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4» 

GELUKKIG NIEUW J AAI 
Ook in 2014 kunt u bij ons terecht voor vakmanscha 
kennis, en passie voor postzegels en brieven. 
U kunt dagelijks langskomen op ons kantoor in Wee 
voor een vrijblijvende taxatie of als u via een van onz 
veilingen uw collectie te gelde wilt maken 

Vanaf heden hebben wij ook een winkel in Amsterda: 
waar u eens binnen kunt lopen voor advies over uw 
collectie of voor de aanschaf van postzegels en brieve 
uit de gehele wereld om uw collectie uit te breiden 
of iemand anders mee te verblijden 
Het adres N.Z. Voorburgwal 302 te Amsterdam 

Op zaterdag kunt u na telefonische afspraak ook 
in Amsterdam terecht voor de inbreng van 
materiaal voor de veiling. Voor grotere objecten 
adviseren wij u om een afspraak te maken. 

De volgende veiling is 27-29 maart 2014 
U kunt dagelijks inleveren t/m 24 januari 
Onze afgelopen veiling kende ongeëvenaarde 
hoge opbrengsten 
Voor meer informatie: www.npv.nl 

Leeuwenveldseweg 14 - 1382LX Weesp - 0294 433020 - mfo@npv.n 

http://www.npv.nl


PARTNER IN 
THE GLOBAL 

HÏLATELIC NETWORK 

CORINPHILA 
GJ. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV 

Onze 21 8^ veiling wordt 
gehouden op 1 8, 23, 24 
en 25 januari 2014 
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CORINPHILA VEILINGEN BV 
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100 

1181 VC AMSTELVEEN  NEDERLAND 

TEL . + 31  (0)20  624 97 40 
FAX + 31  (0)20  624 97 49 

INFO@CORINPHiLA.NL 

WWW.CORINPHILA.NL 

Z U R I C H  Z V V / I T S E R L A N D 

WWW.CORINPHILA.CH 

Nederland uitgebreid emissie 1 852, afstempelingen, goede 
losse nummers o.a. roltanding 32 gestempeld in strip van 3, 
Indonesië proeven cijfertype 1949 ontwerp Smelt uit het Kolff

archief, interimperiode zeldzame frankeringen, Internationale 
Antwoordcoupons, buitenland betere losse nummers, originele 
landencollecties, engrosposten, prentbriefkaarten en munten. 

De catalogus en overzicht van kijk en veilingdagen vindt u op 

WWW.CORINPHILA.NL 
op aanvraag zenden wij u gaarne een exemplaar per post toe. 

mailto:INFO@CORINPHiLA.NL
http://www.corinphila.nl
http://www.corinphila.ch
http://www.corinphila.nl


POSTZEGELMANIFESTATIE NOORD 2014 
ZATERDAG 15 FEBRUARI in RODEN (Dr.) 

SPORTCENTRUM DE HULLEN, CEINTUURBAAN ZUID 6, 9301 HX j 
sr LEER (OSTFRIESLANU)«? 

15.-2. 26789 20U 
Grootste eendaagse filate iebeurs van Nederland ! 

► 1500 m2 zaal gevuld met filatelie ► meer dan 60 (inter) nationale standhouders 
► Deelname verkoopstand Duitse Post met gebruik uniek beursstempel 

► Promotiestands (thematische) verenigingen ► Jeugdprogramma door "De Postduif 
ZAAL OPEN 10.0016.00. Entree € 4,00 (vanaf 16 jaar) 

Op vertoon KNBFBondspas entree slechts € 2,00 
Voor alle aanvullende info zie WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

Organisatie: WB Evenementen in nauwe samenwerl<ing met de Filatelistenvereniging RodenLeek e.o. 

"fS 

4 

Postzegelhandel 
LUC VANSTEENKISTE 

^België X X / X / B . 
v̂  China zegels en brieven. 

m^^ 

0 

Rodenbachstraat 42, 8770 Ingelmunster, 
GSM: ++32 475 78 43 48 
mail: vansteenkiste.luc@pandora.be 

België, 

v̂  Uitzoeken kilowaar Frankrijk, België en U.K. 
^Diverse loten / partijtjes 
^ Duostamps en PAP's 
^ Zegels wereld & brieven 
^ Ook inkoop plakwaarden (nominaal) België 

en betere partijen. 

Onze Beursagenda voor 2014: 
Filateliebeurs in Hilversum (NL) 
Antwerpfila in Antwerpen (B) 
Vismijn in Nieuwpoort (B) 
HoUandfila te Barneveld (NL) 
Antwerpfila in Antwerpen (B) 
Postex in Apeldoorn (NL) 
Eindejaarsbeurs te Barneveld (NL) 

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
mailto:vansteenkiste.luc@pandora.be


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

Enkele opbrengsten (hamerprijzen) van de op 29 nov gehouden veiling 
_ van de Collectie van wijlen de heer Aat de Peijper 

Nederland Deel I 

Van Panhuijs' - brief € 70.000,-

- ^ /^f^^r s-

Groningen A Buitenpost (EY.R) € 6.200,-

BredaA(EY.RR) 
€ 6.400,-

Dokkum C (EY.RRR) Hattem A (EY.RR) 
€ 23.000,- € 2.700,-

TE BETALEN: 

P O R T 

■c" 

^ v ^ ^ v ^ w v ^ 

PV2A " 
€ 15.000, 

43b** 
€ 4.300,-

44** 
€4.800, 

163BV ** 
€ 2.400,-

Voor alle opbrengsten zie www.vandieten.nl 

^PA, 

Van Dieten Postzegelveilingen BV 
• • • 

11 Ji k\ i 

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

info@vandieten.nl • www.vandieten.nl 

Van Dicton Postzegelveil ingen BV is onderdeel van Van Lokven Filatelie BV 

http://www.vandieten.nl
mailto:info@vandieten.nl
http://www.vandieten.nl
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VERZAMELBEURS DRACHTEN 
Zaterdag 1 februari 2014 

C o n g r e s c e n t r u m , Opr i j l aan 3, 9205 BZ 

Open 09.3016.00 u Info 0505033926 of 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

ISTenKate 
PHIlATKiai', 

Lijsterbesstraat 21 
6666 XE Meieren 
0264722176 
06466 44 808 
infoiSitenkatephilatelie.nl 

Postzegels en verzamel ingen 

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

webwinkel: www.tenkatephilatelie.nl 

KiEr« t , f fÄ 

m 
Kom langs bij onze stand tijdens de Filateliebeurs in Hilversum. 
Wij bieden u veel nieuwe zaken in zegels en in andere benodigdheden. 
Nieuw kilowaar. Supplementen, grote sortering in Catalogi Leuchtturm 
stockboeken zijn natuurlijk ook tijdens deze beurs weer aanwezig. 

Kijk ook eens op onze website en webshop: www.geertzenphilatelie.nl 

Geertzen Philatelie 
Prins Bernhardstraat II 
3466 LR WAARDER (nl) 
Tel: 00 31 348 SOI 582 
Fax: 00 31 348 434602 

Elektronisch belalen is bij ons mogelijk 

Mobiel: 00 31 653447302 
e-mail: geertzen.phila(ä)}vxs.nt 

Lid van IFSDA en NVPH 

UW postzegelhandel op internet 
• postzegels 

^^V. • albums 

• catalogi 

• telefoonkaarten 

• verpakkingsmateriaal 

• Compleet overzicht Dave 

en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 

± 15% korting 

• Vaste aanbieding 

Importa insteekboeken 

• Alle nieuwe catalogi: 

Michel, Yvert, NVPH, enz. 

• Franco vanaf 75,00 euro 

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

waaronder Davo luxe landalbums 
tel: 010476.81.75  fax: 010476.80.48 

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

"ADVANTAGE" P o s t z e g e l h a n d e l 
Gespecialiseerd in l<lassiel< topmateriaal van Nederland en 
de Overzeese gebiedsdelen in uitsluitend 1̂  klas kwaliteit. 

Europa t/m ca. 1960  Israel  Indonesië  Ver Naties 

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

www.advantagestamps.com 
Bij ons is postfris 100% postfris met volledige originele gom en ongebruikt 

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

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

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

Hans Sundquest 
Jacques Perkstraat 39  3351CP Papendrecht 

Tel: 078 6153386  Fax 078 6428899 
KvK nr: 23083937  email: sundquest@planet.nl 

Maandei i ikse zaalveil ing van: 
postzegels  post(waarde)stukken  fdc's  munten 

ansichtkaarten  alle andere verzamelingen 
C»«!7Wo(3©«'®©l78Ö(7(3(3C'oCiöO 

«!7«5'2Z'o®0(»)U)®80(§(3(7(384)^®QDoOöO 
^W«9=(al©S?®®(?80(?(3(30°wQööfö©OoODO 

Veilinghuis ' 'De Voorstraat" 
V o o r s t r a a t 2 3  8011 M K Z w o l l e 

Tel. 038  4211045 daags mcza. 08.30 tot 16.00 uur 

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

H^Nederland & OR (posttris/gestempeld) 

"4^Zwitserland (posttris/gestempeld) 

^ I n d o n e s i ë (postfris) 

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

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

Klipper 75, 2991 KL Barendrecht 
Tel: 0180690810 
Email: info@filateliedeboeier.nl 

geen winkel 
Fax:0180690811 

www.filateliedeboeier.nl 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

België = 
Denemarken = 
Frankrijk = 
Nederland = 
Kanaaleilanden = 
Liechtenstein = 
Noorwegen = 
Engeland = 
U.S.A.= 
Zweden = 
Zwitserland = 
Duitsland Euro Zegels = 

€ 0,90 per 
0,80 per 
0,50 per 
0,60 per 
0,33 per 
0,40 per 
4,00 per 
0,55 per 
0,30 per 
4,50 per 
0,45 per 
0,75 per 

IJ kunt uw frankeergeldige 
tijdens de Filateliebeurs 

100 BFR (vanaf I960). 
10 DKK. 
10 FF. 
1 EURO. 
1 GBP. 
1 SFR (vanaf 1996). 

100 NKR. 
1 GBP. 
1 DOLLAR. 

100 ZWKR. 
I SFR. 
1 EURO. 

postzegels aanbieden 
2014 te Hilversum 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

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

GROENLANDIJSLANDFINLANDÄLAND 
POSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

Postbus 23, ^ ^ h 
6950 AA Dieren ^ ^ ^ 
Tel: 0313419041 
Fax:0313413295 
email pzhronh@barl.nl 

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://infoiSitenkatephilatelie.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
http://www.geertzenphilatelie.nl
http://www.advantage-stamps.com
mailto:sundquest@planet.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@barl.nl
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latelie (waarin opgenomen De 
latelist en De Posthoorn) wordt uitge

:ven door de Stichting Nederlandsch 
landblad voor Philatelie 

ifficiele mededelingen van de 
nmklijke Nederlandse Bond van 
atelistenverenigmgen KNBFende 
ginasvan De Posthoorn vallen buiten 
rantwoordeliikhcid van de redactie 

tofdredactie: 
méHiliesum Filatelie 
'ne Hitlesum 
istbus 7, 3330 AA Zwijndrecht 
lefoon 0786101520 
Uesum@filatelist com 
WW defilatelie nl 

Ivertentieverkoop: 
ireau de Troye 
leelvogelweg 5,1349 CG Almere 
anine de Troye 
lefoon 03653 84528 
lefax 0365384880 
fo&bureauäetroye nl 
WW bureaudetroye nl 

jonnementen en bezorgklachten: 
}onnementenland 
)Stbus20 1910 AA Uitgeest 
riefoon 0900ABOLAND 

(09002265263) 
ilefax 0251310405 
utaties www aboland nl/btad/filatelie 

dreswijzigingen: 
dreswijzigmgen geeft u op aan de 
ïcretaris van de vereniging waarvan u 
i ben t Individuele abonnees zenden 
i n adreswijziging aan de administratie 
e Abonnementen) 

loe word ik abonnee?' 
zijn twee abonnementsmethoden 

een collectief abonnement 
kunt l id worden van een vereniging 
e bi|'Filatelie is aangesloten, het 

bonnementsgeld maakt dan deel uit van 
w verenigingscontributie 
een individueel abonnement 

lervoor kunt u zich  m u v België 
anmelden bij Abonnementenland m 
tgeest(zie Abonnementen) voor 
33 10 (Nederland), € 52 40 (buitenland, 

tandaard) of € 77 85 (buitenland, 
riority) Een individueel abonnement 
aat per de eerste van een willekeurige 
laand m het loopt minimaal een jaar 
1 nummers) Abonnementsbeeindiging 
ie 'Opzegging abonnement 

eigische abonnees 
i'oont u m België"? Dan kost een 
bonnement € 34,25 Stort dit bedrag 
p rekening BE79 000 03508 82331 n v 
enningmeester Filatelie, Brussel, 
ermeld duidelijk het adres, waarnaar 
et blad moet worden verzonden' 

»pzegging abonnement: 
)pzeggen kan via uw vereniging 
en individueel abonnement 
an aan het eind van de lopende 
bonnementsperiode worden beemdigd 
) doet dit door uiterlijk vier weken voor 
et aflopen van uw abonnement een 

lef te schrijven aan Abonnementenland 
T Uitgeest (adres zie 'Abonnementen') 

osse nummers: 
lummers van de lopende jaargang 
unnen (mits voorradig) voor € 4 75 per 
lummer (inclusief porto) worden besteld 
ia bank NL4t ABNA 0588 245 070 van 
kbonnementenland m Uitgeest vermeld 
Ie gewenste editienummers en uw 
'olledige adres 

testuur: 
'oorz/tfer 
; C van Balen Blanken AijP 
ecrefans 
FC Elzinga Schalmei5 

t876 VC EttenLeur 
elefoon 0765035295 
)enningmeester 
' ) vandeKasteele 

lopyright: 
ï) 2014 Maandblad Filatelie 

)plage van dit nummer: 
5 000 exemplaren 

SSM nummer 01663437 
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Indië In een woelige 
wereld (3) 
36 

Bii de voorpagina 
Een ontwerpproces is een samenspel tussen 
ontwerper en opdrachtgever 
De opdrachtgever verstrekt de ontwerper de 
basisgegevens die op de postzegel moeten 
worden afgebeeld Dat zijn uiteraard de 
landsnaam, de waardeaanduidmg en de 
veiligheidsaspecten In dit geval uiteraard ook 
dat het portret van koning WillemAlexander 
afgebeeld diende te worden 
Vervolgens gaat de ontwerper aan de slag en doet een aantal 
voorstellen aan de opdrachtgever Op de voorplaat een 
met gekozen vroeg schetsontwerp van Studio )ob 
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Het maandblad Filatelie \sOfficial Partner van de A\\? (Association Internationale des Journalistes Philateliques) en lid 
van deASCATide internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften) 
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w^. ^Bmits Pliilat^ly ?! 
Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein ' ^ 

Tel.: 030-2443170 (24 uurs bestell i jn) 
info@filatelie.net - Banlc 38i,1#ii^f.378 / Giro: 7227081 

WWW.FIUIELIE.Ntt^.V»fi|p|^yrHEWEB,COH 

Een kleine greep uit onze mooie collecties. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATELIE.NEI 
18096 Albanië. Prijs: € 220,00 
Insteekboek met divers postfns, ongebruikt en gebruikt materiaal van Albanië, waaronder leuke oudere series 

Alle foto's op; WWWFILATEUENET 
17958 Algerije stempels. Prijs: € 140,00 
Stockboek met ruim 350 zegels van Algerije met diverse stempels Op de achteri<ant van de zegels staan de 
stempels met potlood genoteerd Alle foto's op WWW.FILATELIE.NET 
17965 Australië FDC's ca. 1930-1960. Prijs: € 500,00 
Collectie van 160 FDC's van Australië ca 1930-1960 in Importa FDC album Mooie collectie met betere FDC's 
en ook vïal doubletten Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
18091 Azië. Prijs: € 300,00 
Scott album met postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Aziatische landen Bevat o a 
Filippijnen, Macao en Maleisië Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
18084 Azoren en Madeira. Prijs: € 120,00 
Insteekboek met een gebruikte collectie zegels blokken en postzegelboekjes van Azoren en Madeira 

Alle foto's op- WWW FILATELIE NET 
18152 Balkan t/m 1989. Prijs: € 1.250,00 
Kleurrijke collectie/accumulatie met heel veel postfns materiaal (ook iets * en 0) van o a Montenegro Kroatië 
incl beter, Joegoslavië, Bulgarije, Roemenie en Albanië, ook veel beter matenaal, deels in kleine aantallen of 
veldeeltjes, ook de blokken in aantallen v* o ook veel motieven, opgezet in 4 stockboeken + doos met groot 
aantal zakjes, in doos Alle foto's op- WWW.FILATELIE.NET 
17922 België 1849-1964. Prijs: € 800,00 
Aardig gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1964 in 3 Borek albums Collectie 
bevat beter matenaal zoals (Yvert no's) 94', 258-266'. 293-298', 308-314', 863-867*, 912-917', blok 1 etc 
Tevens aardig PUBS, bneven etc Alle foto's op- WWW.FILATELIE.NET 
17726 België 1849-1968. Prijs: € 1.150,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie België 1849-1968 in Pnnet album Collectie is goed gevuld met 
ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 122', 301", 332", 436", 437", 827-831', 860-862", 863-867", 880-
891*, 892-897", 898-899", 900-907", 946-951**, blok 6', 7', 26', 27*, 28', 31*, etc Mooie collectie, hoge 
cat waardel Alle foto's op- WWW.FILATELIE.NET 
18073 België 1963. Prijs: € 300,00 
Doosje met 125 Rode kruis postzegelboekjes van België 1963 Zowel postfns als afgestempelde boekjes, cat 
waarde 2500 euro Alle foto's op- WWW.FILATELIE NET 
17869 Berlijn 1948-1986. Prijs: € 675,00 
Voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie Berlijn 1948-1986 in groot Yvert album Collectie is compleet 
met uitzondenng van de rood opdrukken, UPU sene en blok 1 Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
18198 Bosnië stempeiverzameling 1879-1918. Prijs: € 500,00 
Leuke verzameling afstempelingen op de diverse emissies, ook op betere waarden, veel verschillende typen 
stempels, ook van kleine (zelden aangeboden) plaatsjes, in insteekboek In totaal ruim 380 afstempelingeni 
Mooi lot voor de liefhebber/specialist Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
16054 Canada I e vluchten. Prijs: € 1.900,00 
Doos met 6 albums met ruim 500 Ie vluchten en speciale vluchten enveloppen van Canada Verzameld per 
provincie en goed gedocumenteerd Voornamelijk matenaal van de jaren 30 en 40 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
17918 Cura?ao/Suriname 1873-1983. Prijs: € 350,00 
"/*/0 collectie met beter matenaal in het midden segment, luchtposten en porten, in zeer goedgevuld Holland 
album Enorme cat w Alle foto's op: WWWFILATEUE.NET 
18122 Denemarlten 1851-1979. Prijs: € 400,00 
Voornamelijk gebruikte collectie Denemarken 1851-1979 in Davo album Leuk gevulde collectie met aardig 
klassiek en beter matenaal Tevens wat Faeroer en Groenland aanwezig 

Alle foto's op. WWW.FILATEUE.NET 
17979 Duitse Riji< 1872-1932. Prijs: € 2.100,00 
In de hoofdnummers vrijwel complete, gebruikte collectie Duitse Rijk 1872-1932 in Kabe album Collectie is 
gedeeltelijk gespecialiseerd met typen en kleuren en bevat voornamelijk mooie kwaliteit, waaronder ook blok 
1 (Iposta) Hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
17978 Duitse Rijli 1872-1945. Prijs: € 1.250,00 
Goed gevulde dubbel verzamelde (ongebruikt en gebruikt), collectie Duitse Rijk 1872-1945 in Schaubek al
bum Collectie bevat veel matenaal, waaronder ook veel blokken en ook combinaties 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 

W I N T E R O P R U I M I N G 
20% korting op al deze collecties. 

17971 Duitsland 1945-1990. Prijs: € 1.050,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Duitsland 1945-1990 in 3 blanco albums Bevat zones, Beriijn en 
Bundespost, waaronder beter matenaal zoals (Michel no's) Berlijn 61-63', 68-70', 72-73', 80-81*, 82-86*, 
Bundespost 111-112', 113-115', 116', 117-120', 121-122', 139-140', 153-154', 161', etc 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
18061 Duitsland brieven collectie. Prijs: € 150,00 
Interessant lot van 87 moderne bneven, meest rond 1990, met mengfrankenngen met zegels van het oude 
Oost Duitsland samen met West-Duitse zegels, deels aangetekend of per expresse verstuurd Schaars en zel
den aangeboden! Alle foto's op: WWWFILATEUE.NET 
18123 Engeland 1935-1994. Prijs: € 300,00 
Postfnsse collectie Engeland 1935-1994 in Davo cnstal en Davo luxe album Aardig gevulde collectie met o a 
ca 200 pond nominaal matenaal Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
18058 Engeland 1980-1987. Prijs: € 110,00 
37 sets maximumkaarten, met daarop de senes in brugparen afgestempeld met 1e dagstempel, zeer schaars 
matenaali (+diverse uitgaven extra op maximumkaart) Alle foto's op- WWW FILATELIE NET 
18149 Engeland en koloniën 1870-1972. Prijs. € 1.650,00 
Leuke verzameling met o a Engeland collectie ongebruikt/postfns met Wembley 24/25', 1951 hoge waarden, 
de betere fosfor senes verder Omnibus uitgaven 1937 en 1977, Kanaaleilanden, Malta en Gibraltar, Falkland 
incl pondwaarde George VI, andere betere senes, mooi Virgin Islands incl shilling en pondwaarden, in 9 al
bums/boeken en los, in doos Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
17899 Engelse koloniën. Prijs: € 1.800,00 
Doosje met stockkaartjes met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse Engelse kolomen 
Bevat veel matenaal, waaronder aardig Nigena, Trinidad, St Helena, St Kitts Nevis etc 

>ii;/e foto's op- WWW.FILATELIE.NET 
17980 Faeröer 1975-2005. Prijs: € 180,00 
Postfnsse zeer goed gevulde collectie Faeroer 1975-2005 in Davo luxe album Collectie bevat ook blokken en 
posizegelboekjes Alle foto's op- WWW.FILATELIE NET 
17910 Faeröer 1975-2005. Prijs: € 225,00 
Complete postfnsse collectie in duur Davo album Vanaf 2001 zit de collecties in jaarsets 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 

18119 Finland 1866-1976. Prijs: € 525,1 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Finland 1866-1976 in oud Davo album Goed gevulde collec 
met ook beter matenaal zoals (Yvert no s) 5, 6, 9,19, 20, 34, 35,46, 90", 121", 166, Autobus 1-5", 6-9 
etc Tevens Karelie aanwezig Alle foto's op. WWW.FILATELIE N 
18190 Frankrijk 1849-1988. Prijs: € 850,( 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Frankrijk 1849-1988 in 3 Davo albums Aardig gevulde collec 
met ook beter matenaal zoals (Yvert no's) 33,216', 231', 256', 308', 398', 989-994', etc 

Alle foto's op: WWWFILATELIE.Nl 
17926 India 1854-1986. Prijs: € 300,( 
Gebruikte collectie India 1854-1986 in blanco album Bevat veel matenaal, waaronder aardig klassiek O 
wat dienst aanwezig Alle foto's op: WWW.FILATELIE.Nl 
17884 Indonesië 1949-2010. Prijs: € 3.850,( 
Zeer uitgebreide collectie Indonesië 1949-2010 in 15 (') blanco Davo albums Collectie begint ongebruikt en 
later geheel postfns inclusief blokken, velletjes, combinaties, Pemiesta, Molukken, Infamy etc Tevens ong 
sneden vellen in paren en blokken van 4 etc Zeer mooie collectiei Alle foto's op- WWW.FILATELIE Ni 
17974 Israël 1948-1993. Prijs: € 1.500,( 
Postfnsse collectie Israel 1948-1993 in 3 albums en 3 insteekboeken Collectie bevat veel beter matenaal z 
als (Michel no s) 1-9" (zonder tab), 1c" (zonder tab), 10-14" (met tab), 15" (met tab), 16" (met tab), 1ï 
(tab), 19-21" (tab), 30-31" (tab), 54** (tab), 59-61** (tab), 66" (tab) etc Mooie collectie, hoge cat waarde 

Alle foto's op WWWFILATELIENl 
17891 israëi 1961-1965. Prijs: € 385,( 
Postfnsse en gebruikte, enigszins gespecialiseerde collectie Israel 1961-1965 in insteekboek Bevat o a blo 
ken van 4, plaatblokken boekjes, blokken, FDC's, rolzegels etc Alle foto's op. WWW.FILATELIE NI 
17870 Italië en gebieden. Prijs: € 650,( 
Uitgebreide, voornamelijk gebruikte voorraad Italië in 3 stockboeken en tevens 1 stockboek met Italiaanse g 
bieden, waann beter matenaal zoals (Yvert no's) Libie luchtpost 1, expres 5", 7, 9", dienst 2', Cirenaica 9 
97*, luchtpost 24-29*, Entrea luchtpost 1-6' etc Alle foto's op: WWW.FILATELIE A/£ 
18200 Italië en gebieden. Prijs: € 550,G 
Postfnsse, ongebruikt en gebruikt matenaal van Italië en gebieden in 2 insteekboeken Bevat leuk klassii 
deel en betere zegels zoals (Michel no's) Italië dienst 7', 8*, port 12 (2x), 13 (3x), 14 (3x), pakketpost 
Venetië port 7*, Tnest A68 (4x), 70** (2x), 73*, 76-77**, 91 (2x), 104-105', 107-108', etc 

Alle foto's op: WWW FILATELIE Nt 
17010 Italië en gebieden. Prijs: € 1.750,0 
Insteekboek met voornamelijk postfns en ongebruikt beter matenaal van Italië en gebieden Bevat zeer ve 
beter matenaal zoals (Michel no's) 55', 56-57', 95-96', 97-98* 183-185", 243" (2x), 285-294' (291 or 
breekt), 345-357". 391-405", 345-357', 479-487"/' (2x), 560-575", 576-590", 748-760** 807-825" (in p 
ren), pakketzegels 60-65', Port-vrijheid zegels 23*64' ('), etc Zeer mooie samenstelling, zeer hoge cat waa 
de' Alle foto's op-WWW.FILATELIE NI 
17999 Korea 1884-1965. Prijs: € 400,0 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Korea 1884-1965 op albumbladen in doos Collectie bevat beti 
materiaal zoals (Yvert no's) 72', 73', 170-171,195', 196', 197', etc Allefoto'sop WWW.FILATELIE Ni 
18094 Liechtenstein 1912-1993. Prijs: € 775,0 
Postfnsse, ongebruikte, maar voornamelijk gebruikte collectie Liechtenstein 1912-1993 in 3 Lindner album 
Collectie beval beter matenaal zoals (Michel nos) 1-3x, 1-3y', 3yb*, 45-52A', 46-52B', 82-89', 90-93', 12f 
139,140', 141", 156-169 etc Alle foto's op: WWW.FILATELIE Ni 
17941 Liechtenstein 1956-1964. Prijs: € 1.250,0 
Insteekboek met postfnsse siervelletjes van Liechtenstein 1956-1964 Bevat o a Cepl 1960 in gedeeltelijk v 
en enkele losse exemplaren Totale cat waarde 9473,50 euro Alle foto's op: WWW.FILATELIE.Nl 
18116 Luxemburg 1852-1989. Prijs: € 525,0 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1989 in Davo cnstal album Goed gevulde co 
lectie met ook dienst en port Alle foto's op. WWW.FILATELIE.NE 
18109 Luxemburg 1852-1993. Prijs. € 535,0 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 1852-1993 in Davo album Goed gevulde collect 
met ook beter materiaal zoals (Yvert nos) 1-2, 84, 234-238', 239-243' 244-248'. 252-257', 276-281', 40: 
405", 406^09", 140-413", 453-454**, 455-460", 514-516', 531-533', luchtpost 16-20", blok 3', etc 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE NE 
17989 Luxemburg dienst 1875-1935. Prijs: € 950,0 
Ongebruikte/gebmikte deels dubbele collectie met o a 1875 incl 10c ongebruikt en gebruikt (rond hoekje), 1 
1/2c gebruikt(2), 40c gebruikt, getand 1 c t/m 1fr sene ongebruikt -i- diverse gebruikt, 1882 40c ongebruikt, Sf̂  o[ 
drukken 1ct/m 1frongebniikt + div gebmikt, 1883 Allegorie sene ongebnjikt +gebruikt, 1893 50ct/m 5fr(2xg( 
bniikt) etc Ook ruim 160 voorafstempelingen 1901-1925, in stockboek Alle foto's op: WWWFILATEUE.NE 
17877 Nederland 1852. Prijs: € 500,0 
Albumblad met Nederiand 1852,15 cent oranje in verschillende kleurnuances (13x) 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
18085 Nederland 1852-1999. Prijs: € 650,0 
Gebruikte stock Nederiand 1852-1999 in insteekboek Aardig gevulde stock met de meeste zegels 3 x aanwi 
zig Bevat ook luchtpost, port, dienst /«//e foto's op WWW FILATEUE.NE 
18055 Nederland automaatboekjes complete collectie. Prijs: € 525,0 
Mooie complete collectie postzegelboekjes met alle goede en dure nr 6 en 9-boekjes, t/m boekje 15a, i 
meest nette kwaliteit, in album, high cat valuei Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
18087 Nederiand back of the book. Prijs: € 1.300,0 
Aardige collectie back of the book van Nederland met o a port op typen en tanding verzameld,, luchtpost, ir 
clusief 12/13, dienst internenng, postbewijs, telegram etc Alle foto's op: WWW.FILATELIE NE 
17982 Nederiand FDC's 1977-2003. Prijs: € 200,0 
Nederiand FDC's 1977-2003, (no 163 t/m 491), ruim 350 stuks In 3 Davo albums 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NE 
17993 Nederiand FDC's 1978-2006. Prijs: € 325,0 
Nederiand, collectie FDC's 1978-2006, E165-E535, incl extra's als Cour de Justice en langlopende series o 
FDC -I- 5 schaarse velletjes van 10 op FDC In 6 Davo FDC albums Alle foto's op: WWWFILATEUE NE 
17896 Nederland kieinrondstempeis. Prijs: € 500,0 
Insteekboek met raim 1000 zegels met kieinrondstempeis van Nederland, waaronder veel mooie afdrukken 

Allefoto'sop WWW.FILATELIE NE 
17986 Nederiand maximumkaarten 1959-1973. Prijs: € 125,0 
Kleine leuke verzameling van dit zelden aangeboden matenaal w o meest complete senes van de jare 
60/70, in stockboek Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
17987 Nederiand maximumkaarten 1967-1969. Prijs: € 195,0 
Kleine doublettenpost oude maximumkaarten w o complete senes, opgezet in insteekboek Zelden aangebo 
den Alle foto's op: WWW FILATEUE.NE 
18157 Nederland postwaardestukken. Prijs: € 575,0 
Doos vol met kleine fotomapjes met diverse postwaardestukken en bneven van Nederland Bevat zeer ves 
matenaal, voornamelijk klassiek Alle foto's op. WWW FILATELIE NE 
17995 Nederland PZM's 1982-2006. Prijs: € 840,0i 
Collectie postzegelmapjes Nederland 1982-2006, no 1 t/m 335, -i- bij ieder mapje extra zegels/velletjes In 1 
Davo albums in doos Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
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i276 Nederlands Indië 1864-1948. Prijs: € 1.150,00 
ornamelijk ongebruikte, goed gevulde collectie Nederlands Indie 1864-1948 in Kabe album Collectie bevat 
el goed matenaal zoals 1', 2*. 5', 37*. 61*, 97', 98*, 149-159* (Bandoeng), 34*, 346*, port 1*, 2*, 3*, 9*, 
mst 7*, brandkast 1-7* etc Tevens Nederlands Nieuw Guinea aanwezig Cat waarde ruim 6300 euro 

Alle foto's op. WWW.FILATEUE NET 
1065 Nederlands Indiè 1864-1949. Prijs: € 650,00 
«tfnsse, ongebruikte en gebruikte, enigszins gespecialiseerde collectie Nederlands Indie 1864-1949 in 
inco Lindner album Aardig gevulde collectie met ook wal beter matenaal en tevens Nederlands Nieuw 
linea compleet Alle foto's op- WWW.FILATELIE.NET 
1015 Nederlands Indie 1864-1949. Prijs: € 2.000,00 
istfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederlands Indie 1864-1949 op stockbladen in map Collectie 
vat zeer veel beter en ongewoon matenaal zoals (NVPH nos) 1 (3x, waaronder paartje), 2 (2x) 5G, 11G, 
A (in stnp van 4), 6Fb(*) (met certificaat), 38f (dubbele opdruk), 77a**, 78a**, 77P*, 78r*, 70fa* (Jav i p v 
va), 88fb*, 141A, 160-166*, 261**, 263**, 264**, 265**, 280*, 287**, 351-361**, 383-383", luchtpost 1-5", 
10** 14-16**, dienst D19a**, D19ar, etc Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 

Alle foto's op. WWW.FILATEUE NET 
1042 Nederlands Indië 1870. Prijs: € 600,00 
jornamelijk ongebruikte op tanding gespecialiseerde collectie Nederlands Indie 1870 op albumbladen in 
ap Collectie bevat goed matenaal zoals (NVPH no's) 8A*, 9A*, 12A*, 15A*, 16A*, 13B, 11C*, 12C*, 13C*, 
;C(*), 5F* 8F*, 12F(*), 16F*, 5G(*), 8G*, 12G(*), 130*, 16G(*), 9H' etc Mooie collectie, hoge cat waarde' 

Alle foto's op: WWWFILATELIE.NET 
1063 Nederlands Indië 1870-1970. Prijs: € 1.100,00 
)stfrisse en ongebruikte collectie Nederlands Indie en Indonesië 1870-1970 m Davo album Collectie bevat 
el beter materiaal zoals (NVPH no's) 14*, 27**, 35**, 75**, 67a", 74f*, 77f", 78f**, 85f, 134**, 277**, 

288", 351-361* 385**, 386*, luchtpost 13", 14-16", dienst 19a**, Ris opdrukken compleet, etc 
ivens Nieuw Guinea compleet Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
3172 Nederlands Indië vierkantstempels. Prijs: € 300,00 
steekboek met ca 500 zegels van Nederiands Indie met vierkantstempels Bevat veel portzegels 

Alle foto's op- WWW.FILATELIE.NET 
7907 Oostenrijk 1850-1918. Prijs: € 700,00 
jornamelijk gebruikte collectie Oostenrijk 1850-1918 in Kabe album Goed gevulde collectie met veel beter 
ateraal Hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
7461 Oostenrijk 1850-1955. Prijs; € 2.500,00 
achtige ongebruikte/gebruikte speciaalverzameling, met veel kunde en geduld opgezet met typen, tandin-
n, vaneteiten, afstempelingen en brieven, mei 1850 1kr(5), 2kr(5), 1858 2k geel(3), 3k zwart, 3k groen(2), 

antenzegeis, typen, tandingen en afstempelingen, leuk bnevendeei, gebieden etc etc opgezet in 4 dikke in-
eekboeken Cat w ruim 35 000 euro" Alle foto's op. WWWFILATELIE.NET 
3181 Oostenrijkse gebieden 1860-1920. Prijs: € 425,00 
ngebruikte en gebruikte collectie Oostenrijkse gebieden 1860-1920 in Leuchtturm album Aardig gevulde 
lilectie met KuK veldpost, Bosnië Herzegovina, Kreta, Levant, Lombardije Venetië etc Tevens wat telegram
gels van Oostenrijk Alle foto's op. WWW.FILATELIE.NET 

6444 Overzee 1873-1960. Prijs: € 1.750,00 
rachtige ongebruikte/postfnsse collectie blokken van 4 van de verscfiillende kolomen met o a goed Indie 
cl Java en Buiten Bezit vaneteiten, betere senes jaren 20/30, port en dienst, goed Sunname en Curasao, 
twat diverse kwaliteit, opgezet in 4 insteekboeken Cat w niim 10 400 euro'" Zelden of nooit aangeboden" 

Alle foto's op WWW FILATELIE NET 
8154 Overzeese Gebiedsdelen. Prijs: € 500,00 
leine nalatenschap in doos Bevat postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van Nederland Indie, 
ederlands nieuw Guinea, Indonesië en Antillen, waaronder ook beter in 3 Davo albums Tevens 2 blanco al-
jms met Zuid Amenka en Ukraine en tevens wat ansichtkaarten Alle foto's op. WWW.FILATELIE.NET 
7931 Scandinavië. Prijs: € 600,00 
008 met 5 albums en insteekboeken met divers matenaal van Groenland, Faeroer en IJsland Voornamelijk 
gels van de jaren 60-90 Verder enkele honderden FDCs Koopje' Alle foto's op WWW.FILATELIE.NET 

7002 Servië 1866-1915. Prijs: € 1.350,00 
eer mooie, gespecialiseerde, vrijwel complete ongebruikte collectie Servië 1866-1915 op albumbladen in 
lap Collectie bevat veel beter materiaal zoals (Michel no's) 2*, 4*, 6y*, 7y* (met eert), 9-10*, etc Cat w vol-
ns verzamelaar 11 000 EURO"' Alle foto's op. WWW.FILATEUE NET 

8068 Suriname 1873 proeven. Prijs: € 575,00 
ollectie Berlijnse en Haarlemse kleurproeven van Sunname 1873 op albumbladen in map Mooie kwaliteit, in 
itaal 63 proeven Alle fofo's op: WWW.FILATELIE.NET 
7864 Suriname 1873-1981. Prijs: € 700,00 
oornamelijk ongebruikte en later postfnsse collectie Sunname 1873-1981 in Davo album Goed gevulde col-
ictie met beter matenaal zoals (NVPH no's) 34-36* 48-55*, 60-64(*), 104-110*, 239-243', luchtpost 19**, 

26**, port 16 etc Alle foto's op. WWW.FILATEUE.NET 
8095 Suriname 1873-1985. Prijs: € 400,00 
'ostfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Sunname 1873-1985 in 2 Davo cnstal albums Collectie is goed 
evuld met o a leuk klassiek matenaal Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
7973 Suriname 1873-2000. Prijs: € 800,00 
litgebreide postfnsse, ongebruikte en gebruikte stock Sunname 1873-2000 in 2 insteekboeken Stock bevat 
eel beter matenaal zoals (NVPH no's) 104-110", 115**, 137-140** (4x), 141-144** (2x), 146-149" (2x), etc 
'erder veel Republiek Sunname Hoge cat waarde' Alle foto's op WWW.FILATELIE.NET 
7992 Suriname pzm 1984-1993. Prijs: € 125,00 
.unname collectie postzegelmapjes no 1 t/m 87 In 2 Davo albums Alle foto's op. WWW.FILATEUE.NET 
7948 Transvaal 1869-1905. Prijs: € 400,00 
)ngebruikle en gebruikte collectie Transvaal 1869-1905 op oude albumbladen in map Aardig gevulde collec-
e inclusief enkele herdrukken Alle foto's op: WWW.FILATELIE NET 
7935 Turkije. Prijs: € 125,00 
loosje met zakjes met divers matenaal van Turkije, waaronder wat beter zoals (Yvert no's) 929A (13x), diver-
e rode halve maan zegels met perforatie variëteiten etc Alle foto's op' WWW.FILATELIE NET 

18155 Turkije. Prijs: € 1.300,00 
Zeer uitgebreide postfnsse, ongebraikte en gebruikte stock Turkije in 19 (') stockboeken in 2 dozen Bevat zo
wel klassiek als modern materiaal, dienst, port, rode halve maan, blokken etc Zeer veel matenaal, hoge cat 
waarde' Alle foto's op. WWW FILATELIE NET 
18189 USA 1872-1948 fiscaal. Prijs: € 950,00 
USA 1872-1948 fiscaalzegels Zeer aardige ongebruikte en gebruikte collectie fiscaalzegels Beetje rommeli
ge collectie, maar met veel en ongebruikelijk matenaal, waann tevens veel portzegels in klemband 

Alle foto's op WWW.FILATELIE.NET 
18013 USA 1893-1985. Prijs: € 775,00 
Eerst gebruikte, later postfnsse collectie USA 1893-1985 in 2 Leuchtturm albums Collectie bevat o a 1 cent 
tot 2 dollar Columbus gebruikt (2 dollar mist hoektandje) 1-10 cent Omaha gebonkt, en later veel postfris ma
tenaal (nominaal 180 US$) Alle foto's op- WWWFILATELIE.NET 
17951 Victoria 1857-1860. Prijs: € 575,00 
Klem kaveltje zegels van Victona 1857-1860, waaronder 3 paren, enkele zeer breedrandige zegels en mooie 
stempels Alle foto's op. WWW.FILATELIE.NET 
18132 Wereld brieven. Prijs; € 500,00 
Grote doos vol met bneven van alle landen Bevat veel klassiek matenaal, ongewone frankenngen, diverse 
FDC s, briefkaarten etc Zeer leuk uitzoekkavel' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
18137 Wereld lot betere uitgaven. Prijs: € 525,00 
Raar lot beter matenaal hele wereld wo Canada klassieke uitgaven, Engeland 1867 5sh(3x), USA betere 
klassieke zegels, Zwitserland betere blokken, België, Frankrijk met ongetand, Italië beter etc in insteekboek 
Enorme cat w Alle fofo's op; WWW.FILATEUE NET 
17934 Wereld. Prijs: € 1.250,00 
Uitgebreide postfnsse, ongebruikte en gebruikte wereldcollectie m 15 albums en stockboeken Bevat o a 
goed Duitsland en verder aardig Zwitserland, Liechtenstein Tsjecho-Slowakije, Engelse en Franse kolomen 
eta Alle foto's op. WWWFILATEUE.NET 
17932 Wereld. Prijs: €2.100,00 
Uitgebreide collectie m 5 oude Schaubek albums met de nadruk op de Europese landen Bevat zeer veel ma
tenaal, waaronder ook beter zoals (Yvert no's) Albanië blok 2*, België 305-307*, Bulgarije 205-214*, 
Denemarken luchtpost 2, Finland 164-165,196-199, IJsland 62-67, Italië 386-395, luchtpost 96-101, Duitsland 
blok 3 (Ostropa), Oostenrijk 290-296,460A-465*, 471-476*, etc Verder ook veel bneven, waaronder Zeppelin 
brieven Alle foto's op. WWW.FILATEUE.NET 
18180 Wereld. Prijs; € 400,00 
Twee kleine insteekboekjes met divers postfns, ongebruikt en gebruikt matenaal van diverse landen Bevat 
o a leuk Italiaanse Staten Engelse kolomen. Zuid Amenka etc Alle foto's op: WWW FILATELIE NET 
16418 West Europa G-l«. Prijs: € 1.600,00 
Ongebruikte en gebruikte collectie West Europa in oud Kabe album tot ca 1950 Het betreft hier de landen be
ginnend met de letters G-M Bevat goed Gnekenland met leuk deel Hermeskoppen en o a (Yvert no's) 142, 
177,178, 250*, 251, 375-392*, 402, Gnekse gebieden, Oud Italiaanse Staten Italië, o a 21, 25-32, 39,45,63 
(perfin), 150*, 343*, 386-395*, luchtpost 96-101*, port 1*, 2, 20-21, 22-24, 25-26, pakketzegels 1-6, goed 
Italiaanse gebieden, Fiume, Malta 10*, Montenegro etc Alle foto's op WWWFILATELIE.NET 

W I N T E R O P R U I M I N G 
20% korting op al deze collecties. 

18090 West Europa. Prijs: € 1.075,00 
Albumpje met stockkaartjes mei divers postfns, ongebruikt en gebruikt beter matenaal van voornamelijk West 
Europese landen Bevat o a goed Engeland, Finland, Hongarije Italië, Joegoslavië, Monaco, Luxemburg, 
Liechtenstein etc Alle foto's op- WWW.FILATELIE NET 
18092 West Europa. Prijs: € 1.200,00 
Albumpje met stockkaartjes met divers postfns, ongebruikt en gebruikt beter matenaal van voornamelijk West 
Europese landen Bevat o a goed Duitsland, Deens West Indie, Bulgarije, Denemarken, Vaticaan, IJsland, 
Zweden, Zwitserland etc Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
17867 Zuid Afrika en gebieden. Prijs: € 400,00 
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt matenaal van Zuid Afnka en gebieden Beval o a 
Kaap de goede Hoop, Natal, Zuid Afnka, Zuid West Afrika, etc Alle foto's op- WWWFILATELIE NET 
18185 Zuid Amerika poststukken. Prijs: € 675,00 
Album met ca 125 poststukken van Zuid Amerika, waaronder betere Leuk kavel' 

Alle foto's op; WWW.FILATELIE.NET 
18081 Zwitserland 1854-1980. Prijs: € 675,00 
Gebruikte collectie Zwitserland 1854-1980 in 2 Behrens album Collectie is goed gevuld met ook beter materi
aal zoals 50 Rp luchtpost opdruk (keur Liniger), Pax sene (certificaat Liniger), enkele blokken (o a blok 2, Pro 
Patna 1936 met certificaat Liniger) etc Alle foto's op. WWWFILATEUE.NET 
18194 Zwitserland 1854-1990. Prijs: € 775,00 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zwitserland 1854-1990 in 2 Davo albums Zeer aardig gevulde 
collectie met o a leuk klassiek, aardig luchtpost, 20 Pro Juventute postzegel boekjes, blokken etc 

Alle foto's op WWW.FILATELIE.NET 
18184 Zwitserland 1862-1999. Prijs: € 500,00 
Aardig gevulde postfnsse, ongebruikte, maar voornamelijk gebruikte collectie Zwitserland 1862-1999 m blan
co Schaubek album en stockboek Alle foto's op. WWWFILATELIE.NET 
18175 Zwitserland combinaties. Prijs: € 1.500,00 
Insteekboek met een gebruikte collectie combinaties van Zwitserland Collectie bevat zeer veel beter maten
aal zoals (Michel no's) K3, K9 (Pro Juventute 1915 met certificaat). K i l , K12, K15, WZ19 A(i), etc Tevens 
wat klassiek materiaal met leuke stempels Hoge cat waarde' Alle foto's op- WWWFILATELIE NET 
18196 Zwitserland stempelverzameling. Prijs: € 1.500,00 
Collectie van ca 2600 alpenzegels van Zwitserland (Michel no 121,122,123,142, 226,227) met verschillende 
stempels op datum verzameld Mooie ongewone collectie' Alle foto's op. WWWFILATEUE.NET 

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

INFORMATIEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

Kies één van onderstaande mogelijl<heden: 
O ja, stuur mij uw 2-maandelijkse prijslijst 
O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
met mij op via tel. nr. 

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein of fax naar 030-2892620 
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De nieuvs^e euro-

koersmunten zijn er! 
LeutMturm 

World Leaders in Collectors Accessories. Since 1917. 

Wij bieden passend toebehoren voor de onderbrenging van de Met interessante achtergrondinformatie over de troonswisseling en 
nieuwe euro-koersmunten Willem-Alexander evenals voor de euro- prachtige foto's van de koninklijke familie. Aantrekkelijk design in 
koersmunten Beatrix, de 6 voormalige gulden-munten en de 2-euro- de nationale kleur van Nederland, 
herdenkingsmunt 201 3 ter gelegenheid van de troonswisseling. , 

Presentatie cassette "Troons^visseling" 
€ 14,95 art nr 344 827 

NIEUW 
"Beatrix" Presso munten album 
ortnr 344 763 

Meer info bij uw LEUCHTTURM dealer of direct via LEUCHTTURM: 
340 ■ D-21495 Geesthacht ■ Tel. +49 |0| 4152/801-200 ■ Fax +49 10) 4152/801-300 ■ info@leuchtturm.com ■ 

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 ovenwegen uw collectie, verzameling of doubletten te verkopen, 

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

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

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

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

mailto:info@leuchtturm.com
mailto:info@pzhzeist.nl


Scan code & 
een afspraak. 

VEILINGEN SINDS 1951 

Topprijzen bij Gert Müller! 
Een groot internationaal publiek zorgde voor spannende biedingsgevechten. De veiling 
duurde zaterdag tot in de avonduren. Zo brachten bijvoorbeeld op: 

Kavel Inzet Opbrengst 

1 
2B 
3A 
4 
9 
38 
201 

229 
6530 
6532 
6589 
6618 

Partij VR China 
Verzameling Duitse Rijk 
Verzameling Zwitserland 
Verzameling SBZ 
Voorraadbestand DDR 
Brieven VR China 
Beleggingsbestand Gouden 
munten 
Partij Munten 
Voorraadbestand Munten 
Verzameling OudDuitsland 
Verzameling Croatië 
Motiefvoorraad Ruimtevaart 

10000, 
5000,

3000,

5000,

5000,

10000,

10000,

10000,

10000,

7000, 
8000,

5000,

 Euro 
 Euro 
■ Euro 
■ Euro 
Euro 
Euro 

Euro 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 

50000,

13000,

11200,

11000,

10500,

23000,

26000,

13000,

15500,

10000,

12500,

17000 

Euro 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 

Euro 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 
Euro 

Verkoopt ook u uw postzegels en munten voor 
internationale topprijzen. Graag bezoeken wij u 
ook thuis. Maak nu een afspraak met onze experts. 

( jpb i i ■ JÜ,turo 

^̂ H 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^H 

Ĥ 
1 Ĥ 

1 
Vraag de gratis catalogus aan Tel. +A9 7243 561740, 

Gert Müller GmbH & Co. KG 
Internationale postzegels en munten veilingen 

CarlZeissStr. 2 • 76275 Ettlingen/Duitsland 
Telefoon +49 7243 561740 • Fax +49 7243 5617429 
EMail: info@gertmuellerauktion.de 
Internet: www.gertmuellerauktion.de 

Beste ^ nv 
per jaa»^ 

#^vi 

mailto:info@gert-mueller-auktion.de
http://www.gert-mueller-auktion.de


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.ni 
-Filatelistisch nieuws en blog: www.postzegelbiog.nl 

(^nO€TEhJ UIT 
OUDE FOTO'S EN ANSICHTKAARTEN 

TE KOOP GEVRAAGD EN AANGEBODEN 
VERDER OOK ALLES WAT OUD, PLAT EN 

VAN PAPIER IS (ZIE OOK ONZE SITE) 

BEZOEK ONZE STAND TIJDENS DE FILATELIEBEURS 
OF 

DE GROOTSTE NEDERLANDSE KAARTENBEURS 
MEGACARTA 2014 OP ZATERDAG 7 JUNI 
COLLEGE DE HEEMLANDEN TE HOUTEN 

POSTCAnVSHOP QKO^TEhJ UIT 
OVDEGRACHT 284 TE UTRECHT 

CHECK ONZE SITE: WWW.MEGACARTA.COM 
OF BEL: 030 - 2 343 343 / 06 - 523 94 610 

FE HUUR 
POSTZEGEL EN M U N T E N F 

Gelegen in grote plaats 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 
Boven 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 

ZUTPHENSE 
EGELHANDEL" 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
PÖST^GËLS - MUNTEN -

BANKBILJETTEN - ANSICHTKAARTEN 
^ h e b b e n een uitgebreide voorraad benodigdheden] 

Tel 0575 54 02 54 
ƒ•«*. 0575-51 40 48 
E-maii postmaster@dezutphensepostzegelhan(lel nl 
Website, www dezutphensepostzegelhandel nl 

Openingstijden 
woensdag 13 30u - 17 30 u 
donderdag lOOOu - 17 30 u 
vrijdag lOOOu -21 OOu 
zaterefig 10 00 u 17 00 u 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

Kantooradres MPO: Energieweg 7. 3401 MD Llsselstein 
Tel: {):,()-6063944 - Fax: 030-6019895 - WWW.MPO.NL 

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? 
WM Hoekstra, Blijhamsterstradt 27D3, 9671 AT Winschoten 

tel 0597-430755-fax 0597-431428-e-mail wmhoekstra@home nl 

http://www.postbeeld.nl
http://www.freestampcatalogue.ni
http://www.postzegelbiog.nl
http://WWW.MEGACARTA.COM
http://www.muntenenpostzegels.nl
http://WWW.MPO.NL


SAVE THE DATE FOR 
THE 2r*'AUCTION 

jQtl, _ i4tk pelruary 2014 

We received many top-class consignments during the last weeks and 
we are happy to give you an insight to our auction in February. 
Please have a look: 
• nice offer single lots NETHERLANDS & COLONIES 
• BRAZIL large offer stamps and covers 
• ENCASED POSTAGE STAMPS & STAMP MONEY, Special Catalogue 
• OTTOMAN EMPIRE, Special Catalogue 
• fine offer MAURITIUS covers and other RARITIES 
• GERMAN STATES, attractive offer single lots and collections 
• attractive collection offer e.g. OLYMPIA, ZEPPELIN, GERMAN POST 

CHINA, GERMAN II. WW SUDETENLAND 

jwigim) 
I n^^^K^ 

YOUR VALUES PRESENTED 
ALL AROUND THE WORLD 
www.auKtionen-gaertner.ae 

''JDetttsch-Sudwestafriky 

Stfl». 

M -vn 

Oill^ 

/ ^ ^ ; > ^ é^^"^r-

AUKTIONSHAUS Christoph Gärtner GmbH & Co. KG 
Steinbeisstr. 6 + 8 | 74321 Bietigheim-Bissingen / Germany 
Tel:+49-(0)7142-789400 | Fax:+^9-(0)7142-789410 
info@auktionen-gaertner.de | wALaul<tionen-gaertner.de 

/ / 

N li 

http://www.auKtionen-gaertner.ae
mailto:info@auktionen-gaertner.de
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ONDERSCHEIDINGEN 'FILATELIE' 

Traditiegetrouw werden 
tijdens het najaarsdiner van 
de uitgever van Filatelie 
(Stichting Nederlandsch 
Maandblad voor Philatelie) 
diverse onderscheidingen 
uitgereikt. 
De 'Leon de Raay' medaille 
voor de beste wetenschap
pelijke bijdrage in de jaar
gang 2012 ging naar Hans 
E. Aitink voor zijn bijdrage 
'Luchtverbindingen met Ne-
derlands-lndië van novem
ber 1941 tot maart 1942'. Dit 
artikel werd gepubliceerd 
in het decembernummer. 
De thematische wisselbeker 
ging naar john Beenen voor 
zijn bijdrage 'Geschiedenis 
van de Televisie'. Gepubli-

John Beenen had een dankwoord 
voorbereid 

IJSFESTIVAL ZWOLLE 

Stempelredacteur Kees 
Verhulst kwam een 'ijzige 
koning' tegen tijdens zijn 
dagje uit in Zwolle. 
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Hans Aitink (r) neemt met beide handen zijn medaille 
aan van voorzitter Cees van Balen Blanken 

ceerd in twee delen, in het 
oktober- en het december
nummer. 
Een gouden plaquette werd 
uitgereikt aan Cor Oppelaar 
vanwege zijn 25-jarige 
lidmaatschap van de Raad 
van Toezicht. 
Tijdens de, voorafgaand 
aan het diner, gehouden 
vergadering van de Raad 
van Toezicht werd het 
teruggetreden bestuurs
lid van de Stichting, Paul 
Walraven, benoemd tot 
ere-bestuurslid. Paul Walraven 

Cor Oppelaar (r) en Cees van Balen Blanken 

PEP 2 

Voor de kenners is de titel 
een begrip, voor anderen 
verdient het wat uitleg. 
Zaterdag 14 december 
werd op een feestelijke bij
eenkomst van Po & Po (de 
vereniging van POstestuk-
ken en POststempelverza-
melaars) het tweede deel 
van de PEP gepresenteerd. 
PEP staat voor: 'Postmer-
ken & Postinrichtingen in 
Nederland tot 187)'. 
Het eerste deel, met 600 
pagina's, verscheen in 2006 
bij gelegenheid van het 
60-jarig jubileum van Po & 

Po. Dit tweede deel is met 
562 pagina's iets dunner, 
maar deel drie wordt al 
aangekondigd. 
Dit deel heeft als belang
rijkste hoofdstukken: 
Binnenlands postverkeer, 
Grensoverschrijdend post
verkeer, Militaria en diverse 
onderwerpen, waaronder 
deRijkstelegraaf. 
Een belangrijk verschil: in 
deel 2 ontbreken waarde
ringen voor de stempels. 
www.po-en-po.nl 
Foto: Coördinator van de 
werkgroep Hotze Wiersma 

De jury van de L.H. Tholentrofee roept kandidaten 
op mee te dingen naar de 

L.H. Tholentrofee 2013 

Voor deze prijs voor de beste filatelistische rubriek 
of bijdrage in de niet-filatelistische pers komen 
uitsluitend bijdragen in de Nederlandse taal in 

aanmerking. 
Lezers van 'Filatelie' kunnen de jury opmerkzaam 

maken op filatelistische artikelen die in het jaar 2013 in 
de niet-filatelistische pers zijn verschenen en die naar 

zij menen voor bekroning in aanmerking komen. 

Voordrachten kunt u zenden aan de secretaris van de 
jury van de L.H. Tholentrofee: 

L.F.C. Elzinga 
Schalmei 5,4876 VC Etten-Leur 

Voordrachten moeten vergezeld gaan van (een 
kopie van) de bijdrage die voor bekroning wordt 

voordragen. De voordracht moet uiterlijk 14 maart 
2014 door de secretaris van de jury zijn ontvangen. 

Filatelie 
blad voor postzegelverzamelaars 

H l l 
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PHILARET PERSOONLIJKE POSTZEGELS 

De postzegelvereniging van 
het Rotterdamse openbaar 
vervoerbedrijf RET heeft 
in augustus persoonlijke 
postzegels uitgegeven met 
'hun hardware'er op. 
De kleurrijke zegels zijn te 
bestellen voor € 9,75 per vel 
van to per motief (inclusief 

verzendkosten) door over
making van het bedrag op: 
NL49 INGB 0002382040 
tnv Postzegelver PHILARET 
Vlaardingen. 
Vermeld erbij welk welk 
velletje u wenst (bus rood, 
bus groen, tram, metro) en 
uw adres. 

BRASILIANA 2013 

Van 19-25 november 
vond in Rio de Janeiro 
de FIP tentoonstelling 
Brasiliana 2013 plaats. 
Er was slechts één 
Nederlander die daar 
tentoonstelde. 
Die heeft dan ook wel 
direct zijn visitekaartje 
afgegeven. Hotze 
Wiersma behaalde een 
groot-gouden medaille 
met zijn collectie: 'Postal 
services in rural areas in 
the Netherlands before 
1850'met 95 punten. 

http://www.po-en-po.nl
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ZOOGDIEREN 
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N E D E R L A N D , 

DUBBELE EEKHOORN 

Ook bij moderne postze
gels zijn nog verrassingen 
mogelijk. Een voorbeeld 
hiervan is het velletje met 
de eekhoorn postzegel 
(2013, NVPH 3013). 
In plaats van de gewone 
uitvoering, is het hier 

afgebeelde velletje geheel 
dubbel gedrukt. Alles is 
dubbel, zelfs de bovenste 
tekst is een fractie naar 
rechts verschoven. We zijn 
erg benieuwd of dit vaker 
wordt aangetroffen bij dit 
type zegels! 

MARCEL DE JONG 1958 - 2013 

Op 3 december 2013 is 
Marcel de Jong, voorzitter 
van de vereniging 'Fila-
telistische Contactgroep 
Oost Europa', plotseling 
overleden. Hij is slechts 
55 jaar geworden. Marcel 
was een gepassioneerd 
Hongarije-filatelist, die 
een grote en belangwek
kende verzameling heeft 
opgebouwd. Hij was 28 
jaar lid van onze vereni
ging, daarvan de laatste 
18 voorzitter. 
Marcel was ook lid van 
enkele buitenlandse 
gespecialiseerde ver

enigingen, waaronder 
voorzitter van de Duitse 
Arge Ungarn en kwam 
vaak in Hongarije, waar hij 
met belangrijke filatelisten 
contact had. 
Hij heeft helaas niet meer 
mogen meemaken dat 
'zijn' Duitse club met het 
'Arge Ungarn Jahrbuch 
2013' tijdens de Monacop
hil 2013 in de prijzen was 
gevallen bij de eerste 'CG 
International Philatelie 
Promotion Award 2013'. 
De prijzen werden op 6 
december door Christoph 
Gärtner uitgereikt. 

We verliezen in hem een 
belangrijke pijler in onze 
FCOE, maar vooral willen 
wij zijn naasten heel veel 
sterkte wensen om dit 
grote verlies te dragen. 

Ton Welvaart, secretaris 

EDITORIAL 

De beste wensen voor 2014 en veel leesgenoegen. 
Geen blad echter zonder uw bijdragen. Heeft u een 
aardig artikel in gedachten, begin dan met een goed 
voornemen en zet het op papier. 
Met een vlijtig team rubriekredacteuren en een grote 
schare aan auteurs die soms een enkele maar vaak 
ook meerdere bijdragen voor ons blad leverden, kon
den we in2or3elf nummers van Filatelie uitbrengen. 
Allen die meewerkten hartelijk dank! 

We zijn het afgelopen jaar actueler geworden en 
hebben u het een en ander aan nieuws kunnen 
brengen. Met de drukker zijn nieuwe afspraken 
gemaakt waardoor een klein deel van het blad later 
op de pers gaat (zonder dat het vertraging oplevert 
voor u als lezer). Hierdoor kunnen we in de toekomst 
-als daar aanleiding voor is- nog beter inspelen op de 
actualiteit die ons aangaat. Bij het eerste nummer 
waar de nieuwe afspraak voor gold -het vorige 
nummer- hadden we direct 'plezier' hiervan. Zo 
konden wij u toen al melden over de directiewisseling 
in het Museum voor Communicatie. 
Heeft u nieuws: laat het de redactie weten! 

Helaas zijn verleden jaar ook weer een aantal bekende 
filatelisten overleden, waarbij diverse op een veel te 
jonge leeftijd. Jammer genoeg is er ook in dit num
mer nog een jong overlijden te melden van begin 
december. 

Afgelopen jaar was een jaar van veranderingen bij 
Filatelie. In maart nam uw chroniqueur het stokje van 
hoofdredacteur op. Er werden vele -vooral kleine
aanpassingen gedaan en de ontwikkeling hierin gaat 
verder. Uiteindelijk is de hoop dat u het resultaat hier
van gaat merken. Een aantal auteurs heeft afscheid 
genomen en een aantal zijn nieuw toegetreden. Nog 
steeds zijn er wat gebieden die onderbelicht zijn en 
waar een nadere invulling aan gegeven moet worden. 

Er is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de verbe
tering van de kwaliteit van de afbeeldingen en de 
opmaak van het blad. Met de inspanning van velen 
zijn hierin grote stappen voorwaarts gezet. Iedereen 
die hierin zijn bijdrage heeft geleverd: hartelijk dank. 

Er werd een aanvang gemaakt met een aantal nieuwe 
rubrieken. De eerste was die over de postkantoren, 
en recentelijk twee verschillende 'puzzelrubrieken'. 
Geen sudoku of zo maar filatelistische 'hersenkrakers'. 
Dit jaar hoop ik nog wat nieuwe rubrieken te kunnen 
presenteren. 
Een mooi jaar gewenst! 

Rer)é Hillesum 

METEORIETEN IN RUSLAND 

e ligt lekker in bed, de 
nieuwsdienst begint en 
vertelt dat iets spectaculairs 
gebeurde bij Tsjeljabinsk. 
Een meteoriet is in de damp
kring gekomen en vervol
gens in brokken in de aarde 
geslagen. En hier werd de 
filatelist in mij per onmid
dellijk wakker. Immers, 
zoiets is eerder gebeurd in 
historische tijden en daar 
zijn zegels aan gewijd. Dat 
werd bladeren in mijn Rus
land boeken, ik wist dat ik 
het moest vinden in de jaren 
'50 van de vorige eeuw. In 
1908 vond de 'Toengoeska 
Gebeurtenis plaats' (afb. 
1) in Siberië. Een expeditie 

trok, afgaande op alle waar
nemingen en verhalen van 
ooggetuigen de wildernis 
in. De plek van een inslag 
is niet gevonden. Wel trof 
men enorme gebieden aan 
waar alle bomen afgebro
ken waren en in dezelfde 
richting op de grond lagen. 
De meteoriet moet de aarde 
geschampt hebben, brok

stukken waren verbrand 
voor ze de aarde konden 
treffen. Op basis van de 
beschrijvingen van de 
mensen die iets gezien heb
ben, maakte men in Rusland 
onder andere de afbeelding 
die te zien is op de postzegel 
(afb. 2), de kleuren in de 
lucht herkennen we. In die 
tijd stond er nog niemand 
met een fototoestel klaar, 
kleurenfoto's stonden nog in 
de kinderschoenen. In 1947 
gebeurde hetzelfde, 400 
kilometer van Wladiwostok 
bij Sichotè. Ook niet echt in 
een dichtbevolkt gebied. 
Brokstukken zijn volop 
gevonden. In de buurt van 

Sichotè zat een kunstenaar 
toevallig aan het raam met 
zijn schetsblok te werken en 
kon onmiddellijk vastleggen 
wat hij waarnam. |e krijgt 
een beeld dat als twee drup
pels water lijkt op wat wij 
op talloze video's hebben 

kunnen zien, het rookspoor 
in de lucht, de kleuren, 
de zeer felle flits. Hopelijk 
krijgen we dit nooit in onze 
buurten te zien. Maar het is 
wel indrukwekkend. 
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DE HOBBIT KEERT TERUG 
Liefhebbers van de 
verhalen van J.R.R. Tolkien 
kunnen hun hart ophalen. 
Na de drie In de ban van 
de ring films kun je nu de 
tweede Hobbit film bekij
ken. The Desolation of the 
Smaug werd opgenomen 
In Nieuw Zeeland. Dat is 

de reden dat New Zealand 
Post een serie van zes ze
gels heeft uitgegeven met 
foto's uit deze Hobbit film. 
Op de zegels zie je oude 
bekenden uit het verhaal: 
Bilbo Baggins, Thorin 
Oakenshield, Gandalf de 
tovenaar, Tauriel, Legolas 

en Bard de Boogschieter. 
De Hobbit speelt zich 
zestig jaar voor In de ban 
van de ring af. De hobbit 
Bilbo Baggms gaat op reis 
om een schat te zoeken 
die door de draak Smaug 
bewaakt wordt. Bilbo 
doet dat niet alleen, maar 

samen met zijn vrienden 
en Gandalf de tovenaar. 
Het maken van de film 
verliep niet bepaald vlot
jes. Er was te weinig geld 
en de regisseur vertrok, 
zodat hij vervangen moes 
worden. In de filmindu
strie zei men dat de film ir 
de ban was van de Vloek 
van de Hobbit. 
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VAARWEL GULDEN, VOORTAAN ALLEEN NOG EURO'S 
Sinds 1 november 2013 is 
het niet meer toegestaan 
om met oude guldenpost
zegels te frankeren. Dat is 
jammer voor verzamelaars 
die nog veel van die oude 
postzegels hadden liggen. 
Zij plakten die de laatste 
jaren op hun post. Het 
gevolg was dat je bijna 
geen eurozegels op je post 

FRMKERme 
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tegenkwam. Nu je alleen 
nog maar eurozegels mag 
gebruiken, ziet de post er 

J)«uifclic fiinberpoft. 
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EEN MINI BRIEFKAART 
Het brief kaartje dat je 
hier ziet is ongeveer de 

«s « helft van een gewone 
t S "̂  bfiefkaart. Als je goed 
■«iw ~ kijkt zie je twee dingen 
Q ) <>• die vreemd zijn: de tekst 

Hh^ ; Deutsche Kinderpost en 
ffQ ■« op de plaats in de postze

ĵ jjjjjj ^ gel waar je een lands
1 ^ ^ «X naam verwacht lees je 

~ Kinderpost. Het is een leuk 
I I kaartje en lijkt verdacht 
1" echt op een briefkaart, 

maar het is het niet. 
Dit kaartje is namelijk 
afkomstig uit een doos die 
hoort bij een kinderpost

kantoor. Die werd aan het 
begin van de vorige eeuw 
gemaakt om postkan
toortje te kunnen spelen. 
Dat soort postkantoortjes 
bestaan nog steeds. We 
zijn benieuwd of jullie er 
misschien thuis eentje 
hebben met moderne 
kinderbriefkaarten en 
namaak postzegels. 

TOESTEMMING 
Het overnemen van artikelen uit 

oom is toegestaan 

hopelijk wat moderner uit. 
Misschien is het een leuk 
idee om een verzameling 
aan te leggen met post die 
sinds 1 november verstuurd 
is. Wij kwamen al een 
paar leuke voorbeelden 
tegen, die zeker in zo'n 
verzameling een plaatsje 
zullen krijgen. PostNL 
heeft gezegd dat ze goed 
in de gaten houdt dat de 
guldenzegels niet meer ge
bruikt worden. Op het eer
ste poststuk is een stempel 
aangebracht, waaruit blijkt 
dat de frankering gecon
troleerd IS. Blijkbaar werd 
die goedgekeurd, want 
er hoefde geen Strafport 
betaald te worden. Het rare 
is dat de frankering met 
klopt. Op een brief tot 20 
gram moest je tot 1 januari 
2014 een postzegel plak
ken met de aanduiding 
"1" of als je oudere zegels 
gebruikte 60 cent. Deze 
envelop is gefrankeerd 
met twee zegels van 29 en 
25 cent, dat is samen 54 
cent, dus 6 cent te weinig. 
Als je goed oplet zie je dat 
er nu wel met eurozegels 
gefrankeerd wordt, maar 
dat er heel vaak te weinig 
geplakt wordt. Er zijn ooi< 
mensen die te veel fran

keren. Misschien denken 
ze bij PostNL wel dat als 
maar genoeg mensen te 
veel frankeren dat het 
tekort van de anderen 
goedmaakt. De frankermg 
op het tweede voorbeeld 
is leuk. Erzijn vijf zegels 

met de aanduiding "1" 
opgeplakt, wat goed is 
voor de vijfde gewichts
klasse. Dat zijn poststukken 
van 250 tot 300 gram. 
Daarvoor moest je dus drie 
euro betalen. Als je over 
een paar jaar zo'n envelop 
probeert te vinden zal dat 
niet eenvoudig zijn. 

29ste DAG VAN 
DEJEUGDFILATELIE 
IN WIJK AAN ZEE 
In het weekend van 12 
en 13 april 2014 kun je 
naar de 29ste Dag van de 
Jeugdfilatelie in Wijk aan 
Zee. in het Dorpshuis De 
Moriaan kun je dan weer 
meedoen aan een leuk 
programma om de Dag 
van de jeugdfilatelie te 
vieren. Er zijn heel veel ac
tiviteiten. Het is extra leuk 
dat er dit jaar een echte 
Dag van de jeugdfilatelie 
postzegel wordt uitgege
ven. Die kun je natuurlijk 
in Wijk aan Zee kopen en 
laten afstempelen met het 



vliegtuigen, 
îndjij dat ool<zo 

nteressant? 

Hoe vliegt een 
vliegtuig? 
Ik vertel het op een hele 
eenvoudige manier. 
Lucht drukt. De motor 
laat het vliegtuig naar 
voren gaan. Zo stroomt 
er lucht langs de vleu
gels. De lucht onder de 
vleugels drukt harder 
dan de lucht boven de 
vleugels. Dat komt door 
de vorm van de vleu
gels. Het vliegtuig gaat 
omhoog: we vliegen! 

I AUSTRALIA WACKETT|1941 

Passagiers
vliegtuigen 
De vliegtuigen waar jij 
mee te maken krijgt, zijn 
passagiersvliegtuigen. 
En dat is maar een klein 
deel van de luchtvaart. 
Want er wordt voor 
nog veel meer doelen 
gevlogen. 

leder mens wil wel eens vliegen, jij vast 
ook. Daarom, verzamelen veel filatelisten 
postzegels over vliegtuigen. Heb jij ze 
ook in je collectie? Je kan er een mooie 
verzameling van opzetten. 

50/ 

Gevechtsvliegtuigen 
Als ik op een Franse cam
ping sta, komen er wel 
eens Mirages over. Een 
straaljager gaat sneller 
dan het geluid. Dus ik 
moet héél goed kijken 
waar ze zijn. Als ik links 
wat hoor, kunnen ze al 
helemaal rechts vliegen. 
Dan zoek je hemel af: 
waar zitten ze nou? En 
ja hoor, véél verder weg 
dan je dacht zie je ze 
gaan. Vaak doen ze een 
achtervolging. Dan zie je 
er twee of drie op korte 
afstand van elkaar. 

Zwee fvl iegtuigen 
Het valt meteen op: hele 
lange vleugels en geen 
motor. Storten die vlieg
tuigen direct neer als 
ze in de lucht zijn? Nou, 
dat ook weer niet, maar 

echt lang kunnen ze niet 
in de lucht blijven. Ze 
"drijven" op opstijgende 
lucht, jij weet dat warme 
lucht stijgt. Dat is precies 
wat een zweefvliegtuig 
nodig heeft: een bubbel 
van warme, opstijgende 
lucht. Een thermiek-
bel heet dat. Dus een 
zweefvliegtuig wordt 
bijvoorbeeld met een 
motorvliegtuig omhoog 
gebracht, tot 300 meter, 
en dan losgelaten. De 
piloot gaat gauw een 
thermiekbel zoeken om 
hoog te blijven. Vindt hij 
die niet, dan staat hij in 5 
minuten weer beneden. 
En anders, ja, dan blijft 
hij lekker zweven, zo 
lang als het lukt. 

De Concorde 
Hé, zul je zeggen, deze 
heb ik nog nooit gezien! 
Klopt. Dit was een pas
sagiersvliegtuig met 
straalaandrijving. Ook 
hij ging sneller dan het 
geluid. Je was in een 
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paar uur de oceaan over. 
Fantastisch als je haast 
had. De Concorde was te 
duur in onderhoud, dus 
hoe leuk ook; ze zijn er 
mee gestopt en hij staat 
nu in een museum. 

Straalaandrijving 
We maken even een 
uitstapje naar het 
dierenrijk. Want we 
hebben het steeds over 
straalaandrijving, en wat 
is dat nou precies? Denk 
eens aan een inktvis. Die 
neemt een grote slok wa
ter. Als er gevaar dreigt, 
spuit hij die slok met 
een knal weg. Zo schiet 
hij heel snel vooruit. 
Ook een ballon die je 
opgeblazen hebt, schiet 
weg als je'm loslaat. 
Dat is nou straalaandrij
ving, je poept wat uit en 
daardoor schiet je naar 
voren. Nee, jij niet! Je 
bent geen inktvis. 

Hulpdiensten 
Bij bosbranden worden 
helikopters of kleine 
vliegtuigen ingezet om 
de branden te blussen. 
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Ze nemen dan een hele
boel water mee en dat 
storten ze over de bran
dende gebieden. Wel 
gevaarlijk werk, denk ik. 
En heb je de traumaheli
kopters wel eens gezien? 
Een trauma is een 
lichamelijke verwonding. 
En die helikopters kun
nen snel een gewonde 
meenemen van de plaats 
van het ongeluk naar een 
ziekenhuis. De heli kan op 
het dak van het zieken
huis landen, of er naast. 

Cuba 

Vuelos Transofianlic 

Vrachtvliegtuigen 
Alles wat niet over de 
weg vervoerd kan wor
den, gaat per boot, of 
per vliegtuig. Neem het 
vervoer van bloemen. 
Die worden 's morgens 
in Kenia geknipt en in 
bossen gesorteerd. Per 
gekoelde vrachtwagen 
gaan ze naar het vlieg
tuig dat staat te wachten. 
Naar Nederland, dat is 
ongeveer 8 uur vliegen. 
Meteen door naar de 
Bloemenveiling en ze zijn 
nog dezelfde avond bij 
de bloemenverkoper in 
de winkel. Vliegtuigen 
verzamelen is een veel
zijdig thema. Ik krijg er 
nooit genoeg van, en jij? 

Succes er mee! 

o Reageren? Willeke.tnbOwxs.nl 
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VERTREKKENDE 
EUGDLEIDERTOON 
BLIJFT BETROKKEN 
BIJ DE FILATELIE 
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Binnenkort neemt Toon 
Oomens afscheid als jeugd
leider van de Stamp Kids 
Club (l). Toon stond aan de 
wieg van deze internetclub 
en heeft smds het prille 
begin al het werk voor die 
club zowat helemaal in zijn 
eentje gedaan. Jeugdfila
telie Nederland is hem daar 
zo dankbaar voor dat hij 
vorig jaar de Gouden Speld 
kreeg. In 2009 werd hem al 
de Roos Plaquette van de 
Nederlandse Vereniging 
van Postzegelverzame
laars toegekend (2). De 
jongerenkrant Kidsweek 
schreef m 2008 over de 
internetclub: "...deze site 
is echt hartstikke leuk"! 
Ter gelegenheid van het 

belangstelling voor te zijn; 
m augustus van dat jaar 
waren er al soleden. In 
diezelfde maand augustus 
vroeg Kees van Kempen, de 
toenmalige voorzitter van 
)FN, of ik mijn jeugdclub 
wilde voortzetten onder 
de vleugels van jFN. Ik was 

afscheid van "Jeugdleider 
Toon" hebben we hem tij
dens de Postex (3) een paar 
vragen gesteld. 

Hoe is de Stamp Kids 
Club ontstaan) 
Het was in januari 2003 
dat ik een club startte 
op internet met de naam 
jlPclub, waarbij JIP stond 
voor "Jeugdclub op 
Internet voor Postzegelver
zamelaars". Er bleek veel 

meteen enthousiast en op 
1 september 2003 ging de 
Stamp Kids Club van start. 
De club draaide geweldig. 
In december 2005 waren er 
al 500 leden en in mei 2007 
was de mijlpaal van looo 
al gepasseerd. Daarna ging 
het iets langzamer met het 
aantal nieuwe leden. In 
september 2011 waren 1500 
kinderen lid geworden van 
de Stamp Kids Club. Nu zijn 
het er al meer dan 1600! 

Wat zijn je leuke 
herinneringen aan de 
Stamp Kids Club) 
Ik heb heel veel leuke 
ervaringen gehad bij de 
Stamp Kids Club. Vooral de 
persoonlijke briefjes en te
keningen die ik mocht ont
vangen van de leden waren 
een genot. Ik heb er nog 
veel van bewaard in een 
album. En natuurlijk het 
persoonlijk contact met de 
leden tijdens de jaarlijkse 
Dagvandejeugdfilatelie 
(4, 5) Het was ook plezierig 
om met enkele jeugdleiders 
van JFN, vooral Willeke en 
Aria (6), de bezoekende 
jeugd wegwijs te maken in 
de wereld van de filatelie. 

Is er iets waar je trots 
op bent) 
Jazeker, ik ben heel trots 
op het feit dat ik helemaal 
in mijn eentje de website 
van de Stamp Kids Club heb 
opgezet: weetjes, nieuw
tjes, nieuwsbrief, puzzels, 
ledenpagina, fotoalbum en 
ruilbox. De maandelijkse 
rubriek van Willeke onder 
de titel "Mijn Thema" voor
ziet in een grote behoefte 
om thematisch naar postze
gels te leren kijken. 

Wat verzamel je zelf 
nog) 
Op jeugdige leeftijd ben 
ik al begonnen met het 
verzamelen van postzegels. 
Natuurlijk ongestructu
reerd, alles wat je krijgt is 
meegenomen. Tijdens mijn 
actieve loopbaan m de 
industrie kwam dat op een 
laag pitje te staan, maar 

langzamerhand kwam toch 
het verzamelvirus weer 
opzetten. Ik verzamelde 
vooral landen met post
zegels die ik mooi vond: 
Zwitserland, Luxemburg, 
Skandinavië, USA (7) en Ne
derland. Na het jaar 2000 
ben ik daarmee gestopt en 
overgegaan op themati
sche onderwerpen zoals 
wereldwonderen, natuur, 
muziek, dansen, bruggen, 
vuurtorens en zo meer. Ook 
de bekende doorlopers 
hebben mij altijd geboeid. 

Heb je nog wensen voor 
de Stamp Kids Club) 
Natuurlijk hoop ik dat de 
Stamp Kids Club in een 
behoefte blijft voorzien en 

dige hobby nog meer te 
promoten. 

Wat ga je zelf doen als 
je geen tijd meer hoeft 
te besteden aan de 
Stamp Kids Club) 
Ik blijf natuurlijk wel 
betrokken bij de Stamp 
Kids Club, zij het op de 
achtergrond. 
Ik ben van plan om nog 
meer filatelistische artikel
tjes te schrijven op internet 
Ik ben al medewerker van 
het Postzegelblog en het 
Postzegelforum. Ik heb zelf 
ook een aantal websites m 
beheer die allemaal over 
filatelie gaan. Daar wil ik 
nog meer aan gaan doen. 
Ik hoop daarbij dat mijn 

zal blijven groeien, niet 
alleen in Nederland maar 
ook met de Nederlands
sprekende kinderen in het 
buitenland. We hebben al 
leden in België, ZuidAfrika, 
Israël, Canada, Zwitserland, 
Slowakije en Portugal. Ver
der denk ik dat we ons ook 
moeten gaan oriënteren 
op de zogenaamde social 
media om onze gewel

gezondheid geen spelbre
ker gaat vormen. Zolang ik 
kan zal ik de filatelie blijven 
beoefenen en uitdragen. 

Toon, bedankt voor al het 
werk dat je voor de Stamp 
Kids Club hebt gedaan. We 
hopen datje nog heel lang 
je werk voor dejeugdfila
telie zult mogen voortzet
ten! 
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"Ik denk dat we ons ook moeten gaan oriënteren op de zogenaamde social media 
om onze geweldige hobby nog meer te promoten." 
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ANTWOORDEN PUZZEL OKTOBER 2013 

Dit zijn de antwoorden van 
de puzzel van oktober 2013: 
1. om te ruiken; 2.1958; 
3. Roils Royce; 4.200t; 
5. deAmstel. 

Na loting heeft Sandra Boots 
een prijsje gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL JANUARI 2014 

Hier zijn de vragen van deze maand: 
1. In welk land werden de Hobbit films opgenomen. 
2. Hoe heet de draak die Bllbo Baggins moet verslaan? 
3. Sinds wanneer mag je niet meer met guldenzegels 

frankeren? 
4. Hoe heet het passagiersvliegtuig met straalaandrij

ving? 
5. Wat voor vliegtuigen vliegen er wel eens over de 

Franse camping van Willeke? 
6. Wanneer ging de Stamp Kids Club van start? 
7. In welke landen heeft de Stampkids Club leden? 
8. Wat gebeurt er als kippen zonnebloempitten eten? 
9. Noem twee typen (gulden) cijferzegels die onlangs 

nog gebruikt werden. 

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

"̂̂  < . 
Meer dan 1500 jongens 

en meisjes gingen je voor! 
Depostzegelclub 

van JFN op internet: 
de StatnpKids Club. 

Surf naar www.staniplcids.nl 

WIST JE DAT... 
...zonnebloemen niet 
alleen mooie grote 
bloemen voorde sier 
zijn? Ze kunnen voor een 
heleboel andere doelen 
worden gebruikt. Daarom 
zijn er ook veel telers van 
zonnebloemen. 
Het voornaamste zijn de 
zonnebloempitten (zaad
jes) die gebruikt worden 
om er zonnebloemolie uit 
te persen. Dat is een ge

zonde olie voor in de keu
ken. De uitgeperste pit
ten worden als veevoer 
gebruikt. Ook de stengels 
gaan meestal naar de 
dieren als voedsel. Oude 
stengels worden ook wel 
als brandhout gebruikt. 
Zonnebloemen zijn een
jarige bloemen, ze moe
ten dus elk jaar opnieuw 
worden gezaaid. Wist je 
trouwens dat kippen die 

zonnebloempitten eten 
eieren krijgen met een 
donkergele tot oranje 
dooier? 

loon Oomens 

NIEUW! MEER PRIJZEN BIJ DE PUZZEL!!! 
De afgelopen tijd ging het 
niet goed met de prijsjes 
bij de puzzel. Ze kwamen 
niet altijd aan. De tijd 
tussen het insturen van 
de antwoorden en het be
kend maken van de prijs
winnaars vonden jullie 
te lang. De prijzen waren 
niet aantrekkelijk genoeg. 
Er was elke maand maar 
een prijswinnaar. Het 
gevolg was dat steeds 

minder lezers hun oplos
sing instuurden. We heb
ben naar jullie klachten 
geluisterd en wat veran
deringen doorgevoerd. De 
prijzen worden vanaf een 
andere plek verstuurd. De 
tijd waarin je de oplos
sing kunt insturen wordt 
verkort en er zijn meer 
prijzen te winnen! We 
proberen ook de prijzen 
aantrekkelijker te maken. 

Geef bij het insturen van 
je antwoord op wat je 
verzamelt. We proberen 
daar dan rekening mee te 
houden. Dat zal niet altijd 
lukken, maar we hopen 
dat jullie de prijzen wel 
leuker zullen vinden. Doe 
dus allemaal (weer) mee 
en zorg ervoor dat onze 
brievenbus overloopt met 
jullie inzendingen! 

VREEMD 
In het Engelse Bracknell is 
een klaarover aange
sproken op zijn gedrag. Er 
kwamen klachten van een 
automobilist. Wat had de 
klaarover fout gedaan? 
Als kinderen de weg over
staken stak hij zijn hand 
op en maakte met hen 
een high five gebaar. De 
bestuurder van een auto 

i 
((AGYARORSZAG 

>■'» ' 'nnimai 
vond dat maar vervelend. 
Hij vond dat het oversteken 
langer duurde en hij wilde 
niet zolang wachten. De 
64jarige klaarover kreeg 

van zijn baas te horen dat 
hij moest stoppen met zijn 
goedbedoelde gebaar. Als 
hij dat niet deed, mocht 
hij geen kinderen meer 
helpen bij het overste
ken. Ouders en kinderen 
reageerden verbaasd. Zij 
vinden het belachelijk dat 
de vriendelijke klaarover 
is aangesproken. 

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 inmid
dels allerlei voorbeelden 
laten zien. Afgelopen 
december kregen we 

van alle kanten voor
beelden toegestuurd van 
mensen die een zending 
van dezelfde handelaar 
hadden ontvangen. Die 
had in de laatste dagen 
dat er nog guldenzegels 
gebruikt konden worden 
zijn enveloppen leuk 

gefrankeerd met heel veel 
zegels van 5 cent. Hij ge
bruikte daarvoor zowel de 
Van Krimpencijferzegel 
uit 1946 als de Crouwel
cijferzegel uit 1976. Ruud 
Elshout schreef in zijn 
mailtje: "Het aardige van 
deze brief was dat die op 
1 november 2013 bij mij 
in de bus viel, dus op het 
allerlaatste moment nog 
gefrankeerd met gulden 
zegels. De postbezorgers 
hadden er ook geen zin 
meer in, ze zijn niet eens 
afgestempeld of ongeldig 
gemaakt....". Webedan
ken Ruud, en alle anderen 
die deze enveloppen met 
ons gedeeld hebben. We 
laten er hier één van zien. 

,9J 
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VERZAMELGEBIED EDERLAND 
Samenstelling: Rem Bakhuizen Van Den Brml< 
Email dz1ewon@xs4all.nl 
Website: www galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

CIIFERTYPECROUWEL25C 

In 1991 werd voor het aan
maken van rakeldiepdruk
cilinders gestopt met het 
etsen daarvan. De etsafde
ling van joh. Enschedé en 
Zonen was toen nog steeds 
in de binnenstad van 
Haarlem gevestigd en niet 
overgegaan naar de nieuw
bouw in de Waarderpolder. 
Een Hello Klischograph van 
Rudolf Hell AG werd ingezet 
om voortaan de cilinders 
computergestuurd van 

r » w p » < « w » y w i 

oc: 

nederland i 

rasternapjes te voorzien die 
werden gebeiteld. 

nederland : 

Met een loep is goed te 
zien hoe anders de nieuwe 
gegraveerde cilinders er uit 
zien. Het nieuwe procédé 
werd ingezet voor beide 
langlopende emissies: 
koningin Beatrix, ontwerp 
Peter Struycken, en de 
cijferzegels, ontwerp Wim 
Crouwel. BI] de Struycken 
zegels is het verschil het 
grootst omdat daar gelijk 
het gehele zegelbeeld werd 
verbouwd. Bij de Crouwel
zegels werd ogenschijnlijk 
slechts de velrandbedruk
kmg aangepast. De telcij
fers die tot dan toe waren 
ontworpen door Crouwel, 
zelf werden vervangen 

door een lettertype dat op 
dat moment conform de 
nieuwe PTThuisstijl was. 
Het zegelbeeld zelf werd 
met aangepast. Wat lang 
onopgemerkt bleef was dat 
bij de 25c wel degelijk iets 
was aangepast! 
Bij de geëtste versie stopt 
de voet van het cijfer '2' 
net vóór de stok van de 'd'; 
bij de gegraveerde versie 
eindigt de voet van de '2' 
precies bij de stok van de 
'd'. Het rechter staande 
stuk van de '5' staat hal
verwege boven de 'a' van 

'Nederland' bij de geëtste 
versie; bij de gegraveerde 
versie eindigen de '5' en de 
'a' min of meer gelijk. (1+2) 
De beide versies zijn bij zo
wel het velzegel als bij het 
rolzegel terug te vinden. 
(3a*b) 
BIJ de geëtste zegels maker 
de lijnen van het raster een 
hoek van 45 graden met de 
horizon, bij de gegraveerdf 
een hoek van 60 graden. 
(4a+b) 

na riai 
4* r̂ 

DECEMBERZEGELS 20n 

w 
^i 
■/J 

1 affffro ̂  1 9^ "** ""^B^^B 
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Op 19 november 2013 
verschenen de jaarlijkse 
decemberzegels in hang
blokken van 20 zegels. 
Anders dan vorig jaar nu 

in 4 versies met verschil
lende logo's m plaats van 3 
versies. 
De PostNL versie, de Albert 
Heijn versie, de Kruidvat 

^ 

li 
■'1 

10 

versie EN de Trekpleis
ter versie. De zegels zijn 
ontworpen door Sieb 
Posthuma.(afb.58) 
Nog steeds het minifor

maat van de zegels; 25,3 x 
20,8 mm. 
De zegels zijn gedrukt in 
6kleuren offset op de Mül
lerMartmi drukaanderol 
pers van Joh. Enschedé 
Security Print, te Haarlem. 
De 4kleuren CMYK ofwel 
cyaan (raster onder 75 gra
den), magenta (15 graden), 
geel (o graden) en zwart (45 
graden) en daarbovenop de 
fosfor Lvormige balk. 
De fosforbalk reageert zoals 
elk jaar oranje dat wil zeg
gen geheel anders dan de 
'normale' zegels waarbij de 
fosforbalk geel oplicht en 
nalicht. (afb.9+io) 

A l b e n H>Mr) 1215 
KopADwIen 14 2317 PB L a l d e n 

071 5220045 

EUR 
AM BONUS m MXMX8211 
AH DEC ZEGEL 33 00 
3 X EUn 11 DO 

AGENDA 2014 O 01 
■ AIRMIUSW XMXXX5S40 

PASHOICERBON 
KMSarr ED0610 
Hlnkeltv 1315Ë41 
Boftktnotperlod» 3337 
RBf»r«ntlB 1086725 
HAESIRO 
(A00000000430e0) 
P M XXIO(KIO(XJIKXKHK>:7009 
Purr 7 
ING 
BETALING 
Datui 03/12/'Ä13 15 27 
TrvMnr S68221 
l o t u l 33 01 EU) 
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Albert Hei In MrerMijk 
wwittt II pre t t i ge feestdaBen ! 

raag to t ziens I 

De zegels zijn zelfklevend 
en met behulp van een 
slitplaat voorzien van een 
'tanding'. 
De artikelnummers en 
productbarcodes zijn per 
versie verschillend: 
PostNL 331261 en +80554; 
Albert Heijn 331263 en 
+800578; Kruidvat 331268 
en+81148; Trekpleister 
331264 en +80530. 
Bij afname van 3 blokken 
een 'Thuis agenda' gratis. 
AH rekent daar 0.01 voor! 
(afb.ii) 

mailto:dz1ewon@xs4all.nl


VERZAMELGEBIEI BELGIË 
Samenstelling: 
|an Borluut 
borluut.|an@gmail com 

(ERSTWENSEN VAN HALLMARK 

)e jaarlijkse uitgifte van 
ipeciale wenskaartzegels 
incl. zegel] van Hallmark 
'oor de Kerst en Nieuw
aarstijd is m Nederland om 
jnbekende redenen 
jestopt. In Belgiè daarente
jen kwamen begin okotber 
1013 weer de kerstwens
<aarten in de verkoop op 
Ie postkantoren, post en 
mdere verkooppunten. In 
:otaal 40 verschillende 
;egelsmetvoorde 

^(grt lltlcgnjKil nrrt»E;nv 

€3,25 
wvw hallmark be (5^ 

711685^5019?' 

wenskaart zelf zowel een 
Nederlandstalige als een 
Franstalige versie. 

De postzegels hebben 
rechts het frankeerge
deelte met bpostlogo plus 
„1" en links de afbeelding. 
Zowel de postzegel als 
de „tab" zijn geheel en 
al geprint [digital print] 
in de Zegelwerkplaats te 
Mechelen op hun Xerox 
1000 printer. 

FANTASTISCHE FLORA 

Een blok met 5 verschil
lende zegels van „2" 
(=€ 1.40) met afbeeldin
gen van tropische planten 
uit de Nationale Planten
tuin in Meise. Ontwerp en 
tekeningen van Marijke 
Meersman. 

Afgebeeld zijn: 

■ Amorphophallus  Amor
phophallus titanum of 
reuzenaronskelk  afkom
stig van Sumatra; 

 Lithops  levende steen
tjesplantenfamilie 
afkomstig uit Zuidelijk 
Afrika; 

 Nepenthes  tropische 
bekerplant afkomstig 
uit Zuid Oost Azië; 

Myrmecodia Myrme
codiatuberosamieren

plant  afkomstig uit Zuid 
Oost Aziè; 

 Strongylodon 
Strongylodon macrobo
trysjaderankplant 
afkomstig uit de Filip
pijnen. 

De afbeeldingen van de 
planten lopen door in de 
bovenkant van het blok. 

De Nationale Plantentuin 

Vanaf 1 januari 2014 wordt 
het voordeeltarief van de 
postzegels voor binnen
landse zendingen drie 
eurocent duurder. Het ta
rief voor een enkelvoudige 
aankoop blijft ongewijzigd. 

Bij de aankoop van 10 
zegels of meer zal een 
postzegel voor een genor
maliseerde zending binnen 
België vanaf 1 januari 2014 
€ 0,70 kosten in plaats van 
€0,67. Per stuk blijft het 

tarief m 2014 €0,77. 

Genormal iseerde brievi 
naar Europa kosten € 1.17 
(was € 1.13) en naar de rest 
van de wereld € 1.39 (was 
€1.34). 

De tariefverhoging is een 
gevolg van de stijging van 
de levensduurte en van de 
investeringen die bpost 
maakt voor de moder
nisering van de mail en 
postorganisatie. 

bevindt zich aan de Nieu
welaan 38,1860 Meise, niet 
ver van Brussel. 
De zegels zijn gedrukt in 
offset in de Zegelwerk
plaats te Mechelen. Het 
zegelformaat is formaat 
3  27.66x40.20mm. Een 
perforatiemaat 111/2 16/23 
tanden hor./vert. De perfo
ratie in het blok loopt naar 
boven met 1 gat door, links, 
rechts en onder volledig 
naar de buitenrand. 

Barcode +78534 in de rech
termarge van het blok. 

De blokjes kosten € 7.00 
en worden slechts als com
pleet blokje verkocht. 

HONDEN VAN DICHTBIJ  LAAT ZE NIET IN DE STEEK 

Op 27 januari 2014 
verschijnt een postzegel
boekje met 10 verschil
lende zelfklevende zegels 
van „1" (= € 0.70). Ontwerp 
Myriam Voz naar fotos van 
Johan de Meester. 

De boekjes kosten €7.00 

en worden slechts als 
geheel verkocht. 

De boekjes zijn gedrukt in 
4 kleuren offset in de Ze
gelwerkplaats in Mechelen. 

Barcode +78527 bovenin 
het blok. 
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MAXIMA FILIE 
Samenstelimg 
Edward Froon 
E mail f2hedwardfroon@hGtnet nl 

FRANSE NIEUWTJES VAN 2013 
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De Franse voorzitster 
had bij haar bezoek aan 
de Postex mooie series 
maximumkaarten meege
bracht, die we hier zullen 
tonen 
We starten in Parijs met de 
iooe verjaardag van het 
Theater aan de Champs 
Elysees van afb. i Het 
IS een van de bekendste 
moderne 20e eeuwse 
gebouwen van Frankrijk 
Gemaakt van gewapend 
beton en ontworpen m een 
meng-stijl van Classicisme 
en Art Deco door een groep 
kunstenaars De bekendste 
namen hieronder zijn die 
van de architect Henry Van 
de Velde en de beeldhou
wer AntoineBourdelle 
De langwerpige zegel 
op afb. 2 IS gewijd aan 
Rixheim m het 'Departe
ment Haut-Rhin' Het is 
bekend om zijn behang
papier industrie en zijn 
unieke museum over het 
behang gemaakt door de 
Firma Zuber De kaart en 
het rechter deel van de 
postzegel toont als voor
beeld 'Hindoestan', oosters 
panoramisch behang, 
ontworpen in 1807 dat nog 
steeds gemaakt wordt 
In de serie Tuinen werd An
dre Ie Nótre geëerd wegens 
zijn 400e geboortedag Hij 
IS de bekendste tumarchi-
tect van de Franse formele 
tuin met zijn symmetrische 
indeling Voor Lodewijk XIV 
ontwierp hij de tuinen van 
Versailles waarvan afb. 3 
het door hagen omringde 
Bassin van Enculades 
laat zien Hij ligt er als 
de vergulde Gigant, half 
begraven onder de rotsen, 
zoals zijn mythologische 
voorganger begraven 
werd onder de vulkaan 
de Etna, na de verloren 
opstand tegen de goden 
Hier verwijzend naar het 
absolute gezag van de 
zonnekoning en opstand 
betekende dus de dood 

Uit het tweede velletje dat 
gewijd IS aan de Franse 
pelgrimsroutes naar Santi
ago de Compostella toont 
afb. 4 de 12e eeuwse Jaco-
bus-basiliekvan Neuvy-
Saint-Sepulchre m midden 
Frankrijk De cirkelvormige 
romaanse kerk is een kopie 
van de Heilige-Grafkerk m 
Jerusalem De af stempel mg 

IS weer bijzonder met de 
wegwijzers die de Jakobs-
weg aangeeft, de datum 
en de plaatsnaam 
Op afb. 5 staat het kunst
werk 85 8° Are X16 van 
de moderne veelzijdige 
kunstenaar Bernar Venet 
bij de hoofdingang van 
het paleis van Versailles 
Zijn staalsculpturen staan 
op meer plaatsen langs de 
openbare weg, maar nog 
veel vaker in musea en 
privecollecties 
Midden op het centrale 
plein van de stad Charle-
ville staat het standbeeld 
van zijn stichter Charles 
de Gonzague, zie afb. 6 
Met zijn infrastructuur van 
rechte straten, een cen
traal plein en zijn mooie 
gebouwen is de stad een 
belangrijke trekpleister 
voor toeristen In 1983 was 
het plein al vereeuwigd op 
een postzegel, Yvert nr 
2288 Het doet denken aan 
het Parijse Place de Vosges, 
waar de Koning zijn stads-
paleis ooit had 

Twee goede thema's zijn 
gekozen voor de semi-
permanente zegels, die elk 
jaar in twee carnets uitko
men met 12 verschillende 
zegels voor de briefpost 
tot 20 gram Carnet 1 met 
het thema paarden kent 
12 verschillende regionale 
paardenrassen Hieruit 
IS met afb. 7 het zware 
noordelijke ras met de 
lichte gang, de Boulonnais 
gekozen, die hier m span 
aan het werk is Carnet 2 
kent schilderijen van (voor 
en na) het impressionisme, 
verbonden door het thema 
water met schilderijen van 
Cezanne, Manet, Van Gogh, 
etc Hieruit afb. 8 met'In 
de haven van Rouen' van 
Lebourg 



NIEUW BIJ 
POSTTARIEVEN 2014 

Per 1 januari 2014 gingen de posttarieven omhoog. De binnenlandse brief t/m 20 gr werd 
64c (was 60c); een brief t/m 2ogr buiten Nederland werd € 1,05. Dit was 96c voor Europa 
en € 1,00 voor de Wereld. Het onderscheid tussen Europa en de Wereld is verval len en er 
wordt nu gesproken van Internationaal. Onderscheid tussen Europa en de Wereld wordt 
nog wel gemaakt voor de aanvullende diensten; bijvoorbeeld aangetekend € 7,95 res
pectievelijk € 11,00. Voor pakketten wordt Europa zelfs nog in 3 zones opgesplitst waarbij 
bijvoorbeeld. België in '1', Polen in '2' en Zwitserland in '3' valt. RBvdB 

'de maagd' met kind, bord 
met bloemmotieven en 
gouden rand 
Rijksmuseum Amsterdam: 
terrine met bloemmotief 
en terrine met landhuisje 
1774 
Keramiekmuseum Leeu
warden: theepot en kop en 
schotel met polychroom 
decor van insecten 

Jac. Bongaerts, Keramisch 
Atelier Tegelen,|ABO: 
tegels met vogelen 
bloemmotieven 
Keramiekcentrum 
Tiendschuur: bord met 
jongeman met vogelkooi, 
1791, schalen en borden, 
vergiet, mok, tabakspot 
19e eeuw, theepot Tegels 
zwartgoed 

27 januari: 

MOOI NEDERLAND 

Het thema voor de 'Mooi 
Nederland'velletjes in 
2014 IS keramiek. Hoewel 
■als gebruikelijkde 
plaatsgebonden velletjes 
uitsluitend lokaal verkrijg
baar zijn, maken zij wel 
deel uit van het reguliere 
uitgifteprogramma van 
PostNL 
De eerste twee velletjes m 
de zesdelige serie betreft 
keramiek uit Loosdrecht en 
Tegelen. De velletjes zijn 
ontworpen door Rutger 
Fuchs (1970) uit Amster
dam. 
leder velletje heeft vijf 
postzegels waarde 1. Ze 

zijn gedrukt door Joh. 
Enschedé Security Print in 
Haarlem in een oplage van 
85.000 ieder. 
Het afgebeelde keramiek: 
Museum Hilversum: scho
tel met tak met rozen 1779 
KasteelMuseum Sy
pesteyn: twee borden met 
vogelmotief, porseleinen 
damstenen, beeldengroep 

Kar*mMk uit Tegelen 

KJassiekers uit het Louwman MuMum 

1887 ï NEDERLAND 2014 ^ l NEDERLAND 2014 ^ • 1910 

f I ARtJouj: , 

>nEi: 
: NEDERLAND 2014 ^ t NEDERLAND 2014 ^ . 1912 

1932 ; NEDERLAND 2014 i f ; NEDERLAND 2014 ^ i 1935 

' J : ^ '  i : 
1936 : NEDERLAND 2014 Jt S NEDERLAND 2014 ^ • 1960 

; J • TOYOTA 

 1 ! 
1964 : NEDERLAND 2014 jM i NEDERLAND 2014 ^ ; 1965 

. f i 

LOUWMANAAUSEUM 

Het velletje met klassiekers uit dit museum, met 10 
postzegels waarde 1, werd ontworpen door Hans Bastiaan 
(Bas) Busking (1959). De velletjes zijn m een oplage van 
175.000 gedrukt door Cartor Security Printing, Frankrijk. 
De afgebeelde auto's: 
De Dion Bouton et Trépardoux Steam Quadrcycle, 1887 
Brooke 25/30HP swan Car, 1910 
Eysinkio/i2HP, 1910 
Spyker 7HP TwoSeater, 1912 
Bugatti TYE 50T Coach Profilée, 1932 
Duesenberg Model S| Lagerande Dual Cowl Phaeton 1935 
Toyota AA, 1936 
Porsche 718/2 Formula 2 Racingcar, i960 
Aston Martin DB5 James Bond, 1964 
Ferrari 500 Superfast Speziale Z.K.H. Prins Bernhard, 1965 

PUZZEL 2 
vragen en antwoorden 
aan de redactie 
Postbus 7,3330 AA Zwijndrecht of hiliesunKgfiiateiist.com 

Hadden we verleden 
maand een eenvoudige 
adreskaart in deze rubriek, 
nu een eenvoudige Neder
landse prentbriefkaart. 
Een kmderkaart ('de ge
laarsde kat') en verzon
den om de ontvanger te 
feliciteren. 

EXPRESSE 
Natuurlijk kan men een 
verjaardag vergeten zijn, 
maar om dan per expresse 
de kaart te versturen? 
Maargoed, dat kan! 
Wat echter niet zou moe
ten kunnen is de kaart per 
expresse versturen en deze 
dan niet frankeren. Dat 
lijkt hier toch gebeurd te 
zijn. Er IS geen postzegel 
noch enig ander betaal

kenmerk te bespeuren. 
Voor expresse niet 
helemaal ongebruikelijk, 
is de kaart gestempeld 
met het stempel Rijkstele
graaf 'sGravenhage/3 op 
6 februari 1959. Er zit ook 
keurig een expressestrook
je op. Wat echter opvalt is 
een rood omkaderd stem
pel 'Bus zonder/Bellen'. 

PUZZELT U MEE? 
Wat is de betekenis van of 
de bedoeling met de mede
deling m het rode stempel. 
Heeft iemand dit stempel 
vaker gezien? (graag een 
scan aan de redactie). Wat 
is de verklaring dat de kaart 
met gefrankeerd werd? 
Staat het met frankeren m 
relatie tot het rode stempel? 

5 SPOEDBESTELLING 

EXPRES 
r SPOEDBESTELLING 

BUS ZONDER \ 
BELLEN 
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Samenstelling 
Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen 
Postbus 4034 3502 HA Utrecht 

GEZOCHT 4 TOT 6 
KNBF-BIBLIOTHEEKMEDEWERKERS MA/ 

BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeelantlaan ii 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030 2894290 
Fax 030 2800128 
Internet www knbf ni 
E mail knbf<sknbfnl 

Schrifteli|ke correspondentie met 
de bestuursleden verloopt via het 
Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA utrecht 

Voonitter 
Mr Wybo Heere 

Secretaris 
EricKniese 

Penningmeester 
Harnelans 

Vice-voorijtter, 
coördinatie verenigingszaken 
Hans Kraaibeek 

Evenementen 
John Dehe 

Juryzaken 
Albert Haan 

Communicatie en PR 
RemderLuinge 

Bestuurslid 
SiemonTum 

leugdzaken en Friatelistlsche Vorming 
Come van Zandwijk 

Alle bestuursleden z |n bereikbaar 
onder telefoonnummer 
030 2894290 
e mail knbf@knbfnl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
) I M Pieters 
Telefoon 071 5761726 
Materiaalcomrriissaris 
Ene Kniese 
Langestraat 71 2312 SL Leiden 
email e kniese@p!anet nl 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris 
C H R T Weevers 
Telefoon 023 5353624 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat 1 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035 5412526 
E mail bibliotheekföiknbfnl 
Openingsti|den elke woensdag 
van 10 tot 17 uur 

Bondsmformatiebureau 
Mr Wybo Heere 
zie Bondsbureau 

Bondskeurmgsdienst 
Voorzitter 
f C W van Beekum 
Keurzendingen svp aangetekend 
zenden aan de secretaris van de 
Bondskeurmgsdienst 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
2718 AC Zoetermeer 
Telefoon 079 3611910 
E mail bondskeuringsdienst@planet nl 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

De zaterdag openstelling in 2014 
IS op 1 maart 3 mei 4 oktober en 
6 december 

Tijdens Postex 2013, 
afgelopen oktober in 
Apeldoorn, is Albert lacobs 
(na zo'n jaar of 25) voor het 
laatst actief geweest als 
jurylid voor de KNBF 

Voorafgegaan door een 
toepasselijke terugblik op 
de filatelistische verdien
sten van deze 'allrounder' 
werd hem deze -door het 
Bondsbestuur toegeken
de- hoge onderscheiding 
op 16 november 2013 door 
Bondsvoorzitter Wybo 
Heere opgespeld aan het 
begin van de vergadering 
van de Advies-Commissie 
Juryzaken, waar Albert 
secretaris van is 
Laatstgenoemde heeft zich 
ruim 40 jaar m diverse 
functies en op verschil
lende niveaus voor de 
filatelie ingezet Zoishij 
voorzitter geweest van de 
Stichting en het gelijkna
mige tentoonstellmgsco-
mite Themaphilex '87 en 
Themaphilex '98 

Ook als secretaris en 
later als voorzitter van het 
LOG, heeft hij een aantal 
jaren een belangrijke rol 
toe kunnen kennen aan de 
samenwerking tussen de 
gespecialiseerde vereni
gingen en de Bond Bij het 
LOG ishij al de nodige 
jaren lid van de Commissie 
Paginasubsidiering 

De Ruimtevaart Filatelie 
Club Nederland, waar hij 
commissaris van is, heeft 
hem m de afgelopen 3 
decennia onder meer leren 
kennen als secretaris, als 
hoofd- en eindredacteur 
van de Nieuwsbrief, als 
veilingmeester en als 
voorzitter 
De Vereniging voor Kin
derpostzegels en Maxima-

filie heeft ook de nodige 
jaren gebruik kunnen 
maken van de kennis en 
ervaring van Albert Jacobs 
als bestuurslid, als veiling
meester en als redactielid 
van het tijdschrift Bulletin 

Als u wat artikelen van 
hem wilt lezen, kunt u 
onder andere terecht op 
Postzegeblog, waarvan hij 
een van de auteurs is 
Zijn betrokkenheid bij 
het implementeren en 
tot stand komen van 
tentoonstellmgsregle-
menten,richtlijnene a op 
filatelistisch gebied wordt 
door de kenners hoog 
gewaardeerd 
En last but not least mag 
met onvermeld blijven dat 
hij Nederlands gedele
geerde IS in de FI P -com
missies voor Aerofilatelie, 
Astrofilatelie en Maxima-
fihe 

Ook 15 hij een aantal keren 
"m den lande" bij een aan
tal postzegelverenigingen 
(waaronder die van De Bilt 
en Oosterhout) lezingen 
heeft verzorgd, dat hij ook 
beginnende jonge verza
melaars m groepsverband 
wat verteld heb over 'het 
postzegelen' Deze "grote" 
kleine man is president 
van de Internationale 
Filatelistische Ruimtevaart 
Club Columbia Ook het 
feit dat hij jarenlang de 
Nieuwsbrief van RFC 
Nederland (waarvan hij er 
voor gezorgd heeft dat die 
m kleur verschenen is) 

WIJ zullen hem als kundig 
jurylid missen, maar WIJ 
kunnen nog van hem ge
bruik maken als secretaris 
Advies Commissie Jury 

Albert Haan 

Onze Bondsbibliotheek is een van de grotere filatelis-
tische bibliotheken m Europa en als zodanig ook deel
nemer aan het netwerk "Global Philatelic Library" 
WWW globalphilateliclibrary org 

Om de kwaliteit van de bibliotheek, qua informatie en 
dienstverlening te waarborgen zijn we op zoek naar 
een aantal medewerkers, die als vrijwilligers daaraan 
een bijdrage willen leveren Dit in een soort pool, met 
wisseldiensten dus, zodat het tijdsbeslag ook beperkt 
IS De bibliotheek is elke woensdag geopend van 10 00 
-17 00 uur en kent ook een zomersluiting 

GIDS 
VOOR PHILATEUSrtSCHE UrERATVUH 

NEDERLAND EN KOLONIEN 

DEPHWTEUaT PortlJU»S«7 BOTTERO»,* 

WIJ zoeken mensen met 
filatelistische kennis en wat 
computervaardigheden die 
het prettig vinden om ken
nis en ervaring te delen met 
anderen 
In de praktijk omvat dit 
het registreren van binnen 
gekomen tijdschriften, 
nieuwe publicaties in de 
catalogus opnemen, het 
uitzoeken van schenkingen, 
vragen beantwoorden op 
uiteenlopende niveaus, ter 

plaatse en via mail en telefoon Verder nog zaken als 
bindwerk voorbereiden, uitleenadministratie etc Uw 
eigen filatelistische achtergrond kan een waardevolle 
aanvulling zijn om deze functie te vervullen 

Uiteraard worden nieuwe medewerkers ingewerkt in 
de thans m gebruik zijnde systemen 

Als vrijwilliger vervult u een veelzijdige functie waarin 
de wensen en vragen van de bezoekers centraal staan 
Men ontmoet veel medefilatelisten en er kan leuk 
gediscussieerd worden 

Baarn is centraal gelegen m het land en goed bereik
baar per auto en openbaar vervoer 
In de directe omgeving van de bibliotheek is vol
doende parkeer gelegenheid 
Als vrijwilliger krijgt u een reiskosten vergoeding 

Reacties en of vragen aan hetbibliotheekteam 

Persoonlijk, Hoofdstraat t, 3741 AC Baarn 
Per email bibliotheek(Sknbf nl 
Per telefoon 035-5412526 

Ton Hulkenberg 
Henk Weevers 

ONDERSCHEIDINGEN 2013 

A Jacobs 
W Bakker 
MjM Gielen 
B Kruse 
H P van Laarhoven 
G J E H van Lomm 
HPWL Weijers 
G1 de Haan 
A C van Haastrecht 
J van Oosterom 
Mw M van der Weijden-van Dijk 
R Adema 
R J A Daenens 
Mw G Louwerse 
Mw M E Mol 
S Mulder 
Mw WA Oppelaar 
Mw J Seegers 
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brons 
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POSTEX 2014 

De inschrijving voor de 
tentoonstelling tijdens 
Postex 2014 derde weekend 
van oktober in Apeldoorn is 
mogelijk voor alle catego
rieën, van literatuurklasse 
tot en met categorie 1. 
Postex werkt met voorin
schrijving, later zal om een 
definitieve inschrijving 
worden gevraagd. Voorin
schrijving is mogelijk tot 30 
april 2014. De inschrijffor
mulieren kunnen vanaf de 
tweede week van januari 
opgevraagd worden bij 
Ben Mol, Drossaardslaan 
21, 4143 BD Leerdam, 
b.mol76@upcmail.nl of 
Leen Louwerse, Koningin 
Wilhelminastraat 51, 
2811 TT Reeuwijk, 
coro6sal(5)kpnmail.nl. 

Nu te koop; Cd-rom 'Filatelie 
12013'. Alle elf edities uit de jaargang 2013 

"^gedigitaliseerd. Als u deze Cd-roni wilt bestellen, kunt u € 10 
overmaken op NL64 INGB 0000 7069 68 ten name van de pennmgmeester 

van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie in Leiden, 
onder vermelding van 'laargang 2013 op Cd-rom'. 

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

SOMS IS HET ALLEMAAL GOUD WAT ER BLINKT 

Op 30 november jl, tij
dens de tentoonstelling 
Limphilex 42, schitterde 
met alleen het goud van 
de 15 met goud bekroonde 
tentoongestelde verzame-
ingen. 
Een tweetal bestuursle
den van de jubilerende 
vereniging Phila Venio, 
ontvingen uit handen van 
Hans Kraaibeek, vicevoor-
zittervandeKNBF, een 

Gouden Bondsspeld. 

De heer H.P.W.L. (Herman) 
Weijers werd onder
scheiden vanwege zijn 
vele verdiensten voor de 
vereniging. Al 50 jaar 
bestuurslid in diverse 
functies waaronder voor
zitter en momenteel nog 
zeer actief als leider van 
het rondzendverkeer van 
de vereniging. 

Daarnaast heeft hij zich 
gedurende vele jaren 
verdienstelijk gemaakt 
bij tentoonstellingen en 
regionale evenementen. 

De tweede Gouden Bonds
speld werd uitgereikt aan 
de heer M.J.M. (Jeu) Gielen. 
Ook hij is vele jaren be
stuurslid van Phila VenIo, 
momenteel als secreta
ris, 2e penningmeester. 

ledenadministrateur 
en webmaster. Van vele 
markten thuis is hij ook ac
tief bij de organisatie van 
de verenigingsactiviteiten, 
waaronder de lustrum 
tentoonstellingen. 

Daarnaast is hij al vele 
jaren ledenadministrateur 
en hoofd nieuwtjesdienst 
van Federatie 
I.V. Philatelica. 

De zichtbaar verraste he
ren werden door een groot 
applaus van de aanwezi
gen gefeliciteerd 
met het ontvangen van 
deze hoge onderscheidin
gen. 

Hun beider echtgenotes 
werden bedankt met een 
mooi boeket bloemen. 

www.safe-nederland.n 
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Buitenlandse bladen Edwin Muller, edwm muller@kpnmail nl 
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Brood in vele varianten 
Een keurig blad, een kleur
rijke omslag Eemvizier, 
het maandblad van de PZV 
Eemland (Soest) Naast 
het blad brengt de vereni
ging een mooie website 
pzveemland nl, ook heeft 
men een eigen Filatelie 
Service In het blad is een 
uitgebreide (landelijke) 
lijst van evenementen, 
beurzen, tentoonstellin
gen en veilingen opgeno
men, gedownload van de 
website van de KNBF 
Het novembernummer van 
Eemvizier brengt naast het 
verenigmgsnieuws en de 
gebruikelijke veilmglijst 
een uitgebreid artikel, ge
schreven door Ton Vis (De 
Postkoets, Nieuwegein) 
Het IS een thematisch stuk 
met als titel 'Ons dagelijks 
brood' Brood behoort al 
eeuwenlang tot het basis
voedsel van de bevolking, 
het IS relatief goedkoop, 
voedzaam, smakelijk 
en gezond en bestaat in 
tientallen varianten en 
soorten Ton Vis maakt 
een reis door de tijd en 
presenteert daarbij veel 
leuke details Zo komen 
de lezers te weten hoe een 
Egyptische slaaf, zo'n 1500 
jaar voor onze jaartelling, 
bij toeval het rijzen van 
brood 'uitvond' 
VIS besteedt uitgebreid 
aandacht aan het maken 
van brood, de werking 
van gist, de verschillende 
graansoorten die voor 
de bereiding van brood 
gebruikt kunnen worden 
en staat zelfs stil bijeen 
aantal spreekwoorden 
en zegswijzen die wijzen 
op de belangrijke rol die 
brood in ons dagelijks 
leven speelt 

Koninklijlc 
1813-2013, tweehonderd 
jaar onafhankelijkheid en 
er IS al op vele manieren 
aandacht aan geschonken 
De geslaagde tentoonstel

ling Limphilex 42, georga
niseerd door Phila Venio, 
had een flink Oranje-tintje 
De tentoonstelling begon 
op 30 november, de dag 
van de landing van de 
latere koning Willem I 
m Scheveningen Bij de 
opening speelde de lokale 
jeugdharmonie het Wilhel
mus, een enkel bestuurslid 
prevelde voorzichtig wat 
regels mee 
In 1913 verscheen een 
van de mooiste Neder
landse postzegelseries, de 
'jubileumzegels honderd 
jaar onafhankelijkheid', 
ontwerp K PC de Bazel 
In het periodiek van de 
postzegelvereniging 
Aalsmeer besteedt Klaas 
F Keessen aandacht aan 
deze serie en de histori
sche achtergronden Aar
dig daarbij is ook dat alle 
getoonde zegels voorzien 
zijn van stempelafdruk
ken Aalsmeer Keessen 
toont ons onder meer losse 
zegels, poststukken en een 
postpakketkaart Op de 
website van de vereniging 
(www postzegelvereni
gingaalsmeer nl) IS het 
hele verhaal in kleur te 
bewonderen 

Valse Grieken 
In Hermes, het Bulletin 
van de Postzegelver
eniging Griekenland, is 
een vast plekje ingeruimd 
voor Rien Smit Hij houdt 
als 'moderator' toezicht op 
wat er op de website van 
Delcampe aangeboden 
wordt en tracht de kopers 
te beschermen tegen 
vervalsingen van Griekse 
zegels en poststukken 
Enkele professionele 
handelaren blijven hard
nekkig vervalst materiaal 
aanbieden DeChimarra-
uitgaven scoren hoog, 
echt zijn deze zegels flink 
aan de prijs, voor vervalste 
brieven wordt 250 dollar 
gevraagd 
Voor het plaatsen van 
een erg lang artikel vond 
de redactie een elegante 
oplossing Voor een stuk 
van Ronny van Pellecom 
over de Griekse post m 

Alexandrie (1834-1884) 
werden m het Bulletin drie 
pagina's ingeruimd, geïn
teresseerde leden kunnen 
de hele tekst op de website 
van de vereniging lezen 
(www pv-griekenland nl) 
In het artikel worden veel 
voorbeelden getoond 
van brieven van en naar 
Alexandrie, met uitleg 
van de tarieven en de 
gevolgde route Ook de 
achterzijden van de brie
ven kunnen daarbij ge
toond worden Overigens 
IS het digitaal versturen 
van Hermes een punt van 
bestuurlijke aandacht 
Postvervoer per schip is 
een belangrijk onderwerp 
voor Griekenland-verza
melaars In de 19e eeuw 
werd het postvervoer over 
de Middellandse Zee door 
een groot aantal scheep
vaartmaatschappijen on
derhouden Britse, Franse, 
Italiaanse, Oostenrijkse en 
Russische maatschappijen 
onderhielden de meeste 
internationale verbindin
gen In Griekenland waren 
diverse maatschappijen 
betrokken bi) het vervoer 
tussen de Griekse eilanden 
en havens )an van den 
Berg schreef daar een 
mooi verhaal over, met ex
tra aandacht voor (alweer) 
een vervalsing ten nadele 
van de verzamelaar Ook 
over de scheepvaartver
bindingen gaat een stuk 
van Hans Paul Soetens Hij 
bespreekt de behandeling 
van post op schepen van 
de grote Franse scheep
vaartmaatschappijen m, 
van en naar de Levant 
Daarbij komen de jaren 
1866-1873 aan de orde 
Stempels en babypoeder 
In de 179e aflevering van 
Marianne, het Bulletin 
(MB) van de Contactgroep 
Frankrijk Verzamelaars 
nemen poststukken en 
poststempels een centrale 
plaats in Zo geeft Helle 
Hiemstra in het 3e deel 
van zijn reeks over de 
postale geschiedenis van 

Elzas-Lotharmgen (1870-
1944) een overzicht van de 
verschillende treinverbin
dingen met hun poststem
pels Sedentaire entree
stempels, ambulanten, 
brieven die 'gevoelsmatig 
aanvankelijk m de foute 
richting gingen', het is 
voer voor special isten, 
maar dat kan natuurlijk 
bij een gespecialiseerde 
vereniging 
Verderop m het blad 
wordt -bijna met het mes 
op tafel- een discus
sie uitgevochten tussen 
Hiemstra en Machiel van 
der Velden over een brief 
die op de achterzijde van 
MB 177 stond afgebeeld 
Ik ben benieuwd of de 
brief op de achterzijde 
van MB 179 voor dezelfde 
commotie zal zorgen Hij is 
van 31/7/1941 en reisde per 
vliegtuig en trein uit Frans 
Equatoriaal Afrika via An
gola, Lissabon en Marseille 
naar zijn bestemming Een 
tocht van 4 maanden 
Verder maakt het blad 
melding van een bijzonder 
initiatief op de ledenbij
eenkomsten eenspecia-
listenspreekuur Ook het 
afweken van zelfklevende 
postzegels is specialisten
werk geworden Cellulose 
thinner, babypoeder, een 
druppelteller en penseel 
lijken de wapens Een lid 
van mijn eigen vereniging 
had ook een recept pak 
een schaar en knip ze 
netjes uit Iemand anders 
suggereerde het gebruik 
van de magnetron Laat 
niemand beweren dat fila
telie een saaie hobby is 

De lucht in 
De Ruimtevaart Filatelie 
Club Nederland heeft het 
jaar 2013 afgesloten met 
een kleurrijk Magazine 
Leo Barhorst licht aan de 
hand van uitgebrachte 
zegels een aantal recente 
lanceringen toe Henk van 
Den Düngen komt met al
weer de 5e aflevering over 
internationale samen

werking in de Russische 
bemande ruimtevaart Jan 
van Doorn schrijft over 
'noodlottige ongeval
len bij een grondtest en 
noodlanding' Het gaat 
over de commerciële ruim
tevaart en dan met name 
om de plannen van Virgin 
Galactic Virgin Galactic 
maakt deel uit van de Vir
gin Group, opgericht door 
Richard Branson Er wordt 
al -vanaf juli 2010- uitge
breid getest met de VSS 
Enterprise, die onder de 
vleugels van een moeder-
schip ('Eve') het luchtruim 
kiest 
In de toekomst wil men 
met dit soort ruimtesche
pen passagiers buiten de 
dampkring gaan vervoe
ren Zo'n 600 'toeristen' 
hebben zich al gemeld 
vooreen vlucht Het is voor 
hen te hopen dat de vele 

kleine en grote ongevallen 
tijdens de ontwikkelings
fase een betrouwbaar 
eindproduct hebben 
opgeleverd Het echte 
ruimtetoerisme kan m 2014 
beginnen 
Artikelen in het Magazine 
van RFC lijden nog wel 
eens aan een overdosis 
vakjargon, maar dat geldt 
met voor het mooie artikel 
dat Henk Nieuwenhuis 
schreef over de reacties 
op de eerste bemande 
ruimtevaart Wat hadden 
WIJ mensen in die ruimte 
te zoeken' De gevaren 
waaraan de astronauten 
werden blootgesteld (ge-
wichtloosheid, kosmische 
straling), waren onac
ceptabel Hun trainings
programma's waren 
onmenselijk Volgens een 
zeer geleerde deskundige 
(prof mr dr G van den 
Bergh) werden zij dagelijks 
onderworpen aan mar
telingen om ze uiteinde
lijk als kanonskogels te 



gebruiken. Ook de ideeën 
van Klaas Dijkstra, die een 
leven wijdde aan de the
orie van de platte aarde, 
passeren de revue. Een 
mooi stuk, over opwinding 
in de goede oude tijd. 

OEF 
Oost Europa Filatelie 
sluit de 31e jaargang af 
met een nummer waarin 
twee onderwerpen cen
traal staan: vervalsingen 
en Slovenië. Het nummer is 
iets afgeslankt, maar nog 
steeds volledig in kleur. 
Na de Eerste Wereldoorlog 
werd op de Balkan een 
nieuwe staat gecreëerd: de 
Staat van Slovenen, Kroa
ten en Serven (SHS). Slove
nië, in de noordwestpunt 
van deze statenbond, was 
grotendeels gevormd uit 
de voormalige 'Kronlän
der' Krain en Steiermark 
(Oostenrijks), aangevuld 
met enkele delen van het 
eveneens Oostenrijkse 
Kärnten (Karinthië) en 
een voormalig Hongaars 
gebied, de Prekmurje. 
Henk Buitenkamp belicht 
de politieke situatie in 
dit gebied en bespreekt 
de ontwikkeling van 
de Sloveense postkan
toorstempels in de jaren 
19191921. Het gaat daarbij 
vooral om de overgang 
van Oostenrijkse naar nati
onale stempels, een proces 
dat enkele jaren in beslag 
nam. Soms maakten 
Oostenrijkse plaatsnamen 
in de poststempels plaats 
voor Sloveense, maar het 
kwam ook voor dat men de 
herinnering aan het Oos
tenrijkse verleden uitwiste 
door het kappen of zwart 
maken van de Oostenrijkse 
namen. 

Jan Jansen en Jan Bischops 
bespreken enkele gevallen 
van vervalsingen ten na
dele van de post in enkele 
OostEuropese landen. 
Het gaat om eenvoudige 
zegeltjes, gebruikt om 
brieven en kaarten te 
frankeren. Ze waren in 
de jaren van de vorige 
eeuw onder meer te koop 
in Poolse kiosken, waar 
men ook voor shampoo. 

kranten, speelgoed en 
sigaretten terecht kon. De 
vervalste zegels werden 
voor de helft van de 
waarde verkocht en onder
scheiden zich vooral door 
de afwijkende tanding van 
de echte exemplaren. In 
dezelfde periode duiken 
ook in Rusland vervalsin
gen op, dus misschien was 
er wel een groep vervalsers 
actief, met voldoende des
kundigheid, apparatuur 
en afzetmogelijkheden om 
biereen lucratief bedrijf 
van te maken. Slecht voor 
de post, leuke puzzels voor 
de specialisten. 
www.fcoe.nl 
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SAN MARINO ; 

San Marino 
De Schweizerische Brief
markenzeitung (SBZ) 
heeft in het november
nummer een uitgebreid 
artikel over San Marino, 
het op vier na kleinste land 
van de wereld. Ondanks 
dat er nauwelijks post 
wordt verstuurd is het land 
zeer bekend bij filatelisten. 
Hoewel depostgeschiede
nis van deze bergstaat te
rug gaat tot 1607, verschij
nen de eerste zegels pas in 
1877 na de ondertekening 
van een postverdrag tus
sen Italië en San Marino. 
De vijf zegels hebben als 
afbeelding het staatswa
pen: de drie torens op de 
Monte Titano. San Marino 
is overigens met name 
beroemd bij thematische 
verzamelaars. Halverwege 
de vorige eeuw begon een 
stortvloed aan geliefde 
motieven als honden, kat
ten, sport en Disney. Het 
is niet voor niets dat het 
jubileum van de Italiaanse 
vereniging voor thema
tische filatelie met een 
speciale uitgifte wordt ge
vierd. Daarnaast hebben 
veel Italianen San Marino 
als tweede of derde ver
zameling. 10 procent van 
het BNP van het land komt 
uit de filatelie. Je kan dan 
ook in alle souvenirwinkels 
zegels kopen, postfris 
maar ook voorgeplakt op 

kaarten/enveloppen welke 
kunnen worden gestuurd 
aan thuisblijvende verza
melaars. Het postkantoor 
is wat moeilijker te vinden. 
Dit is gevestigd in een 
hotel. Tot 2005 zijn 2067 
zegels verschenen. Voor 
2014 zijn 17 uitgiften aan
gekondigd, hoeveel zegels 
dit zijn is nog niet bekend. 
www.vsphv.ch 

Ontwerpen niet altijd 
makkelijk 
Oost Duitsland staat, net 
als San Marino, vooral 
bekend om de vele mo
tiefzegels. Naast deze 
series waren er ook vaak 
uitgiften ten behoeve van 
jubilea van de vele socia
listische verenigingen en 
bewegingen in het land. 
ÜQ Deutsche Briefmarken
zeitung (DBZ) nummer 24 
gaat in op de ontstaans
geschiedenis van twee van 
deze emissies. Wat opvalt 
is dat hieraan nogal eens 
discussie over het ontwerp 
van de zegels aan vooraf 
gaat. De eerste is de serie 
van 2 zegels ter ere van 
20 jaar DFD (Demokra
tischen Frauenbundes 
Deutschlands, Mi 12567). 
De dames geven eerst de 
voorkeur aan een ontwerp 
met een afbeelding van 
het oprichtingscongres 
en een ontwerp met de 
dames in het gezelschap 
van Walter Ulbricht. Een 
maand later is men van 
mening verandert, één 
zegel mag symbolisch 
worden ontworpen terwijl 
de andere een arbeiders
vrouw en een wetenschap
ster moet tonen. Gelukkig 
is dit nog voor de opdracht 
in concurrentie aan drie 
ontwerpers wordt gege
ven. De opdracht gaat 
opvallend genoeg naar de 
enige heer van het drietal. 
De FDGB (Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes) 
blijkt lastiger. Eigenlijk wil 
men 6 zegels, maar de post 
zegt er slechts drie toe 
welke kunstwerken tonen 
welke de FDGB cultuur
prijs hebben gewonnen. 
Men komt echter uit op 
slechts een kunstwerk dat 
geschikt is voor de uitgifte. 
Een tweede toont overleg
gende bouwvakkers (Zie 
Mi 13634). Een derde 
waarde, die een groep 
discussiërende jongeren 
toont, valt op het laatste 
moment af omdat de zegel 
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Stijl technisch niet bij de 
andere twee past. 
Bij het verschijnen van 
de eerste zegels in de 
19e eeuw treedt er een 
probleem op met be
trekking tot diefstal bij 
bedrijven. De waarde van 
een postzegel van 1 penny 
is vergelijkbaar met het 
dagloon van een loopjon
gen. Bovendien zijn zegels 
makkelijk te ontvreemden 
en werden ze in die tijd 
nog al eens gebruikt als 
alternatief betaalmiddel. 
Reeds vroeg bewapenen 
bedrijven zich hiertegen 
door de achterkant te 
bedrukken. Dit is echter 
niet afdoende, en daarom 
wordt gekeken of over
drukken aan de voorzijde 
mogelijk is. Dit is iets dat 
de posterijen niet zien zit
ten, vooral omdat dit min 
of meer betekent dat eigen 
opdrukzegels worden 
gecreëerd. Er wordt een 
compromis gevonden: de 
firmaperforatie. De pos
terijen (eerst de Engelse, 
later wereldwijd) laten dit 
toe onder de voorwaarde 
dat het portret van de 
vorst niet wordt verminkt. 
In de DBZ staat een artikel 
over de firmaperforaties 
van Beieren dat veel 
achtergrondinformatie 
geeft voor de lieginnende 
perfin verzamelaar. Zo 
wordt aangegeven hoe de 
machineperforaties van 
POKO en MICHELIUS kunnen 
worden onderscheiden 
en staat er ook een staatje 
van de aantallen verschil
lende firmaperforaties 
voor een aantal landen. Zo 
zien we dat Nederland nog 
geen 1000 verschillende 
perforaties kent. 
Verder staat in de DBZ 
nog een stuk over Radio 
Rungen, de Oostduitse 
tegenhanger van Radio 
Scheven Ingen. Dit station 
dat berichten overbrengt 
naar schepen heeft ook 
posthistorische beteke
nis. Het betreft hier vooral 
telegrammen. In 1998 ver
dwijnt het station, oorzaak 
hiervoor is dat korte golf 
communicatie steeds meer 
wordt verdrongen door de 
moderne techniek. 
www.dbz.de 

Die Briefmarke 
D\e Briefmarke is het 
tijdschrift van de Oosten
rijkse filatelistenbond. Het 
is een kleurrijk blad dat 

duidelijk breed georiën
teerd is. Een deel van het 
blad wordt gevuld door 
de bijlage Album welke 
wordt uitgegeven door de 
Oostenrijkse post en ook 
op internet is te vinden op 
www.post.at. In het okto
bernummer wordt deze 
afwisseling direct getoond 
door te beginnen met een 
typisch thematisch artikel 
over de Oostenrijkse rood
witrode vlag op zegels 
en stempels gevolgd 
door een artikel over het 
oude Poststation, naast 
de Valentijnskerk aan de 
Brenner. 
Oostenrijk maakt tegen
woordig voor de langlo
pende emissies gebruik 
van talentvolle grafisch 
ontwerpers. Voor de meest 
recente is dit de jonge 
ontwerpster Teresa Haus
gnost ("jung, hübsch und 
überaus kreativ" volgens 
de interviewer). Ze wordt 
geïnterviewd voor het 
blad en stelt dat ze zichzelf 
in elk geval niet ziet als 
kunstenares. Het blad 
toont ook ander werk van 
deze dame, waardoor we 
de zegels in het juiste per
spectief kunnen plaatsen 
en haar stijl herkennen. 

Verder in Die Briefmarke 
een fraai ogend artikel 
over schaars gekleed 
vrouwelijk schoon op an
sichtkaarten. Van Griekse 
godinnen tot Duitse legen
des, van buikdanseressen 
tot lesbische liefde, alles 
komt aan bod. Nadeel is 
dat dit deel van het blad 
iets minder makkelijk leest 
in een drukke trein. Al met 
al een leuk leesbaar blad 
voor een schappelijke prijs 
(€ 45 voor buitenlandse 
leden en gratis voor leden 
van de VÖPh en mensen 
met een nieuwtjesabon
nement bij de Oostenrijkse 
post). 
www.woeph.at 

http://www.fcoe.nl
http://www.vsphv.ch
http://www.d-b-z.de
http://www.post.at
http://www.woeph.at


TUUG NAAR HILVERSUM 
Voor de 26e keer alweer de alom bekende Filateliebeurs. 
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De beurs keert terug naar Hilversum, waar het allemaal 
begon. Als een kleinschalig eendaags evenement gestart 

in Dansschool Alberto in het radiodorp als een soort 
gezamenlijke bijeenkomst van de gespecialiseerde 

verenigingen. 

HilversuriPrêffiitielplaats 
gespecialiseerde verenigingen 

Het was een succes, een groot 
succes. Zo zelfs dat het bij die ene 
keer in de dansschool is gebleven 
en men moest uitwijken naar 
Sporthal 'De Bun' in Huizen. Het 
werden gelijk twee beursdagen. 
Het was een van de eerste zo niet 
het eerste evenementen met gra
tis entree. Door het succes en de 
ambiance van de dansschool zijn 
er nu nog bezoekers die er warme 
herinneringen aan hebben en zich 
niet kunnen voorstellen dat ze die 
herinnering nog hebben terwijl 
het maar eenmalig daar heeft 
plaats gevonden. 

Na de vanwege het succes ge
dwongen verhuizing naar Huizen 
volgde na een aantal jaren weder
om een gedwongen verhuizing 
omdat de sporthal werd afgebro

ken. De beurs verhuisde naar de 
Pandahallen in Loosdrecht. Hier 
was lang met iedereen gelukkig 
(mee). De accommodatie was 
verre van ideaal en voor wie slecht 
ter been was geen haalbare kaart. 
Menigeen heeft afgehaakt om 
niet zijn bolide in de modder in 
het weiland te moeten parkeren. 
Ook het karakter van de beurs 
veranderde: van gezellige ver
enigmgsbeurs naar een zakelijker 
aanpak met een breder assorti
ment waardoor de beurs meer een 
algemene beurs werd waar vooral 
de handel van belang is. 

Ook uit Loosdrecht moest men 
vertrekken omdat de hal niet 
meer beschikbaar is voor dit 
soort activiteiten. De beurs gaat 
weer terug naar Hilversum, waar 

Op donderdag 28 januari 1989 
wordt in Hilversum een bijzonder 
filatelistlsch evenement georgani
seerd: de Filateliebeurs 89. Aan de 
beurs wordt deelgenomen door 
een groot aantal studiegroepen, 
contactgroepen en gespeciali
seerde verenigingen. Begin no
vember j l . was bericht van deel
name ontvangen van de volgende 
contactgroepen, verenigingen en 
studiegroepen: De Beeldfllatelist, 
Brittannia, Duitsland, Frankrijk, 
Griekenland, Islamitische Wereld, 
OostEuropa, Po. & Po., St. Ga
briel, Skandinavië, Verenigde Na
ties/Verenigd Europa, Verenigde 
Staten/Canada, De Vliegende Hol

lander, ZuidWest Pacific en Zwit
serland. 
De Filateliebeurs 89 biedt verza
melaars de gelegenheid om con
tacten te leggen met medeverza
melaars, om materiaal voor de ei
gen verzameling te vinden en om 
kennis te nemen van de activitei
ten van de deelnemende vereni
gingen. 

De beurs wordt gehouden in dans
sportcentrum Alberto, Oude 
Amersfoortseweg 253 in Hilver
sum en wel tussen 10 en 17 uur. 
Inlichtingen worden verstrekt door 
het organisatiecomité. 

f 
Aankondiging beun in Philatelie, december 1988 

het allemaal begon. Gekozen is 
voor de moderne Dudok Arena. 
Absoluut een nieuwe kans voor 

RODERWOLDE. GEM. RODtN (DR.). OLIEMOLEN. ACHT 
KANTE BOVENKRUIER MET STELLINO. 
OKFLANKA OLEOMUELEJO KUN BALKONO ICA| TURNEBLA 
SUPRO 
MOLRNSFRir Nr i j NADRUK VERBODEN 

B R I E F K A A R 
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NOORD 2014 f^u LEER lOSTFRIESLANOI » ~ ^ 

„Woldzigt I iRoderwolde" 

Op 15 februari is er 
weer de jaarlijkse 

postzegelmanifestatie 
Noord, te Roden. 

Dit jaar is het thema 'Molens'. 
Deutsche Post zal er aanwezig zijn 
met een gelegenheidsstempel, 
waarin een afbeelding van de 
molen 'Woldzigt' in Roderwolde. 
Naast Roden staat er de (Duitse) 
plaatsnaam Leer in het stempel. 
Van daaruit worden de poststuk
ken met dit stempel verzonden. 
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De molen 'Woldzigt' kennen we al 
van de geïllustreerde briefkaart 
(G.254venG.285v). 
Ook komt de molen voor op 
het eerder dit jaar uitgegeven 
velletje molenpostzegels. (NVPH 
3078). 
De Molen Woldzigt is tijdens 
de beursdag speciaal voor 
bezoekers van het evenement 
geopend tussen 12.30 16.30 uur. 
Op vertoon van het entreebewijs 
Noord 2014 heeft men toegang 
tot de molen. 

diegene die in de afgelopen 
jaren zijn afgehaakt vanwege 
bereikbaarheid, toegankelijk
heid (nu ook met rolstoel toe
gankelijk en met minder validen 
toilet) of het parkeren. Het lijkt 
erop dat al deze problemen tot 
het verleden behoren! Geen 
gratis busvervoer meer, want de 
Dudok Arena ligt vlakbij station 
Hilversum Sportpark. 

Aangezien de nieuwe locatie 
wat kleiner is, wordt er niet meer 
tentoongesteld. 

Wat ook veranderd is, en dat zal 
niet voor een ieder een verbete
ring zijn, is dat de beurs nu uit
sluitend op zaterdag en zondag 
plaats heeft. Voor het eerst in de 
geschiedenis ook met in het laat
ste weekend van januari, maar het 
eerste weekend van februari. 
Wat gebleven is, is de viering 
door de uitgifte van een speciale 
envelop met stempel van de Fila
telistendag. De 101e, op 1 februari. 
Zaterdag 1 februari 
10.00 uur 17.00 uur 
Zondag 2 februari 
10.00 uur 16.30 uur 

fmwmwmm^m 



Zaterdag 1 februari 10:00 - 17:00 uur 
Zondag 2 februari 10:00 - 16:30 uur 

DUDOK-ARENA - HILVERSUM 
(bij station Hilversum-Sportpark) 

Ruim 100 stands van handelaren 
en gespecialiseerde verenigingen! 

Gratis toegang 
Gratis parkeren 

2 minuten lopen van station Hilversum-Sportpark 
Arena 303 ~ 1213 NW Hilversum 

www.filateliebeurs.nl 

http://www.filateliebeurs.nl
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LIECKTENSTEIN, 
EEN DWERG TUSSEN 
TWEE REUZEN 

FRANS HERMSE 

Iets over de geschiedenis 
In de middeleeuwen, en ook nog 
later, waren de thans soevereine 
gebieden Duitsland, Oostenrijk 
en Zwitserland nog niet precies 
gedefinieerd zoals tegenwoordig. 
Bekend is de legende van Wilhelm 
Teil en de opstand tegen de Habs-
burgse landvoogd, die het begin 
vormde van het zelfstandige 
Zwitserland. 
Duitsland was een verzamelnaam 
voor Duitssprekende landen die 
gezamenlijk een keizer kozen. 
Vanaf de i6e eeuw was het keizer
schap m handen van de familie 
Habsburg, die nota bene uit 
Zwitserland stamde (uit Habsburg 
of Habichtsburg). Keizer Franz II 
deed in 1806 afstand van zijn titel 
als 'Kaiser der deutschen Nati
onen', nadat hij reeds in 1804 als 
Franz I de titel van keizer van Oos
tenrijk had aangenomen (afb. 1). 
De geschiedenis van Duitsland en 
Oostenrijk is zeer gecompliceerd 
door de vele deelgebieden, die 
lange tijd min of meer zelfstandig 
waren onder een eigen vorst. 

Liechtenstein 
Het geslacht Von Liechtenstein 
bestond reeds in 1140 en zou zijn 
naam ontlenen aan een kasteel 
ten zuiden van Wenen. Het had 
bezittingen in Oostenrijk en 
Moravië. In 1699 kocht lohann 
Adam Andreas de heerlijkheid 
Schellenberg en m 1712 het graaf
schap Vaduz. In 1719 verhief keizer 
Karl VI de beide gebieden tot 
Rijksvorstendom onder de naam 
Liechtenstein. De prinsen van 
Liechtenstein regeerden voortaan 
als vorsten van het huidige vor
stendom, dat hun naam aannam. 
Tot in het begin van de 20e eeuw 
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Liechtenstein ligt ingeklemd tussen Zwitserland 

en Oostenrijk, met een rivier en bergen als 

natuurlijke scheiding. 

verbleven de vorsten van Liech
tenstein voornamelijk in Wenen, 
waar zij twee paleizen bezaten: 
het stadspaleis in de Bankgasse 
(afb. 2) en het z.g. Gartenpalais 
in de Fürstengasse (afb. 3). De 
huidige vorst Hans Adam II is de 
eerste vorst die in Liechtenstein 
is geboren en getogen en wel 
in het slot bij Vaduz (afb. 4). 
Het vorstendom stond eerst in 
nauwe betrekking tot Oostenrijk 
maar verbond zich na de Eerste 
Wereldoorlog economisch met 
Zwitserland. Dit laatste is ook van 
belang voor de filatelie. 

De ligging van Liechtenstein 
Liechtenstein ligt ruwweg tus
sen het Zwitserse kanton Sankt 
Gallen en het Oostenrijkse land 
Vorarlberg. De grens tussen het 

vorstendom en Zwitserland wordt 
gevormd door de Rijn (afb. 5), die 
hier van zuid naar noord stroomt 
en de overgang naar Vorarlberg 
wordt gekenmerkt door ruig 
bergland (afb. 6). 

De postzaken 
De zaken m het vorstendom wer
den geregeld door een 'Verweser' 
(regent). Het eerste, en voorlopig 
enige postkantoor was gevestigd 
in Balzers. Poststukken kregen er 
een eenregelig naamstempel en 
vervolgens m Feldkirch (Oosten
rijk) een datumstempel en een 
stempel FÜRSTT. LIECHTENSTEIN 
(afb. 7). Na Balzers kwamen er 
postkantoren in Vaduz, Schaan en 
Triesen. De in 1850 in Oostenrijk 
uitgegeven postzegels waren ook 
in Liechtenstein geldig. Dit is te 

zien aan de plaats/datumstem
pels (zonder jaartal) (afb. 8). 
Na 1900 had Oostenrijk het nog 
steeds voor het zeggen m de 
Liechtensteinse postzaken, maar 
in 1907 gingen er stemmen op om 
tot een postverdrag met 
Oostenrijk te komen met meer 
zelfstandigheid voor de post. Het 
verdrag tussen de beide landen 
kwam eerst in 1911 tot stand en 
ging in op 1.1.1912. Het hield onder 
andere in dat Liechtenstein eigen 
postzegels ging uitgeven. Vorst 
Johannes II liet van uit zijn 
residentie in Wenen weten dat 
voor het ontwerp van de 
Liechtensteinse postzegels de 
zogenoemde Hujer-medaille 
moest worden gebruikt (afb. 9) 
en zo geschiedde. Op 1.2.1912 
kwamen de eerste Liechtensteinse 
postzegels uit in de waarden van 
5,10 en 25 Heller (afb. 10). In 1917 
verschenen er nog zegels van 3 en 
5 Heller. Afgesproken werd dat 
alle Oostenrijkse frankeerzegels 
en postwaardestukken, naast de 
Liechtensteinse zegels, in gebruik 

/ Frans I, keizer uan 
Oostenrijli 2. Ingang van het Weense stadpaleis 'Liechtenstein' 3 Schilden/ van Rulyens m de collectie van het Gartenpalais 

Cezamenlijlie uitgifte van Oostenrijk en Liechtenstein 



HECHTENSTEIN 

4 Het vorstelijk slot bij Vaduz 
(Ml 706) 

5 De Rijn tussen Liechtenstein en 
Zwitserland (Mi 382) 
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6. De Naafkopfen het 
Sammatal (Ml i}8) 

FÖRSTt 
LrCHTENSTEIW ^ ^^ 

7. stempel op uitgaande brieven 

.feil, v^ /^ '* J< . 9. Medaille, ontworpen door Ludwig 
Hujer (1S721968) 
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8. Brief van Balzers naar Huselgehr/Tirol 

bleven (afb. 11). Ter gelegenheid 
van het 60jarig jubileum van 
vorst Johann II verscheen in tgiS 
een zegel ter waarde van 20 Heller 
(afb. 12). Dit was de laatste 
uitgifte onder Oostenrijks 
patronaat. Op 18 februari 1920 
werd het postverdrag met 
Oostenrijk opgezegd. 
Door de gebeurtenissen tijdens 
en na de Eerste Wereldoorlog 
kwam er in Oostenrijk een enorme 
inflatie op gang, maar Liechten
stein wenste niet in de econo
mische ondergang te worden 
meegezogen. Als voorbeeld kan 
het Oostenrijkse binnenlandse 
tarief voor een briefkaart worden 
genoemd. In 1918 bedroeg dit bij
voorbeeld 10 Heller en in 1924 700 
Kronen, 7000 maal zo veel. Het 
Vorstendom ging daarom over tot 
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het drukken van eigen postze
gels. Helaas kwam de uitgifte van 
Liechtensteinse postzegels in han
den van een consortium. Dit gaf 
getande en ongetande zegels uit 
met veel (opzettelijk) gemaakte 
fouten. Op 1 februari 1921 echter 
trad een verdrag met Zwitserland 
in werking. Voortaan was de 
Zwitserse frank de officiële munt 
m het vorstendom. Alle Zwitserse 
postvoorschriften werden ook 
geldig in Liechtenstein. Voor de 
Oostenrijkse post maakte het 
buitenland Liechtenstein evenals 
een aantal Zwitserse kantons deel 
uit van het 'Rayon Umitroph' 
(afb. 13). Dit was een gebied 
tot 30 km vanaf de Oostenrijkse 
grens. Een dergelijke regeling 
gold ook tussen Nederland en 
België. 

In 20)2 vierde Liechtenstein het 
100jarig bestaan van de eigen 
postzegeluitgiften met een blokje 
waarop vier vorsten waren 
afgebeeld: Johann II, Franz I, Franz 
Joseph II en Hans Adam II (afb. 14) 

Liechtenstein in de moderne 
tijd 
Aanvankelijk was het vorstendom 
een nietig bergstaatje met als 
voornaamste inkomstenbronnen 
landbouw, veeteelt en bosbouw. 
Tegenwoordig speelt het bank
wezen er een grote rol en werd 
er met name in de Rijnvallei een 
groot aantal industrieën geves
tigd, waar ook veel buitenlanders 
werken. (Grieken, Italianen en 
Spanjaarden). Een derde van 
de in totaal 37.000 inwoners is 
buitenlander. 

Een van de bekendse onderne
mingen in Liechtenstein is Swa
rovski 'juwelen'. Oostenrijk gaf 
in 2004 een postzegelvelletje uit 
met Swarowsklkristallen (afb. 15). 

Literatuur 
1 Liechtenstein Ferienland 2002, 
Liechtenstein Tourismus 

2 Michel Europakatalog West (AL) 
3 Katalog Multilaterale 

Briefmarkenausstellung 2002 
4 Postgeschiedenis van 

Liechtenstein, een kort overzicht. 
Nederlandse vereniging van 
postzegelverzamelaars van het 
Vorstendom Liechtenstein 2012 

5 Wil<ipedia en andere websites over 
het vorstendom 

10 De eerste 
Liechtensteinse zegels 

(Ml 1,2,3) 

II Zegels van Oostenrijk 
bleven toegestaan 

12. 60jarigjubileum vorst 
Johann II (Mi lo) 

100 JAHRE LIECHTENSTEIN BRIEFMARKEN 

FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN 19122012 

14 lubileumvelletje tg V100 jaar Liechtensteinse postzegels 

IS Oostenrijkse uitgave met Liechtensteinse Swarowsklkristallen 
13 Brief 23.31921 van Wien naar Schaan (Li), gefrankeerd met 200 H volgens het grenstarief 

Het buitenlandtarief bedroeg 5000 H. 

Met dank aan de Bredase Postzegelhandel voor het beschikbaar stellen van de postzegelafbeeldingen. 



(readies en inzendingen portstul<l<en voor deze rubriek aan de redactie 
Postbus 7,3330 AA Zwi|ndrecht of hillesum@filatelist.com) 

FINSE PORTZEGELS 

Die bestaan dus niet! 
Althans, wat we doorgaans 
verstaan onder portzegels: 
apart uitgegeven postze
gels, met bestemd voor 
frankering. 
Er zijn in Finland wel plan
nen geweest om portze
gels uit te geven, maar 
door de russificering is het 
er nimmer van gekomen. 
Ten tijde van het ontwerp 
was uitsluitend de Finse 
mark het betaalmiddel, 
maar in 1891 veranderde 
dat en werd ook de Rus
sische roebel in gebruik 

genomen om te franke
ren. In het uitgeven van 
portzegels in twee valuta 
had men kennelijk geen 
trek, en ook Rusland kende 
geen portzegels. Is er dus 
nooit van gekomen. 
Vanaf 1894 tot ergens in 
1914 (een vrij korte periode 
dus) werd per postkantoor 
een journaal bijgehouden 
(Ylöskanto-päiväkirja 
/ Uppbördsjournal, 
formuliernummer 33) om 
alle portbedragen van op 
dat postkantoor aanko
mende post per kwartaal 
te noteren. De vermelde 
bedragen werden door de 

geadresseerde contant 
betaald. Aan het eind 
van het kwartaal werd 
er gesaldeerd, en voor 
het totaalbedrag werden 
gewone frankeerzegels op 
het journaal geplakt. 
Deze journalen werden 
vervolgens gezonden naar 
een speciaal kantoor in 
Helsinki, die de journalen 
controleerden en vervol
gens de zegels ontwaar
den met een speciaal 
stempel, dat uitsluitend 
hiervoor werd gebruikt. 
Het type is gelijk aan het 
type stempels dat vanaf 
1894 algemeen in gebruik 

kwam en -afhankelijk van 
de naam van de plaats 
tweetalig (Fins of Zweeds 
en Russisch) of drietalig 
was. Dit stempel heeft 
echter uitsluitend de 
Zweedse benaming van 
het kantoor: Poststyrelsens 
Rekenskaps Afdelning. 
Zegels gestempeld met dit 
stempel zijn derhalve aan 
te merken als portzegels! 
Dit heeft ook gevolgen 
voor de cataloguswaarde 
van de postzegels uit deze 
periode; de hoge waarden 
zijn met dit stempel 
minder waard dan met 
een gewoon poststempel, 

aangezien vaak -zeker bij 
de grotere postkantoren-
zoveel mogelijk zegels in 
hoge waarden werden 
geplakt. 

Het afgebeelde journaal is 
van het dorp Pertunmaa, 
ressorterend onder het 
postkantoor Mäntyharju. 
Het betreft de verrekening 
over het tweede kwartaal 
1913-
Wat opvalt is dat er 2k is 
geplakt en sMkso. Heeft 
de postkantoorhouder 
correct geplakt? 

René Hillesum 
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m X ANTWOORD PORTPUZZEL (1) 

M Brief van Nederland naar Frank

rijk van mei 1946 die met 2'/2 cent 
is ondergefrankeerd. Voor het 
buitenland had er i2'/2 cent moe
ten worden geplakt. De bereke
ning van het geheven port loopt 

via de zogenoemde goudfrank-
conversie. In die tijd werden de 
landsvaluta van de verschillende 
buitenlanden op één noemer 
gebracht middels de verhouding 
die deze valuta hadden tot de 

goudfrank. Deze verhoudingen 
werden regelmatig door de U.P.U. 
aangepast. Op 1 februari 1946 
bedroeg de goudconversie van 
de gulden ten opzichte van de 
Franse frank 80. De berekening 

van het te heffen port wordt dus: 
2'/2 X 80 = 200. De straf was 100% 
(net als bij ons) en het eindbe
drag wordt dus 400 centimes is 4 
frank hetgeen overeenstemt met 
de geplakte portzegel. 
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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 0725117542 

Alphen aan den Rijn** 
Van Boetzelaerstraat 51 

T 0172497088 

Amersfoort 
Prinses Julianaplein 71 

T 0334610240 

Amsterdam 
Ceintuurbaan 1 
T 0204750737 

Apeldoorn 
Stationsstraat 160 

T 0555217988 

Breda 
Sophiastraat 11 
T 0765139001 

Delft** 
Papsouwselaan 293 

T 0152560505 

Den Bosch 
Orthenseweq 10 
T 0736100946 

Den Haag 
Vaikenbospiein 1 
T 0703615384 

Dordrecht 
Johan de Wittstraat 166 

T 0786135115 

Eindhoven 
Leenderweq150 
T 0402122297 

Emmen 
Weerdinqerstraat 16 

T 0591615456 

Enschede 
Haaksberqerstraat 133 

T 0534342447 

Groningen 
Verlenqde Hereweq 1 

T 0505255441 

Goes 
Piet Heinstraat 2b 

T 0113217666 

Haarlem 
Schoterweq 82 
T 0235266096 

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

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

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

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

Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst! 

E^ 
Goudwisselkantoor 

goudwisselkantoor 
www.goudwisselkantoor.nl 

Openingstijden: 
Dinsdag t /m zaterdag 
van 9.30 17.00 uur 

'. 'contante betaling of indien gewenst per bank 

.nteer dan 50 locaties door hee, Nederland 

♦* Kantoor Alphen aan den Rijn open: vr. en za. Kantoor Delft open: di. t/m do. ' M.u.v. kantoor Dordrecht 

Heerlen 
Geerstraat 280 
T 0455743970 

Katwijk 
Tramstraat 112b 
T 0714071815 

Leeuwarden 
Pier Panderstraat 2 

T 0582169444 

Nijmegen 
Oranjesinqel 12 
T 0243239128 

OudBeijerland 
Molendijk 1 

T 0186615550 

Rotterdam 
Dorpsweq 74a 

T 0104803001 

Tilburg 
Rmqbaan Oost 981 

T 0135351480 

Utrecht 
Adriaen Beyerkade 32 

T 0302731740 

Zaandam 
A.F. de Savornin Lohmanstr 

T 0756141461 

Zwolle 
Thomas è Kempisstraat 9 

T 0384543302 

Inkoop Verkoop Veiling Verpanden Beleggen 

http://www.goudwisselkantoor.nl


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

Gespecialiseerd in Nederland, Ne 

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

y 
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Complete omslag met 
tekst verstuurd vanuit 
Rotterdam naar 
Middelburg op 4 maart 
1855, gefrankeerd met 
een rechterrandstuk 
van de nr 2, pl.II, pos.35. 
Tarief correct. 
Rondstempel Middelburg 
5-3 op a.Z. € 175 

Complete omslag 
verstuurd vanuit 
Rotterdam naar Madrid 
op 15 mei 1867. 
Correct gefrankeerd met 
3x nr 6A voor de route 
via Duitsland. 
Op a.Z. aankomst
stempel Madrid 19-5 
en treinstempel 
Emmerich/Deutz 
(certNVPH) €1.775 



Aanwezig bij de Filateliebeurs 2014 
op zaterdag 1 en zondag 2 februari, 
2014 in de DUDOKARENA op het 
Arenapark, Hilversum 

dië, Curasao en Suriname. 

afstempelingen en plaatposities. 

Jed.Indië, Curasao en Suriname, 

l bij verkoop van filatelistische collecties en objecten. 

Bordereau des droits.Dis 
bnaïime . . . 

RüBliaiiniintDt, Slmborst  . 

F r e m d J C ï ' o r t o . , . 
rort etnelSDrBrte « t i n . 
Sc l iwe i f f lb r to . . . 
fort julsse<5rti srtzzero. . 
Ausl. GÊWlhrpn . 
Droits (tniasfs, DIrlltl »lerl 

| | 2 o U , I](£iie, Da/]0. 

^ O f l g . . . . . 
^»*ol!buli»j | i lung . . 

~ rmsliljy^ es dïusne . 
mali|yjdofftnah 

atlstGit«H»tioa . . 
ü i i t p r m j h u n g . . . 
Eipertise,Nl!ilt saoüarii ■ . 
Ifraotlidfetl'*'! • ■ . 
BoHetiii J'ïffrancht . . 
BoHtttl|gd'affrsnca»lone 
i M g ^ g b U ' " ■ • 
l l iSasK^ iafatzloiggls 

tinta dells spese. 
Fr Ct. 

Total Pr 
Kr. l&'X E. B. * Co. I. 20, SOO.UOi 

;ketkaart behorende bij 2 paketten per expresse verzonden naar Burg (CH), gefrankeerd met 4x nr 75 en lx nr 77. 
itpakkettarief naar Zwitserland voor max. 5 kg bedraagt NLG 1,20 en expresserecht bedraagt NLG 0,30 per pak
Douanekosten voor geadresseerde CHF 16,40 € 225 

Messchaertstraat 12/1077WS Amsterdam 
tel.: 0206795952/fax: 0206794780 
email: info@bouscher. nil www. bouscher. nl 
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INDIE IN 
EEN WOELIGE WERELD <̂  

HAN SIEM 

Het Rusland van de tsaren 
De Russische natie kwam voort 
uit het middeleeuwse Groot 
Hertogdom Moskou'. Na de val 
van Byzantium in 1453 noem
den de heersers zich 'tsaar'. Zij 
beschouwden zichzelf als de erf
genamen van het OostRomeinse 
keizerrijk en de beschermers van 
het orthodoxe christendom. In 
1613 kwam het huis Romanoff aan 
de macht. Kozakken, bontjagers 
en avonturiers trokken naar het 
oosten en veroverden Siberië. In 
de 18e eeuw ontwikkelde Rusland 
zich onder de vernieuwingen van 
de tsaren Peter de Grote en Ca
tharina de Grote tot een Europese 
macht. Met het stichten van Sint
Petersburg in 1703 en de keuze als 
nieuwe hoofdstad maakte Peter 
de Grote zijn keuze duidelijk voor 
een oriëntering van Rusland op 
het Westen. Na het terugslaan van 
Napoleon in 1812 werd Rusland 
een grootmacht. 

SintPetersburg 
Gezien de geringe raakvlakken 
tussen NederlandsIndië en 
tsaristisch Rusland was mijn 
verwachting dat de correspon
dentie tussen beide landen 
zeldzaam zou zijn. In de praktijk 
blijkt dat mee te vallen. Dergelijke 
poststukken liggen zeker niet 
voor het oprapen, maar met 
geduld en vlijt is in de loop der 
jaren een aardige deelverzame
ling bij elkaar te sprokkelen. 

Als gevolg van de Eerste Wereldoorlog kwamen 
vier monarchieën ten val. In dit artikel wordt het 

uiteenvallen van tsaristisch Rusland getoond aan de 

hand van conespondentie tussen NederlandsIndië en 
enkele Russische gebieden vóór, tijdens en na de Eerste 

Wereldoorlog (18841925). 

Vanzelfsprekend heeft Sint
Petersburg als hoofdstad een 
dominerende plaats in de 
RussischIndische corresponden
tie. De briefkaart van Weltevreden 
naar SintPetersburg (1884) is het 
oudste uitgaande poststuk in mijn 
persoonlijke collectie (afb 1) maar 
er zullen ongetwijfeld oudere 
poststukken te vinden zijn. Met 
behulp van het vertrekstempel 
WELTEVREDEN (7/1/1884) en het trein
stempel MARSEIILE A LYON (9/FEV/84) 
kan gereconstrueerd worden dat 
deze brief is vervoerd door de 
'Voorwaarts' van de Maatschappij 
Nederland'. Het aankomststempel 
van SintPetersburg, 2 Feb 1884 
(Juliaanse kalender) komt overeen 
met 14 februari 1884 in de Gregori
aanse kalender^ De briefkaart is 
dus 38 dagen onderweg geweest. 

Van de binnenkomende post uit 
Sint Petersburg is reeds eerder 
een voorbeeld getoond*. Aan
trekkelijk zijn de aangetekende 

<? 

A LGEMERNE POSTYEEEEXFGTXG. 
(Union postale imiversollo.) 

BRIEPKAAKT uit NEDEKLANDSCHINDIË. 
(Carte postale des Indes orieiitnles nc^erlandai^os.) 

brieven uit Rusland. Vrijwel 
alti)d hebben deze brieven een 
Italiaans ambulant stempel dat 
inzicht geeft in de gemaakte 
route. Meestal is zo'n transitstem
pel op de achterzijde van de brief 
aangebracht maar een enkele 
keer is een compleet stempel 
PoNTEBBABoLOGNA op de voorzijde 
te zien (afb 2). Het porto voor 
een aangetekende brief naar 
het buitenland was 20 Kopeken. 
Zowel postzegels als postwaar
destukken m deze waarde waren 
daarvoor beschikbaar. Omdat 
de post (en de verkrijgbare 
zegelwaarden) in Rusland echter 
vooral waren gericht op bin
nenlands postverkeer, bestaan 
aangetekende brieven naar het 
buitenland vaak uit postwaar
destukken voor binnenlands 
gebruik, die aantrekkelijk zijn 
bijgefrankeerd (afb. 3), vooral 
wanneer deze brieven gericht zijn 
aan postzegelverzamelaars. 

/ ; / aUJJt /!i /, 
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Afh I Briefkaart naar SmtPetersburg (1884), geschreven in Frans betreffende een weten
schappelijke publicatie Vervoerd door de 'Voorwaarts' van de Maatschappij Nederland 

Weltevreden  Marseille: 33 dg, Marseille  SintPetersburg 5 dg 

Balticum 
Aanvankelijk had Rusland geen 
doorgang naar de Oostzee. Pas 
toen Peter de Grote in 1721 de 
strijd om de hegemonie van 
het Noorden van Zweden had 
gewonnen, kreeg Rusland de 
beschikking over havens aan de 
Oostzee (Baltische Zee in Rus
sisch). De Russen organiseerden 
hun Baltische veroveringen in drie 
gouvernementen {goebernijas), 
van zuid naar noord: Koerland, 
Lijfland (Livonia) en Estland. 

Oorspronkelijk werden deze 
gebieden bevolkt door Balti
sche stammen. In de 13e eeuw, 
na het mislukken van de Derde 
Kruistocht, namen enkele Noord
Europese landen het initiatief 
voor de Noordelijke Kruistochten. 
Daarmee kwam het Baltische 
gebied onder de Duitse invloeds
sfeer. De Baltische Duitsers^ waren 
etnische Duitsers die zich vanaf de 
13e eeuw aan de oostkust van de 
Baltische zee hadden gevestigd. 
Zij vormden daar gemiddeld niet 
meer dan 510% van de bevolking, 
maar in een stad als Riga was 
ruim 20% Duits. In de Baltische 
gebieden van het Russische Rijk 
vormden de Baltische Duitsers de 
sociale, commerciële, politieke 
en culturele bovenlaag en had
den zij talrijke voorrechten. Pas 
rond 1890 moesten juridische 
documenten verplicht opgesteld 
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Afb 2 Aangetekende brief verzonden (1889) van SintPetersburg naar Batavia en daar door
gestuurd naar Singapore 20 Kop enkelfrankering. Italiaans treinstempel PontebbaBologna. 
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Afb 4 Aangetekende enveloppe (i8ss), verzonden van Malang naar Koerland, momenteel een 
onderdeel van Letland Curieuze bi/frankering die door de afzender opzettelijk lijkt te zijn 

beschadigd 

Afb 3 Aangetekende brief verzonden (1894) van Smt-Petersburg naar Semarang 14 Kop 
enveloppe, aantrekkelijk aanvullend gefrankeerd met 1x3 kop en 3x1 kop Ambulant stempel 

Foggia-Lecce op achterzijde 

worden in het Russische Het is 
niet verrassend, dat een belang
rijk deel van de correspondentie 
tussen Nederlands-Indië en 
tsaristisch Rusland bestond uit 
briefwisseling met deze Duits
sprekende minderheid in de 
Baltische gebieden. 

De enveloppe uit Malang (1899) is 
aangetekend verzonden naar een 
Baltische Baron in Koerland (afb 
4). De geadresseerde moet Hans 
Friedrich Julius Baron von Klop-
mann auf Haiden und Grafenthal 
(1861-1933) geweest zijn, lid van 
een oud adellijk geslacht waarvan 
de geschiedenis terug gaat tot 
1700'. Curieus is de bijfrankering, 
een paar 1272 cent koning Willem 
III die door de afzender moedwil
lig lijkt te zijn beschadigd. De 
afzender was de heer Wieland, 
een serieuze verzamelaar, bekend 
van verscheidene brieven naar 
binnen- en buitenland. Waarom 
werd de frankering beschadigd? 
Om diefstal te voorkomen? Bij een 
aangetekende brief? 

In de Russische filatelie nemen de 
Zemstvo's een aparte plaats in. 
Zemstvo's waren lokale bestuurlij
ke eenheden die vanaf 1864 door 
tsaar Alexander II in het kader van 
de hervormingen werden inge
steld". Sommige Zemstvo's kregen 
toestemming om lokaal de post 
te verzorgen. De post in Rusland 
was een staatsmonopolie, maar 
gezien het beperkte budget (waar 
heb ik dat elders gehoord) waren 
de verbindingen in dun bevolkte 
en/of afgelegen gebieden onvol
doende. De Zemstvo postwaarden 
moesten wel duidelijk afwijkend 
zijn dan die van de officiële post. 
Ze waren duidelijk bedoeld voor 
het lokale postverkeer. Niettemin 
lukte het een postzegelverza
melaar een 'Zemstvo' te verstu
ren naar zijn correspondent in 
Nederlands-Indië (afb 5). De 
Russische wikkel is aanvullend 
gefrankeerd met een Zemstvo van 
Wenden, waarschijnlijk bestemd 
voor transport naar het postkan
toor van de keizerlijke post. Wen
den in Lijfland (momenteel Cêsis 

in Letland) was de enige Zemstvo 
die werd toegestaan zegels uit te 
geven met een Duitse tekst. 

Aziatisch Rusland 
Correspondentie met Rusland 
wordt in het algemeen geas
socieerd met Europees Rusland. 
Wat zou een briefwisseling van 
Aziatisch Rusland met Neder
lands-Indië kunnen inhouden? 
Misschien toch een contact tussen 
twee postzegelverzamelaars? De 
brief die in 1910 naar de residentie 
Benkoelen werd verstuurd (afb 
6), werd gepost in Nizhneudinsk 
in de oblast (bestuurlijke eenheid, 
vergelijkbaar met een provincie) 
Irkutsk. In de jaren 1840 ontwik
kelde de oblast Irkutsk zich tot 
het centrum van goudwinning'. 
Nizhneudinsk, in 1648 door Kozak
ken gesticht, was lange tijd een 
belangrijk regionaal handelscen
trum van goud. 

De rijke goudaders in de residen
tie Benkoelen op Sumatra waren 
de autochtone bevolking reeds 
bekend in de 13 eeuw'°. Toen de 
Nederlanders daar in 1896 achter 
kwamen, ontstond zowaar een 
'goldrush'. In de jaren 1897-1909 
werden tenminste 4 mijnbouw-
maatschappijen opgericht. De 
Mijnbouwmaatschappij Simau bij 
Lebong Tandai werd opgericht in 
1901. Nizhneudinsk in de steppen 
van Siberië en Lebong Tandai in 
de bossen van Sumatra blijken dus 
goudwinning gemeen te hebben". 

Jekaterinenburg 
Het lijkt passend de sectie over 
tsaristisch Rusland te besluiten 
met Jekaterinenburg. De stad ligt 
in de Oeral, het gebergte op de 
grens van Europa en Azië. Jeka
terinenburg" werd op initiatief 
van tsaar Peter de Grote in 1723 
gesticht en genoemd naar zijn 
vrouw Catharina. Afbeelding 7 
laat een ansichtkaart zien uit 1909 
uit Geneng die naar Stouphy in de 
oblast Jekaterinenburg werd ver
stuurd. De stad Jekaterinenburg 
kwam door de exploratie van 
Siberië tot bloei. Een ansichtkaart 
uit die tijd laat een welvarende 
stad zien (afb 8). Jekaterinen
burg zal echter het meest bekend 
blijven als de stad waar in 1918 
de laatste tsaar en zijn familie 
door bolsjewieken om het leven 
werden gebracht. 

Correspondentie tijdens de 
Eerste Wereldoorlog 
Tijdens WOl behoorde Rusland 
tot de geallieerden. Met inacht
neming van de oorlogsomstan
digheden (vertragingen door 
censuur en omleidingen van 
routes) was in deze periode verder 
sprake van een 'normaal' brief
verkeer. Interessant is een indruk 
te krijgen van de correspondentie 
tussen deze twee ver verwijderde 
gebieden in oorlogsomstandig
heden. In Filatelie is eerder een 
gecensureerde briefkaart be
schreven die in 1915 door een Ar
meense boekhandel in Tiflis werd 
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Afb 7 Ansichtkaart met het haltestempel Geneng, verzonden naar naar de ablast Jekateri-
nenburg m de Oeral (1909) 

verstuurd aan een Armeniër in 
Soerabaja''. Er werd een Armeense 
landkaart aangeboden. 

Een briefkaart naar Sumatra 
(afb 9) werd in 1917 verzonden 
uit Modochansk, een stad in de 
Oekraïne, die in 1804 door Duitse 
Mennonieten werd gesticht'*. 
Mennonieten zijn genoemd naar 
de Friese priester en kerkhervor-
mer Menno Simons. In Nederland 
zijn zij beter bekend als weder
dopers of doopsgezinden. Zij 
onderscheidden zich van andere 
protestanten m het afwijzen van 
de kinderdoop. Mennonieten 
propageren de geloofsbelijdenis 
van volwassen, mondige mensen. 
Zij streven naar een geweldloze 
wereld en weigeren een eed af te 
leggen. Kerkleiders en gezags
dragers in de 16e eeuw hadden 
moeite met zulke eigenzinnige 
personen en doopsgezinden 
werden te vuur en te zwaard 
vervolgd'5. Omdat zij zich niet te
gen geweld konden verdedigen, 
weken zij uit naar andere landen. 

Velen trokken naar het gebied 
rond Danzig. Frederik de Grote 
gebruikte de knowhow van im
migranten uit Noord-Holland en 
Friesland voor het indammen van 
de Weichsel (Vistula)". Daarvoor 
kregen de immigranten uit de 
lage landen godsdienstvrijheid en 
vrijdom van dienstplicht terug. De 
Lutherse kerkleiders waren min

der enthousiast met de komst van 
de doopsgezinden. De voorrech
ten van de nieuwkomers riepen 
afgunst op. Na de dood van Fre
derik de Grote werden geleidelijk 
restrictieve regelingen ingevoerd. 
De Mennonieten zagen de bui 
hangen en begonnen uit te kijken 
naar grazige weiden elders. 

Na een oorlog met de Ottomanen 
had tsarina Catherina de Grote 
een groot deel van de Oekraïne op 
de Turken veroverd. De noodzaak 
de steppen aan de Wolga tot ont
wikkeling te brengen, bracht haar 
ertoe onder andere Pruisische 
mennonieten over te halen voor 
deze klus. Zij werden gelokt met 
gratis land, godsdienstvrijheid, 
vrijstelling van dienstplicht en de 
eerste 10 jaar ook nog vrijstelling 
van belasting! Vanaf 1788 trokken 
honderden families naar dit be
loofde land. In het Rusland van de 
tsaren converseerden zij onder
ling m Plautdietsch. Zij mochten 
hun eigen scholen opzetten en de 
Russische autoriteiten heten hen 
grotendeels met rust. Catharina 
de Grote en later haar zoon, tsaar 
Paul, hielden hun woord en de 
doopsgezinde enclave kwam in 
de 19e eeuw tot grote bloei. 

Inmiddels was in 1847 in Neder
land de Ooops^ez/nrfe Vereni
ging tot Evangelieverspreiding 
opgericht met als doel zendings-
activiteiten in de Nederlandse 
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Afb S Ansichtkaart van de stadJekaterinenburg, de stad waar de laatste tsaar en zijn familie 
werden omgebracht 

kolonies te ontwikkelen. Samen
werking met andere protestante 
zendingsverenigingen stuitte 
op een barrière: het niet-dopen 
van kinderen. Daardoor zochten 
de Nederlandse doopsgezinden 
toenadering tot gelijkgestemde 
gemeenschappen in Duitslanden 
Rusland. Java was het eerste zen-
dingsveld. De eerste 4 zendelin
gen waren Nederlands, maar de 
volgende 3 kwamen uit Rusland. 
Toen het tweede zendingsgebied, 
Sumatra, werd geëntameerd, 
waren alle zendelingen Russische 
mennonieten. 

De kaart uit Modochansk is 
gericht aan de doopsgezinde zen
deling Peter Nachtigal (1881-1928). 
Hij werd geboren in Gnadenfeld, 
Zuid Rusland" en opgeleid in het 
Johanneum in Barmen. In Rotter
dam leerde hij Nederlands, Maleis 
en Bataks. Daarnaast kreeg hij 
een basisopleiding geneeskunde. 
In 1911 werd hij uitgezonden om 
de leiding te krijgen van het 
zendingsstation in Pakantan in de 
residentie Tapanoeli. De brief
kaart is in kinderlijke stijl gericht 
aan Liebe Tante S u Onckel Peter\ 
De kaart is voorzien van een rond 
transitstempel en een rechthoekig 
censuurstempel van Odessa, in 
die tijd de grootste stad in de Oe

kraïne en de belangrijkste haven 
aan de Zwarte Zee. 

Ook interessant is de aangete
kende brief (afb 10) die in 1917 uit 
Yusovka (Ekater Gub = Ekateri-
noslav Goebernia)". Dit deel van 
de Oekraïne was oorspronkelijk 
een slaperig steppegebied. Dat 
veranderde in 1870 met de komst 
van de Welshman John James Hu
ghes". De zakenman zette mijnen 
op voor de levering van kool en 
ijzer voor zijn staalfabriek. Het 
werk in zijn industriële complex 
werd uitgevoerd door Russen, 
maar Hughes liet wel honderd 
voormannen en ander leiding
gevend personeel uit Wales 
aanrukken. Als resultaat ontstond 
een groeiende stad die naar hem 
Hughesovka (Yusovka) werd 
genoemd. De Britten hadden hun 
eigen ziekenhuis, school, tea room 
en Anglicaanse kerk. In 1913 werd 
70% van het Russische ijzer m dit 
gebied geproduceerd. Pas na de 
Russische Revolutie in 1917 trokken 
de Britten zich terug. 

De brief naar Sumatra toont Rus
sische- en Japanse censuur. Op de 
achterzijde is een transitstempel 
van Kobe te zien (afb 10a). De 
meeste brieven uit Rusland naar 
indië via het Verre Oosten, werden 

P Ouhiaéta,. O.M. 
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Afb 9 Briefkaart uit ModochainK m uc oekrame (1917), gericht aan Peter Nachtigal een Men-
nonitische zendeling die in dat gebied was geboren. Rond transit- en vierkant censuurstem

pel van Odessa. 
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Afb 10 Aangetekende brief uit Yusovka, gesticht door lohn Hughes, een ondernemer uit Wales 
De oblast Ekatrinoslav was een industrieel centrum met verscheidene Britse inwoners die 

leidinggevende posities hadden in de mijnen en de staalfabriek van Hughes 



Afb II Briefkaart var) Petrograd naar Buitenzorg (1923) De zware overdrukken taten overdui
delijk merken dat het tsaren regime was vervangen door een regime waarin hamer en sikkel 

de boventoon voeren 

hamer en sikkel m Sovjet Rusland 
de scepter zwaaiden Correspon
dentie uit Sovjet Rusland met 
Nederlands-Indie is uitermate 
schaars Filatelistisch ruilverkeer 
kwam vrijwel tot stilstand De 
briefkaart die vanuit een Ento-
mologisch Instituut m Petrograd 
naar het Thee Proefstation m 
Buitenzorg werd gestuurd, betreft 
een ruilvoorstel van wetenschap
pelijke publicaties 

Afbioa 

geleid via China De route via 
Japan maakt deze brief letterlijk 
en figuurlijk een buitenbeentje 
Gezien de wijze van adressering, 
lijkt de brief door een Brit te zijn 
verzonden 

Het valt overigens op dat de 3 
poststukken m mijn verzame
ling die tijdens WOl naar Indie 
werden verstuurd, afkomstig zijn 
uit enclaves van buitenlandse 
minderheden (Armeniers, Duitse 
mennonieten en Britten). 

Na afloop van WO I 
De Russische Revolutie die de WOl 
afsloot en de woelige periode 
daarna, bracht grote veranderin
gen in Rusland In Sovjet Rusland 
moesten alle herinneringen aan 
de tsaren verdwijnen plaatsna
men werden radicaal omgezet 
Jekatermenburg werd Sverdlovsk, 
Ekaterinoslav werd Dnjeprope-
trovsk Ook uit de frankeerwaar-
den moest blijken dat Rusland 
radicaal was veranderd Wat dat 
betreft komt dat m de frankering 
van de briefkaart uit Petrograd 
naar Buitenzorg maar al te duide
lijk over (afb ii)i Geen twijfel dat 

De Baltische volkeren werden 
aanvankelijk door het einde 
van de Eerste Wereldoorlog en 
het uitbreken van de Russische 
Revolutie verrast Pas tijdens 
de daaropvolgende Russische 
burgeroorlog tussen de Roden 
en de Witten kwamen zij met hun 
wens voor onafhankelijkheid op 
de proppen Zij kregen onver
wacht gehoor bij de Bolsjewieken 
omdat deze wilden vermijden dat 
ZIJ de kant van de Witten zouden 
kiezen Bovendien taxeerde Lenin 
dat de Baltische provincies in de 
toekomst wel terug gewonnen 
zouden worden 

Zo kwamen op de vredescon-
ferentie in Versailles 3 Baltische 
naties tot stand De grenzen 
kwamen niet helemaal overeen 
met de Baltische provincies in de 
tsarentijd Het nieuwe Estland be
stond uit het oude Estland en het 
noordelijk deel van Lijfland Het 
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Afb 12 Aangetekende brief (1920) uit Riga de hoofdstad van Letland Frankeeruiaarden met 
afbeeldingen met betrekking tot de nieuwe natie De50 Kopeikas waarde toont moeder 

Letland, verenigd met haar dochters Koerland, Lijfland en Letgallen 

resterende deel van Lijfland werd 
met Koerland samengevoegd tot 
het nieuwe Letland De vorming 
van Litouwen duurde het langst 
omdat een deel moest worden 
losgepeuterd van Poolse troepen 
In de aangetekende brief uit Riga 
naar Batavia is te zien dat de 
Russische f ran keerwaarden met 
de Russische adelaar vervan
gen zijn door postzegels waarin 
onder andere de hereniging van 
Lijfland met Koerland en Letgal
len wordt herdacht (afb iz) Uit 
een aangetekende brief naar 
Semarang blijkt dat de Duitse 
naam Dorpat (afb 13) voor het 
intellectuele centrum van Estland 
met de totstandkoming van de 
onafhankelijkheid gevierd werd 
met de naam Tartu m de nationale 
taal (afb 14) 

Literatuur 
1 W\k\'ped\A De geschiedenis van 
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6 Palmer, A The Baltic A new Hisr-
tory of the Region and its People 
biz 235 (Woodstock & New York 
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Taschenbuch der Freiherrlichen 
Hauser (1942) 

8 Wikipedia Zemstvo 
9 Wikipedia Irkutsk 
10 Bezemer, T| Beknopte encyclope

die van Nederlandsch-lndie (Den 
Haag 1921) 
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verwante hoofdstukken 
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filatelie, maart 2010, bIz 198/199 
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wante hoofdstukken 
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16 Kroeker, W/n introduction to the 

Russian Mennonites (Intercourse 
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de Russische plaatsnamen, het 
determineren van de Russische 
censuurstempels en talrijke nuttige 
suggesties 

19 Wikipedia John Hughes 
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Afb 13 Vooroorlogse briefkaart uit Nederlands Indie (1896) naar Dorpat m het Russische 
Gouvernement Estland 
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Afb 14 Aangetekende briefkaart naar Semarang (1924) uit de jonge, onafhankelijke staat 
Estland Het Duitse Dorpat is vervangen door Tartu, Eesti 



FILATELISTISCH^ EVENEMENTEN 

Opgaven voor deze rubriek 
in het maartnummer 2014 
(verschijnt 6 maart 2014) 
moeten uiterlijk o p 
2 februari 2014 in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
e-mail: hillesum(S)filatelist 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 gegevens 
vermelden: datum, plaats, 
locatie, adres locatie, ope 
ningstijden en te lefoon
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
geste ld , 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 g e g e v e n s . 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder 
is het mogelijk dat postze
gels een onderdeel vormen 
van het materiaal dat o p 
de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangebo
den. Wij adviseren u met 
klem om - en dat ge ldt dan 
vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
ge l egen evenementen -
eerst even met de organi
satoren te bel len. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN AAANIFESTATIES 

1-2 februari: 
Hilversum. Filateliebeurs. 
Dudok Arena, Arena 303, za 
10 00-17 0 0 uur, zo 10 30-
16 30 uur 
www filateliebeurs nl 
Nijmegen. 'Postzegel 
Totaal', Wijkcentrum 'De 
Klokketoren, Slotemaker de 
Bruineweg 272,10-16, 
T 024-3584332 
wwwnoviopost nl 
Verzamelbeurs met kleine 
tentoonstelling 

14-15 maart: 
Den Bosch. Filafair (met 
propagandatentoonstel I mg). 
Maaspoort, Marathonloop 1, 
vr 10 00-17 0 0 uur, za 10 0 0 -
16 0 0 uur info(afilafairnl 
www filafair nl 

12-13 april: 
Wijk aan Zee. Tentoonstel
ling Filamanifestatie 2014, 
Dorpshuis "de Moriaan", 
Dorpsdumen 4, za 10 0 0 -
17 0 0 uur, zo 10 00-16 0 0 
uur pv heemskerkcaziggo nl 

18-19 april: 
Gouda. De Bnevenbeurs, 
Filamania, OoIdaCarta 
Sporthallen "De Mammoet", 
Calslaan 101, vr 10 30-17 0 0 
uur, za 10 00-16 0 0 uur Met 
WWI tentoonstelling post
stukken en prentbriefkaarten 
infocabrievenbeurs com 
www bnevenbeurs com 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

9 januari: 
Kloetinge. Amicitia, Schim-
melpenninckstraat 14,19 30-
21 30 uur T 0113-228562 
ecm(5)zeelandnet nl 

11 januari: 
Dronten. Kerkcentrum Open 
Hof, De Zuid 2, (t/o bussta
tion), 13 30-16 30 uur 
T 0321-318934 
Elshout. Gebouw 't Rad, Kerk
straat 39,10 00-13 0 0 uur 
T 0416379919 
Gouda. Prinsenhof (achter de 
Riethoek), Anna van Meerten-
straat 10,12 30-16 30 uur 
T 0182-374230 of 06-11837028 
Hoofddorp. ANBO-Gebouw 
"De leugd van Gisteren", 
Beemsterstraat 4,10 00-16 0 0 
uur T 06-54741761 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12 00-16 0 0 uur 
T Tel 0227-542286 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13 00-16 30 uur 
T 033-4943220 
deloupe@hccnet nl 
Maassluis. Zalencentrum Jo-
nmgshof, Uiverlaan 20,12 0 0 
16 0 0 uur T 010-5916747 

12 januari: 
Anna-Paulowna. Ontm Centr 
Veerbrug, Sportlaan 21,9 30-
13 00 uur T 0224-223029 
Boxtel. Gemeenschapshuis De 
Walnoot, Reginahof 1,10 0 0 -
13 0 0 uur T 0411-673485 
Wijchen. Brede school Het 
Noorderlicht, Roerdompstraat 
76,10 00-13 0 0 uur T 024-
6413608 of 024-6413355 

17 januari: 
Leiden. Het Gebouw, 
Arubaplein, 19 00-21 30 uur 
T 071-5611719 

18 januari: 
Aalsmeer. Het Parochiehuis, 
Gerberastraat 6 ,09 30-
15 0 0 uur T 0297-343885 
www postzegelverenigm-
gaalsmeernl 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravellijn 55,10 0 0 -
16 0 0 uur T 055-3558600 
organisatieOemdeiaarsbeurs nl, 
www eindejaarsbeurs nl 
Bameveld. Veluwehal, 
Nieuwe Markt 6,10 oo-i6 0 0 
uur T 06-43967748 
Boskoop. "In de Stek", Put-
telaan 148,13 00-17 0 0 uur 
T 0182-616946 
)andezwi|ger@telfort nl 
Katwijk. De Wiek, Fresiastraat 
19,10 00-15 30 uur 
T 071-5173995 
Mijdrecht. De Mei|ert, 
Dr J V d Haarlaan 6 ,09 30 
-13 0 0 uur T 0297-289322 
www verzamelaarsrondeve-
nen nl 
Purmerend. Wijkcentrum De 
Inval, Karekietpark 16,10 0 0 -
16 0 0 uur T 0299-422136/06-
33650247 wwwpprcn l 
Schoonhoven. De Zilverstad 
Nieuwe Singel 39,13 00-16 0 0 
uur T 0172-216239 
IzirkzeeOziggo nl 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum De Camp, De Bosrand 15, 
13 00-16 30 uur T 033-2863510 

19 januari: 
Huissen. Cultureel centrum 
'D Brink', Brink 8,10 00-15 0 0 
uur T 026-3271979 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,9 00-12 0 0 
uur T 0224-298416 

20 januari: 
Deventer. Wijkgebouw Van 
Vlotenlaan 85,19 00-22 0 0 uur 
www deventerpostzegel-
vereniging nl 

21 januari: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Brumeweg 272,13 30-16 0 0 
uur T 024-3584332 
secretarisOnoviopost nl 

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

Brielle. "Zalencentrum" 
Langestraat 76,13 00-16 0 0 
uur T 0181-415640 
halooverbeekohotmail com 
Dordrecht. Dubbeldam De 
Gravin,Vijverlaan 1002,10 0 0 -
16 00 uur 078-6140706 
Roermond. Wijkhuis Tege-
larijveld. Schepen van Her-
tefeltstraat 26a, 10 00-12 30 
uur T 0475-321179 
Winschoten. Gebouw S V 
Bvenburen, Tromplaan 86, 
9 30-15 0 0 uur 
T 0597-592676/421497 
Zwolle. )ubal, Geert Groot
estraat 1,10 00-15 0 0 uur 
T 038-4539140 

26 januari: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6,9 0 0 -
12 00 uur T 0227-542286 
Diemen. Clubhuis De Schakel, 
Burg Bickerstr 46A, to 0 0 -
16 0 0 uur T 020-6942002 
Echt. Cafe "De weegbrug", 
Stams Loperweg 10, Echt 
9 30-12 0 0 uur 
hotterbeekx(ahetnet nl 
Heerhugowaard. Zalencen
trum "de Swan", Middenweg 
178 10 00-15 0 0 uur 
T 072-5715665 
lousfolkerscsquicknet nl 
Veldhoven. Locatie D'Ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 
09 30-12 30 uur 

27 januari: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Brumeweg 272,19 00-22 0 0 
uur T 024-3584332 
secretariscanoviopost nl 

1 februari: 
Bodegraven-Dronenwijk. 
"Rijngaarde" Rijngaardei, 
10 00-14 30 uur 
T 06-53260579 of 06-13536015 
http //postzegelvereniging-
nvpv-bodegraven |ouwweb 
nl 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2 13 00-16 0 0 uur 
T 0229-582544 
Drachten. Fries Congrescen
trum, Oprijlaan 3,09 30-
16 0 0 uur T 050-5033926 
Hendrik Ido Ambacht. San-
dino. Reeweg 79,12 00-16 0 0 
uur T 078-6814441 
Lisse. t Poelhuys, Vivaldis-
traat4, io 00-15 30 uur 
T 06-21485476 
dickschopmanOgmail com 
Meppel. Kerkelijk centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10 0 0 -
15 0 0 uur T 0529-432746 
Nunspeet. Verenigings
gebouw de Wheme, Ds de 
Bouterlaan 5 13 15-16 0 0 uur 
Tel 0341-256163 
Nijverdal. Het Centrum, Con-
stantijnstraat 7a, 10 00-16 0 0 
uur T 06/24109133 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13 00-16 0 0 
uur T 0162 432738 
ceespijperscscasema nl 
www oosterhouterpost nl 

Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10 00-15 0 0 
uur T 0297-525556 
Waalwijk. Buurthuis Bloe-
menoord, Bloemenoordplem 
3,9 00-13 0 0 uur 
T 0416-337982 

2 februari: 
Obdam. De Brink, Dorpsstraat 
I53"i55. 900-12 0 0 uur 
T 0226-452047 

5 februari: 
Maassluis. Zalencentrum |o-
ningshof, Uiverlaan 20,12 0 0 -
16 00 uur T 010-5916747 
Noordwijk Binnen. Dien
stencentrum De Wieken 
Wassenaarstestraat 5, vanaf 
13 30 uur 

8 februari: 
Almere-Haven. O S G De 
Meergronden, Marktgracht 
65, 10 00-15 0 0 uur 
T 036 534i427(na 16 0 0 uur) 
ellenslokkercSchello nl 
Alphen aan den Rijn. Mara-
nathakerk. Raadhuisstraat 84, 
10 00-16 0 0 uur 
T 0182-395103 
louwerse5i(5)kpnmail nl 
Dronten. Kerkcentrum Open 
Hof, De Zuid 2, (t/o bussta
tion), 13 30-16 30 uur 
T 0321-318934 
Elshout. Gebouw 't Rad, Kerk 
straat 39,10 00-13 0 0 uur 
T 0416379919 
Gouda. Prinsenhof (achter de 
Riethoek), Anna van Meerten-
straat 10,12 30-16 30 uur 
T 0182-374230 of 06-11837028 
Hoofddorp. ANBO-Gebouw 
' De leugd van Gisteren", 
Beemsterstraat 4,10 00-16 0 0 
uur T 06-54741761 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 
25i8AD'sGravenhage 
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, 
Konmgsdag, 25 december en 
1 januari Museumjaarkaart 
gratis 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u - alleen op 
afspraak - origineel materiaal 
uit het depot postwaarden 
bestuderen en bezichtigen 
Onderzoeksdagen 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 alsmede de 'Blauwe 
Mauritius' tot 29 juni 
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iTEMPEL FIUTELIEBEURS EN 101E FILATELISTENDAG 

,eV^^^!^f^, 

3rua 
in 2014 Is de Filatelie
beurs, die de laatste 
laren in Loosdreclit werd 
geliouden, verhuisd naar 
Hilversum. 
Ook dit jaar wordt er 
op de beurs weer een 

bijzonder poststempel 
gebruikt in de stand van 
PostNL. Daarnaast wordt 
een stempel gebruikt ter 
gelegenheid van de 101e 
filatelistendag die tijdens 
de beurs wordt gevierd. In 
het beursstempel zien we 
de afbeelding van een vis. 
Dit is in overeenstemming 
met de te verschijnen 
persoonlijke beurspost
zegels met afbeeldingen 
van zoetwatervissen. De 
vissen in het water zijn een 
laatste verwijzing naar 
de Loosdrechtse plas
sen, want toen de zegels 

al klaar waren werd pas 
bekend dat de beurs zou 
verhuizen naar Hilversum. 

Maar rondom Hilversum 
is er ook genoeg water, 
zodat PostNL de zegels ook 

bij de plaats Hilversum 
vindt passen. 

101' FILATELISTENDAG 

In het stempel zien we 
het logo van Spieren voor 
Spieren, waar een deel 
van de opbrengst van 
de gelegenheidsenvelop 
heen zal gaan. De dui
kende vrouw verwijst naar 
de postzegel van de KNZB 
die op de envelop wordt 
geplakt. Er verschijnen 
dan in feite tien verschil

- SPEEREN VOOR o, 
■P J SPIERENE 
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lende enveloppen, want 
er zijn tien verschillende 
zegels. 

200 JAAR KONINKRIJK 

Wanneer u dit leest zijn 
eindelijk de permanente 
postzegels van de Koning 
verschenen. Op het mo

FILAAAANIFESTATIE 2014 

Tot slot alvast een voor
proefje van een stempel 
dat in april pas zal worden 
gebruikt. In Wijk aan Zee 
vindt op 12 en 13 april Fila
manifestatie plaats. Hierbij 
het te gebruiken stempel 
met als afbeelding de 
kaart van NoordHolland 
in het kader van 'Noord
Holland in een kader'... 
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GEEN STEMPEL! 

Met recht een 'moderne ra
riteit'. Was het vroeger geen 
probleem een blanco FDC 
met de zegels te beplak
ken en deze met te laten 

stempelen, is dat tegen
woordig onmogelijk. Losse 
ongebruikte FDC's zijn niet 
meer te koop, en worden 
nog uitsluitend kant en 

klaar door de CollectClub 
uitgeleverd. Ook deze, 
zonder stempel, werd door 
'Groningen' uitgeleverd. 

ment dat ik dit schrijf, weet 
ik echter nog niet zeker 
of de uitgiftedatum van 
deze zegels 30 november 
2013 is of 2 januari 2014. 
Op de zegels zelf staat in 
ieder geval het jaartal 2013. 
Waarom schrijf ik dit? Op 
30 november 2013 is een 
bijzonder stempel versche
nen (aangevraagd door de 
vereniging van Kinder
postzegels en Maximafilie) 
voor de postzegeluitgifte 
200 jaar Koninkrijk. De 
bedoel ing was dat ook 
de Koningszegels met dit 
stempel gestempeld zou
den kunnen worden. Het 
stempel verwijst naar ko
ning Willem I (Wl) en naar 
Willem Alexander (WA). 

^^^^rijk de^ 
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'AAT DE PEIIPER'VEILING 
CHARLES BETERAMS 

Nederland deel 
Met zichtbaar genoegen betrad 
veilingmeester Henk van Lokven 
van Van Dieten Postzcgelveilmgen 
op vrijdagmiddag 29 november 
de veilingzaal voor de eerste van 
twee veilingen van de collectie 
'Nederland' van Aat de Peijper En 
niet geheel zonder reden, want 
de veiling was weelderig ingeleid 
door een schitterende gebon
den catalogus met stofomslag 
Het was een wens van de familie 
om de verzameling mooi te 
presenteren en dat IS gelukt De 
ambiance mocht er ook zijn Voor 

Na de duizelingwekkende resultaten van de 

collecties Engelse en Nederlandse koloniën bij de 

NPV (zie decemblbnummer van Filatelie) was het nu 

de beurt aan het eerste deel van 'Nederland'. 

de gelegenheid 'verhuisde' Van 
Dieten naar de door K de Bazel 
(ook ontwerper van de emissie 
1913I) ontworpen Graham Bell zaal 
van het Museum voor Communi
catie in Den Haag Voor de vroege 

aanwezigen was er voorafgaand 
aan de veiling bovendien nog een 
lezing over de 'Blauwe Mauritius', 
die na vele jaren van afwezigheid 
weer tentoongesteld wordt m het 
museum 
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Kavel nr 58 
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Kavel m 261 

Lange zit 
Terug naar de veiling, die bijna 
vier uur in beslag zou nemen en 
waarvoor zich define fleur van de 
vaderlandse Eerste Emissie verza
melaars had gemeld Die eerste 
emissie vormde ook de basis van 
de collectie Nederland van de heer 
De Peijper, en omvatte bijna 500 
van de 584 in deze veiling aange
boden kavels Na een spectacu
laire aftrap met een toeslag van 
€ 36 000 (exclusief commissie, 
zoals voor alle genoemde bedra
gen) voor een collectie proefblok-
ken (k.i) van 9 van de 5,10 en 

Kavel m 260 

Kavel nr 302 

Veilingzaal Kavel nr 437 



15 cent volgden voor de niet-pu-
rist een taaie twee uurtjes waarin 
ruim 200 kavels 'plaatwerk'-en 
dan nog alleen de twee bovenste 
kwadranten van de platen- wer
den aangeboden. Voor doorsnee 
materiaal bleek de taxatie een 
goede leidraad. Breedrandige 
Prachtexemplaren, en dan met 
name rand- en hoekstukken 
(veelal in paar verzameld) gingen 
voor soms pittige bedragen weg, 
zoals van de vijf cent een verticaal 
randpaar plaat III (posities 20/25) 
voor € 380, een luxe hoekstuk 
plaat IV (positie 50) voor € 340 
(k.58) en een schitterend breed-
randig prachtblok van plaat IV 
met afstempeling Haarlem-C dat 
voor € 4600 via een commis
sionair haar weg vond naar een 
verzamelaar. De 10 cent noteerde 
met € 2400 voor een luxe plaat 
iA met Breda-B en € 600 voor een 
verticale strip van 3 plaat V (po
sities 32/37/42) met afstempeling 
Maastricht-C ook mooie prijzen. 
BIJ de hogere prijzen waren het 
doorgaans de commissionairs 
die aan het langste eind trokken, 
maar er viel voor bieders in de 
zaal voldoende eer te behalen. 

Halfrondstempels 
Wat volgde was (eveneens) deel 
één van de afdeling halfrond
stempels op losse zegels. Nage
noeg alle aangeboden stukken, 
hoe zeldzaam ook, waren van 
een prachtige tot luxe kwaliteit 
en lieten dan ook mooie prijzen 
noteren, zoals € 300 voor een 
Amersfoort-C op 10 cent (plaat 
VI) - 3 dagen na de officiële bui
tengebruikstelling. Hoogtepunten 
van dit deel van de veiling waren 
Breda-A op 5 cent (Ey. RRR, K.260) 
en 10 cent (Ey. RR, K.z6i) die voor 
€ 4600 respectievelijk € 6400 
euro weggingen terwijl beiden 
getaxeerd waren op € 2500. Een 
voor € 400 getaxeerde en niet 
eens volledige Geertruidenberg-C 
(K.337) ging voor maar liefst 
€ 2300 onder de hamer. Hattem-A 
(K.387) op 15 cent (Ey. RR) noteer
de € 2700, terwijl er € 4400 op 
tafel werd gelegd voor Kamp Bij 
Zeist-C (Ey. R) op een prachtpaar 
10 cent (K.437). Een ideale afdruk 
van Leiden-A (K.455) op 15 cent 
(Ey. RR) werd voor € 6200 afge
slagen. Klapstuk van dit deel van 
de veiling was het duizelingwek
kende bedrag van € 23.000 voor 
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Veilingmeester Henk van Lokven aan het werk Notaris let op de zaal 

Dokkum-C (K.302) op 15 cent (Ey. 
RRR) wat de taxatie bijkans drie
maal overtrof. Toch waren er ook 
wat kanttekeningen te plaatsen 
en verruilden toppers als Assen-A 
op 10 cent en 15 cent en Enschede-
A op 10 cent voor minder dan de 
taxatieprijs van eigenaar. 

Brieven 
Bij de brieven Eerste Emissie was 
het aanbod beduidend kleiner en 
m doorsnee ook minder aanspre
kend. De twee brieven die elk 
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een eigen pagina in de catalogus 
toebedeeld kregen maakten hun 
naam en faam echter meer dan 
waar. Een briefomslag met 5 cent, 
afgestempeld met Groningen-A 
en (tegen de voorschriften in) het 
naamstempel Buitenpost (k.488) 
ging voor € 6200 weg, terwijl 
de zogenoemde 'Panhuijs-brief' 
(k./j89), die ook de voorkant van 
de catalogus sierde, een absolute 
topprijs noteerde van maar liefst 
€70.000. 
In het laatste deel van de veiling 
werden bijzonder stevige prijzen 
genoteerd van soms boven de 
catalogusprijs voor zegels vanaf 
emissie 1864 m postfrisse dan wel 
ongebruikte staat, en een enkele 
foutdruk. Wordt ongetwijfeld ver
volgd als in april 2014 het tweede 
deel geveild wordt, met onder 
meer een bijzonder tricolore. 

foto's veilmgkavels: Frans Barten 
foto's veilmgzaal: René Hillesum 
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DE NIEUWE 
KONINGSZEGELS! 

RENE HILLESUM 
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Voorgeschiedenis 
U heeft er al veel over kunnen 
lezen in Filatelie en ook werd op 
onze website www.defilatelie.nl 
het nieuws op de voet gevolgd. 
En, er was nieuws. Een voort
durende stroom van -telkens 
wisselende- berichten, met name 
over de verkrijgbaarheid van de 
nieuwe Koningszegels. 

Geheim design 
Wat u nog niet eerder in Filate
lie heeft kunnen zien, is hoe de 
zegels er uit zien. Dat was strikt 
geheim, tot het moment van over
handiging aan de koning. Zelfs 
onder embargo heeft niemand 
voor die dag de zegels gezien. 
Vandaar ook dat u in het decem
bernummer van Filatelie, dat 
verscheen na de overhandiging 
van de postzegels aan de koning, 
nog geen plaatje heeft zien staan. 
PostNL was overigens wel conse
quent in dit beleid, want ook het 
eigen huisorgaan Collect, dat net 
voor de overhandiging verscheen, 
presenteerde geen afbeelding. 

Presentatie 
De zegels die op 27 november in 
het Museum voor Communicatie 
in Den Haag werden gepresen
teerd waren niet exact de zegels 
die uiteindelijk door u gekocht 
kunnen worden. Met name het 
grijze zegel 1 internationaal 
springt er wat dat betreft uit. 
Bij de presentatie waren alle drie 
de zegels voor wat betreft het 
formaat identiek. 
Daags na de presentatie bleek 
echter dat de zegels zoals die 
werden gepresenteerd op de 
website van PostNL er anders 
uitzagen dan diegene die werden 
gepresenteerd op 27 november, 
en aan het journaille werd mee
gegeven op een USB-stick. Waren 

De nieuwe zegels met de koning zijn er. Als u dit 
leest heeft u ze wellicht al op een envelop in de 

brievenbus gekregen. Of deze zegels er over dertig 

jaar ook nog zijn, zal de toekomst leren. 

de gepresenteerde zegels alle van 
hetzelfde formaat, het werkelijke 
zegel t internationaal is breder, 
en heeft links een blauw prioritys-
trookje meegedrukt. 

Foto 
De basis voor het ontwerp is een 
foto gemaakt door Rineke Dijkstra 
(1959). Deze Sittardse fotografe, 
die aan de Rietveld Academie in 
Amsterdam studeerde, is daar 
altijd blijven hangen. Ze is vooral 
bekend om haar strandportretten 
en confronterende portretten. 
Ook voor het koninklijk gezin 
maakte ze portretten en maakte 
in mei het portret van koning 

Willem-Alexander dat als voor
beeld diende voor de nieuwe 
postzegels. 

Ontwerp 
Niet alleen het ontwerp zelf was 
een verrassing, ook de keuze voor 
de ontwerpers was dat. Hiervoor 
tekende Studio Job uit Antwerpen 
van het ontwerperspaar Nynke 
Tynagel (Bergeijk, 1977) en Job 
Smeets (Hamont-Achel, België, 
1970). Beiden afgestudeerd aan 
de Design Academy in Eindho
ven. Job studeerde af in 1996 en 
begon m 1998 voor zichzelf. Nynke 
voegde zich in 2000 bij Job, en 
niet alleen als zakenpartner. 

Vanaf dat moment vormden ze 
samen Studio Job. 
Ze wonen in Antwerpen maar 
hebben ook ateliers in Nederland. 
Aan de keuze voor Studio Job ging 
een kleine, door PostNL georga
niseerde, competitie tussen vier 
ontwerpers vooraf. 

Eerste postzegels 
Alles draait bij Studio Job om 
design, kunst zelfs. Allerhande 
objecten en voorwerpen zijn in 
de loop der jaren ontworpen, 
van meubels tot lampen en zelfs 
een heus Studio Job House m de 
Nederlandse Kempen. Over het 
algemeen dus grote en stoere 
objecten. De Koningszegels zijn 
niet alleen de eerste permanente 
zegels met koning Willem-
Alexander, het is tevens het eerste 
postzegelontwerp dat het duo 
maakte. Verrassend dus! 

In stilte 
In alle stilte -u las al over de 
geheimhouding- heeft het duo 
maanden (vanaf mei) aan het 
ontwerp gewerkt. De foto van 
Rineke Dijkstra heeft dus model 
gestaan, en het 3-d effect werd 
afgekeken van onze eerste 
postzegels, met koning Willem 
III. De kleuren van de drie zegels 
simuleren de kleuren van de 
Nederlandse vlag, hoewel wit 
natuurlijk wat lastig was, dus dat 
werd zilver-wit. 

Herna Verhagen onthult het ontwerp door het PostNL logo weg te trekken. 

http://www.defilatelie.nl


De foto van Rmeke Dijkstra hangt op de tentoonstelling XXS Design 
Vinr Koning Willem-Alexander, Job Smeets, Heleen Buijs, (foto), Herna Verhagen 

Het ontvangstcomité stond de koning voor 
de deur van het Museum voor Communi
catie op te wachten. Commissaris van de 

Koning Fransen, burgemeester Van Aartsen 

De waarde 2 binnenland is rood, 
1 internationaal is zilver-wit en 
2 binnenland is blauw. 

Museum 
Studio Job is geen onbekende 
in museumland. Met name in 
het Groninger Museum (dat een 
grote collectie Studio Job heeft 
opgebouwd) en onder andere 
het Zuiderzee Museum en het 
Stedelijk Museum hebben werk 
van Studio Job m de collectie. 
Veel wordt ook gewerkt voor 
particuliere opdrachtgevers. 
Ze zijn beroemder tot ver over 
de landsgrenzen van België en 
Nederland dan m hun eigen 
vaderlanden. 

De ontknoping 
Voor de presentatie op 27 no
vember werd gekozen voor het 
Museum voor Communicatie in 
Den Haag. Hoewel velen van u het 
museum nog kennen (en benoe
men) als 'het Postmuseum' is er 
jarenlang vrijwel geen postzegel 
te zien geweest! 
Nu was er een mooie aanleiding 
om 'de postzegels weer eens uit 
de kast te halen' met een mooie 
overzichtstentoonstelling XXS 
Design, die dezelfde dag, nadat 
de koning zijn zegels in ontvangst 
had genomen, werd geopend. 
Met een feestelijke bijeenkomst 
met genodigden en veel pers 

Daar is hij dan' Vlnr Herna Verhagen, koning Witlem-Alexander, Nynke Tynagel, Job Smeets, 
Rineke Dijkstra. 

(voornamelijk royalty fotografen 
en van algemene persbureaus) 
nam koning Willem-Alexander 
uit handen van CEO van PostNL 
Mr. Drs. Herna Verhagen de eerste 
postzegel in ontvangst. 
Ook de beide ontwerpers (Nynke 
Tynagel en Job Smeets) alsmede 
fotograaf Rineke Dijkstra waren 
hierbij aanwezig. 

Hoog bezoek 
Het was in alle opzichten een 
bijzondere dag. Niet alleen 
dat koning Willem-Alexander 
persoonlijk 'zijn' postzegels kwam 
bewonderen -en deze "erg leuk" 
vond, maar ook de burgemeester 
van Den Haag Jozias van Aartsen 
en de Commissaris van de Koning 
in de provincie Zuid-Holland 
Jan Fransen waren van de partij. 
Samen met Herna Verhagen en 
de kersverse (waarnemend) direc
teur van het Museum voor Com
municatie Heleen Buijs stonden 
zij de koning op te wachten en 
welkom te heten. 
Voor Heleen Buijs was het, sedert 
haar plotselinge aantreden op 12 
november, het eerste openbare 
optreden. 

De postzegels 
Het zijn zelfklevende postzegels, 
gedrukt in diepdruk jjij Walsall 
Security Printers, Engeland. De 
(eerste) oplage is: 1 binnenland. 

De voorste rij van de genodigden vlnr jozias van Aartsen, koning Willem-Alexander, 
Herna Verhagen, Jan Fransen 

uitkomst. Die zouden het immers 
moeten weten. Job Smeets laat 
weten: 
"Het is een kroon die wij al jaren 
in ons werk gebruiken. 
Het IS geen Engelse of Nederland
se kroon...het is het archetype 
kroon. 
Een universele kroon....". Een 
oertype kroon dus! 

Controversieel 
Overigens zou het niet de eerste 
keer zijn dat Studio Job een 
controversieel ontwerp maakte. 
Ze maken graag kunst 'op het 
randje'. 
Www.nederlandsdesign.com 
schrijft hierover: 
"Deze werken gaan vaak voor ton
nen over de toonbank. Smeets en 
Tynagel mogen graag de randen 
van het fatsoen opzoeken. Voor 
een enkele verwijzing geweld, 
pijn en zelf het Nazisme schrik
ken ze niet terug. Lekker op het 
randje, maakt Studio Job mega 
hip en o.a. gewild bij Hollywood 
en stinkendrijke russen." 
Eind 2011 haalde Studio Job het 
wereldnieuws met het in opdracht 
vervaardigen van een hek rond 
de Bentveldse woning van een 
kunstverzamelaar. Het hek zou 
te veel lijken op het hek van het 
voormalige concentratiekamp 
Buchenwald. 

Laatste nieuws 
Net voordat dit nummer naar 
de drukker ging waren er twee 
originele zegels - geleverd door 
de CollectClub - voorhanden. 
De verschillen met de afbeel
dingen van 28 november zijn 
opmerkelijk. 

4.050.000 velletjes van 10 en de 
waarde 2 binnenland en 1 inter
nationaal ieder 564.000 velletjes 
van 5 stuks. 
De officiële emissiegegevens bij 
het afsluiten van dit nummer: 
uitgiftedatum: 30 november 2013. 
Algemeen verkrijgbaar vanaf 2 
januari 2014. 

Afwijkend ontwerp 
Bij royalisten, zo lezen we onder 
andere op 'Royalty-Online', is het 
ontwerp van de nieuwe postze
gels niet in goede aarde geval
len. De gebruikte afbeelding van 
het kroontje is namelijk niet die 
van de Nederlandse rijkskroon, 
maar -volgens Royalty-Online- de 
Engelse St. Edwards kroon. 
Toegegeven, de kroon lijkt inder
daad meer op de Engelse dan op 
de Nederlandse, maar het is toch 
echt niet de Engelse. 
Navraag bij de ontwerpers biedt 
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De originele zegels. 
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POST- EN ANTWOORDSTUKKEN 
VAN/NAAR 

'DE VELUWE-VELUVINE' 
ADAM VAN DER LINDEN, LID VAN DE NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

inleiding 
Als je met (verhoogd) port 
belaste poststukken verzamelt 
of poststukken die zijn ver
stuurd tijdens de periode van 
Koningin Wilhelmma type Veth 
(1924-1944), kun je stuiten op 
één van de kleurige brief-/ant-
woordkaarten van de N.V Mij. 
De Veluwe, meer bekend van de 
productnaam Veluvine 

Toen ik met dit artikel bezig was 
kwam ik een briefkaart tegen 
met dezelfde lay-out als de meer 
bekende antwoordbriefkaarten 
Dit bracht mij op het idee om het 
artikel iets breder te maken. 

De kleurige antwoordicaarten van 'De Veluvine' vallen 
direct op in een portcollectie en geven het geheel kleur. 

Maar het is meer dan alleen 'een leuke kaart'. 

De periode vóór 
2 september 1929 
In de periode vóór de invoering 
van de extra service 'machti
gingen of antwoordstukken' om 
goedkoper een brief of kaart 
te laten terugsturen naar de 
afzender (meestal ging het om 
bestellingen) was het uiteraard 
mogelijk een voorgefrankeerde 
brief of een (aangehechte) 

antwoordkaart mee te sturen om 
zodoende de opdrachtgever niet 
op extra kosten te jagen Ook 
werden kaarten vaak ingesloten 

bij reclamedrukwerk De afzender 
werd dan wel geconfronteerd 
met de portregels die tweemaal 
het niet geplakte tarief m reke
ning brachten. 

De periode vanaf 
2 september 1929 
Vanaf 2 september 1929 is het 
door de PTT toegestaan onge
frankeerde stukken te verzenden 
naar een vooraf uitgegeven/ 

G. de Ruiter - Nunspeet 
Laan ^ Postkantoor. 

i/é 
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I Hunspeet 2s/uil 1929 Bestemming Harderwijk Tarief brief kaart vanaf i lo 1926 tot 191937 

5 cent Dezelfde lay-out als de later gebuikte antwoordbriefkaarten 
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N.V.Mi].„DeVelüwe" 

^̂ ûvine-Verffabrlek 
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3 utrecht-station, 18 augustus 1930 Antwoordbriefkaart naar 'De Veluwe', Nunspeet met de 
toevoeging gem Ermelo (afgesplitst m 1972) Het briefkaarttarief was s cent, geen frankering 

Het verhoogd port bedroeg het dubbele van het tekort, 10 cent 

N.̂  

1 
V. Mü. 

VELUV 

„DE VELUWE" 
'INE-VERFFABRIEK. 

NUNSPEET 
(Holland) 

2 Niet gebruikte, 
voorgefrankeerde 
antwoordbrief naar De 
Veluwe, Nunspeet De 
frankering mets cent 
heeft tussen 191937 
en 20 81940 dienst 
gedaan als tarief voor 
een interlokale brief tot 
20 gram 

Wij verzoellen 

V E L U V I N E W A S B E I T S 
Aantal 
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Aanduiding soort 
en kleur 
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3a Achterzijde van de 
bestelkaart 

steeds aangeven: Qua! A, voor buiten en binnenwerk 
„ B, alleen voor binnenwerk 

Levering geschiedt. Indien niet anders voorgeschreven, franco 
als vrachteoed naaste spoorwegstation voor bestellingen van
af 10 Kg. Indien woonplaats van den ontvanger directe spoor 
verbinding heeft, vanaf 50 Kg netto, franco huis 
Wordt levering per IJlgoed besteigoed, enz gewenscht. dan 
komt het vrachtverschll ten laste van besteller 



Afzonder. 
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N.V.Mij.„DeVelüwe" 

VeluvineVerffabriek 
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4 Utrecht Station 2} juni 1932 Gewijzigde antwoordbriefkaart (vooren achterzijde) Men 
maakte nog steeds geen gebruik van de machtigingsservice van de PTT zodat ook deze kaart 

met 10 cent verhoogd port werd belast 

5 Crijpskerk 10 oktober 1933 De eerste antwoordhriefkaart met machtigingsnummer 
van De Veluwe Zodoende kon men gebruik maken van de service van de PTT waarbij het 

briefkaarttarief van s cent slechts met 1 cent werd verhoogd tot 6 cent 
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6a De achterzijde van de 
vernieuwde antwoordkaart 

geregistreerd 'antwoordnum
mer' zonder daarop de regels van 
'verhoogd port' van toepassing te 
verklaren 
In het kort komt het erop neer 
dat de verzender van de ant
woordstukken zich verbindt 
het port van de teruggestuurde 
antwoordkaartenZenveloppen 
van klanten, verhoogd met een 
toeslag te voldoen aan de PTT 
Deze antwoordstukken hoeven 
niette worden gefrankeerd Na 
binnenkomst verzendt de PTT de 
antwoordstukken aan de afzen
der, verhoogd met een (kleine) 
toeslag 
Vanaf 2 september 1929 met 
1 cent, vanaf 1 april 1957 met 3 cent 
en vanaf 1 juni 1965 met 5 cent per 

stuk Het tarief plus de toeslag 
werd door de PTT verantwoord 
door het plakken van portzegels 
op het poststuk of een aparte 
kaart of formulier 

Indien meerdere stukken be
stemd voor éen afzender op eén 
dag binnen kwamen, werden 
deze brieven/kaarten niet stuk 
voor stuk met portzegels beplakt 
maar bij elkaar opgeteld Dit 
totaal werd verantwoord op één 
van deze kaarten/brieven 
De verantwoording van het port 
werd ook vaak voldaan op een 
al dan niet door de PTT vervaar
digd formulier Hiervan bestaat 
een groot aantal varianten, 
van voorgedrukte kaarten of 

Aan N V Mij ,DE VELUWE" 
VELUVINEVerffabnek 

NUNSPEET 

MH 
Zendt ml] omgaand ^ bussen k j kilo^ 

van uw isHae '/^^t^^ /x" ^OK  t^'« , |)f 
SN1< 'blaAKe BiittenhH ' 

(schildersprijs f 2 — per Kg , vanaK( 10  lendi 
franco huis) \ 

Ik raid U voort̂  aan atï?e nieuwe !ak te noemen i 

^■4j:eiaaMi^jtf^.4^iu.. 

Naam ^ i , ^ J & ^ w > > . . ^ » 
Woonplaats * ^ . , t ^ , , i ^ . t , t w   / a . L.J. 
Straatadres 

(Voorstellen inzake een nieuwen korten, krachtigen naam 
voor OB̂ e SNL. BlanH« Buitenlah kunnen tot 15 December 
1933 bii ons ingediend worden Inzender van den door ons 
gekozen naam ontvangt gratis en franko 25 Kilo van des« 
■ohitterende nieuwe l&ultenlak). 

Hoogachtend 
N.V. MU. „DE VELUWE" 

VELUVINE VerBabriek 
NUNSPEET. 
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sa Achterzijde met 
gewijzigde layout 
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N V Mij DE VEtUWE 
Veluvme Verffabrieken 

NUNSPEET 
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MACHTIGING No. 1 

6 Kampen 23 mei igss Gewijzigde antwoordkaart waarop 2 machtigingskaarten zijn 
verrekend Het briefkaarttarief was inmiddels 7 cent (171953) de toeslag voor machtigingen 

was nog steeds 1 cent Tweemaal 7 cent plus tweemaal 1 cent maakt 16 cent 
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formulieren tot een willekeurig 
beschikbaar stuk papier Voor 
alle duidelijkheid een eventuele 
bijkomende dienst zoals aan
getekend of per expres, moest 
door de afzender zelf en vooraf 
worden voldaan 

NB. De N V Mil De Veluwe heeft 
met direct van de mogelijkheid 
gebruik gemaakt om het goedko
pere alternatief van antwoord-
stukken te gebruiken, getuige de 
tegen het hogere tarief terugge-

N V Mi | „DE VELUWE 
Veluvln« Verffabnek«n 

NUNSPEET 

N U N S P E E T 

MACHTIGING No 1 

7 Laren 2 oktober 1958 De groene antwoordkaart ts nog steeds m gebruik maar nu 
afgerekend in de nieuwe tariefperiode van zowel de briefkaart als de toeslag voor 

machtigingen Tarief briefkaart vanaf 1111957 8 cent, machtigingstoeslag 
vanaf 141957 3 cent Samen 11 cent 

N V Mi | „DÊ VELUWE 
Veluvin« V«rffabriel{en 
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MACHTIGING No. 1 

Stuurde kaarten na 2 september 
1929 

Een stukje historie van De 
Veluwe-Veluvine 
De oorsprong van de firma / het 
merk De Vel uwe/Vel uvine gaat 
terug naar Nunspeet m 1895, waar 
de verffabriek 'De Veluwe' werd 
opgericht door Franfois Adriaan 
Molijn (1853-1912) Deze fabriek 
werd later bekend onder de naam 
Veluvine Verffabriek, naar de 
merknaam van hun belangrijkste 
product De verfproductie werd 
na overname door Wagemakers 
Lakfabrieken m 1974 verplaatst 
naar Breda In Nunspeet is m 2009 
de multifunctionele accommo
datie Veluvine genoemd naar de 
voormalige verffabriek 

8 Zandvoort 12 december 1958 Een opnieuw gewijzigde antwoordkaart Het tarief voor 
de briefkaart is tot 1719648 cent de toeslag voor machtiging tot 1619653 cent zodat het 

totaal weer op 11 cent komt 

Slot 
Ik heb helaas geen antwoordkaart 
van Veluvine kunnen vinden met 
de verantwoording van het port 
door een Postalia stempelmachi-
ne Wellicht had Nunspeet tot 1959 
(laatste kaart m dit artikel) geen 
Postaliastempelmachme Ook van 
de laatste periode vanaf 1 6 1965 
heb ik geen antwoordkaart van 
Veluvine kunnen vinden Wellicht 
IS dit gedeelte van het archief met 
op de markt verschenen 

Bronnen 
Posthistorische studies VI, (van een 
halve cent tot een gulden vijfenzeven 
tig), Drs L Goldhoorn, 1979 
Catalogus op brief, H Buitenkamp en 
E Muller, 1992/1993 

8a De sterk gewijzigde 
achterzijde van de kaart 
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Mline Heren 1 2 ui-W. 1958 
Gelieve ompaand te ^erjd^g 1 No '^^^A" 

1 1 

H O I L A N D I N PLASTIC 
1 2 1 4 1/8 numme 

H 826« 
H 8175 

H 8185 
H 8265 

H 3266 
H 8267 

H 8268 
H 8269 
H 8270 

H 8274 
H SOOl 

LAKVERF 
1 1 1 2 | 1 4 

^ 1 

3 1 
1 

1 8 nummer 

H 8271 

H 8272 
H 8273 

H 8260 
H 8180 

H 8096 
H 8072 
H 8109 
H 8044 

H 8184 
H 8012 

H O L L A N D I N PLASTIC V L O E R V E R F 
1 1 

1/1 

1 2 

1 2 

1 4 

1/4 

1 8 

1 8 

numme 

H 7732 

I 1 1 1 2 1 4 | 1 8 nummer 

H9167 

PLASTIC G R O N D V E R F 
01 2971 wil 
01 3223 creme 
01 3224 licMar.j! 
02.109S donlergnp 
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9« De achterzijde van 9 Vaals 20 april 1959 Een opnieuw gewijzigde kaart de laatste in dit artikel De tarieven 
de laatste kaart zijn nog ongewijzigd ten opzichte van de laatst getoonde kaart Nu is echter het totaal van 

3 terug ontvangen antwoordkaarten verrekend op 1 kaart Driemaal S cent plus driemaal 
3 cent IS samen 33 cent 
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VERENIGINGS 

Overzicht van verenigingen die bi| het maandblad Filatelie zijn aangesloten: 

50 

Landelijke secretariaten: 
NVPV K Schokker, Bovenweg 249, 
1834 CN Sint Pancras, tel 072

5626095, ^k schokker^mpv nl 
Federatie I V Philatelica 
Zwaardvegersgaarde 130132,2542 
TH Den Haag, tel 0703663465, 
secretaris I Th M Bongarts, 
Polhaarweg 38A, 7721 DX Dalfsen 
tel 05294322B6, 
«t(t(fcon(ä>Aome rtl 
De elobe A van Reenen, Aagje 
Dekenweg 57,3906 WK Veenendaal 
tel 0318517757, 
• secretaris&fvdeglobe nl 

jeugdFilatelie Nederland Kees 
Mulders, Boutenslaan 185, 5654 AN 
Eindhoven, tel 0654918922, 
•ijfn^chelh nl 
Ned Ver Voor Thematische 
Filatelie | C van Duin, Berglustlaan 
84,3054 BK Rotterdam, 
tel 0104610573 

Aalsmeer; 
PV Aalsmeer, G H Hoving 
postbus 249,1430 AE Aalsmeer, 
w,y fihovingtstiscali nl 
De Achterhoek: 
FV'De Globe l ) M 
Spekschoor De Haare 3,7136 
MHZiewent, tel 0544351848, 
'^secretarisglobeachterhoek@ 
gmail com 
Alblasserdam: 
PV De Posthoorn, A Treure, 
Plantageweg 39, 2951 GN 
Alblasserdam, 
tel 0786930004 
Alkmaar: 
NVPV, K Schokker, Bovenweg 
249,1834 CN Sint Pancras, tel 
0725626095, ^élaasschokker@ 
nvpvalkmaar nl 
Almelo: 
NVPV, B Karsch, Duivenvoorde 5, 
7608 KT Almelo, tel 
0546861525, 36 karsch@hccnet nl 
Almere: 
VPVA Almere, mw E M Slokker, 
Kreeftstraat 37,1317 KP Almere, 
tel 0365341427 
Alphen aan den Rijn: 
NVPV, L L Louwerse, Kon 
Wilhelmmastraat 51,2811 TT 
Reeuwi|k, tel 0182395103 
Altena: 
NVPV, mw A SprangersBakkenes, 
Provincialeweg N 128, 4286 EE 
Almkerk, tel 0183403952 
Amersfoort: 
AFV, GA Montfrooy,Alberikpad23 
3813 KT Amersfoort 
Amstelveen: 
PV Amstelveen, \ M Korver, 
Saturnus 25,1188 EB Amstelveen, 
tel 0206435403 
Amsterdam: 
NVPV, MM Kleij Hayavan 
Somerenlaan 50,1187 RB 
Amstelveen, 
tel 0206405039 
Hollandia, E F Nagel, Rei|er 
Sprci|Straat 12,1391 GA Abcoude, 
tel 0294283962 
AV 'De Philatelist', M Snoek, 
Lomanstraat 34 hs,i075 RC 
Amsterdam, tel 0205285099, 
•snoek martijn@gmail com 
PVWAFilatelie, F R Brugman, Dissel 
39,1141ZM Monnickendam 
tel 0299654163 
FV 'Statuut ao', wnd secr H L M 
van der Palen, Remmerdenplein 70, 
1106 AH Amsterdam, 
tel 0206973310, 
"'hlmvdpalenighotmail com 
AmsterdamNoord; 
PV AmsterdamNoord, G Blik, 
Stoutenburg 6,1121 GG Landsmeer 
tel 0204823148 
Apeldoorn: 
NVPV, rr\vG DrostStok, 
Schopenhauerstraat 113,7323 LV 
Apeldoorn, tel 0553667445 
t»y drost28<gchello nl 
FV 'De Globe; VIM Venneman, 
Fortunalaan 140,7321 GN 
Apeldoorn, tel 0553664528 

Appingedam: 
PVAppmgedam, R Bos Abel 
Eppensstraat 151 9902 HG 
Appmgedam, tel 
0596627625, ^reintbosisziggo nl 
Arcen: 
PV Arcen, I lanssenAppeldoorn, 
Lingsfortcrweg35,5944BB Arcen 
tel 0774732494. 
s^rcen(ï>ivphilatelica nl 
Arnhem: 
FV 'De Globe"De Vierstroom', 
J E Huiskes, Winschotenstraat 41, 
6835 AS Arnhem, tel 0263231678, 
^iJtuiskesf^hetnet nl 
Assen: 
VVPVAssen, Y Postuma, 
Volmachtenlaan 8,9331BL Norg, 
tel 0592612413 

Baarn: 
PV8aarn,kZ Engelberts, 
Lepelaarstraat 20,3742 XP Baarn, 
tel 0355416496 
Barneveld: 
FV 'De Globe', mw E Turnhout, 
Goudenstein 149,3772 LC Barneveld, 
tel 0342415311,arfe^/oèe

secretariaat@kpnmail nl 
Bergen(NH): 
PV NoordHolland, \ Oostveen, 
Molenkrochtlaan 9,1861 LC Bergen 
CNH),tel 0725896190 
Bergen op Zoom; 
PV 'Onderling Contact', mw | E M 
BeijerVermculen, Schoolstraat 17, 
4611 MD Bergen op Zoom, 
tel 0651923043, •^c@home nl 
FV 'Delta Oost', T van Esch, 
Uranuslaan 57,4624 VP Bergen op 
Zoom, tel 0164250041 
Beuningen/Ewijk/Druten: 
FV 'De Globe', mw H van der Louw, 
Burg Overmarsstraat6,6644CG 
Ewi|k, tel 0487521618 
Beverwijk: 
KPC Beverwijk, Peter de Graaff, 
Laan der Mensenrechten 33,1945 ER 
Beverwijk, 
^peter_degraaff<$hotmail com 
De Bilt/Bilthoven: 
PV 'Het Postmerk', A G van den 
Brink, tel 0306375200 
Blitterswijck: 
FV De Maasdorpen, I H M Min, 
Heuvelstraat 14,5801 CS Venray, 
tel 0478515220, 
'sidem in(Sorange nl 
Bloembollenstreek: 
IV Philatelica, ] Dieben Jacob 
Marislaan 29,2182 MA Hillegom, 
tel 0252520420 
Bodegraven: 
NVPV, D Verwoerd, Hoefslag 40, 
2411 WB Bodegraven 
tel 0653260579, 
'^verwoerdvanwiikigcasema nl 
Bome: 
NVPV, C H Meijer, De Schoppe 20, 
7609 CB Almelo, tel 0546864988, 
^or meijerf^hccnet nl 
Boskoop: 
NVPV, J de Zwijger, Wilgenhorst 51, 
2742 DD Waddinxveen 
tel 0182616946, 
^jandezwijger@tiscali nl 
Boxtel: 
VVBV, mw R Langenhuijscnvan 
Vucht, Molenwijkseweg 8, 5282 SB 
Boxtel, tel 0411688620, 
"^infot^vbvboxtel nl 
Breda; 
PV Breda, L F C Elzinga, Schalmei 
5, 4876VCEttenLeur tel 076

5035295 
Brielle; 
NVPV, H G T M Overbeek, 
Sluysstraat 14,3237 AT Vierpolders, 
te! 0181415640 
Bruinisse: 
PV Bruinisse, A B van der Wekken, 
Mast70, BoSiNEElburg, 
tel 0525684841 
Bussum; 
FV De Verzamelaar Bassum i 
Omstreken, O Louw, Brinklaan 152, 
1404 GX Bussum, tel 0356933132 

Capelle a/d IJssel: 
FV IjsselCLekstreek, F Schuiling, 
Tussenspoor 2,2908 Be Capelle a/d 
IJssel, tel 0104580301 
Castricum: 
PV Castricum, S C F Netten, 
Molenweide 36,1902 CH Castricum, 
tel 0251651943 
Coevorden: 
PV CoevordenHardenberg e o, H J 
Dorman, Fonteinkruid 37,7772 ML 
Hardenberg, tel 0523272182 

Dalfsen: 
PV 't Raedthuys Dalfsen e o,] 
Schoemaker, Magnolialaan 9,7711 
LXNicuwleusen,tel 0529484061 
Delft: 
VVP Delft,) C van Muiswinkel, A 
van Schendelplem 71,2624 CR Delft, 
tel 0152564838, 
■^hansmuis@telfort nl 
Delfzijl: 
PV 'De Fivel', RAM Peters, 
Eemskanaal ZZ12 A, 9936 AM 
Farmsum,tel 0596567183, 
^rudi en corry@kpnplanet nl 
Deventer: 
NVPV, mw T M M van der 
Heijdenten Hacken, Michiel de 
Klerkstraat 28,7425 DG Deventer, 
tel 0570657740, K(n/(j(ä> 
deventerpostzegelvereniging nl 
DIemen; 
PV 'De Zegelaars', P A van Diemen 
Ouddiemertaan 73,1111 GV Diemcn 
tel 0206995314 
Dieren; 
FV 'De Globe', mw R van Wijk, 
Treubstraat 27 6951 AB Dieren, 
tel 0313421220 
Dinxperio: 
FV 'De Globe', L A Hagers, 
Bosmanslaan 57 7091VX Dmxperlo, 
tel 0315655010 
DoesburgHengelo (Gid): 
FV 'De Globe,) F van Ushen, 
Acaciastraat 26, 6982 AR Doesburg 
tel 0313474317 
Doetmchem: 
FV 'De Globe', W Verschoor, Brasem 
168, 7008 BN Doetmchem, 
tel 0314393676 
Dordrecht: 
FV 'De Dordtse Postjager', R C 
Vos, Van Slmgelandtlaan 20,3311 
DS Dordrecht tel 0786146165, 
•^secretaris post/ageri^gmail com 
Drachten: 
PV Drachten, J F Oom, De Warren 
19,8561 EC Balk, 
•^j oomK^kpnplanet nl 
Driebergen: 
FV 'Stichts Overkwartier', A J 
Kopmels, julianaweg 15,3941 DK 
Doorn, tel 0343415098, 
^■adenadatshetnet nl 
Drontcn; 
PV Dronten e o, mw A P 
SchippersHooglugt, De Fazant 19, 
8251 MP Dronten, tel 0321313329 
Drunen; 
PV 'Philatron', I Slikkerveer, 
Bellinipark 39,5151 LL Drunen, 

I tel 0416383799, 
' <i slikkerveer(gkpnmail nl 

Duiven/Westervoort: 
I FV 'De Globe', B W van Vliet, dr 

Schaepmanstraat 37, 6931 DM 
Westervoort, tel 0263118740 

Echt: 
PhilatelistenVereniging Echt, 
R Vossen, Gansbaan 51a, 6231 
LN Meerssen, tel 0433111760, 
•'robvosseno7(ghome nl 
PhVGelreGulick/Echt, Vic Bours, 
Irenelaan 6, 6114 BS Susteren, 
tel 0464492604 
Edam/Volendam: 
PV 'Evopost', LPC Smits,J M 
Osterlmghstr 34,1135 ED Edam, 
tel 0299372017 
Ede: 
FV 'De Globe', mw M Mulder Dr 
Marga Klompepark 8, 6716 ER Ede, 
tel 0318623649, 
''sssecretaris^cteglobeede nl 

Eindhoven; 
EFV, H J Hofstede, Van Galenstraat 
17,5694 CD Son en Breugel, 
tel 0499476414 
Eist; 
FV 'De Globe"De Vierstroom', 
)E Huiskes, Winschotenstraat 41, 
6835 AS Arnhem, tel 0263231678, 
^jjhuiskes@hetnet nl 
Emmeloord: 
IV Philatelica, j Gerbens, 
Noordzoon 48,8316 CJ Marknesse, 
tel 0527201960, 
^1 gerbens@planet nl 
Emmen; 
PV Emmen, AK Bos,Achterkamp 
10,7761 DR Schoonebeek, 
tel 0524531750 
Enkhuizen: 
IVPhilatelica, RW Reijngoud, 
Exterpad 21,1601 RB Enkhuizen, 
tel 0228314038 
Enschede: 
fPt', WFH Bi|l, Doolhof 12,7548BZ 
Enschede tel 0534281221 
Epe; 
NVPV, wnd W C Lokker, Dokter 
Mijsstraat 9, 8162 GK Epe, 
tel 0578614570 

Geleen: 
VVPV 'De Philatelist', 11 Berezinski, 
Wijngaardstraat 16,6181 GE Elsloo, 
tel 0464375490, 
ä/eon berezinski@hotmail com 
Goeree/Overflakkee: 
FV Goeree/Overflakkee. drs S 
Bangma, Boomgaarddreef 5,3243 
AC Stad a/h Haringvliet, 
tel 0187611542 
Goes; 
FV 'De Bevelanden', Pj van 
Eijkeren, Middelmeet 43, 4464 AX 
Goes, tel 0113228562, 
>ecm@zeelandnet nl 
Goor; 
NVPV,HQ Lammersen, van 
Eedenstraat 42,7471 ZR Goor, 
tel 0547273033 
Gorinchem: 
PVGonnchem e o,i Hoegee, 
Brunellaan 42 4143 EG Leerdam, 
tel 0345612644, 
•pvgorinchem@hetnet nl 
Gouda; 
VVPV Gouda mw EJ Binee, 
Rossmistraat 20, 2807 HK Gouda, 
tel 0182525327 
'sGravenhage: 
Verenigde Haagse Filatelisten, 
H L A Prins, Danckertsstraat 3, 2517 
TE Den Haag, tel 0703450664 
^sbcprms@casema nl 
PC 'De Kring', W Hoogendijk, 
Weerselostraat 15 2541VM Den 
Haag tel 0703297787 
PV 'Vredestein', PW van de Nes, 
Rietvoorndaal 160, 2553 NN Den 
Haag tel 0703976965 
ZuidHollandse Postzegel 
Vereniging "ZHPV", M | Vogel 
Abcelzoom 52 27i9GTZoetermeer 
Groningen; 
IV Philatelica, D Roosjen, 
Mezenlaan 13,9753 HX Haren (GR), 
tel 0505344229 
PV Groningen, I PA Tolsma, Phil 
Centrum, Emmastraat 5,9722 EW 
Groningen, tel 0505018234 

H 

Haarlem: 
IV Philatelica, mvj] Warmerdam, 
Leuvenstraat 3,, 2034 RP Haarlem, 
tel 0235364285 
HFV Op Hoop van Zegels', L A 

I Koelemij postbus 6236, 2001 HE 
I Haarlem, tel 0235244520 
' Haarlemmermeer; 

PV Haarlemmermeer, mw M van 
DitzhuyzenAlbarda, Dorsersstraat 
79,2151 CG NieuwVennep, 
tel 0252673134 
HalfwegZwanenburg; 

I PZVSPA, I C van der Bijl, 
Houtrijkstraat 9,1165 LL Halfweg 
tel 0204974024 
Harderwijk: 
PV Harderwijk en Omstreken, 
D N R Breitenbach, Zeggemecn 112, 
3844 RS Harderwijk, 
tel 0341410115, '4ickbreit@live nl 
HardmxveldGiessendam: 
PV'De Philatelist, kC] van 
Baaren, De Buurt 45,3372 DB Boven

Hardmxveld, tel 0620111834, 
•■arjanvanbaareni^planet nl 

I 

Heemskerk; 
PV Heemskerk, H Winterberg, 
Mozartstraat 84 A, 1962 AD 
Heemskerk, tel 0251234256, 
''^herman winterberg@ziggo nl 
Heerenveen: 
PV Heerenveen, D S Salis, Toellan 11 
8447 DZ Heerenveen, 
tel 0513626073, "kisalisi^planet nl 
Heerhugowaard; 
PHV Heerhugowaard e o ,mv LJ 
Folkers, Bloemaertlaan 11,1701VH 
Heerhugowaard, tel 0725715665 
Heerlen: 
PV Heerlen e o, mw C H Wolsing

Grens, Promenade 267, 6411 IJ 
Heerlen, tel 0455717790 
Heeie: 
Filatelie Heeze, | van der Linden, 
Atlas 42,5591 PK Heeze 
Den Helder; 
FV Den Helder, LJ Hordijk, 
Rozenstraat 11 1782 MS Den Helder 
tel 0223693101 
Helmond: 
FV 'De Helmveste', Helmond en 
Omstreken, corr adres Caroluslaan 
1, 5707 BL Helmond 
tel 0492772901 
^^secretaris@dehelmveste nl 
Hendrik Ida Ambacht; 
Ambachtse FV,IS? van de Ruit, 
Lod van Nassaustr 3,3331 BK 
Zwijndrecht 
'sHertogenbosch: 
'sHertogenbossche FV, R Kok, | 
Perkstraat 45,5242 GA Rosmalen, 
tel 0735230479. 
^secretaris^hertogpost nl 
Hilversum: 
FV Hilversum e o, M Versteeg 
Staringlaan 38,1215 BS Hilversum, 
tel 0356216749 
Hoek van Holland: 
IV Philatelica, Postbus 115,3150 AC 
Hoek van Holland 
Hoekschewaard: 
FV Hoekschewaard, M van Aalst, 
Roerdompweg 53 3263 Al Oud

Beijerland, tel 0186619590 
Holten; 
NVPV, J C Bogaard, Churchillstraat 
141,7451 ZE Holten, 
tel 0548362398 
Hoogeveen; 
PC Hoogeveen, H | Ruiter, 
Satellietenlaan 18,7904 LP 
Hoogeveen, tel 0528263259 
HoogezandSappemeer: 
PHV HoogezandSappemeer, T H 
Nicnhuis Van Limburg Stirumlaan 
19 9602GN Hoogezand, 
tel 0598321282 
Hoorn: 
NVPVafd WestFriesland, Hl van 
derMeulen 'tRoems9,1616PN 
Hoogkarspel, tel 0228561828 
Philatelica Hoorn e t>, W E Bok 
Tinnegieter 93,1625 AV Hoorn, 
tel 0229230322 
Huizen: 
Postzegelvereniging Huizen 
en Omstreken, G | Visscher, Co 
Bremanlaan 26,1251 HV Laren, 
tel 0355387550, 
^gjvisi23@xs4all nl 

Kampen; 
IV Philatelica, 1 G Fidder, 
Gallestraat 43,8266 CV Kampen, tel 
0383315968 
Katwijk: 
PV Katwijk/Rijnsburg, M te 
Nijenhuis, Oranjelaan 17 2231 DE 
Rijnsburg, tel 0714027446 
Kerkrade: 
EKPV, B J W Berends, Pastoor 
Theeienstraat 26,6466 JH Kerkrade, 
tel 0455415088 
Klimmen; 
PhV "t Fakteurke', H J Raes, 
Schalenboschweg 37,6343 ED 
Klimmen, tel 0434592797, 
^harryraes^planet nl 

Langedijk; 
IV Philatelica, S Ligthart, Anna 
van Saksenstr 19,1723 KR Noord

Scharwoude, tel 0226313764 
Leerdam: 
NVPV, A Versluis, De Waterloop 27 
4141 )V Leerdam, 
tel 0345616960 
i^^versluis a@worldonlme nl 



ieuwarden: 
P V 'friesland', mw H van de 
'itteBosch, BOterhoeke 17 9041 
ABerlikum.tei 0518461632, 
w vdwitte@upcmail nl 

eiden: 
' Philatelica, H W van den Blink, 
Iphons Diepenbrocklaan 8,2343 
A Oegstgeest, tel 0715176533, 
hvandenblink@planet nl 

VvPy,P\ van de Kasteele, Oude 
est 109 B, 2312 XV Leiden, 
el 0718889405, 
■kasteeledrost@casema nl 
eiderdorp: 
V Postaumaat, H A Wolf, Laantje 
an Sibbes 14, 2351 EN Leiderdorp, 
el 0715893209, 
hencywolf@gmad com 

ekkerkerk: 
N Py,G t/l Boogerd, 
ldcrdi|kstraat 94,2941 GH 

ekkerkerk, tel 0180662818 
elystad: 
/ 'De Philatelist', W L Wolschrijn, 
arveel 5680,8242 CR Lelystad, 
el 0320221803 
eusden: 
PZV 'De Loupe', Dick Klaassen, 
oefijzer 31,3833 XA Leusden, 

el 033'i946l25, 
deloupe@hccnet nl 

ochem/Borculo: 
IVPV G G Wissenburg, 
)eugenweerdi8 7271 XT Borculo, 
el 0545272543. 
wissenburgg@hetnet nl 

osser: 
V Losser, mv/ W E Fiselier, 

ironausestraat 335,7585 PB Glane, 
el 0535382938 

Maassluis: 
VPV Maassluis (VPM), \>l^]k van 
er Aa, Cornells van der Kolffstraat 
;03 3144 RB Maassluis 
Maastricht: 
VZuidLimburg, C LM Janssen, 
hristmastraat 25,6267 AS 
adier en Keer 

lAeppel: 
VV Regio Meppel, T A F Kuiper, |an 

'an Scorelstraat 7, 7944 CZ Meppel, 
el 0522256001, 
tafkuiper@hetnet nl 

Monnickendam: 
V 'Waterland',) B van Duist, 

Hermanus Reijntjeslaan 134,1141 HB 
Wonnickendam, 
• lbäülst@gmad com 
^Aonstcr; 
\IVPV, W storm, Zcereep 121,2681 
<E Monster tel 0174280134, 
•^w storm@hi nl 
Wijdrecht: 
'C De Ronde Venen, H Kraan, 
Windmolen 57, 4642 DA Mijdrecht, 
tel 0297241242 

Noordoost Veluwe: 
■V 'De Globe', mw G Jacobs, 
Hcuvellaan 9, 8162 CT Epe, 
tel 0578613396 
^oordwijk: 
VPN, R G Steenbergen, 
ïloemenschans 20,2215 DE 
Voorhout, tel 0252216525 
"K 'Onder de loupe', J M M Ooms, 
sGravendamseweg 20a, 2211 WK 
Moordwijkerhout,tel 0252373632 
Noordwijkerhout: 
'K Philatelica, J M G van Mullekom, 
^Aaandagseweterlng 183,2211 WT 
NJoordwi)kerhout, tel 0252373440 
Munspeet: 
»JVPV, C A de Bil, Kuntzestraat 150, 
3071 KP Nunspeet, 
tel 0341254522 
Nijmegen: 
»JVPV, Rob P van Bruggen, 
Sophiawegi25, 6564 AB Heilig 
Landstichtmg, tel 0243233454, 
^info@nvpunijmegen nl 

FV'Noviopost', Drs WJ Melissen, 
Heidepad 8,6584 CX Molenhoek, 
tel 0243584332, 
'äsecretarisi^noviopost nl 

Oldenzaal: 
OPHV, H ) Teunis, Dr De 
Bruynestraat 35,7576 B| Oldenzaal, 
tel 0541514243 
Ommen: 
Verzamelaarsver Ommen en 
Omstreken, vacant 
Oostburg: 
P V Land van Cadzand, J W Lanse, 
Van Ostadestraat 58, 4501 KV 
Oostburg, tel 0117454546 
Oosterbeek: 
FV 'De Globe', W| G Minnen, 
Nieuwe Keijenbergseweg 49,6871 
VNRenkum,tel 0317313495 
Oosterhout: 
OYYP, \ H P van der Laken, leroen 
Boschstraat 72,4907 MS Oosterhout, 
tel 0162428777, 
^rta vanderlaken@casema nl 
Oosterwolde (Frl): 
Stellingwerver Fil Ver, P 
Rauwerda, Brink 3,8423 TE 
Makkinga, tel 0516441646 
Ootmarsum: 
PV Ootmarsum e o, E Post, 
Beatrixstr 26.7591 GD Denekamp, 
tel 0541351936 

Papendrecht: 
Postzegelver 'Iris', L A Koster, 
Cortvd LindenstraatB, 3354AD 
Papendrecht, tel 0786155037, 
^ akoster@kpnmail nl 
Purmcrend: 
Purmerender Postzegel 
Ruilclub, PPRC, ] Groeneveld, 
De Goedemeent 1,1447 PT 
Purmerend, tel 0299463850, 
^ieffreygroeneveld@hetnet nl 
Putten: 
PV 'Telstar', H D Buitenwerf, 
Wittenburg 163,3862 EE Nijkerk, 
tel. 0332452484 

Raalte: 
IV Philatelica Raalte,i Bakker, 
Melisse 21, 8101 CZ Raalte, 
tel 0572353352 
Renkum/Heelsum: 
FV 'De Globe', W j G Minnen, Nwe 
Keijenbergseweg 49,6871 VN 
Rerkum 
Reuver: 
FV 'Filvero, LAF Piek, Vincent van 
Goghstraat 28,5953 )E Reuver, 
tel 0774743032, 
•^•filvero reuver@hetnet.nl 
Rhenen: 
FV 'De Globe', H Wessel, Paulus 
Potterhof 23, 4033 AN Lienden, 
tel 0344601280 
RodenLeek: 
IVPhilatelica, w v d Velde, 
Groningerweg 32,9321 TC Peize, 
tel 0505032608, 
^sec@filatelistenrodenleek nl 
Roermond: 
PV Roermond, mw J Maessen

Hens, Karthuizerlaan 17, 6042 NB 
Roermond, tel 0475321179 
Roosendaal: 
Pv Philatelica WestBrabant, 
A K H M Coppens, Doelen 8, 
4875AD EttenLeur, tel 0765035524 
of 0623928445, 
^secretaris@filawb nl 
PV Roosendaal, H jongeneelen. 
Landjuweel 4, 4707 HX Roosendaal, 
tel 0165543759 
Rotterdam: 
PV Philatelica, D vanderKroef, 
Hooidrift 16a, 3023 KP Rotterdam, 
^vdkroef&hetnet nl 

t 

RPhKf] vanRiel.Capellapadii. 
3204 AH Spijkenisse, 
tel 0181615986, 
'■^fj vanrieloi@hetnet nl 
PC Rotterdam, mw M C Erkelens, 
Siergaarde 105,2285 )E Rijswijk, 
tel 0703961702, 
^secretaris kleineclub@p(anet nl 
RozenburgEuropoort: 
IV Philatelica, E Tabak, Juliana van 
Stolberglaan 26,3181 HH Rozenburg 
ZH,tel 0181212967 
Rijssen: 
P V Rtjssen, A Haase, Roelf 
Bosmastraat 74, 7462 ME Rijssen, 
^^rnoi998@zonnet nl 
Rijswijk: 
VVPV Rijswijk, D van der Winden, 
SIT Winston Churchillln 370. F 438, 
2285 SJ Rijswijk, tel 0703931315 

Santpoort: 
PV Santpoort PVS, H van der 
Schuit, Eendrachtstraat 14, 2013 
RH Haarlem, tel 0235316573, 
^hvanderschuit@chello.n/ 
Sassenheim: 
VVPV Sassenheim. BG 
Doornekamp, Westerstraat 41,2171 
CGSassenheim, tel 0252216740 
Schagen: 
FV 'Westfrieslar)ä', Mw C M 
BoersenBergen, Seringenhof 40, 
1741 WE Schagen, tel 0224290243, 
'^nelboersen@planet nl 
Schoonhoven: 
Schoonhovense Ver van 
Postzegelverzamelaars, Mw J H 
Wensveen, Koestraat 36, 2871 DR 
Schoonhoven 
Schijndel: 
SVVP, K van de Greef, Putsteeg 4a, 
5481 XT Schijndel, 
^kvdgreefégmail com 
Sittard: 
FV Sittard eo ,Ht^\ Scheepers, 
Raadhuisstraat 4,6438 GZ Oirsbeek, 
tel 0464422264 
Slledrecht: 
PV'Philettca', ] van Schalk, Adama 
van Scheltemastraat 28,3362 TB 
Slledrecht, tel 0184412338 
Soest: 
PV Femland, L leFebre, 
Monnickskamp 338,1273 KB Huizen, 
tel 0355263255. 
^secretariaat@pzveemland r)( 
Spijkenisse/Hoogvliet: 
IV Philatelica, mw M H deKort

Lievaart, Mercuriusstraat 6,3204 
BM Spijkenisse, tel 0181616995, 
^maliev@planet nl 
Stadskanaal/Kanaalstreek: 
IV Philatelica, mw P van der 
Leden. Purmerlaan 20, 9501AX 
Stadskanaal, tel 0599618208, 
^pzvkanaalstreek(S>zonnet nl 
Steenwijk e.o.: 
FV IJsselham, j Huismg, 
Hecrenveenseweg 156,8471 ZC 
Wolvega, ■=*/ w huismg@ziggo.nl 

Terneuzen: 
PV ZeeuwschVlaanderen, G v d 
Bosch, Sweelmckhof 54, 4536 HC 
Terneuzen, tel 0115648618 
Tiel: 
Philatelistenclub hel, KW| van 
Doesburg, Goossen janssensstraat 
2a, 4061 Aj Ophemert, 
tel 0344652123, 
'^secretaris@postzegelclubtiel nl 
Tilburg: 
yPT Tilburg W F M Tukker, postbus 
10418. 5000 jK Tilburg, 
tel 0135714417, 
'^'Vptttlburg@planet nl 

U 

Uithoorn: 
Fd Ver Uithoorn, | S P Drost, 
Couperuslaan 6,1422 BD Uithoorn, 
tel 0297563646 
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utrecht: | 
UPhV,]<i Boer, Maansteenhof9, 
3402 IN l|ssclstein,tel 0306881053, 
^uphv utrecht@gmail com 
PV Utrecht, I C Siebrasse, 
Heemcamp 16,3992 S| Houten, 
tel 0306373634 

Vaals: 
PV 'Drielandenpunt', H J Brouns, 
Karolmgenstraat 9,6369 BV 
Simpelveld 
Veendam: 
FV Veendam eo,D] Dijkstra, Ds 
Van Petegemstraati6, 9645 NV 
Veendam, tel 0598632793 
Veen en daal: 
FV 'De Globe', H C lansen, Spaarnc 
3, 3904 NE Veenendaal, 
tel 0318518505, 
^eglobevndaal(Slive nl 
PV Frimarket, N G Bender, 
Bachlaan 29,3906 ZH Veenendaal, 
tel 0652373273, 
t^Frimarket&xmsnet nl 
Veldhoven: 
PC GrootVeldhoven, mw Henriette 
Schalks, Zandhei 25, 5508 WS 
Veldhoven, tel 0402536511, 
^secretarispcgv@onsbrabantnet nl 
Velp/Rozendaal: 
FV 'De Globe"De Vierstroom', 
J E Huiskes, Winschotenstraat 41, 
6835 AS Arnhem, tel 0263231678, 
^■/Jiuiskes&hetnet nl 
Venio: 
PV 'Phila Venlo', M.) M Gielcn, 
Framboosstraat 9. 5925 H) Venlo, 
tel 0773820064, 
.s^info&philavenlo nl 
Vianen: 
FV 'De Posthoorn', H G Veldman, 
Biezenweg 16,4124 AB Hagestein 
Viaardingen: 
NVPK^Cl Poels,L deCohgnyln 
96, 3136 CS Vlaardingen, 
tel 0104746725 
Vleuten: 
PV'Postfris 6S", P Brunt, 
lepenlaan 9,3481 XA Harmeien, 
tel 0348443237, secretariaat 
postfrises&hetnet nl 
Vlisslngen: 
Vlissingse FV, W F Broeke, K van 
de Coppellostraat 15,4384 BT 
Vlissingen.tel 0118464109 
VolkelUden: 
P V VolkelUden e o, mw SB 
Chnstiaans, Jonkerveld 148,5403 CB 
Uden, tel 0413264291, 
^siegi christiaansigplanet nl 
Voorschoten: 
NVPV, M van Rijn, Leidseweg 125, 
2253 AB Voorschoten, tel 0715614612 

w 

Waaiv^ijk: 
VVPV 'De Langstraat', W Laarakker, 
Gerard de Nijshof 121,5171 XS 
Kaatsheuvel 
Wageningen: 
FV 'De Globe', H H Edelenbosch, 
Asterstraat 387,6708 DW 
Wageningen, tel 0317424711 
Wassenaar: 
PC Wassenaar, A PC Kortekaas, 
Schoutstraat 5, 2241 BT Wassenaar, 
^wassenaer@aadcortecaes nl 
Weert: 
Filatelica Weert e o. Mr EWTh 
Goossens, Onder de Wieken 9, 6093 
HD Heythuysen, tel 0475494086, 
^ewtgoossensoi@hetnet nl 
Weesp: 
PV Weesp eo,\\ van Rossumv/d 
Kraats, Bastionweg 113,1383 IC 
Weesp, tel 0294416740 
Wieringen: 
PV 'De Snuffelaar', ] Kort, 
Planetenlaan 8,1771 BZ 
Wiermgerwerf, tel 0227603166 
Winschoten: 
IV Philatelica, mv GR Elzen, 
Waterlelie 44,9679 MD Scheemda, 
tel 0597592676 

Winterswijk: 
FV 'De Klomp', P H A M F Brouwer, 
Leliestraat 222,7101 C) Winterswijk, 
^PHAMFBrouwer@kpnmad nl 
Woerden: 
FV Woerden, G I van der Waal, 
Skutsje 47,3448 KW Woerden, 
tel 0348567157, 
^filatelie woerden@wanadoo nl 
Woudenberg: 
WPV'Onder de Loep', "H 
Tel, Prangelaar 68,3931 RD 
Woudenberg, tel 0332863389 
Wijchen: 
FV 'De Globe',) H G Gosselink, 
Margrietstraat 11,6602 CN Wijchen 
Wijk bij Duurstede: 
FV Wijk bil Duurstede, H Onessen, 
Toon Beijnenstraat 15, 4412 JZ 
Beustchem, tel 0645111554, 
^harriedriessenpvwbd@gmad nl 

IJ 

Ijmuiden: 
PV IJmuiden, G Swets, Kon 
Emmastraat 1,1975 BL IJmuiden, 
tel 0255516574, incl 
rondzendverkeer, 
^g swets@quicknet nl. 

Zaanstad: 
VVZPV 'De Posthoorn', T jansonius, 
Botenmakerstraat 137,1506 TD 
Zaandam, tel 0756169518, 
0622410102, 
^t jansonius@versatel nl. 
Zeewolde: 
PV Zeewolde, E Brugman, 
Muzenlaan 59,2352 KB Leiderdorp, 
tel 0715149310 
Zeist: 
Zeister Zegel Zoekers 2000, P 
Jongebreur, Weeshuislaan 29, 
3701 ]V Zeist, tel 0306915011, 
^•^pjongebreur@hccnet nl 
Zetten: 
FV 'De Globe',) Niggebrugge, 
Hoge Riem 3, 6666 JA Heteren, 
tel 0264722637 
Zevenaar: 
FV 'De Globe', 11 Kuipers, 
Vuurdoornstraat 23,6903 C| 
Zevenaar, tel 0316528801 
Zierikzee: 
PV Schouwen Duiveland, A A van 
Goethem, Korte Nobelstraat 26, 
4301 HN Zierikzee, 
tel 0111412460, 
^•kJvangoethem(Shetnet nl 
Zoetermeer: 
P V Zoetermeer en Omstr, F A 
Boerman, Groenblauwlaan 10, 2718 
IA Zoetermeer, tel 0793613253 
Zuidlaren: 
IV Philatelica, H Nijland, De Hilde 
36,9476 WB Zuidlaren, 
tel 0504093722 
Zutphen: 
FV 'De Globe', A H Woolthuis, 
Polsbroek 244,7201 BZ Zutphen, 
tel 0575575317 
Zwartsluis: 
PV Regio Zwartsluis e o, M 
Schulte, Van der Meulenstraat 9, 
8064 BV Zwartsluis, 
tel 0383866228, 
^^marge/@home nl 
Zwijndrecht: 
VVPVZwi/ndrecht eo,G 
Ottenheijm, Campanulastraat 38, 
3333 EB Zwijndrecht, 
tel 0786120086, 
^g ottenheijmisorange nl 
Zwolle: 
pyZwolle; IW Havers, Den 
Uylstraat 14,8015 DX Zwolle, 
tel 0384600508 

Mutaties op dit overzicht kunt 
u uitsluitend sturen aan Mevr 
E Braakensiek, Prins Willem 
Alexanderlaan 41,3273 AS 
Westmaas, 
Me hraakensiek@tele2 nl 
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AUTOMAATSTROKENi 
IN DE USA 

HENS WOLF 

Een begrip in de USA zijn de 'Automated Postal 

Centers' waarvan er in de loop der jaren heel veel 

zijn geplaatst en in vele modellen. 

Pilotfase 
Na een pilotfase tussen juli 1999 
en december 2003 is de 'United 
States Postal Service' (USPS) be
gonnen met de brede installatie 
van 'Automated Postal Centers' 
m postkantoren m heel Amerika 
(afb. 1) Het gaat om touch screen 
automaten met een meerkeuze
menu Men kan uitsluitend met 
een betaalpas betalen Geen 
dollarbiljetten of munten De 
automaten staan doorgaans in de 
lobby van postkantoren, waar ook 
de postbussen zijn Daardoor is 
de automaat 24 uur per dag en 7 

US POSTAGE 
$0.80 
a5726 

Data of sale 
i0*/06/05 ^ 

JÉ02 1P00< 

dagen in de week toegankelijk 
Met deze zelfbedieningsautoma-
ten kan de klant zelf postzegels 
kopen en brieven en pakjes we
gen en frankeren De stroken zijn 
zelfklevend en ze komen op een 
papieren drager uit de automaat 
(afbeelding 2) 

Vele wijzigingen 
In de jaren na 2003 is er veel aan 
de programmatuur gewijzigd, al 
was het alleen al door de veelvul
dige tariefwijzigingen Voer voor 
specialisten dus, al valt het niet 
mee om alles op de voet te volgen 

Na weer een wijziging in de loop 
van 2012 kon men kiezen uit twee 
soorten stroken 
Er was een strook met links een 2d 
matrix, waarin diverse gegevens 
van de klant en het poststuk zijn 
vastgelegd (afb. 3) De strook 
vermeldt de date of sale (de da
tum van aankoop) en in dit geval 
'FCM LETTER {= first class mad 
brief) Let er op dat in het tarief de 
decimaal nul is verdwenen ($ 65 in 
plaats van $0 65) 
Daarnaast heeft men ook de 
keuze uit stroken met zes speelse 
motieven die aldus op het scherm 

verschijnen (afb. ^a-f) 
Op de strook hier als waarde de 
tekst FOREVER, vergelijkbaar met 
het tarief 1 op onze Nederlandse 
postzegels (afb. 5) Ze blijven 
altijd geldig voor het brieftarief 
binnen de USA, ook na tariefwijzi
gingen 
Kocht men een oneven aantal 
stroken, dan kwam de laatste 
strook uit de automaat met een 
KO/D-opdruk(= ongeldig) Dat 
wordt nog eens extra duidelijk 
door de tekst 'dit blok is geen 
geldige postzegel' Over de roze 
streep aan de rechterkant wordt 
een verticale zwarte balk gedrukt 

Kerstmotief 
Een bijzonder nieuwtje deed zich 
voor vanaf 13 november 2012 
Toen kwamen er velletjes met een 
voorgedrukt kerstmotief in de 
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Date of sale T 
0 6 / 1 8 / 1 2 O * 
06 2S00 ^i 
082594^8 "^ 

Hß tt t! 
U S POSTAGE 
98166 

Celebrate' 

U S POSTAGE 
98166 1̂ ^̂  

THIS BLOCK 

IS NOT VALID I 

POSTAGE 

U S POSTAGE 
98166 

THIS BLOCK 

I IS NOT VALE) 

POSTAGE I 
C«.l«ibr(xfe*i 

rFoo?70ünio'j'î ') 
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,utomaten: een brievenbus met 
erstpost. Ook in dit geval werd 
r bij een oneven aantal bestelde 
troken een strook met VOID mee
(eprint (afb. 6a+b). Opmerkelijk 
dat VOID geen witte onder

(rond meer heeft, maar gewoon 
iver de postbus wordt gedrukt. 
)ok nieuw is de vermelding van 
naand en jaartal rechts naast 
OREVER., te beginnen met 11*12 
november 2012). 
n november en december 2012 
loken er enkele bijzonderheden 
ip. De stroken in afbeelding 
zijn geen misdrukken, maar 
fdrukken op 'verkeerd papier'. In 
lat geval had de postmedewerker 
e automaat wel geprogram

"neerd om de velletjes met het 
voorbedrukte kerstmotief te be
irukken door het programma met 
ie zes motieven van afbeelding 4 
lit te schakelen. Men had echter 
Ie velletjes met kerstmotief niet 
n de automaat gedaan, waardoor 
r stroken ontstonden zonder 
Iruk aan de linkerzijde. 

)e tweede bijzonderheid 
)ntstond min of meer op een 
ergelijkbare manier. In dat geval 

varen de juiste velletjes met het 
cerstmotief wel in de automaat 
jeplaatst, maar printte de auto
naat nog steeds de zes motieven 

s m afbeelding 4, waardoor 
ie stroken als in afbeelding 8 
jntstonden. 

Einde kerstmotief 
Op 1 januari 2013 was de kerst
pret alweer over. De automaten 
printten toen gewoon weer de 
zes motieven van afbeelding 4. 
Alleen was er toch een verschil. 
Het printen van maand en jaar 
op de stroken ging wel door, te 
beginnen met 01*13 (afb. 9). 
Daardoor komen deze stroken 
voor met en zonder maand en 
jaaraanduiding (zie ter vergelij
king afbeelding 5). 
Toch kon ik in de loop van 2013 
nog een bijzonderheid documen
teren in het plaatsje Burien (post
code 98166) bij Seattle in de staat 
Washington. Er was nog mets aan 
de hand toen op 1 januari 2013, 
geheel volgens instructies, het 
papier met het kerstmotief was 
vervangen door de gebruikelijke 
opdrukken met de zes verschil
lende logo's. Zie daarvoor de 
stroken uit Burien in afbeelding 
9. Dat ging goed tot en met mei 
2013. Dit is te zien aan de maand
en jaaraanduiding rechts naast 
TO/?fKf/?: 05*13 (afb. 10). 

Kerst in de zomer 
Echter, in juni, juli en augustus 
2013 heeft men kennelijk een 
overgebleven kerstrol willen op
maken: 06*13,07*13 en 08*13 me* 
de dubbeldruk als in afbeelding 8 
tot gevolg (afb. iiac). 
De laatste strook met 09*13 toont 
aan dat de rol kennelijk op was 

en weer is vervangen door de 
normale logo's (afb. 12). 
Kerstmis m de zomer, het is weer 
eens wat anders. 

Nieuwe veranderingen 
In november 2013 volgde een 
nieuwe reeks veranderingen en 
bijzonderheden. 
Op 6 november 2013 zijn de zes 
logo's van afbeelding 4 vervan
gen door één logo, te weten het 
standaardlogo van de 'US Postal 
Service' (afb. 13). De 2d matrix 
stond rechts, maar staat nu links. 
Men is afgestapt van de aandui
ding van maand en jaar. 
Ook de opdruk op de stroken met 
de 2d matrix zoals in afbeelding 
3 is gewijzigd (afb. i^a+b). De 
verticale cijferreeks aan de rech
terkant van de strook is naar links 
verplaatst. De reden daarvoor kan 
zijn, dat de print slecht pakte op 
de roze fosforstreep, waardoor 
die vaak onleesbaar was. Afbeel
ding 3 is daar een voorbeeld van. 
Verder komt dit logo ook voor met 
de roze streep links (afb. 15). Dat 
zit zo. Indien de printer van de au
tomaatstroken niet werkt, neemt 
de grotere printer voor de pak
ketlabels het over. Daardoor ont
staan stroken met de roze streep 
links, zoals op het pakketlabel in 
afbeelding 16. Doordat de strook 
over de hele breedte van de pak
ketlabel wordt geprint met een 
stuk wit aan de rechterkant, heeft 

men besloten een stippellijntje te 
printen met de tekst FOLD HERE (= 
hier vouwen). Zo kan de klant zelf 
de strook tot het normale formaat 
omvouwen of afscheuren. 

Opnieuw kerstmotief 
Op 15 november 2013 zijn de vel
letjes met een nieuw voorgedrukt 
kerstmotief (een rendier) uitgeko
men, hoewel ze in de week ervoor 
al in diverse machines werden 
gebruikt (afb. 17). Let erop dat 
op de rendierstroken geen roze 
streep meer voorkomt en dat ook 
de maand en jaaraanduiding 
zijn weggelaten. Verder is de 
2d matrix van rechts naar links 
verplaatst en wordt FOREVER nu 
links onderaan gedrukt. Op de 
VOIDstrook komt de vette druk 
W/ö niet meer voor. 
Net als in november 2012 konden 
weer diverse varianten worden 
gevonden, zoals dubbeldrukken. 
En dit zullen vast niet de laatste 
veranderingen zijn. Het gaat om 
een levendig verzamelgebied 
met een voortdurende zoektocht 
van de mensen bij de 'US Postal 
Service' naar klantvriendelijke 
verbeteringen van deze 'Automa
ted Postal Centers'. Verzamelaars 
kijken graag nauwlettend over 
hun schouders mee. 

Afbeelding 13: www stampcomunity.org 
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POSTZEGEL BOEKJES 
Samenstelling: 
Walter M.A. de Rooij 
Postbus 1051,5140 CB Waalwijk 

Het Louwman Museum 
in Den Haag 

Nederland 
Drie prestigeboekjes 
Gedurende de eerste vijf 
maanden van dit jaar 
verschijnen er drie presti
geboekjes: Klassiekers uit 
het Louwman Museum (27 
januari), Orchideeën van 
het Gerendal (22 april) en 
Mooi Nederland 2014 (19 
mei). 
De boekjes zijn overigens 
wel fors in prijs verhoogd: 
van € 9.95 naar € 12.45. 

0> 

Europazegelboekje van Albanië 

Albanië 
Europa 2013 
Wat laat kwam hier een 
boekje met Europazegels 
dat al op 4 oktober in 
Albanië verschenen was. 
Wel een leuk boekje! Het 
thema van de Europaze
gels van vorig jaar was 
'postvoertuigen'. Niet 
alleen de beide zegels-
van 80 en 200L - beelden 
zowat alle transportmid
delen uit, ook het gesloten 
boekje heeft de vorm van 
een bestelauto. De oplage 
bedraagt 4000 boekjes. 

België 
Populaire hondenrassen 
Het eerste boekje van 
het jaar verschijnt op 27 
januari. Afgebeeld op de 
tien zelfklevende zegels 
zijn in België veel voorko
mende hondenrassen. De 
zegels hebben tarief 1 voor 
binnenlandse post. Sinds 
1 januari is dat verhoogd 
naar 70 cent. 

Verder dit jaar 
Geen enkel ander land 
presteert het: al in het 
najaar alle details plus 
afbeeldingen van het 
jaar daarop aan de pers 
bekend maken. België 
dus wel. Nog vier andere 
boekjes komen er uit: op 
22aprirKuifjeenzijn 
vrienden', op 8 september 
'Ceci est un timbre', met 
tien kunstwerken van de 
schilderMagritteen twee 
eindejaarsboekjes met ca
deauzegels op 27 oktober. 

Cocos (Keel ing) 
Eilanden 
Bijzonder boekje 
De groep tot Australië be
horende eilanden gaf op 
4 juni van het afgelopen 
jaar een serie postzegels 
uit ter gelegenheid van de 
50ste verjaardag van de 
eerste eigen postzegels. 
Eerder waren er zegels van 
Australië en Singapore in 
gebruik. 
Eén der zegels - zo blijkt 
nu - is ook in een boekje 
verkrijgbaar geweest. Het 
betreft de 60c met als af
beelding een vleugelboot. 
Het boekje bevat een strip 
van vijf zegels en werd 
verstrekt aan de leden van 
deAustraiiart Society for 
Environment Education. 
Enkele kwamen ook aan 
het loket te koop. Er zullen 
in totaal hooguit 200 
boekjes vervaardigd zijn. 
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Onderwijs in Finland 

Het Finse schoolsysteem 
staat wereldwijd hoog 
aangeschreven. 
De zegels in het boekje 
tonen wat beelden van het 
onderwijs honderd jaar 
geleden en de ontwik
keling naar een modern 
scholsysteem. 
Het gaat om zes eerste-
klaszegels (85c). Er zijn -
door Enschedé - 350.000 
boekjes vervaardigd. 

Frankrijk 
Alk Mariannes sinds 1958 
De huidige - vijfde -
republiek bestaat sinds 
1958. Deze periode heeft 
aardig wat permanente 
zegels met een afbeelding 
van Marianne opgele
verd. Ook één Gallische 
haan trouwens. Beide als 
symbool voor het alerte 
en trotse Frankrijk. Steeds 
die nieuwe permanente 
zegels is niet zo vreemd, 
want elke president kiest 
z'n eigen Marianne. In 
een tweetal boekjes 

Cocos (Keeling) Islands 
Postage Stamps/ 

5x60c 

Het derde boekje van de Cocos (Keeling) Eilanden 

Finland 
Onderwijs 
De Finse post startte op 
4 november een serie post
zegels naar het jaar 2017, 
het jaar waarin Finland 
honderd jaar zelfstandig
heid viert. Als eerste is het 
onderwijs aan de beurt. 

Hondenrassen 

komt dit hele illustere 
gezelschap samen. Beide 
boekjes verschenen op 
12 november en bevatten 
twaalf 'oude' zegels (elf 
Mariannes en één haan), 
alle in de waarde voor een 
binnenlandse brief, 63c. 
Daarnaast ook nog twee 
nieuwe Mariannes van 
2013 in de kleuren rood 
(63c) en groen (58c). Prijs 
van de boekjes is € 8.77. 
Het ene boekje heeft 
gegomde zegels, het an
dere zelfklevende. Ook de 
layout en de kaftbedruk-
king van beide boekjes is 
verschillend. 
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Inhoud van het Marianne boekje 
met zelfklevende zegels 

Luxemburg 
Paddenstoelen 
Als gevolg van het voch
tige en gematigde klimaat 
is het groothertogdom een 
paradijs voor padden
stoelen. Volgens kenners 
zijn er wel meer dan 2500 
soorten. 
Niet gek dus dat ook de 
filatelie daar eens mee 
geconfronteerd wordt. Op 
3 december verscheen er 
een serie van vijf postze
gels met afbeeldingen van 

paddenstoelen. Ze zijn 
uitsluitend in een boekje 
verkrijgbaar: zo'n boekje 
bevat tweemaal de serie. 
De zegels zijn bestemd 
voor binnenlandse post 
en hebben de vermelding 
'50g' (= 60c). 

Nieuw-Ieeland 
The Hobbit 2 
Sinds half december 
draait het tweede deel The 
Desolation ofSmaug uit 
de trilogie van boekver-
filmingen van The Hobbit 
van).R.R.Tolkien inde 
Nederlandse bioscopen. 
Ook nu vindt de post van 
Nieuw-Zeeland dat deze 
film van een postzegel
boekje vergezeld moet 
worden. 
Het boekje verscheen 
op 1 november en toont 
hoofdfiguren uit deze film: 
viermaal 70c, tweemaal 
$1.46, éénmaal $1.90 en 
$ 2.40 en tweemaal $ 2.90. 

The Hobbit, deel 2 

Kiwi's 
Herdrukken worden in 
Nieuw-Zeeland aangege
ven met een kiwi-symbool. 
Twee kiwi's wil dan zeg
gen: tweede herdruk. Bij 
boekjes staan die tekentje; 
dan op de achterzijde. Het 
zijn de boekjes met per
manente zegels waarvan 
regelmatig herdrukken 
verschijnen. 
In november kwam er 
een viertal uit: tienmaal 
KiwiStamp (70c) uit 2011, 
2 kiwi's; vijfmaal Queens-
town($ 1.90) uit 2010, 
5 kiwi's; vijfmaal Rotorua 
($2.40) uit 2012,2 kiwi's 
en vijfmaal $ 2.10 Stewart 
Island ($2.10) uit 2012, 
2 kiwi's. 



i^oor en achterzijde van vijfde herdruk Queenstown boekje 

loorwegen 
'erst 
Aaar liefst 875.000 
;erstboekjes zullen sinds 11 
lovember inmiddels over 
Ie toonbank zijn gegaan, 
e bevatten tien Azegels 
9.50 kr) en hebben twee 
notieven: de skister Solan 
iundersen en het kerst
Ms\eNabonissen. Druk
:erwas)oh. Enschedé. 

>ostenrijk 
barken Bücher 
k meld ze maar af en toe: 
Ie grootformaat presti
jeboekjes van Oostenrijk, 
ormaat A5 en hardcover
el. Ze bevatten gewoonlijk 
én zegelvel en verder 
ele pagina's met tekst en 
fbeeldingen. Een echt 
)oekdus. 
)it jaar komen er 
olgens de voorlopige 
lankondigingvijf. In 
naart met als thema de 
)onau, in april Oosten
ij kse bezienswaardig
edenen in mei vissen, 
enslotte in september 
jver de geschiedenis van 
iet geld en in oktober met 
andradspoorlijnen. 

tige planten en dieren 
aan de beurt. Verder dit 
jaar nogal wat boekjes 
met gerechten (crème
soep, schnitzel, Strudel, 
salade...). 

Voorzijde van het Russische 
Universiade boekje 

Rusland 
XXVII Universiade 
De zomeruniversiade  het 
tweede deel is een samen
trekking van 'universi
teit'en 'olympiade' vond 
afgelopen jaar plaats in 
Kazan, Rusland. Het is een 
tweejaarlijks sportevene
ment voor studenten. Er 
waren dit keer maar liefst 
13.500 atleten uit 170 lan
den. Wellicht omdat Rus
land verreweg de meeste 
medailles behaalde, kwam 
de post op 18 oktober 
met een prestigeboekje 
dat veel informatie over 
het evenement bevat (in 

Österreichische Automobilgeschichte 
Inklusive 8 ósterreiciiische Automobile auf Bnefmarken a 55 Cent 

Marken Buch uit 2013 

Marken Hefte 
3e termen boven deze 
itukjes zijn de aanduidin
gen van de post. Dit soort 
Doekjes heeft het formaat 
/an de Nederlandse 
Drestigeboekjes. Wel wat 
ninder luxe uitgevoerd. 
)eze maand verschijnt 
;r een met als thema 
)verleveringskunstenaars 
n sneeuw en ijs. Komende 
naand zijn geneeskrach

Russisch en Engels) en het 
speciale velletje met een 
postzegel van 25R. Er zijn 
13.000 boekjes in omloop 
gebracht. 

Singapore 
Verdwijnende beroepen 
Om ze toch niet hele
maal te vergeten, kwam 
de post van Singapore 
op 16 oktober met een 
serie postzegels, waarop 

verdwijnende beroepen 
staan afgebeeld. Ook zeer 
herkenbaar voor ons. Twee 
van de tien postzegels zijn 
in een boekje verkrijgbaar. 
Het betreft een boekje met 
10X ist local (=25y2c) met 
de ventende melkman en 
met 10X 50c waarop de 
schoenlapper z'n werk 
doet. 

Harry Potter 

veel daarvan in boekjes 
verspreid zijn. 

Ventende melkman en schoenlapper 

Slovenië 
Kerst en nieuwjaars
boekjes 
Op 22 november kwam 
de Sloveense post met 
maar liefst vier boekjes 
op de proppen: twee 
kerstboekjes (twaalf maal 
A en twaalf maal C) en 
twee nieuwjaarsboekjes 
(idem). De A staat voor 
binnenlandse post (29c) 
en de C voor post naar het 
buitenland (60c). 

Vaticaanstad 
Reizen 
Geen kerstboekje dit keer, 
maar  op 7 november 
een boekje met twee maal 
twee zegels 'Pastorale 
reizen van paus Benedic
tus XVI in 2012'. Het betreft 
reizen naar Mexico en 
Cuba (70c) en Libanon 
(85c). Verkoopprijs € 3.10. 
Er zijn 60.000 boekjes 
vervaardigd. 

Sloveens boekje met nieuwjaarsdwerg 

Uruguay 
Montevideo, Culturele 
hoofdstad 
Gedurende het gehele 
jaar 2013 was Montevideo 
culturele hoofdstad van 
LatijnsAmerika. Het is dan 
een beetje merkwaardig 
dat de post daar pas op 
2 oktober aandacht aan 
schonk. En dat ik dat pas 
begin 2014 kan melden! 
Enfin, het betreft een serie 
van vier postzegels met 
afbeeldingen van een 
schrijver, een ballerina 
en twee musici. Alle vier 
hebben een waarde van 
$15. De serie is ook in een 
boekje verkrijgbaar. In 
totaal gaat het om 15.000 
series. Onbekend is hoe

Verenigde Staten 
Harry Potter met bood
schap in microprint 
Een op 19 november ver

deze uitgave. Het is een 
nieuwe uitvoering voor dit 
land: de inhoud bestaat uit 
twintig zegels, verdeeld 
over vijf velletjes van vier 
zegels. In het midden 
van elk velletje bevindt 
zich een labeltje met 
een afbeelding van een 
lakzegel. De zegels hebben 
het gebruikelijke 'for ever' 
tarief, momenteel 46c. 
Op 26 januari wordt dat 
trouwens 47c. Of wellicht 
49c, waarom USPS heeft 
gevraagd. 
Zeven van de twintig 
zegels hebben een stukje 
tekst in microprint van de 
volgende im:you have 
a place at Hogwarts 
School of Witchcraft and 
Wizardry (toverschool). 
Naamgenoot Ashton Potter 
vervaardigde de boekjes. 
De oplage liegt er niet om: 
vijf miljoen boekjes. 

ZuidAfrika 
2j Jaar World Aids Day 
Naar schatting overlijden 
er dagelijks duizend Zuid
Afrikanen aan aids. Geen 
wonder dat dit land aan
dacht schenkt aan Wereld 
Aids Dag. Op 29 november 
verscheen er daartoe een 
postzegelboekje met tien 
postzegels met fragmen
ten van het kunstwerk 
Keiskamma Guernica. De 
zegels hebben het stan
daard posttarief 
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D ?? 
Wereld Aids Dag beelden van een 'guernica' van de Keiskamma 

Organisatie 

schenen boekje met Harry 
Potter zegels schuif je als 
een accordeon in elkaar. 
De Amerikaanse post 
verraste menigeen met 

Montevideo 
Capital Iberoamericana 
de la Cultura 2013 

Het kaftje geeft wat schetsen van 'landmarks' van Montevideo met onder 
meer  heel klem  de vuurtoren op het ford van de heuvel 'El Cello' 

(R 2.80). De oplage be
draagt 100.000 boekjes. 
Het eerder in deze rubriek 
voor 11 juli van het afgelo
pen jaar aangekondigde 
boekje ter herdenking van 
het Rivonia proces is pas 
op 26 november versche
nen. M 

ir 



NIEUWE UITGIFTEN 
Samenstelling: 
ArieNoorlandAIIP 
Postbus 21331,3001 AH Rotterdam 
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In deze rubriek worden 
zegels vermeld van landen 
die - voor zover dat valt na 
te gaan - zi|n aangesloten bij 
de Wereldpostunie (UPU). In 
enkele gevallen worden ook 
nict-UPU-landen vermeld, 
bijvoorbeeld als hun uitgiften 
ais normale emissies m 
de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (zoals Mictiel 
en Yvert) worden vermeld. 

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

EUROPA 

ANDORRA FRANS 
i2-ii-'i3. Engel van St. Joan 
de Sispony. 
€0.58. Engel. 

ANDORRA SPAANS 
3-io-'i3. Normen en waarden, 
strijd tegen discriminatie. 
€ 0.90. Letters van woord 
diversitat. 
4-ii-'i3. Kerst, schilderijen. 
€ 0.37,0.75. Resp. 'Aanbid
ding van Jezus', kerstboom. 

ARMENIË 
24-9-'i3. Armeense genocide 
100 jaar geleden. 
Blok 480 d. Portret schrijfster 
en actrice Aurora Mardiga-
nian (1901-1994). 

24-io-'i3. Diplomatieke be
trekkingen met Wit-Rusland 
20 jaar. 
Blok 650 d. Nationale wapen
schilden. 
25-io-'i3.100e geboortedag 
Anton Kochinyan (1913-1990). 
230 d. Portret politicus. 

ATHOS (Heilige Berg) 
io-9-'i3. Illustraties uit 
manuscripten. III. 
€ 0.40,0.62,0.78,1.10,2.50. 
Resp. Evangelie (18e eeuw), 
gezangenboek (12e eeuw). 
Evangelie (17e eeuw). Ladder 
van het paradijs (14e eeuw). 
Evangelie (16e eeuw). 

2i-9-'i3. Illustraties uit ma
nuscripten, IV. 
€ 0.62,0.72,0.80,0.90,2.10. 
Resp. Pelgrimsgids van het 
Heilige Land (17e eeuw). Preek 
van St. Stephen (17e eeuw), 
Menologion (11e eeuw). 
Uitspraken van Gregorius (12e 
eeuw). Psalmen (17e eeuw). 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Kroatische Post-AAostar) 
24-io-'i3.40e sterfdag Do
minik Mandic (1889-1973). 
1.10 KM. Portret historicus, 
papier in schrijfmachine. 
i-ii-'i3. Fauna. 
Viermaal 3.10 KM. (samenhan
gend). Verschillende afbeel
dingen van Otter (Lutra lutra). 
i-ii-'i3. Europese netelboom 
(Celtis austral is). 
3.10,3.10 KM.(samenhan-
gend). Boom, tak met bessen. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i3-ii-'i3.200e geboortedag 
Peter II van Montenegro 
(1813-1851). 
1.50 KM. Portret Servisch-
orthodoxe prins-bisschop. 

BULGARIJE 
25-io-'i3. Russisch-Turkse 
oorlog 135 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Rusland. 
0.65 L. (ongetand). Strijder 
met zwaard op paard 
25-io-'i3. FC Botev Plovdiv 
100 jaar. 
0.65 L. Historisch voetbalelf
tal, beeldmerk. 

26-io-'i3. Orchideeën. 
Velletjemet 0.65,0.65, 
1.-, 1.- L. Resp. Cymbidium 
iridioides, Dendrobium 
fimbriatum var. occulatum, 
Dendrobium nobile, Epiden-
drum rudicans. 
26-io-'i3. Jonge katten. 
0.65,0.65,1.-, 1.- L. Resp. Sia
mees, Scottish Fold, Birmaan, 
Somali. 
27-io-'i3. Organisatie 'Groen 
Balkan' 25 jaar. 
Blok 1.- L. Plant, beeldmerk. 
Op rand lammergier (Gypae-
tus barbatus), grondeek
hoorn (Spermophilus citellus), 
dolfijn (Tursiops truncatus). 
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CYPRUS TURKS 
8-7-'i3. Fauna en flora. 
0.25, 0.50, 0.60 NTL. Resp. 
vlinder (Polyommatus 
icarus), bidsprinkhaan (Iris 
oratoria), hop (Upupa epos), 
gamanderplant (Teucrium 
divaricatum ssp. canescens). 

KUZETKIBIUS 

io-9-'i3. Islamitische kunst 
en cultuur. 
0.60, 0.70, 2.- NTL. Resp. 
bewerkt leren schild, bid-
kleedje, kandelaar. 

DENEMARKEN 
29-io-'i3. Winter. 
6.-, 8.-, 12.50 kr. Resp. 
kerstroos, schaatsend meisje, 
vogels. Ook velletje met de 
zegels. 
7-ii-'i3. Handelsbetrekkin
gen met Frankrijk 350 jaar. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Frankrijk. 
8.-, 12.50 kr. Landkaart, 
kompas, schip. 

DUITSUND 
5-i2-'i3. Frankeerzegel, 
aanvullingswaarde. 
€0.02. Groen. 
5-i2-'i3. Frankeerzegel, 
bloem. 
€ 0.60. Fritillarla imperialis. 
5-i2-'i3. Rouwzegel. 
€ 0.60. Zonnelicht door 
wolkendek. 

ESTLAND 
i3-ii-'i3.375 jaar postdienst. 
€0.45. Lakzegel. 

i4-ii-'i3. Serie Staatshoof
den'. 
€ 0.45. Aadu Birk (1883-1942) 
i5-ii-'i3. Museumschat. 
€ 1.10. Schilderij 'After 
dinner' van Elmar Kits (1913-
1972). 

22-ii-'i3. Kerst. 
€0.45,1.-, Resp. sok met 
cadeau en meisje in kerstkle-
dmg, kerstklok met sneeuw 
en landkaart. 

FINLAND 
4-ii-'i3. Onderwijs, Fins 
Schoolsysteem I. 
Zesmaal 1 Kl. (in boekje). 
Stichter schoolsysteem Uno 
Cygnaeus (1810-1888), meisje 
krijgt schoolmaaltijd met ap
pel, kleuterjuffrouw met spe
lende en skiënde kinderen, 
dokter onderzoekt leerling, 
onderwijzeres met kinderen 
in schoolbank, meisje schrijft 
op schoolbord. 

4-ii-'i3. Kerst. 
€0.65, iKl., 2 KI. Resp. kin
deren met beer en kersttak, 
jongen met kersttakken, 
engel. 

FRANKRIJK 
25-io-'i3. Kleine genoegens. 
Twaalfmaal Lettre Verte 20g 
(in boekje). Gelukspaard met 
vleugels en bloemen, pauw 
als boodschapper met brief, 
gedeelde thee met theepot 
en kopjes, vredeskind met 
duif, levensboom, draaimo
len, lekkernijen, magie van 
citrusfruit met mandarijnen, 
euroregen met munten 
en bloemtak, roodborstje, 
welwillendheid met vrouw en 
kind, pump met pakjes. 
7-ii-'i3. Rode Kruis. 
Velletje met viermaal € 0.58. 
Poppetjes met teksten: Ik 
ben, jij bent; jij bent, wij 
zijn; wij zijn samen; samen 
sterker. 
8-ii-'i3. Handelsbetrek
kingen met Denemarken 350 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Denemarken. 
€ 0.63, 0.80. Landkaart, 
kompas, schip. 
8-ii-'i3. Slag van Muret 1213, 
inname van Tournoël 1212. 
Velletje met tweemaal € 1.45. 
Strijdende legers bij Muret-
met paarden en wapens en 
schilden, overwinning van 
Tournoël met soldaten met 
schilden en vlaggen. 

9-ii-'i3. Nationale Orde van 
Verdienste 50 jaar. 
€0.63. Medaille. 

i2-ii-'i3. Mode. Gezamen
lijke uitgifte met Singapore. 
Aanvulling melding nov. 
pag. 700. 
€ 0.63,0.63. Singaporese 
mannequins en orchidee, 
paspoppen met traditionele 
kleaing uit Singapore. 

GIBRALTAR 
2-ii-'i3. Sleutelceremonie. 
Blok {1.-. Handen, ring met 
sleutels, vlag. Doorlopend 
beeld op rand met gouver
neur Sir Adrian Johns en 
sergeant. 

2-ii-'i3. Kerst. 
12,50,54,64 p., £2.50. 
Resp. kerstwens, kerstboom, 
kerstman in arrenslee, pakje, 
kerstballen. Ook velletje met 
dezegels. 
2-ii-'i3. Uilen, overdrukken. 
14,28 p. resp. op UK, 5 p. 
Resp. Athene noctua. Bubo 
bubo. 

GROOT-BRIHANNIË 
5-ii-'i3. Kerst, kinderteke
ningen. 
2nd, ist. Resp. engeltjes, 
kerstman. 
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GUERNSEY 
i3-ii-'i3. Kerst. 
35.40,53.55.63,71.79 p. 
Kerstman resp. in slee, bij 
schoorsteen en rendieren, in 
schoorsteen, kinderen halen 
kerstman uit schoorsteen, uit 
schoorsteen, met cadeautjes 
en kerstboom, in slee met 
rendieren. 



iii'i3.25 jaar goud voor 
lematisteler Raymond 
'̂ison. 

o, 53.55, 63,71,79 p.Va
ëteiten resp. Anna Louise, 
helsea, Giselle, Samaritan 
, The Countess of Wessex, 

dda 

ONGARljE 
■ii'i3. Sportvereniging 
ITK125 jaar. 
00 Ft. Beeldmerk. 

«'13. Kerst. 
(5,110,140 Ft. Kerstboom, 
ter, engel. 

TALIE 
8io'i3. Serie 'Artistiek en 
ultureel Erfgoed'. 
0.70. Theater in Como. 

»ii'i3. Serie 'Artistiek en 
ultureel Erfgoed'. 
: 0.70. Theater 'La Fenice' in 
/enetië. 
5ii'i3. Cultuurorganisatie 
;ivita25 jaar. 
i 0.70. Beeldmerk, burcht 
'an Bagnoregio. 
6it'i3. Serie Toerisme', 
'ijfmaal € 0.70. Fort San 
eo, huizen in de sneeuw in 
;canno, haven van Ponza, 
trand bij Tropea, affiche met 
ki's en anker met golfclub 
in tennisracket. 

6ii'i3. Rita LeviMontalcini 
9092012). 
0.70. Portret winnares No

jelprijs medicijnen in 1986. 
31113.150e sterfdag 
iuiseppeGioachino Belli 
17911863). 

0.85. Dichter, stadssilhouet 
net brug. 
!3ii'i3.700e geboortedag 
oladi Rienzo (13131354). 
: 0.70. Standbeeld politicus 
n volksmenner. 

lERSEY 
i4ii'i3. Prins Charles 65 jaar. 
i 4. Portret. Ook blok met 
zegel. 
i4ii'i3. Koninklijke scepter, 
t l . . Scepter. 
27ii'i3. Kerst. 
40, 45, 50, 55, 60,68,88, 
95 p. Resp. kerstpudding met 
hulsttak, bisschopswijn en 
sinaasappelen met koekjes, 
kersthart met engeltje 
en gemberkoekpoppen, 
kerstcake en hert, kerststol 
en mistletoe, kerstgroen en 
noten, gemberkoekhuis/e 
en kerstboom met sneeuw
pop, chocoladecakerol met 
kerstman en dennenappels 
met hulsttak. 

KOSOVO 
i46'i3. Berglandschappen. 
€ 0.50, 0.70,1.. Resp. Gjera
vicë, Rugovakloof met brug, 
Gjeravicë. 
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i87'i3. Kosovaarse dorpen. 
€ 0.50,0.70,1.. Resp. Stu
blia, Opo|a, Llukar. 

KROATIË 
5ii'i3. Faros marathon, 
internationale lange afstand 
zwemwedstrijd. 
7. kn. Zwemmers in Baai van 
Starigrad. 
27il'i3. Kerst. 
3.10 kn. Kerstversieringen. 

LETLAND 
30to'i3. Preventie borst
kanker. 
4 Lvl. (€ 0.06). Bloesemtak. 

8ii'i3.100 jaar republiek. 
35, 60,98 Lvl. Resp. dichter 
JänisPlieksans 'Rainis' 
(18651929), schrijver Rudolfs 
Blaumanis (i8630t9o8)met 
schrijfveer, schrijfster Zenta 
Maurina (18971978) met 
schrijfmachine. 

22ii'i3. Kerst. 
€ 0.35, 0.85. Resp. Sneeuw 
met resp. hobbelpaard met 
kind, huis. 

LITOUWEN 
9ii'i3. Kerst en Nieuwjaar. 
1.35,2.45 Lt. Beer en vos met 
pakjes, beer en vos met 
vuurwerk. 

5i2'i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Monacophil 2013. 
Velletje met viermaal 
€ 1. Driemaal portret prins 
Albert, monogram prins. 
5i2'i3. Automobielindu
strie. Gezamenlijke uitgifte 
met Rusland. 
0.95, 0.95 € (samenhan
gend). Sunbeam Alpine, 
ZIL111V 

MACEDONIË 
i3'i3. Week van de kanker
bestrijding. 
8. den. Personen uit roze 
linten. (Verplicht toeslagze
gel 18 maart). 
85'i3. Week van het Rode 
Kruis. 
8. den. Oprichter Henri Du
nant (18281910). (verplicht 
toeslagzegel 815 mei). 

; 8MAJ 
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i3ii'i3. looe geboortedag 
Petar BogdanovKochko. 
20 den. Portret Macedo
nische componist met 
muzieknoten. 
i3ii'i3.200e geboortedag 
Richard Wagner (18131883). 
40 den. Portret Duitse 
componist, muzieknoten, 
handtekening. 

MONTENEGRO 
Sio'y. 100e geboortedag 
Ljuba Qipica (19131942). 
€0.30. Verzetsheld. 
22io'i3. Kinderfestival 
'Vreugde van Europa'. 
€0.95. Vliegtuigjes. 
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NOORWEGEN 
4io'i3. Populaire Noorse 
muzikanten. 
Viermaal A Innland. Pus
sycats, Dumdum Boys, Turbo
negro, Delillos 

MALTA 
29io'i3. Rode Kruis 150 jaar. 
Blok €4.57. Rood kruis. 

iiii'i3. Fran keerzegel. 
10., 20. kr. Posthoorn. 
iiti'i3. Kerst. 
Tweemaal A Innland. Car
toonfiguren Solan Gunder
sen op ski's, Nabonissen in 
huisje. 

NORGE 

i8ii'i3. Kerst. 
€ 0.26,0.37,0.63; velletje 
met € 1., I.. Resp. Verschil
lende afbeeldingen van de 
kerststal in het Jezus van 
Nazarethinstituut in Zejtun 

MONACO 
5i2'i3. Grote Prijs van de 
Filatelie, Ascat* 2013. 
€ 0.95. Portretten prins Rai
nier III (19232005) en prins 
Albert (1958) met paleis. 

OEKRAÏNE 
3iio'i3.120e geboortedag 
Vira Kholodna (18931919). 
2. Hr. Portret filmactrice. 
5ii'i3. Frankeerzegel, boom. 
E. Duindoorn (Hippophae 
rhamnoides). 

6ii'i3. Bevrijding van Kiev 
70 jaar geleden 
2. Hr. Strijd om Kiev met 
militairen en geweren met 
vlag, linosnede van Heorhiy 
Malakov. 
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POLEN 
309'i3. Frankeerzegels 
voor aangetekende brieven, 
insecten. 
E2ooogA (5.90 Zl.), E2ooogB 
(6.95 ZL), P2ooogA (6.70 Zf.), 
PaooogB (9.30 II). Resp. 
vlinder (Arctia caja), vlie
gend hert (Lucanus cervus), 
bij (Apis mellifera), rups van 
koninginnepage (Papilio 
machaon). 
iiio'i3. Hoofdsteden leden 
Europese Unie. 
4.60 Zl. Franciscanenklooster 
in Zagreb. 
i8io'i3. Wereld Post Dag, 
455 jaar Poolse Post. 
4.60 Zl. Boomstam. 

2iio'i3. Tijdens Tweede 
Wereldoorlog verdwenen 
kunstwerken. 
1.60, 2.13,3.80 Zl. Schilderij
en van Stanislaw Wyspianski 
(18671907) met acteur 
Ludwik Solksi (18551954) in 
resp. drama 'De schat' van L. 
Staffa, komedie 'De twaalfde 
nacht' van Shakespeare, 
'Warszawianka' van S. 
Wyspianski. 
3iio'i3. Film en theater
persoonlijkheden. 
1.60,2.35,3.80 Zl. Resp. He
lena Grossówna (19041994), 
Adolf Dymsza,(i900t975), 
Mieczystawa Cwikliiïska 
(18971972). 
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NIEUWE UITGIFTEN 

ROEMENIE 
4-ii-'i3. 85 jaar Roemeense 
radio. 
1.-, 14.- L. Resp. politicus 
en dichter Nicolae lorga, 
(1871-1940), schril/ster Elena 
Väcärescu (1864-1947)-

151 
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22-ii-'i3. Kerst. 
I.- L. Icoon met Maria, jozef 
en Jezus. 

RUSLAND 
2i-9-'i3. Smolensk 1150 jaar. 
Blok 50.- r. Fort, stadswapen 
met kanon. 

2S-io-'i3. Moderne Russische 
kunst. 
Driemaal 15.- r. Monument 
van luchtmaarschalk Alexan
der Pokryshkin door M. 
Pereyaslavets, schilderij 'Boe
ket' van V. Malij, schilderij 
'Kerosine' met verschillende 
lampen van A. Bobykin. 
i-ii-'i3. Olympische Winter
spelen in Socni. 
Driemaal 25.- r. Biathlon met 
schutters op ski's, curling, 
ijshockey, ijskristallen op alle 
zegels. 
i-ii-'i3. Russische vechtsport. 
io.-r. Sambo. 
8-ii-'i3. Geschiedenis van 
politie-uniformen. 
Viermaal 15.-r. (ook sa
menhangend). Officier en 
dragonder met paard (1718), 
politieman en cavalerieka-
pitein (eind 19e eeuw), 
verkeersagente en sergeant
majoor van militie met motor 
(1934), luitenant en generaal-
majoor(20i2). 

i5-ii-'i3. Sportlegendes. 
Velletje met vijfmaal 15.- r. 
Schaatser Yevheniy Grishin 
(1931-2005). ijsdanseres 
Lyudmila Pakhomova (1946-
1986), biatleet Vladimir Me
lanin (1933-1994), ijshockeyer 
Alexander Ragulin (1941-
2004), ijshockeyer Anatoly 
Firsov (1941-2000). 

SERVIË 
i8-6-'i3. Slava-kerk. 
10.- Ndin. Kerk in Belgrado. 
(Verplicht toeslagzegel 18 
juni-31 aug.) 
30-8-'i3. Ruiterspelen in 
Ljubicevojo jaar. 
Viermaal 22.- Ndin. Verschil
lende afbeeldingen van 
paarden met ruiters. 
ii-io-'i3. Grondwettelijke 
Hof 50 jaar. 
22.- Ndin. Beeldmerk, Vrouwe 
lustitia, wetboek. 
25-io-'i3. Dag van de 
Postzegel. 
22.- Ndtin. Documenten, brief 
met stempels, stempel, hand 
met pen, landkaart. 

t CPBMJA 

28-io-'i3. Kerst. 
22.-, 46.- Ndin. Iconen uit 
St. Nicholas-kathedraal in 
Belgrado. 

SLOVENIË 
22-ii-'i3. Nieuwjaar. 
A, C. resp. Meisje met rozen, 
kabouter met paddenstoel. 
22-ii-'i3. Kerst. 
A, C. Verschillende kerststal
len. 
22-ii-'i3. Sloveense film. 
€ 0.97. Scène uit film 'Vesna'. 

22-ii-'i3. Sloveense gastro
nomie. 
€ 0.92,0.92. Mlinci deegvel-
len met geroosterde gans 
met rodekool, deeggerecht 
Strukiji met zuurkool. 
22-ii-'i3. Mehdi Huseynzade 
(1918-1944)-
€ 0.97. Portret Russische 
militair die overliep naar 
Joegoslavische partizanen. 
22-ii-'i3. Sloveens industri
eel ontwerp. 
€0.92. Straatkiosken. 

SLOWAKIJE 
i3-ii-'i3. Kerst. 
€ 0.45. Maria met Kind. 

SPANJE 
28-io-'i3. Rode Kruis 150 
jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met België. 
€ 0.90. Rood kruis. 
5-ii-'i3. 75e verjaardag 
koningen koningin. 
Blok € 3.-. Koning Carlos I 
(1938) en koningin Sophia 
(1938). Op rand Koninklijk 
Paleis. 

6-ii-'i3. Kerst en Nieuwjaar. 
A, B. Resp. Schilderi] 'De voe
dende Maagd' van Alonso 
Cano (1601-1667), klok met 
druiven en vuurwerk. 
i2-ii-'i3. Sport voor iedereen. 
Driemaal € 0.37. Hardlopen, 
wandelen, fietsen. 
i4-ii-'i3. Planten, gezamen
lijke uitgifte met Japan. 
Velletje met € 0.90,0.90, 
Geranium, Lespedeza thun-
bergii. 

i5-ii-'i3. Adolfo Suarez 
Gonzalez (1932). 
Blok €3.10. Portret oud-
premier. 

TSIECHIË 
2-io-'i3. Frankeerzegel, 
volksarchitectuur. 
29.- Kc. Opslagplaats met 
houten gevel in Salajna. 
27-ii-'i3. Kunst in Tsjechische 
musea. 
25.-, 30.-, 35.-Kc. Resp. 
Gravure 'Roomse kerken in 
Rome' van Giovanni Battista 
Piranesi (1720-1778), schilde
rij 'Zelfportret' van Bohuslav 
Reynek (1892-1971), schilderij 
'Vrouwenportret' van Max 
Svabinsky (1873-1962). 

TURKIJE 
i9-9-'i3. Dienstzegels. 
0.10, 0.25,1.-, 1.10,8.- NTL. 
Verschillende portretten 
van Mustafa Kemal Atatürk 
(1881-1938). 
26-9-'i3. Taalfestival. 
1.10 NTL. Standbeelden, 
Mustafa Kemal Atatürk, boek, 
embleem. 

io-io-'i3.135 jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Roemenië. Gezamenlijke 
uitgifte met Roemenië. 
Blok 3.85 NTL. Carol l-moskee 
in Contanta (Roemenië). 
22-io-'i3. Postmuseum. 
1.10, 2.20 NTL. Ronde zegels). 
Resp. zegel-op-zegel 0.80 en 
0.85 NTL Yvert 3339 en 3340 
(2008), tentoonstellingsdis
plays. 
29-fo-'i3. 90 jaar republiek. 
Velletje met 1.10,1.10 NTL. 
(doorlopend beeld). Brug 
over Bosporus met leger
vliegtuigen en tank, satelliet 
met trein en schotelantenne 
met portret grondlegger 
Mustafa Kemal Atatürk Op 
rand doorlopend beeld van 
landkaart. 

29-io-'i3. Marmaray, een 
droom die waarheicl werd. 
Blok 1.10 NTL. Spoorwegtun
nel onder Bosporus met trein. 

^Marnmay 
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30-io-'i3. Vijfde Izmir Econo
misch Congres 
1.10 NTL. Wereldbol, klok
kentoren van Konak. 

VATICAAN 
7-ii-'i3. Wereldreizen paus 
BenedictusXVI in 2012. 
€ 0.70,0.85 (samenhangend). 
Paus tijdens bezoeken aan 
resp. Mexico en Cuba, Libanon. 
7-ii-'i3.60e Wereld Lepra 
Dag, 100e geboortedag 
Raoul Follereau (1903-1977). 
€ 2.-. Franse lepraJoestrijder 
met lepralijders. 

7-ii-'i3. Kerst. Gezamenlijke 
uitgifte met Aland. 
€ 0.70,0.85. Fresco's van Pir 
turicchio (ca.1454-1513) resp. 
Maria en Jezus, aanbidding 
door de Drie Wijzen met JezL 
en Maria. 
7-ii-'i3. Kathedraal van 
Nardó 600 jaar. 
€ 0.05, 0.10,0.15,0.25, 0.45 
Resp. bisschop St. Augusti
nus, Onze-Lieve-Vrouw van 
Goede Gezondheid, Maagd 
van de Lelies, St. Nicolaas va 
Myra, Christus Pantocrator. 
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WIT-RUSLAND 
'i"9"''3- Frankeerzegel, 
stadswapen. 
H. Zhlobin met zeilschip. 
24-io-'i3. Diplomatieke be
trekkingen met Azerbeidzjar 
20 jaar. 
Blok 15.000 r. Staatwapens. 

30-io-'i3. Israëlische 
politieke leiders geboren in 
Wit-Rusland. 
Velletje met M,M,P,N,N. 
Resp. Shimon Peres (1923), 
Zalma Shazar (1884-1974), 
Yitzhak Shamir (1915-2002), 
Chaim Weizmannn (1874-
1952), Menachim Begin 
(1913-1992). 
i-ii-'i3. Wit-Russische 
cartoons. 
Velletje met achtmaal N. 'De 
wolf en de ram', 'Avonturen 
van Nesterka', 'Over het 
meisje Zhenya', 'Een kleine 
vis genaamd Onmogelijk', 
'Pilipka', 'Sneeuwwitje en 
rode roos', 'Avonturen van 
Piglet', 'De duizendpoot'. 

5-n-'i3. Kerst. 
N, H (driehoek). Resp. ge
boorte van Jezus, kerstboom 
met huizen en ster. 

ZWEDEN 
i4-ii-'i3. Tomas Tranströmer 
(1931)-
Velletjemet i2.-,i2.- kr. 
Portret winnaar Nobelprijs 
literatuur 2011, diploma met 
muziekpartituur. 



tii'i3. Haarden uit i8e 
euw. 
ijfmaal 12. kr. (in boekje), 
ovenstuk van porseleinen 
ovenstuk van tegelka
hel, tegelkachel in kasteel 
turehof, groene tegelkachel, 
nde witgeglazuurde tegel

achel, deur van tegelkachel 
kasteel Sturehof. 

ii'i3. Kerst. 
lermaal julpost (in boekje), 
ilpost (op rol). Vogels met 
artje, vossen en kerstboom, 
eren en pakjes, eekhoorn 
n kerstkoek, rendier en 
iloemen. 

(UITEN EUROPA 

kLGERIJE 
:8io'i3. Algerijns Olym
isch Comité 50 jaar. 

5. , 30. Dh. Beeldmerk en 
ogel resp. met golven, vlam 
n vlag. 
lo  io ' i3 . Transport in Oran. 
5., 20. Dh. Resp. Kabel
)aan, tram. 

ARGENTINIË 
9ro'i3. Vogels, 
/lermaal $ 4.. Podiceps gal
ardoi, Gubernatrix cristata, 
urnarius rufus, Campephilus 
nagellanicus. Alle zegels met 
andkaart . 
!2io'i3. Recht op identiteit, 
(indertekeningen. 
/iermaal $4.. Vingerafdruk 
in gezicht, mensen en land
kaart, mensen, gezichten. 
Jeeldmerk op alle zegels. 

\RUBA 
2ii'i3. Natuuren land

ichappen. 
Tienmaal 120 c. (samenhan
jend). Kolibrie (Chlorostil

3on mellisugus) en bloemen, 
itrand Dos Playa, hagedis, 
iaracan di Ayo met cactus
;en, uilen (Athene cunicula
ia), bloemen en bij, kreek, 
:actuslandschap, bloem van 
3oom (Erythrma velutina), 
ïzeltjes. 

BANGLADESH 
i69' i3. Internationale Ozon 
Dag. 
101. Bloemen, gezin met pa
raplu, persoon met Inhalator. 

BARBADOS 
309 ' i3 . Kerken. 
10,65 c., $1.80,3. . Resp. 
Methodistenkerk Holetown, 
Moraviakerk, St. Patrick
kathedraal, St. Johnskerk. 
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BHUTAN 
i86' i3. Guru Padmasam
bhava. 
Velletje met achtmaal 20 nu; 
blok 40 nu. Resp. verschillen
de afbeeldingen van heilige; 
heilige met regenboog. 

BOLIVIA 
289'i3. Hospitaal Arco Ins. 
7.50 Bs. Regenboogzieken
huis, dokter met kind. 
8io' i3. Folkloristische 
dansen. 
0.50,1.50, 2., 7.50 Bs. Resp. 
Pujilay, Tinku, Waka Wakas, 
Diablada. 

i4 io ' i3 . Water en leven. 
10.50 Bs. Rivier, waterdrup
pel. 

BRAZILIË 
i9 i i  ' i3 .350 jaar postge
schiedenis. 
Velletje met driemaal R$ 3.. 
Gestileerd zeilschip karveel 
(1663), telegraafkantoor 
(1852), postsorteermachine 
(2013). Op rand landkaart, 
Breguettelegraaf sleutel, 
postbode. 
20i i ' i3.100e geboortedag 
Vinicius de Moraes Carimbo 
(19131980) 
R$ 2.75. Portret dichter en 
diplomaat met gedicht. 

BRUNEI 
9io' i3. Conferentie Zuid
oost Aziatische landen in 
Brunei'. 
Driemaal $ 1. (samenhan
gend). Gebouw, vlaggen 
van deelnemende landen, 
conferentiegebouw. 

BURKINA FASO 
i6 io ' i2 . Dagelijks leven in 
Ouagadougou. 
100, 330 F. Resp. straatbeeld 
met diverse vervoermidde
len, straatrestaurant. 
30ii ' i2. Rijkdommen van 
het bos, bomen en vruchten. 
100, 200, 500,1.500 F. Resp. 
jujube (Ziziphus mauritania), 
kaga (Detarium microcar
pum), karité(Vitcllaria 
paradoxa), pruim. 
i3i2'i2. Dorpsleven. 
200, 330, 690,1 .000 F. Resp. 
vrouwen bij waterpomp, 
vrouw en kind in keuken, 
vrouwen bij maalmolen, 
vrouwen stampen maïs. 
i99'i3. Natuurbescher
ming. 
5,10, 20, 50 F. resp. Verza
melen plastic afval, bomen 
planten, strijd tegen illegale 
Doomkap, strijd tegen bos
brand. 
i  io ' i3. Monumenten. 
200 ,1 .000 F. Resp. Place de 
Nation met Toorts van de 
Revolutie en vlag (Ouaga
dougou), Place de la Femme 
(BoboDioulasso). 
9io' i3. Verlichting. 
30, 40 F. Resp. stormlamp, 
open dorpsvuur. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
22io'i3.21e Internationale 
Congres van Algemene 
Rekenkamers in Beijing. 
1.20,1.20 y. Beeldmerk met 
handen en ingang van Ver
boden Stad, beeldmerk met 
Chinese Muur. 
25io'i3. Hybride rijst. 
1.20,1.20 y. (samenhangend). 
Rijstkorrel en rijstveld, kom 
met rijst en rijstaar met 
wereldkaart. 

COLOMBIA 
3iio' i3. 60 jaar strijd tegen 
criminaliteit. 
$ 2.000. Beeldmerk. 

.COIOMBIA $2.000 

Lucha contra 
la criminaltdad 

6ii ' i3.100e geboor tedag 
Alfonso Lópex Michelsen 
(19132007)/ 
$ 2.500. Oudpresident. 

CURASAO 
279 ' i3. Toerisme. 
Tienmaal 175 c. (samenhan
gend). Don Dunkibrug, 
Spaanse Water, Blue Room
grot. Veeris Hill, Boca Tabla
natuurbrug, strand van 
Kanoa, Noordkant, Blow hole, 
Hatogrotten, zwemplaats 
aan kust. 

ECUADOR 
i 8' i3.100e geboor tedag 
Ricardo Descalzi (19121990). 
5 3.. Portret van schrijver, 
medicus en kunstcriticus. 

EGYPTE 
2012. Frankeerzegels. 
Et 3., 4.. Farao's resp. 
Ramses II, Amenophis IV 
Echnaton. 
244'i3. Afrikaans voetbal
kampioen onder 20 jaar in 
Algiers. 
Et 3.. Trofee, vlaggendra
ger, beeldmerk, mascotte, 
landkaart. 
25"4"' '3 Teruggave Sinaï
woestijn 31 jaar geleden. 
Viermaal Et 2. (samenhan
gend). Doorlopend beeld 
met landkaart en Kruisvaar
dersbrug, Nijl bij Assoean 
met Aga Khanmausoleum, 
oase, duikers. 

FILIPPIJNEN 
i2ii'f3. Driewielers. 
Viermaal 10. P. Driewielers 
uit Cabadbaran, Puerto Prin
cesa, Ozamiz City, Bukidnon. 
Ook velletje met de zegels. 

GABON 
67'i3.100 jaar Albert 
Schweitzerhospitaal in 
Lambaréné. 
250, 500, 3.000, 3.000, 
5.000, 5.000 F. Portret Albert 
Schweitzer (18751965), land
kaart. Op zegels van 3 0 0 0 en 
5.000 F. portret gedrukt met 
resp. zilveren goud. 

GUINEE 
' 5"8 ' i3 . WWF*, vechtarend. 
Viermaal 15.000 F (samen
hangend); blok 40 .000 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Polemaetus bellicosus. 
Ook velletje met de vier 
zegels. Zegels en blok ook 
ongetand. Alle zegels met 
pandabeeldmerk. 

GUINEEBISSAU 
253''3 WWF*, campbell
meerkat. 
Viermaal 900 F (samen
hangend); blok 3.000 F. 
Verschillende afbeeldingen 
van Cercopithecus camp
belli. Ook velletje met de vier 
zegels. Zegels en blok ook 
ongetand. Alle zegels met 
pandabeeldmerk. 

HONGKONG 
i  io' i3. Groetzegels. 
Local Mail, Air Mail Postage. 
Resp. man met bloemen, 
man met boom en fruit in 
hartvorm. 

i9rr'r3. Innovatie en tech
nologie. 
$ 1.70, 2.20, 2.90,3.10,3.70, 
5.. Resp. Groene technolo
gie, informatie en commu
nicatietechnologie, Chinese 
medicijnen, biotechnologie, 
nanoen geavanceerde 
materialen, radiofrequentie 
identificatie. Ook velletje met 
dezegels . 

INDIA 
5ii'i3. Jongens Hogeschool 
150 jaar. 
5. R. Gebouw in Allahabad. 

1 
BOT« HIQM SCHOOL AtLAHASAD ' 

7ii'i3. Onderwijsinstelling 
Bharatiya Vidya Bhavan. 
5. R. Portret oprichter Dr. 
K.M. Munshi, gebouw. 
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8-ii-'i3. Academie van Kin
dergeneeskunde 100 jaar. 
5.- R. Baby, stethoscoop, 
beeldmerk. 
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i i-ii- ' i3. Centraal Onderzoek 
Bureau 100 jaar. 
5.- R. Beeldmerk. 
i3-ii'-i3. Times of India 175 
jaar. 
5.- R. Man met krant. 
i4-ii-'i3.200e testmatch 
Sachin Tendulkar (1973). 
20.-, 20.- R. Cricketspeler. 
Ook velletje met de zegels. 
i4-ii-'i3. Kinderdag, kinder
tekening. 
5.- R. Meisje op schommel, 
jongen met hengel, vlinders. 

INDONESIË 
26-8-'i3. Postdienst. 
2.500,3.000,3.500,4.000, 
4.500,5.000 Rp. Resp. Ver
schillende afbeeldingen van 
postale diensten met motor, 
bestelauto, betalen aan de 
kas, mobiele telefoon, satel
liet, vrachtwagen, brievenbus. 
i7-9-'r3. Diplomatieke 
betrekkingen met Zuid-Korea 
40 jaar. Gezamenlijke uitgifte 
met Zuid-Korea. 
7.500,7.500 Rp. (samenhan
gend). Volksspelen: leeuwen-
spel Bukcheong (Zuid-Korea), 
Bantengan (Indonesië). 
25-9-'i3. Nationale postzegel
tentoonstelling in Bandoeng. 
Blok 10.000 Rp. Trein op brug. 

5-io-'i3. Garuda Contingent, 
militairen voor VN-vredes-
macht. 
Viermaal 2.500 Rp. (samen
hangend). Militair en jongen 
met helm, gevechtswagen, 
schepen, militair met ver
rekijker en VN-vlag. 

IRAN 
2i-io-'i3. Vissen in de Kaspi
sche Zee. 
Velletje met 3.000,3.600, 
3.900, 4.600 Ris. Resp. 
Cyprinus carpio, Rutilus frisi 
kutum, Stizostedion lucio-
perca, Saimo trutta caspius. 
Op rand Acipenser persicus. 

IVOORKUST 
2-3-''3- 30 jaar diplomatieke 
betrekkingen met China. 
50,100,250,350 F. Resp. 
Chinese Muur met basiliek 
in Yamoussoukro en Tempel 
van de hemel in Beijing, 
pandaberen en olifanten, 
tweemaal zelfde afbeeldin
gen. Alle zegels met vlaggen. 

i-8-'i3. Bezienswaardighe
den. 
100,400, 825 F. Resp. moskee 
in Kong, voormalig gouver
neurspaleis in Bingerville, 
brug over Bandama-rivier bij 
Tiassalé. 

JAPAN 
9-io-'i3. Internationale Cor
respondentie Week. 
70. 90, no, 130 yen. Hout
sneden van landschappen 
gemaakt door Utagawa 
Hiroshige (1797-1858) resp. 
ShirasuKa, Odawara, Hama-
matsu, Ishiyakushi. 
i i-io-'i3. Treinstations en 
treinen, I. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Station Tokyo Marunouchi, 
negenmaal treinstellen van 
verschillende maatschap
pijen. 
i5-io-'i3. Wet Lokale autono
mie Shizuoka 60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Mount Fuji, met koolzaad
veld, bij ondergaande zon, 
herfstkleuren bij Fuji, gezien 
vanaf de kust. 
23-io-'i3. Werelderfgoed 
buiten japan. II. 
Vijfmaal 80 yen. Schildpad 
op Galapagoseilanden, Taj 
Mahal (India), San Marco-
plein in Venetië (Italië), 
Victoria Falls (Zambia/Zim
babwe), kathedraal en brug 
in Keulen (Duitsland). 
25-io-'i3. Traditioneel 
handwerk, II 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Vaas van Kichu-lakwerk, Edo 
Chirico glaswerk, Owari cloi
sonne pot met deksel, Kyoto 
gevlochten koord, Chibana 
Kaori doek, Nibutani vest 
van schors, Kishu bamboe 
roerstokjes, Mashiko schaal, 
Miyagi poppetjes, Takaoka 
koperen pot. 
i-ii-'i3. Nieuwjaar, loter
ijzegels. 
50,80, 50*3, 80+3 yen. Resp. 
paardenkop, man op paard, 
paard, man op paard. 

i-ii-'i3. Dierenriem, paard. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Verschillende gekalligra
feerde karaktertekens voor 
paard. 
7-ii-'i3. Wintergroeten. 
Vijfmaal 50 yen; velletje 
met tienmaal 80 yen. Resp. 
Vijfmaal verschillende 
sneeuwpoppen; vijfmaal 
juwelen in vorm van sneeuw
kristal (saffier, smaragd, 
aquamarijn, peridotsteen, 
robijn), tweemaal drinkgla
zen, tweemaal kaarsen. Kaars 
en rendier. 
i5-ii-'i3. Wet Lokale autono
mie Yamanashi 60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Druiven met berg Fuji, bo
men in de herfst, Shosenkyo-
kloof, waterval in Nishizawa-
vallei, tempel Minobu-san 
Kuonji, kersenbloesem. 
Monkey Bridge. 
i9-ii-'i3. Bergen, III. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Iwaki,bergen gletsjer in 
Toyoma, Hiru, Gozaisho, 
Oyama, Myoko, Aobayama; 
Kai-Komagatake, Odai-ga-
hara, Tian Shan. 
25-ii-'i3. Brandweer 120 jaar. 
80, 80 yen (samenhangend). 
Kabuki-toneelspelers. 
3-i2-'i3. Bloemen van het 
seizoen, VIII. 
Vijfmaal 50 yen (samen
hangend); vijfmaal 80 yen 
(samenhangend). Resp. 
Chimonantus, sneeuwklokje, 
camellia, narcis, aster; vijf
maal andere afbeeldingen 
van dezelfde bloemen. 
4-i2-'i3. Sterrenbeelden, IV. 
Velletje met tienmaal 80 yen. 
Ram, stier, tweeling, jager, 
voerman, grote hond, kleine 
hond, haas, eenhoorn, ster
renbeeld. 
i2-i2-'f3.50 jaar diplomatie
ke betrekkingen met Kenia. 
Vijfmaal 80 yen (samenhan
gend). Afrikaanse wilde die
ren: Giraffa camelopardalis, 
Acinonyx jubatus, Loxodon-
ta, Equus, Panthera leo. 
i3-i2-'i3. Wet Lokale autono
mie Kagoshima 60 jaar. 
Velletje met vijfmaal 80 yen. 
Rododendronbloemen en 
cederboom, Sakurajima-vul-
kaan, Kaimondake-berg, zee, 
Kirishima-berg en bloemen, 
monnikskraanvogels (Grus 
monacha). 

KAZACHSTAN 
28-8-'i3. Internationale Dag 
tegen Kernproeven, 
velletje met tweemaal 1501. 
President Nazarbayev, 
Nazarbayev met presidenten 
Obama (Verenigde Staten) 
en Medvedev (Rusland). 
9-io-'i3. 20 jaar postdienst. 
Blok 2001. Beeldmerk, vlieg
tuig, trein, bestelauto. 

KIRGIZIË 
t7-8-'i3. Communicatie. 
36.-1. Vliegtuig, trein, anten
ne, brief, computerscherm. 

i3-9-')3.13e bijeenkomst 
staatshoofden Shanghai 
Cooperation Organisation in 
Bishkek. 
Velletje met 12.-, 17.-, 20.-, 
23-. 30.-, 35.-1. (ook on-
getand). Staatswapens van 
resp. Kazachstan, Kirgizië, 
China, Rusland, Tadzjikistan, 
Oezbekistan. 
i-io-'i3.70e geboortedag 
Nasirdin Isanov (1943-1991). 
17.-1. (ook ongetand). Portret 
oud-premier. 

KOREA-ZUID 
ii-it-'i3. Frankeerzegels. 
Negenmaal 300,390, 
1.930 w. Resp. Sungnye-
mun-poort (Seoul), Suwon 
Hwaseong-fort (Suwon), 
Haeundae Dongbaek-eiland, 
Dodamsambong-toppen, 
Hongdo-eiland, Cheom-
seongdae-observatorium 
(Gyeongju), Gwanghallu-
paviljoen (Namwon), 
Gyeongpodae-paviljoen 
(Gangneung), Baengnok-
dam-meer, schelp (Charonia 
sauliae), kan met kieifiguren. 

LIBANON 
ii-n-'i3.15 jaar postdienst. 
U 3.000. Boom, envelop. 

MACAU 
i-ii-'i3. Kalligrafie en schil
derijen. 
Velletje met zesmaal 2.- ptcs.; 
blok 12.- ptcs. Resp. 'Yu Un' 
van Leong Chong Hin, Guan 
Wanli,SituQi,ChuiTakKeien 
Lin j in, 'Literaire ontmoeting 
in huis van Goi Meng' van Gu 
Danming, 'Zegeningen van 
de herfst' van Huang Yunyu, 
Guan Wanli, U Kuan Wai, Zhou 
Paiyun, Zhao Wenfeng, Tam 
Van Hang, Chan Chi Vai, Chui 
Tak Kei en Lin j in, 'Herfst' van 
Situ Qi, Chui Tak Kei en Huang 
Haoming, 'Aankondiging van 
de lente van Chui Tak Kei, 
'Heldhaftige Kapok' van Chui 
Tak Kei; 'Spreeuwen en rode 
bladeren' van Deng Fen, Situ 
Qi en Liniin. 
8-ii-'i3.60e Grote Prijs van 
Macau. 
Velletje met zesmaal 2.- ptcs.; 
blok 12.- ptcs. (ovaal zegel). 
Gebouwen en tribune met 
resp. auto's in 1954,1963,1983, 
1993, 2003, motor in 1973; 
racewagens en gebouwen. 

23-ii-'i3. Handelsovereen
komst met Europese Unie 
20 jaar. 
1.50, 5.- ptcs. Beeldmerk en 
vlaggen. 

MALDIVEN 
25-9-'i3. WWF*, witborstwa-
terhoen. 
Viermaal 22.- Rf. (samen
hangend); blok 70.- Rf. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amaurornis phoeni-
curus. Ook velletje met de 
vier zegels. Alle zegels met 
pandabeeldmerk. 

MALEISIË 
28-io-'i3. Vruchten, IV. 
60,80 sen, RM 1.20. Resp. 
passiefruit (Passiflora edulis' 
zoetzak (Annona squamosa) 
namnam (Cynometra cau-
liflora). 

23-n-'i3. RHB-bank 100 jaar. 
Viermaal 60 sen (ruitvor
mig). Eerste vestiging op 
Old Market Square, opening 
Kwong Yik Bank, eerste geld
automaat, hoofdkantoor. 

MAROKKO 
i-io-'i3. Congres van Lokale 
en Regionale Overheden in 
Rabat. 
8.40,8.40 Dh. Stadsge
zicht Rabat, Hassan-toren 
en mausoleum van koning 
Mohammed V. 

MARSHALLEILANDEN 
i9-ii-'i3. Gettysburg Addres; 
150 jaar geleden. 
Velletje met vijfmaal $ 0.46. 
Abraham Lincoln (1809-1865) 
Ulyssus S. Grant (1822-1885), 
lefferson Davis (1808-1889), 
Robert E. Lee (1807-1870), 
Slag bij Gettysburg met sol
daten en geweren. Vlaggen 
op alle zegels. 



l8-ii-'i3- Eerste Thanksgi-
ling Day 150 jaar geleden. 
llok$2.-.Mandmet 
|roenten en fruit, glas-in-
jodraam. 

^AURITIUS 
o-8-'i3. Fauna en flora. 
.-, 10.-, )8.- Rs. Resp. paim-
oom (Hyophorbe amari-
aulis), orchidee (Oeoniella 
olystachys), vogel (Phedina 
orbonica). 

AEXICO 
8-io-'i3. Ministerie van 
(ezondheid70jaar. 
7.-. Handen, vrouw. 
2-io-'i3. Tradities, Dag van 
Ie Doden. 
15.-. Doodshoofden, graf-
erk, mensen met maskers. 
3-io-'i3. Brasserie Gran Café 
Ie Parroquia in Veracruz 205 
aar. 
7.-. Koffiebonen, koffiema-
hines, lantaarn. 

4-io-'i3.20 jaardiplo-
natieke betrekkingen met 
.uid-Afrika. 
115.- Portret Nelson Mandela 
1918). 
i-)i-'i3. Nationaal Instituut 
'lattelandsontwikkeling 40 
aar. 
7.-. Plantenkweek, teler, 

jesproeien, landkaart. 
l-ii-'i3. Federale Hof van 
arbitrage 50 jaar. 
17.-. Beeldmerk met vogel. 
2-ii-'i3. Dag van de Post-
)ode. 
7.-. Landkaart, postbode 

)p fiets, bestelwagens, hand 
net scanner. 

MOZAMBIQUE 
25-3-'<3- Temmincks schub-
dier. 
16.-, 16.-, 92.-, 92.-MT (sa
menhangend); blok 175.- mt. 
Verschillende afbeeldingen 
van Smutsia temminckii. Alle 
zegels met pandabeeldmerk. 

MYANMAR 
2-9-'i3. Zuidoost Aziatische 
Spelen. 
Viermaal too k. (samen
hangend); viermaal 500 k. 
Resp. zegels en beeldmerk, 
mascotte (uil) met fakkel, 
twee mascottes, mascottes 
als sporters: volleybal, voet
bal, boogschieten, kajakken; 
viermaal voorgaande afbeel
dingen. Ook velletje met de 
acht zegels. 

NEPAL 
i8-i-'i3. Ramkantjha. 
10.-R. Portret politicus. 
i8-3-'i3. Wereld Bank Groep 
50 jaar. 
10.- R. Brug, vlaggen, beeld
merk. 
io-6-'i3. Bezienswaardig
heden. 
Viermaal 10.- R. Boom en 
beeldjes in Salhes Garden, 
ommuurde stad en bergen 
bij Lomanthang Durbar, meer 
en bergen bij Salpa Pokhari, 
festivaTparade in Sahashra 
Dhara. 

io-6-'i3. Melwa Dexi Gurung. 
10.- R. Zanger en grammo
foonplaat. 
9-io-'i3. Bijzondere perso
nen. 
Zesmaal 10.- R. Sociaal 
werker Harihar Gautam, Ad
vocaat Basudev Dhungana, 
politicus Bhim Bahadur Ta-
mang, schrijver Gopal Pande, 
beeldhouwer Moti Kaji 
Shakya, politicus Ramraja 
Prasad Singh. 
9-io-'i3. Nepalese Rode Kruis 
50 jaar. 
50.- R. Rode kruisvlag, 
mensen. 

NIEUW-CALEDONIË 
7-ii-'i3. Bijenen honing. 
110,110 F. (samenhangend). 
Imker met bijenkasten en 
potten honing met hibiscus-
ijloem, bijen en bloemen. 

7-ii-'i3. Kerst. 
110 F. Kerstman, vogel, vis, 
schelp, palmboom, bloem, 
kindertekening. 

7-ii-'i3. Landschappen en 
fauna. 
85,110,190,250 F. Resp. 
vliegende hond, strand bij 
Billet, klippen bij Guerier, zee 
en kust van Bota Mère. 

NIGER 
8-3-'r3. Mahamadou Issou-
fou(l958). 
500 F. Portret president, 
vlag. 

NIUE 
20-ii-'i3. Kerst. 
30 c, $ 1.40,2.-, 4.-. Resp. vo
gel, engel, ster, kerstklokken. 
Ook velletje met de zegels. 

OMAN 
i7-io-'i3. Vrouwen Dag. 
100,100 b. Embleem met 
vrouwenhoofd, hoofden en 
embleem 
i8-io-'i3. Verkeersveiligheid. 
50 b. Driehoeksbord, hand. 

PAKISTAN 
8-ii-'i3. Ion Elia (1931-2002). 
8.- R. Portret schrijver. 

PALESTDNSE AUTHORITEIT 
30-io-'i3. Erkenning door 
Unesco*. 
100.200, 420 f.; blok 1.000 f 
Resp. driemaal beeldmerk 
Unesco; vlag en beeldmerk. 
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PITCAIRNEILANDEN 
22-ii-'i3.50e sterfdag lohn F. 
Kennedy (1917-1963). 
51.-, 1.80,2.10,3.-. Verschil
lende krantenkoppen met 
oud-president Verenigde 
Staten. 

POLYNESIE 
6-ii-'i3. Oude aandelen. 
250,300 F. Resp. Compagnie 
Francais d'Océanie, Compag
nie Franfaise de Tahiti. 

i2-i2-'i3. Klassieke auto's. 
75,100 F. T-Ford (1915), Cit
roen Traction Avant (1950). 

SINGAPORE 
i6-io-'i3. Frankeerzegels, 
verdwenen beroepen. 
2nd, ist, 5, 20,30, 45,50, 55, 
65, 80 c. Resp. maker van 
kralen slippers, melkman, 
notenverkoper, lantaarn
maker, songkok-maker, 
goudsmid, schoenmaker, 
messenslijper, ijsverkoper, 
papegaaien astroloog. 
8-ii-'i3. Mode. Gezamenlijke 
uitgifte met Frankrijk, 
ist Local, 65 c. $ 1.10,2.-. Fran
se mannequins, paspoppen 
in Franse kleuren, Singapore
se mannequins en orchidee, 
paspoppen met traditionele 
kleaing uit Singapore. Ook 
velletje met de zegels. 

ST. MAARTEN 
4-9-'i3. Zeilschepen. 
125, 200, 275,325,350,350 c. 
(samenhangend). Resp. 'Sa
vannah' (1819), stoomtrawler 
(1877), 'Alice M.Colburn' 
(1896), 'Muirneag' ((1903), 
'Lord Nelson' (1985), 'Young 
Endeavour' (1987). 

ST. MAARTEN 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
7-ii-'i3. Baai bij Ravernel. 
€2.50, 2.50 (met tussenveld, 
samenhangend). Baai met 
karren en paarden 
20-n-'i3. Louisbourg, 300 
jaar Frans. 
€ 0.90. Ondertekening Vrede 
van Utrecht, stichting naven 
van Louisbourg 
4-i2-'i3. Kerst. 
€0.63. Bloemen. 

SURINAME 
io-n-'i3. Afschaffing slavernij, 
start immigratie uit India, start 
immigratie uit China resp. 140, 
150,160 jaar geleden. 
SR$ 1.25,1.75. Resp. kapok
boom (Ceiba petandra), 
gedicht 'Wan Bon' van Robin 
Dobru' Raveles (1935-1983). 

: S U R I N A M E 

SYRIË 
8-3-'i3. Revolutie van 8 
maart 50 jaar geleden. 
125. Landkaart, beeldmerk, 
stuwdam. 
2i-3-'i3. Moederdag. 
£25. Moeder met kind. 
i7-4-'f3. Nationale Dag. 
120. Landkaart, militair met 
vlag. 
i-5-'i3. Dag van de Arbeid. 
125. Tandwiel met wereld
kaart, arbeider, fabrieken, 
hoogspanningsleidmgen. 

TAIWAN 
8-ii-'i3. Fietspaden. 
NT$ 5.-, 5.-, 10.-, 10.-. Fietsers 
op resp. Xindian River-fietspad 
in New Taipei City met brug, 
Ball Zuoan-fietspad in New 
Taipei City, Sankeng-fietspad 
in Taoyuan, fietspad langs kust 
in Hinchu met windmolens. 61 



NIEUWE 

i5ii'i3. Frankeerzegel. 
NT$50.. Draaken feniks. 
22ii'i3. Groetzegels, klas
sieke kunstvoorwerpen uit 
Nationaal Paleis Museum. 
Zesmaal NT$ 5. (samen
hangend), viermaal NT$ 12.
(samenhangend). Resp. 
kom met decoratie van 
berg en orchidee, waskom 
met vismotief, afvalpot met 
deksel en drakenmotief 
glazen kussen in vorm van 
figgend kind, bloemenvaas 
in visvorm, doos en deksel 
met bloemmotief, kool met 
insecten van jade, kom in 
lotusvorm, stuk varkensvlees 
van steen, Mao Gong Ding
kom. 
2i2'i3. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van het Paard. 
NT$3.50, l3.;blokNT$l2.
Paarden. 

THAILAND 
iiii'i3.150e geboortedag 
prins Narisara Nuvativongse 
(18631947). 
3. B. Portret, gebouw. 

62 

i5ii'i3. Nieuwjaar, natio
nale bloemen van Asean*
landen. 
Velletje met tienmaal 3. B. 
jasminum sambac (Filippij
nen), Phalaenopsis amabilis 
(Indonesië), Hibiscus rosa si
nensis (Maleisië), Vanda 'Miss 
Joachim' (Singapore), Cassia 
fistula (Thailand), Dillenia 
suffruticosa (Brunei), Ptero
carpus indicus (Myanmar), 
Mitrella mesnyi (Cambodja), 
Nelumbo nucifera (Vietnam). 

TOKELAU 
20ii ' i3. Kerst. 
45c . ,$ i ,40 ,2 .  , 3.. Resp. 
losef met Maria op ezel, 
Maria met Josef en Kind in 
kribbe met ezel, herders met 
lammetjes, de Drie Koningen. 
Ook velletje met de zegels. 

TONGA 
i5io'i3. Chinese muurschil
dering. 
Blok $8. . Draak. 
2ii'i3. Diplomatieke be
trekkingen met China 15 jaar. 
Twee velletje met elk twee
maal $ 3., Vaipuabrug, 
vliegtuig type MA60; Chinese 
Muur, megalithisch monu
ment op Tonga. 

Haamonga Tnirthon * 
of Tonga . 

TONGA NIUAFO'OU 
69'i3. Fran keerzegels, 
vlinders en bloemen. 
20, 30, 40,50,60, 80, 90 c, 
$1.10,1.20,10., 12.50,20.. 
Resp. Hypolimnas bolina en 
jasminum, Danaus plexippus 
en Hibiscus rosa sinensis, Ju

nonia villida en Sambucus ni
gra, Euploea core en Garcinia 
sessilis, Hypolimnas bolina 
en Baptisia australis, Danaus 
plexippus en Echinacea 
purpurea, junonia villida en 
Allamanda, Euploea core en 
Plumeria, Hypolimnas bolina 
en Gardenia taitensis, Hypo
limnas bolina en Plumeria, 
Danaus plexippus en Hibis
cus rosa sinensis, lunonia 
villida en Vanilla planifolia. 
Ook vel met dezegels . 

NlUAFO'oU 

TUNESIË 
78'i3. Verkeersveiligheid. 
1350 m. Landkaart, autogor
dels, verkeersborden, ver
keerslicht, vrouw met kind. 
209'i3. Vuurtorens. 
250, 6 0 0 , 7 0 0 , 1 . 0 0 0 M. 
Resp. l'TledeCani, l'Tlede 
Galite, Borj Khadija, Borj jlij. 
i8 io ' i3 . Liefde voor 
ouderen. 
250 m. Ouder echtpaar, man 
en vrouw met kinderen. 

TURKS EN 
CAICOSEILANDEN 
i27'i3. Chinees Nieuwjaar, 
laar van de Slang. 
% t.25,1.25 samenhangend, 
doorlopend beeld; blok 
S 3.50. Resp. staart, kop; 
slang. 

TUVALU 
2^7'i3. Vissen in de Pacific. 
Twee velletjes met elk vier
maal $ 1.25. Resp. Cirrhilabrus 
cyanopleura, Amphirion 
ocellaris, Balistoides conspi
cillum, Chelmon rostratus; 
Chaetodontoplus duboulayi, 
Centropyge loricula, Choe
rodon fasciata, Centropyge 
aurantonotus. 

247'i3. Dolfijnen en walvis
sen. 
Velletje met viermaal $ 1.25; 
blok $ 3.50. Resp. Globicep
hala macrorhynchus. Gram
pus griseus, Lagenorhynchus 
obliquidens, Lissodelphis 
borealis; Peponocephala 
electra. 
3o7'i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Bangkok. 
Velletje met viermaal $. 1.20; 
blok $3.50. Wat Pha Som 
Kaew, Wat Pho, Wat Phra 
Kaew, What Phra Singh; Wat 
Surat. 
7io'i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 60 jaar 
geleden. 
Velletje met viermaal $ 1.20; 
blok $ 3.50. Verschillende 
afbeeldingen van Britse 
vorstin. 
7io'i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
Velletje met viermaal $ 1.20; 
blok $ 3.50. Resp. hertog en 
hertogin van Cambridge met 
prins George van Cambridge, 
Catherine met baby, prins 
Charles en prinses Diana met 
prins William, Diana en prins 
William; hertog en hertogin 
van Cambridge met baby. 

URUGUAY 
29io' i3.65 jaar diplo
matieke betrekkingen met 
Israël. Gezamenlijke uitgifte 
met Israël. 
$ 45. Schilderij 'De aankon
diging van Sarah' van José 
Gurvisch (19271974) 
4ii'i3. Radio jeugdorkest. 
$ 15,15 (samenhangend). 
Hoorn, viool. 

3ORQUESTA JUVENIL 
^ SODRf 

7ii'i3. Mercosur*, internet. 
$ 45. jongen met computer. 
8ii't3. Exportproducten. 
$15,15.45. 45 (samenhan
gend). Resp. wijndruiven, 
koeienkarkassen, fles wijn en 
vaten, vleesgerecht. 

VERENIGDE STATEN 
6ii'i3. Gingerbread
huisjes. 
Viermaal Forever. Verschil
lende huisjes. 

i9ii'i3. loods feest Han
nukah. 
Forever. Kandelaar met 
kaarsen. 

i iit'i3. Militaire onder
scheiding Medal of Honour. 
Tweemaal Forever. Medailles 
van: Navy, Army. 

i9i i ' i3. Harry Potter. 
Vijf velletje met elk viermaal 
Forever (in boekje). Harry 
Potter, Ron Weasley en Harry 
Potter, Hermoine Granger, 
Harry met Ron en Hermoine; 
Hedwig de uil (Bubo scan
diaca), Fawkes de Feniks met 
Harry, Dobby de huiself, 
Buckbeak de hippogrief; 
Rubeus Hagrid, professor 
Minerva Mc Gonagall, hoofd
meester Albus Dumblemore, 
professor Severus Snape; 
Harry met Ron en Hermoine, 
Fred en George Weasley, 
Luna Lovegood, Giny Weas
ley; Lord Voldemort, Bellatrix 
Lestrange, Draco Malfoy, 
Harry met wapen in gevecht 
met Voldemort. 
26ii'i3. Kwanzaa. 
Forever. Hoofden, kaarsen, 
boek. 

ZIMBABWE 
263'i3. Uitroeien van 
extreme armoede. 
% 0.30,1. . Kindertekeningen 
resp. regenboog met zon en 
mensen en planten, kom en 
vijzel met stamper en maïs 
met gezicht. 

ZUIDAFRIKA 
209'i3. Symbolen van 
Afrikaanse cultuur. 
Velletje met tienmaal DL Fast
mail. Blombos gegraveerde 
okersteen uit Blombos, 
N'wana vruchtbaarheids
symbool, Amasumpa hoofd
steun, Ukhamba ceremonieel 
biervat, Nassarius kraus
sianus schelpen uit Blombos, 
gegravering in steen met 
stermotief, gegraveerde 
neushoorn, Phalaphala 
hoorn, Ngwenya schaal met 
krokodil, Litshobamhiope 
rituele vliegenmepper. 

9io' i3. Dienstverlening van 
postdienst. 
Velletje met vijfmaal 
Standard Postage (ronde 
zegels). Email: computer
scherm met bericht U heeft 
uw mail', bankdiensten: 
geldautomaat, toename 
adressen: huisnummer, 
reductie CO2 voetafdruk: 
boom, postbeambte bij 
postbussen. 
25io' i3.20 jaar handelsre
latie met Mexico. 
Blok B4. Symbolische weer
gave. 

ZUIDGEORGIE EN 
ZUIDELIJKE 
SANDWICHEILANDEN 
i5i2'i3. Faunaherstel, rat
ten en muizenverdelging. 
5.30. 65,75 p., t l .  , 1.20. 
Resp. onderzoeksvaartuig 
HMS 'Shackleton', helikop
ters Bolkov BO105, laden 
helikopter, rat eet vergif
tigd voedsel, eenden (Anas 
georgica georgica), Zuid
Georgische pieper (Anthus 
antarcticus). 
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ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
6ii'i3. Reders van Kergu

elen. 
Blok€i. . Aandeel van 
Société des Pecheries de 
Kerguelen, walvis. 

ZUIDPOOLGEBIED 
NIEUWZEELAND 
(ROSS DEPENDENCY) 
20ii ' i3. Fauna. 
70 c., $1.40,1.90,2.40, 
2.90. Resp. Antarctische 
krill (Eupnausia superba), 
eeuwstormvogel (Pagodrom. 
nivea), adéliepinguïn (Py
goscelis adeliae), krabben
rob (Lobodon carcinophaga) 
blauwe vinvis (Balaenoptera 
musculus). Ook velletje met 
de zegels. 

Gebruikte afkortingen: 
Ascat Associa

tion Internatio
nale d'Editeurs 
de catalogues 
de timbreposte 
et publications 
philatéliques 

Asean Association of 
SouthEast Asian 
Nations 

Mercosur Gemeenschappe
lijke Economische 
Markt voor Zuid
Amerika 

Unesco United Nations 
Educational 
Scientific and Cul 
tural Organizatioi 

WHO World Health 
Organization 

WWF World Wildlife 
Fund 

Chinees Nieuwjaar: jaar 
van het Paard 3ii'i4 t/m 
i82'i5. 



en begnrip 
ie Duitse stad Sindelfingen (onder de rook van 
tuttgart) is zeker niet naast de deur gelegen, 
nders dan met die andere grote beurs in 
)uitsland Essen is 'even Sindelfingen doen'
r niet bij. Met zo'n 600 km van Utrecht is het 
ndoenlijk om op één dag heen en weer te 
(aan en ook nog te postzegelen. (1) 

>e moeite waard 
>e 'die hards' weten echter al jaren dat het de 
noeite waard is om een reisje naar het zuiden 
n te plannen. Het is een el dorado van hande
aren uit vele landen, waaronder ook enkele 
Jederlandse. (2) Het aanbod is overweldigend 
n In vergelijking met andere beurzen 'in de 
)uurt' is het aanbod aan poststukken handela
en en postadministraties groot. 

RENE HILLESUM 

Een van de manieren om nieuwe 
postzegels of poststulcicen voor de 

verzameling te vinden is de gang naar 

een beurs. Al 31 jaar is eind oktober 
Sindelfingen ^the place to be\ 

'entoonstelling 
let is echter niet uitsluitend een handelsbeurs, 
naar er is ook een tentoonstelling aan verbon
len. Naast de reguliere tentoonstelling is er 
)ok ieder jaar een thema aan de Messe verbon
len, een BriefmarkenSalon. Afgelopen keer 
/as het thema Zwitserland. (3) 

Leerzaam 
Het is ook zeer leerzame beurs. Er zijn altijd vele 
interessante lezingen bij te wonen, waaronder 
overpostgeschiedenisen literatuur. 
Vele studiegroepen presenteren zich ieder jaar 
met niet zelden nieuw uitgegeven boekwer
ken. (4) 

Huiskamer 
Het is ook altijd een plaats waar 'men' elkaar 
ontmoet. Een echte huiskamer voor de filatelie. 
Gelijkgestemden uit vele landen maken hier af
spraken om elkaar te ontmoeten en informatie 

uit te wisselen. Het aantal Nederlanders is altijd 
zeer aanzienlijk. Voor velen een jaarlijks uitje 
naar ZuidDuitsland. 

Jeugd 
Ook de jeugd wordt hier niet vergeten. Een 
behoorlijk aantal jongeren komt men er tegen, 
en ja, ook de postzegelberg is er. Maar men 
heeft er toch wel iets op gevonden om het 
geen zoekberg te laten zijn voor de 'rijpere 
verzamelaar'! (5) 

\ 
AMAZ(M6 FILAFAIR.. . 2 0 ( 4 
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kwam daar in 1998 met het 
op Goede Vrijdag van dat 
jaar gesloten akkoord een 
eind aan. 

IERLAND, EEN VERRASSEND EILAND 

Traditiegetrouw vindt in 
januari de Vakantiebeurs 
plaats. Vele Nederlanders 
bezoeken die beurs om 
inspiratie op te doen voor 
een tussendoortje of een 
langer verblijf in het bui
tenland in de zomer. Een 
van de aardige plaatsen 
in Europa om een vakantie 
door te brengen is Ierland. 
Ik kom er graag van
wege het natuurschoon, 
de vriendelijke mensen, 
de gezellige pubs en het 
zangerige Engels dat er 
gesproken wordt. 

Gedeeld land 
Hoewel er nu eigenlijk 
nog twee lerlanden zijn, 
maakt de Ierse regering 
dat onderscheid in vele 
opzichten niet (1). 80% van 
het eiland behoort tot de 
Republiek Ierland, terwijl 
de overige 20%, Noord
lerland, nog steeds deel 
uitmaakt van het Verenigd 
Koninkrijk. De leren uit 
Noordlerland kunnen, als 
ze dat willen, aanspraak 

maken op allerlei voorzie
ningen die gelden voor de 
leren uit de republiek, zoals 
een paspoort en bepaalde 
uitkeringen. Tegenwoor
dig is het ook mogelijk 
om zonder problemen de 
grens over te gaan tussen 
het zuiden en het noorden 
en de voormalige Tourist 
Boards voor Noordlerland 
en de republiek werken 
onder een naam samen om 
het gehele eiland onder de 
aandacht te brengen (z). 

Verzet 
De Republiek Ierland 
kwam niet zonder slag of 
stoot tot stand, nadat in 
de eeuwen daarvoor de 
Engelsen steeds meer delen 
van Ierland gekoloniseerd 
hadden. In 1542 benoemde 
Hendrik de Achtste zichzelf 
tot koning van Ierland (3), 
maar pas in de jaren daar
na werd het hele eiland 
door de Engelsen ingeno
men. De overwegend ka
tholieke leren werden door 
de protestantse Engelsen 

• ■ • i t i i i ^ p ^ r a w ^ i i i i i i i i 

niet als gelijkwaardigen 
behandeld. Onze koning
stadhouder Willem III 
speelde nog een rol bij het 
vergroten van de tegen
stellingen tussen de katho
lieken en de protestanten 
(4). Bij de Slag om de Boyne 
werd onder zijn leiding 
zijn katholieke voorganger 
James II verslagen, iets wat 
de protestanten in Noord
lerland tot op de dag van 
vandaag vieren met zoge
heten Oranjemarsen (5). In 
1801 werden het koninkrijk 
Ierland en Engeland, sa
mengevoegd met Wales en 
Schotland tot het Verenigd 
Koninkrijk. Veel katholieke 
leren konden echter niet 
leven met de gedachte 
dat ze overheerst werden 
door protestantse Engelsen 
en verlangden naar een 
eigen onafhankelijke staat 
(6). In 1916 brak er met 
Pasen een opstand uit, die 
met veel geweld door de 
Engelsen onderdrukt werd. 
Het hoofdkwartier van de 
opstandelingen bevond 
zich in het hoofdpostkan
toor in Dublin. Door de 

beschietingen werd het 
gebouw zo zwaar bescha
digd dat uiteindelijk alleen 
de gevel nog overbleef 
(7,8). Het werd later weer 
opgebouwd en huisvest nu 
een kleine tentoonstelling 
ter herinnering aan de op
stand. In de voorgevel van 
het gebouw, dat nog steeds 
dienst doet als hoofdpost
kantoor, zijn de kogelgaten 
nog te zien. In 1922 kreeg 
het zuiden van Ierland een 
grote mate van zelfstan
digheid als de Vrijstaat 
Ierland (9), het noordelijke 
deel, waar de protestanten 
in de meerderheid waren, 
bleef onder Engels gezag. 
Er volgden jaren van 
conflicten en onderhande
lingen tot in 1937 Eamon de 
Valera premier werd (10) en 
Ierland onafhankelijk ver
klaarde, maar de republiek 
werd pas in 1949 uitgeroe
pen. Vanaf de jaren zeven
tig was Noordlerland het 
strijdtoneel van extreme 
katholieke en protestanten, 
die elkaar met geweld te 
lijf gingen. Pas na ruim 
twintig jaar bloedige strijd 

Crisis 
Dankzij steun van de 
Europese Unie (11) kon de 
levenstandaard van de 
leren in de laatste decenni 
van de 20e eeuw enorm 
verbeterd worden. Door 
gunstige belastingtariever 
voor bedrijven en lage 
lonen werd Ierland een 
aantrekkelijke plek om een 
bedrijf te vestigen. Het 
zorgde ervoor dat het het 
land voor de wind ging. 
Al snel werd er gesproken 
van de Keltische Tijger (12) 
een economisch wonder, 
de economische groei leek 
geen grens te kennen. Het 
was helaas allemaal te 
mooi om waar te zijn en 
inmiddels staan de leren 
weer met beide benen op 
de grond. Na forse bezuini
gingen en met steun uit he 
Europese noodfonds (13) 
krabbelt de gevallen tijger 
weer uit het dal. 

Emigranten 
Ierland is heel lang het 
armste land van de Euro
pese Unie geweest en ook 
in de geschiedenis heeft 
Ierland weinig welvaart ge 
kend. In de 19e eeuw werd 
Ierland geteisterd door 
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;n grote hongersnood die 
>.r\ miljoen leren het leven 
)stte(i^) In die tijd emi
reerden een miljoen leren 
aar de Verenigde Staten 
de hoop daar een beter 

estaan op te bouwen De 
irustige politieke situ-
le en de grote armoede 
)rgden ervoor dat velen 
t ver in de 20e eeuw hun 
ïboorteland verlieten 
! verlieten hunmoeder-
nd via Queenstown, het 
uidige Cobh (15), om nooit 
leer terug te keren De 
ngelukkigen aan boord 
an de Titanic zouden zelfs 
et beloofde land met be-
ïiken (16) Toen vijftig jaar 
eleden president Kennedy 
oor een staatsbezoek naar 
riand ging (17), werd dat 
oor de enthousiaste leren 
ezien als de terugkeer 
an een verloren zoon, 
ok zijn voorouders waren 
nmers leren geweest die 
et land hadden verlaten 
aar schatting wonen er 
u verspreid over de hele 

wereld een miljoen mensen 
die in Ierland werden 
geboren, terwijl erzo'n 70 
miljoen mensen een Ierse 
achtergrond hebben (18) 
Vorig jaar werden er tal 
van activiteiten op kunst, 
cultuur, sport en culinair 
gebied georganiseerd om 
deze mensen Ierland te 
laten bezoeken (19) Het 
jaar werd afgesloten met 
een brunch en een groot 
concert m de Ierse hoofd
stad Dublin 

President 
Dublin IS de plaats waar 
de Ierse regering zetelt en 
waar het parlement, de 
DatI, vergadert (20) De 
Ierse president woont en 
werkt er, maar is buiten 
Ierland vaak met bekend 
Uitzonderingen daarop 
vormen de eerste presi
dent van de Republiek Ier
land, de eerder genoemde 
De Valera, en Mary 
Robinson (21), bij wie het 
bijvoeglijk naamwoord 

'eerste' automatisch naar 
bovenkomt Zo was zij de 
eerste vrouw die presi
dent werd van Ierland, 
de eerste president die 
met behoorde tot Fianna 
Fail, de partij die tot dan 
toe presidenten had 
geleverd, en zij was de 
eerste Ierse president die 
een staatsbezoek bracht 
aan Groot-Brittannie Als 
senator had ze de rechten 
van vrouwen verdedigd, 
wat m het conservatief 
katholieke Ierland met 
altijd goed viel Robinson 
was president van 1990 
tot 1997 toen ze aftrad om 
Hoge Commissaris voor de 
Vluchtelingen te worden 
bij de Verenigde Naties 

Literatuur 
De Ierse hoofdstad was 
vorig jaar de 'UNESCO Stad 
van de Wereld Literatuur' 
en dat wekt nauwelijks ver
bazing (22) In de stad zijn 
maar liefst drie winnaars 
van de Nobelprijs voor Li 

teratuur geboren Bernard 
Shaw, WB Yeats en Samuel 
Becket (23-25) Het is ver
der de woonplaats geweest 
van een illuster gezelschap 
onder wie Jonathan Swift, 
Oscar Wilde en James Joyce 
(26) Daarnaast wordt in 
het museum van de univer
siteit het beroemde Book 
of Keils bewaard (27), een 
schitterend geïllustreerd 
meesterwerk dat rond 
800 door monniken werd 
geschreven en dat de vier 
evangeliën van het Nieuwe 
Testament bevat Denaam 
van het boek IS afgeleid 
vande Abdij van Kei Is 

Verrassend land 
Naast Dublin heeft Ierland 
nog een aantal steden die 
de moeite van het bezoe
ken waard zijn Cork in het 
zuiden (28), Galway in het 
westen en Belfast in Noord-
lerland Een rondreis door 
Ierland zal telkens weer 
verrassingen opleveren 
De natuur IS er rijk en 

gevarieerd van de bergen 
in Wicklow Mountains (29), 
de meren m Killarny (30), 
de rotskust van Mohair 
(31), het kalkstenen land
schap m de Burren (32), de 
basaltzuilen van de Giant's 
Causeway (33) en het bij
zondere licht in Connamara 
(34), m de beide lerlanden 
vindt u het allemaal En dan 
heb ik nog met eens gehad 
over die heerlijke Ierse 
muziek en dat glas Guiness 
inde pub Maar hoe zit 
dat dan met het weer' ja, 
dat IS eigenlijk het enige 
minpuntje Warme zomers 
en strakblauwe luchten 
komen m Ierland ook voor, 
toevallig was dat in 2013 
het geval, maar vaak is 
het in de zomer wat koeler 
en valt er ook regelmatig 
regen Dat is allemaal waar, 
maardaar kun jejeop 
kleden en je krijgt er zoveel 
moois voor terug 
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AANGEBODEN 

www.motiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
lansen. Tel. 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Tel. 046-4512751. 
E-mail robert-wiktor@home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Tel. 0229-261611. 
www.stamps-dns.com 

www.aephilatelie.nl en 
www.postzegel-veiling.nl voor 
al uw postzegels van vele landen. 
Voor meer informatie: A.M. Eijge-
laar. Tel. 010-5222914. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, DDR, 
Zwitserland, Oostenrijk, Indonesië 
20-25%. R- Dorman, Fonteinkruid 
37,7772 ML Hardenberg. 
Tel. 0523-272182. 

www.postzegelparadijs.nl Losse 
zegels, series, collecties, PWS, etc. 
N. Engelhart. Tel. 06-15641312. 

Nederland, Europa, Overzee, 
Motief www.tenkatephilatelie.nl 
E-mail info(a)tenkatephilatelie.nl 
Tel. 06-46644808 of 026-4722176. 

Mist u nog iets in uw ver
zameling? In onze winkel een 
ongekend groot aantal series en 
blokken van diverse landen en 
motieven www.wereldzegels.eu 
M.v.Dal. Tel. 0492-522224. 

Indonesië na 1949 is mijn speci
aliteit, pfr. + gst. mooie voorraad 
abonnementen op maat en manco 
lijsten verzorg ik ook. M. Snoek. 
E-mail: mennosnoek(Shetnet.nl 
Tel. 0228-318267 of 06-14511744. 

www.philatelie-amsterdam.nl 
Motief, wereld en partijen. 
K.A. Erkelens. Tel. 020-6838643. 

Gebruikte albums voor 40% 
van de nieuwprijs! Mooie kwa
liteit Davo, Lindner, Leuchtturm, 
Safe www.tenkatephilatelie.nl 
Tel. 026-4722176 of 06-46644808. 
E-mail: infocBtenkatephilatelie.nl 

Gratis cursus postzegels- en 
munten verzamelen zie: 
www.filateliehpz.nl Helderse post-
zegelhandel. Tel. 0223-614066. 

www.maxpoststukken.nl Verkoop 
van Nederlandse poststukken 
en ansichtkaarten. M. Albers. 
Telefoon 06-20607085. 

Nieuw, www.voorsterphilatelie.nl 
Voor postzegels, albums en 
catalogi. A. Peters. 
E-mail: info(5)voorsterphilatelie.nl 
Tel. 06-51548440 of 045-5245256. 

500 Verschillend Nederland 
5,- euro, 1000 St. 20,- euro, 1000 
Wereld met Ned. 5,- euro. D. Beek
man, Slijpkruikweg 5,6712 DH, Ede. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, 
DDR, Zwits., Oostenrijk, Liech
tenstein, Brasil en Indonesië 20 
- 25%. R. Dorman, Fonteinkruid 37, 
7772 ML, Hardenberg. 
Tel. 0523-272182. 
E-mail: hj.dorman@concepts.nl 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen 
postzegel- en muntenverza-
melingen van de gehele wereld. 
Contante betaling. D. van der 
Toorn. Tel. 070-3388427 of 06-
51118436. Bezoek aan huis. Geen 
object te groot. 

Dringend te koop gevraagd 
postzegel verzamel Ingen en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk. Bredenhof. Tel. 010-4826725. 

Frankeergeldig Nederland 
met of zonder gom, koopt. J.F.P. 
Peerenboom. Tel. 040-2619766 of 
06-53204122. 

Jaargangen Filatelie vóór 1948 
en NVPH catalogus 1942 & 1953. 
M. Pijnenburg. E-mail: 
bramarcdotcom@hotmail.com 

Aantekenstrookje "Amster
dam 1966 World Bridge Pair". 
M. Schepers, Althoeseltweg iA, 
B-3740 Bilzen, België. 

DIVERSEN 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
06-51140411,0181-774870 of 
www.filitalia.nl 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 0575-848859, 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 nieuwtjesdienst. Contributie 
20,-euro. Inl. P. Mulder. 
Tel. 020-6197689. 
E-mail 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. 020-6277894. E-mail: 
secretaris@cfv-marianne.nl 

Postzegel-, Ansichtkaarten
en Muntenbeurs zaterdag 1 
februari van 10.00 -14.30 uur in 
Rijngaarde, Dronensingel 1,2411 
EV Bodegraven, semihandelaren 
aanwezig en ruiltafels. Inl. D. 
Verwoerd. Telefoon 06-53260579 
of P.v.Vliet 06-13536015. Tevens 
materiaal inleveren voor Stich
ting Postzegelvriend. 

Vereniging USA & Canada 
Filatelie, jaarlijks 7 bijeenkomste 
en 7 veilingen. Een uitgebreide bi 
bliotheek en rondzendingen. Onz 
website: www.usca.nl ErikMuldei 
Jnfo@usca.nl Tel. 06-25240316. 

Rondzendvereniging Contact 
schept Kracht (CsK) biedt sinds 
1926 gerichte kwaliteitsrond-
zendingen per verzamelgebied. 
Contributie 9 euro per jaar. Tege
moetkoming in portokosten. Ook 
inzenders van kwalitatief goed 
materiaal van harte welkom. Pro 
visie 6% en voorschotten beschik
baar. Inzenden in CsK-boekjes; 
aankoopkosten boekjes worden 
bij afrekening vergoed. 
Zie www.csk.nu B.K. Okma. 
Tel. 0514-850744. 

Zaterdag 11 januari Postzegel 
Verzamelbeurs van 10.00 - 15.0c 
uur Christelijk College, Graaf 
Adolflaan 4, Zeist. Inl. G. ten Dam. 
Tel. 0547-363000. 

Nunspeet Zaterdag 3 mei 2014 
Grote Verzamelbeurs Sporthal 
de Brake, Oosteinderweg 19 van 
10.00 -16.00 uur. Inl. I. den Bes
ten. Tel. 0341-256163. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(j 
Postzegels 

W . van der Bijl b 
^ — ^ - ^ 

Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 
Tel. 030-2342040 Fax 030-2317077 

Lid IFSDA, PTS, CNEP. 
Emirates Philatelie Association 

http://www.motiefonline.nl
mailto:robert-wiktor@home.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.aephilatelie.nl
http://www.postzegel-veiling.nl
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http://www.filateliehpz.nl
http://www.maxpoststukken.nl
http://www.voorsterphilatelie.nl
mailto:hj.dorman@concepts.nl
mailto:bramarcdotcom@hotmail.com
http://www.filitalia.nl
http://www.sgbritannia.nl
mailto:ppmulder@planet.nl
mailto:secretaris@cfv-marianne.nl
http://www.usca.nl
mailto:Jnfo@usca.nl
http://www.csk.nu


BRED EN HOFPOSTZEGELIMPORT 
^ K e n s t r a a t 2 8 6  a , 3 0 7 7 BL RotterdamIJsselmonde • Telefoon 0 1 0  4 8 2 6 7 2 5 • Fax 0 1 0  4 7 9 7 0 6 5 

^ ^ emai l info@bredenhof.nl • Internet: vvww.bredenhof.nl AXo"«? 
E 3 ^ De winkel is geopend van dinsdag t /m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur. ''' ^ " ^ ° ' 
^^ß ^ Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. Giro 72.31.950. Bank 40.18.19.582. v ^ ^ ^ ^ 

Verzendkosten €5,00. Rembours €6 ,50 . Boven €100 ,  geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehouden. 

PARTUEN EN RESTANTEN '̂ '̂ '̂  OMSCHRIJVING IOO gr 250 gr SOO gr 
AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 14,00 34,00 65,00 

K O M L A N G S BELGIE GROOT ASSORTIMENT 15,00 35,00 
CANADA GOEDE MODERNE MIX 22,50 52 50 

W I J VERWACHTEN WEER VEEL NIEUWE DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 22,50 42 50 
KILOWAAR O A MISSIE U S A MISSIE DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

riiHTci AKin T^wmcM r p r ^ ^ HOGE WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29,50 55,00 
^ ° ^ ï ^ ' ^ ^ R ' ? ^ I P i ' : ^ ^ 9 I ; . ^ ^ I ! H : i ^ P , ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 25,00 49,00 
GROOT, JAPAN GROOT, OOSTENRIJK GROOT, ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 55,00 

FRANKRIJK GROOT. FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEILIJK 50,00 

A A k . i n i r r N i k . 1 ^ t « A k . l r > r a « A Ak.ir% FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
A A N D I C D I N O V A N D E M A A N D FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00 

k i FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 16,50 38,00 

tSfc. ^ ■ GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 37 50 
^ ^ WÊÊ IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 

* 1 kg. " ^ Ä JAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 17 50 41,00 
A A I C Q I E ^ j"k. jÊuk ^ KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 14,50 34,50 
• V l I ^ ^ I C jBf Jtmm,. ^^ß^,^ LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 35,00 

r M I I T C I A K I f ^ ^ ^I^S t f LUXEMBURG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
L / U U D L M l N U _ > a i < > # » i r ' .lAALTA LEUKE MODERNE MIX 9,50 22,50 
"" I Q 5 0 ^ p i ' ' ' * » V l l j D l t ^PIDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 

^ N U 1 0 / \ r \ \ I I T f l A l L i r > ^^EDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 
ém ^ ISem^^ % I J U I i J L A N I J „ OOSTENRIJK MET CA 25% EUROWAARDEN 22,50 

^F^ m ' S » t%m o n ^••SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 
^ ■ r " ^ N U ö 5 * \ THAILAND MODERNE MIX 18,00 42 50 

^ ^ ^ ' fcuw.V USA LEUKE MIX MET NIEUW 16,00 37,50 
Wr .^> H ^ » WERELD VEEL LANDEN LEUK 12,00 27,50 52,50 

^ ^ ■ WEST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 13,50 32,50 60,00 
^ ~ IJSLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 55,00 

K I J K O P W W V \ / B R E D E N H O F N L ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 23,50 45,00 
\ / J ^ < ^ u i r r I A A T C T C Kiic i HAic ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 35,00 
V U U K H e I L A A I b I b N l b U W b . ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 42,00 

wmmmmmmmmmk 
CENTEH*«IOOI 
LEOPARD! 
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POSTZEGELVEILING 
'LEOPAROr 
VEILING 189 
zaterdag 18 januari 2014 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548655855 
FAX nr. 0548655088 
EMAIL info@leopardi.nl 
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• KIJKDAGEN: maandag 13 januari t/m vrijdag 17 januari 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 18 januari van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: zaterdag 18 januari van 11.00 tot 12.30 uur 
de zgn. 'kleine kavels' en vanaf 13.30 uur de verzamelingen 
partijen en dozen. 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 190 wordt gehouden op 15 maart 2014. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

l/l/, y. Leopardi, fiiatelistiscli mal<eiaar en beëdigd taxateur 
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Meer dan 93 j 
in dienst van 

Filatelie. 
1919-2014 

Veiling 402 voorjaar 2014 
Voor onze komende veiling, welke in april 2014 plaats zal 
gaan vinden, zijn wij op zoek naar collecties, voorraden en 

partijen postzegels, stempels, brieven en prentbriefkaarten. 

Taxaties bij ons op kantoor zijn vrijblijvend, 
(van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur op afspraak). ^S^^-^^^^\ 

Voor grotere objecten komen wij graag naar u toe. 

Voor de resultaten van onze najaarsveiling kunt u een kijkje nemen 
op onze website 

een^ voorspoedig 2014. ^liitfäaii: 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 
en bent van harte welkom! 

Rietdijk B.V. 
Kantoor: Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031-(0)70-364 79 57 
Fax : +031-(0)70-363 28 93 

info@rietdijkveilingen.conn 
www.rietdijkveilingen.conn 

o p u w v e j ^ 

« > 

\ 

^^^ooruwvett.̂ ^ 
^ 

# 

mailto:info@rietdijkveilingen.conn
http://www.rietdijkveilingen.conn

