti, Uruguay etc in insteekboek Zeer hoge cal w 

Alle foto's op WWW.FILATEUE.NET 
21307 Oostenrijl( 18501937. Prijs: € 2.000,00 
Prachtige ongebruikte/gebruikte/postfnsse collectie, met mooi klassiek deel wo 1850 sene, 1858/59 incl 2kr, 3kr 
groen en 3krzwart(met eert), 1858 krantenzegel 1 05k violet grijs ongebruikt met eert, 1861/1908 in de hoofdnum
mers complete, 1910 Jubileum sene t/m lOkr, 1918 luchtpost sene op bnef 1931 Rotary, 1933 Wipa zegel, 1933 
Wipa blok luxe ongebruikt de andere betere senes, in duur Lindner album Zeer hoge cat w 

Alle foto's op- WWWFILATELIE NET 
21266 Oostenrijk en gebieden 18501950. Prijs. € 4.750,00 
Zeer indrukwekkende verzamelaar accumulatie, op papier, type en stempel verzameld, gigantische hoeveelheden 
klassiek matenaal in meest nette kwaliteit, met o a 1850 incl 1 kr en 2kr meen/oudig bneven van de Ie emissie, ver
schillende typen en kleuren stempels ■̂  Ie emissie LombardoVeneto gespecialiseerd, 1858/59 emissie met de dure 
waarden meervoudig aanwezig i prachtig stempelwerk, 1861,1863,1867/80,18831890/96 emissies allen zeer uit
gebreid met veel beeldschoon matenaal krantenzegels met de toppers meervoudig, Levant, prachtige brieven na 
1900 opgezet in 4 albums Fantastisch lot mei enorme waarde" Alle foto's op. WWW.FILATELIE NET 
21370 Papua Nieuw Guinea 19521995. Prijs: € 600,00 
Ogenschijnlijk complete, postfnsse collectie Papua Nieuw Guinea 19521995 in Lindner album Collectie bevat ook 
de goede langlopende sene uit 1952 (Michel 123) opdruksene 1994 (714724), port (zonder Michel no 3) etc 

Alle foto's op WWW FILATELIE NET 
21282 Peru supercollectie eerste emissie 18581861 Schitterende collectie van de Ie, de 2e en de 3e emissie, zeer 
gespecialiseerd verzameld, met plaat en positienummers met paren, ook ongebruikt aanwezig, met rode, zwarte en 
blauwe afstempelingen, heel veel verschillende soorten stempels, w o vele zeldzame afdrukken, in totaal meer dan 
1000 zegels(!!!) van dit schaarse matenaal, veelal geïdentificeerd, in ringband Ongelofelijke hoeveelheid" 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21375 Pitcairn 19402000. Prijs: € 325,00 
Ogenschijnlijk complete, postfnsse (paar oudere zegels met plakker) collectie Pitcaim 19402000 in blanco Lindner 
album Mooie collectie! Alle foto's op: WWW.FILATELIE NET 
21259 Pruissen speciaaiverzameiing 18501867. Prijs: € 7.500,00 
Schitterende ongebruikte/gebruikte collectie, zeer gespecialiseerd met typen, tandingen, variëteiten, veel prachtig 
stempelmatenaal en vele mooie bneven, beginnend met 1850 1/2Sgr ongebruikl/postfns blok van 4 (in de catalogus 
geen prijs voor postfns"), paren, sinppen, mengfrankenngen, bestemmingen etc etc opgezet in 2 banden Prachtige 
intact aangeboden collectie"' Alle foto's op- WWWFILATELIE NET 
21327 Roemenië 18581899. Prijs: € 2.200,00 
Prachtige ongebruikte en gebruikte collectie Roemenie 18581899 in insteekboek Collectie bevat o a tetebeche, 
veel verschillende types papiersoorten, kleuren etc Mooie partij, hoge cat waarde! 

Alle foto's op: WWWFILATELIE.NET 
21346 Roemenië 18581979. Prijs: € 1.900,00 
Prachtige meest postfnsse collectie ouder deel gebruikt, met vele betere klassieke uitgaven in de hoofdnummers re
delijk tot zeer compleet met de betere zegels, senes en blokken, opgezet in 6 dure Kabe albums f boek met blokken 
Mooie koop met enorme cataloguswaarde Zeer goed om mee verder te verzamelen 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21323 Rusland en gebieden 18571940. Prijs: € 4.950,00 
Zeer waardevolle accumulatie beter en ongebruikelijk matenaal, beginnend met nr 1,10 kopek ongebruikt zonder 
gom (2x, beide met mooie randen, cat w 10 000 euro per stuk'"), 10 kopek gebruikt met reusachtige randen, 7 rou
bel gebruikt zonder bliksemstralen (cat 1000 euro) dan veel afwijkend matenaal, specimen, foutdrukken, Zemsto's, 
Ukraine, Tanna Touva, Levant, 600 en 1200 mark op 3 Roubel Consulair zegels ongebruikt (met keur), burgerooriog, 
kopstaande opdrukken en andere interessante uitgaven, in 2 insteekboeken en in map Schitterend lot met enorme 
waarde" Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 

21379 Samoa 18862000. Prijs: € 950,00 
Postfnsse en ongebruikte (paar klassieke zegels gebruikt) collectie Samoa 18862000 in 2 blanco Lindner albums 
Collectie IS vrijwel compleet inclusief Duits Samoa en enkele herdrukken van de klassieke 1877 express zegels 
Mooie collectie' Alle foto's op: WWW.FILATELIE NET 
21373 Samoa 19142007. Prijs: € 700,00 
Goed gevulde, voornamelijk postfnsse collectie Samoa 19142007 op stockbladen in album Collectie bevat ook be
tere zegels zoals (Michel no's) 6871*, 72C", A130", 152161", 199200", etc 

Alle foto's op- WWW.FILATEUE.NET 
21376 Saoedi Arabië 19341994. Prijs: € 1.050,00 
Goed gevulde, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Saoedi Arable 19341994 in blanco Leuchtturm album 
Collectie bevat veel beter matenaal zoals (Michel nos) 3741', 4243", 48,85', 161165", 320", 321", 351", 384
388", 405", 421", 422", 424", 425", 586587", 589590", 591592", 593", 596", 624", 625628" 667668", 
blok 4" , 6", 1215", 1819", 20", 23A", 23B" etc Alle foto's op; WWWFILATELIE.NET 
21308 Scandinavië uitzoekpartij. Prijs: € 850,00 
Grappige partij njp en groen door elkaar, met ook heel veel beter en nuttig matenaal aanwezig w o Zweden met veel 
klassieke bneven/pakketkaarten, moderne boekjes Zweden, fdc's, diverse landen in complete vellen postfns en ge
stempeld w o IJsland hoge waarden beter Zweden, deelverzameling Zweden etc etc in grote doos Veel uitzoek
plezier toegewenst' Alle foto's op. WWW.FILATEUE.NET 
21264 SciiieswigHoistein 1768(!)1950. Prijs: € 950,00 
Heel leuk opgezette collectie van dit interessante gebied met zegels, bneven, afstempelingen en vele documentatie, 
beginnend met voorfilatelie bnef uit 1768 Deense zegels op bnef Duitse zegels en zegels van SchleswigHolstein 
zelf, opgezet in 2 albums * extra album met documentatie Intngerende collectie" 

Alle foto's op- WWWFILATELIE NET 
21330 Soedan 18971991. Prijs: € 900,00 
Postfnsse (vanaf ca 1950), ongebruikte en gebruikte collectie Soedan 18971991 in blanco Lindner album Collectie 
IS vnjwel compleet en bevat ook dienst, port en betere zegels zoals (Michel no's) 18, 5465A, 5465B", 6775,89
103', llir, 261263", 432", etc Alle foto's op- WWW FILATELIE NET 
21367 Swaziland 19371990. Prijs: € 500,00 
Voornamelijk postfnsse (oudere deel ook wat gestempeld en ongebruikt met gom) collectie Swaziland 19371990 in 
blanco Lindner album Collectie bevat ook beter matenaal zoals uilen 1982 postfns (Michel 398402) 

Alle foto's op WWW.FILATELIE NET 
21368 Tanzania 19161990. Prijs: € 800,00 
Voornamelijk postfnsse (paar oudere zegels gestempeld of ongebruikt met plakker) collectie Tanzania 19161990 in 
2 blanco Lindner albums Collectie is vanaf 1964 vrijwel compleet postfns (met uitzondenng van enkele series uit 

1986 en 1987) Bevat ook port, dienst en tevens Zanzibar 19631967 
Alle foto's op WWWFILATELIE.NET 

21335 TriestA 19451954. Prijs: € 250,00 
Nette gebruikte/ongebruikte/postfnsse collectie, goedgevuld met vele be

^ ^ - . 1 ^ ^ ^ ^ I ^ ^ ^ H f terezegelsensenes, 1eseriet/m100lire,luchtpostenenport,opalbumb
^ t , t^~'»^ jlV> j^^B^M laden, in map Sassone cal w 2250 euro 
• ^ ^ > ^  * ^fB^m Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 

21268 USA 1851 1988. Prijs: € 750,00 
Voornamelijk gestempelde, goed gevulde collectie USA 18511988 in dik 
Schaubek album Tevens 3 insteekboeken met postfns matenaal van USA, 
waaronder veel nominaal Alle foto's op WWWFILATELIE NET 
21275 USA uitgebreide luchtpost collectie 19181994. 

Prijs: e 6.250,00 
Zeer uitgebreide meest postfnsse collectie/accumulatie van iemand die 
helemaal gek was van de luchtpost uitgaven, met de Ie en 2e sene meer
dere keren ■*■ diverse waarden in blokken van 4 of plateblocks, de zeldza
me 1930 serie luxe postfns + 2x extra de 65c groen, verder vele plate
blocks, ook de meeste uitgaven nog in complete vellen aanwezigC"), ook 

diverse vanêteiten en andere bijzonderheden, een deel van de uitgaven getint opgezet in 7(!") albums Enorme 
cat w en nominale waarde" Alle foto's op; WWWFILATELIE.NET 
21312 Wereld diverse. Prijs: € 1.750,00 
Insteekboek met divers postfns ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse landen Bevat o a (Yvert no's) 
Frankrijk28A" (certificaat), 147', 206208', 252' 330333', 354355' 380385" Zweden 163177' (Ie UPU sene). 
Groenland 4a' (certificaat) Ierland port 3 " met kopstaand watermerk (certificaat), oude bnefkaarten Ethiopië enke
le oude blokken/velletjes België etc Leuk kavel, hoge cat waarde' Alle foto's op; WWWFILATELIE NET 
21333 Wereld fiscaai/cindereiia's. Prijs: € 550,00 
Woeste, ongeorganiseerde partij met veel leuke dingen wo veel (oude, betere) lokaalzegels Scandinavië, IJsland 
verzekeringsdocument uit1944 met fiscaalzegel, USA met heel veel matenaalwo op stuk, vignetten etc etc Leuk 
uitzoeklot Alle foto's op WWW.FILATELIE.NET 
21309 Wereld verzamelaar nalatenschap uit Scandinavië. Prijs: € 14.000,00 
Authentieke, eerlijke, intact aangeboden verzamelaar nalatenschap, zeer groot volume, met deelverzamelingen, ac
cumulaties, beter Duitse gebieden, Zwitserland Frankrijk, Israel met tab, oud USA, N en Zuid Amenka, Balkan, 
Engelse koloniën met veel beter materiaal, in enorme hoeveelheid stockboeken en albums, in 4 grote dozen, op het 
laatste moment binnengekomen! Alle foto's op; WWWFILATELIE NET 
21295 Wereld verzamelaar nalatenschap uit Zwitserland 18501970. Prijs: € 13.250,00 
Prachtige intact aangeboden verzamelaar nalatenschap, enorme hoeveelheden stockboeken, waar vaak geen sys
teem in lijkt te zitten, gewoon volgepropt, landen door elkaar en elke keer weer met betere uitgaven zoals beter 
Rusland, New Zealand met Schackleton expeditie, Spanje België met Mercier serie ongebruikt, Franknjk, veel beter 
Duitse Staten, Duitsland met Zeppelin, Ostropa blok, Luxemburg Ie emissie, Zwitserland vanaf klassiek met veel be
tere uitgaven, DDR met combinaties uit Marx blokken op fdc, Franse kolomen, USA postfns etc etc Enorm leuke 
partij voor de lange winteravonden" Alle foto's op. WWWFILATEUE.NET 
21277 Wereidverzameling oud/klassiek. Prijs: € 9.500,00 
Enorme ongebruikte/gebruikte collectie, opgezet in 7 dikke, uitpuilende Scott albums, met o a goed Oostenrijk, 
Bayern, China incl 2x red revenue zegel, Brazilië, Engelse kolomen, Zuid Amenka, veel Azie w o beter, Frankrijk en 
kolomen, Portugese kolomen, Scandinavië etc etc Ongeplukte collectie met zeer veel beter matenaal" 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE NET 
21255 Zuid Afrika en gebieden t/m 2009! Prijs: € 4.250,00 
Prachtige intact aangeboden verzamelaar nalatenschap met heel veel oud/klassiek, deels gespecialiseerd met 
Natal, Cape, Transvaal etc ZuidAfnca met hoge waarden paren, stempels, plaatfouten en afwijkingen, ook thuislan
den, door de verzamelaar geaccumuleerd in 49 boeken/albums nn 3 doosjes'" Vondstenpartij met zeer veel bruik
baar matenaal" Alle foto's op. WWWFILATELIE.NET 

Onze openingstijden: dinsdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur 
Wij zijn geïnteresseerd in uw collecties. 
Jü kunt bij ons zonder afspraak terecht. 
Vul nu de bon in en ontvang een jaar lang kosteloos onze prijslijst '^SIF 

IN^FORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
Email 
Interessegebieden 

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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1/̂ ft Héiphi0 COINS & STAMPS ROTTERDAM 

Contact [Zook w | Home Informatie muj^ Producten Downloads ^J/^ Links 

www.coinsstampsrot|^dam.nl/ 

Dé online shop vooil^e verzamelaar! 

Bankbiljetten 

•m 
Brandkasten, 

Kluizen, Geldkistjes 
Catalogi & 

Naslagwerken 

# 
{Euro)munten & 

Penningen 

8» 
Loupen, Vergroot
glazen & Micro's 

SAFE Opbergsystemen 
Brief& Ansichtkaarten 

Geboortesetjes 
Meisje/Jongen 

Huwelijksmuntensetjes 
Bruid & bruidegom 

Goudbaren, zilver
baren & Platina 

Beleggings
munten 

Opbergsystemen 
l\/1unten & Muntensets 

SAFE Opbergsystemen 
voor Speldjes & Pin's 

^Hp 
Toetsdozen en 

water Edelmetaal 
Testapparatuur 

Banl<biljetten 

^ 

^ti^ 

Testapparatuur 
Postzegels & Munten 

Digitale 
weegschalen 

► 
Opbergsystemen 

voor postzegels 
...veel meer voor 
de verzamelaar! 

raffTf|»H3 ■ LeucUturm SHFi 
//7VX»t?KABE 

SHFl Safe importeur: 

IINDNER 

SAFENEDERUNO 

Van Mastrigt Coins & Stamps Rotterdam v.o.f. 
Botersloot 6264 • 3011 HJ Rotterdam 
tel.: 010  414 30 77 • fax. 010  414 94 99 
emait: m.mastngt@wxs.nl • www.safenederland.nl 
KvK Rotterdam nr. 850829550 

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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

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

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

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

http://www.coins-stamps-rot%7c%5edam.nl/
mailto:m.mastngt@wxs.nl
http://www.safe-nederland.nl
mailto:info@pzhzeist.nl
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Telefoon 070 365 22 27 
Fax 070 365 18 85 . 
Email 
info'̂ n collcctura.com 

NVPH catalogi 2014 
Speciale catalogus Nederland & Gebieden 2014, in kleur 29 90 
Specialiteitencatalogus Nederland 2014, in kleur 39,80 

Aanbieding Geuzendani Fosiwaardestukke 

Catalogus Postwaardestukken Nederland 8e editie 2008 ook met 
NederlandsIndie Antillen & Sunname tot 1975, 352 biz in kleur 

Alleen m de maand december 2013 van 45,00 voor 2 9 , 8 0 J 

Catalogus Frankrijk 2014, in kleur 22,80 
Cat Franse Geb na onafhankelijkheid 2 MV 2014, in kleur 38,50 
catalogus Overzee 3 Landen DG 2014 in kleur 44 00 
Wereldcatalogus 19411960 deel 1 AL Ie editie in kleur 45 00 
Catalogus Zuid Amerika 2014 inkleur 49 90 

JPS Sakura catalogus Japan 2014 23,50 

ft)i;^k,„i ^ o t o i « r , i o n i  ï / o n i / i 

Juniorcatalogus Duitsland 2014 in kleur 9,95 
Catalogus Postwaardestukken Duitsland 2014, in kleur 79,00 
Catalogus Overzee 3 2 ZuidAmenka KZ 2014, kleur 79,00 
Catalogus Overzee 9 2 Japan & Korea 2014 inkleur 84,00 
Wereldcatalogus Automaatzegels 2014 n kk u 64,00 

M 

Philex catalogi 2014 ] 

Duitsland 1 tot 1945 & DDR 
Duitsland 2 Bondsrepubliek & Berlijn 
Oostenrijk 
Vaticaan 
Verenigde 

14,90 
14,90 

Naties 14,90 

Zwitserland & Liechtenstein 
Israel 

7,90 
9,90 

14,90 
14,90 

GB & Frankrijk verschijnen met meer J 

Nieuwe cataloqi 
Scott speciale catalogus USA & Gebieden 2014, m kleur 95,00 
US Postal catalogus USA bijgewerkt tot eind 2013, in kleur 29 80 
Harns catalogus USA & Canada 2014, in kleur 32,50 
Unitrade speciale cat Canada & Gebieden 2014, in kleur 42,90 
SACC speciale catalogus ZuidAfnka/SWA/Namibia 2013 79,90 
Seven Seas pocketcatalogus Australië 2013 inkleur 28,90 
Gibbons spec cat Empire & Commonwealth 18401970 116,00 
Hibernian speciale catalogus Ierland 2014, in kleur 39,90 
SBK catalogus Zwitserland & Liechtenstein 2014, m kleur 39,90 
SAVspec cat Luchtpost Zwitserland 2013 948 bIz , kleur 95,00 
ANK speciale catalogus Oostenrijk 2014, in kleur 45,00 
Prifix catalogus Luxemburg 2014, in kleur 25,00 
Maury speciale catalogus Frankrijk 2014, m kleur 24,90 
Edifil catalogus Spanje 2014, in kleur 17,90 
Edifil catalogus Spanje & Gebieden 2014, in kleur 37,90 
Sassone Blu cat Italie/Vaticaan/San Manno 2014, kleur 19,50 
Facit catalogus Zweden 2013 inkleur 36,00 
Facit speciale catalogus Scandinavië 2014, in kleur 75,00 

WWW. QotiècfufärcöW' 
ING 125 34 14 ABN Amro 80.70.90.077 

I 
Aanbieding: Géén verzendkosten bij vooruitbetaling van de 
hier aangeboden catalogi t/m 31 december 2013! 
Winkeltijden: dinsdag t/m vrijdag 1017 uur ■ zaterdag 1116 uur rüdas gl 

http://collcctura.com


UIT DE WERELI 

BESTUURSWISSELING MUSEUM VOOR COAAMUNICATIE 

Arnoud van Aalst 

Op 12 november kwam, 
geheel onverwacht, het 
Museum voor Communica
tie met de volgende korte 
mededeling: 

BESTUURSWISSELING 
De directeur van het Mu
seum voor Communicatie 
in Den Haag, de heer 
Arnoud van Aalst, heeft 
per direct zijn functie 
neergelegd vanwege een 

verschil van inzicht met 
de Raad van Toezicht 
over het te voeren beleid. 
Mevrouw Heleen Buijs is 
met onmiddellijke ingang 
begonnen als plaats
vervangend bestuurder. 
Zij heeft daartoe haar 
lidmaatschap van de 
Raad van Toezicht bij 
het museum opgegeven. 
Heleen Buijs was tot voor 
kort directeur van het 
Geldmuseum te Utrecht. 

Het moment, twee weken 
voordat koning Willem
Alexander het museum 
bezoekt om 'zijn' eerste 
postzegels in ontvangst 
te nemen, lijkt ongelukkig 
gekozen. Van een echte 
keuze zal waarschijnlijk ook 
geen sprake geweest zijn. 
Wat voor ons filatelisten 
natuurlijk van belang is, 
IS o| en wat de gevolgen 
zullen zijn voor de filatelie 
in het voormalige Postmu
seum. 

Gevolgen voor de 
filatelie? 
Vera Bartels, coördina
tor PR & Marketing kan, 
desgevraagd, slechts met 
een summiere mededeling 
komen: 
"De Raad van Toezicht 
wil geen verdere 
mededeling doen over het 
verschil van inzicht. 
Heleen Buijs sluit zich 
daarbij aan. Het Museum 
voor Communicatie blijft 
de ingezette koers met 
meer collectie op de vloer 
volgen. Het museum Is 
trots op zijn collectie. De 
directeur wil graag in de 
toekomst nauw gaan 
samenwerken met de 
filatelisten omdat de 
collectie zowel voor het 
museum als voor de 
verzamelaars en 
geïnteresseerden van 
groot belang Is." 
Dit geeft toch hoop voor 
de toekomst en we zullen 
het blijven volgen. 

Henk Burgman, Carel Voickmann en Gerrit van der Molen (redactie Grunopost), Jan Heijs (PR. bestuurslid 
Brievenbeurs), FransRin van den Akker (vicevoorzitter Stichting Nederlandsch Maandblad voor 

Philatelie), John Tolsma (auteur en tevens redactielid Grunopost) 

FIUTEUE VERENIGINGSBLADPRIJZEN 2013 

Evenals voorgaande 
jaren werden ook nu 
weer tijdens de Postex de 

{% 4 „ winnaars van de Filatelie 
•'"f̂  ^ Verenigingsbladprijzen 

' 7 , ' : ~ bekend gemaakt. Voor 
^ ^ 0= het eerst niet op zaterdag 
■ ♦ ^ m maar op de vrijdag. Gezien 
S.'^ f ^^^ aantal belangstellen
r i«^ ^ den aanwezig bij de prijs
yL» o uitreiking viel de keuze van 

~~ de vrijdag in goede aarde. 
jä Dedriemansjuryhaddit 

jaar een nieuwe voorzitter 
Henk Burgman omdat 
zijn voorganger inmiddels 
achter de computer zit om 
deze Filatelie in mekaar te 

zetten. Naast Burgman za
ten de oudgedienden Kees 
van Nugteren en Harry Trip 
in de jury. 
Om het jaar is het de beurt 
aan de gespecialiseerde 
verenigingen en de alge
mene verenigingen. 
Dit jaar waren het de 
bladen van de algemene 
verenigingen die streden 
de prijs. De winnaar is het 
blad van de Philatelisten 
Vereniging Groningen en 
heeft de Filatelie Vereni
gingsbladprijs in de wacht 
gesleept. 
Zoals gebruikelijk was er 

ook nu weer een spon
sorprijs, vanaf dit jaar 
beschikbaar gesteld door 
Stichting'De Brieven
beurs'. Deze prijs, voor 
de beste auteur, ging 
naar John Tolsma met zijn 
bijdrage 'Een brief met 
een veertje'. Deze bijdrage 
werd gepubliceerd m het 
oktober/novembernum
mer 2012 van Grunopost. 
Het IS een novum dat beide 
prijzen betrekking hebben 
op hetzelfde verenigings
blad! 
Het artikel van )ohn Tolsma 
staat elders in dit nummer. 

Buijs 

Nieuwe bestuurder 
Helemaal nieuw is de op 
12 november aangetreden 
(plaatsvervangend) direc
teur met bij het Museum 
voor Communicatie. In het 
najaar van 2011 trad zij toe 
tot de Raad van Toezicht 
van het museum. Deze 
functie heeft zij vanzelf
sprekend neergelegd bij 
haar aantreden als plaats
vervangend directeur. 
Drs. Heleen W.J. Buijs heeft 
rechten en kunstgeschie
denis gestudeerd, en is 
in museumland geen 
onbekende. 

Uit de gevangenis 
De nieuwe directeur heeft 
'een gevangenis verleden'. 
In dagblad Trouw van 
21 mei 2005 lezen we: 
'Voor kunsthistoricus en 

criminoloog Heleen Buijs 
IS de baan als directeur 
van het museum op het lijf 
geschreven.' 
Het gaat dan over gevan
genisdorp Veenhuizen in 
Drenthe. Het voormalige 
gesloten gevangenisdorp 
werd omgebouwd tot het 
Nationaal Gevangenis
museum. Tot m de jaren 
tachtig van de vorige 
eeuw was het dorp strikt 
gesloten. Hoewel ze pas 
sedert de opening van het 
Gevangenismuseum m 
2005 directeur was, heeft 
ze vanuit haar overheids
functie het museum vanaf 
2003 opgezet. 
Op 1 januari 2009 verruilt 
ZIJ de gevangenis voor het 
geld: ze treed aan als direc
teur van het Geldmuseum 
in Utrecht. Ze blijft hier 
directeur tot het Geldmu
seum de deuren sloot op 
1 november van dit jaar. 

Wisseling van de wacht 
De vertrokken directeur, 
Arnoud van Aalst, heeft 
niet lang op die stoel geze
ten. Hij trad op 1 september 
2012 aan, als opvolger van 
Titus Yocarini. Nog betrek
kelijk kort geleden, in het 
februarinummer 2013 van 
Filatelie, heeft er een inter
view met hem gestaan. 

Dutch Design 

MUSEUM ..P.tff.mA(i /   \ 
VOOR www.M.us.a>.Mjar.L. [nIsüdS 
COMMUNICATIE. ■■■I \ ^ 

Eerste tentoonstelling onder nieuwe directeur maar 
samengesteld onder leiding van vertrokken directeur 

http://www.M.us.a%3e.Mjar.L


Sunnameboek vlnr Willem Erfmann Egbert Stuut Peter Storm van Leeuwen 

UITGELEZEN POSTEX 

Maar liefst drie kloeke, 
specialistische boekwer
ken werden er op de afge
lopen Postex in Apeldoorn 
gepresenteerd. 
Van alle drie treft u in dit 
nummer van Filatelie een 
recensie aan. 

Het tweede deel van het 
boek 'Posthistorie van het 
Rijksdeel Suriname 1650
1975' werd op het podium 
uitgereikt door Peter 
Storm van Leeuwen aan 
de beide auteurs: Willem 
Erfmann en Egbert Stuut. 
Het boek werd, evenals 
deel 1, uitgegeven door de 
vereniging Po & Po. 

De andere twee boeken 
werden gepresenteerd in 
een gezamenlijke bijeen
komst van de uitgevende 
verenigingen. 
Het boek 'Postcensuuren 
kamppost in Nederlands
Indië 19401942', geschre
ven door Piet van Putten 
en Nico de Weijer werd 
uitgegeven door de Studie
groep ZWP en 'The Cancel
lations used during the 
Japanese Occupation of the 
Dutch Indies and Repoe
blik Indonesia, 19421949', 
geschreven door j.R. Van 
Nieuwkerk en Leo B. Vosse, 
werd uitgegeven door de 
vereniging Dai Nippon. 

a <•■■ 

NICO de Weijer Piet van Putten 

POSTZEGELS TELLEN 

Zoals gebruikelijk was er 
op de Postex weer een 
'met postzegels opgetuigd 
object' waarvan men het 
aantal postzegels dat er 
op geplakt was kon raden. 
Dit jaar was het een kat. 
Er waren 3398 postzegels 
nodig voor het beplakken. 
De winnaar zat er met 3339 
slechts 59 naast! 

INTERESSANT 
SYMPOSIUM OVER 
FILATELISTISCHE 
LITERATUUR 

Het is kort dag, maar het 
was niet bekend bij het ter 
perse gaan van het novem
bernummer. 
Op 7 december van 14.30
16.00 uur heeft er een 
interessant symposium 
plaats bij gelegenheid van 
deMonacophil in Hotel 
Hermitage, Salon Trianon, 
MonteCarlo / Monaco. Dit 
symposium wordt georga
niseerd door de AIJP en de 
titel is: „From early philate
lic literature to its future" 
De sprekers zijn de navol
gende literatuur experts: 
Brian Birch (GB) • Wolfgang 
Maassen (DE)'Vincent 
Schouberechts (BE) 

EDITORIAL 

De bodem is er uit! Niet uit uw blad natuurlijk, dat is 
springlevend. Het gaat over de bodemprocedure in 
de zaak van het ongeldig verklaren van de gulden
postzegels. De NVPH heeft laten weten dat de reeds 
aangspannen bodemprocedure is ingetrokken. Hier
mee lijkt het einde van de filatelistische gulden toch 
echt een feit. Bent u er al een beetje er aan gewend? 
Leuk toch al die eurozegels op uw post. 'Vroeger' 
kwam u ze alleen in de catalogus tegen! 

Al eerder heb ik aangegeven dat het de moeite waard 
is om regelmatig op de website van uw maandblad 
te kijken: www.defilatelie.nl Voor wie dat doet, heb
ben de nieuwe frankeerzegels met koning Willem
Alexander natuurlijk geen geheimen meer. U heeft 
het allemaal kunnen volgen: van 'koningsdrama' tot 
'koningsklucht'. 

De nieuwe zegels worden (bij het ter perse gaan moet 
het nog plaatsvinden, en gezien de vele verander
ingen van de laatste dagen weet je het maar nooit....) 
op 27 november overhandigd aan koning Willem
Alexander in het Museum voor Communicatie in Den 
Haag. 
De eerste berichten ook al gepubliceerd waren dat 
de postzegels op 30 november beschikbaar zou
den zijn, maar uitsluitend bij de aanschaf van het 
jaarboek, en pas 2 januari aan het loket. U leest daar 
elders meer over, maar het wordt dus anders. Alleen 
dat ze pas op 2 januari aan het loket verkrijgbaar zul
len zijn lijkt stand te houden. 
Ook de plaats van handeling, het Museum voor Com
municatie, is geheel onverwacht in het nieuws met de 
wisseling van de wacht (zie vorige pagina). 

Als alles goed gaat, heeft u dit nummer op 5 decem
ber in huis. Of het de postbode is die het bij u brengt 
of Zwarte Piet (Zwarte Piet?). Mogelijk Paarse Piet, als 
men de gedachten over de kleur van de Piet van post
zegelontwerper Max Kisman volgt tenminste. Deze 
kwam verrassend met een paarse Piet in zijn Sinter
klaasvelletje. Prachtige reclame voor PostNL, want ze 
konden natuurlijk mooi meeliften op de 'maatschap
pelijke discussie' die inmiddels was losgebarsten over 
de kleur van de Piet. Bij navraag heeft Max Kisman 
evenwel laten weten dat de kleur van de Piet zijn el
gen keuze was, en niet ingegeven door een opdracht 
van PostNL noch door de maatschappelijke discussie, 
noch dat hij de kleur ter discussie wilde stellen. 

In de zaak van de valse postzegels zijn nieuwe stap
pen gezet. Op 29 oktober heeft de rechtbank in Maas
tricht het faillissement uitgesproken over Vago bv, 
Philamunt, Philamunt bv en Demitri H. C. V. Waltmans. 

Nog tot het einde van de maand heeft u de gelegen
heid om postzegels van het jaar 2012 tegen nominaal te 
kopen. Hierna worden de nog aanwezige voorraden ver
nietigd. De aantallen hiervan worden niet vrijgegeven! 

Rest mij u fijne feestdagen toe te wensen! 

R.ené Hillesum 

EUROPA'S MOOISTE 

De jury prijs voor de 
mooiste Europa postzegel 
is dit jaar gegaan naar het 
Finse postbedrijf Itella Posti 
Oy met de afbeelding van 
de klassieke postbus op de 
route SuolahtiReisjärvi
Haapajärvi. Een afstand 
van heden ten dage182 
km. 
De prijs, ingesteld door 
Post Europe werd dit jaar 
voor de vierde keer uitge

reikt. De internationale jury 
stond onder leiding van de 
BelgDr. GuyCoutant. 
Nederland deelt een beetje 
mee in de feestvreugde, 
want de postzegel werd 
gedrukt bij joh. Enschedé 
en Zonen in Haarlem. 

http://www.defilatelie.nl
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TWEEDE DEEL PUBLICATIE OVER SURINAME 

Ruim 17 jaar hebben de 
auteurs aan de twee delen 
gewerkt, met als resultaat 
dat gesproken kan worden 
van een mijlpaal in de pos
tale geschiedschrijving. 
De hoofdstukken worden 
doorgenummerd: 17 per 
deel. Ik doe een willekeuri
ge greep uit de boeiende en 
rijk geïllustreerde inhoud. 
Hoofdstuk 18 behandelt 
tot m detail de post van de 
troepen in Suriname. Al
leen al uit geschiedkundig 
oogpunt is dit een lezens
waardig hoofdstuk van 64 
pagina's. Opmerkelijk is dat 
uit de periode 1908-1939 
maar 3 poststukken bekend 
zijn, afkomstig van in Suri
name gelegerde militairen 
ofmilitaire instanties. Fila-
telistisch wordt het pas echt 
interessant vanaf 1940. 
Uitgebreid gaan de auteurs 
in op diverse postale 
diensten zoals pakketpost, 
postwissels, douanezen
dingen en dienstpost. 
Ook uitputtend worden 
allerlei postale etiketten en 
strookjes, waaronder voor 

aantekening, beschreven 
en geïllustreerd. Zoekt u 
een nieuwe filatelistische 
uitdaging? Legt u dan maar 
eens een verzameling aan 
van alle bekende R-strook-
jes van Paramaribo. 
De postale verbindingen 
van en naar Suriname 
vonden voornamelijk door 
de lucht en over het 
water plaats. Luchtpost is 
ondergebracht in deel 1. De 
scheepspost is voorbeeldig 
en volledig uit de doeken 
gedaan in vijf hoofdstuk
ken. Aardige en informa
tieve hoofdstukken zijn ge
schreven over zogenoemde 
filatelistische varia, zoals 
plakzegels, gedesinfecteer
de post, de Kroontjesporten 
op poststukken uit 1911, 
krantenberichten, et cetera. 
DeheerH.W. vanderVlist, 
deskundige op het gebied 
van het herkennen van ver
valsingen, heeft zich in deel 
2 als co-auteur ontpopt. 
De twee hoofdstukken over 
vervalsingen van postze
gels en poststempels komen 
van zijn hand. Correcties 

en aanvullingen op deel 
1 vinden wij in het laatste 
hoofdstuk. 

Daarna volgen de 11 
bijlagen en de literatuur
lijst. Hoofdschotel zijn de 
binnen- en buitenlandse 
posttarieven, uiteraard 
inclusief de diverse rechten 
waaronder voor luchtpost. 
Wat hebben we zo'n gede
gen tarievenoverzicht tot 
nu toe moeten ontberen. 
Maar nu kunt u starten 
met de opbouw van een 
collectie juist gefrankeerde 
poststukken. Wat dacht u 
bijvoorbeeld van enkelfran-
keringen? Wat misschien 
resteert is een overzicht van 
de beporting van onge
frankeerde en ontoereikend 
gefrankeerde binnen- en 
buitenlandse poststukken. 
Ik weet het, makkelijker 
gevraagd dan gedaan. 
Ook de postwaardestukken, 
waaronder particulier be
drukte briefkaarten, komen 
uitgebreid aan bod. Voor de 
internationale antwoord
coupons moest worden 
verwezen naar het overzicht 
in 'de Geuzendam'. Afge

beeld wordt een coupon, 
afgestempeld met de mys
terieuze lettercombinatie 
P.A.G.S.-G.B.H. Dat blijkt te 
staan voor Postagentschap 
Groot Blijdenshoop. Wist 
udat? 

Vooral op oude poststuk
ken wordt niet zelden als 
afzender de naam van een 
plantage vermeld. Het 
toetje onder de bijlagen is 
een rubricering van deze 
plantages, waaronder met 
welluidende namen als 
'Lust en Rust', 'Worsteling 
Jacobs', 'Vaderszorg en 
Karelsdeel','Nijd en Spijt' 
en 'Twijfelachtig'. 

Heb ik als boekbespreker 
dan niets te klagen over 
dit werk? Herken ik geen 
aperte onjuistheden? Een 
tekortkoming? Mis ik niets, 

" »• r , 
Posthistorie '̂  (< 
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behalve dan een overzicht 
van het strafport? Vooruit 
dan, misschien was een 
register van trefwoorden en 
namen nuttig geweest. 
Deel 2 vult deel 1 aan en 
mijn conclusie luidt: Willem 
Erfmann en Egbert Stuut 
hebben, onder dankzeg
ging aan diverse medewer
kers en met een financiële 
bijdrage van de Stichting 
Filatelie, een fenomenaal 
werk afgeleverd. Ik kan 
u alleen maar adviseren: 
voegt u dit boek toe aan uw 
filatelistische bibliotheek, 
keurig geplaatst naast deel 
1. En lees het, gebruik het, 
raadpleeg het. 

W.K. Erfmann en E.B. Stuut: 
Posthistorie van het 
Rijksdeel Suriname 
1650-1975, deel 2. Formaat 
A4, hardcover, 628 pagina's, 
geheel in kleur. ISBN/EAN 
978-90-71650-31-4. 
Uitgegeven door de 
Nederlandse Vereniging van 
Poststukken- en Poststem
pelverzamelaars, 2013. Prijs 
(exclusief porto) voor 
niet-leden€ 80. Inlichtin
gen: h.kolner@planet.nl 

(bespreking van Deel 1 staat in 
Filatelie, april 2012, pagina 256) 

Peter Storm van Leeuwen 

MICHEL - DEUTSCHUND 2013/2014 

In deze nieuwe (honderd
ste!) uitgave vinden we alle 
postzegels die in de vele 
Duitse verzamelgebieden 
zijn uitgegeven. Vanaf de 
1 Kreuzer zwart (Baden) 
tot aan het zegel dat op 6 
juni 2013 (Bundesrepublik 
Deutschland). Alle gebieden 
zijn opnieuw geactualiseerd 
en vele prijsveranderingen, 
waarvan de meeste een 
opwaartse beweging tonen, 
zijn aan de huidige markt 
aangepast. 
De 10.000 afbeeldingen 
zijn bijgewerkt en nog 
duidelijker en veelal in kleur 
weergegeven. Doorlopend, 
waar nodig, vinden we extra 
verduidelijkende vergro

tingen afgebeeld waardoor 
type verschillen etc. goed te 
herkennen zijn. 
De ca. 60.400 prijsnoterin-
gen zijn over het algemeen 
in 2 kolommen weergege
ven n.l. voor postfris ** of 
ongebruikt met plakker * en 
gebruikt @, met waar nodig 
prijzen voor zegels op brief 
en op FDC. Bij sommige ou
dere zegels en series vinden 
we drie kolommen nl. voor *, 
** en gebruikt®. 
In deze uitgave zijn de 
uitgaven van 10 bezette 
gebieden (2e Wereldoorlog; 
Albania, Alsace, Kurland, 
Ljubljana, Latvia, Lorraine, 
Luxembourg, Macedonia, 
Montenegro en Ostland) 
opnieuw bewerkt, verbeterd 
en uitgebreid. Vooral bij o.a. 
Danzig en Memel vinden we 
vele prijsveranderingen. 
Uiteraard vinden we ook 
de vele automaatstroken, 
samenhangende zegels, 
velletjes uit postzegelboek
jes, dienst-, veldpostzegels 
evenals de vele lokaaluit
gaven en de zegels van de 
bezette gebieden uit de ie 
en 2e Wereldoorlog terug 
en niet te vergeten de geal
lieerde bezettingsuitgaven. 
Een aardig en handig 

nieuwigheidjezijnde 
uitklapbare kaften (voor-
en achterzijde) waarop de 
diverse watermerken terug 
te vinden zijn. 
Ook bij deze uitgave is weer 
een leuk extraatje bijgele
verd. Een CD-Rom met de 
complete jaargang (2012) 
van de MICHEL RUNDSCHAU 
en het Programma MICHEL-

Soft easy, waarmee u uw 
verzameling kunt bewerken 
etc. 

BONUS: (Gegen Fälscher 
und Betrüger). Dit "Sonder
heft" is geschreven door Ch. 
E. Geigle, de president van 
the BPP (de Duitse associatie 
van filatelistische experts). 
Een lezenswaardig boekje! 

Verlijmd; 22,5 x 15 cm, 1086 
pagina's. 
ISBN: 978-3-95402-054-6 
Uitgever: Schwaneberger 
Verlag GMBH 
€46,-, excl. Porto. 
Verkrijgbaar bij de postze-
gelhandel. www.michel.de 

Henk Burgman 

MINIMUM AAN STEMPELS 

Over het algemeen worden 
poststukken met veel 
postale kenmerken door 
verzamelaars interessant 
gevonden. 
Voor een keertje is het leuk 
om de zaak eens om te 
draaien en op zoek te gaan 
naar het poststuk met de 
meest minimale postale 
kenmerken. De hier afge
beelde briefkaart zal zeker 
hoge ogen gooien. 
De briefkaart (G.i) is 
verzonden van het Friese Ee 
(gemeente Dongeradeel) 
naar Metslawier een paar 
kilometer verderop. Zowel 
het hulpkantoor Ee als het 
hulpkantoor Metslawier 
ressorteerde onder het 
postkantoor Dokkum. 
De kaart is direct van Ee 
naar Metslawier gegaan 
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zonder tussenkomst van 
een postkantoor, er is 
dan ook geen dagteke
ningstempel geplaatst. 
De enige postale aan
duiding op de kaart is 
het naamstempel van Ee, 
"EE". Metslawier plaatste 
geen aankomststempel. 

Als hulpkantoor beschikte 
Metslawier niet over een 
dagtekeningstempel. Veel 
minimalistischerkan het 
niet... 
Door de afzender is de kaart 
gedateerd: 27 juni 1871. 

jan Boon 

mailto:h.kolner@planet.nl
http://www.michel.de
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NIEUW BIJ POSTNL 

19 november: 

DECEMBERZEGELS 

Een beetje mosterd na de 
maaltijd, maar over het 
waarom heeft u in het 
novembernummer al kun
nen lezen Het had PostNL 
behaagt om slechts van 
de naar wij nu weten 20 
verschillende december
zegels drie afbeeldingen 

beschikbaar te stellen bij 
het ter perse gaan van het 
vorige nummer Als u dit 
leest, heeft u ze vast al m 
huis Voor de volledigheid 
toch hier een afbeelding en 
wat gegevens 
De zegels werden ontwor
pen door Sieb Posthuma 
(1960) 
Het velletje IS ingedeeld 

.",i3fi«%5^«aSSiSRtï: 'i*ï.i*SE!S^?a» 

m twee delen, elk met een 
andere wmterillustratie 
Totaal zijn het dus twintig 
verschillende zegels De 
decemberzegels kosten dit 
jaar €0,55 per stuk 
De velletjes zijn meen 
oplage van 9 000 000 
gedrukt bij Joh Enschede 
Security Print in Haarlem 

ZAKENZEGELS 

Op dezelfde dag verschijnen de nieuwe 
zakenzegels, die de zegels uit 2007 (met 
aanpassing in 2010) vervangen Het zijn 
rolzegels waarde 1 m rollen van 200 en 
waarde 2 in rollen van 100 stuks 
Het ontwerp is van Wendy Mensink (1990), 
die pas afgelopen zomer afstudeerde als 
grafisch ontwerper aan de ArtEZ Acade
mie voor Arts Design in Arnhem PostNL 
schreef een ontwerpwedstrijd uit onder 
studenten met typografie als specialisatie 
De oplage van waarde 1 is 420 000 rollen 
en van waarde 2138 000 rollen De zegels 
werden gedrukt bij LoweMartin Group, 
Canada 

30 november: 

FRANKEERZEGELS 

Als u dit leest, heeft u op de 
sitewwwdefilatelienlen mde 
landelijke pers al lang en breed 
kennis kunnen maken met de 
op 30 november uitgegeven 
(en op 27 november door de 
koning m ontvangst genomen) 
frankeerzegels PostNL heeft 
echter aangegeven dat vooraf 
geen details bekend worden 
gemaakt met wie de ontwer
per IS en ook geen afbeelding 
vrijgegeven 
U hoeft u echter met te haasten 
naardepostvestiging Daar 
kunt u ze pas op 2 januari 
aanschaffen Anders dan de 
eerdere berichten van PostNL 
(dat vanaf 30 november deze 
zegels uitsluitend in het 
jaarboek verkrijgbaar zijn,) liet 

PostNL net voor het afsluiten 
van dit nummer weten dat de 
plannen toch weer anders wer
den In het jaarboek komen ze 
niet Althans, in het jaarboek 
2013 Ze komen in het jaarboek 
2014 Voor zover bekend een 
unicum zegels in het jaarboek, 
maarniet uitgegeven m het 
jaar waarover het jaarboek 
gaat' PostNL geeft namelijk 
aan dat de 'officiële' datum 
van uitgifte 30 november 

2013 IS Merkwaardig' In dit 
'dossier' is mets merkwaardig 
u heeft de zegels met eens met 
een eerstedag stempel kunnen 
krijgen I 
De drie nieuwe Koningszegels 
zijn namelijk pas voor het eerst 
te bestellen op zaterdag 7 
december (2013, dat wel, maar 
te laat voor Sinterklaas) Op 
zijn vroegst heeft u het dan 10 
december in huis Maar u kunt 
ze alleen bestellen bij de Col
lectclub, en, uitsluitend indien 
u een complete jaarcollectie 
postzegels bestelt (€92,42) of 
een jaarcollectie postzegelvel
len(€ 115,40) 
Het zijn drie postzegels 
1 binnenland (velletje van 10), 
2 binnenland (velletje van 5) 
en 1 buitenland (velletje van 
5) Pen januari 2014 IS er geen 
verschil meer tussen Europa en 
overig buitenland 

2 januari: 

BASISASSORTIMENT 

Na vele jaren komt er 
een nieuw basisassor
timent Het zijn typisch 
Nederlandse iconen De 
zegels verschijnen m twee 
waarden 1 binnenland 
(bij uitgifte € 0,64) en 1 
buitenland (bij uitgifte 
€1,05) Vanaf 1 januari 
zal er geen tariefverschil 

meer zijn tussen Europa en 
buiten Europa 
De postzegels 1 binnenland 
verschijnen m velletjes van 
10 verschillende zegels De 
buitenlandse m velletjes 
van 5 verschillende zegels 
en deze laatste tevens in 
een vel van 50 zegels 
De zegels zijn ontworpen 
door Joachim Baan (1979) 
en Fleur Derogée (1981) 
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De eerste oplage van de 
zegels is 
10X Nederland 
2 000 000 velletjes 
5x Internationaal 
1140 000 velletjes 
50X Internationaal 
100 OOG vellen 
De zegels zijn gedrukt bij 
Walsall Security Printers, 
Engeland 
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Een van de bekendste 
kerstliederen is wel Stille 
nacht, heilige nacht. 
De muziek van dit lied 
werd geschreven door 
de Oostenrijkse compo
nist Franz Xaver Gruber. 
Hij heeft zijn hele leven 

HET KERSTVERHAAL VAN DE DIEREN 
De Zwitserse post viert 
kerstmis met vier zegels 
die het kerstverhaal van 
de dieren vertellen. Het 
speelt zich af in de dagen 
voor kerst en de dieren 
bereiden zich voor op het 
kerstfeest. Een aantal van 
hen is bijeengekomen in 
de Centrale Raad voor 
de Dieren. Ze kunnen het 
niet eens worden over de 
vraag wat er met kerst 
niet mag ontbreken. Foxy, 
de slimme kleine vos, 
vindt het een makkelijke 
vraag en zegt: "Bij kerst 
hoort gebraden gans". 
Het is maar goed dat de 
vertegenwoordigers van 
de ganzen niet naar de 
Raad konden komen en 
die opmerking dus niet 
horen. De ijsbeer vindt dat 
sneeuw iets is dat beslist 

bij het kerstfeest hoort. 
Volgens Bambi, het kleine 
hertje, mag met de kerst 
een kerstboom niet ont
breken. Emma, de wijste 
van alle uilen, zegt dat een 
kerstfeest zonder kaarsen 
geen echte kerst is. )erry, 
de bezige eekhoorn, vindt 
dat er zeker ook noten 
bijhoren en zo heeft elk 
dier zijn voorkeur. Tot de 
ezel het woord neemt en 
zegt dat het kindje lezus 
het kerstfeest compleet 
maakt. Alle dieren scha
men zich omdat ze daar 
niet aan gedacht hebben 
en Bambi vraagt zich af of 
de mensen dat eigenlijk 
wel weten. Inmiddels is 
het al midden in de nacht. 
In de hemel stralen de 
sterren en het weiland is 
in een witte mist gehuld. 

Owie, het konijn, ziet dit 
alles en wordt er helemaal 
vrolijk van. 

TOESTEMMING 
Hel overnemen van artikelen uit 
De Posthoorn is toegestaan, maar 
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allerlei muziekstukken 
geschreven. Die zijn 
allemaal niet zo bekend 
geworden als dat ene 
wijsje. De tekst bij de 
muziek is van de priester 
loseph Mohr. Het werd 
voor het eerst opgevoerd 
op24decemben8t8 in 
deSintNicolaaskerkin 
Oberndorf. In de jaren 
die volgden verspreidde 
het lied zich over heel 

Europa. In 1839 werd het 
voor het eerst opgevoerd 
in New York. Ter herinne
ring aan de 150ste sterf
dag van Franz Gruber 
gaf de Oostenrijkse post 
een herdenkingszegel 
uit. Eerder verschenen 
er ook al postzegels in 
Oostenrijk ter ere van het 
wereldberoemde lied. 

EDAMMER UIT BELGIË 
In het septembernum
mer van De Posthoorn 
besteedden we aandacht 
aan de verschillende 
kaasmarkten in Noord
Holland. Via de mail 
kregen we een plaatje van 
deze Belgische briefi<aart. 
Hetiseenpublibel.een 
briefkaart die met korting 
verkocht werd. Dat kon 
door de reclame die op 
de kaart is afgebeeld. 
Op deze kaart zie je twee 
kazen met een Neder
landse naam: de gele 
Goudse kaas en een rode 
Edammer. Omdat de pu
blibel briefkaarten door 
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de Belgische postdienst 
werden uitgegeven mag 
je de afbeeldingen in de 

advertenties gebruiken 
voor je thematische verza
meling. 

GEEN WITTE KERST 
Het is bij ons al bijzonder 
als we een witte kerst 
kunnen vieren, in Nieuw 
Zeeland komt het nooit 
voor. Aan de andere kant 
van de wereld is het volop 
zomer met de kerstdagen. 
Stel je voor: kerst bij 25 

graden of hoger, lekker 
in je korte broek en met 
de hele familie naar het 
strand. |e zou het niet 
zeggen, maar dit is een 
echte kerst in Nieuw 
Zeeland! 

DE REDACTIE VAN DE POSTHOORN WENST ALLE LEZERS 
PRETTIGE KERSTDAGEN EN 

EEN GELUKKIG 2014! 
MALTA €0.37 : 

■• 
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ADRESWIIZIGINGEN 
Een vriendelijk verioek aati de 
abonnees van De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, etc. graag 
doorgeven aan de 
ledenadministratie van De 
Posthoorn: 
Aria Sprangcrs, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286EEAlmkerk, 
telefoon: 0183  40 39 52 



Bomen en planten 
met kerst 

Ken je er eentje? ja, de 
Kerstboom natuurlijk. 

Maar er zijn ook nog 
planten die een grote 

rol spelen met kerst. 
Allereerst: de kerstster. 

Plant? 
Zeg maar struik! 
De Kerstster is van 
oorsprong een tropische 
plant. En in die vochtige, 
warme gebieden kunnen 
ze uitgroeien tot struiken 
van 4 meter hoog. Die zet 
je niet zomaar even op de 
tv in de hulskamer. En die 
kamer is al zo vol met de 
kerstboom er bij. 

Een giftig plantje 
Er is meteen w/el één ding 
dat je moet weten over 
deze plant. In ziekenhui
zen en verzorgingshuizen 
mag hij niet naar binnen. 
De kerstster hoort tot de 
soort van giftige planten. 
Als je er per ongeluk een 
hap van zou nemen 

De rode bladeren 
Tijd voor een weetje. Die 

rode schutbladen van de 
kerstster zijn niet precies 
tijdens de kerst zo mooi 
rood gekleurd. In het 
wild krijgen ze die pas 
nadat de dagen kort zijn 
geweest. Dat is nog niet 
het geval als het kerstmis 
is. Dus daar hebben de 
kwekers wat op gevon
den. Zij geven de planten 
acht weken voor kerst 
een kunstmatige periode 
van kort daglicht. En zie: 
na die acht weken geeft 
de plant rode bladeren. 
Precies met de kerst! 

Poinsetta Day 
Natuurlijk hebben de 

Amerikanen met kerst een 
speciale dag. Op 12 de
cember vieren zij de Dag 
van de Kerstster. Op die 
dag laten zij vrienden en 
familie weten hoeveel ze 
van hen houden door het 
geven van een kerstster. 
Een Amerikaanse politicus 
en botanicus joel Poin
setta ontdekte de plant 
in Mexico en nam hem 
mee naar huis. Men vond 
de plant buitengewoon 
mooi. Na zijn overlijden 
op 12 december riep het 
Congres die dag uit tot 
"Poinsetta Day". Dan 
geven de mensen elkaar 
de bloem als symbool van 
liefde en geluk. 
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Flor de Noche Buena 
Er is een mooie legende 
aan de kerstster verbon
den. Een arm boeren
meisje in Mexico was op 
weg naar de kerk om de 
kerstmis te vieren. Ze zag 
dat de andere kerkgangers 
allemaal een gift bij zich 
hadden om Jezus te eren, 
maar zij had niets. Ze was 
verdrietig en ten einde 
raad plukte ze wat kruiden 
uit de berm van de weg en 
die legde ze bij de kribbe 
neer. De mensen keken 
op haar neer: wat een 
eenvoudige gift, zeiden ze. 
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Plotseling veranderde de 
kleur van de bloemen: de 
bladeren werden prachtig 
rood. De mensen begrepen 
dat de gift van het meisje 
was aanvaard en voortaan 
noemden ze de bloemen 
"Bloemen van de Heilige 
Nacht". 
Het verhaal van dit arme 
boerenmeisje wordt in 
Mexico ieder jaar verteld. 
Als een gift uit je hart komt, 
is het een prachtige gift. 

)0 ^ 

Maretak 
Grijp je kans bij dit leuke 
plantje. Deze maretak 
wordt vaak rond de jaar
wisseling (of met kerst) op
gehangen aan het plafond. 
Het gebruik is, dat iemand 
die er onder staat straf
feloos gekust mag worden. 
Uhh Het plantje leeft 
op bomen, het is een half

parasiet. Het witte vruchtje 
(een soort bes) wordt door 
vogels opgegeten in de 
oksel van een boomtak en 
het zaad blijft liggen. Dat 
ontkiemt en gaat op de 

boom verder groeien. Ik 
dacht vroeger altijd dat dat 
vogelnestjes waren, maar 
nu weet ik beter: maretak
ken. En had Panoramix 
geen maretak nodig voor 
zijn toverdrank? 

Bescherming tegen 
blikseminslaq en 
demonen en heksen 
Dat is handig! Hang wat 
hulst op en je bent verze
kerd dat er niets vijandigs 
meer over de drempel van 
je huis komt. Goed idee 
om dat in de donkerste 
tijd van het jaar te doen, 
want dan zie je niet wie er 
aanklopt bij nacht en ontij. 

Natuurlijk de kerst
boom 
staat hij bij jullie al inde 
kamer? Mooi opgetuigd? 
je hebt nu kunnen lezen 
wat een bijzondere andere 
planten óók een rol spelen 
bij de kerst. Tijd om eens 
in je album te duiken om 
te zien of jij ook zoiets 
moois kan ontdekken. 

Succes er mee'. 
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We hebben allemaal ge
leerd dat we beschadigde 
zegels liever niet verza
melen. Je kunt ze bewaren 
tot je een beter exemplaar 
hebt, maar je mag ze nooit 
opnemen m een tentoon-
stellingsverzameling. Toch 
is het verstandig om een 
beschadigde zegel eerst 
goed te bekijken voordat 
je hem weggooit. Is de ze
gel wel echt beschadigd? 
Er zijn postzegels met 
gaatjes, die juist verza
meld worden vanwege 
die gaatjes. Het gaat hier 
om zegels met een perfin. 
Een perfin zul je zeggen. 
Wat is dat nou weer? Het 
woord is een samenvoe
ging van twee Engelse 
woorden PERforated 
INitals. )e zou dat kunnen 
vertalen met "geperfo
reerde beginletters". Bij 
ons worden zulke perfins 
ook wel firmaperforaties 
genoemd. Ze werden door 
middel van een speciaal 
apparaat aangebracht in 
opdracht van bedrijven, 

de overheid, banken en 
andere instellingen. Je 
kunt het vergelijken met 
wat je zelf misschien wel 
eens met een perforator 
en een blad papier doet. 
Het verschil is dat er in de 
postzegels met twee of 
vier gaten werden geper
foreerd. Bij de postzegels 
gaat het om meerdere 
gaatjes, die dan een of 
meerdere letters vormden. 
Soms maakte men er zelfs 
afbeeldingen in zoals een 
molentje. Waarom deed 
men dat? In de 19de eeuw 
kwam men er achter dat 
werknemers de postzegels 
van hun baas mee naar 
huis namen. Ze gebruikten 
die dan voor de eigen 
post of zelfs om ze op 
het postkantoor tegen 
geld in te wisselen. Dat 
was natuurlijk gewoon 
diefstal en men was er niet 
bepaald blij mee. 

Succes 
De Engels zakenman Josef 
Sloper bedacht er wat op. 
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Hij maakte een perfora
tor en bracht die in 1868 
op de markt en het was 
meteen een succes. Na 
Engeland volgden België 
en Oostenrijk al snel en 
heel geleidelijk kreeg het 
Engelse voorbeeld overal 
ter wereld navolging. Met 
de perfin in de postzegels 
was het niet meer mogelijk 
om ze op het postkantoor 
m te wisselen. Alleen in 
Engeland werden er meer 
dan 30.000 verschillende 
perfins gebruikt (1-6), 
Duitsland is een goede 
tweede met meer dan 
18.000 stuks (7-8). Van 
Nederland zijn er veel 
minder (9), maar het zijn 
er toch nog meer dan 800 
en af en toe worden er nog 
nieuwe perfins ontdekt. 
In totaal zijn er zo'n 200 
landen geweest waar 
postzegels met perfins zijn 
gebruikt (10-13). 

Goedkeuring 
De perfins mochten niet 
zomaar worden aange

bracht. Daar was toestem
ming van de PTT voor 
nodig en die stelde be
paalde eisen. In het begin 
was het voldoende als de 
beeltenis van de postzegel 
goed duidelijk bleef. De 
Nederlandse PTT bracht 
daar in 1903 verandering 
in. Tussen 1903 en 1972 
moest elke firmaperforatie 
door de PTT goedgekeurd 
worden. In 1972 werd de 
perfinregeling ingetrok
ken, dat betekende dat 
zegels met een perfin 
niet meer frankeergeldig 
waren. Het was overigens 
typisch Nederlands dat tot 
1986 de PTT het gebruik 
van deze zegels nog stie
kem toestond. 

Verzamelen 
je kunt zegels met een 
perfin op verschillende 
manieren verzamelen. 
Sommige mensen willen 

ze graag op een poststuk 
hebben, anderen verza
melen de losse zegeltjes. 
Thematische verzamelaars 
gaan op zoek naar perfins 
die iets met hun verzamel-
gebied te maken hebben. 
Zo zullen verzamelaars 
van het thema "chocola
de" blij zijn met een perfin 
van het Engelse Cadbury's, 
de bekende chocolade
fabrikant. Wie het thema 
"koffie" verzamelt neemt 
natuurlijk een perfin van 
Douwe Egberts op. Ver
zamelaars met het thema 
"geld", "banken" of "eco
nomie" kunnen een perfin 
van de Nationale Bankver-
eniging goed gebruiken. 
Als je meer wilt weten over 
perfins, kunnen we je de 
website van de Perfin Club 
Nederland aanraden 
(http://www.perfinclub.nl/). 
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Kantoor Purmeroiid. 
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ANTWOORDEN PUZZEL SEPTEMBER 2013 

Dit zijn de antwoorden van de 
puzzel van september 2013:1. 
zwavel is giftige en het vliegver
keer zou er last van krijgen; z. de 
zevende; 3. Jacques P. Thijsse; 4. 
1972; 5. drie; 6. de zeearend. 

Na loting heeft Dirk Arends uit 
Alkmaar een prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL DECEMBER 2013 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. Wie was de jongste postzegelontwerpster ter we

reld? 
z. Hoeveel Elvis Presleyzegels werden er verkocht? 
3. Welke politicus ontdekte de plant die de Kerstster 

wordt genoemd? 
4. Welk plantje wordt met de kerst opgehangen aan 

het plafond? 
5. Waar staat de afkorting "perfin" voor? 
6. Hoeveel verschillende Nederlandse perfins zijn er? 
7. Wie schreef de tekst van Heilige Nacht, stille Nacht? 
8. Welk dier vindt dat er bij kerst een gebraden gans 

hoort? 

Stuur je antwoorden voor 1 februari 2014 naar de 
redactie van De Posthoorn, De Goedemeent 1,1447 PT 
Purmerend. Vergeet niet je naam, adres en 
PUZZEL DECEMBER te vermelden. 
Graag filatelistisch frankeren met geldige 
postzegels! 
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Meer dan 1500 joTigens 
en meisjes gingen je voor! 

De postzegeiclub 
van JFN op internet: 
de StampKids Club. 

'surf naar wwvi/.stampkids.org 

JONGSTE ONTWERPER 

Ludo Smit stuurde ons een 
Engelse kerstpostzegel uit 

1981. Je ziet er een kinder
tekening van een sneeuw
pop op. Die tekening werd 
gemaakt door Samantha 
Brown. Ze deed mee aan 
een tekenwedstrijd van 
de Britse post, de Royal 
Mail. Samantha was een 
van de gelukkige win
naars die een hoofdprijs 
wonnen: een postzegel 

waarop de tekening zou 
worden afgebeeld. Als je 
goed kijkt zie je linkson
der Samantha's naam en 
haar leeftijd: 5 jaar. Ze 
was daarmee de jongste 
postzegelontwerper ter 
wereld. 

WIST JE DAT... 
...op 8 januari 1993 de 
Amerikaanse Post begon 
met een langlopende 
serie van artiesten? Op 
de eerste zegel was Elvis 
Presley afgebeeld. Elvis 
Presley was in de jaren 
1954-1977 één van de 

bekendste Rocks Roll 
zangers ter wereld. De 
postzegel was erg in trek 
bij de Amerikanen en bij 
postzegelverzamelaars. 
Voor het eerst in de 
postale geschiedenis van 
de USA werden er meer 

dan 100 miljoen van deze 
zegels verkocht. 
Om precies te zijn, het 
waren er 120 miljoen! 

Toon Oomens 

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 hebben het hele 

jaar allerlei voorbeelden 
laten zien. Hier is er nog 
eentje. Zo kregen we van 
Johan Baars een Poolse 
briefkaart met daarop 
een postzegel van t zloty 

en negen zegels van 10 
groszy. Er was nog net 
genoeg ruimte voor het 
adres van de afzender en 
de geadresseerde. 
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FRANSE SPREEKWOORDEN EN GEZEGDEN 
De Franse post gaf een 
serie uit waarop spreek
woorden en gezegden 
w/orden uitgebeeld. Vaak 
zijn dit soort uitdrukkin

gen niet letterlijk te ver
talen in het Nederlands. 
Toch zijn er twee die we 
herkenden. De ene is "als 
een vis in het water". Dat 

zeg je als je het gevoel 
hebt dat je heel tevre
den bent met wat je op 
dat moment aan het 
doen bent. De andere 
is "krokodillentranen 
huilen". Dat gebruik je 
als iemand doet alsof hij 
iets heel erg vindt, maar 
jij weet dat hij het maar 
speelt. 



MAXIMi 
Samenstelling 
Edward Froon 
E-mail f2hedwardfroon@hetnet.nl 

TERUGBLIK OP DE POSTEX 

Er waren meerdere mooie 
collecties maximum
kaarten te zien op deze 
tentoonstelling. In deze 
rubriek blikken we nog 
even terug op drie mooie 
collecties maximumkaaar-
ten die extra aandacht 
verdienen. De Cyprioot 
Nicos Rangos (jarenlang 
voorzitter van de FlP-com-
missie voor maximafilie) 
had zijn collectie Europa 
Nostra ingezonden. Het 
bijzondere aan zijn 
tentoonstellingscollectie 
is dat het bestaat uit klas
sieke maximumkaarten, 
alle van vóór 1941. Syste
matisch ging hij langs 
het cultuurlandschap dat 
Europa zo uniek maakt. 
Vanaf de oude Griekse 
cultuur tot de moderne 
bouwstijlen van begin 
vorige eeuw. Voorbeeld 
hieruit op kaart 1, de 
bakermat van de Griekse 
beschaving met het 
gezicht op de Acropolis 
en op de voorgrond het 
toen nieuwe Olympische 
Stadion. De postzegel 
is de latere opdrukuit-
gave van de Olympische 
serie uit 1896. Het stempel 
Athene is van 1/4/1920. 
Kaart z is een zeldzame 
maximumkaart van de 
luchtpostserie van 1940 
met het Erechteion, met 
de bekende kariatiden dat 
ook op de Acropolis staat. 
Stempel Athene, 3/8/1940, 
de enige dag van geldig
heid. 

Anny Boyard, de voor
zitster van de Franse 
maximafilievereniging, 
had drie kaders uit haar 
grote tentoonstellingscol
lectie van acht kaders in
gezonden over de rijkdom 
van het Frans Erfgoed, op 
zogenoemde BD-kaarten. 
Het unieke hiervan is dat 
alle maximumkaarten 
gemaakt zijn van tussen 
1925 en 1950 uitgegeven 
ansichtkaarten van de 
uitgever Barré-Dayez. 
De kaarten zijn kleine 
kunstwerken, gemaakt 
naar originele litho's, die 
zeer geliefd waren in die 
periode. De druk vereiste 
voor elke andere kleur een 
nieuwe drukgang. Hieruit 
twee kaarten van de voor 
de Normandische kust ge
legen Mont St. Michel. Een 

maximumkaart hiervan is 
al bijzonder, vanwege de 
hoge waarde van deze ze
gel. Deze twee maximum
kaarten zijn gemaakt van 
dezelfde zegel, maar met 
verschillende stempels en 
iets verschillende kaarten. 
Kaart 3 heeft een normaal 
rondstempel uit 1934, 
kaart 4 een doorlopend 
rolstempel uit 1954. In één 
tentoonstellingscollectie 
maximumkaarten is dit 
toegestaan als zogenoem
de varianten, waarbij dan 

de kaart en het stempel 
van elkaar moeten ver
schillen. 

Het meeste bekijks trok 
de inzending van Bruno 
Bouveret, ook uit Frankrijk 
met zijn collectie'Zicht op 
roofvogels'. Het bijzon
dere van zijn tentoonstel-
Imgscollectieisdathij 
exposeert op A3-formaat, 
waardoor hij ruimte wint 
en er een betere uitleg ge
geven kan worden of meer 
maximumkaarten getoond 
kunnen worden. Op afb. 5 
een compleet tentoonstel

lingsblad met vier liggen
de en een extra staande 
kaart. Normaal kunnen dit 
maar vier kaarten zijn bij 
gebruik van twee pagina's 
A4. Op dit voorbeeld kon 
hij op één grote pagina de 
dagroofvogels laten zien 
met achtereenvolgens de 
havik, de valk, de gier, de 
visarend en tenslotte de 
secretarisvogel. 
Desgevraagd lichtte hij toe 
dat zo'n groot blad maken 
m eerste instantie lastiger 
opmaken is. Maar hij 
had het geleerd, of liever 
gezegd afgekeken, van de 

jeugdleden van de Franse 
maximafilievereniging. De 
jeugd van tegenwoordig 
beheerst de computer 
beter dan wij ouderen 
en zij hadden voor hun 
collecties, bijvoorbeeld 
over huisdieren, handig 
gebruik gemaakt van 
internet. De uitgebreide 
verzamelde gegevens ge
bruikten ze perfect voor de 
opmaak en de toelichting 
bij hun collectie. Zo zie je 
maar weer dat wij ouderen 
nog het nodige kunnen 
leren van de jeugd. 
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UITGIFTEPROGRAAAMA 2014 

Op woensdag 23 oktober 
2013 werd de'Collectie 
2014', het postzegeluitgif
te programma van Bpost 
voor 2014 gepresenteerd. 
(1) 

In het Brusselse Bozar (Pa
leis voor Schone Kunsten) 
in het centrum van de 
stad werd een bont gezel
schap van postmensen, 
graveurs en ontwerpers, 
maar niet te vergeten de 
bestuurders van alle post
zegelkringen in heel België 
verwacht. Alles bij elkaar 
zo'n 300 personen. 

nares'. (Edith Van Hoef 
uit Landen). Ze zou eens 
kunnen verklappen wat er 
ging gebeuren. En dat al
les bij het nuttigen van een 
drankje en een koekje 

Tegen drieën mochten 
we de zaal in en werden 
we toegesproken door 
Johnny Thijs de CEO van 
Bpost, waarna de even
eens tweetalige Barbara 
Van Speybroeck het voor 
de rest van de middag 
overnam. 

Door middel van de 

Hier kunnen ze in Neder
land nog een voorbeeld 
aannemen. Kennelijk 
wordt bij ons in België de 
postzegel serieus geno
men als visitekaartje voor 
het land. En wordt zelfs het 
TV journaal 's avonds ook 
aandacht besteed aan dit 
evenement. 

Voorafgaand aan de pre
sentatie was er vanaf 13.00 
uur ruim de gelegenheid 
om met de mensen van 
Bpost van gedachten te 
wisselen, kennis te maken 
met een charmante post
zegelontwerpster en met 
een de mond gesnoeide 
'performance kunste

themaclusters rond België 
en haar plaats in de wereld 
werd het gehele jaarpro
gramma doorgenomen. 
Telkens doorspekt met een 
interview met personen 
o.a. uit de sport, de weten
schap en de grafische 
industrie. 

Zoals ook elk jaar werden 
nu innovaties in het maken 
van postzegels breed 
uitgemeten. Was vorig 
jaar nog de warmtege
voelige inkt een 'nieuwig
heid', de kristalheldere, 
doorzichtige kristalzegels 
(2) bleken anno 2013 
een haalbaar fenomeen. 
Augmented reality in 
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Nederland op postzegels 
al enige tijd gerealiseerd 
met verstopte gele stipjes 
en zwarte krasjes onder 
het ontwerp was het 
serieuze onderwerp van 
studie voor een technische 
faculteit en toegepast op 
zegels met een trein. Het 
wereldrecord woorden op 
postzegels gaat er volgend 
jaar beslist aan! Wie telt de 
woorden op de zegels voor 
het 'Internationale Jaar 
van de Vrouw'? (3) 

Een blok dat rond is voor 
hetWKin Brazilië. (4) En 
wat doet PostNL met het 
WK Hockey in Den Haag? 
(5) 
De zegels van £arth Hour 
(6) krijgen een geheel 
ander aanzien als je er een 
UVlantaarntje bij houdt. 
De zegels van de Grote 
Markt in Antwerpen, 
ontworpen door )ean 
Libert, zijn uitgevoerd in 
rakeldiepdruk met plaat
druk. Dit keer niet alleen 
doorGuillaume Broux. Als 
speciaal project werden 
diverse collega's uit an
dere landen uitgenodigd 
om mee te steken. Uit Po
len Przemystaw Krajewski, 
uit Spanje twee graveurs 
van de FNMT die anoniem 
moeten blijven, uit China 
5J! Ä S (of iets derge
lijks) en Lars Sjööblom uit 
Zweden. 

Evenals vorig jaar waren 
de routiniers, postzege
lontwerpers MVTM (het 
ontwerpers duo Myriam 
Voz en Thiery Martin), Jean 
Libert, Andre Buzin en 
Guillaume Broux tijdens 
de receptie aanwezig en 
aanspreekbaar. Inmiddels 
zijn Thiery en Jean op pen
sioen. Een groot aantal 
zegels volgend jaar komt 
voor rekening van Marijke 
Meersman. Betrekkelijk 
nieuw en duidelijk aanwe
zig in de zegels van 2014 
was ook Kris Maes. 
Na afloop kreeg iedereen 

bij inlevering van de 
badges een map met alle 
gekleurde afbeeldingen 
van de zegels zoals die in 
2014 zullen verschijnen, en 
de digitale afbeeldingen 
zijn van het internette 
downloaden. 

Maar voordat het zover 
kwam gaf Kris Maes me 

nog een leerzame rondlei
ding langs alle nieuwe uit
giften daarbij aangevend 
in welk drukprocedé ze 
zouden worden gedrukt. 
Met het inmiddels tot een 
handvol personen geredu
ceerde groepje bezoekers 
verlieten we Bozar voor 
een nuttige doch voed
zame maaltijd in Rubens 
alwaar ook MVTM en Jean 
Libert zich hadden genes
teld. Toch maar wat meer 
tijd steken in het 'perfecti
oneren' van de Franse taal 
om volgend jaar wat beter 
uit de voeten te kunnen 
komen.... 

mailto:an@gnnail.com
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Samenstelling. 
Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigmgen 
Postbus 4034,3502 HA Utrecht 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau: 
Zeelantlaan 11.3526 AK Utrecht 
Telefoon 030-2894290 
Fax 030-2800128 
InteTTiet www knbfnl 
E-mail knbf@knbfnt 

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

Voorzitter: 
Mr Wybo Heere 

Secretaris: 
Ene Kniese 

Penningmeester: 
Harne lans 

Vice-voorzitter, 
coördinatie verenigingszaken 
Hans Kraaibeek 

Evenementen 
lohn Dehe 

luryzaken 
Albert Haan 

Communicatie en PR 
Remder Luinge 

Bestuurslid 
SiemonTum 

Jeugdzaken en Filatelistische Vorming 
Come van Zandwijk 

Alle bestuursleden zijn bereikbaar 
onder telefoonnummer 
030-2894290 
e-mail knbf@knbf nl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
11 M Pteters 
Telefoon 071-5761726 
Materiaalcommissaris 
Ene Kniese 
Langestraat7i,23i2SL Leiden 
email e kYiiese@planet nt 

Bondsbifaliotheek 
Bibliothecaris 
C H R T Weevers 
Telefoon 0Z3-53536Z4 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035-5412526 
E-mail btbliotheek@knbf nl 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur 

Bondsinformatiebureau 
Mr Wybo Heere 
zie Bondsbureau 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
FCW van Beckum 
Keurzendmgen svp aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeuringsdienst 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079-3611910 
E-mail bondskeuringsdi€nst@planet nl 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

Het bondsbureau is van 21 decem
ber 2013 tot en met i januari 2014 
gesloten 

De bondsbibliotheek is op 
25 december 2013 en 
1 januari 2014 gesloten 

De zaterdag openstelling m 2014 
IS op I maart, 3 mei, 4 oktober en 
6 december 
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NIET MEER VAN DEZE TIJD 

Er wordt zo nu en dan we! 
eens beweerd dat filatelie 
een duffe hobby die niet 
meer van deze tijd is. 
Het tegendeel moge 
blijken als je het overzicht 
ziet van allen die in 2012 
onderscheiden zijn voor 
hun verdienste voor die 
filatelie. Het merendeel 
van hen is onderscheiden 
voor hetgeen zij voor hun 

eigen vereniging en in hun 
eigen omgeving gedaan 
hebben, juist daar bloeit 
het verzamelen van en het 
onderzoek naar filatelisti
sche elementen. 

Met hun enthousiaste inzet 
stimuleren zij weer vele 
anderen tot het beoefenen 
van deze zo boeiende 
hobby. 

W. Ah Iers 
F. van Beel<um 
). van den Bosch 
R.M. ten Hoedt 
H.P.J.M.deKok 
E.F. Nagel 
M.C. Plantinga 
Mw. B.M. Waltmann-Steunenberg 
J.H.teBrinke 
Mw. L.J. Fol kers 
J.Groeneveld 
H. Raes 
A.c. Beeling 
W. Cools 
Mw. M. van Bij k-van Ommeren 
Mw. A.M. de Korte-Frison 
S. de Vries 

goud 
goud 
goud 
goud 
goud 
goud 
goud 
goud 
zilver 
zilver 
zilver 
zilver 
brons 
brons 
brons 
brons 
brons 

ANDERS EXPOSEREN 

De Zaanse 'Posthoorn' heeft 
een mooie traditie als het 
gaat om het organiseren 
van tentoonstellingen. 
Vanaf 1978 werd om de vijf 
jaar de 'Saenphilex' gehou
den, waar verzamelaars uit 
het hele land hun collecties 
toonden. Een mooie cata
logus maakte steevast deel 
uit van het evenement. De 
laatste Saenphilex vond 
plaats in 2003, en de editie 
van 2008 viel samen met 
deFilamanifestatie. 
Dit jaar viert de vereniging 
haar 75e verjaardag. Op 
zondag 15 december is er 
een speciale feestdag in de 
Lindeboomzaal in Koog aan 
de Zaan. Koffie met gebak, 
lekkere hapjes, stuiverboe-
ken, een bijzondere veiling 
en huldiging van jubilaris
sen staan op het program
ma, maar er is ook een 
bijzondere tentoonstelling. 
Een flink aantal leden van 

de vereniging laat op deze 
dag iets van hun verzame
lingen zien, niet opgeprikt 
op kaders, maar uitgestald 
op tafels, waarachter de 
exposanten plaatsnemen 
voor het geven van uitleg 
en het beantwoorden 
van vragen. Het aanbod 
is gevarieerd. Een kleine 
greep: velrandbijzon-
derheden, thematische 
watervallen, R-stroken, de 
postgeschiedenis van de 
Zaanstreek, de geschiede
nis van Europa, stempels 
en tandingen, Nederlandse 
zeehelden en postzegel
boekjes. De veelzijdigheid 
van de wereld der filatelie 
ligt op 15 december op 
tafel. 
Zie ook: www.depost-
hoornkrommenie.nl. 
Adres Lindeboomzaal: 
Raadhuisstraat 57, Koog 
aan de Zaan, zaal open 
10.00 uur. 

Niet gekozen ontwerp met 
een foto, genomen tijdens de 
Saenphilex, oktoheri983. 
VLfJR:Jan Kriek (oprichter 
Posthoorn), Herry Cohnen, 
Sjel Wiersma, Jan Kluft, Netty 
Hendriks-Van Dongen, Willem 
Aaij, Antoon Kouwen. 

POSTZEGELVERENIGING 'DE KLOMP' 

Postzegelvereniging 'De 
Klomp' heeft een persoon
lijke jubileumpostzegel 
uitgegeven. Het velletje is 
verkrijgbaar door over
schrijving van € 11,20 (incl. 
verzendkosten binnenland) 
op rekening 1203555 tnv 
Filatelistenverenigmg De 
Klomp te Winterswijk. 
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Postzegelvereniging 

vervolg op Verzamelgebied Nederland 

VOOR HET KIND 

Eveneens op 4 november 
verscheen een velletje 
van 6 (=2x3) verschillende 
zegels met toeslag voor 
het kind. Ontwerp Anton 
Corbijn, met als thema 
leren lezen en schrijven 
in Ethiopië. En nog altijd 
wordt de Kinderpostze
gelactie volop gedraaid 
door de schooljeugd! 
Opbrengst dit jaar: 11,6 
miljoen euro. 
De zegels zijn gedrukt 
in 5-kleuren offset met 
velinleg bij )oh. Enschedé 
Security Printing m 
Haarlem. De 4 kleuren 
groen, magentarose, geel 
en zwart. Alle ongerasterd 
behalve bij zwart dat een 
125 lijnenraster vertoont 
onder 45 graden. Daar
bovenop de L-vormige 
fosforbalk. 
Het zegel formaat is 
25x36mm. De gebruikte 

KINDERPOSTZECELACTIE 2013 

kamtanding loopt verti
caal met een doorlopende 
rij gaten aan de boven- en 
onderkant. Geen doorlo
pende tanding links noch 
rechts. 
De tandingmaat is mak
kelijk te herleiden vanuit 
het aantal tanden hori
zontaal/verticaal: 18/26 en 
levert op: 14.400:14.444 
ofwel afgerond naar het 
dichtstbijzijnde kwart of 
half: 141/2. 
Het papier zelf is onder de 
UV-lamp niet reagerend 
maar reflecteert slechts in 
het licht. Het doet zowel 
aan de voorzijde als aan 
de achterzijde beigeach
tig aan. De papierrichting 
is parallel aan de lange 
zijde van het zegel. De 
gom is synthetisch. 
Artikelnummer 331160 en 
product-barcode +80165. 
Het volledige kindervel
letjes is afgebeeld in het 
oktobernummer. 
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KINOERPOSTZeCELS ANTON CORBIJN 

http://www.deposthoornkrommenie.nl
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VERZAMELGEBIEI 
Samenstelling Rem Bakhuizen Van Den Brink 
E-maii dziewon@xs4all nl 
Website www.galeoptix.nl/fila/druktech htm 

SINTERKLAAS 

Op 4 november 2013 
verscheen een velletje 
met 5 verschillende zegels 
met het thema Sinterklaas 
die elk zx voorkomen. 
Ontwerp Max Kisman. Bij 
aankoop van een velletje 
wordt een kaart mee
geleverd met een échte 
Zwarte Piet en Sinterklaas. 
De zegels zelf vertonen 
alleen de politiek correct 
gekleurde Pieten! (ove
rigens heeft Max Kisman 
desgevraagd laten weten: 
"dat de ontwerper of kun
stenaar naar eigen inzicht 

en vaardigheden een der
gelijke opdracht gestalte 
geeft". Aristieke vrijheid 
dus en geen opdracht van 
PostNL om Zwarte Piet niet 
zwart te maken). 

De zegels zijn gedrukt in 
5-kleuren offset met velin-
legbij Cartor Security Prin
ting in La Loupe, Frankrijk. 
De 4 CMYK kleuren cyaan-
blauw, magentarose, geel 
en zwart. Respectievelijk 
onder rasterhoeken van 
75,15, o en 45 graden, het 
raster is erg fijn: 150 lijnen/ 
cm. Daarbovenop de 
L-vormigefosforbalk. De 
zegels ruiken naar peper
noten met een kruidnagel-
geurt je. 
Het zegel formaat is 
25x36mm. 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 
makkelijk te herleiden 
vanuit het aantal tanden 
horizontaal/verticaal: 
17/24 en levert op: 

14.600:13.333 ofwel 
afgerond naar het 
dichtsbijzijnde kwart: 
141/2:131/4. 
Het papier zelf is onder de 
UV-lamp niet reagerend 
maar reflecteert het licht 
slechts. Het doet zowel aan 
de voorzijde als aan de 
achterzijde beigeachtig 
aan. De papierrichtmg is 
parallel aan de lange zijde 
van het zegel. De gom is 
synthetisch. 
Artikelnummer 331162 en 
product-barcode: +80884. 
Het volledige Sinterklaas
velletjes is afgebeeld in het 
oktobernummer. 

PAPIERRtCHTING 

Al meer dan anderhalve 
eeuw beschikken de fila
telisten over een arsenaal 
van duidelijk omlijnde 
beschrijvingen waarmee 
alles over een postzegel 
kan worden vastgelegd. 

Bij de wijze van losmaken 
van de afzonderlijke zegels 
hebben we een perfora
tiemaat vastgelegd: het 
aantal tandjes per 2 cm, de 
dikte van het papier wordt 
aangegeven in honderd
sten van millimeters, de 
kleur wordt als het om 
meer dan 1 kleur gaat al 
omschreven als meerkleu-
rig, enzovoorts. 

Een aantal begrippen 
zijn nogal karig tot uiterst 
karig doorgedrongen in de 
filatelie. Of het papierop
pervlak voorzien is van 
een extra bovenlaag 
wordt door niemand als 
zodanig meer herkend. 
Een incidentele vermel
ding van 'gecoucheerd 
papier' daargelaten en de 
enkele, vooral Engelstalige 
verzamelaar, die met een 
zilveren stift het zegelop
pervlak voorziet van een 
lelijke grijze streep om 

aan te tonen dat er kalk 
aanwezig is. 

Dat elke postzegel die 
gedrukt is op papier dat 
machinaal is vervaardigd 
-en dat geldt voor 
praktisch alle postzegels 
sinds i860- een papierrich
ting heeft die goed is vast 
te stellen, en normaal 
gesproken of horizontaal 
(bijvoorbeeld ic 1876, 
afb. 1) of verticaal is, is aan 
zo goed als niemand meer 
bekend. Na bevochtiging 
van de postzegel zal het 
papier normaal gesproken 
gaan drogen en enigszins 
krullen tot eventueel een 
'kokertje' met een as die of 
horizontaal of verticaal is. 
En als dat niet helpt, dan is 
een goede loep nodig om 
de voorkeursrichting van 
de papiervezels te 
bekijken. Wie enige 
ervaring met het bepalen 
van de papierrichting heeft 
opgedaan zal al gauw in 
staat zijn om in een fractie 
van een seconde deze 
richting vast te stellen. Op 
dat moment kan dan ook 
een groter aantal van 
ogenschijnlijk dezelfde 
zegels uit elkaar worden 
gehouden voor wat betreft 

de papierrichting. 
Helaas is er inde ruim 
honderdjarige historie van 
de Nederlandse filatelie 
vóór 1980 slechts een 
bekende filatelist geweest 
die zich met het bepalen 
van de papierrichting 
ingelaten heeft, namelijk 
P.C. Korteweg. Een bij 
uitstek wetenschappelijk 
ingestelde filatelist die 
thans nog slechts wordt 
geassocieerd met de meest 
originele bijdrage op een 
nationale tentoonstelling, 

j Het kan verkeren. 

Gangbaar is de gedachte 
-en dat alleen maar als aan 

' een vermaard filatelist een 
uitspraak wordt ontlokt-

I dat het volslagen wil
lekeurig is hoe de vezels in 

1 het papier zich richten en 
vooral dat het een drukker 
worst zal zijn of het vel 

I papier een kwart slag 
i meer of minder gedraaid 

zal zijn ingevoerd in de 
drukpers. Ten eerste is dit 
nooit het geval geweest: 
een echte drukker kent zijn 
papier en ten tweede moet 
je toch echt wel niet verder 
zijn gekomen als gespeci
aliseerd verzamelaar dan 
1910 om niet te weten dat 
er sindsdien geavanceerde 
drukpersen in gebruik 
zijn genomen waarbij de 
papierrichting vastligt 
per drukpers en waarbij 
de overstap op een ander 
model ook wel eens een 
andere papierrichting kan 
betekenen. 

De klacht dat Nederland 
op filatelistisch gebied 
internationaal met meer 

meetelt, vertoont veel 
overeenkomst met de 
thans gangbare klachten 
over ons onderwijs en de 
zesjescultuur. Dat laatste is 
in de Nederlandse filatelie 
al lang een vast gegeven 
en zal naar ik vrees nog 
wel zo blijven. 

De emissie 'Jubileum 1923' 
is een van de best onder
zochte, met name waar het 
de diverse lijntandingen 
betreft. Van de meeste 
waarden is de papierrich
ting horizontaal: de zegel 
krult enigszins om een ho

rizontale as in een warme 
omgeving. Dit geldt niet 
voor de 5c en de hoge 
waarden die een geheel 
ander zegelformaat heb
ben. Maar van de andere 
lage waarden met een 
horizontale papierrichting 
doet de 35c niet mee! 
(afb. 2) Deze waarde krult 
om een verticale as! 

Heeft iemand ooit een 35c 
-ongeacht de tanding-
gezien die horizontaal 
krult? Of een van de an
dere waarden die verticaal 
krult? (afb. 3*4) 

vervolg van Verzamelgebied Nederland op Imker pagina 

http://www.galeoptix.nl/fila/druktech
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Winnaars 
De redactie van Gmno-
post, het verenigingsblad 
van de Philatelisten 
Vereniging Groningen, 
was de trotse winnaar van 
de 'Filatelie Verenigmgs-
bladpri|zen 2013', een 
initiatief van de Stichting 
Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie Extra glans 
kreeg een en ander met de 
prijs voor de beste auteur 
die een der redacteuren 
ontving John Tolsma voor 
zijn artikel 'Een brief met 
een veertje' (zie elders m 
dit nummer) 

Het oktober-november-
nummer onderstreept de 
kwaliteitvan het blad Ed
die Dspeerd schreef daarin 
een aardig stuk over 'straf-
port'- heffing ('Hoe ons 
postbedrijf op de kleintjes 
iet') Aan de orde komen 
daarbij uiteraard de port-
zegels (vanaf 15/5/1870), 
maar ook de varianten 
die later bedacht werden 
om te weinig betaalde 
portokosten alsnog te 
incasseren Daarbij wor
den ook de automatische 
postcontrolesystemen van 
tegenwoordig besproken 
('Frankering gecontro
leerd') 
Verder onder meer een 
artikel van Gerrit van der 
Molen over het Drieman
schap dat in t8i3 ons land 
bestuurlijk weer op de rails 
trachtte te krijgen en een 
stuk van John Tolsma over 
'de blauwe vlo', het Duitse 
Notopfer Berlm-zegeltje 
dat 65 jaar geleden ver
scheen HIJ maakte voor 
dat verhaal gebruik van 
een artikel dat Jürgen 
Fricke schreef m de Michel 
Rundschau Tolsma belicht 
de historische achter
gronden van de uitgifte 
(Luchtbrug Berlijn), het 
succes (430 miljoen DM in 
bijna 7'/2 jaar) en de vele 
filatelistische aspecten van 
dit zegeltje Afwijkingen 
en bijzonderheden zijn 
er in overvloed Vooral 
voor verzamelaars van 

brieven liggen hier talloze 
mogelijkheden, het artikel 
laat er een aantal zien Een 
blad op niveau, de jury 
had gelijk 
www philatelist nl 

Waardeloos? 
De bladenkast m het 
Bondsbureau geeft een 
mooi beeld van wat er alle
maal gepostzegeld wordt 
in Nederland Tientallen 
verenigingen nemen de 
moeite om hun clubblad 
naar Utrecht te sturen 
prachtige exemplaren in 
full colour trof ik er aan, 
maar ook het ouderwetse 
stencil werk wordt zo hier 
en daar in den lande nog 
in ere gehouden 
Ik heb een zwak voor 
kleine verenigingen die, 
soms m ruimtes met groter 
dan een flinke huiska
mer, de filatelie levend 
houden De Snuffelaar uit 
Wierlngen/Wleringer-
mccr IS zo'n vereniging 
Een ledenbestand van 37, 
maar daar komen er wel 
meer dan 20 van naar de 
clubavond De vereniging 
doet actief mee aan het 
regio-overleg, steekt de 
handen uit de mouwen 
bij Filamanifestatie, heeft 
snuffelboeken en regelt 
steeds een kleine veiling 

Ze hebben een keurig 
verzorgd clubblad, waarin 
heel lang de problematiek 
gevolgd kon worden rond 
een lid dat gefraudeerd 
had bij het rondzend-
verkeer (en daarmee de 
vereniging ernstig gedu
peerde) Van Arie Versluis 
kwam ik een aardig stukje 
tegen over de waarde van 
een postzegelverzame
ling Voor velen IS het 
een probleem dat hun 
verzameling volgens de 
handel niets meer waard 
IS Schenken aan een goed 
doel IS een optie, maar je 

kunt ook anders aankijken 
tegen het begrip 'waar
devol' Arie "Voormij is 
mijn eigen verzameling 
ook heel erg waardevol 
Misschien met als je het m 
geld wilt omzetten, maar 
wel voor het plezier wat ik 
er aan heb" Nu, en m de 
toekomst 

Specialisatie 
Sombere geluiden van 
voorzitter Ton Flerig m het 
voorwoord van Deut
sche Post, 26e jaargang 
nummers Niet over de 
toekomst van de Filatelis
tenvereniging Duits
land, want daar gaat het 
goed mee, maar over de 
toekomst van de filatelie m 
het algemeen Het verval
len van de geldigheid 
van de guldenzegels per 1 
november is een ontwikke
ling die onze hobby weinig 
goeds zal brengen Men
sen haken af en weigeren 
mee te doen met de stort
vloed van nieuwe uitgiftes 
"Feitelijk kun je stellen dat 
de gehele filatelie bezig is 
met afgesloten gebieden 
Alles wat nu nog uitkomt, 
heeft maar een doel en 
dat IS met het frankeren 
van post Een gevolg van 
het met meer bijhouden 
van de nieuwe uitgiften 
IS ook dat de algemene 
verenigingen m ons land 
het heel moeilijk heb
ben ZIJ krimpen, moeten 
noodgedwongen fuseren 
of worden bedreigd met 
opheffing ( )" Bij gespe
cialiseerde verenigingen 
zoeken verzamelaars naar 
deelgebieden waar iets 
over uit te zoeken valt en 
daardoor gaat het bij de 
Duitsland-verzamelaars 
nog steeds goed 
Een groot artikel vult deze 
aflevering, naast de oplos
sing van de prijsvraag 
Duitsland-Rusland Het 
gaat om een stuk van 
Adam van der Linden over 
Postwurfsendungen, met 
bepaald een alledaags 
verzamelgebied Post
wurfsendungen lijken een 
beetje op ongeadresseerd 
reclamedrukwerk, maar 

waren altijd gericht aan 
een specifieke doelgroep, 
bijvoorbeeld artsen, 
leraren, burgemeesters, 
huishoudens of kantoor
personeel Ze werden door 
de post bezorgd, er golden 
bijzondere tarieven en 
speciale regels Postzegels, 
frankeermachinestempels 
of port-betaald opdrukken 
behoren tot de frankeer-
mogelijkheden 
De eerste Postwurfsen
dung werd ojj]aee\ in 
1925 aangekondigd, maar 
er waren voor die tijd al 
enkele stadspostdiensten 
die een soortgelijke dienst 
aanboden 
Het stuk IS uitvoerig 
geïllustreerd, met in het 
achterhoofd dat onze 
filatelistische hobby toch 
vooral een visueel gebeu
ren IS http //home deds 
nl/-fvduitsland/index 
html 

Lief en leed 
Als er over de toekomst 
van de filatelie geschreven 
wordt, IS de toon door
gaans wat somber De 
jeugd heeft wel wat anders 
aan zijn hoofd en ziet ook 
nauwelijks post(zegels) 
langskomen Verzamelaars 
van Nederland worden 
plat gegooid met nieuwe 
uitgiftes, ledenaantallen 
lopen terug, vacante be
stuursfuncties zijn steeds 
moeilijker te vervullen 
Ook m het voorwoord 
(septembernummer) van 
De Loupe uit Leusden 
klinkt dit geluid Daarnaast 
IS er nogal wat aandacht 
voor de lappenmand van 
de vereniging die 'goed' 
gevuld is De redactie over
weegt een vaste 'Lief en 
Leed-rubriek' in het blad 
op te nemen 
Wat al ruim twee jaar 
bestaat is het 'Leusdens 
postmuseum', een verza
meling van alles wat met 
de postale geschiedenis 
van Leusden en omstreken 
(Achterveld, Stoutenburg 

en Hamersveld) te maken 
heeft Edwin Muller is de 
spil van dit museum Hij 
doet regelmatig verslag 
van nieuwe vondsten 
aangetekende brieven, 
stempels -van heel oud tot 
zeer recent Muller schrijft 
m een van de nummers die 
mij bereikten ook over zijn 
bezoek aan Kazakhstan 
HIJ mailde zijn tekst vanuit 
zijn hotel naar de redactie 
Helaas was het netwerk 
met al te best, zodat hij 
steeds naar de bar moest 
lopen om te mailen of te 
downloaden Tja, elk na
deel heeft zijn voordeel 
In de voormalige Sovjet
republiek lijkt de tijd soms 
stilgestaan te hebben 
Lenm kijkt nog steeds 
vanaf zijn sokkel op de 
mensen neer De post
zegels zullen vooral de 
thematische verzamelaars 
aanspreken veel sport en 
mooie vogels 

Nieuws uit Boskoop 
De afdeling Boskoop van 
NVPV presenteert haar 
leden zes keer per jaar een 
alleraardigst clubblad 
Plakker Het blad heeft 
zelfs een eigen jeugdru-
briek, waar kom je dat 
nog tegen? De redactie 
schenkt onder meer aan
dacht aan de Boskoopse 
zegels die in september 
verschenen Typische Bos
koopse sfeerbeelden en 
producten kregen daarop 
een plaats, waaronder de 
hefbrug die ook op de co
ver van Plakker te zien is 
Jarenlang schreef Daan 
Koelewijn stukjes voor dit 
blad, onder meer over 
allerlei bijzondere vormen 
van postvervoer Je kon het 
zo gek niet bedenken, of 
Daan had er een verhaal 
over duivenpost, heli-
kopterpost, diepzeepost, 
kabelbaanpost, fonopost 
en veel posten meer 
Redacteur Frans Boeren 
(Frabo) heeft een aanvul
ling vatenpost, volle 
postzakken vervoerd m 
een vat Dat vat ging mee 
op een grote lijnboot die 
het in de nabijheid van een 
dun bevolkt eiland over
boord zette Zwemmers 
of roeiers van het eiland 



haalden dan het vat op. Zo 
verzorgden onder meer de 
schepen van P&O Lines tot 
1954 het postvervoer bij de 
Cocos (Keeling) Islands. 
Verder is er plaats inge
ruimd voor een stukje 
van Sjoerd Bangma in het 
kader van Filatelistische 
Vorming. Hij bespreekt 
verschillende soorten 
vernietigingsstempels 
en gaat in op de moge
lijkheden om bepaalde 
stempelafdrukken te 
verzamelen. Een leuk en 
goed leesbaar blad, met 
een positieve toon. 

Najaarsdepressie? 
Honderd kilometer verder
op bij de afdeling Nijme
gen van de NVPV lijkt het 
kommer en kwel. Meer dan 
eens heb ik geschreven dat 
ik Waalzegel een prachtig 
blad vind en die mening 
ga ik niet herzien, maar 
van het redactionele voor
woord werd ik een beetje 
treurig. De filatelie lijkt 
ten dode opgeschreven, 
de Bond deugt niet; die is 
in de jaren tachtig blijven 
hangen en eist steeds 
meer contributie 'om haar 
eigen vergaderingen 
en tentoonstellingen te 
bekostigen'. Sinds ik ook in 
het Bondsbestuur zit, weet 
ik dat dat onzin is. 
De eigen vereniging 
zakt steeds meer in, de 
website is uit de lucht, het 
blad wordt gevuld door 
anderhalve auteur en zal 
nog maar twee keer per 
jaar verschijnen, etc, 
etc. En toch, een prachtig 
artikel van Ab Klomp, 'Van 
druif tot wijn'. Dat is een 
mooi thematisch onder
werp, dat dankzij de fikse 
afbeeldingen in kleur pure 
reclame is voor de filatelie. 
De geschiedenis van de 
wijn wordt besproken, ver
schillende druivensoorten 
komen langs, de drui-
venoogst, de feesten die 
daarmee gepaard gaan en 
uiteraard de verschillende 
wijnsoorten. Dat zelfs de 
flessen een eigen taal 
spreken, zal voor velen 
nieuw zijn. Van Ab Klomp 
is ook het tweede artikel 
in de oktober-aflevering: 
over de Machinzegels van 
Groot-Brittannië. 
Toen ik me een vorige keer 

iets minder positief over 
een bepaald blad uitliet, 
stopte de redactie gelijk 
de verzending. Ik hoop 
Waalzegel nog heel lang te 
mogen blijven ontvangen. 

BUITENUNDSE BLADEN 

Take me out to 
the ball game 
Honkbal is voor de Ver
enigde Staten wat voor 
ons voetbal is, maar dan 
nog iets meer. Het is niet 
alleen de nationale sport, 
het is een way of life. Grote 
stadions zijn meerdere 
dagen per week gevuld met 
enthousiaste fans. Geen 
wonder dat de Amerikaanse 
posterijen veel aandacht 
aan deze sport besteden. 
De teller staat inmiddels 
op bijna 60 zegels. De 
American Philatelist van 
oktober heeft een cover 
artikel over deze zegels. 
Alles komt langs. Reeds in 
1939 verschijnt de eerste 
zegel die 100 jaar honkbal 
herdenkt (dat jaartal is 
willekeurig gekozen, de 
sport is eigenlijk ouder). 
Veel aandacht is er voor 
legendarische honkballers 
zoals de beroemde slagman 
Babe Ruth, Jackie Robinson 
de eerste zwarte honkbal
ler die in de major league 
speelde, joe de Maggio (die 
de meeste Nederlanders 
eigenlijk vooral kennen van 
het lied 'Mrs Robinson' van 
Simon and Garf unkel), en te 
jong gestorven legendes als 
Lou Gehrig en Roberto Cle
mente. Ook legendarische 
stadions als Yankee Sta
dium, Ebbets Field en Forbes 
Field hebben hun eigen 
zegels. Als extraatje heeft 
het blad een speciaal album 
voor al deze zegels op de 
website geplaatst: http:// 
stamps.org/userfiles/file/ 
albums/Baseball-20i2.pdf 
Overigens hoort Nederland 
tot de grotere landen in het 
honkbal. Vreemd genoeg 
was het 100-jarig bestaan 
van de honkbal bond 
knbsb geen aanleiding 
voor PostNL om de eerste 
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Nederlandse honkbalzegel 
uit te geven. 

Zwitsers in Korea 
De SBZ {Schweizer Brief-
marken Zeitung) is het 
blad van de Zwitserse fila-
telistenbond. Het bevat tal
loze interessante artikelen 
in de Duitse, Franse en/of 
Italiaanse taal. Het bestaat 
reeds 125 jaar lezen we op 
de voorzijde van het blad. 
Het septembernummer is 
gevuld met diverse interes
sante artikelen die gaan 
van klassiek tot modern en 
van traditioneel tot thema. 
De eerste blikvanger is een 
artikel over de Zwitserse 
militairen in Korea. Na het 
tekenen van de wapenstil
stand in de Korea oorlog in 
1953 wordt afgesproken dat 
vier 'neutrale' landen de 
zone tussen de twee Korea's 
gaan bewaken: Tsjechoslo-
wakije. Polen, Zweden en 
Zwitserland. Momenteel 
voeren alleen Zweden en 
Zwitserland deze taak nog 
uit. De Zwitserse soldaten 
correspondeerden uiter
aard met het thuisfront. 
Omdat ze geen eigen post
kantoor hadden ter plaatse, 
werd er gebruik gemaakt 
van diverse andere aan
wezige instanties. Zo is het 
mogelijk om te werken via 
de posterijen van Noord- en 
Zuid Korea. Er werd echter 
ook post verzonden via de 
Amerikaanse veldpost, via 
het kantoor van de Indiase 
troepen die de krijgsge
vangenen bewaakten tot 
hun terugkeer en zelfs via 
de lapanse posterijen. Het 
artikel toont daardoor een 
grote variatie aan franke
ringen van diverse landen. 
Iets verder een zeer fraai 
thematisch artikel over de 
vele mogelijkheden van 
natuursteen. Het sterke van 

dit artikel is dat verschei
dene elementen van de 
filatelie worden gebruikt. 
Denk hierbij aan roodfran-
keringen, poststukken, 
postzegels en speciale 
stempels. Zowel grondstof 
(talloze stenen en steen-
formaties) als eindproduct 
(zoals het Parthenon) 
worden getoond. 
www.vsphv.ch 

De lucht in 
De autogiro is een 
luchtvaartuig dat ergens 
tussen de helikopter en het 
vliegtuig in zit. Het wordt 
aangedreven door een 
propeller aan de voorzijde 
terwijl de vanzelf draai
ende 'wieken' zorgen voor 
het draagvermogen (in 
plaats van vleugels). Het 
toestel krijgt hierdoor de 
eigenschap dat het een 
korte startbaan nodig 
heeft, maar kan niet recht 
omhoog gaan als een 
helikopter. Tussen 1931 
en 1940 werd dit toestel 
gebruikt, zij het meestal 
bij demonstraties. De Gib
bons Stamp Monthly van 
oktober toont in een artikel 
een aantal poststukken 
welke betrekking hebben 
op dit toestel. De meeste 
hiervan zijn overigens niet 
vervoerd met een autogiro. 
Ze dragen een stempel van 
een luchtshow waar een 
dergelijk toestel aanwezig 
was. Een van de piloten die 
hierbij wordt getoond is de 
beroemde Amalia Earhart. 
Slechts twee keer zijn er 
grotere hoeveelheden post 
vervoerd per autogiro. In 
1934 werden 2000 kaarten 
vervoerd tijdens de Britse 
Air Post Exhibition APEX. 
Ook in 1934 werden 3400 
kaarten vervoerd in 
Australië tijdens de VICVI 
tentoonstelling. 
Meer luchtvaart zien we 
in het eerste deel van 
de artikelenreeks 'Those 
Magnificent Men and Their 
Almost Flying Machines'. 
Hoewel, er wordt niet echt 
veel gevlogen. Het gaat 
vooral over zogenoemde 
'birdmen' en bouwers van 
primitieve zweeftoestellen. 

Sommige van de ge
toonde toestellen zijn zelfs 
nooit echt gebouwd. Het 
artikel is heel humoristisch 
geschreven zoals alleen 
Britten dat kunnen. 
www.gibbonsstamp-
monthly.com 

Wie was Dr. James A. 
Petric 
De uitgiften van de Con
federate States spraken in 
de 19e eeuw al erg tot de 
verbeelding. De 'nationale' 
uitgiften behoren tot de 
meest vervalste zegels ter 
wereld. Naast deze lande
lijke uitgiften waren en ook 
lokale zegels die werden 
gedrukt in opdracht van 
de Postmasters, james 
Petrie had al vroeg door 
dat deze zegels veel waard 
zouden worden. Kort na het 
einde van de burgeroor
log ging hij op zoek naar 
deze zegels om klanten in 
Europa van zeldzaamhe-
den te voorzien. Hij had 
goede contacten in de 
zuidelijke staten en liet ook 
wel materiaal bijdruk
ken. Hij ging zelfs nog 
verder. Geïnspireerd op 
de bestaande ontwerpen 
verzon hij zegels met een 
afwijkende f ran keerwaarde 
welke hij voor officiële 
uitgiften door liet gaan. 
De Briefmarkenspiegel 
van november toont enkele 
van deze zegels en vertelt 
het levensverhaal van deze 
vergeten handelaar. Zijn 
uitgiften zijn ondanks alles 
gewild bij verzamelaars 
van de Confederate States. 
Een mooie manier van 
stempels verzamelen wordt 
getoond in de rubriek 
'Leser-Spiegel'. De orgel-
dokter Hans-Heinrich uit 
Finland bezoekt voor zijn 
werk vele plaatsen. Overal 
waar hij komt laat hij op het 
postkantoor een 10 cent 
zegel afstempelen welke 
hij op een landkaart heeft 
geplakt. Met de relatief 
kleine Finse stempels met 
vlijmscherpe afdrukken 
geeft dit een schitterend 
resultaat. Met de huidige 
Nederlandse loketstempels 
zou dit niet te doen zijn. 
www.Briefmarkenspieael.de 
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EEN BRIEF MET 
EEN VEERTJE 

JOHN TOLSMA 

Inleiding 
Wie tegenwoordig snel contact 
wil hebben met een ander stuurt 
een smsje, een tweet of een 
email. Maar nog altijd bestaat de 
mogelijkheid om een brief snel te 
laten versturen door die expresse 
te verzenden. Ook in de periode 
vóór het ontstaan van de postze
gel werden brieven verstuurd die 
een aanduiding kregen dat ze met 
spoed besteld moesten worden. 
Uit onze omgeving zijn de aan
tekeningen Cito, cito, cito (snel, 
snel, snel) bekend, soms zelfs met 
daarnaast een getekende galg 
als waarschuwing welke straf 
een trage postbezorger stond te 
wachten. 
In de Scandinavische landen 
werden deze brieven voorzien van 
een veertje, dat moest aange
ven dat de brief "vliegensvlug" 
diende te worden bezorgd. Het 
schijnt zo te zijn dat ook in China 
al aan het begin van onze jaartel
ling brieven die snel bezorgd 
moesten worden van een hanen
veer werden voorzien. We noemen 
deze brieven "vederbrieven" wat 
een beetje ouderwets klinkt maar 
wat voorkomt dat deze verward 
worden met "veerbrieven" die 
met een veerboot werden mee 
gegeven, (afb. i) 
De DuUseMotivgruppe Ornitho
logie heeft zich helemaal gericht 
op vogelverzamelingen en geeft 
daarover een fraai blad uit. In één 

Zoals gebruikelijk werden tijdens de Postex de Filatelie 

verenigingsbiadprijzen bekend gemaakt en uitgereikt. 

Het winnende artikel "Een brief met een veertje" kreeg 

de Brievenbeurs sponsorprijs voor het beste artikel 

in de algemene verenigingsbladen. Volgend jaar is 

het de beurt aan de bladen van de gespecialiseerde 

verenigingen. 

van de nummers wordt uitgebreid 
ingegaan op de zogenoemde 
vederbrieven die natuurlijk het 
pronkstuk van een themaverza
meling over vogels vormen. De 
redactie van de Grunopost (noot 
van de redactie: dit is het blad waarin 
dit winnende artikel werd geplaatst) 
kreeg het betreffende nummer ter 
inzage zodat we u wat meer over 
deze speciale wijze van postbe
stelling kunnen vertellen. 

De oorsprong 
Vederbrieven worden in elke 
verzameling, of die nu klassiek, 
posthistorisch of thematisch is, 
hoog gewaardeerd. Maar het 
merkwaardige is dat we eigenlijk 
maar heel weinig weten van deze 
vorm van postverkeer. Er zijn geen 
officiële documenten voorhanden 
waarin het gebruik van veder
brieven IS vastgelegd. Wat we 

dankzij langdurige studies, vooral 
uit Scandinavië, weten, is het 
volgende: 
De oudste bewaard gebleven 
vederbrieven werden in het mid
den van de i8e eeuw geschreven 
en stammen uit Zweden. De 
nationale Zweedse post is sinds 
1636 actief maar heeft lange tijd 
grote moeite gehad een bezorg
systeem op te zetten dat voor het 
hele land dekkend was. Zoiets 
is goed te begrijpen: het is een 
enorm land dat doorsneden 
wordt door rivieren en meren en 
dat bovendien heel dun bevolkt 
is. Om de bezorging van post 
van ambtelijke stukken in ieder 
geval te garanderen moest de 
postbezorging gedecentraliseerd 
worden en in handen worden 
gegeven van lokale overheden. 
Zo ontstond er een soort parallelle 
postdienst op lokaal niveau. Daar

bij kan men 3 soorten ambtelijke 
post onderscheiden: kronoposten 
(bestuurlijke post of dienstpost), 
Soldatposten (militaire post) en 
kiockarposten (kerkelijke post). 
De post werd bezorgd door 
boden. Voor de kronoposten 
werden boeren ingezet die 
langs de wegen woonden en die 
verplicht werden de post in hun 
achterland te bezorgen op straffe 
van gevangenisstraf en erger. 
Door die verplichting, de tijd die 
er mee gemoeid was en de slechte 
betaling, was deze postdienst 
weinig populair. De militaire post 
werd uiteraard door soldaten ver
zorgd en de kerkelijke post door 
het personeel van de kerk zoals 
de koster en de klokkenluider. De 
meeste brieven werden in de ei
gen omgeving bezorgd nadat ze 
vanuit een centrale plaats waren 
gedistribueerd. 
Al voor het gebruik van veren 
werd post die met spoed behan
deld moest worden voorzien van 
een kenmerk. Ik noemde hier
boven al het Cito, cito, cito wat 
in Scandinavië luidde: Fort, fort, 
fort. (afb. 2) De dienstpost kon 
ook worden voorzien van één of 
meer kronen als teken van spoed. 
(afb. 3) Als de boden hun taak 
slecht vervulden, te langzaam 
waren of door alcohol n iet in staat 
waren tijdig de post te bezorgen 
werden ze gestraft met lijfstraffen 
zoals geseling of zelfs terecht
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Afb. I Vederbriefuit Zweden met twee staartveren van een zijde
zwaan Verder ontbreken aanduidingen dat de brief per expresse 
verstuurd diende te worden. De prachtige brief werd mogelijk op 
verzoek van de geadresseerde verstuurd. 

Aß. 2 Prachtige brief verstuurd 
per kronoposten met drie zwarte 
veren en de woorden FOR.TFOR.T 

FORT. De brief is bestemd voor Wret. 
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Afb 3 Zweedse brief met een veer en 
twee kronenstempels uit 1792 

stelling Wanneer de brieven 
voorzien werden van een of meer 
veren IS lastig vast te stellen Het 
algemene oordeel is wel dat de 
veer verband houdt met de vogel 
als symbool van snelheid Een 
brief met een veer moest dus snel 
bezorgd worden Aan het eind 
van de 18e eeuw was m het hele 
Zweedse rijk (Zweden, Finland en 
Aland), behalve m het Zweedse 
deel van Duitsland (Pommeren), 
het gebruik van vederbrieven 
ingevoerd 

De kenmerken van 
vederbrieven 
Het meest wezenlijk kenmerk is 
natuurlijk dat de veer aangeeft 
dat de brief 'per expresse' dient te 
worden verstuurd Omdat het bij 
deze brieven zonder uitzondering 
gmg om ambtelijke stukken wer
den de veren bevestigd aan de 
lakzegels waarmee deze brieven 
verzegeld waren Brieven met één 
veer moesten zonder oponthoud 
bezorgd worden, maar men 
hoefde er geen extra route voor 
te lopen of te rijden In de winter 
werden ze meestal bi) daglicht 
bezorgd Brieven met twee 
veren vereisten grote spoed Ze 
moesten dag en nacht onmiddel
lijk bezorgd worden door snelle 
boden of ruiters De aanwijzing 
hiervoor staat vaak nadrukkelijk 
op de brief vermeld (afb. <i) De 
hoogste spoed werd met drie 
veren aangegeven Ook m dit 
geval diende er onmiddellijk 
bezorgd te worden, dag en nacht 
en moest iedere gelegenheid de 
brief sneller te vervoeren worden 

J 
Aß 5 Zweedse vederhrief van 17 december 1846 met drie 
veren In de aantekening op de brief wordt uitdrukkelijk 

gevraagd de brief zo snel mogelijk te bezorgen 

Afb 4. Zweedse vederhrief uit 1808 met 
twee veren van een auerhaan De brief 
werd tegen twee uur s nachts vanuit 
Tollstorm verzonden 

aangegrepen De meest gebruikte 
manier was een ruiter estafette 
waarbij de paarden na korte tijd 
gewisseld werden en waarbij 
steeds op volle snelheid gereden 
diende te worden Als de bode 
hier tekort schoot volgden zeer 
strenge straffen (afb. 5) Brieven 
met meer dan drie veren komen, 
op één uitzondering na, alleen m 
Zweden voor De noodzaak om 
meer dan drie veren te gebruiken 
IS bij deze brieven onduidelijk 
(afb. 6) 
Wellicht zouden we die brieven 
tegenwoordig als 'maakwerk' 
beschouwen De enig bekende 
Finse brief met vier veren is wel 
verklaarbaar Hierin kondigt de 
pas benoemde gouverneur van 
de provincie Vasa aan dat hij de 
plaatsen m zijn gebied zal gaan 
bezoeken Debrief werd met twee 
veren verzonden vanuit de pro
vinciehoofdstad Vasa en vandaar 
van de ene te bezoeken plaats 
naar de volgende te bezoeken 
plaats verstuurd tot die tenslotte 
in het reisdoel Keuru aankwam 

Daar werd de brief, inmiddels 
voorzien van allerlei bestellers
kenmerken, opnieuw voorzien 
van twee veren en teruggestuurd 
naar Vasa Eigenlijk is het dus 
geen brief met vier veren maar 
een dubbel gelopen poststuk dat 
twee keer is voorzien van veren 
Vergelijk de brief maar met een 
tweemaal gebruikte envelop die 
ook twee maal gefrankeerd moet 
worden 

De kleur van de veren 
Heel lang is gedacht dat de kleur 
van de veren een extra beteke
nis had Zo zouden brieven met 
een witte veer alleen overdag en 
met een zwarte veer ook 's nachts 
vervoerd moeten worden Recent 
onderzoek toont aan dat hiervoor 
geen bewijs IS te vinden Er is 
eerder sprake van de behoefte 
een mooie of opvallende brief 
te maken door het gebruik van 
bijzondere veren Er is een brief 
bekend waarop zonder aanlei
ding een hele bundel hazelhoen
veren is geplakt Ook de prachtige 

brief met de twee veren van een 
zijdezwaan valt hieronder (afb. 1) 

Dubbele kenmerken 
Omdat er geen dienstvoorschrif
ten bestonden voor het bestellen 
van de post komen er ook meng
vormen voor Zo zijn er brieven 
voorzien van een veer als teken 
van een spoedbestelling die ook 
nog eens voorzien zijn van kronen 
of het woord FORT Het was ken
nelijk een kwestie van smaak van 
de afzender op welke manier hij 
aangaf dat er haast geboden was 

Linten 
Nadat de stempels met kronen in 
onbruik waren geraakt, voorzag 
men de brieven vaak van een 
slinger of lint waardoor een of 
meer horizontale strepen werden 
getrokken De betekenis van deze 
fraaie linten is dezelfde als die 
van de veren of de kronen spoed
bestellmgi (afb. 7) Daarnaast zijn 
er natuurlijk ook vaak geschreven 
aanduidingen te vinden met 
dezelfde betekenis zoals een tekst 
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/!ƒ!> 6 Zweedse vederbrisf u(t 183} van Wexio naar Ohrsocken De 
reden voor de vier veren is niet duidelijk 
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Afb S Brief met twee veren 
van de grauwe gans van 22 juni 
1812 afkomstig van de Aland
eilanden Het is een mengvorm 
tussen Soldatposten en krono
posten De laatste regel is een 
hevel Afgar Mande Zo snel 
mogelijk per ruiter bezorgen De 
brief bevat het bevel versterkin 
gen naarde vestingKastelholm 
te sturen nadat Napoleon aan 
zijn Russische veldtocht was be 
gönnen Twee dagen later vielen 
de Fransen Rusland binnen 

Aß 9 Soldatposten De geadresseerde 
IS Carl Mahnberg het hoofd van politie 

en justitie m Palsbole op Aland Via deze 
brief van 8 mei 1812 krijgt hij de opdracht 
met de 2e compagnie van het Bransked 

regiment uit te rukken Ook hier is de 
aanleiding dat Napoleon voor de poort 

staat Op de onderkant staat (op de kop 
te lezen) Bref framskaffer 1 flygande  De 
brief zo snel bezorgen als een vogel vliegt 

Aß 7 Verschillende 
vormen van de zöge 
noemde linten Dehnten 
schijnen gebruikt te 
zijn na het verdwijnen 
van de kronenstempels 
die als kenmerk van de 
kronoposten golden De 
drie slingers vervangen 
het stempel met de 
drie kronen Er zijn vele 
varianten bekend maar 
de betekenis ervan lijkt 
dezelfde 
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Aß 10 Soms werden veren van zeldzame vogels gebruikt Hier een 
prachtige brief met twee veren van het mannetje van de korhoen als 

aanduiding voor de spoedbestelling 

Si 

740 

"Met de grootst mogelijke spoed 
bezorgen" Tenslotte zijn er op de 
vederbrieven vaak kenmerken te 
zien die aangeven dat de brief ter 
bestemder plaats is gearriveerd 
De brieven werden m de plaats 
van bestemming op een bord 
geprikt waar de dienstdoende 
boden ze vanaf konden halen als 
de brief m hun gebied besteld 
moest worden 

De verschillen tussen krono-, 
klockar- en soldatenposten 
Het verschil tussen de brieven 
Uit deze categorieën is eigenlijk 
alleen maar af te leiden uit de in
houd Alleen bij de/^/0Cit«rp05ten 
IS aan het adres vaak te zien dat 
het om kerkelijke post gaat omdat 
het woord voor 'kerk' wordt 

genoemd kirkon, kyrka, kirkka 
enz Op deze brieven komen ook 
de kronen en de linten heel zelden 
voor 
Voor de brieven van de be
stuurlijke en de militaire post 
ligt het moeilijker Soms is aan 
de adressering het karakter van 
de brief te zien maar meestal 
moet men de inhoud kennen om 
de indeling te kunnen maken 
Militaire post is geen veldpost, zij 
IS niet bedoeld om militairen te 
velde van post te voorzien maar is 
uitsluitend bestemd voor militaire 
bestuurslagen In enkele gevallen 
blijkt uit de militaire rang van 
de geadresseerde of de afzender 
het karakter van soldatenposten 
(afb. 8 en 9) 

De waardering 
De waardering van dergelijke 
brieven hangt natuurlijk van ver
schillende factoren af Het aantal 
veren speelt een rol, de aanwezig
heid van kronen of slingers en de 
herkomst Vederbrieven werden 
gebruikt in Zweden, Finland, 
Aland en in de Baltische gebie
den die onder Zweden vielen 
De zeldzaamheid ligt ook m 
deze volgorde Veruit de meeste 
vederbrieven stammen uit Zwe
den, Finse brieven en brieven uit 
Aland zijn veel zeldzamer, terwijl 
in de Baltische gebieden deze 
gewoonte nauwelijks voorkomt 
Ook het gebruik van veren van 
verschillende vogels is opmerke
lijk In Zweden zijn het vooral de 
veren van hoenders die om het 

huis liepen, in Aland waar weinig 
pluimvee gehouden werd, waren 
het vooral veren van vogels die 
gejaagd werden (afb. 10) 
Niet alleen voor ornithologen 
en andere vogelaars is een 
onderzoek naar vederbrieven 
interessant, ook voor filatelisten 
met belangstelling voor vroege 
vormen van postverkeer zijn de 
vederbrieven een boeiend hoofd
stuk van onze hobby 

Literatuur: 
Karl Heinz Neues  Skandinavische Fe 
derbriefe Motivgruppe Ornithologie 
eV Rundbrief 133März2012 



Verzilver uw goud! 
De goud- en zllverprijs 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 l 
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 
Leenderweg150 
T 040-2122297 

Emmen 
Weerdinqerstraat 16 

T 0591-615456 

Enschede 
Haaksberqerstraat 133 

T 053-4342447 

Groningen 
Verlengde Hereweg 1 

T 050-5255441 

Goes 
Piet Heinstraat 2b 

T 0113-217666 

Haarlem 
Schoterweg 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 zllverprijs en kom bij ons langs. 

Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst! 

c goudwisselkantoor 
www.goudwisselkantoor.nl 

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

Goudwisselkantoor 
.ruim 25 iaar ervaring in goud, zilver en munten 
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Heerlen 
Geerstraat 280 
T 045-5743970 

Katwijk 
Tramstraat 112b 
T 071-4071815 

Leeuwarden 
Pier Panderstraat 2 

T 058-2169444 

Nijmegen 
Oranjesinqel 12 
T 024-3239128 

Oud-Beijerland 
Molendijk 1 

T 0186-615550 

Rotterdam 
Dorpsweg 74a 

T 010-4803001 

Tilburg 
Ringbaan Oost 98-1 

T 013-5351480 

Utrecht 
Adriaen Beyerkade 32 

T 030-2731740 

Zaandam 
A.F. de Savornin Lohmanstr 

T 075-6141461 

Zwolle 
Thomas è Kempisstraat 9 

T 038-4543302 

Hoofdkantoor: Klaaswaa 
Industrieweg 13 
T 0186-571366 

wwwverzamelaarsmarkt. 

http://www.goudwisselkantoor.nl


VAN VREDESCONFERENTIES 
TOT VREDESPALEIS 

FOKKE POSTEMA 

Congres van Wenen 
Toen Napoleon (afb. i) in 1813 
verslagen was in de Volkerenslag 
bij Leipzig en naar Elba was ver
bannen, liet hij een Europa achter 
waarvan de kaart totaal veranderd 
was. Zijn overwinnaars (Pruisen, 
Oostenrijk, Rusland en Engeland) 
beseften dat Europa opnieuw 
ingedeeld zou moeten worden. Dat 
gebeurde tijdens het Congres van 
Wenen (1814-1815) (afb. 2). 
Hoewel sommige conservatieve 
krachten de situatie van voor de 
Franse revolutie graag hersteld 
zagen, begrepen de meeste staats
lieden wel dat een vereenvou
diging van de kaart van Europa 
zinvol was. Napoleon had al de 
nodige vereenvoudiging weten te 
bereiken, maar was daarin door 
al zijn veroveringen een beetje 
doorgeschoten. Hij had wat teveel 
grenzen laten verdwijnen. 
Het Congres zorgde er voor dat 
de heersers, die door Napoleon 
verdreven waren, weer in ere 
hersteld werden. Daarnaast zorgde 
men er voor dat Frankrijk omringd 
werd door sterke bufferstaten. 
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Veel gebeurtenissen in de 19de en 20ste eeuw hebben 

hun wortels in de Napoleontische oorlogen. Zo ook 

de bouw van het Vredespaleis, nu 100 jaar geleden. 

De beide vredesconferenties die leidden tot het 

ontstaan van het Vredespaleis zijn te beschouwen als 

een rechtstreeks gevolg van die oorlogen. Een derde 

conferentie zou er niet meer komen door het uitbreken 

van de Eerste Wereldoorlog. 

zodat Frankrijk niet zo snel meer 
de boventoon zou kunnen gaan 
voeren. Opdat niemand grond zou 
verliezen door alle grens aanpas
singen, werden de mogendheden 
waar mogelijk gecompenseerd. Zo 
hoopte men een nieuw machts
evenwicht te bereiken. Napoleon, 
net ontsnapt van Elba, slaagde 
er in ieder geval niet in om die 
nieuwe orde te breken. In 1815 
werd hij definitief verslagen bij 
Waterloo en daarop verbannen 

naarst . Helena. 

Landen vallen uiteen 
Al snel kwamen er toch barsten in 
de nieuwe orde. De ideeën van de 
Franse revolutie hadden blijkbaar 
goed wortel geschoten. Landen 
vielen uiteen (het Ottomaanse 
rijk, het Koninkrijk der Verenigde 
Nederlanden) of ontstonden (het 
Duitse keizerrijk, Italië). Uitein
delijk werd Europa beheerst door 
vijf mogendheden (Frankrijk, 

Duitsland, Engeland, Oostenrijk-
Hongarije en Rusland) die geen 
van allen voldoende dominant 
werden. Ze hadden elkaar nodig 
maar vertrouwden elkaar nau
welijks. Ter zekering van ieders 
positie werden vele verdragen 
gesloten en verbonden opgericht. 
Nederland en België deden liever 
niet mee. Bij iedere toenadering 
verklaarden zij zich neutraal en 
sloten geen overeenkomsten. 

Wapenwedloop 
Ondanks (of wellicht juist dank
zij?) alle afspraken ontstond er een 
wapenwedloop. Die wapenwed
loop deed het onderling vertrou
wen weinig goed en veroorzaakte 
een toename van de spanningen 
tussen veel landen. 

In het kielzog van de wapenwed-
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loop ontstonden er tientallen 
vredesbewegingen (afb. 3+^). De 
aanhangers van die vredesbewe
gingen geloofden dat oorlogen te 
vermijden zouden zijn door con
flicten tussen staten op te lossen 
met praten, bemiddeling en het 
sluiten van compromissen. Verder 
zou rechtspleging, die bij landen 
intern redelijk goed functioneer
de, ook moeten kunnen werken 
bij onenigheden tussen landen 
onderling. 
De vredesbewegingen maakten 
overigens weinig indruk op de 
leiders van die tijd. De grote 
landen vonden dat zij hun me
ningsverschillen zelf wel konden 
oplossen. Geweld werd daarbij 
nog altijd gezien als een snelle en 
gemakkelijke oplossing, zoals Carl 
von Clausewitz (Pruisisch militair 

— f 8 "De vredesengel door 
i s 7'J^ f^. den Oorlogsdemon uit het 

Vredespaleis verdreven" 

theoreticus) had gezegd: "Oorlog 
is de voortzetting van politiek met 
andere middelen". 

Internationale conferentie 
Tsaar Nicolaas II van Rusland 
(afb. 5) verraste iedereen dan ook 
door op 28 augustus 1898 aan de 
regeringen van de andere grote 
landen een uitnodiging te sturen 
om een internationale conferentie 
over vrede en ontwapening te 
houden. Waarom zou juist hij dat 
doen? Rusland deed immers even 
hard mee aan de wapenwedloop. 

Waarschijnlijk zag de tsaar aanko
men dat Rusland de andere landen 
niet meer zou kunnen bijhouden in 
deze wedloop. De wapenwedloop 
stoppen was dus een prima oplos
sing voor zijn probleem. 
Aanvankelijk waren dereacties 
nogal lauw, maar toen de Verenig
de Staten zich enkele maanden la
ter als eerste aanmeldde, volgden, 
mede onder druk van de vredes
bewegingen, al snel toezeggingen 
van de andere genodigden. 
Waarom gekozen werd voor Den 
Haag als plaats om de conferentie 
te houden is niet zeker. De tsaar 
had een (achter)nichtje die konin
gin was in Nederland, Wilhelmina 
(afb. 6*7). Zij was voor de orga
nisatie wel een handig contact. 
Verder was Nederland over land 
en zee goed bereikbaar. Ook had 
de beoogde vertegenwoordiger 
van Rusland bij de conferentie, 
de diplomaat en jurist Fyodor 
Martens, bij een eerdere juridische 
conferentie in Den Haag een goede 
indruk gekregen van de organisa
tie ter plekke. 

De eerste Haagse 
Vredesconferentie 
De conferentie (afb. 8) begon op 
18 mei 1899 en werd gehouden in 
het paleis Huis ten Bosch 
(afb. 9+10). Het hoofdthema was 
ontwapening, maar zoals al ver
wacht werd boekte de conferentie 
op dit vlak bijna geen resultaten. 
Op 29 juli 1899 werd de slotakte 
ondertekend. Er waren enkele 

afspraken gemaakt over de wijze 
van oorlogvoering. Zo werd het 
uitwerpen van explosieven uit 
luchtballonnen voor 5 jaar verbo
den en kwamen er verboden voor 
het gebruik van strijdgassen en 
dumdumkogels. Men sprak verder 
af om een tweede conferentie te 
beleggen om de onderwerpen te 
bespreken die niet aan de orde 
waren gekomen.Het belangrijkste 
resultaat was de oprichting van 
het Permanente Hof van Arbitrage 
dat in Den Haag gevestigd zou 
gaan worden. 
Al waren de resultaten niet om 
over naar huis te schrijven, toch 
was de conferentie belangrijk. 
Het was de eerste keer dat er over 
vrede onderhandeld werd zonder 
dat er sprake was van oorlog. Voor 
het eerst ging het over het voorko
men van oorlog. 

Het Permanente Hof van Arbi
trage had natuurlijk passende 
huisvesting nodig. Een gesprek 
tussen Fyodor Martens en de 
Amerikaanse vertegenwoordiger 
bij de conferentie, de diplomaat 
Andrew Dickson White, leidde 
tot het idee van een soort tempel 
voor de vrede. White besprak het 
idee met zijn vriend, de staal
magnaat en filantroop Andrew 
Carnegie (afb. 11). Carnegie wilde 
eigenlijk alleen een bijdrage 
leveren voor een bibliotheek 
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voor internationaal recht, maar 
White wist hem te overtuigen 
dat er meer nodig was en m 1903 
doneerde Carnegie 1,5 miljoen 
dollar In dat jaar werd de Carne
gie Stichting opgericht "tot het 
bouwen, inrichten en onderhou
den van een rechtsgebouw en 
een boekerij ten behoeve van het 
Permanente Hof van Arbitrage", 
het Vredespaleis 

De tweede Haagse 
Vredesconferentie 
De tweede conferentie (afb. 12) 
duurde van 15 juni tot en met 18 
oktober 1907 De bedoeling was 
om de arbitrage procedure te 
verbeteren en om zaken die op 
de eerste conferentie niet waren 

opgelost alsnog te bespreken 
Ontwapening was nu minder 
belangrijk 
Omdat er veel meer deelnemers 
waren dan bij de eerste conferen
tie was het Huis ten Bosch te klem 
Daarom werd uitgeweken naar het 
Binnenhof, waar zalen (afb. 13) 
speciaal voor de conferentie wer
den ingericht, en met elektrisch 
lichti Plenaire vergaderingen 
vonden plaats m de destijds net 
gerestaureerde Ridderzaal 
(afb. 14+15) 
Voor de vredesactivisten was de 
tweede Vredesconferentie een 
feest Er waren talloze sociëteiten 
en ontmoetingsplaatsen waar 
ZIJ met gelijk gestemden en met 
deelnemers aan de conferentie 

'?rff(iespa!eta Te huur of te koop 

over hun ideeën van gedachten 
konden wisselen 
Voor de deelnemers was de con
ferentie ook een feest Het sociale 
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gebeuren vierde hoogtij door 
alle diners, bals, ontvangsten en 
feesten De Haagse horeca was dik 
tevreden 
Tijdens de conferentie werd het 
ontwerp voor het Vredespaleis 
geselecteerd (afb. 16) en werd 
de bouwlocatie gekozen Op 30 
juli volgde de eerste steenlegging 
(afb. 17) 
In de vier maanden dat de con
ferentie duurde werd uiteindelijk 
weinig meer bereikt dan bij de 
eerste conferentie In het alge
meen was men vooral tevreden 
dat er weer gesproken was over 
vrede Verder waren er afspraken 
gemaakt voor een volgende con
ferentie, die in 1915 gehouden zou 
moeten worden 
Die derde conferentie zou er met 
meer komen Het Vredespaleis wel 
Op 28 augustus 1913 werd het m 
aanwezigheid van Andrew Carne
gie feestelijk geopend 
(afb. 18+19) Minder dan een jaar 
later brak de Eerste Wereldoorlog 
uit (afb. 20+2i) 
Het aprilnummer van Filatelie, het 
Brievenbeursnummer, heeft als 
thema de Eerste Wereldoorlog 



Macrolens 
PHONESCOPE 
Verander uw smartphone of tablet in een 
volwaardige, digitale microscoop met maar 
liefst 60 voudige vergrotingI 

Via de camerafunctie van de smartphone 
kunt u met de macrolens microscopisch 
kleine details, bi|v muntkenmerken, druk

procedes en dergeli|ke herkennen resp 
controleren en als foto of video opslaan 
De macrolens biedt de meest uiteenlopende 
toepassingsmogeli|kheden voor hobby, 
studie als leeshulp of digitale loep 
Heel handig voor onderweg' 
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Ref no 345 620 € 19,95 

n LeuiMÉurm 
World Leaders m Collectors Accessories. Since 1917 

Ontdek onze 
veelzijdigheid^ bijv.: 

Documentenalbums 

Brie fkaar tenalbums Insteekboeken 

Meer info bi j u w LEUCHTTURM dealer of direct v ia LEUCHTTURM: 
Postfach 1340 ■ D21495 Geesthacht ■ Tel. +49 (0) 4152/801200 • Fax +49 (0] 4152/801300 • info@leuchtturnn.com ■ www.leuchtturnn.com 
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■Speciale aanbiedingen / partijtjes 
Alle genoemde aanbiedingen bestaan uitsluitend uit prima kwaliteit 
FDC sof complete uitgiften zonder doubletten (* = incl stockboek) 
F01 

•FOla 
■ ■F03a 

1 
P'F03b 

*F03c 
*F03d 
F04 

F06 

F07 

, 
*F09 

H"F10 
■ 
i "F13 

|*F14 

i*"2 
1 F22a 

; F22b 
F22c 

1 "̂ '' 
'•F34 

1 **'' 1 * f 

Aruba 1986/1995 luxe postfns compleet (c w ca €325) 

Aruba 1996/2004 luxe postfns compleet (c w ca €350) 
Nederland combi s boekjes 1 t/m 28 postfns (incl F nrs ) 
compleetNvpti2014{ca 168st 45pzb nodig 580 catwrd) 

Nederland combi s uit pzb 33/34 37 42/44 47 50/57 en 59/61 
postfns Nvph 2014 (ca 106 st 100 pzb nodig 190 calwrd) 
Idem uit alle toeslagboek|es 29/49 (ca 175 cat wrd ) 
F03a F03b en F 03c samen in nieuw grootfomaat stockboek 
Nederland restantverzameling van ruim 370 onbeschreven 
verschillende FDC s cat waarde ca €1 000

Oud Sunname 1962/1975 compleet postfns 
(NVPH 376/653 en Luchtpost 33/59) voor slechts 
Rep Sunname complete postfnsse verzameling (incl vellen 
4/6en 19/20) 19751m 1994 calwrd Zonnebloem ruim 2000 
Ned Antillen compleet postfns 1953/1985 
(NVPH 244/830) cat waarde ruim 700 

Indonesië complete postfnssse verzameling volgens Davo 
1970l/m 1988 (Zonnebloem672/1361 ca 3740 catwrd «) 
Bund op hoofdnrs Michel complete postfnsse verzameling 
1960 l/m 1999 (Michel ca 2600 cal wrd ) 

Oostenrijk postfns jaren 1961 1988 compleet op 
hoofdnummers Michel (Ca 700 uitgiften n) 
Pracht restverzamelingen postfns complete uitgiften 
geen doubletten ruim 500 catwrd (Nvph Zbl of Michel) 

Nederland 49 F22e Berlijn + Bund 
Cur /Antillen 39 F22f Bund 
Indonesië 26 F22g DDR 
Rep Sunname 29 F22h Berlijn 

F22k Oostenrijk 
Supercollecties complete uitgiften (senes en blokken) en 
zonder doubletten ('*-^n luxe 64bladig stockboek) 
Indonesië catwrd Zonnebloem postfns niim 2 000 
Duitsland (BRD) postfns cat wrd ruim 2 000 Michel 
Bund en Berlijn mooi gestempeld ruim 2 000 Michel 

Bund en Berlijn luxe postfns en ruim 2 000 Michel 
Bedijn compleet 1960/1990 op hoofdnrs ruim 950 Michel 

59 
139 

69 

54 
48 

159 

49 

25 

149 

65 

275 

179 

75 

19 
23 
35 
24 

39 

125 

119 
99 
95 
72 

' jBestel lmgenbvk peremail fax of schnflelijk Tel 0523 614978 (vrijdag zaterd 
I Franco boven 50 Bij vooruitbetal ng op giro 4335822 franco en 4% korting W 

■ NedAnI Aniba Cura?ao CarNed St Maarten Suriname + Rep Indonesië D 

" " 
Pzt iNDENEEF POSTBUS 143 7700AC DEDEMSVAART 

Complete postfnsse jaargangen 
Ned Antillen 
1991 
1992 

1993 
1994 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

2001 
2002 

*• 2003 
" 2004 

2005 
•• 2006 

2007 

2008 
2009 

*• 2010 

2011 
2012 

12 00 
800 
8 00 

1300 
950 

13 00 
2100 

20 00 
1900 
2900 
32 00 
46 00 

53 00 
6300 
6900 
87 00 
79 00 

110 00 
1190O 

130 00 
zie Cur 
zie Cur 

Curacao 
2010 
2011 

2012 

9 00 
10500 
102 00 

Aruba 
7 00 
7 00 
8 00 
900 

10 00 
12 00 
19 00 

16 00 
2200 
2100 
17 00 
1600 

17 00 
1500 
3300 
28 00 
19 00 
45 00 
3500 
85 00 

95 00 
82 00 

:anb Ned 

080 
28 00 
3900 

Rep Sur 

1100 
1100 
15 00 
32 00 
2800 
34 00 

33 00 
39 00 
4000 
5500 

59 00 
92 00 
80 00 

115 00 
110 00 
109 00 
117 00 

119 00 
14700 
135 00 
133 00 
136 00 

St Maarten 

110 
5700 

108 00 
Ook modern luxe gestempeld verkrijgbaar 

" Exd apad verkrijgbare pers postzegelvellen 

met genoemde jaargangen op aanvraag 
Oostenrijk postfr o a 
VaBA/dB 
772/75A 
785/89 

791/00 
885/92 
937/40 

978/80 
ag en maandag 

48 00 

5 00 
2 50 
2 00 
3 00 

1200 
3 50 

van 13 30 2 

hebben 0 a in voorraad N 
uitsland Ver Europa en div 

m Email nde 
Fax 052! 

volgens Zonnebloem 
15/23D 
ld in paren 
ld in blokken 

504A 
72/80H (ex HA) 

669 A paar 
2 30 uur) 
ederland 
)uitenland 

tteef@kpnmail 
610702 

25 00 
45 00 
85 00 

7 00 
55 00 
1100 

11 

(op hoofdnrs) 

Indonesië 
(compl vlgs Davo 

incl de blokken 
excl Port/dienst) 

1989 
1990 
1991 
1992 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 

2003 
2004 

2005 
2006 
2007 

2008 
2009 
2010 

2011 
2012 

proeven 

75 00 

28 00 
25 00 
33 00 
25 00 
24 00 
24 00 
30 00 
15 00 
39 00 
27 00 

37 00 
36 00 
34 00 
47 00 
4100 
29 00 

46 00 
32 00 
57 00 
47 00 
33 00 

70 00 
63 00 

olgens 

de Prangko 
189/94A 
hoekst 
192/93 Aw 

hoekst 

60 00 

45 00 

IB 17/18A 12 00 
randstuk 

d ko 

15 00 

Detouöen 

Curacao B 

gestempel 

NEDERLAND & OG. 

Nederland postfns 

Complete jaargangen 
1960 t/m 1964 

nrs 736/835 16 50 
1965 t/m 1976 
incl blokken 47 00 

excl blokken 22 50 
overige jrg op aanvraag 
Nederland postfns WO 
121Ktvelrand 18 00 
217A(+C) 80 00 

238/239 48 00 
248/251 5600 
287/288 5 00 
289/292 28 00 
Nederland nette plakker 

238/239 12 50 
270/273 6 80 
278 580 
279/282 5 80 
283/286 4 80 
289/292 4 80 

474/486 14 50 
518/533 29 00 

Nederland ^ 

postfns 
Velletjes o a 
1439 2 70 

1461 2 80 
1487 2 70 

1542 2 70 

1579/0 2 70 
1628/9 2 70 
1646 2 00 

1662/3 2 70 
1672 4 00 
1678 2 50 

1681 2 50 

1702/5 2 50 
1706 4 00 
1709 200 
1714 2 00 

1720 2 00 
1721 2 00 
1727 200 

1909/8 180 
1919/0 180 
1957/6 2 00 

etc 
Diverse aanbiedingen blokken Nederland postfr 

F50 Alle12kinderblokken1965t/m1976 
F 52 Alle 14 kinderblokken 1977 t/m 1990 
F 53 Alle 10 kinderblokken 1991 t/m 2000 

F 54 Allezomerblokken 1991 t/m 2000 
F 55 Alle ovenge blokken 1977 t/m 2000 

totaal ca 20 stuks (vanaf 1141 t/m 1926) 
F 56 Alle bovengenoemde blokken (ca 64 st) 
F 57 Aut en Postz boekjes 25 verse 

lussen nr 1 en 30 (wo 11/13) voor 
Indonesië Special Packs 
volgens Zonnebloem 2013 

2011/12 Chinees Nw jaar 
nr 1 en 5 per st 35 00 

2011/12 Tradilional Textile 
nrs 2 3 4 6en7 

per stuk 22 50 

Nederland plaat 
volgens Mast in 
wc 170 PM 

170 PM4 
170 PM5 
341 PM1 
343 PM 

ES St Maarten Anjba Rep Sur Indonesië postfns 
i en fdc s en Nederland(fdc s) ook in abonnement 

Nederland 
netjes 

gestempe 
203/7 
212/9 
225/8 

229/1 
232/5 
238/9 
240/3 
244/7 

248/1 
2S7/0 
346/9 
592/5 

i 
1 
1 
1 
1 
B 
1 I 
1 
1 
1 
1 
1 

Keistvellen ^ | 
uKe gestempeld ^M 

1988 t/m 2003 H 
voor 
Roemenië 

postfns 0 a 
B122 
B12S 
B147 

S 

billende 

■ 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

fouten postfr ^^M 

randblokken 
19 00 
17 00 

17 00 
900 

14 00 

■ ■ 
1 J ■ ■ 
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EINDEJAARSBEURS 
JAAR 

vrijdag 27 & zaterdag 28 december 2013 ^jM 
Locatie / Location / Ort: 
De Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 
3771 CB Barneveld. 10.0017.00 
Toegang/Entrée/Eintritt/Entrance: 
€. 3, p.p.per dag / jour / Tag/ day. 
Jeugd / Jeunesse / Jugend / Youth 
< 16 gratis / gratuit / frei / free. 

Grote internationale beurs / Grande bourse internationale 
Große internationale Messe / Big international fair 
1500 stoelen / chaises / Stühle / chairs 

Ca. 150 Handelaren / Marchands / Händler / Dealers. 
Filatelie, munten, bankbiljetten, prentbriefkaarten, verenigingen. 
Philatelique, monnaie, billets de banque, cartes, groupes d'étude. 
Philatelie, Münzen, Banknoten, Ansichtskarten, ArGe. 
Philatelies, coins, papermoney, postcards, studygroups. 

Belgische post. 
Duitse post met speciaal 
beursstempel van Huis Doorn. 
Koninklijke munt met een 
speciale introductie. 
Post.nl met speciale beursvelletjes 
en beursstempel. 

£■^1 

Lijst van stands per 1 november 2013 (wijzigingen voorbehouden) 

Advantage, Pzh 
Aix Phila Shop (D) 
Alderkamp, J.D. 
Albers, A.J. 
All Coins and Stamps 
Arger 
België Post NV (B) 
Berg, Dhr van de 
Berg, Pzh Joke van den 
Bert Brinkman Filatelie 
Britannia, Studiegroep 
BRM, Filatelie (B) 
Besten, J. den 
Biese Ute (D) 
Blerk, Mr. E.L. van 
Bogaard, Pzh A.v.d. 
Boonstra, J. 
Borculo, L. 
Bouw, H. 
Bredase, Pzh 
Bredenhof Filatelie, Pzh 
Breebaart Filatelie 
Brugman, E. 
Brumunt (B) 
Classic Europe Philately 
Collect4all 
Crayenest, Pzh. 
Crowncurrency (H) 
Daalen, van W.A. 
Datuma 
Delcampe (B) 

Deursen Stamps, J. van 
Duitse post AG (D) 
DNS Stamps 
Dongen, P.A. van 
Drenth, G. 
Duitsland, Fil. vereniging 
Dutch Stamp2000 
5171 EX Bankbiljetten 
Elasca 
Eist, van den 
Euving, J. 
Feen,H. van der 
Feddema 
Filakrant 
Fil. ver. Z.Z.A 
Filatelie, maandblad 
Filateliebeurs Hilversum 
Fila Francis (B) 
Filcon, V.o.f. 
Filitalia 
Folkerts, R. 
Fransen, J.A. 
Geertzen Philatelie 
De Globe, com. Jeugdfil. 
Günther M+R (S) 
Haarlem, Pzh J. van 
HCC 
Hertog, Pzh K. den 
Heiduck (D) 
Herrema, S. Pzh. 
Het vergeet mij nietje 

Het verzamelpunt 
Heuvel, Jos van de (B) 
Hilgers 
Hillebrand Filatelie Jr 
Howell Holding BV 
Huisman, H. 
Huis Doom, Expo 
Interphila, Pzh 
Jacobs, R.L. 
Jeugdboek 
Jhon, Kees (B) 
Kassa 
Kate, Philatelie Ten 
Klein, B, 
Kempenaar, P. 
Kerimunt 
Klemafil 
Koninklijke Ned.Munt 
Kooistra, A. 
Koopjescomer 
LACA 
Leeninga, A.S. 
Leopardi, Pzv 
Li, (D) 
Limbustamps (B) 
Lingen, Pzh R. van 
Lohmer, Peter (D) 
Marigny Philatelie (F) 
Matthias (D) 
Melle, van de 
Motiefshop 

Muntkoerier 
NIP, Israël Fil. Ver. 
Nisja vof, Pzh 
NvpvL 
OmniTrading B.V. 
Organisatiestand 
Osselaer,Veilingen v (B) 
Pender, W. de 
Pasterkamp, W. 
Peters, Patrick (B) 
Pietersma Filatelie 
Piso 
Pithan Armin (D) 
Po&Po 
Post.nl 
Postduif, De 
Postzegel, De (B) 
Postzegelhandel 1840 
Postzegelhoes (H.Mans) 
Pzv, Friesland 
Reekers 
Rijnmond, Pzv. 
Rossem, Fil. Dirk v. (B) 
Ruijs, J 
Sauvage, Claude (B) 
Schilden, T. van der 
Schippers 
Schmidt, H. 
Siebelt 
Skandinavië, NFV 
Smit, J.P. 

Snoek, M. 
Specialsale.nl 
Stamptales 
Stamps For You Pzh. 
Spoelder, A. 
Starchop Coins 
Studiegroep ZWP 
Taxaties 
The Squirrel 
Tietz H. Versandhaus 
Tilburg, Hugo van 
Tjallinks 
USCA 
Vansteenkisten, L. 
Veiling, jeugd 
Veen, W. van 
Vergossen Fil. R. Pzh. 
Verkoopbemiddeling 
Versteijen, M. 
Vion, E. 
Vincennes Philatelie 
Vliet, Pzh Van 
Voorschotense Pzh 
Wal van de 
Wever 
Wichman Phil. GBF 
Wilco WWF Stamps 
Zondervan, Pzh. 
Zonnemunt 
Zwanenburg, F. 

(D) 

(D) 
(B) 

(B) 

(B) 
(F) 

(D) 

http://Post.nl
http://Post.nl
http://Specialsale.nl


Auto / Voïture / Car: 
Al: Afrit / Sortie / Ausfahrt / 
Exit 16 Voorthuizen / Harselaar. 
Volg / Suivre / Folge Barneveld-centrum 
Trein / Train / Bahn: 
400 m. van station Barneveld-centraal / 
du gare centraal / ab Bahnhof-centraal / 
from station-centrum. 

Tijdens de Eindejaarsbeurs is het door de 
gemeente Barneveld mogelijk gemaakt om 
in het hele centrum, dus ook in de directe 
omgeving van de hal, gratis te parkeren, 
(normaal is een dagkaart €.6.00) 

Plattegronden en standhouderslij sten 
vanaf half november op de website. 
Natuurlijk krijgt u de meest recente lijst 
met plattegrond op de beurs zelf. 

FILAKRANT 3 (2014) 
Komt uit op de eerste dag van de 
Eindejaarsbeurs en is dan (ook in grotere 
aantallen - b.v. voor uw vereniging) 
gratis verkrijgbaar. 

i.v.m. met het 15 jarig bestaan van de 
Eindejaarsbeurs staan u verschillende 
verassingen te wachten. 

Het grootste jaarlijkse jeugdevenement 
^ ^ V van de Benelux. De toegang is voor 

iedereen gratis, deelname aan het programma is 
echter uitsluitend voorbehouden aan jeugd 
tot 17 jaar. Veel nieuwe albumbladen. 
Natuurlijk weer een uitgebreid (filatelistisch en 
numismatisch) spelprogramma met heel veel gratis 
postzegels, munten en andere mooie prijzen. 

WWW.EINDEJAARSBEURS.NL 
V.O.V.V..,p/a Tienwoningenweg 53, 7312 DL, Apeldoorn NL.(0031)-(0)55-3558600 e-mail: organisatie@eindejaarsbeurs.nI 

http://www.eindejaarsbeurs.nl
mailto:organisatie@eindejaarsbeurs.nI


AAT DE PEIJPER (1922-1998) 
RENÉ HILLESUM 

Aat de Peijper geconcentreerd aan het werk met een huisje voor zijn modelspoorbaan 
(foto: familiearchief De Peijper) 

Tot voor kort hadden waarschijnlijk 

weinig verzamelaars van de naam 

Aat de Peijper gehoord. Na alle 

aandacht in de media die de 

verkoop van zijn uitzonderlijke 

collectie met zich meebracht 

mevrouw de Peijper maar eens 

opgezocht voor een gesprekje. 

Klein begonnen 
Op 15-jarige leeftijd 15 Aat de Peijper begonnen 
met het verzamelen van postzegels. Een leuke 
hobby, waarin hij zich helemaal kon uitleven. Hoe 
hij daartoe gekomen is, is niet bekend. In ieder 
geval heeft hij het verzamelen niet van zijn vader 
of grootvader overgenomen. 
Aat was een eenvoudige verzamelaar die van zijn 
zakcentjes postzegels kocht. Zoals de meesten, 
begon hij met het verzamelen van Nederland. 

Postzegelmarkt 
Later kwam hij regelmatig op de postzegelmarkt 
in Rotterdam. Eerst op de Noordmarkt en later 
het Doelenplein. 
Mevrouw De Peijper ging meestal mee, maar 
bleef in de auto zitten totdat haar man te
rugkwam met de aankopen. Meestal was hij 
dan weer heel voldaan en blij met zijn nieuwe 
aanwinsten. 

Postzegelmarkt bij de Doelen, Rotterdam 
(bron http://www.engelfriet net/Alie/Hans/postzegelshtm 

-Hans Engelfriet-) 

Op een gegeven moment waren de vakjes in zijn 
album echter gevuld op de dure exemplaren na. 
De mogelijkheden van aankoop op de postzegel
markt werd daardoor aanzienlijk verkleind, en 
uiteindelijk stopten de bezoeken aan de markt 
ook. 

Succesvol bedrijf 
Ondertussen had hij zich ontpopt als een uitste
kend zakenman en leidde hij een farmaceutisch 
bedrijf. Dit wist hij zeer succesvol en winstgevend 
uit te bouwen. 

De lege vakjes 
Met het zakelijke succes kwamen ook de moge
lijkheden van het vullen van de lege vakjes in zijn 
album binnen handbereik. 
Evenals met het zaken doen bleek ook hier zijn 
gevoel voor kwaliteit en zijn kritisch inzicht. 
Tijd om regelmatig veilingen te bezoeken had hij 
niet. Hij had daar zijn contacten voor en voerde 
zelf uiteraard de regie. 

Vrije tijd 
De postzegels waren voor Aat de Peijper een 
prachtige vrije tijdsbesteding, waarin hij de 
ontspanning vond die nodig was. Met een 
grote liefde en secuurheid werden de albums 
bijgewerkt met de laatste aankopen. De catalogi 
nageslagen en veilingcatalogi bestudeerd. 
Altijd op zoek naar nog ontbrekende zegels of 
exemplaren waarvan hij een mooier exemplaar 
op de kop kon tikken. 
Dat het financieel stukken beter ging dan ten 
tijde van de postzegelmarkt moge duidelijk zijn, 
maar het plezier was niet anders dan toen hij de 
eerste vakjes in het album op de markt vulde. Het 
nu kunnen invullen van de lege plekken in zijn 
albums gaf hem grote voldoening. 
Postzegels was niet zijn enige hobby waarmee hij 
zich ontspande van zijn drukke zakelijke beslom
meringen. Hij bouwde een prachtige model

spoorbaan, bridgete en werkt graag in de tuin. 

Pensioen 
Tijdens zijn niet werkzame leven heeft hij nog 
vele jaren met plezier aan zijn verzameling ge
werkt. Na zijn overlijden in 1998 heeft de familie 
met respect voor de verzameling zorggedragen. 
Een waardige opvolger was er helaas niet. 

Veiling 
Hoe bijzonder de collectie uiteindelijk was, heeft 
de familie pas recent ervaren. 
De collectie kende vele bijzondere zegels, en pas 
tijdens de veiling werd uiteindelijk duidelijk hoe 
bijzonder. 
De familie heeft na prettige onderhandelingen in 
groot vertrouwen besloten om de collectie voor 
veiling te gunnen aan twee gerenommeerde 
veilinghuizen. De Nederlandsche Postzegelvei
ling te Weesp (voornamelijk Engelse koloniën 
en de Nederlandse overzeese gebiedsdelen) 
en Van Dieten te Roermond voor het Nederland 
gedeelte. Dat Van Dieten voor de veiling van het 
Nederland gedeelte voor het Museum voor Com
municatie (het vroegere Postmuseum) in Den 
Haag heeft gekozen vindt de familie eervol. 

Unieke collectie van klasse 
De postzegels heeft hij altijd puur gekocht om 
het verzamelen, en niet uit beleggingsoverwe
gingen. Altijd echter heeft de kwaliteit een be
langrijke rol gespeeld, en de postzegels werden 
met liefde en toewijding behandeld. Uiteindelijk 
is hierdoor een collectie ontstaan die zijn weerga 
niet kent. 
Een schoolvoorbeeld van hoe je van een een
voudige spaarder met een bescheiden beurs 
gaandeweg, met het groeien van de financiële 
mogelijkheden, een topcollectie kunt opbouwen. 
Menigeen zal nog lang nagenieten van een 
'echte De Peijper' in de collectie! 

http://www.engelfriet


AAT DE PEIJPER VEILING! 
BRITISH COMMONWEALTH 

CHARLES BETERAMS EN EDWIN VOERMAN 

Aanleiding was de veiling van de 
deelverzameling British Com
monwealth door de erven van Aat 
de Peiiper door de Nederlandsche 
Postzegelveiling. Er was flink uit
gepakt met een prachtige, speci
ale veilingcatalogus, uitgebreide 
en drukbezochte presentaties 
op onder meer de Stampex m Lon
den, en veel pers. Heel veel pers. 
De NPV was zo verstandig geweest 
het voor de niet kenner toch 
ietwat abstracte gebeuren van de 
veiling toe te spitsen op de £100 
zegel van Kenya en Uganda. Deze 
zegel, met een Stanley Gibbons 
catalogusprijs van tno.ooo zou 
de duurste zegel ooit geveild in 
Nederland moeten worden. Voor
zichtig getaxeerd op € 50.000 
maar volgens het veilinghuis met 
een te verwachten opbrengst van 
boven de catalogusprijs. En daar 
sprongen de media van uiteen
lopende statuur als Editie NL tot 
aan Met Het Oog Op Morgen op in. 
Het gevolg was de aanwezigheid 
van een cameraploeg van het 
ANP en een overvolle veilmgzaal 
in Weesp. De aanwezigen werden 
niet teleurgesteld. Verdween het 
eerste dozijn van de 121 aange
boden kavels nog anoniem via 
commissionairs en telefonische 
bieders, vanaf een zegel van het 
Protectoraat Brits Bechuanaland 
kwam er actie vanuit de zaal waar 
in figuurlijke zin een Duitstalige 
bieder opstond die het vervolg 
van de veiling zou domineren. De 
winnende biedingen lagen door
gaans rond of boven de Stanley 
Gibbons catalogusprijs, en wer-

Op de laatste dag van de gulden als frankeenegel ging 

de aandacht in Nederland vooral uit naar de pennies 

en vooral ponden die de postzegels van het Britse 

Gemenebest sierden in de 19e en begin 20e eeuw. 

Kavel 19 

den gedaan door de Duitstalige 
bieder, opgestoken biednummers 
van een handvol Nederlandse, 
Russische en Engelse bieders ten 
spijt. Uitschieters in het eerste 
deel van de veiling waren een 
500 Rs zegel uit East Africa and 
Uganda (SG127.000, opbrengst 
€ 29.000*, kavel 19), een $25 
Federated Malay States overdruk 
(SG i 12.000, opbrengst € 13.500, 
excL, kavel 39) en een $500 zegel 
uit)ohore(SG 
i 20.000, opbrengst € 19.000, 
excl., kavel 53). Een 1000 Rs zegel 
uit Ceylon in meer dan luxe staat 
(SG 127.000, opbrengst € 36.000 
excl., kavel 32) ging wel via een 
commissionair weg. Nadat een £25 
zegel uit Kenya en Uganda (SG 
i 27.000, kavel 60) voor € 30.000 
naar de Duitstalige zaalbieder 

Kavel 14: Veilingmeester René Dresken kijkt bij kavel 14 al heel tevreden, en wil zelfs het glas 
heffen nog maar water op dat moment. 

was gegaan - de veilingmeester 
had inmiddels de veiling gro
tendeels voortgezet in het Duits 
- was het de beurt aan de f 100 
zegel. Na een korte en felle strijd 
tussen twee bieders in de zaal 
tikte het glas bij de prijs van maar 
liefst € 170.000, wat inclusief 
bijkomende kosten neerkwam op 
ruim tweehonderdduizend euro. 
Ook destijds bij aanschaf in 1925 
voorwaar geen goedkope zegel. 
Omgerekend naar de huidige tijd 
had deze postzegel een nominale 
waarde van bijna € 30.000! 

In het tweede deel van de veiling 
vonden weer meer kavels hun 
weg via de telefoon en kwamen 
de commissionairs nauwelijks 
aan bod. Uitschieters als een £25 
Northern Nigeria (die de omslag 
van de catalogus sierde, kavel 75) 
en een $500 Straits Settlements 
(kavel 102) noteerden evenzeer 
duizelingwekkende resultaten 
van respectievelijk € 64.000 en 
€ 72.000 (excl.), waarmee, samen 
met € 100.000 voor een collectie 
frankrijk, en € 60.000 voor een 
collectie Zwitserland de teller op 
ruim een miljoen euro kwam te 
liggen. De veiling vond plaats in 
aanwezigheid van de zoon van de 
heer De Peijper die uitermate ver
rast was door de hoge opbrengst. 
"Het verder uitbouwen van de 
verzameling van mijn vader was 
nagenoeg onmogelijk, maar met 
deze mooie catalogus hebben 
we een tastbaar aandenken aan 
zijn collectie," aldus Maarten de 
Peijper. 

Na afloop van de De Peijper sessie 
bood de firma de aanwezigen een 
glas champagne aan en een hapje 
om het bijzondere resultaat van 
de veiling met de aanwezigen van 
een feestelijk tintje te voorzien. 
Bij de behaalde resultaten valt 
nog wel een economische kant
tekening te maken, want hoewel 
de veilingopbrengsten Stanley 

Kavel 60 

Kavel 61 
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Gibbons ertoe zouden kunnen 
brengen de huidige catalogus
waarden naar boven bij te stellen, 
kunnen de toeslagen nauwelijks 
worden verklaard door de toe
genomen belangstelling voor de 
filatelie Sinds de crisis van 2008 
hebben zowel de Amerikaanse 
als de Europese centrale bank 
gigantische hoeveelheden geld 
in de markt gepompt om de rente 
maar zo laag mogelijk te houden 
en de markt liquide Dat overschot 
aan geld zoekt momenteel zijn 
weg en is mede de verklaring voor 
de huidige hoge stand van de 
effectenbeurs De huidige beurs
koersen kunnen immers ook niet 
uit de riante economische gang 
van zaken worden verklaard 
De belangstelling en de riante 
opbrengsten voor de collectie de 
Peijper liggen dus deels buiten 
de filatelie zelf Deze stukken 
hebben de aandacht getrokken 
van beleggers die hun porte
feuille willen spreiden en maar in 
beperkte mate van verzamelaars 

Kavel 102 

voor wie dit soort stukken al jaren 
onbereikbaar zijn 

* Alle genoemde opbrengstprijzen 
zijn netto, exclusief commissie 

Kavel SI BIJ het klapstuk van de avond is de veilingmeester vol vuur 

Met dank aan lessy Visser 
Fotografie & Beeldbewerking 
voor de zaalfoto's en 
Picturae voor de postzegel 
afbeeldingen. 

BIJ het ter perse gaan van 
deze editie moest de eerste De 
Peijper veiling bij Van Dieten (29 
november) nog plaats vinden 
Verslag hiervan volgt 

Kavel 62 Of de opbrengst van dit kavel in de buurt komt van kavel 61 dat gelooft memandi 

1 
MHMK^öqj PUZZEL 

(reacties en inzendingen portstukken voor deze rubriek aan de redactie 
Postbus 7,3330 AAZwi|ndrecht of hillesum@filatelist com) 

INLEIDING BIJ DE NIEUWE RUBRIEK 

leder land kent portstukken stukken met port belast en/of met een 
portzegel erop 
Het IS vaak echter verre van eenvoudig om het tarief van de beporting 
-of het gebruik van de portzegels- te verklaren 
U kunt een bijzonder portstuk aanleveren voor plaatsing Dat laatste kan 
uiteraard uitsluitend indien het een bijzonder, met voor de hand liggend 
'portraadsel' betreft Als u zelf een antwoord heeft over de reden van de 
beporting kunt u dat uiteraard direct meegeven U kunt het sturen aan 
de redactie, de tekst in een Word document en de noodzakelijke afbeel
dingen graag aanleveren met een scan op 300dpi en 100% opgeslagen 
in jpg formaat 

J L s ^ NEDERUND-FRANKRIIK1946 

Bijgaande briefomslag werd op 22 
mei 1946 verzonden van Amster
dam naar Marseille, Frankrijk 
Gefrankeerd met 10c, was dat op 
dat moment te weinig tot 1 no
vember dat jaar was het port 12V2C, 
dus 2'/2C te weinig Hoe kwam men 

in Marseille tot de conclusie dat 
er 4 frank port geheven moest 
worden' 

Het antwoord leest u volgende 
maand, maar de redactie ziet uw 
oplossingen ook graag tegemoet' 

Edwin Voerman 

l^UUi-^U»^ 



.BOEKEN PLANK 

OORLOG OVERZEE 

De Studiegroep ZuidWest 
Pacific (ZWP) bestaat 45 
jaar. Dai Nippon vierde 
dit jaar haar 65e verjaar
dag. Vijf jaar geleden al 
besloten de verenigingen 
om hun jubilea gezamen
lijk te vieren, om de kosten 
te drukken, maar ook 
omdat veel leden bij beide 
verenigingen lid zijn. De 
studiegroep ZWP is een 
vereniging van speci
aalverzamelaars van de 
postgeschiedenis van de 
(voormalige) Nederlandse 
overzeese rijksdelen en 
Australasië. Dai Nippon 
bevindt zich geografisch in 
hetzelfde gebied en het is 
dus niet zo gek dat beide 
verenigingen steeds meer 
contact met elkaar heb
ben. Dit jaar zaten ze op de 
Postex naast elkaar en net 
als vijf jaar geleden zetten 
beide verenigingen hun 
feestje luister bij met een 
belangrijke studie. 

Javi Nam« rha»Ka( 

Plaatsnaam veranderingen 
op Java. 

De publicatie van ZWP 
werd geschreven door 
Piet van Putten en Nico de 
Weijer: 'Postcensuur en 

kamppost in Nederlands
Indië 19401942'. Het is 
een imposant boekwerk, 
volledig in kleur, meer dan 
400 bladzijden, rijk geïllu
streerd met afbeeldingen 
van poststukken, locaties 
en documenten. Het boek 
behandelt onder meer de 
wettelijke basis van de 
censuur, de organisatie, 
de gevolgen ervan, de 
gebruikte stroken en stem
pels en de verschillende 
soorten censuur die te 
onderscheiden zijn: alge
meen, militair, deviezen, 
economisch. 
Heel aardig is het gedeelte 
met persoonlijke ervarin
gen van de censors. Omdat 
veel archiefmateriaal voor 
de komst van de Japan
ners werd vernietigd, zijn 
zulke mondelinge bronnen 
mits met zorg gehan
teerd van grote waarde. 
Aan de censuur in de 
interneringskampen is een 
apart hoofdstuk gewijd. 
In die kampen zaten in de 
beschreven periode vooral 
Duitsers (burgers en con
sulair personeel) en NSB
ers. Niet alleen de censuur 
komt hier ter sprake, maar 
ook de moeizame regeling 
van het postverkeer met 
Duitsland. 
Ook de beschermingskam
pen komen aan bod. De 
achtergebleven vrouwen 
van de geïnterneerde 
mannen hadden het moei
lijk, niet alleen financieel. 
Het Gouvernement besloot 
om voor deze vrouwen (en 
hun kinderen) een aantal 
beschermingskampen in 
te richten. Daar werden 
onder meer hotels voor 
gebruikt. De kampen 
waren met prikkeldraad 
afgezet en werden geleid 
door burgers. Het was 
de vrouwen toegestaan 
buiten de kampen te 
komen, maar dan waren 
ze onbeschermd. Er zijn 
negen kampen bekend; ze 

worden kort beschreven 
en uiteraard worden er 
poststukken en stempels 
getoond. 
Een prachtig boekwerk 
met een schat aan infor
matie over een boeiende 
periode uit onze (post) 
geschiedenis. Voorde 
echte speurneuzen is het 
jammer dat de lijst van 
geraadpleegde boeken 
en archiefstukken niet 
duidelijk maakt waar die 
archiefstukken te vinden 
zijn. 
Waar het boek van Van 
Putten en De Weijer stopt 
(de Japanse bezetting van 
Nederlands Indië) gaat 
Dai Nippon verder: de 
vereniging specialiseert 
zich in de (filatelistische) 
perikelen tijdens de jaren 
van de Japanse bezet
ting (19421945) en de 
Republiek Indonesië (1945

1949)
Tijdens Postex verscheen 
een Engelstalig hand
boek met catalogus van 
de afstempelingen van 
NederlandsIndiëen 
Indonesië in de jaren 1942
1949. J.R. van Nieuwkerk en 
Leo B. Vosse schreven dit 
handboek. Zij introduce
ren daarin een classificatie 
systeem en een raamwerk 
waarbinnen alle bekende 
afstempel ingen een plaats 
krijgen. 
Het boek opent met een 
kort historisch overzicht 
vanaf de aanval op 
Pearl Harbour (7/12/1941) 
en de capitulatie van 
NederlandsIndiëopS 
maart 1942, welke datum 
algemeen beschouwd 
wordt als het begin van 
de Japanse bezetting 
van dit gebied. Daarna 
worden de verschillende 
stempeltypes behandeld 
die gebruikt zijn (lan
gebalk, naamstempels, 
station stempels, bestel
huisstempels, etc.) Bij de 
langebalkstempels volgt 
uitleg van de verschil
lende tijdsaanduidingen 

nn ■ H P ■• '  '•■'̂71 
m P •. 1 

Gecensureerde briefkaart, 
iS/12/1941, waarbij de plaatsnaam 
en een deel van het adres door de 
censuur onleesbaar zijn gemaakt 

en kalenders waarmee ver
zamelaars geconfronteerd 
kunnen worden. 
Daarna volgt een bespre
king van de stempels per 
locatie / eiland in verschil
lende periodes. De Japanse 
bezetters veranderden op 
Java vanaf september 1942 
allerlei typisch Neder
landse plaatsnamen. Zo 
werd Batavia herdoopt in 
Djakartakota en Buiten
zorg heette voortaan 
Bogor. BataviaCentrum, 
het hoofdpostkantoor in 
de stad werd Djakarta. 
De schrijvers geven een 
complete lijst van de ver
anderde plaatsnamen. 
Ook frankeermachine
stempels en stempels ter 
herdenking van bijzondere 
gebeurtenissen passeren 
de revue. De tekst wordt 
ruim geïllustreerd met 
scherpe afbeeldingen 
in kleur van stempelaf
drukken, poststukken en 
kaartjes. 
Het laatste gedeelte van 
dit indrukwekkende 
handboek presenteert in 
lijstvorm een overzicht van 
bekende (en onbekende!) 
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afstempelingen, opgezet 
per gebied en stempel
vorm. Daarbij is ook de 
relatieve zeldzaamheid 
van de stempels aange
geven. 
Dai Nippon heeft in het 
afgelopen decennium een 
tiental catalogi en hand
boeken laten verschijnen. 
Die geven met elkaar 
toegang tot een verzamel
gebied waar nog dagelijks 
ontdekkingen mogelijk 
zijn. Dit 'stempelboek' is 
een prachtige aanvul
ling op die reeks, met een 
schat aan informatie voor 
geïnteresseerde buiten
staanders, en onmisbare 
documentatie voor de 
specialisten. 
Het ligt voor de hand om 
te veronderstellen dat de 
samenwerking tussen ZWP 
en Dai Nippon een vervolg 
krijgt als het gaat om 
het houden van bijeen
komsten, het vieren van 
jubilea en het uitbrengen 
van publicaties. Dat zou 
mooi zijn, zeker als die 
samenwerking nog meer 
van zulke boekwerken 
oplevert. 

John Dehé 

Piet van Putten en Nico 
de Weijer, Postcensuur en 
kamppost in Nederlands
Indië, uitgave ZWP, isbn 
9789080102507, €75,
, excl. € 6,75 verzendkos
ten. Bestellen bij Penning
meester ZWP, Oldenzaal, 
NL24INGB0001653632 

j.R. van Nieuwkerk en Leo 
B. Vosse, The Cancellations 
used during the Japanese 
Occupation of the Dutch 
East Indies and Repoeblik 
Indonesia 19421949. Uit
gave Dai Nippon, isbn 978
9072270030, €65 , 
excl. 6,75 verzendkosten. 
Bestellen bij: Secretaris 
Dai Nippon, Vinkenbaan 3, 
1851TB Heiloo, Email: 
secretary@dainippon.nl 
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DE POST UIT DE VOORAAALIGE 
FREIE STADT DANZIG' 

(uo.1939 - eind maart 194s) 
TON HULKENBERG 

De laatste drie maanden 
Op 1 januari 1945 had het Rode 
Leger slechts een klem stukje van 
Oost-Pruisen bezet Op 171 valt 
Warschau, op 29 1 de stad Memel en 
op 311 wordt Königsberg ingeslo
ten Het Rode Leger rukt gestaag op 
en langzamerhand worden Goten-
hafen en Danzig ingesloten Op 13 
maart valt Dirschau maar is de ring 
rond de twee steden nog intact 
Dan lukt het de Russen om bij 
Zoppot een doorbraak te forceren 
Zoppot wordt op 23 3 bezet Het 
ingesloten gebied is nu m tweeen 
gedeeld Gotenhafen valt op 28 en 
Danzig op 29 maart 
Het voormalige gebied van de 

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. 

'Freie Stadt Danzig' is m deze peri
ode overspoeld met vluchtelingen 
uit Oost- en West-Pruisen Maar er 
zit ook een leger ingesloten Over 
land kan men met meer weg Als 
algemene vluchtweg blijft de weg 
overzee Honderdduizenden vluch
telingen maar ook soldaten worden 
nog door de marine gered en 

afb 17 Veldpostbrief van 911945 uit Kahlbude naar Hamburg Het noodstempel 
van Kahlbude is slechts eenmaal gemeld 
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p \ e r Führer kennt nur Kampf, 
L > Arbeit und Sorge 
Wir wollen Ihm denTeii abnehmen 
Den wir Ihm abnehmen l<6nnen 

Postkarte »ng 

ttfb 19 Briefkaart uit Berlijn naar Marburg a/d Lahr De kaart is afgestempeld met het stem 
pel Danzig' Sch A dvan202i945 De afzender vermeld z Zt in Berlin NW 7 Dorotheenstr 

Het girokantoor was naar Berlijn geëvacueerd en werkte van daaruit verder Danziger 
girokantoorstempels uit Berlijn zijn zeer zeldzaam 

naar het westen gebracht Al deze 
mensen probeerden via de post 
nog een levensteken aan familie en 
bekenden te geven 
Posthistorisch betekent dit dat de 
meeste post die we zien vluchte-
Imgenpost of veldpost IS De 
meeste vluchtelmgenpost is over 

/ , 

zee naar het westen gekomen en is 
als zodanig met herkenbaar (geen 
scheepsstempels) Een andere mo
gelijkheid was om post via lucht
post uit de omsingeling te laten 
gaan De mogelijkheden daartoe 
waren een stuk lastiger geworden 
Men moest zijn poststuk naar het 
vliegveld bij Langfuhr zien te krij
gen De Lufthansa was nog steeds 
in bedrijf Op veel lijnen wordt met 
meer gevlogen maar lijn nr 26, die 
ooit Berlijn met Helsinki verbond, 
was nog steeds m gebruik, zij het m 
1945 nog maar tot Danzig Daar het 
vl legveld voortdurend onder vuur 
lag, kon alleen m de nacht geland 

Pos tkar te 

Der Führer lsen?it nur iCampf 
Arbeit und Sorge 

Wir wollen ihm dentetl abnehmen. 
Den wir ihm abnehmen l<onnen 

afb iS Briefkaart uit Bolkau naar Berlijn Waarschijnlijk is het kantoor Bolkau ergens in 
december 1944 weer geopend Het zeldzame noodstempel is slechts hekend tussen 20121944 

en 1711945 Interlokale kaart 6 pfennig 

\ 
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afb 20 Zahlungsanweisung van het girokantoor Danzig uit Berlijn naar München Gladbach 
Het gaat hier om de uitbetaling van het salaris van een Obergefreiter De uitbetaling heeft 

met plaatsgevonden vermoedelijk als gevolg van de oorlogssituatie ter plekke Het op de kaart 
aanwezige hoogdrukstempel is het enige stempel dat ooit van dit kantoor bekend is geworden 
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a/6. i / m 2;« Postcheque over 700 RM van 8.3.1945 vit Danzig naar Kohren-Sahlis. De cheque is als Uberroller op 27.71945 alsnog besteld en uitbetaald. Kenmerk van Überrollerpost 
is dat Hitlerzegels gezwart zijn. De afgeknipte hoek en de twee ponsgaten zijn controlemaatregelen van de post geweest De zegels zijn gestempeld met sa Danzig 1 s en onder op de 
kaart het boekingsstempel van het hoofdpostkantoor in Danzig. De kosten voor een cheque bedroegen voor een bedrag tussen 50/ en 750 RM 1.60 RM. Hoewel op de kaart vermeld is 

'per luchtpost' is geen luchtposttoeslag betaald. De cheque is naar aller waarschijnlijkheid overzee uit Danzig weggekomen. 

en gestart worden. De laatste 
Lufthansavlucht verliet Danzig rich
ting Berlijn op t8 maart. Een lid van 
de bemanning, G. Ott, schreef later 
over zijn avontuur met deze laatste 
vlucht. Het zal duidelijk zijn dat 
slechts een enkeling de mogelijk
heid had om per vliegtuig weg te 
komen. Vanaf 24 maart kon ook de 
Luftwaffe niet meer gebruikmaken 
van het vliegveld. Daarmee bleef 
alleen de weg over de Oostzee 
open. Niet voor lang; een week 
later is ook Danzig in handen van 
de Russen. Als laatste schip vertrekt 
op 25 maart de "Ubena" onder 
Russische beschieting Danzig-Neu-
fahrwasser, de haven van Danzig, 
met meer dan 4000 vluchtelingen 
aan boord. 
Stempelkundig zien we een toena
me van PLZ-stempels maar ook dui
ken er zeldzame noodstempels op. 
Bijvoorbeeld van Bölkau, slechts 
drie weken gebruikt, of Kahlbude 
slechts eenmaal gemeld (afb. 17) 
of Stutthof 22 dagen in gebruik. 
Waarom deze stempels in gebruik 
waren, is niet bekend. Maar als 
eind 1944 het front het gebied van 
de voormalige FSD bereikt, worden 
hier en daar vroegere postkantoren 
weer geopend, waarschijnlijk als 
gevolg van de grote opeenhoping 
van vluchtelingen en terugtrek
kende soldaten. Deze willen al
lemaal iets van zich laten horen en 
zo opent het kantoor Bölkau rond 
20 december weer zijn deuren. Het 
oude stempel was blijkbaar niet 
meer aanwezig en men gebruikte 
een noodstempel (afb.18). 
Van heel andere aard is de ver
huizing van het Postscheck-amt, 
het postgirokantoor, van Danzig 
naar Berlijn. Op 25 januari besloot 
de RPD Danzig het girokantoor 
te verhuizen naar Köslin. Daar 
aangekomen kreeg het opdracht 
door te reizen naar Berlijn waar het 

onderdak vond bij het girokantoor 
van Berlijn in de Dorotheenstrasse. 
Het kantoor verhuisde met al zijn 
machines, stempels en personeel. 
Van slechts twee dagtekeningstem
pels is het bekend dat ze in Berlijn 
zijn gebruikt (afb. 19). De auteur 
kent slechts één bedrijfsstuk dat 
in de Berlijnse tijd is verwerkt. Het 
gaat hier om eenZahlungsan-
weisung van 12.2.1945 (afb. zo) uit 
Berlijn naar München-Gladbach. 
Aankomststempel 19 februari. Tot 
uitbetaling is het niet gekomen; 
in die tijd werd er in die streek om 
elk dorp gevochten. Waarschijn
lijk heeft iemand uit voorzorg 
(het hoofd van het kantoor?) de 
kaart meegenomen en is ze later 
in verzamelaarhand gekomen. 
De stamkaart met aanhangende 
strook voor de geadresseerde 
is een uiterst zeldzaam stuk. De 
stamkaart ging altijd terug naar 
het afsturende girokantoor waar ze 
werd vernietigd. Op de stamkaart 
staat het hoogdrukstempel van 
het girokantoor Danzig. Ook deze 
stempels zijn erg zeldzaam daar ze 
alleen op de stamkaart voorkomen 
die dan later vernietigd werd. Het 
hier getoonde stempel is het enig 
bekende hoogdrukstempel uit de 
periode dat er in Danzig een giro
kantoor was (1909-1945). 

Afsluiting 
Net als elders in Duitsland viel ook 
post uit Danzig na de capitulatie 
in handen van de geallieerden. 
Het merendeel van deze post is 
maanden later alsnog bezorg. 
Deze post wordt wel Oberroller-
post genoemd. Symbolen van het 
Derde Rijk werden dan onherken
baar gemaakt alvorens het stuk 
te bestellen. De auteur heeft ooit 
één stuk echt bezorgde Überrol
lerpost - een postcheque uit Danzig 
- gezien (afb. 21, zia). De cheque 
is op 27 juli 1945 in Kohren-Sahlis 
aangekomen en daar uitbetaald. 
Nadat de stad veroverd was door 
de Russen, was er van de pracht en 
glorie niets meer over. Het was een 
ruïneveld geworden (afb. 22). De 
achtergebleven Duitse bevolking 
werd later tot uittocht naar Duits
land gedwongen. En opnieuw werd 
er een nieuwe munt in dit gebied 
geïntroduceerd, de Zloty, de zeven
de sinds de negentiende eeuw. 
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THE GOOD KING 
WENCESUS 

JOKE VAN STRIEN 

Verlichting 
In de loop van de 19e eeuw kwam er 
in Groot-Brittannië nieuwe interes
se in lang m onbruik geraakte maar 
nooit echt vergeten carols. Niet 
alleen bij dichters en tekstschrij
vers, maar ook in wetenschappe
lijke kring, gestimuleerd door de 
Oxford beweging, die streefde naar 
een heroriëntatie van de periode 
vóór de i8e-eeuwse Verlichting en 
inpassing van oude gebruiken in de 
'Eeuw van Victoria'. 

Piae Cantiones 
Naast nieuwe hymnen werden 
oude liederen toegevoegd aan 
het moderne repertoire. 
In 1853 verwierf Hare Majesteit's 
ambassadeur in Stockholm, G.J.R. 

Een van de meest populaire Christmas Carols in 

Groot-Brittannië is 'The Good King Wenceslas'. Hoe dit 

Icerstlied tot stand kwam vertelt joke van Strien. 

Gordon, een bijzonder boek: de 
Piae Cantiones. Het bevatte een 
collectie van 73 oude Latijnse 
hymnen en carols, met bij elke 
hymne de originele melodie, 
bijeengebracht door Theodoricus 
Petri Rutha, Nylandensis (uit Abo 
-Finse naam: Turku-) en in 1582 in 
Finland gedrukt. 
Gordon wist de schrijver John 
Mason Neale voor zijn vondst te 
interesseren en de laatste betrok 
Thomas Helmore erbij om de 

melodie te 'vertalen' om deze op 
moderne instrumenten te kunnen 
spelen. Zelf vertaalde en bewerkte 
Neale de teksten voor de produc
tie van het beroemde klassieke 
Carols for Christmastide (1853). 

Een nieuwe tekst op een oude 
melodie 
Voor een lied bij het feest van de 
martelaar Stefanus op 26 decem
ber bewerkte Neale de tekst van 
de oude Boheemse 'Wenceslas'-le-

gende en voegde daar de thema's 
winter/sneeuwen liefdadigheid 
aan toe, die beide zo goed pasten 
in de i9e-eeuwse Victoriaanse 
smaak. De hymne 'Tempus adest 
floridum' gebruikte hij om zijn 
gedicht over koning Wenceslas 
van een melodie te voorzien (afb. 
1). Daarover kwam veel kritiek, 
omdat het de melodie was van 
een voorjaars- of paashymne, wel 
even iets anders dus. Ondanks de 
kritiek bleek zijn herschrijving een 
schot in de roos. De oude melodie 
samen met de nieuwe tekst werd 
een van de meest populaire kerst
liederen van de 19e eeuw. 

De serie kerstzegels van Royal Mail 
GB uit 1973 heeft de legende van 
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^ The GoödKÏngWenceslas "^SÊ 

iT Good King Wenceslas looked out, on the Feast of Stephen, I 
I When the snow lay round about, deep en crisp and even. 1 
Brightly shone the moon that night, though the frost was cruell 

When a poor man came in sight, gathering winter fuel. I 

"Hither, page, and stand by me, if thou knowst it, telling. 1 
Wonder peasant, who is he, where and what his dwelling?" '1 

"Sire, he lives a good league hence, underneath the mountain J 
Right against the forest gate, by St.Agnes fountain." f 

"Bring me flesh and bring me wine, bring me pine logs hither« 
Thou and I shalt see him dine, when we bear them thither." 1 

Page and monarch forth they went, forth they went together, I 
^Through the rude winds wild lament and the bitter weather. >i 

"Sire, the night is danker now and the wind blows colder, m 
Fails my heart, I know not how, I can go no longer." | | 

"Mark my footsteps, good my page, tread thou in them boldl^P 
Thou shalt find the winters rage, freeze thy blood less coldy." j 

In is masters steps he trod, where the snow lay dinted. 
Heat was in de very sod which the saint imprinted. 

Therefore Christian men be sure, wealth or rank possessing, 
Ye who now shalt bless the poor, shall yourselves find blessingl 

Tekst John Mason Neale (1818-1886) 

de Romaanse St.Vitus-kathedraal 
(afb. 8). Tijdens de regering van 
koning-keizer Kare! IV (1316-1356-
1372) kwam er een hele Wenceslas-
cultus op gang. Daarin past ook 
het Wenceslas-standbeeldvan Pe
ter Parier in de nieuwe Vitusdom. 
De schilder Theodorus schilderde 
in de 15e eeuw voor de vorstenka-
mer in de burcht Karlstejn Wence
slas' portret. De koningstitel stamt 
ook uit die periode. 
Wenceslas werd in 1729 als eerste 
Tsjech heilig verklaard en werd 
toen ook de nationale heilige. Zijn 
naam leeft voort in het belang
rijkste plein in Praag, het Vaclavky 
namésti / Wenceslasplein, waar zijn 
rulterstandbeeld staat (afb. 9). 

Zijn levensbeschrijving werd pas 
ca. vierhonderd jaar na zijn dood 
geschreven. Daarin werd zijn me
dedogen met behoeftigen, wedu
wen en wezen vermeld. Ook wordt 
hier de naam van zijn dienaar, 
Podiven, genoemd. De gebeurtenis, 
verhaald in de hymne, heeft niet 

echt plaats gehad, maar laat wel de 
levenshouding van de vorst zien. 

Bronnen: 
Gr.Britain, Royal Mail Presentation 
Packs 1973 & 1982 (met dank aan Mr. 
Peter Greening,Gabriel GB) 
lean Richardson & Alice Englander, 
Koning Wenceslas en zijn page. Ver
taald uit het Engels, uitg. Christofoor, 
Zeist, 1991. 
Stijn van der Linden, De Heiligen, 
Amsterdam 1999. 
Das Ökumenische Heiligenlexikon, 
Internetsite. 
Wikipedia, diverse artikelen. 

Wenceslas als onderwerp. In vijf 
zegels, ontwerp van David Gent
leman en gedrukt bij Harrisons en 
Sons Ldt wordt het verhaal prachtig 
in beeld gebracht (afb. 2 en 3), 
Op 17 november 1982 verscheen 
een kerstserie met vijf kersthym
nen. De hoogste waarde laat een 
scène uit de Wenceslas-legende 
zien (afb. 4). 

King Wenceslas, ook een 
legende? 
Wenceslas (Wenzel) uit de 
Premysliden-dynastie was van 
925 tot 929 (mogelijk tot 935) 
regerend hertog van Bohemen. 
Hij was geboren ca.907 in Stochov 
(bij Kladno) en leefde in een tijd 
dat de bevolking van Bohemen 
nog maar voor een deel was 
bekeerd tot het christendom. 
Wenceslas was pas 18 jaar toen hij 
zijn vader Vratislav I opvolgde. 
Hij besloot als christen te regeren 
over zijn hertogdom (afb. 5). 

De jonge Wenceslas besteedde 
veel aandacht aan de hervorming 
van het recht. Hiervoor bemoeide 
hij zich intens met het werk van de 
rechtbanken en deed zijn best om 
het aantal uitgesproken dood
straffen terug te brengen. 
Hij werkte aan de kerstening en 
aan de culturele verheffing van 
zijn volk. De bouw van de eerste 
St.Vituskerk in de Hradcany wijk 
in Praag was in zijn opdracht. 
Deze rotunda (ronde kerk) is in de 

14e eeuw vervangen door de goti
sche dom, ook gewijd aan St.Veit/ 
Vitus (afb. 6). Hiervoor werd eerst 
de Franse bouwmeester Matthieu 
d'Arras en na diens dood (1352) 
de Duitse architect Peter Parier 
aangetrokken (afb. 7). 

Wenceslas was een asceet. Onder 
zijn schitterende vorstelijke kledij 
droeg hij een eenvoudig wollen 
hemd, net als een gewone monnik. 
Tijdens de vastentijd en zelfs in 
de winter liep hij barrevoets over 
de bevroren bodem als hij de 
christelijke kerken ging bezoeken. 
De mensen zagen dan zijn met 
bloed bespatte voetstappen in de 
sneeuw, In zijn levensbeschrijving 
wordt vermeld, dat hij overwoog 
afstand te doen van de troon om 
als monnik verder te leven. 
Tijd om dit voornemen uit te voeren 
kreeg hij niet: Op 28 september 929 
(of 935?) werd Wenceslas vermoord 
voor de deur van de St-Cosmas-
en-Damianuskerk in Stara Boleslav 
(bij Praag) toen hij de mis wilde 
bijwonen. De dader was zijn broer 
Bolestav I Hrozny en een aantal van 
diens medestanders, die lid waren 
van de partij die tegen de invoe
ring van het christendom waren. 

Al spoedig werd hij door het 
volk als martelaar vereerd, maar 
zijn officiële heiligverklaring liet 
eeuwen op zich wachten. Zijn 
stoffelijke resten werden in 939 
bijgezet in de Wenceslas-kapel in 

catawiki 
Wekelijkse ^ 
Postzegel
veilingen 

catdwiki.nl/postzegelveiling 

1 
's Werelds grootste catalogus & veilinghuis 

voor verzamelaars 

W: 
Filafair... 

M^ MQ FILAFAIR.,, 2 0 1 4 
14 & 15 maart 2 0 ! 4 's-Hertogenbosch 

IV|< ÜUÜMK^Ü! I I« > i i i j Filafair... 

4— 4 

http://catdwiki.nl/postzegelveiling


DANKZIJ INNOVATIE 
DE CRISIS UIT! 

Stamps Production Belgium 
REIN BAKHUIZEN VAN DEN BRINK 

>»'̂ '» ■'<■>■■■ 

**' •''BELGEBEL.Iuut f 
"**<ti Ü N 

inleiding 
Het toen nog nauwelijks voor fila
telisten toegankelijke bedrijf is in 
een vrij snel tempo in dat opzicht 
veranderd. Er werden excursies 
voor verenigingen toegelaten en 
de directeur van de drukkerij, jan 
Wauters, was een regelmatige, 
zeer gewaardeerde bezoeker van 
de bijeenkomsten van de 'Studie
groep Koninklijke Beeltenis' waar 
hl) geduldig aan iedere geïnteres
seerde uitleg gaf over de toch wel 
complexe materie van de voor 
postzegels gebruikte druktech
nieken. 
Jan Wauters hield van het druk
kersvak en was zeer trots op zijn 
prestatie om als eerste postzegel
drukker in de wereld in 1983 de 
elektronisch gestuurde gravure 
van de rakeldiepdruk voor post
zegels te introduceren, en hield 
daarover internationaal lezingen 
op congressen. Van de traditi
onele etsing bij 'Ets. Malvaux' 
te Brussel werd overgestapt op 
'PrePressGroup de Schutter' in 
Antwerpen voor de gravure van 
de drukcilmders. Voor hem bleef 
het gebruiken van offset voor de 
postzegelaanmaak een nogo 
area!(2) 

Maar leun je de tijdgeest te
genhouden? 
De 21e eeuw bracht veel nieuwe 
dingen met zich mee. De euro als 
munt, de ingrijpende reorga

De Algemene Zegelwerkplaats (1), In 1868 opgericht, 

heeft een roemrijke geschiedenis achter de rug. 

In 1990 heb ik voor het maandblad Filatelie al een 

uitgebreide reportage geschreven dat in 1991 ook 

nog in boekvorm werd uitgebracht. 

nisaties bij de Belgische Post, 
de grote vlucht van internet 
en email en daarna de andere 
sociale media. Net als elders liep 
het briefverkeer in een zeer snel 
tempo terug waardoor er steeds 
minder postzegels nodig bleken. 
Postkantoren ging dicht en 
indien al vervangen werden dat 
postpunten in supermarkten, 
kiosken en bij benzinepompen. 
En de verwende postklant wenste 
zelfklevende zegels waarbij niet 
meer hoefde te worden gelikt. 

In bijvoorbeeld Zwitserland 
gingen in 2001/2002 alle bekende 
postzegeldrukkerijen dicht! 
'Courvoisier SA', 'La Chauxdes
Fonds' (wereldberoemd door haar 
kwaliteitsrakeldiepdruk) en de 
'PTT Wertzeichendruckerei' in 
Bern (met prachtige plaatdruk al 
of niet in combinatie met rakel
diepdruk c.q. offset). Bern liet de 
plaatdruk cilinders maken bij de 
Noorse Bank, maar toen ze daar 
stopten met de postzegelpro
ductie ging de apparatuur naar 
Mechelen. De Zwitsers moesten 
voortaan in Mechelen zi)n. De pro
ductie van zelfklevende zegels in 
boekje werd uitbesteed aan kleine 
drukkerijen in Zwitserland. De 
reeds decennia draaiende druk
persen zouden vervangen moeten 
worden. Maar was dat nog zinvol? 
Het antwoord werd nee! 

Het moge duidelijk zijn, de 
aanmaak van postzegels kwam 
wereldwijd in de problemen. 
Drukkerijen moesten gaan samen
werken. De Zegelwerkplaats had 
al gedurende langere ti)d goede 
contacten met onder andere Joh. 
Enschedé (JESP) in Haarlem, waar 
nog steeds Belgische rolzegels 
worden afgewerkt, geslit, genum
merd, opgerold, en in doosjes 
gestopt, aan de hand van in 
Mechelen bedrukte zegelbanen. 
JESP doet dit afwisselend met de 
Bundesdruckerei in Berli)n afhan
kelijk van de gewonnen openbare 
aanbesteding. 

De thans nog m Mechelen aanwe
zige Goebel drukaanderol per
sen voor rakeldiepdruk (eventueel 
in combinatie met plaatdruk) zi)n 
verouderd en zouden vervangen 
moeten worden. Maar gaat dat 
gebeuren? (3) 

Offsetdruic doet haar intrede 
Het gebruik van offsetdruk voor 
postzegels was duidelijk niet 
een keuze uit liefde. Bij randpro
ducten als briefkaarten werd de 
boekdruk vervangen door offset. 
Voor de betrekkelijk lage oplagen 
van de kilopost zegels werd 
teruggevallen op de productie bij 
de postdrukkerij in Brussel. 

Het was dan ook die drukkerij 
waar op een geven moment 
enkele gelegenheidspostzegels 
werden gedrukt in offset. De 
bedrukte drukvellen werden naar 
Mechelen overgebracht om daar 
te worden afgewerkt en te worden 
voorzien van een tanding. (4+5) 

Postzegels in plaatdruk (al of niet 

B 3 6 4 7 2 
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in combinatie met rakeldiepdruk) 
werden nog tot m de jaren 1990 
verzorgd door de vele bekende 
Belgische graveurs (Constant 
Spmoy, Patricia Vouez, Paul 
Huybrechts) (6) Thans blijft nog 
slechts Guillaume Broux over die 
m dienst IS van de Post In elk 
jaarprogramma dui kt er wel een 
door hem te graveren zegel op al 
was het maar om mee te kunnen 
doen met de jaarlijkse verkiezing 
van de mooiste in plaatdruk 
vervaardigde postzegel in Europa 
Daarnaast wordt vaak de moge
lijkheid te baat genomen om een 
paar lijntjes ter accentuering m 
een zegel te laten graveren door 
Guillaume Broux 

Als m 2009 de offsetpersen uit de 
postdrukkerij te Brussel worden 
overgeheveld naar Mechelen kan 
de overgang naar offset pas echt 

beginnen Met een Roland 704 en 
een Heidelberger Speedmaster 
Aanvankelijk was het maken van 
de offsetplaten nog uitbesteed 
aan 'PPG de Schutter', maar vanaf 
2010 beschikt de Zegelwerkplaats 
over een eigen CTP (computer 
to plate) machine waarmee 

vanachter het beeldscherm de 
zegelafbeeldingen kleurgeschei
den op de benodigde offsetplaten 
worden overgebracht (7+8) 

Voormalig directeur )an Wauters 
heeft dit met meer mee hoeven te 
maken Tesnelnazijnpensione

■ ■ y ■■■■■■■ ■ ■ w » » » w » w i 

8 

ring IS hij begin 2010 overleden * 

Al op de grote postzegeltentoon
stelling in Brussel in 2006 werd 
door de 'Stamp Factory' duidelijk 
tentoongespreid waar het naar 
toe zou gaani Onder leiding 
van de huidige directeur Pierre 
Leempoel is daar flink de vaart m 
gezeti (9+10+11) 

Filatelie: wel of niet belangrij!« 
Overal m de filatelistische wereld 
wordt intern de vraag gesteld of 
men nog invloed heeft op wat de 
posterijen aan zegels uitbrengen 
en in welke vorm en kwaliteit 

Al 20 jaar geleden stelde het toen
malige hoofd van de Australische 
filatelistische dienst David Maiden 
vast dat de zogenoemde filatelis
ten slechts goed waren voor een 
paar promille van de omzet En 
dat daarom de 'Australia Post' niet 
aarzelde om andere afzetgroepen 
te zoeken en daarvoor specifieke 
producten te maken Dat idee is 
langzaam maar zeker doorgesij
peld naar andere postbedrijven 
die er ook zo naar gingen hande
len Dit zeer tegen het zere been 
van de georganiseerde filatelie 

Gezien het feit dat de georgani
seerde filatelie zeer sterk aan het 
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vergrijzen is, deze hobby voor 
de jeugd slechts één van de zeer 
vele opties is en daarmee dreigt 
uit te sterven, is het zoeken naar 
nieuwe doelgroepen een bittere 
noodzaak. (12+13) 

In België is op grote schaal over
gestapt op zelfklevende zegels in 
de vorm van (hang)boekjes en be-
drijfsrollen. (14) Aan de loketten 
-zowel van de oude postkantoren 
als bij de postpunten- verschenen 
vanaf 2003 de barcode blasters: 
ter plekke te printen zelfkle
vende postzegelstickers. (15) Een 
product waar menig filatelist 
zijn/haar neus voor ophaalt en in 
het geval van Nederland terecht 
gezien het feit dat PostNL gekozen 
heeft voor het goedkopere model 
met thermisch papier waarvan 
de druk in no time vervliegt en 
dus fiiatelistisch met duurzaam! 
In België is men wel begonnen 
met hetzelfde model barcode 
blaster als in Nederland, maar uit 
duurzaamheidsoverwegingen 
is dat model zeer snel vervan
gen door een beter type waarin 
ander papier gebruikt wordt. De 
Belgische verzamelaar kan dan 
ook rustig de barcode blasters in 

13 

de verzameling opnemen! 

Werd in Nederland de overgang 
van zegelaankoop uit loketvellen 
naar de aankoop van complete 
blokken van 5 of 10 stuks in 1993 
afgedwongen, in België kon dit 
vanwege het feit dat de Post 
een staatsbedrijf was nog lang 
worden tegengehouden. Tot het 
moment dat de losse verkoop 
IOC duurder werd gemaakt! Niet 
alleen de zegels maar ook de los 
aangebrachte barcode blaster 
sticker werd 10c duurder... 

Thans zijn de met-zelfklevende 
bijzondere uitgiften niet meer te 
verkrijgen buiten dePhilatelie-
boetieken om. Een situatie die be
gint te lijken op de Nederlandse, 
waar bijzondere zegels alleen nog 
maar bij Bruna kunnen worden 
aangeschaft. 
De verzamelaars doen er goed 
aan hun zegels te kopen via het 
internet. Een andere keuze is er 
haast niet. 

Duurzaamheid 
De georganiseerde filatelie mag 
dan nog steeds een niet te zeer 
te verwaarlozen klant zijn, het 

gebruik van postzegels op grote 
schaal is aan het verdwijnen. 

Het ooit moeizaam opgezette 
systeem van postautomatisering 
met aparte kanalen voor druk
werk en briefpost was voor de 
verzamelaar interessant omdat er 
onderscheid te maken viel tussen 
zegels met fosfor en zegels met 
fluor. Voor de Zegelwerkplaats 
betekende dat echter wel dat het 
papier besteld moest worden bij 
een van de weinige gespeciali
seerde papierfabrikanten. Niet 
voor niets was in Nederland de 
post overgestapt van papier van 
het Engelse bedrijf 'Harrison and 
Sons', met een fosforescentie 
coating naar gewoon papier met 
een fosforbalic er op gedrukt. 

De Zegelwerkplaats in Mechelen 
betrok haar papier van Engelse 
leveranciers als 'Harrison and 
Sons' respectievelijk 'Coated 
Paper Ltd' (later 'Tullis Russell' 
geheten). Papier voorzien van een 
coating met fluorescentie dan wel 
fosforescentie. 
Dat systeem van twee papier
soorten is afgeschaft toen per 1 
augustus 2007 het prior/non-
prior onderscheid verdween en 
dus ook de noodzaak om met de 
postmechanisatie apparatuur de 
postzendingen te scheiden. De 
barcode blasters hebben van aan
vang af nooit de voor postmecha
nisatie benodigde luminescentie 
gehad. 
Speelde bij de Engelse papier
soorten al het milieuonvriende
lijke gebruik van witmakers een 
rol, ook voor de Zegel werkplaats 
ging milieuvriendelijkheid een 
zeer grote rol spelen. 

In 2010 werd dan ook zeer trots 
gemeld dat de benodigde 
certificaten voor FSC (Forestry 
Stewardship Counc//) binnenge
haald waren en dat er voortaan 
nog slechts FSC-gecertificeerd 
papier zal worden gebruikt! Een 
fantastisch marketinginstrument 
voor de Zegelwerkplaats! (16) 
Helaas betekent de duurzaamheid 

juist het tegenovergestelde voor 
de verzamelaar. Bij de zelfkle
vende zegels was er tot dusver 
steeds een normale gomlaag 
aanwezig tussen de postzegel en 
het dragerpapier. Die gomlaag 
zorgde ervoor dat de postzegel 
gewoon afgeweekt kon worden 
in water. Nu is dat niet meer 
mogelijk. Bij het loshalen wordt 
het papier beschadigd en gaat de 
coating rimpelen. Misschien dat 
sommige chemische oplosmid
delen wel werken, maar dan zijn 
we voor wat betreft milieuvrien
delijkheid en duurzaamheid toch 
wel verkeerd bezig. 
Ook hier dus speelt dus de geor
ganiseerde filatelie geen rol van 
betekenis. 

Digitale druk 
In 2001 werd op de grote postze-
geltentoostelling in Brussel het 
fenomeen 'persoonlijke post
zegel' geïntroduceerd dat wil 
zeggen: een postzegel met een 
gepersonal iseerde tab. De klant 
kon een afbeelding aanbieden en 
die werd dan digitaal op de tab 
geprint. 
Deze postzegels met persoonlijke 
tabs sloegen in België enorm aan 
en De Post liet via een zuster
bedrijf ook reeds voorbewerkte 
tabs in omloop brengen op de 
postkantoren. Onder de naam 
'Duostamps' werden stroken 
van 5 zegels met ander andere 
populaire stripfiguren verkocht 
voor € 4.95. Verzamelaars kun
nen de complete vellen met 3 
stroken van 5 kopen voor € 14.95. 
Daarnaast was er de service 'Mijn 
Zegel' waarbij complete vellen 
van 15 konden worden besteld 
met een door je zelf aan te leveren 
afbeelding. De variant voor het 
midden- en kleinbedrijf werd 
'Mediastamp' genoemd. Zowel 
'Duostamp', 'Mediastamp' als 
'Mijn Zegel' werden een succes
verhaal. (17) In de loop van bijna 
10 jaar werden diverse modellen 
zegels -bijna steeds gedrukt in ra
keldiepdruk op de Goebel persen 
van de Zegelwerkplaats- voorzien 
van een tab en digitaal geprint 
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op een bij de Zegelwerkplaats 
geïnstalleerde digitale pers van 
(het Belgische merk) Xeikon. 
De zegels vervaardigd op de ten
toonstelling 'Belgica 2006' met 
persoonlijke tab waren volledig 
met de Xeikon vervaardigd, dus 
digitaal geprint. (18+19+20+21) 

De georganiseerde filatelie haalde 
ook voor deze producten haar 
neus op. Enkele jaren nadat de 
basiszegels voor dit product 
waren uitgebracht werden de 
zegels opgenomen m de hande
larencatalogus van de OCB. En 
dit ook alleen maar omdat toen 
de basiszegels als losse strippen 
zonder tab beschikbaar werden 
gesteld van de verzamelaar. In 
de OCB vind je dus uitsluitend de 
basiszegel vermeld. Het com
plete postzegelproduct van hetzij 
'Duostamp' hetzij 'Mijn Zegel' of 
'Mediastamp' wordt verzwegen. 

Persoonlijke postzegels horen niet 
m de filatelie thuis zo lijkt het, 
maar voor De Post respectievelijk 
de Zegelwerkplaats is het een zeer 
dankbaar product. 
Dezelfde georganiseerde filatelie 
IS ook afwezig als Bpost nu het 

basiszegel voor de persoonlijke 
producten voorziet van het Bpost 
logo en deze zegel (inclusief tab) 
volledig digitaal laat drukken. 

in een zeer korte periode zijn ver
schillende basiszegels verschenen 
die afhankelijk van de instelling 
bij de digitale druk, en met welke 
digitale pers ze zijn gedrukt, een 
zeer gevarieerd beeld geven van 
deze basiszegels. Een fantasti
sche uitdaging voor de rechtge
aarde filatelist. 

Deze nieuwe modellen zegels 
worden nu in België uitgebracht 
onder de naam 'Mystamp' 
(gegomd dan wel zelfklevend) 
via het internet te bestellen met 
aan te leveren afbeeldingen 
respectievelijk de 'Happy Stamp' 
(zelfklevend) en de Hallmarks of 
Editor wenskaarten met vooraf 
vastgestelde afbeeldingen op de 
zegels erbij. (22) Nog steeds is het 
niet in de georganiseerde filatelie 
doorgedrongen dat een postze
gel (met tab) uit bovengenoemd 
assortiment wel eens een veel 
meer gebruikt zegel zal blijken 
te zijn, dan een postzegel uit het 
'officiële' jaarprogramma. 
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Bij de zelfklevende zegels is 
gebruik gemaakt van een zeer 
bijzonder combinatie van slitten 
waarbij als het ware een normaal 
getande zegel te voorschijn komt. 
Hiervoor wordt een voorraad 
papier vooraf voorzien van die slit 
bij het gespecialiseerde bedrijf 
Gutenberg in Schaan, Liechten
stein. De reeds van slittanding 
voorziene drukvellen komen terug 
naar Mechelen en worden daar 
door de 'Xerox 1000' digitaal 
bedrukt. 

Conclusie 
Hoewel de traditionele rotatieper
sen voor diepdruk nog wel bij tijd 
en wijle hun diensten bewijzen, 
is bij de postzegelaanmaak de 
overgang naar offsetdruk en van 
offsetdruk naar digitale druk 
volop aan de gang. Hiermee 
vervult de Zegelwerkplaats een 
voortrekkersrol in de wereld van 
postzegeldrukkerijen. Innovatie 

lijkt me terecht het sleutelwoord 
hier, naast ondernemerschap. 

Filatelisten dienen te beseffen dat 
zo'n overgangsperiode inhoudt 
dat er veel geëxperimenteerd zal 
worden en dat het zijn/haar taak 
is om dat te documenteren en 
dat hij/zij tijdig bij de producent 
moet aankloppen om actuele en 
aanvullende informatie. Als dat 
niet gebeurt houden we deson
danks toch zeer mooie plaatjes 
over als aandenken echter dat 
hoort bij een andere tak van 
sport... 

Dit artikel kon slechts tot stand 
komen dankzij de medewerking 
van Stamps Production Belgium. 
Mijn welgemeende dank gaat 
uit naar de heren L. Kennes en P. 
Leempoel van SPB. 

* http://www.vik.be/nieuws/memori
ammgjanwautersmsc 
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Samenstelling: 
Kees Verhulst, postbus 24013 2490 AA Den Haag, 
Email: k.verhulstgiziggo.nl 

LAATSTE DAG GELDIGHEID GULDENZEGELS 

nadat ze in Zwolle waren 
gesorteerd en gestempeld. 
Net pech dat de stempel
machine de inkt niet goed 
heeft verspreid zodat er 
ophoping heeft plaatsge
vonden. 

Op 31 oktober 2013 was het 
de laatste dag dat de post
zegels met guldenwaarden 
geldig waren. Diverse 
verzamelaars en bedrijven 
hebben OD de valreep nog 
poststukkin verzonden 
met de oude postzegels. 
Leuk is het natuurlijk 
wanneer de datum van de 
laatste dag (31.x.13) mooi 
zichtbaar is op die postze
gels. Hierboven zien we een 
Floriadepostzegel uit 1982, 
ingezonden door de heer 
M. Pronk uit Zoetermeer, 
met een stempelafdruk van 
het postkantoor Zoeter
meerSamanthagang. 
Ook zien we een machine
stempel Amsterdam 31.X.13 
van de heer T. Peters uit 
Amsterdam. 

■NH)ERLftl!»E?|r 

Minder succesvol was P.C. 
Stalenburg uit Apeldoorn. 
Veel van de enveloppen 
kwamen zeer gevlekt terug 

Dat het ook goed gegaan 
is, zien we in afbeelding 
hieronder. Een afdruk van 
een digitaal stempel Zwolle 
op het postzegelvelletje 
van de Heideschapen. De 
datum is op dit velletje 
goed leesbaar. 
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Nu te koop: Cdrom 'Filatelie 
[ 2012'. Alle elf edities uit de jaargang 2012 

gedigitaliseerd. Als u deze Cdrom wilt bestellen, kunt u € 10 
overmaken op NL64 INGB 0000 7069 68 ten name van de penningmeester 

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

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

STEMPEL EINDEJAARSBEURS 

Tijdens de Eindejaarsbeurs 
m Barneveld wordt op 27 
en 28 december 2013 een 
bijzonder poststempel ge
bruikt met de afbeelding 
van een ijsbeer. De ijsbeer 
verwijst naar de winterse 
kou die ons wellicht ook 
dit jaar weer zal bereiken. 
Gedetailleerde informatie 
over de Eindejaarsbeurs 

kunt u elders lezen in dit 
nummer van Filatelie. 

,sbeurs ^ 

DE KERSTMAN 
KEES VERHULST 

Vorige maand zag u in 
deze rubriek veel stempels 
die te maken hebben met 
het Sinterklaasfeest. Ook 
zijn er stempels die een 
afbeelding hebben van de 
Kerstman. Hieronder wat 
voorbeelden. 

.<« ESSEN »ß, 
^ ),^'^i.il.i?.l2.n ' '  

45127

90402 

Dat Sinterklaas en de 
Kerstman heel dicht bij 
elkaar zitten qua persoon, 
toon ik nog maar eens aan. 
De Kerstman in Duitsland 
wordt 'Der Nikolaus' ge
noemd en de Nederlandse 
Sinterklaas bezoekt op 15 

december de kerstmarkt 
in Essen. En iedereen dacht 
dat de Sint op 6 december 
naar Spanje vertrokken 
was! 

, * ESSEN», 
"Äfs. 41. IM %■_ 

Uïihnichismariti i 
11.11,13.11.13 

15.12.2013 
^Advent 
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'SGRAVENHAGE OF 'SGRAVENZANDE? 

Wie dacht dat er in 
'sGravenhage een Graaf Flo
risplein was, heeft het mis. 
Wel is er een Graaf Florisplein 
in 'sGravenzandel Een 
oplettende lezer van deze 
rubriek maakte me er attent 
op dat het postkantoor op 
dat plein in 'sGravenzande 
enige ti|d een verkeerd dag
tekeningstempel in gebruik 
had. Het verkeerde stempel 
toont de plaatsnaam 's
Gravenhage! Waar gewerkt 
wordt, worden fouten ge
maakt en gemaakte fouten 
kunnen uiteraard worden 
hersteld. Vandaar dat het 
postkantoor nu wel het juiste 
stempel in bezit heeft. Met 
dank aan P. van der Kaaden 
uit Hoek van Holland. 

11121314 

Vorig jaar hadden we 
de bijzondere datum 
121212. Daarmee dachten 
we dat het tot 22 februari 
2022 zou duren dat we weer een bijzondere datum hebben, 
namelijk 22222. Voor mensen die gek zijn op bijzondere 
getallen, hebben we toch dit jaar nog een leuk berichtje. Op 
11 december om 2 uur 'smiddags hebben we nog 111213, '4 
uur. In Nederland kunnen we er op de post niks leuks meer van 
maken omdat we sinds 2007 nieuwe dagtekeningstempels 
hebben. Maar in Duitsland kan dat nog wel. Bonn, Berlin en 
Weiden gebruiken op it december de aanduiding: "11.12.1314". 
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Q. Postzegels van Nederland en overzeese rijksdelen 
S- Cl Éénmalig katern: Kortebalkstempels met 12-uurs karakters 
m, ^ Postfris prijzen toegevoegd bij portzegels 
B ex Bijgewerkt met de nieuwe uitgaven van Nederland, 
m Caribisch Nederland, Aruba, Cura9ao en Sint Maarten 

ĉ  Extra bijgevoegd: Blauwdruk nr. 11 www.nvph.nl 

http://www.nvph.nl


FILATELISTISCHE EVENEMENTEN 
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Opgaven voor deze rubriek 
in liet februarinummer 
2014 (verscliijnt 6 februari 
2014) moeten uiterlijk o p 
5 januari 2014 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
e-mail: hjllesumOfilatelist.com 
Per e-mail heeft de voor
keur! 

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

Voor opname onder het 
kopje 'Ruildagen' moet 
u de vo lgende g e g e v e n s 
vermelden: datum, plaats, 
locatie, adres locatie, ope 
ningstijden en telefoon
nummer en/of email adres 
van de organisator. Onvol
ledige opgaven van evene
menten kunnen helaas niet 
verwerkt worden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samen
gesteld, kan de redactie 
niet garanderen dat de 
genoemde evenementen 
ook op de opgegeven data 
en tijdstippen doorgang 
vinden. De redactie aan
vaardt geen aansprakelijk
heid voor eventuele fouten 
in de evenement gegevens . 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder 
is het mogelijk dat postze
gels een onderdeel vormen 
van het materiaal dat op 
de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangebo
den . Wij adviseren u met 
klem om - en dat geldt dan 
vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
ge legen evenementen -
eerst even met de organi
satoren t e bel len. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

5-7 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, 
10.00-17.00 uur. 75 jaar be
staan De Posthoorn Zaanstad. 
Jubileum tentoonstelling, 
van specials van de leden 

27-28 december: 
Barneveld. eindejaarsbeurs/ 
Stamptales, Veluwehal, 
Nieuwe Marl<t 6,10.00-17.00 
uur. T: 055-3558600. 
organisatie(g'eindejaarsbeurs.nl. 
www.eindeiaarsbeurs.nl 

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

14-15 maart: 
Den Bosch. Filafair (met 
propagandatentoonstelling), 
Maaspoort, Marathonloop 1, 
vr. 10.00-17.00 uur, za. 10.00-
16.00 uur. infoOfilafair.nl 
www.filafair.nl 

12-13 april: 
Wijk aan Zee. Tentoonstel
ling Filamanifestatie 2014, 
Dorpshuis "de Moriaan", 
Dorpsduinen 4, za. 10.00-
17.00 uur, zo. 10.00-16.00 
uur, pv.heemskerk@ziggo.nl 

18-19 april: 
Gouda. De Brievenbeurs, 
Filamania, GoldaCarta. 
Sporthallen "De Mammoet", 
Calslaan 101, vr. 10.30-17.00 
uur, za. 10.00-16.00 uur. Met 
WW! tentoonstelling post
stukken en prentbriefkaarten 
info@brievenbeurs.com 
www.brievenbeurs.com 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

7 december: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13.00-16,00 uur. 
T: 0229-582544. 
Hendrik Ido Ambacht. San-
dino. Reeweg 79,12.00-16.00 
uur. 7:078-6814441. 
Lisse. t Poelhuys, Vivaldis-
traat 4,10.00-15.30 uur. 
T: 06-21485476. 
dickschopman@gmail.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. T:0529-432746. 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13.00-16.00 
uur. T: 0162 432738. 
cee5pijpers@casema.ni 
www.oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc. Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10.00-15.00 
uur. T: 0297-525556. 
Waalwijk. Buurthuis :De 
Bloemenoord", 09.00-13.00 
uur. T: 0416-337982. 

8 december: 
Anna-Paulowna, Ontm. 
Centr. Veerburg, Sportlaan 21, 
09.30-13.00 uur. 
T: 0224-223029. 
Boxtel. Gemeenschapshuis 
De Walnoot, Reginahof 1, 
10.00-13.00 uur. 
T: 0411-673485. 
Rotterdam. Regardz Airport 
Hotel Rotterdam, Vliegveld
weg 59-61,10.00-16.00 uur. 
T: 030-6063944. 

Wijchen. Brede school Het 
Noorderlicht, Roerdompstraat 
76,10.00-13.00 uur. 
T: 024-6413608 of 
024-6413355. 

14 december: 
De Bilt. Latijns-America 
Filatelie, H.F. Witte, Henri 
Dunantplain 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 jeugd van Gisteren", 
Beemsterstraat 4,10.00-16.00 
uur. T: 06-54741761. 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12.00-16.00 uur. 
T: 0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13.00-16.30 uur. 
T: 033-4943220. 
Maassluis. Zalencentrum |o-
ningshof, Uiverlaan 20,12.00-
16.00 uur. T: 010-5916747. 
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. 
T:0597-592676/42i497 

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.n I 

19 december: 
Kerkrade. Café Rolduc, 
Zonstraat 33. Vanaf 19.00 uur. 
T: 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.postzegelverenigin-
gaalsmeer.nl 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravellijn 55,10.00-
16.00 uur. T: 055-3558600. 
organisatie@einclejaarsbeurs.nl. 
www.eindejaarsbeurs.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.verzamelaarsrondeve-
nen.nl 
Reeuwijk. Zalencentrum De 
Brug, Dunantlaan 1,10.00-
15.00 uur. T: 0172-216239. 
)zirkzee@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, lubal. 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. postzegel-
beursveldhoven@upcmail.nl 
Waalre, 't Hazzo, Trolliuslaan 
7,10.00-16.00 uur. 
T: 030-6063944. 

27 december: 
Dalfsen. Tafeltenniscentrum, 
Smidswegje 4,10.00-16.00 
uur.T: 0529-431528. 
28 december: 
Brielle. "Zalencentrum" 
Langestraat 76,13.00-16.00 
uur. T: 0181-415640. 
halooverbeek@hotmail.com 
Noordwijk Binnen. Vinkenhof, 
Achterzeeweg 1,09.00-13.00 

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. 
Meppel. Kerkelijk centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10.00-
15.00 uur. T:0529-432746. 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13.00-16.00 
uur. T: 0162 432738. 
ceespijpers@casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl 

8 januari: 
Noordwijk Binnen. Dien
stencentrum De Wieken 
Wassenaarstestraat 5, vanaf 
13.30 uur. 

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). 
Tentoonstelling XXS Dutch 
Design: tot 29 juni. 
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Fll PUZZEL vragen en antwoorden 
aan de redactie; 
Postbus 7,3330 AA Zwijndrecht of hillesum@filatelist.com 

EENVOUDIGE ADRESKAART 

Op zich is er niets bijzonders met 
deze adreskaart (afb. 1) aan de 
hand. Een pakketje van 2,4 kg 
wordt in 1967 van 's-Gravenhage 
naar het Finse havenstadje (en 

INLEIDING BI] DE NIEUWE 
RUBRIEK 

Iedereen komt wel eens een 
poststuk of een zegel tegen waar 
men vragen over heeft of wat niet 
begrepen wordt. In deze rubriek 
zal geprobeerd worden met behulp 
van de lezer de vragen te beant
woorden. 
Spelregels: 
Vragen kunnen gesteld worden in 
een Word document en de noodza
kelijke afbeeldingen graag aanle
veren met een scan op 300dpi en 
100% opgeslagen in .jpg formaat. 
De redactie beslist of iets ook 
daadwerkelijk wordt geplaatst. Ook 
over het plaatsen van de antwoor
den beslist de redactie. De redactie 
behoud zich het recht voor om voor 
eventuele publicatie de vraag aan 
derden voor te leggen. De vragen 
zullen anoniem geplaatst worden, 
de antwoorden met naamsvermel
ding. 

badplaats) Hangö (Zweedse naam, 
in het Fins: Hanko) gezonden. De 
verzendingsweg wordt aangege
ven (via Oldenzaal en Zweden) en 
via Trelleborg (stempel achterzij
de) en Stockholm komt het pakket 
op 28-12 aan op het bijpostkantoor 
Hangö Norra. De douane wil iMk 
40 ontvangen om het pakket -zon
der invoerrechten- in te klaren. 
Geplakt wordt iMk 50 (blijkbaar 
waren de dubbeltjes op) in 
frankeerzegels, wat gebruikelijk is 
aangezien Finland geen portzegels 
kende en kent. Tot zover dus mets 
bijzonders. 

'Bm 
. N H E C H T I N G V A N 
S - T I M B R E S POSTE 
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A D R E S K A A R T NR(StvAN HET/DE PAKKET(TEN) 
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PUBLIEK KANTOOR? 

Wat opvalt is echter het kantoor 
van afzending: 's-Gravenhage 
Centrale Directie PTT/i en een 
blanco pakketstrook met in violet 
Bij-PT-kantoor V/'s-Gravenhage 
Centr. Directie, (afb. 2). 
Er zijn twee vragen: 
Was dit een openbaar postkan
toor? De afzender (Valk) is een 
particulier en ook het afzender
adres is niet dat van de Centrale 
Directie. 
De tweede vraag? Wat is de 
betekenis van de letter V op het 
pakketstrookje? 
De redactie wacht met spanning 
op uw antwoorden! 

EINDEJAARSBEURS: 15 JAARi 
Het mag rustig een traditie genoemd worden: de 

Eindejaarsbeurs in Bameveld. Dit jaar alweer vor de 

vijftiende keer, en de beurs is nog steeds booming. 

laarafsluiting 
Traditiegetrouw wordt met deze 
grote handelsbeurs het kalender
jaar afgesloten. Naast vele hande
laren uit binnen- en buitenland, 
zijn er diverse postadministraties 
aanwezig. PostNL komt met drie 
verschillende beursvelletjes en een 

speciaal stempel (zie hiervoor de 
stempelrubriek elders in het blad) 
en ook Deutsche Post heeft een spe
ciaal stempel. Dit stempel kent twee 
plaatsnamen: Bameveld (de plaats 
van de Eindejaarsbeurs) en Kiel m 
Duitsland vanwaaruit de post met 
dit stempel verzonden wordt. 

Duitse Keizer 
Dit Duitse stempel heeft als 
motief Huis Doorn. De Duitse 
keizer Wilhelm II week na de Eerste 
Wereldoorlog uit naar Nederland 
en leefde daar, tot zijn overlijden 
in 1941, in ballingschap. Na korte 
tijd m Amerongen gewoond te 
hebben, verhuisde hij in 1919 naar 
HUIS Doorn. Hier woonde hij tot zijn 
dood. Er zal ook een kleine ten
toonstelling zijn over Huis Doorn. 

Filakrant 
Inmiddels traditiegetrouw ver
schijnt op de eerste beursdag de 
jaarkrant: de Filakrant. 
In verband met het vijftienjarig 
jubileum van de beurs heeft de 

Eindejaarsbeurs Bameveld 
27 -28 12.13J 

27.12 24103 2013 J 
organisatie diverse verrassingen 
m petto. 

Stamptales 
Voor de jeugd worden weer 
diverse activiteiten georganiseerd. 
Alweer de vijfde editie van Stamp
tales, en ook hiervoor heeft de 
organisatie verrassingen in petto. 

mailto:hillesum@filatelist.com


LUCHTPC^T VAN EN NAAR 
AUSTRALIË / NIEUWZEELAND 

WIM VAN DER HELM 

Verleden maand werd op de Postex de 52e Dag van de 

Aerofilatelie gevierd met het thema Australië en Nieuw

Zeeland. Het continent Australië heeft reeds vroeg 

kennis gemaakt met luchtpostvervoer vanwege de 

grote afstanden tussen grotere plaatsen, bijvoorbeeld 

MelbourneSydney is ruim 900 km en de eerste post per 

vliegtuig werd reeds op 1618 juli 1914 vervoerd. 

Vroege luchtpost 
Nadat de Fransen Etienne Poulet 
en Jean Benoit m oktober 1919 
een poging hadden gedaan om 
vanuit Parijs naar Australië te vlie

gen (zij kwamen niet verder dan 
Birma), vertrok op 12 november 
1919 Ross Smith met bemanning in 
een Vickers Vimy uit Engeland en 
zij bereikten Darwm op to decem

Fer loobtpoat UEUBBLiSD - ITBII. IBSlis AQSmUIB. 

^WalSd.Hsar S. H A H N E S 

403 Btirke Rd. 

A U S T R A L I B 

/. Aangetekende enveloppe vanuit Nieuwdorp naar Melbourne Port 12'Act, 
aantekenrecht ijct en tuchtrecht NederlandIndie rsct en tndieAustralie f 1, pers 

gram Verzonden uit een klem dorp op ZuidBeveland' 

ber 1919 met post voorzien van 
een speciale luchtpostzegel. In 
1925 kwam de Italiaan Francesco 
de Pinedo met een S.I.A.T Savoya 
16 in Broome aan. Op 30 juni 
1926 vloog Sir Alan Cobham van 
Londen naar Melbourne en dat 
was het begin van de overgang 
van het postvervoer over land en 
per schip naar het vervoer per 
vliegtuig. 

Abel Tasman 
Vanuit Nederland vond de eerste 
officiële KLM/KNILM vlucht naar 
Australië op 30 april 193t plaats. 
Deze vlucht werd uitgevoerd met 
de Fokker "Abel Tasman" met ge
zagvoerder M. Pattist. Hij was ook 
de ontwerper van het middenstuk 
van de speciale luchtpostzegel 
van f t, waarop hijzelf en een 
stukje van de wereldbol is afge
beeld. Dit zegel moest worden 
geplakt op poststukken ter vol
doening van het luchtrecht voor 

post die met deze vlucht vervoerd 
werd. Het bijzondere van deze 
NederlandsIndische postzegel 
IS dat deze ook in Nederland ver
krijgbaar was en moest worden 
afgestempeld met het normale 
datumstempel (afb 1). Deze post 
werd op 16 en 30 april 193t per 
normale KLMlijndienst naar Bata
via vervoerd. Vanuit Nederlands
Indië werden meer dan 10.000 
brieven en kaarten meegenomen. 
Deze post werd, naast het nor
male dagtekeningstempel op de 
gewone zegels, voorzien van een 
bijzonder stempel op de speciale 
luchtpostzegel. Het ruitvormige 
stempel van Batavia van 11 mei 
1931 komt veel voor (afb 2) en de 
stempels van Semarang, Soera
baja of Koepang komen minder 
vaak voor. Dat niet alle post per 
vliegtuig keurig wordt vervoerd 
van het begin tot de plaats van 
bestemming laten de afbeeldin
gen 3a+b zien. 

o / ^ üuuBula te i jooerm of t h è ^ 

xi.e...bXa j iu l ld l rpg . Liarfiaret S t r e e t . 

SïDirSÏ 

2. Aangetekende enveloppe van BataviaCentrum naar Melbourne Port a'/ict 
aantekenrecht 20ct en luchtrecht f 1, afgestempeld met bijzonder stempel van 

BataviaCentrum, 11 mei 1931 

a
te

lie
 

E
M

B
E

R
 

2
0

1
3

 

■ fi *" 

J 

1 1 

S M U S S R V « C o 
No M P A S A R BFSAR 
S O D R A B A Y A 

Java D E I . 

■ 
Ĥ 

764 

l i c i s r s . tropioal Traders l.f'JÏ , 

P.O.Box M961. 

The accompanying p o s t a l 
a r t i c l e was salvaged from the 
Hal l Plane which crashed i n 
Katherlne River on 18/1/39. 
when en route with mai ls fo r 
A u s t r a l i a , from England. 

P.W. Arnold, 
najiitv E i r e c t o r . Perth. . 

3a en b Enveloppe uit Soerabaja, verzonden op i8 januari 1939 naar Perth De Lockheed n van Guinea Airways is neergestort in de Katherme Piver in 
Noord Australië en de post is 'gered' en in Perth voorzien van een gestencilde vermelding 

"^s^w 



4 Koperen gedenkplaat met afbeelding van 
de UIVER 

Uiver 
De MacRobertson Air Race van 
Engeland naar Melbourne is zeer 
bekend door het meedoen van 
de KLM DC2 "UIVER" (afb 4) Het 
vervoer per vliegtuig eindigde 
m Albury (Australië) waar een 
voorzorgslanding moest worden 
uitgevoerd De post en passagiers 
werden verder over land naar 
Melbourne vervoerd 
Pas op 3 juli 1928 opende de KNILM 
de lijndienst tussen Batavia en 
Sydney Opdezeopenmgsvlucht 
werden zeer veel poststukken 
vervoerd gefrankeerd met de drie
hoekzegel voor bijzondere vluch
ten Het porto voor een standaard 

brief bedroeg 25Ct en dus werd er 
5Ct overgefrankeerd Vanwege de 
grote hoeveelheid post waren er 
in zeven plaatsen een of meerdere 
speciale stempels in gebruik die 
onderling zeer moeilijk van elkaar 
te onderscheiden zijn (afb 5) 

NieuwZeeland 
Post van en naar NieuwZeeland is 
een verhaal apart De eerste vlucht 
van Australië naar NieuwZeeland 
eindigde zo'n 400 mijlen voor de 
kust met het verloren gaan van 
vliegtuig en bemanning Ruim een 
half jaar later, op 10 september 
1928, lukte het Kingsford Smith 
met de Fokker F VIIBsm wel om 
NieuwZeeland te bereiken De 
Tweede Wereldoorlog periode 
gaf een enorme ontwikkeling van 
de luchtvaart te zien Vanuit de 
Verenigde Staten vloog de PANAM 
met 'Clippers' over de Grote 
Oceaan en bereikte via enkele 
eilanden als tussenlandmgsplaats 
Auckland (afb 6) 
Na de bevrijding vertrokken veel 
'landverhuizers' vanuit Nederland 
met KLMvliegtuigen naar Austra

ï i rs t Tranaïaoif io ï l leJ i t South 
llew CaXedoniatoKev Zealand 

POSTE AÉRIENNE 
1Ï5E TRAVERSÉE 

NOUVELLE^CdLÉOONIE'

Nouvemezéi.AWDB 
■' 'j- }^y _ 

Ur. Georgs V. Howe. 
7101 Weet OranA Ave. 
Chlaago, 111. a.b.A. 

e speciale enveloppe verzonden uit Noumea op iSjuli 1940 naar Auckland 
(aankomststempel 18 jLYig/io) met een Pan American Clipper 

AEROGRAMME 
L U C H T P O S T B L A D 

. / PBT p o s t i l l o n a'amour wv 
Aasteraamaydtiey 31 Oet .195* ^ 

■ ^ R TOCILA 
, V OSTE RESTANTE 

S Y D N E Y 
PAR A V I O N / P E R LUCHTPOST 

lie Soms kreeg zo'n vluchteen 
speciale naam, zoals de 'Postillon 
d'Amour' (afb 7) 
De Christchurch Air Race in 1953 is 
een prachtig onderwerp voor het 
opzetten van een mooie verzame
ling en laat zien dat NieuwZee
land binnen 3 dagen kon worden 
bereikt! 

Modern luchtpost 
Ook bij de moderne luchtpost zijn 
poststukken te vinden die zeer 
goed in te passen zijn m andere 
thema's De vlucht van QANTAS 
rond de wereld op 14 januari 1958 
leverde een mooie enveloppe op 
met speciale zegels voor deze 
vlucht waarop een stuk van de 

globe IS afgebeeld (afb 8) 
In Australië worden nog steeds 
aerogrammen uitgegeven met 
veel verschillende motieven en 
deze postwaardestukken zijn toch 
speciaal bedoeld voor het vervoer 
per vliegtuig (afb 9) 

Literatuur: 
The Australian Air Mail Catalog 
Luchtpostcatalogus van Nederland en 
Overzeese Rijksdelen 
Nederlandsch Maandblad voor Phila

telie o a laargang 1938 bladzijde 150 

5 Speciale enveloppen verzonden uit Kalisa 276381112 V respectievelijk en 
Soekahoemi 173811 naar Sydney Beide met aankomststempel Sydney ; JUL 1938 nr2 

Zie de frankering en het bijzondere stempel 

Hr. Bsrnard Tan dar Valder, ¥ 
Staff Uambar» 
K.L.M. Royal Bafioh AirllnSB, 
Laldseplain 13, 
AMSTHmjai. HOLUSI). 

AEROGRAMME 
L U C H T P O S T B L A D 

Ir j OonatLliotion Vluc-ht 
xd_m Australië ^ 

A«Kr,is"' 
,os,.u»-"7« ^ 

,VJ 

PAR A V I O N P F R L C H T P O S T 

7 Aerogramme met BS Postillon dAmour vervoerd met de KLM Constellation PH 
LKS Proton op 31 oktober 1954 met als passagiers emigranten Aankomst in Sydney 

op ; november iss4 

8 QANTAS Inaugural Flight Round the World uit Sydney naar Amsterdam 
met violet bijzonder stempel Vertrekstempel Sydney 14 jA s8 en speciaal 

aankomststempel van Sydney met vlag van 20 JAN I9s8 Gefrankeerd met een 
zegel van iS en 2 speciale postzegels van 2S 
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9 Modern Australisch aerogramme verzonden op 25juli 2013 
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Veertig foor postaumoot 

Blolije van drie 

Nederland 
Postaumaat 40 jaar 
Een blokje in een boekjes
rubriek? Beetje vreemd, of 
niet? Nee, het is het door 
PostNL uitgegeven blokje 
ter gelegenheid van 40 
jaar Postaumaat. De in 
1973 opgerichte Kontakt
groep voor Verzamelaars 
van Postzegelboekjes, 
Rolzegels, Loket en Auto
maatstroken, intussen al 
jaren Postaumaat geheten, 
viert dit jubileum dit jaar 
uitbundig. Er werd al in 
januari gestart met een 
door de vereniging zelf 
uitgegeven velletje van 10 
(de inmiddels overbeken
de zegel met onder meer 
een vuurtoren, vlinder en 
vogels), vervolgens op 21 
september een boekje '8 
voor Postaumaat' en nu 
dan het blokje van drie. 
Van belang is natuurlijk 
dat de beide laatste door 
PostNL werden uitgege
ven. Het velletje van 10, en 
ook de zelfklevende rolze
gels, zijn verspreid door de 
vereniging zelf. 
Omdat er ook al jaren 
boekjes met vastkader
zegels verschijnen 
(Canada, Frankrijk, Ne
derland...), rekent de ver
eniging sinds dit jaar ook 
de persoonlijke postzegels 
tot één van haar gebieden. 
Het is een betrekkelijk 
nieuw verzamelgebied en 
Postaumaat stond altijd al 
open voor nieuwe ontwik
kelingen in de filatelie. 

Jubileumbijeenkomst 14 
december 
Hoogtepunt van de 
jubileumviering is de 
bijeenkomst op zater
dag 14 december in het 
zalencentrum van café
restaurant 'De Rustburcht', 
Strevelsweg 702734 (bij 
winkelcentrum Zuidplein) 

te Rotterdam. Verzame
laars die overwegen lid 
te worden of anderszins 
geïnteresseerd zijn, zijn 
ook welkom. 
Er is een scala aan activi
teiten. Zo is er een grote 
jubileumveiling, een ver
loting met ongelooflijke 
prijzen, een presentatie 
over persoonlijke postze
gels door dé specialist van 
PostNL Arjan Jochems en 
worden aanwezigen op de 
hoogte gebracht van de 
nieuwste ontwikkelingen. 
Ook is een medewerkster 
van PostNL in de zaal en 
hebben liefhebbers de ge
legenheid om ter plaatse 
velletjes met persoonlijk 
zegels te laten printen. 
Uw redacteur is er natuur
lijk ook. Heeft u vragen op 
het gebied van postze
gelboekjes, of boekjes 
waarmee u niet goed raad 
weet, neem ze maar mee! 

Bulletins Postaumaat van 
40 jaar op één schijfje 
Het bestuur van Postau
maat sluit het jubileumjaar 
af met het uitbrengen 
van een DVD, waarop alle 
bulletins van nummer 1 tot 
en met 161 staan. Dus de 
complete collectie van 1973 
tot en met 2013. Uitermate 
nuttig voor elke boekjes
verzamelaar. Interessant 

De fraaie kleurendruk in 2013. 

ook om de eerste gesten
cilde nummers zich te zien 
ontwikkelen tot het gelikte 
kleurenbladvannu. 
Leden kunnen deze DVD 
verkrijgen tijdens de 
bijeenkomst. Nietleden 
krijgen ook een kans: door 
€ 25.00 + € 2.50 verzend
kosten over te maken op 
ABNAMRO 56.81.14.590 
ten name van Postaumaat 
Nieuwtjesdienst 1. Vergeet 
niet uw complete adres te 
vermelden. 

Australië 
Kerstmis 
Van de zes op 1 november 
uitgekomen kerstzegels 
zijn er drie in boekjes te 
koop. Eén met twintig 
maal 55 cent (Maria en 
Kind) en één met twintig 
maal 55 cent (twee types: 
kerstboom en kerstca
deau). 

Doop prins George 
Ook de doop van de 
nieuwe prins (op 23 
oktober) moet postaal 
gevierd worden. De post 
heeft al aangekondigd dat 
er begin 2014 een tweetal 
zegels (60c en $ 2.60) zal 
verschijnen. Die van 60c 
komt ook in een boekje 
beschikbaar. 

Canada 
Regiment 
Opnieuw wordt er een re
giment met een postzegel 
geëerd: The Hastings and 
Prince Edward Regi
ment. De zegel (waarde P) 
verscheen op 18 oktober en 
is eveneens in een boekje 
van tien stuks te koop. 

Het gelukkige gezin 

Koninklijke Baby 
De op 22 juli geboren prins 
George Alexander Louis of 
Cambridge kreeg op 22 ok
tober zijn eerste Canadese 
postzegel met de waarde

aanduiding P (= 63c, tarief 
brief binnenland). De 
zegel is ook verkrijgbaar in 
een boekje van tien stuks. 

Kerstmis: 
Anna met het Kind 
De meeste kerstzegels 
beelden Maria met het 
Kind af, maar Canada 
gunt dit jaar de eer aan 
grootmoeder Anna. De 
ontwerper van de zegel 
koos daarvoor een werk 
van de i7eeeuwse schilder 
Georges de La Tour. De 
uitgiftedatum was 22 okto
ber. De zegel (waarde P) is 
uitsluitend verkrijgbaar in 
boekjes van twaalf stuks. 

Kerst: borduurwerk 
De feestdagen lenen zich 
ook prima voor allerlei 
handvaardigheden onder 
de kerstboom. Bijvoor
beeld borduren. De post 
gebruikte geborduurde 
kerstmotieven voor een 
drietal kerstzegels: 63c 
(kersthoorn), $ 1.10 (hert) 
en $ 1.85 (kerstboom). Het 
gaat bij alle drie om één 
van de oudste borduur
technieken: de kruissteek. 
Ook deze zegels versche
nen op 22 oktober en zijn 
verkrijgbaar in boekjes 
van twaalf (63c) en zes 
($1.10 en $1.85) stuks. 

■ . > » ' ■ ■ 

Geborduurde kerstboom 

Denemarken 
Kerst en winter 
Drie winterpostzegels 
zagen op 29 oktober het 
licht: 6.00 kronen met 
de kerstroos (door de 
ontwerpster geassocieerd 
met Selma Lagerlöfs 'De 
legende van de kerst
roos'), 8.00 kronen met 
een schaatsend meisje 
en 12.50 kronen met twee 
roodborstjes. De twee eer
ste van de drie zegels zijn 
ook per tien in een boekje 
verkrijgbaar. 

m d 
De twee zegels die in een boek/e 

verkrijgbaar zijn 

Kerstboekje 
Speciaal voor de kerstpost 
levert de Deense post ook 
een boekje met vijf postze
gels van 8.00 kronen, plus 
een tiental kerstsluitzegels 
(géén frankeerwaarde). 
Zo'n boekje kost 55 kronen. 

Nieuwe producten vanaf 
2 januari 
In plaats van de hui
dige boekjes en de vellen 
komen er strips. Strips 
(of stroken zo u wenst) 
van 2,4, 5 (van zegels 
In grotere formaten) en 
10 stuks. Deze laatst zijn 
volgens de berichten 
van de Deense post te 
vergelijken met de huidige 
boekjes. Ook permanente 
zegels met de koningin ko
men in strips van tien. De 
andere permanente zegels 
(rijkswapen en golfzegels) 
verschijnen later komend 
jaar in strips van 10 stuks. 
Toch maar even afwachten 
welke we als boekje kun
nen beschouwen en welke 
niet. 

Finland 
2014 
Hoewel ik nog niet over 
details beschik, is er al wel 
het een en ander bekend 
over boekjes die in de eer
ste vijf maanden van 2014 
in Finland gaan verschij
nen. Zeven maar liefst! 
Men start op 20 januari 
met drie stuks: oude Finse 
kastelen (daar denk je bij 
dit land toch niet zo gauw 
aan) met zes eersteklas 
zegels, een Valentijnsdag 
boekje met zes teddybe
ren en een winterboekje 
met tien eersteklas zegels 
waarop twee sneeuwpop
pen naar de sterren staren. 
Verder: honderdste 
geboortedag Tove Jans
sen (grafische kunste
naar en schrijfster), een 
paasboekje (een bunny 
omringd met paaseieren 
en lentebloemen), een 
boekje met zomerland
schappen en een boekje 
met afbeeldingen van een 
nationaal park. 

Frankrijk 
Herdruk 
Opnieuw is een in juli 
verschenen boekje met de 
nieuwe Marianne {Mari
anne et la jeunesse) her
drukt. Het betreft nu het 
boekje met twaalf maal de 
rode Marianne, bestemd 
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Voor en achterzijde van het Franse Marianne boekje 

voor briefpost binnenland 
(nu nog 63c, maar vanaf 
1 januari wordt het 66c). 
Het kaftje maakt reclame 
voor de website van de 
filatelistische dienst. 

Wensenboekje 
Een soort wensenboekje 
verscheen op 12 november. 
De zegels beelden'Les 
Petits Bonheurs' uit, wat 
prettige aangelegenheden 
dus. Een soort nieteetbare 
friandises, om het maar 
eens in goed Nederlands 
uit te drukken. 
Het boekje heeft als in
houd twaalf groene zegels 
(58c), het goedkope tarief. 

GrootBrittannië 
Klassieke Kerst 
Op 5 november kwam de 
Britse post met de jaar
lijkse kerstzegels. Dit jaar 
koos men voor schilderijen 
waarop Maria en het Kind 
staan afgebeeld. Men 
noemt het een kleurrijke 
reis door de geschiedenis 
van de religieuze kunst. 
Er horen natuurlijk weer 
boekjes bij. Dat is al voor 
het 35e jaar. Het gaat dit 
jaar om twee boekjes: 
één met twaalf eersteklas 
zegels (6op) en één met 
twaalf tweedeklas zegels 
(50p). 

van de Guernsey Clematis 
Nursery Ltd. Een kwekerij 
op Guernsey dus. Deze me
neer ontving dit jaar zijn 
25ste gouden medaille. De 
post vond dit een pracht 
gelegenheid om hem te 
fêteren met een serie van 
zes postzegels. Mooi toch, 
al die witte en paarsach
tige bloemen. 
En alsof dat nog niet 
genoeg was, werd er ook 
nog een prestigeboekje 
aan gewijd, zodat we alles 
van de clematiskweker te 
weten kunnen komen. Het 
boekje verscheen, net als 
de serie, op 13 november 
en heeft als inhoud vier 
maal de serie: 40p, 53p, 
55p. 63p, 71p en 79p. 
De wat oudere muziek
liefhebber zal overigens 
niet gelukkig zijn met dit 
boekje, want er was voor dit 
jaar eigenlijk een prestige
boekje gepland ter gele
genheid van het optreden 
van de Beatles op Guernsey, 
precies 50 jaar geleden. 

Paarse voorzijde van het clema
tisboekje van Guernsey 

De beide Engelse kersthoekjes 

Guernsey 
Clematis 
Wij staan er natuurlijk niet 
bij stil, maar in plaats van 
de filatelie kun je je ook 
verliezen in het kweken 
van clematissen. Dat deed 
Raymond Evison, oprichter 

Ierland 
Kerstmis 
Kerst wordt in het katho
lieke Ierland intensief 
gevierd: van 8 december 
(Maria Onbevlekte Ontvan
genis) tot en met 6 januari 
(Driekoningen). Van de 

drie op 7 november ver
schenen kerstzegels is er 
één te koop in een boekje. 
De zegel van 60c toont een 
fragment van een glas
inloodraam in d^ Black 
Abbey Church te Kilkenny. 
Aardig is dat men voor de 
zegels maar € 15 betaalt. 
Eentje voor niks dus. 

Christmas 
stamp Booklet 2013 
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Het Ierse kerstboekje 

KoreaNoord 
Paarden 
Verschillende soorten 
paarden zijn te vinden in 
een op 28 augustus ver
schenen postzegelboekje. 
Het gaat om waarden van 
30,50 and 70 won. De ver
koopprijs van het boekje 
ligt wat hoger: 164 won. De 
zegels zijn normaal geper
foreerd, maar zoals steeds 
is er ook een ongeperfo
reerde versie verkrijgbaar. 

Ook de zebra is een paardensoort 

Vier seizoenen 
Tot de stad Pyongyang 
behoort kennelijk ook veel 
natuur, want de plaatjes 
op de vier zegels met af
beeldingen van de seizoe
nen worden omschreven 
als het landschap van de 
hoofdstad. De zegelinhoud 
bestaat uit vier waarden: 
30 (lente), 50 (zomer), 70 
(herfst) en 110 won (win
ter). Verkoopprijs van het 
boekje is 274 won. 

Ler>te in Pyongyang 

Oostenrijk 
Nieuwe permanente serie 
De permanente serie 'Oos
tenrijkse Architectuur' was 
nog niet zo oud: sinds 1 mei 
2011. Toch is men op 12 sep
tember begonnen met een 
nieuwe serie. Afgebeeld zijn 
karakteristieke gebouwen. 
Een aantal is verkrijgbaar 

in rollen en vier in boekjes. 
De serie wordt geleidelijk 
vervangen. In 2014 volgen 
er meer. 
Er werd gestart met een 
viertal boekjes: vier maal 
62cGolderzes Dach, Inns
bruck, vier maal 90c Berg
kerk Eisenstadt, vier maal 
€ 1.45 Landhuis St. Polten en 
tien maal 62c Martinsturm, 
Bregenz. 

Sondermarkensets 
'Boekjes' met daarin vier 
gelegenheidszegels in 
plastic verpakt, hiervan 
zijn er sinds 2011 al onge
veer zeventig verschenen. 
Het is een lastig verzamel
gebied, omdat 'filatelie' 
in Wenen ze niet levert. Je 
moet dus zelf op jacht. 
Sinds juli kwam er een 
vijftal bij: 'FC Wacker' 
Innsbruck, 5 juli, (vier maal 
62p), 100 jaar Ausserfern
bahn, locale spoorverbin
ding naar Duitsland, 6 juli 
(vier maal 70c), 100 jaar 
Tiroolse skivereniging, 11 
oktober (vier maal 62c), 125 
jaar Burgtheater Wenen, 
11 oktober, (vier maal 70c) 
en Martinuskerk Linz, ti 
oktober (vier maal 62c). 
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100 Jahre AuBerfembahn 

Ausserfernbahn 

Zweden 
Kerstboekje 
Vier mooie kersttafereel
tjes staan op de postze
gels die op 14 november 
uitkwamen en per tien in 
een boekje of als rolzegel 
te koop zijn. Er staat geen 
waarde op de zegel, maar 
de term 'julpost' duidt dit 
jaar 5.50 kronen aan. 

De grote rolzegel zit ook in het 
klein m het kerstboekje 

Tegel kachels 
Een specialiteit van Fries
land: kachels waarin maar 
korte tijd gestookt hoeft 
te worden en waarvan de 
tegels de warmte urenlang 
vasthouden. Die kennen 
ze ook in Zweden. Op 14 
november verscheen een 
boekje met vijf voorbeel
den van tegelkachels. 
De zegels kosten elk 12 
kronen. 
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Zweedse tegelkachels 

Zwitserland 
Pro Juventute: model
treinen 
In de modeltreinwereld 
zit ook een beetje de klad, 
hoor ik. Alleen zeldzame 
modellen in goede con
ditie vinden nog gretig 
aftrek. Dat weerhoudt de 
post er niet van dit jaar 
de Pro luventute zegels 
met miniatuur kopieën 
van historische Zwitserse 
locomotieven te sieren. En 
tegelijk aan te geven dat 
het een hobby voor jong 
ènoudis. 
Op de drie zegels zien 
we de Rode Pijl (85+40), 
de Krokodil (100+50) en 
de Kanton locomotief 
(100+50). De drie bij En
schedé gedrukte postze
gels zijn verkrijgbaar sinds 
7 november en zijn ook 
verkrijgbaar in een boekje. 
Het bevat vier zelfklevende 
zegels van elk en kost CHF 
17.50. 

Een must voor 
modeltreinenthousiastelingen 
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In deze rubriek worden 
zegels vermeld van landen 
die - voor zover dat valt na 
te gaan - zijn aangesloten bij 
de Wereldpostunie (UPU). In 
enkele gevallen worden ook 
niet-UPU-landen vermeld, 
bijvoorbeeld als hun uitgiften 
als normale emissies in 
de algemeen gebruikte 
postzcgelcatalogi (zoals Michel 
en Yvert) worden vermeld. 

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

EUROPA 

ALBANIË 
4-io-'i3. Europa, postver
voer. 
80,200 L. (samenhangend). 
Enveloppen en aardbol met 
resp. bestelwagen en vracht
auto, schip met vliegtuig en 
trein. 
i8-io-'i3.100 jaar politie. 
10,250 L. (samenhangend). 
Vlag met resp. agente, agent. 

i6-8-'i3. Armeense genocide 
100 jaar geleden. 
280,330 d. Resp. Duitse pro
testantse zendeling Johannes 
Lepsius (1858-1926), Britse 
jurist en politicus James 
Bryce (1838-1922). 
24-8-'i3. Kerk van St. Grigor. 
Blok 480 d. Kerk en Kecharis-
klooster in Tsakhkadzor. 

AZERBEIDZJAN 
3-9-'i3. Staatsorganisatie 
Radiofrequenties 45 jaar. 
0.60 m. (ook ongetand). 
Radiogolven, stad aan rivier. 
6-9-'i3. Staatsveiligheidsco-
mitéisjaar. 
0.60 m. (ook ongetand). 
Beeldmerk, symbolische 
afbeelding. 
10-9-'13.80e geboortedag 
Azabaijan Mammad. 
0.20 m. Portret dichter. 
i7-9-'i3. Nationale com
municatie. 
Velletje met 0.50,0.50 m. 
(samenhangend). Postwa
gen, zendmast en satelliet 
met satellietantenne. 

ALDERNEY 
i3-ii-'i3. Kerst. 
35,40,53.55,63,71,89 p. 
Rudolf het rendier met resp. 
kerstman, kinderen, sneeuw
poppen, rendieren, kerst
man, kerstman, rendieren. 

ANDORA FRANS 
2-io-'i3. Franse school van 
Canillo 100 jaar. 
€0.63. Historische klas-
senfoto. 
6-io-'i3. Andorra in werkge
meenschap van Pyreneeën. 
€ 0.95. Landkaart. 

Prcsificriaa d'A«rf<«Ta s h Coi 
c TtThjJi tk-U Pinnen. 

25-io-'i3. Le Pas de la Case. 
€ 1.55. Straat met huizen m 
ski-oord. 

ARMENIË 
i8-6-'i3. Cognacproductie. 
300 d. druiven, glas cognac. 

AZOREN 
9-io-'i3. Bijenteelt. 
€ 0.36,0.70,0.80,1.70; blok 
€ 1.70; blok 1.90. Resp. imkers 
en bijenkasten met kerk in 
Sao Jorge, imker en bijen-
kasten en molen bij Pico, bij 
en imker met bijenkasten en 
vuurtoren van Santa Maria, 
imker en bijenkasten met kerk 
in Flores; passiebloemen met 
bijenkasten en koe met kerk 
in Sao Miguel; imkers met bi j
enkasten en groentetuin met 
koeien en kerk bij Terceiro. 

3o-7-'i3. Frankeerzegels, 
Armeens alfabet. 
'0,35, 50, 60, 70,100,120 d. 
Verschillende letters. 

BOSNIE-HERZEGOVINA 
25-9-'i3- Flora. 
Vijfmaal 0.10 KM. Acacia, 
salvia, paardenbloem en bij, 
salie, lindebloesem. 
9-io-'i3.25 jaar postdienst. 
1.70 KM. QR-code. 
9-io-'i3. Water. 
1.50 KM. Rand van waterput 
met bomen, bloem, kat, 
bomen, kind. 

; BOSNA 1 HEHCEßOVINA 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Kroatische Post-Mostar) 
9-io-'i3. Etnologische schat
ten. 
2.70 KM. Houten ploeg. 
io-io-'i3.200e geboortedag 
Guiseppe Verdi (1813-1901). 
1.50 KM. Portret en partituur 
van opera 'La Traviata'. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i8-io-'i3. Cultureel erfgoed, 
oude gebruiksvoorwerpen. 
Viermaal 0.90 KM. (samen
hangend). Aardewerk deksel, 
pakzadel, paardenbit, mes 
met heft van ramshoorn. 

DUITSLAND 
io-io-'i3.200e geboortedag 
Friedrich W.L. Leichhardt 
(1813-03.1848). Gezamenlijke 
uitgifte met Australië. 
€ 0.75. Duitse natuurkundige 
en ontdekkingsreiziger. 
io-io-'i3. Monument 
overwinning op Napoleon 
100 jaar. 
€ 0.45. Monument in Leipzig. 

io-io-'i3.200e geboortedag 
schrijver Georg Büchner 
(1813-1837). 
€ 0.58. Tekst. 
2-ii-'i3. Kerst. 
€ 0.58+0.27. Drie Koningen 
en ster. 

W E I H N A C H T E N 
DEUTSCHLAND 2013 

2-ii-'i3. Ontdekkingen 
radiogolven door Heinrich 
Hertz (1857-1894) 125 jaar 
geleden. 
€0.58. Golven. 
2-ii-'i3.100e geboortedag 
Willy Brandt (1913-1992). 
€ 0.58. Portret oud-)Donds-
kanselier. 
2-ii-'i3. Professorstitel voor 
Rahel Hirsch (1870-1953) 100 
jaar geleden. 
€ 1.45. Eerste vrouwelijk 
professor in Pruisen. 
2-ii-'i3. Winterstemming. 
€ 0.58. Kerstboom. 

ESTLAND 
7-io-'i3.100e geboortedag 
Raimond Valgre (1913-1949). 
€0.45. Portret zanger. 

3i-io-'i3. Frankeerzegels, 
stadswapen. 
€ 0.45. Möisakula: aambeeld 
en hand met hamer. 

FINLAND 
20-i-'i4. Historische kastelen. 
Zesmaal 1 Kl. Suomenlinna, 
Hameen linna, Raseborg, 
Kastelholm, Olavinlinna, 
Turun linna. 

ISIIOMIFINIAND 
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20-i-'i4. Valentijn, teddy
beren. 
Zesmaal 1 Kl. Met schrijfveer, 
op slee met brieven, met 
bloem, dansend, met brief, 
met accordeon en gitaar. 
20-i-'i4. Wintergroeten. 
1 Kl. Sneeuwpoppen. 

3i-i-'i4.100e geboortedag 
schrijfster en illustratrice van 
kinderboeken Tove Jansson 
(1914-2001). 
Tweemaal 1 Kl. Portretten met 
resp. Jansson met verrekijker, 
silhouet. 

FRANKRIJK 
7-io-'i3. Bernard de Clair-
vaux (1090-1153). 
€ 0.58. Beeld van abt met 
Citeaux-abdij in Fontaine-
Lès-Dijon. 
i4-io-'i3. Feest van de Post
zegel, thema'Lucht'. 
€ 0.58; twaalfmaal Lettre Pri
oritaire 2og (in boekje); blok 
€ 2.35. Resp. Marianne met 
luchtballonnen van Montgol-
fier en vlaggen; Eskimo met 
VIS, fles in water met lucht
bellen, hekwerk en vogel, 
kolibrie, man met compres
sor en auto, hulpverlener 
met beademingsapparatuur, 
trompettist, hardloper in 
bos, deltavlieger, zeilschip, 
zeewind met zeilschip en 
beeld, windmolen; parasailer 
en luchtballonnen. 

GRIEKENLAND 
3-io-'i3. Natuurelementen. 
€ 0.05,0.47,1.-, 2.50. Resp. 
aarde, water, lucht, vuur. 
3-io-'i3. Historie, heilige 
berg Pathos 100 jaar bij 
Griekenland. 
€ 2.40. Militairen, monniken, 
vlag. 

GROENLAND 
i7-9-'i3. Postdienst 75 jaar. 
20.- kr. Ijsbeer (Ursus mari-
timus). Ook velletje met het 
zegel met op rand zegel-op-
zegel 15 0 Yvert nr. 5 (1938). 
i7-9-'i3. Visserijorganisatie 
Nordafar50 jaar. Gezamen
lijke uitgifte met Faeröer. 
22.50 kr. Vissers. Ook velletje 
met zegel en twee siervelden 
met vissersschepen. 

i7-9-'i3. Fran keerzegel, ko
ningin Margarethe II (1940). 
10.- kr. Portret. 
i7-9-'i3. Luchtvaart in 
Groenland, III. 
1.-, 29.- kr. Resp. helikopter 
Sikorsky S58ET, Twin Otter. 

7-9-'i3. Expedities, XI. 
31.50 kr. Deense poolreiziger 
Carl Petersen (1813-1880), 
expeditie met hondensleden. 
'7-9-'i3- Kerst. 
9.-. 10.50 kr. Ijsbeer met 
resp. kaars, kerstkleed en 
kerstgroen, kerstbal en kers
versieringen 

GROOT-BRITTANNIË 
io-io-'i3. Dinosaurussen en 
prehistorische reptielen. 
Tienmaal ist. Polacanthus, 
Ichthyosuarus, Iguanodon, 
Ornithocheirus, Baryonyx, Di-
morphodon, Hypsilophodon, 
Cetiosaurus, Megalosaurus, 
Plesiosaurus. 

5-ii-'i3. Kerst. 
2nd, 2nd Large, ist, ist Large, 
88p.,ti.28,1.88. Resp. 
Verschillende afbeeldingen 
van Madonna en Kind. Ook 
velletje met de zegels. 



HONGARIJE 
2io'i3. looe geboortedag 
fotograaf Robert Capa (1913

1954). 
310 Ft. Foto van Oekraïense 
vrouw met bos stro. 

2io'i3.150e geboortedag 
schilder Aladar Körösföi
Kriesch (18631920). 
315 Ft. Fresco 'Bron van de 
kunst'. 
4io'i3. Topoverleg Water
beheer in Boedapest. 
Blok 365 Ft. Watergolven. 

8io'i3. Persoonlijke zegels, 
rozen. 
Driemaal Belfold (binnen
land) met aanhangsel voor 
persoonlijk gebruik. Drie 
verschillende rozen. 

IERLAND 
3io'i3. Iers Vrijwilligers 
Korps 100 jaar. 
€ 0.60. Historische foto uit 
1914. 

i8io'i3. Serie 'Gemaakt in 
Italië', DOCG*wijnen. 
Vijftienmaal €0.70 (sa
menhangend). Druiven en 
plantages van: Agiianico 
del Taburno, Alta Langa, 
Amarone della Valpolicella, 
Barbera d'Asti, Bardolino 
Superiore, Castel del Monte 
Mombino Nero, Cesanese del 
Piglio, Colli Bolognesi Clas
sico Pignoletto, Morellino 
dl Scansano, Oltrepó Pavese 
MetodoClassico, Ramandolo, 
Sfursat di Valtellina, Torgiano 
Rosso Riserva, Castelli di 
jesi Verdicchio Riserva, Vino 
Nobile di Montepulciano. 
i8io'i3. Dag van de 
Filatelie. 
Vijfmaal € 0.70. Brief uit i860 
met Toscaans zegel en zegel
opzegel Napels Vi t. Yvert 
nr. 9 (i860), eerste briefkaart 
uit 1874, zegelopzegel 
15 c. en 15 c. Yvert nrs. 85 en 
86 (1910), brief naar Chicago 
gefrankeerd met luchtpost
zegels en zegelopzegel 
luchtpostzegels Yvert nr. 
LP48 (1933), titelpagina's van 
Catalogo della Vittona (1923) 
en tijdschrift Posta Mondiale 
(1873). 
i9io'i3. Serie 'Sport in 
Italië', Juventus kampioen 
Serie A 2013. 
€ 0.70. Beeldmerk, speler 
met bal. 

i7io'i3. Moderne architec
tuur, openbare gebouwen. 
€ 0.60,0.60,0.90,0.90 (per 
waarde samenhangend). 
Resp. Glucksman Gallery 
(Cork), Cork Institute of Tech
nology, Fingal County Hall 
(Swords), Croke Park Stadium 
(Dublin). Ook velletje met de 
zegels. 

i9io'i3. laar van Archi
medes. 
€ 0.70. Geometrische figu
ren, letter Pi, cijferreeksen. 

7i2'i3. Kerst. 
€ 0.60, 0.60, 0.90. Resp. 
glasinloodraam met Maria 
en jozef met lezus, rood
borstje (Erithacus rubecula), 
hulst met bessen. 

ITALIË 
iiio'i3. Serie 'Artistiek en 
Cultureel Erfgoed', 100e 
geboortedag beelhouwer 
EmilioGreco (19131955). 
€ 0.70. Beeldhouwwerk 'Vit
toriaOlympica'. 
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20io'i3. Kerst. 
€ 0.70, 0.85. Resp. schilderij 
'jozef met Kind' van Guido 
Reni (15751642), envelop met 
brief en pen met kerstversie
ringen. 

lERSEY 
i5io'i3. Racelegende Nigel 
Mansell (1953). 
45, 55,60,68, 80,88p. For
mule1 coureur en inwoner 
van Jersey m verschillende 
racewagens en circuits. Ook 
velletje met de zegels. 

KROATIË 
3io'i3. Gasnetwerk in 
Zagreb 150 laar. 
7.60 kn. Gaslantaarn. 

iiio'i3. Boerenrevolutie 
440 jaar geleden. 
Blok 11.kn. Standbeeld. 
i5io'i3. Gebroeders Seljan. 
7.60 kn. Portretten van 
ontdekkingsreizigers Mirko 
(i87ica.i9i3) en Stevo Seljan 
(18751936) met landkaart. 
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LETLAND 
5io'i3. Lets Volksfront 25 
jaar. 
35 Lvl. (€ 0.50). Beeldmerk. 
22io'i3. Boekdrukkunst in 
Letland 425 jaar. 
60 Lvl. (€ 0.85). Drukpers en 
boeken. 

LIECHTENSTEIN 
iiii'i3. Stadspaleis Liech
tenstein in Wenen. 
Velletje met 1., 1.40,3.60 F. 
Bloemdecoraties op zijde
behang. 

iiii'i3. Chinees Nieuwjaar, 
laar van het Paard"*. 
1.90 F. Paard. 

LITOUWEN 
5io'i3. Penvrienden. 
2.45 Lt. Kindertekening met 
boom, kerktoren, olifant, 
briefkaart. 

MACEDONIË 
i6io'i3. Paddestoelen. 
10, 20, 50,100 den. (samen
hangend). Resp. Boletus 
satanas, Myriostoma coli
forme, Caloscypha fulgens, 
Terana caerulea. 
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MAN 
i5io'i3. Kerst. 
40, 42, 73 p., il.08,1.19,1.78. 
Afbeeldingen van eerder 
uitgegeven kerstzegels 
resp. kind bij brievenbus 
(1990), Drie Koningen (1991), 
glasinloodraam (2005), 
roodborstje (Erithacus 
rubecula) (1988), kerk (1995), 
kerstboom (2006). 

MOLDAVIË 
i2io'i3. Openbaar vervoer. 
'•. 175,3. L. Resp. Bus, trol
leybus, tram. 

iiii'i3. Kerst. 
0.85,1., 1.40,1.90 F. Aqua
rellen met resp. engel Ga
briel en Maria, geboorte van 
Christus met engel en ster, 
engel met herders en kudde, 
de Drie Koningen. 
ii>i'i3. Olympische Winter
spelen 2014 in Sotsji. 
2.60 F. Schilderij met gema
len steen uit Sotsji. 

MONACO 
30io'i3. Kerst. 
€ 0.63. Schilderij 'De geboor
te' van Guéorgiu Chichkine 
(1948). 

OEKRAÏNE 
9io'i3. Geschiedenis van 
nationale communicatie. 
2. Hr. Bode op paard. 

z.ou< 
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i4io'i3. Herfst. 
Velletje met 2., 2., 2.50, 
3.30 Hr. Resp. boom (Sorbus 
aucuparia) en vogel (Bomby
cilla garrulus), watermeloen 
(Citrullus lanatus), dahlia, 
paddestoel (Boletus edulis). 

22io'i3. Frankeerzegel, 
boom. 
G. Peer (Pyrus communis). 

OOSTENRIJK 
4ii'i3. Serie 'Hedendaagse 
Kunst'. 
€ 1.45. 'E.V.A.' van Franz Graf 
(1954)

FRANZ GRAF 

ÖSTERREICH 145 1 

4ii'i3. Kerst. 
€0.62, 0.62, 0.70,0.70. 
Resp. portret Franz Xaver 
Gruber (17871863) onder
wijzer en componist van 
'Stille Nacht, Heilige Nacht' 
met kapel in Oberndorf, 
'Madonna met Kind' van 
altaar St. Michelskerk in 
Lungau, schilderij 'Geboorte 
van Christus' van loos van 
Cleve (14851540), abdij van 
St. GeorgenbergFiecht. 

PORTUGAL 
i69'i3. Kunst van loana 
Vasconcelos (1971). 
€ 0.50,0.80. Resp. Rood 
hart, schoen. 
239'i3. Bijenteelt. 
€ 0.36, 0.50, 0.80, 0.70; blok 
€ 1.70; blok € 1.90. Resp. im
ker en bijenkast, bijen, bijen, 
bij en bloem, bijen en bloem, 
imkeren honing. 

279'i3. Orde van Malta 
900 jaar. 
€0.36,0.70, 0.80,1.; 
blok € 1.95. Grootmeesters 
resp. Alfonso van Portugal 
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(1135-1207), LUIS Mendes de 
Vasconcelos (1542-1623), 
António Manoel de Vilhena 
(1663-1736), Manuel Pinto da 
Fonseca (1681-1773); deel van 
kruisvaarderschip met vlag. 

ii-io-'i3. Regio laroslavl. 
Blok 50.- r. Beer met bijl. Op 
rand landkaart. 
i9-io-'i3. Slag bij Leipzig 
200 jaar geleden. 
Blok 50.- r. Gevechtscène met 
paarden. 

9-io-'i3. Schoolpost, kinder
tekeningen. 
N2og, E2og, l2og. Resp. 
kind en auto, vrachtwagen, 
brievenbus en postbesteller 
op motor. 
9-io-'i3. Kerst, 
N2og, € 0.50, 0.60, 0.70, 
0.80,1.70. Verschillende 
kerstvoorwerpen van kera
miek met Maria en lozef met 
Jezus en de Drie Koningen. 

ROEMENIË 
4-io-'i3. Astra Museum 
(Sibiu) voor traditionele 
volksbeschaving 50 jaar. 
14.50 L. Watermolen uit 1848. 

io-io-'i3. Carol I-moskee in 
Constanta 100 jaar. Geza
menlijke uitgifte met Turkije. 
Blok 8.10 L. Moskee. 

25-io-'i3. Roemeense fauna. 
3.30, 4.30, 4.50,9.10 L. Resp. 
Alpenmarmot (Marmota mar-
mota), drieteenspecht (Picoi-
destridactvlus), Euraziatische 
lynx (Lvnx lynx), Europese 
bizon (Bison bonasus). 

RUSLAND 
7-9-'i3. Olympische Winter
spelen 2014 in Sotsji. 
Blok 50.- r. Beeldmerk. Op 
rand landkaart. 

9-io-'i3.100e geboortedag 
C. B. Michalkov (1913-2009). 
15.- r. Portret schrijver 
tekst volksliederen van 
Sovjet-Unie en Rusland met 
eremedaille. 

SLOWAKIJE 
ii-io-'i3. Mineralen. 
€ 0.60, 0.60. Opaal, kwarts. 

:SLOVENSKO 

4-ii-'i3. Kerst. 
€0.45. Kindertekening: 
kerstboom, huizen, kerk. 

SPANJE 
3-io-'i3. Upaep*, strijd tegen 
discriminatie. 
€0.37. Mensen. 
5-ro-'i3. Staatsloterijen en 
weddenschappen 250 jaar. 
Hand met balletje. 

8-io-'i3. Paddestoelen. 
Driemaal € 0.37. (samenhan
gend). Agaricus xanthoder-
mus, Amanita pantherina, 
Marasmius oreades. 
9-io-'i3. Bruggen. 
Blok € 3.10; blok € 3.10. Resp. 
Puente de Frias, Puente de 
Toledo. 
i4-io-'i3. Nationale jeugd-
postzegeltentoonstelling 
juvenia in Alicante. 
€ 0.75. Kinderen met 
vergrootglas en postzegelal
bum, bomen en rots aan zee. 

TSJECHIË 
i6-io-'i3. Tsjechische bijbel 
400 jaar. 
17.-Kc. Engel. 

i6-io-'i3.100e geboortedag 
Otto Wichterle (1913-1998) 
21-.- Kc. Portret chemicus en 
uitvinder zachte contact
lenzen. 

IJSLAND 
3i-io-'i3. Morgunblaöiö 100 
jaar. 
50 grömm Innanlands. Voor
pagina dagblad. 

# ' 

3i-io-'i3. Kerst. 
Bsoq Innanlands, 50g In-
nanfands, 50g Evrópa. Glas-
lood-ramen van Hallgrims-
kerk in Reykjavik. 
3i-io-'i3. IJslandse kunst, V. 
8500 Innanlands, 5000. In
nanlands, 250C( Til Evropu, 
250g Utan Evropu. Schilde
rijen van resp. Eggert Laxdal 
(1897-1951): rotsen, Finnur 
lónsson (1892-1993): hoog
land met dierenbeenderen, 
Guomundur Emarsson (1895-
1963): geisers en vulkanen, 
Sveinn JDÓrarinsson (1899-
1977): berg Herdubreid. 

ZWEDEN 
27-9-'i3. Tafeltennis. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Volkrepubliek China. 
Velletje met tweemaal 6.-
kr. Chinese tafeltennisster, 
Zweedse speler Jan-Ove 
Waldner. 

ZWITSERLAND 
i4-ii- ' i3. Mattertal. 
Blok 200 c. Huizen in sneeuw. 
i4-ii- ' i3. Kerst. 
85,100,140,190 c. Resp. 
vos en kerstbal, hertje en 
lantaarn, uiten kerstbal, 
eekhoorn en lantaarn. 

i4-ii-'i3. Pro juventute. 
85*40,100+50,100*50 c. 
Kindergezichten met treinen 
resp. 'Rote Pfeile' RAe 2/4, 
'Krokodil'Ce 6/8, Ae 6/6. 
i4-ii-'i3. Zanger Polo Hofer 
(1945)-
100 c. Gitaar met vleugels. 

AUSTRALIË 
22-io-'f3.200 jaar Austra
lische munten, holey dollar 
and dump. 
60 c, $ 3.-. Resp. dollar, 15 c. 
munt. Ook velletje met de 
zegels. 

i4-ii-'i3. Dag van de Postze
gel, Aarau. 
Velletje met 85 c. (klokvorm). 
Klok. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
io-9-'i3. Regionale Afrika-
conferentie Interpol in Oran. 
38.- Dh. Wereldkaart, beeld
merk, vlag, gekalligrafeerde 
leeuwen figuren. 

ANGOLA 
io-4-'t3. Dag van Vrede en 
Verzoening. 
100, 200 Kzr. Vlag. 

ARUBA 
5-9-'i3. Schelpen. 
200, 200, 250, 275,275, 
300 c. Resp. Nerita ver
sicolor, Tonna maculosa, 
Cymatium caribbaeum, Oliva 
caribaeensis, Tellina radiata, 
Volutamusica. 

ASCENSION 
i8-ii-'i3. Kerst. 
45, 50,60 p., 11.-. (ook sa
menhangend). Resp. Grotto-
kerk, glas-in-loodraam met 
Madonna en Kind, kerk van 
St. Mary, glas-in-loodraam 
metst. Michael. 

i-ii-'i3. Kerst. 
55. 55, 55, 60, $1.70, 2.55. 
Resp. Maria met Jezus, 
kerstboom, pakje, kaart, 
kerstklok, herders. Ook vel
letje met 55c. en $2.55. 

BAHAMAS 
29-io-'i3. Bescherming en 
beheer zeeleven 
15,15.50,50, 65, 65,70, 70 c. 
(per waarde samenhangend 
mettussenveld). Resp. Beeld
merk, vis, duiker en schild
pad, schildpad, duiker en vis, 
vis, duiker en haai, haai. 

i9-ii-'i3. Kerst. 
15,25,50,65,70, 80 c. Resp. 
Marie en engel, Maria met 
Jozef en ezef, Maria en Jozef 
met herbergier, Maria met 
Jezus in kribbe, engel en 
herder met schapen, de Drie 
Koningen. 

CANADA 
i8-io-'i3. Hastings and 
Prince Edward regiment. 
P(63c.). Klaprozen, militai
ren met bewapening. 

1863-2013 

22-io-'i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
P. Hertog en hertogin van 
Cambridge met prins George 
van Cambridge. 
22-io-'i3. Kerst. 
63 c. Schilderij 'Heilige Anna 
met Jezus' van George de La 
Tour (1593-1652). 



22-io- ' i3 . Kerst. 
63 c , $ 1.10,1.85. Borduur
werken resp. hoorn met lint, 
hert, kerstboom. Ook velletje 
met de zegels. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i5-9-'i3. Oude Chinese 
schrijvers. 
Viermaal 1.20 y. (samenhan
gend). JiaYi, SimaXiangru, 
YangXiong, Ban Gu. 
i5-9-'i3. Tafeltennis. 
GezamenlijKe uitgifte met 
Zweden. 
1.20,1.20 y. Chinese speel
ster, Zweedse speler )an-Ove 
Waldner. 
29-9-'i3. Technologische 
ontwikkelingen. 
Velletje met viermaal 1.20 y. 
Ontmoeting ruimtevaart-
schip Shenzou en ruimte-
laboratoriumTiangong-1, 
Beidou satellietnavigatiesy
steem, vliegdekschip Liaong 
en straaljager, bemande 
mini-onderzeeër jiaolong. 
i i - io-' i3. Tiende Chinese 
kunstfestival in Shandong. 
1.20 y. Gedecoreerde vogel-
figuur. 

i5-io-'i3.100e geboor tedag 
revolutionair en politiek lei
der Xi Zhongxun 0913-2002). 
1.20,1.20 y. Soldaat, portret . 

CHRISTMASEILAND 
i-ii-'i3. Kerst. 
55 c , $ 1.80. Resp. kerstman 
op fregatvogel (Fregata and -
rewsi) met schildpad en krab, 
luchtballon met fregatvogel 
met krabben en witstaart-
keerkringvogel (Phaeton 
lepturus fulvus). Ook velletje 
met dezegels. 

EGYPTE 
23-7-' '3- 23 lulirevolutie 61 
jaar geleden. 
Ef 3.-. Leiders, beeldmerk met 
landkaart, schepen op rivier. 

FALKLANDEILANDEN 
2i-ii-'i3. Pinguïns. 
Zesmaal Airmail Postcard. 
Eudyptes chrysocome albino, 
Pygoscelis papua, Sphenis-
cusmagellanicus, Eudyptes 
chrysocome, Aptenodytes 
patagonicus, Eudyptes chry-
solophus. Ook velletje met 
dezegels. 

iwpwäj 

FILIPPDNEN 
i4- io- ' i3 . Visserij- en mari
tieme onderzoekorganisatie 
50 jaar. 
Driemaal 10.- P. (samenhan
gend); blok 40.- P. Resp. 
schildpad (Chelonia mydas), 
dwerg goby (Pandaka pyg-
maea), walvishaai (Rhinco-
don typus); dwerg gobv. 

GAMBIA 
4-2-'i3. Wereld Radio Dag. 
Velletje met viermaal 35.-
D.; blok 110.- D. Resp. vier 
verschillende radio s, antieke 
radio. 
3-4-'i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926)60 jaar 
geleden. 
Twee velletjes met elk 
viermaal 35.- D.; blok 110 D.-; 
blok 110.- D. Verschillende 
afbeeldingen van Britse 
vorstin. 
3-4- ' i3 . Luchtvaartiubilea. 
Twee velletje met elk viermaal 
35.- D.; blok 110.- D.; blok 110.-
D. Resp. eerste vlucht vlieg-
boot Boeing 314 Clipper 75 jaar 
geleden, driemaal vliegboot 
en piloot; recordvlucht rond 
de wereld van Howard Hughes 
75 jaar geleden met tweemaal 
foto Hughes, Hughes m auto 
tijdens huldiging, vliegtuig 
Lockheed Model 14 Super 
Electra; vliegboot Clipper op 
water, mensen rond Hughes' 
vliegtuig. 
4 -4 - ' i 3 . Historische kunst. 
Twee velletje met elk drie
maal 45.- D.; blok 110.- D.; 
blok 110.- D. Resp. grotteke
ning bij lascaux (Frankrijk): 
oeros, paarden, paard en 
hert; Griekse kunst: Heracles 
en Athena, Venus van Milo, 
Panathenaic-amfoor met 
hardlopers; Egyptische 
monolieten bij Nabta; borst
beeld van Nefertiti. 
29-4-'i3. Afrikaanse bijen. 
Velletje met viermaal 35.-
D.; blok 110.- D. Resp. Apis 
mellifera, Apis mellifera 
intermissa, Apis mellifera 
scutellata, Apis mellifera 
sahariensis; Apis mellifera 
sahariensis. 

29-4-'i3. Paus Benedictus 
XVI (1927). 
Twee velletje met elk vier
maal 35.- D.; blok 110.-D.; 
blok 110.- D. Verschillende 
afbeeldingen van paus. 
7-5-'i3. Afrikaanse bloemen. 
Twee velletje met elk vier
maal 35.- D.; blok 110.-D.; 
blok 110.- D. Resp. Faurea 
rochetiana, Protea nitida, 
Gerbera jamesonii, Faurea 
delevoyi; Protea scoly-
mocepnala, Protea caffra, 
Saintpaulia, Protea cynaroi-
des; Anisodontea capensis; 
Welwitschiamirabilis. 

3-6-'i3. Margaret Thatcher 
(1925-2013). 
Velletje met viermaal 35.- D.; 
blok 110.-D. Verschillende 
afbeeldingen van Britse oud-
premier. 

GHANA 
i-i-' i3. Landbouwtentoon-
stellingin Hanguguan 
(China). 
Blok 10.-Ghc. Gouden 
standbeeld, gebouwen in 
pagodebouwstijl. 

24-6-'i3. Margaret Thatcher 
(1925-2013). 
Velletje met viermaal 
Ghc 2.25; blok 7 Ghc. Britse 
oud-premier met resp. Henry 
Kissinger, Ronald Reagan, 
Deng Xiaoping, Michail Gor-
batsiov; portret Thatcher. 
7-7-13. Afrikaanse reptielen. 
Twee velletje met elk vier
maal Ghc. 2.25; blok 7 Ghc; 
blok 7 Ghc. Resp. Varanus 
griseus, Crocodylusniloticus, 
Crocodylus cataphractus, 
Agama aculeata; Trachylepis 
striata, Agama mwanzae, 
Agama agama, Varanus al-
bigularis; Najamossambica; 
Phelsuma flavigularis. 

7-7-'i3. Kunstgeschiedenis. 
Twee velletje met elk drie
maal Ghc. 2.75; blok 7.- Ghc; 
blok 7.- Ghc. Resp. Gotische 
kunst: 'Beata Umilta brengt 
stenen naar het kloos
ter' van Pietro Lorenzetti 
(ca.1280-1348), 'Portret van 
prinses van het Huis Este' van 
Pisanello (ca.1395-03.1455), 
altaarstuk uit Cambridge van 
Simone Martini; Byzantijnse 
kunst: schilderij van Acathius 
van Melitene, Mary en lezus 
tijdens presentie in de tem
pel, keizer Basil II; Romaanse 
Kunst van Meester Hugo uit 
bijbel van abdij in Bury St. 
Edmunds (12e eeuw); pagina 
uit Lindisfarne Gospels (8e 
eeuw). 
i9-7-'i3. Paus Benedictus XVI 
(1927)-
Twee velletje met elk vier
maal Ghc. 2.25; blok 7.- Ghc; 
blok 7.- Ghc. Verschillende 
afbeeldingen van paus. 

GRENADA 
3-i-'i3. Kerst. 
$i .- , i . - , 2.-, 2.-, 5.-,5.-. 
Schilderijen van Fra Ange-
lico (ca.1395-1455) resp. 'De 
aankondiging' , 'Aartsengel 
Gabriel ' , 'Maagd Maria', De 
maagd ' , 'Maagd met Kind', 
'Aanbidding door de Drie 
Koningen'. 
3-i-'i3. Schelpen. 
Velletje met driemaal $ 3.50; 
velletje met viermaal $3.50; 
velletje met tweemaal $ 4.50; 
blok $ 9.-. Resp. Coralliophila 

abbreviata, Mactronella ala-
ta, Niso aeglees; Calliostoma 
adspersum, Strombus alatus. 
Conus jaspideus; Nuculana 
acuta. Pita albidus; Turritella 
acropora. 

3-i-'i3. Voltooiing Michelan
gelo's beschildering Sixtijnse 
kapel 500 jaar geleden. 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
blok $ 8.-. Resp. detail van 
'Schepping van Adam', 
'Schepping van Adam' met 
detail van God, 'Zondvloed'; 
'Zondeval van Adam en Eva'; 
'Offer van Noach'. 
3-i-'i3. Pilote Amelia Earhart 
(i897-'937). 
Velletje met zesmaal $ 2.25; 
blok $9.- . Resp. verschil
lende portretten; Earhart en 
vliegtuigpropeller. 
3-1-13. Prinses Diana (1961-
'997). 
Twee velletjes met elk vier
maal $ 3.50. Verschillende 
portretten. 
3-i-'i3. Vlinders. 
Velletje met viermaal 3.50; 
blok $ 9.-. resp. Heliconius 
mimicry, lunonia evarete, 
Heliconius erato petiveranus, 
Agraulis vanillae; Anartia 
jathrophae. 

3-i-'i3. Elvis Presley (1935-
1977). 
Vijf blokken elk $ 9.-. Portret
ten van Amerikaanse zanger 
en filmacteur. 

HONGKONG 
i5-io-' i3. Kunst van gehan
dicapte artiesten. 
$1.70,2.90,3.70, 5.-(met 
waardeaanduiding in braille). 
Resp. 'Dankbetuiging' van 
Chan Tung Mui, 'Altijd naast 
je' van Cheng Kai Man, 'De 
levenskracht van Hongkong' 
van Ko Nam, 'Hoe gaat het 
met je' van Liu Tung Mui. Ook 
velletje met dezegels. 

INDIA 
30-9-' i3. Babajoomdev 
5.- R. Portret spiritueel leider 
en sociale hervormer. 
i2-io-'i3. Dag van de Filatelie. 
Blok 20.-R. Portretten 
politicus Mahatma Gandhi 
(1869-1948) zegel-op-zegel 
12 a. Yvert 5 (1948) en 75 p . 
Yvert 281 (1969). 

22-io-'i3. Bhakra-dam 50 
jaar. 
5.- R. Dam in rivier Sutlej bij 
Nangal. 
24-io-' i3. Ruchi Ram Sahni 
(1863-1948). 
5.- R. Portret vrijheidsstrijder 
en wetenschapper. 

ISRAËL 
3-i2-'i3.100 jaar Israëlische 
luchtvaart. 
Driemaal NIS 3.10. Bleriot XI 
(1913), Fouga Magister (i960). 
Heron I (1994). 
3-i2-'i3. Internationaal jaar 
van de Kristallografie, Dag 
van de Filatelie. 
NIS 10.-. Verschillende 
kristallen. 
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Wim 
3-i2-'i3. 'Feest van Feesten' 
in Haifa, vieringen van ha-
nukkah, kerst en ramadan. 
NIS 3.10. Kandelaar, lantaarn, 
kerstboom. 
3-i2-'i3. Graf van Rachel. 
NIS 5.-. Graftombe en gezicht 
van Rachel. 
3-i2-'i3.65 jaar diplomatieke 
betrekkingen met Uruguay. 
NIS 2.-. Schilderij 'De aankon
diging van Sarah' van lose 
Gurvich (1927-1974). 

"Ihe Annundatlon of Sarah', José Gurvkfa 

3-i2-'i3. 200e geboor tedag 
Guiseppe Verdi (1813-1901). 
NIS 3.90. Portret componist, 
paard en strijdwagen met 
Abigaille met pijl en boog uit 
opera Nabucco. 

KAAPVERDIË 
2011. Harten. 
20.-, 40.-, 60.-, 100.-e. 
Harten met resp. elektrocar-
diogramgolven en moeder 
met kind, stethoscoop, gezin 
en elektrocardiogramgolven, 
slagaders. 
2011. Zeeslakken. 
5.-, 10.-, 2-.-, 40.-, 60.-e. 
Resp. Flabelinaarveleoi, 
Flabelina bulbosa, Aplysia 
dachtylometa, Pleuro-
brancnus garciagomezis, 
Hypselodoris sp. 
2011. Flora en fauna van be
schermd natuurgebied Cha 
das Caldeiras. 
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5., 10., 20., 40., 60., 
100.e., blok 150 e. Resp. 
grijskopijsvogel (Hal
cyon leucocephala), toorts 
(Verbascum cystollthicum), 
Kaapverdische rietzanger 
(Acrocephalus brevipennis), 
plant (Echium vulcanorum), 
stormvogel (Pterodoma 
feae), Kaapverdische steen
raket (Erysimum cabover
deanum); grijskopijsvogel en 
Kaapverdische rietzanger. 
2012. Baltazar Lopez da Silva 
(19071989)

100. e. Portret schrijver. 
2012. Historische gebruiks
voorwerpen. 
Viermaal 60. e. Oliebrander, 
olielamp, waskom, kolen
strijkzijzer. 
2012. Emigratie. 
30., 50., 60., 100. e. Resp. 
kompasroos en wuivende 
man, man schrijft envelop, 
cacaoplukker, man met kof
fer en wereldkaart. 

OJ: 

2012. Componisten en musici. 
10., 20., 30., 40., 50., 
60. e. Resp. Ano Nobu (1933
2004), lldo Lobo (19532004), 
Renato Cardoso (19511989), 
Manuel d'Novas (19382009), 
Code di Dona (19402010), 
Orlando Pantera (19672001). 
2012. Nationaal voetbalteam 
'Blauwe haaien'. 
40., 60. e; blok 100. e. 
Resp. beeldmerk, shirt; 
beeldmerk. 
2012. Flora en fauna van 
beschermd natuurgebied 
Santo Antao. 
10., 20., 30., 40., 50., 
60. e.; blok 100. e. Resp. 
Kaapverdische buizerd (Bu
teo bannermani), Kaapverdi
sche stormvogel (Pterodroma 
feae), boom (Sideroxylon 
marginata), plant (Carex 
antolensis), hagedis (Taren
tola caboverdiana cabover
diana), papaver (Papaver 
gorgoneum); vogels boven 
natuurpark Coza. 

KAZACHSTAN 
4io'i3. Bloemen. 
Velletjemet 60,60,100, 
1001. Resp. Tulipabehmi
ana, Tulipa ostrowskiana. 
Papaver pavonium. Papaver 
tianschanicum. 
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KIRGIZIË 
i78'i3. Communicatie. 
36.s. (ook ongetand). 
Vliegtuig, stoomlocomotief, 
parabolische antenne, brief, 
computer, 
i39'i3. Ontmoeting staats
hoofden Shanghai Coopera
tion Organization. 
Velletje met 12., 17., 20., 
23., 30., 35. s. (ook onge
tand). Staatsemblemen van 
resp. Kazakstan, Kirgizië, 
China, Rusland, Tadzjikistan, 
Oezbekistan. 

KOREA ZUID 
i7io'i3. Cyberspaceconfe
rentie in Seoul. 
300 w. Beeldscherm, hand 
met muis, gekleurde stippen. 
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LIBERIA 
8i'i3. Bloemen. 
Velletje met zesmaal $ 70; 
blok $ 280. Resp. Nymphaea 
lotus. Papaver somnife
rum, Protea repens, Liparia 
splendens, Tulipa florenskyi, 
Gladiolus carmineus; Zante
deschiaaethiopica. 
8i'i3. Wereld Radio Dag. 
Velletje met viermaal $ 90; 
blok $ 250. Resp. repor
tage neerstorten lucht
schip Hindenburg (1937), 
radiotoespraak Sir Winston 
Churchill (1940), John F. Ken
nedy tijdens toespraak over 
Cubacrisis (1962), toespraak 
Dr. Martin Luther King (1963); 
radiouitzending van 'The 
war on words' van Orson 
Welles (1938). 
8i'i3. Voorvechters Ameri
kaanse burgerrechten. 
Twee velletjes met elk vier
maal $ 85; blok $ 280; blok 
$ 280. Resp. Harriet Tubman 
(18201913), Frederick Doug
las (18181895). lohn Brown 
(18001859), Martha Coffm 
Wright (18061875); David 
Hunter (18021886), Abraham 
Lincoln (18091865), Susan B. 
Anthony (18201906) Harriet 
Tubman; Tubman met belo
ningsbrief voor aanbrengen 
van slaven; Tubman met 
dochter en echtgenoot. 
8i'i3. Afrikaanse wilde 
dieren. 
Velletje met zesmaal $ 70; 
velletje met driemaal $ 100; 
blok $ 280. Resp. Acinonyx 
jubatus, Aepvceros melam
pus, Diceros ibicornis, Equus 
grevyi, Panthera leo, Pha
cochoerus africanus; Giraffa 
camelopardalis, Loxodonta 
africana, Connochaetes 
taurinus; Panthera pardus 
pardus. 

L I H H K I A 

44'i3. Kunstgeschiedenis, 
schilderijen. 
Velletje met vijfmaal $ 75; 
velletje met driemaal $ 100; 
velletje met driemaal $ 100; 
blok $ 280. Resp. werken van 
Frans Francken (ca.1542
1616) met vis, zeepaardje, 
religieuze afbeelding, 
schelpen en boek, schelpen 
en kom; 'Meisje met de 
parel' van lohannes Vermeer 
(16321675), 'Commandant 
wordt bewapend voor 
de strijd' van Peter Paul 
Rubens (15771640), 'David 
met het hoofd van Goliath' 
van Caravaggio (15711610); 
'Stilleven met bloemen' van 
Raphael Ruysch (16641750), 
'Maddaklen penitente' van 
Artemesia Gentileschi (1593
1652), 'Fruitverkoopster' van 
Louise Moillon (16101696); 
'Liefdeslied' van )eanAntoi
ne Watteau (16841721). 
294'i3. Paus Benedictus 
XVI (1927). 
Twee velletjes met elk 
viermaal $ 85; blok $ 280; 
blok $ 280. Verschillende 
afbeeldingen van paus. 
i6'i3. Margaret Thatcher 
(19252013). 
Velletje met viermaal $ 85; 
blok S 280. Verschillende af
beeldingen van oudpremier 
GrootBrittannië. 
266'i3. Medicinale planten. 
Velletje met zesmaal $ 70; 
blok $ 280. Resp. Acacia cate
chu, Agathosma befulina, 
Caralluma fimbriata. Com
miphora myrrha, Vitellaria 
paradoxa; Aloe vera. 
307'i3. Vogels. 
Twee velletjes met elk 
viermaal $ 85; tweemaal blok 
i 280. Resp. Ardea alba. Ara 
chloroptera, Plataleaajaja, 
Cygnus oior; Branta leucop
sis, Pelecanusoccidentalis, 
Numenius americanus. Gyps 
fulvus; Pavo christatus; Bale
arica pavonma. 

UBIE 
z4i2'i2. Onafhankelijkheid 
61 jaar. 
500,1.000 Dh. Beeldmerk 
met 61, halve maan en ster 
met resp. vlag, olijfboom. 
i72')3. Oprichting Libisch 
leger. 
500 Dh. Monument, land
kaart, vlag. 
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i72'i3. Revolutie 2 jaar 
geleden. 
250, 500,1.000 Dh (samen
hangend). Vlinders, vlag, 
vogel. 
24'i3. Internationale Beurs 
van Tripoli, sierraden. 
Velletje met zesmaal 500 Dh. 
Ketting met hangers, beeld
merk beurs, driehoekige 
hanger, halfronde hanger, 
speld, oorbellen 

MACAU 
9io'f3. Straten van Macau, II. 
2., 2.50, 3.50, 4. ptcs.; blok 
12. ptcs. Resp. Av. de Albeida 
Ribero, Calfada dos Quarteis, 
Calf ada do Teatro, Beco do 
Lilau; Calfada da Igreja de S. 
Lézaro. 

RUAS OE MACAU II 

2iio'i3. Kerst. 
3.50, 5. ptcs.; blok 12. ptcs. 
Kerk met resp. engel, engel. 
Madonna met Kind. 

MALEISIË 
238'i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Bangkok, geboorte Britse 
koninklijke baby. 
Velletje met tweemaal 
RM 2.50. Zegelopzegel 
IOC. Malaya Selangor Yvert 
nr.66(1953), hertogen 
hertogin van Cambridge. 
Vergelijkbaar velletje eerder 
uitgegeven in 2012, nu met 
kinderwagen op rand. 
22io'i3. Mogelijkheden 
van gehandicapte kinderen. 
Driemaal 60 sen. Kinderte
keningen: vlag en kinde
ren, kinderhoofden met 
gebarentaal en muzieknoten, 
kinderhoofd met landkaart 
en muzieknoten. 

MAROKKO 
'38'i3. Tiende Nationale 
Dag van Marokkanen in het 
Buitenland. 
8.40 Dh. Man en vrouw, 
wereldkaart. 

208'i3. Revolutie van ko
ning en volk 60 jaar geleden. 
3.50 Dh. Landkaart en men
senmenigte. 
2i8'i3. Koning Mohammed 
VI 50 jaar. 
Velletje met tweemaal 
8.40 Dh. (op zijdepapier). 
Portretten. 

MARSHALLEILANDEN 
9"9"''3 Tweede Wereldoor
log 70 jaar geleden. 
Vel met tienmaal 46 c. 
Overwinning dreiging 
onderzeeboten, verzorging 
slachtoffers, invasie in Sicilië 
met landkaart, bombarde
ment Ploestiraffmaderijen 
met B24 bommenwerper, 
soldaat schrijft brief, geal
lieerde landing in Salerno 
met vlag, ondersteuning 
met obligaties en zegels, 
komische soldatenfiguren 
Willie en )oe. Gold Star als 
herdenking gevallenen met 
vlag, marinelanding op atol 
Tarawa. 
279'i3. Lokale kinderspel
letjes. 
Viermaal 46 c. (samenhan
gend). Etobobo, Lejonjon, 
Lodidean, Didmakol. Alle 
zegels met landkaart. 
299'i3. Herstart Discovery
programma 25 jaar geleden. 
Velletje met zesmaal 46 c. 
Verschillende afbeeldingen 
van ruimteveer Discovery. 
3io'i3. Vogels. 
Vel met tienmaal 46 c. Gua
ruba guarouba, Lophochroa 
leadbeateri,Sialiasialis, 
Otus gurneyi, Rhynchop
sittapachyrhyncha, Goura 
cristata, Faico sparverius, 
Zosterops albogularis, Ama
zona versicolor, Gymnogyps 
californianus. 
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i4io'i3. Vliegtuigen uit 
Tweede Wereldoorlog. 
Vel met vijfentwintigmaal 
46 c. Corsair, Commando, Zero, 
Superfortress, Bf 109, | u 88, 
P38 Lightning, A236 Invader, 
B17 Flying Fortress, P51 Mus
tang, 112, P40 Warhawk, 
C47 Skytram, B24 Liberator, 
Spitfire, B25 Mitchell, PBY Ca
talina, ß26 Marauder, TBMiC 
Avenger, Lancaster, Yak, F6F 
Hellecat, C54 Skymaster, 
Pß4Y2 Privateer, P47 Thun
derbolt. 

3iio'f3. Kerst. 
Zesmaal 46 c. De Aankondi
ging, Reis naar Bethlehem, 
Heiige Familie, engelen en 
herders, de Drie Koningen, 
geboorte van lezus. 

MEXICO 
209'i3. Industriële Kamers 
95 jaar. 
$ 7.. Tandwielen, mensen. 



25"9"''3 Universiteit van 
NuevaLeónSojaar. 
Velletje met zesmaal $ 7.. 
Verschillende kunstwerken 
van universiteitsgebouwen. 
9io'i3. Wereld Post Dag. 
$13.50. Brief, landkaart, 
vogelfiguren. 
iiio'i3.60 jaar vrouwen
kiesrecht. 
$ 7. Vrouwen met stembussen. 

If.1̂ ^ 
MONGOLIË 
i6io'i3. Bat Khaan. 
Blok 1.000 T. Mongools leider 
en stichter van de Blauwe 
Horde. 

NIEUWZEELAND 
iii'i3. 'The hobbit' van ).R. 
Tolkien (18921973), deel twee 
'The desolation of Smaug'. 
70 c, $ 1.40,1.90, 2.40, 2.40, 
2.90. Resp. Resp. Thorin 
Oakenhield, Gandalf, Tauriel, 
Bilbo Baggins, Legolas Green
leaf. Bard the Bowman. Ook 
velletje met de zegels. 

PANAMA 
39'<o. Padvindersorganisa
tie 100 jaar. 
0.20 B. Padvindersgroep, 
beeldmerk. 
iiii'io. Verdrag Panamaka
naal 30 jaar. 
0.35 B. Kanaal met schip, 
portretten van oudleider 
van Panamese junta Omar 
Torrijos (19291981) en Ame
rikaans oudpremier Jimmy 
Carter (1924). 

PAPOEANIEUWGUINEA 
i57'i3 Ruimtevaart, 
eerste ruimtestation 15 jaar 
geleden. 
1.30,1.30, 6., 8.70 K.; velletje 
met 1.30,1.30,6., 8.70 K.; 
blok 10. K. Resp. ruimtesta
tion Saljoet 5, ruimtestation 
Skylab 6, ruimtelaborato
rium, ruimtestation Mir; 
ruimtestation Skylab 6, 
ruimtestation Sa(joet6, 
ruimteshuttle, ruimtestation 
Mir; lancering ruimtestation 
15 jaar geleden. 
98'i3. Gevlochten manden. 
1.30,1.30,6., 8.70 K.; velletje 
met 1.30,1.30,6., 8.70 K.; 
blok 10. K. Manden uit 
provincies resp. East New 
Britain, Milne Bay, Milne Bay, 
Southern Highlands; Sepik, 
Milne Bay, Gulf, Manus; New 
Guinea Islands. 

2i8'i3. Kokosnoten. 
4., 6., 8.70,12. K.; velletje 
met 1.30,1.30, 6., 8.70 K.; 
blok 10. K. Resp. Cocos nu
cifera, kokosnoten, gekapte 
noot, opengemaakt noot; 
gedroogde noot met blad, 
noten, opengemaakte noot, 
zaad; noten. 
ii9'i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
1.30,1.30,6., 8.70 K.; velletje 
met 1.30,1.30,6., 8.70 K.; 
blok 10. K. Verschillende 
afbeeldingen van hertog en 
hertogin van Cambridge met 
prins George. 

PERU 
i3'i3. 50 jaar diplomatieke 
betrekkingen met Australië, 
zoogdieren. 
Tweemaal 3.30 S. (samen
hangend). Luiaard (Folivora), 
koala (Phascolarctos cine
reus). 

i93'i3.50 jaar diplomatie
ke betrekkingen met India. 
Tweemaal 3.60 S. Machu Pic
chu, Taj Mahal. 
iii'i3. 50 jaar diplomatieke 
betrekkingen met Zuid
Korea. 
Tweemaal 2.50 S. (sa
menhangend). Seongsan 
llchulbongkrater, Machu 
Picchu. 
i36'i3. Luchtmacht 80 jaar. 
5.50 S. Vliegtuigen, jubile
umbeeldmerk. 

248'i3. Beelden. 
6. S. Menselijke figuren uit 
Ancashmuseumpark 
io9'i3. Prehistorische dieren. 
Tweemaal blok 10. S. Vogel 
(Inkayacu paracensis), rat 
(Canaanimys maquiensis). 
i39'i3. Bisdom Cusco 475 
jaar. 
4. S. Christus aan kruis. 
4io'i3. Natuurkundig His
torisch Museum 95 jaar. 
4. S. Ingang gebouw en 
beeldmerk met kolibrie. 
i<iio'i3. Arenden van Peru. 
Velletje met viermaal 3. S. 
Harpia harpyja, Morphus gui
anensis, Spitaetus ornatus, 
Oroaetus isidori. 

3iio'i3. Kolibries van Peru. 
Velletje met viermaal 5. S. 
Heliangelus regalis, Myrtis 
Fanny, Taphrolesbia grisei
ventris, Rnodopis vesper. 

PITCAIRNEILANDEN 
259'i3. Bekende Pitcair
ners, lil. 
$ 1.0,1.50,2.10,2.80 (samen
hangend met tussenveld). Ver
schillende afbeeldingen van 
Lily Alice Butler (18781969). 

POLYNESIË 
i7io'i3. Historische prauwen. 
75,100 F. Verschillende 
zeilschepen. 

SRI LANKA 
298'i3. Tissa Balasuriya 
(19242013) 
5. R. Portret priester en 
theoloog. 
iio'i3. Wereld Kinder Dag. 
Driemaal 5. R. (samenhan
gend). Doorlopend stripver
haal 'Deparapludief'. 

ST. MAARTEN 
io7'i3.200 jaar koninkrijk. 
Velletje met 100, 200,300, 
400,450, 550C.; velletje 
met 300, 550 c. Resp. koning 
Willem I, koning Willem II, 
Koning Willem III, koningin 
Wilhelmina, koningin Juliana, 
koningin Beatrix; koningin 
Maxima, koning Willem
Alexander. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i89'i3. Ziekenhuis. 
€0.53. Oude en nieuwe 
ziekenhuis met sculptuur. 
2io'i3. Frankeerzegels 
Marianne. 
€ 0.01,0.05,0.10,1., 2og 
Europe, 2og Lettre Prioritaire, 
2og Ecopli, 2og Monde, 50g 
Lettre Prioritaire. Verschillen
de kleuren met overdruk SPM. 
i8io'i3. Lionsclub Doyen 
60 jaar. 
50g. Lettre Archipel (€ 0.47). 
Beeldmerk. 

SURINAME 
i89'i3. LJpaep', strijd tegen 
discriminatie. 
Velletje met SR$ 13., 15., 
Resp. mensen met spandoek, 
handen voet. 
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23io'i3. Monumenten. 
Velletje met SR$ 7., 9., 11., 
13.. Resp. Mama Srananmo
nument, Statenmonument, 
Helstonemonument. Monu
ment voor de gevallenen. 

TAIWAN 
22io'i3. Groetzegels, reizen 
in Taiwan. 
Zesmaal NT$ 5., viermaal 
NT$ 12.. Resp. presidenti
eel paleis, Dr. Sun Yatsen 
Memorial Hall, Nationaal 
Paleismuseum, toren Taipei 
101, Chiang Kaishek Memo
rial Hall, landschap bij liufen, 
berg in wolken bij Alishan, 
Qingshuiklif, 'Koninginnen
hoofd'rots, Sun Moonmeer. 

THAILAND 
3io'i3. Thaise achternamen 
100 jaar. 
3. B. Document. 
7io'i3. Internationale Week 
van het Brievenschrijven. 
Velletje met viermaal 3. B. 
Kinderen en brieven. 
i2io'i3. Silpakorn Universi
teit 70 jaar. 
3., 3. B. Verschillende beel
den van Hindoegod Ganesha. 

i4io'i3. Dag van de Demo
cratie 40 jaar. 
5.B.Munt, standbeeld. 
8ii'i3.120e geboortedag 
Rama VII (18931941). 
3. B. Staatsiefoto zevenko
ning van Thailand. 

URUGUAY 
228'i3. Beeldhouwer Octa
vio Podeste (1929). 
$ 15. Werk 'Tabernaculo'. 
308'i3. Lente, insecten. 
Viermaal $ 15 (samenhan
gend). Diloboderus abderus, 
sprinkhaan, Scarabeus sp., 
Apismellifera. 
i59'i3. Internationale Dag 
van de Democratie. 
$ 45. Hoofden, springende 
mensen. 
i69'i3. CAIF, organisatie 
voor kind en gezin, 25 jaar. 
$ 15. Kind met vlieger, beeld
merk. 
2i9'i3. Andres Aguiar. 
Voormalige zwarte slaaf uit 
Uruguay en later volgeling 
van Garibaldi. 

269'i3. Cultureel erfgoed, 
tango. 
Driemaal $ 45 (samenhan
gend). Romeo Gaviolo met 
viool, Carlos Rolden met 
microfoon, bandoneon. 
26913. Susana Dalmas 
(19482012). 
$15. Portret historica en 
politica. 
279'i3. Organisatie van 
Chemie en Farmacie 125 jaar. 
$ 15. Beeldmerk, apothekers
flessen, vijzel. 
2io'i3. Montevideo, hoofd
stad van iberoamerikaanse 
cultuur. 
Viermaal $ 15 (samenhan
gend). Portretten van schrij
ver Eduardo Galeano (1940), 
zanger en componist Daniel 
Viglietti (1939), zanger en 
muzikant Ruben Rada (1943), 
ballerina Sara Nieto (1948). 

~'^' 

M'xss^sr" 

j^Sêfer"; 

VANUATU 
i89'i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
40, 60,100, 250 vt. Prins 
William met baby, hertog 
en hertogin van Cambridge 
met baby, Catherine en baby, 
prins George van Cambridge 
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NIEUWE 

VERENIGDE NATIES 
6ii'i3. Serie 'Munten en 
vlaggen lidstaten'. 
Drie velletje met elk achtmaal 
US$ 0.46, Zw.Fr. 0.85, € 0.70. 
Vlag en munt van resp. Mon
tenegro, Grenada, Palau, Ni
ger, Verenigde Staten, Gabon, 
St. Kitts & Nevis, Venezuela; 
Ivoorkust, Marsinalleilanden, 
Kenia, Antigua en Barbuda, 
Andorra, GuineeBissau, 
Tadzjikistan, Micronesië; 
Maleisië, Nigeria, Dominica, 
Tsjaad, Zambia, Togo, St. 
Vincent/Grenadinen, Syrië. 

ZAMBIA 
2012. Frankeerzegels, dieren 
in Zambia. 
Viermaal 1.000, tweemaal 
1.500, vijfmaal 2.500, 
viermaal 3.500, driemaal 
4.950 K. Resp. Anomalurops 
beecroftii, Syncerus kaffer, 
Kobus leche smithemani, 
Mellivora capensis, Diceros 
bicornis, Papio ursinus, Pa
raxerus lucifer, Panthera leo. 
Felis serval, Genetta genetta, 
Connochaetes taurinus, 
Paraxerus boehmi, Loxodonta 
africana, Lycaon pictus, 
Oreotragus oreotragus, Heli
osciurus sambianus, Panthera 

pardus, Crocuta crocuta. 
2013. Overdrukken. 
1.50 K. op 2.700 K., 1.50 K. op 
2.700 K., 1.50 K. op 2.700 K. 
4.95 K. op 4.950 K. op 2.700 
K., 5. K. op 5.000 K. op 
700 K., 10. K. op 10.000 K op 
2.250 K. Resp. beeldmerk VN 
en portret Dag Hammarskjö
Id (19051961) met landkaart, 
danser met schild, tvî eemaal 
aardwolf (Proteles cristatus), 
jubileumbeeldmerk VN en 
landkaart, hyena (Crocuta 
crocuta). 

2013. Overdruk, vogels. 
1.50 K. op 1.200 K., 2.50 K. 
op 2.500 K op A, 2.50 K. op 
2.500 K. op B. Resp. Merops 
pusillus, Vanellus armatus, 
Threskiornis aethiopicus. 
2013. Overdrukken, dieren in 
Zambia. 
Viermaal 1. op 1.000, twee
maal 1.50 op 1.500, vijfmaal 
2.50 op 2.500, viermaal 3.50 
op 3.500, driemaal 4.95 op 
4.950 K. Afbeeldingen zie 
2012. 
2013.200e geboortedag Da
vid Livingstone (18131873). 
Velletje met 25., 30., 
40., 50. K. Resp. portret 
ontdekkingsreiziger, driemaal 
landkaart (doorlopend beeld) 
met resp. neushoorn nijlpaard 

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

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 

en klipspringer, leeuw. 

Dr DAVID LIVIN^^Wi 
BlCENTENARV OF BIRTH IRH  2013 
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ZUIDGEORGIE EN 
ZUIDELIJKE SANDWICH
EILANDEN 
24f2'i3. Walvisvaarders
kerk in Grytviken 100 jaar. 
30, 50,65,75 p., t l . , 1.20. 
Resp. bouwvan kerk, kapi
tein CA. Larsen, kerkdienst, 
kerk, kerk en helikopter, kerk. 

2013. Overduk, David 
Livingstone. 
4.05 K. op 4.050 K. op 
2.700 K, Portret met brug en 
trein bij Victoria Falls. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
<75'i3 Graveren. 
Blok € 5.. Handen, land
kaart, pinguïn. Op rand ver
schillende pinguïnsoorten. 
i76'i3. Kunst op Kerguelen. 
Tweemaal blok € 1.. Object 
met onderzoeksraket Fusov 

van Laurent Ticxador, foto 
met compositie met balken 
van KlavdySluban. 

*) Gebruikte afkortingen: 
DOCG Denominazionedi 

Origine Controllata e 
Garantita 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espana y 
Portugal 

**) Chinees Nieuwjaar: Jaar 
van het Paard 3ii'i4 t/m 
i82'i5. 

ZOEKT U NEDERLAND OF OVERZEE? 

Dan stuur ik u graag mijn regelmatig verschijnende 
aanbiedingslijsten. Deze zijn interessant voor zowel de 

beginnende als de gevorderde verzamelaar 
(en ook voor de wederverkoper). 

Ik denk dat u verrast zult zijn over mijn systeem en 
de mogelijkheden. 

Betaling altijd na ontvangst en goedkeuring uwerzijds. 

Mag ik u eens mijn lijst zenden? 
W.M. Hoekstra, BI ij hamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten, 

tel. 0597430755  fax 0597431428  email: wmhoekstra@home.nl 

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 AimereHout 

774 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

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

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer: 

PC + Plaats: 

Telefoon: 
Banknummer; 

Ten name van: 

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 Aimere
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'. 

mailto:wmhoekstra@home.nl


voor meer informatie: www.nvph.nl 
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Samenstelling: 
leffreyGroeneveid, Purmerend. 
Reacties en tips: 
)effreygroeneveld@hetnet.nl 

WIE SCHRIJFT, DIE BLIJFT!? 

Toen ik eindjaren zeventig 
op de middelbare school 
zat, werd er nog flink 
literatuur gelezen, maar 
lang niet alles wat er op de 
leeslijst mocht, kon mij be
koren. Tot mijn favorieten 
behoorden indertijd Simon 
Carmiggelt en Godfried Bo
mans, die natuurlijk lekker 
weg lazen, maar ook Louis 
Couperus, wiens lange zin
nen vol bijvoeglijke naam
woorden ik probeerde te 
imiteren in de schoolkrant. 
Het waren andere tijden. 
Het toeval wil dat eerder 
dit jaar PostNL een vel
letje heeft uitgegeven met 
zegels waarop schrijvers 
worden geportretteerd 
(i). Onder hen zijn de drie 
die tot mijn favorieten 
behoorden. De schrijvers 
zijn niet zomaar willekeurig 
gekozen, maar worden dit 
jaar in meer of mindere 
mate herdacht vanwege 
een 'jubileum'. 2013 is het 
honderdste geboortejaar 
van Bomans en Carmiggelt 
en het 150ste van Couperus. 
Adriaan Roland Holst werd 
125 jaar geleden geboren en 
Gerrit Kouwenaar vierde dit 
jaar zijn tachtigste verjaar
dag. Nadat het jarenlang 
wel taboe leek bij de Neder
landse post om personen 
te eren met postzegels, lijkt 
men nu bezig te zijn met 
een inhaalslag. Eerder dit 

776 

jaar verscheen een postze
gelvelletje gewijd aan zes 
belangrijke vrouwen, onder 
wie de schrijfster Belle 
van Zuyien, en op een van 
de Grenzeloos Nederland 
velletjes werden vorig jaar 
de schrijvers Hella Haase en 
Tjalie Robinson geëerd (2). 
Het Grenzeloos Nederland 
velletje van dit jaar laat op 
twee zegels een boeken
plank zien met boeken van 
Belgische en Nederlandse 
schrijvers (3). De afgebeel
de ruggen zijn van boeken 
die door hun inhoud en 
soms ook door hun titel de 
relatie tussen België en Ne
derland benadrukken. Dat 
varieert van Brouwers in 
Brussel, een herdenkings
boek voor Jeroen Brouwers, 
'Les Hollandais sont la' 
van Jos Vandeloo tot 'Mijn 
Nederland' van Geert van 
Istendael, maar ook 'Max 
Havelaar' van Multatuli dat 
in Brussel werd geschre
ven en 'Villa des Roses' 
van Willem Elsschot dat in 
Rotterdam tot stand kwam. 
Prominent in beeld is ook 
een titel van de nog immer 
actieve Drs P, het pseudo
niem van Heinz Polzer. 

Schrijvers van de Lage 
Landen 
Simon Carmiggelt 
(19131987) was een van 
de populairste schrijvers 

van ons land. Dagelijks 
verschenen zijn columns 
onder het pseudoniem 
Kronkel in dagblad Het Pa
rool. De weemoedige toon 
van de verhalen, waarin de 
meest uitlopende personen 
figureerden, sprak velen 
aan. Carmiggelt was een 
uitstekend observeerder, 
die op een nuchtere toon 
en met een fijn gevoel 
voor humor het dagelijks 
leven beschreef. Carmig
gelts populariteit heeft er 
misschien toe bijgedragen 
dat niet iedereen het eens 
was met de toekenning van 
de P.C. Hooftprijs aan hem 
in 1974. Menigeen vond zijn 
verhalen geen literatuur en 
daar was die prijs toch voor 
bedoeld. Het beste werk 
van Carmiggelt heeft de 
tand des tijds doorstaan, 
zoals bleek uit een selectie 
uit zijn werk, die onlangs 
verscheen ter gelegen
heid van zijn honderdste 
geboortedag. Het is te 
hopen dat het zal leiden 
tot herwaardering van de 
schrijver en zijn verhalen, 
want al snel na Carmiggelts 
dood verdween vreemd 
genoeg ook de vraag naar 
zijn werk. 

Godfried Bomans (1913
1971) heeft nog steeds een 
vaste schare trouwe be
wonderaars, maar ook zijn 
werk is bij het grote publiek 
in de vergetelheid geraakt. 
In de jaren zestig was 
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CharksDickens 18121870 

"No one who can read, ever looks at a hook, even unopened on a shelf, like one who cannot." 

Bomans een graag geziene 
gast op radio en televisie 
vanwege zijn spitsvondig
heid en hilarische humor. 
Zijn aankondiging van 
Mariene Dietrich tijdens het 
'Grand Gala du Disque' be
hoort tot de klassiekers van 
de Nederlandse televisie. 
Zijn verhalenbundels, vol 
kolderverhalen, vlogen als 
broodjes over de toonbank. 
Toch had de schrijver ook 
een serieuze kant, die al in 
zijn Sprookjes te herkennen 
is en die in zijn latere leven 
steeds meer naar voren 
kwam. Tijdens een een
zaam verblijf op Rottumer
plaat, op verzoek van de 
VARA, bleef niets over van 
het imago van de 'Lolbroek 
des Vaderlands', terwijl het 
aanstormend talent Jan 
Wolkers er in zijn element 
bleek. Het plotselinge over
lijden van Bomans bracht 
een paar maanden later 
een schok teweeg. 
De rol van televisie bij het 
in ere houden van schrij
vers moet niet onderschat 
worden. Het is waar
schijnlijk aan series als 'De 
boeken der kleine zielen' 
en 'De stille kracht', dat de 
naam van Louis Couperus 
(18631923) nog steeds 
bekend is. Het is haast niet 
meer voor te stellen dat in 
een tijd dat er nog geen 
radio en televisie was, 
men feuilletons las zoals 
men tegenwoordig soaps 

volgt. Men keek uit naar 
de gebeurtenissen rondom 
bij voorbeeld ElineVere 
en toen Couperus haar liet 
doodgaan, was men echt 
geroerd alsof het een fami
lielid betrof. Het verfijnde 
en overdadige taalgebruik 
van de decadente schrijver 
doet tegenwoordig erg 
gedateerd aan, maar wie 
zich daaroverheen weet te 
zetten, betreedt een wereld 
waarvan het moeilijk is 
om je ervan los te maken. 
Misschien dat de onlangs 
verschenen Couperus 
biografie van Bas Heine en 
de bewerking van 'De stille 
kracht' voor het witte doek 
tot een Couperus revival 
zullen leiden. 

De dichter Adriaan Roland 
Holst (18881976) kreeg 
bij zijn leven de eretitel 
'Prins der Dichters', maar 
zijn werk wordt vandaag 
de dag nog nauwelijks 
gelezen. Zijn plechtstatige 
stijl maakt hem ontoe
gankelijk en ouderwets 
voor de moderne lezer. Het 
was daarom verrassend 
dat de Europese presi
dent Van Rompuy op zijn 
laatste dag als premier van 
België indruk maakte door 
Roland Holst te citeren. 
Een Kamerlid daagde hem 
uit met enkele strofes uit 
'De Ploeger', waarop Van 
Rompuy zonder naden
ken antwoordde met de 
eerste strofe uit datzelfde 
gedicht. Overigens is de 
postzegel met de afbeel
ding van Roland Holst ook 
voor verzamelaars van het 
thema Koninklijk Huis inte
ressant. Niet alleen was hij 
een huisvriend van prinses 
Beatrix en prins Claus, maar 
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tijdens alle rumoer rond 
hun voorgenomen huwelijk 
nam hij het nadrukkelijk 
voor de prinses op. In 1965 
dichtte hij onder andere; 
Eens straalt Uw vreugde 
door de tweedrachtswolk. 
Mij popelt reeds als ik Uw 
lach vertolk: 
Een lach van warme wil
lekeur. Zij blijve 
Levenslang een genees
kracht voor Uw volk! 
Roland Holst is ook de gees
telijk vader van de tekst op 
het Nationaal Monument 
op de Dam ter nagedachte
nis aan de slachtoffers van 
de Tweede Wereldoorlog. 
Een eer die hem waarschijn
lijk toekwam vanwege zijn 
openbaar protest toen hij 
moest toetreden tot de Kul
tuurkamer, een actie waar
mee hij zich niet geliefd 
maakte bij de bezetter en 
waardoor hij het raadzaam 
achtte onder te duiken. 
Gerrit Kouwenaar (1923) 
was in de jaren vijftig free
lance medewerker van Vrij 
Nederland en redacteur 
van Podium. Later schreef 
hij voor Het vrije volk en 
De gids. Kouwenaar wordt 
sinds de jaren vijftig tot de 
belangrijkste dichters uit 
het Nederlandse taalgebied 
gerekend. Hij debuteerde 
in 1953 met de bundel Ach
ter een woord. Kouwenaar 
wordt geroemd vanwege 
zijn authentieke taalge

bruik. Hij kreeg talrijke on
derscheidingen, waaronder 
de P.C. Hooftprijs (1971) en 
de 'Prijs der Nederlandse 
Letteren' (1989). In Komrij's 
Canon, waarin Gerrit 
Komrij honderd gedich
ten bespreekt "die ertoe 
doen", werd Kouwenaars 
'Men moet' opgenomen. 
Het is, om met Komrij te 
spreken, een van de meest 
aangrijpende gedichten uit 
de Nederlandse poëzie. 
Hella Haasse (19182011) 
beheerste als geen ander 
de gave om historische ge
beurtenissen nieuw leven 
in te blazen. Of het nu ging 
om personages uit de mid
deleeuwen of uit het Indië 
van de i9eeeuw, Haasse 
wist ze af te stoffen en 
glans te geven. Haar werk 
werd vertaald en gelezen 
in verschillende talen. Ze 
brak in 1947 door met haar 
roman Oeroeg over een 
onmogelijk vriendschap 
tussen een Nederlander 
en een Indonesiër. Aan het 
eind van haar leven mocht 
ze meemaken dat datzelfde 
boek gebruikt werd voor 
de campagne Nederland 
Leest. Haasse schreef niet 
alleen romans, maar ook 
cabaretteksten voor onder 
andere Wim Sonneveld, iets 
wat zij overigens met Simon 
Carmiggelt (Kroketten en 
de Spreekstalmeester) 
gemeen had. In 2007 werd 
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er een planetoïde naar haar 
vernoemd. Ter gelegen
heid van haar negentigste 
verjaardag werd een web
site gelanceerd, die onder 
ander inzicht geeft in haar 
persoonlijke archief (www, 
hellahaassemuseum.nll. 
Tjalie Robinson is het 
pseudoniem van Johannes 
Theodorus Boon (1911
1974). Hij genoot vooral 
bekendheid in de Indische 
gemeenschap, maar met 
de heruitgave van zijn 
verhalen in 2008 raakte 
ook een groter publiek 
bekend met zijn werk. Boon 
vestigde zich in 1955 in Ne
derland, waar hij onder zijn 
pseudoniem onder andere 
redacteur was van het blad 
voor de Indische Nederlan
der Tong Tong (later Moes
son). Hij stelde zich ten doel 
om de NederlandsIndische 
cultuur levend te houden. 
Op zijn initiatief kwam de 
Haagse Pasar Malam Besar 
tot stand, een jaarlijks 
evenement dat nog steeds 
vele bezoekers trekt ook al 
heet het tegenwoordig de 
Tong Tong Fair. 

Maatschappijkritiek 
Bomans was een groot 
bewonderaar van Charles 
Dickens (18121870). 
Tijdens de oorlog kwam 
Bomans op het idee om 
het werk van de Engelse 
schrijver in het Nederlands 
te laten vertalen. Zelf nam 
hij het op zich om een 
vertaling te maken van 
'The Pickwick Papers' en 
'Barneby Rudge'. Tussen 
1952 en 1954 verschenen 
32 pockets en het publiek 

smulde ervan, er werden 
ruim een miljoen boeken 
verkocht. De Britse Royal 
Mail gaf vorig jaar, bij de 
viering van de tweehon
derdste geboortedag van 
de schrijver, een serie 
zegels en een velletje uit. 
Dickens, die in zijn werken 
de armoede van de bevol
king in het Victoriaanse 
Engeland aan de kaak 
stelde, wordt nog steeds 
veel gelezen in het Engelse 
taalgebied. Zijn karakters 
lijken tijdloos en worden 
levend gehouden door de 
vele televisie en filmbe
werkingen van de boeken. 
De postzegels tonen een 
aantal van de bekendste 
figuren die Dickens 
gecreëerd heeft, zoals 
Mr Bumble uit Oliver Twist 
(4), Mr Pickwick uit 'The 
Pickwick Papers' (5) en 
Mr Micawber uit David 
Copperfield (6). In het 
velletje werden postze
gels opgenomen met de 
voor Dickens' boeken zo 
kenmerkende illustraties 
vol details. Het gaat om 
afbeeldingen uit Nicholas 
Nickleby, Bleak House, Little 
Dorit en A Tale of Two Cities 
(7). Net als Bomans wist 
Dickens uitstekend hoe hij 
om moest gaan met de me
dia van zijn tijd, waardoor 
hij een bekende persoon
lijkheid werd. Ook Dickens 
stierf op jonge leeftijd. In 
Nederland zijn er inmiddels 
moderne en sprankelende 
vertalingen verschenen van 
Oliver Twist, 'Great Expec
tations'en'Hard Times', 
die schreeuwen om een 
(hernieuwde?) kennisma

king met de Victoriaanse 
auteur. 

De bard uit Stratford 
Een andere grote Britse 
schrijver, die geen intro
ductie nodig heeft, is 
William Shakespeare. 
In 2011, bij het vijftigjarig 
bestaan van de'Royal 
Shakespeare Company' ver
scheen een serie postzegels 
met Shakespeares grote 
helden als Hamlet en King 
Lear. Aardig zijn de citaten 
uit de toneelstukken die 
vermeld worden op de 
postzegels, zoals het we
reldberoemde "To be or not 
to be, that is the question" 
uit Hamlet 
(813). Er versehenen ook 
vier zegels gewijd aan the
aters uit Stratfordupon
Avon, de geboorteplaats 
van Shakespeare, waarop 
we grote Shakespeare 
acteurs als lohn Guilgud 
(i4)en|udiDench(i5) 
herkennen. Waarschijnlijk 
totaal onbekend bij de 
meesten in ons land is de in 
NederlandsIndië geboren 
schrijver Ali Ahmed 
Bakatheer (19101968) (16). 
Op zevenjarige leeftijd 
ging hij met zijn vader 
naar Jemen, waar hij zijn 
schooltijd doorbracht. Later 
woonde hij in Saudi Arable 
en Egypte, waar hij Engelse 
literatuur doceerde aan 
de universiteit van Caïro. 
Hij vertaalde een aantal 
werken van Shakespeare 
in het Arabisch en in zijn 
romans en poëzie was hij de 
spreekbuis van Arabische 
nationalisten. 
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AANGEBODEN 

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

OostEuropa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, SIttard. 
Tel. 0464512751. 
Emall robertwiktorOhome.nl 

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

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

DDR 25%, Bund, Berlin, DR, alle Eu
ropese landen 35%, FDC's, boekjes 
etc. j . Römkens. Tel. 0455462894. 
Email: johnstampsromkens® 
hotmail.com 

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

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

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

Mist u nog iets in uw ver
zameling? In onze winkel een 
ongekend groot aantal series en 
blokken van diverse landen en 
motieven www.wereldzegels.eu 
M.v.Dal. Tel. 0492522224. 

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

Nieuw, www.voorsterphilatelie.nl 
Voor postzegels, albums en cata
logi. A. Peters. 
Email: info(5)voorsterphilatelie.nl 
Tel. 0651548440 of 0455245256. 

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

Gebruikte albums voor 40% 
van de nieuwprijs! Mooie kwa
liteit Davo, Lindner, Leuchtturm, 
Safe www.tenkatephilatelie.nl 
Tel. 0264722176 of 0646644808. 
Email: info@tenkatephilatelie.nl 

Gratis cursus postzegels en 
munten verzamelen zie: 
www.filateliehpz.nl Helderse post
zegelhandel. Tel. 0223614066. 

www.maxpoststukken.nl Verkoop 
van Nederlandse poststukken 
en ansichtkaarten. M. Albers. 
Telefoon 0620607085. 

Bod gevraagd op PTTmapjes 
nr. 1211 in 5 luxe albums. 
H.j. Koster. Tel. 0534321645. 

Nederland en Overzee 1852
2002 postfris en gestempeld. 
T. Zondervan. Tel. 0513688828. 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen van 
de gehele wereld. Contante beta
ling. D. van der Toorn. Tel. 070
3388427 of 0651118436. Bezoek 
aan huis. Geen object te groot. 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk. Bredenhof. Tel. 0104826725. 

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

Valse zegels Koningin Beatrix 
uit afgelopen jaren. J. Bisschops. 
Tel. 0644602932 of 
janioi@zonnet.nl 

DIVERSEN 

Ruilen: roofdieren incl. honden 
excl. katten ♦ roofvogels hetzelfde 
aantal van uw keuze retour. F. Bik, 
Dijkhofi,67i5DV Ede. 
Tel. 0318842992. 

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

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

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

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

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

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

P.V. Phila Venio houdt op za
terdag 14 december een grote 
internationale Postzegelbeurs 
van 10.0016.00 uur in zaal De 
Wylderbeek, Hagerhofweg 2A, 
VenIo Zuid. Gratis entree. Tafels 
te huur. Inl. H. Feijen. Tel. 077
3731138. Email: mappa@live.nl 

Zaterdag 11 januari Postzegel 
Verzamelbeurs van 10.00 15.00 
uur Christelijk College, Graaf 
Adolflaan 4, Zeist, Inl. G. ten Dam. 
Tel. 0547363000. 

Nunspeet Zaterdag 3 mei 2014 
Grote Verzamelbeurs Sporthal 
de Brake, Oosteinderweg 19 van 
10.00 16.00 uur. Inl. J. den Bes
ten. Tel. 0341256163. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 0302342040 Fax 0302317077 

Lid IFSDA, PTS, CNER 
Emirates Philatelie Association 

http://www.motiefonline.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.aephilatelie.nl
http://www.postzegel-veHing.nl
http://hotmail.com
http://www.postzegelparadijs.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
mailto:info@tenkatephilatelie.nl
http://www.wereldzegels.eu
http://www.voorsterphilatelie.nl
http://www.philatelie-amsterdam.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
mailto:info@tenkatephilatelie.nl
http://www.filateliehpz.nl
http://www.maxpoststukken.nl
mailto:janioi@zonnet.nl
http://www.filitalia.nl
http://www.sgbritannia.nl
mailto:ppmulder@planet.nl
mailto:secretaris@cfv-marianne.nl
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BREDENHOF-POSTZEGELIMPORT 
^3077 BL Rotferdam-IJsselmonde • Tel< 

email info@bredenhof.nl • Internet: www.bredenhof.nl 
rOlO-4797065 

De winkel is geopend van dinsdag t/m vnjdag van 9 00 tot 17.00 uur Zaterdag van 9.00 tot 16 30 uur. 
Maandag is de winkel gesloten Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18,19.582. 

Verzendkosten €5,00. Rembours €6,50. Boven €100,- geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden, 

WIJ VERWACHTEN WEER VEEL NIEUWE KILOWAAR 
O.A. JAPAN GROOT, OOSTENRIJK GROOT, 

U.S.A. MISSIE EN GROOT, DUITSLAND GROOT, 
FRANKRIJK GROOT 

OOK ZUN ER WEER VEEL NIEUWE PARTUEN 
KOM LANGS! 

KIJK OP WWW.BREDENHOF.NL 
VOOR HET LAATSTE NIEUWS. 

AANBIEDINGEN VAN DE MAAND; 
\ ß 

250gr. 

KANAAL-

68 00 

250gr. ^ 

FRANKRIJK 
IETS OUDER 

30,°° 

T^ LU) ^ I L A N D E N . 
^^ NU 29,^ l p 

ZUr^ AANWEZIG OP 
DE EINDEJAARSBEURS, 

MOETEN WIJ IETS MEEBRENGEN 
LAAT DIT DAN WETEN 

LAND OMSCHRIJVING 100 gr 2 5 0 gr 5 0 0 gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 14 00 34 00 65 00 
BELGIË GROOT ASSORTIMENT 15 00 35 00 
CANADA GOEDE MODERNE MIX 22 50 52 50 
DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 10 00 22 50 42 50 
DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12 50 29 50 55 00 
ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 1100 25 00 49 00 
ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22 50 55 00 
FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILUK 50 00 - -
FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 15 00 35 00 
FRANKRIJK VEEL NIEUW 14 00 34 00 
FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 16 50 38 00 
GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 15 00 37 50 
IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15 00 35 00 
JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 17 50 4100 

NAALEIL&MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 14 50 34 50 
LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35 00 - -
LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15 00 36 00 
MALTA LEUKE MODERNE MIX 9 50 22 50 
NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9 50 22 50 
NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13 50 32 50 
OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22 50 
SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13 50 32 50 
THAILAND MODERNE MIX 18 00 42 50 
U S A LEUKE MIX MET NIEUW 16 00 37 50 
WERELD VEEL LANDEN LEUK 12 00 27 50 
WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 13 50 32 50 
IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 55 00 
ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10 00 23 50 
ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15 00 35 00 
ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19 00 42 00 

62 50 

52 50 
60 00 

45 00 

DE H O L 

Veiling Nr. 121 
wordt gehouden op 

zaterdag 14 december 2013 
te Alkmaar 

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 

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
http://WWW.BREDENHOF.nl
mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl


Rietdijk 
^ & .«V<=>1919 « ^ 

Meer dan 95 ja 
in dienst van c 

Filatelie. 
19192013 

Veiling 4 0 2 voorjaar 2014 
Voor onze komende veiling, welke in april 2014 plaats zal gaan 

vinden, zijn wij op zoek naar bijzondere maar ook gewone 
collecties, voorraden en 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 17.00 uur) op afspraak. 

Voor g r o t e r e objecten komen wij graag naar u toe. 

Voor de PRIMA resultaten van onze 401° najaarsveiling kunt u een 
kijkje nemen op onze website: www.rietdijkveilingen.com 
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Wij wensen u en de uwen ßjne 

kerstdagen en een voorspoedig 2014, 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 
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en bent van harte welkom! 
Rietdijk B.V. 

Kantoor: Noordeinde 41 
2514 GC Den Haag 

The Netherlands 
Tel.:+031(0)70364 79 57 
Fax:+031(0)70363 28 93 
info@rietdijkveilingen.com 
www.rietdijkveilingen.com 

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



