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veiling 2729 maart 2014 
waarin opgenomen een enorme handelsvoorraad 

uit de USA met veel partijen, collecties en rariteiten 

kijkdagen 2329 maart 2014 
zet deze dagen in uw agenda want u zult ze nodig hebben om alles te bezichtige 

iJLJ 

catalogus vanaf 21 februari online op www.npv.nl 
vanaf heden neDDen wii ook een winkel 

n / \msteraam waar u eens binnen kunt lopen 
voor advies over uw collectie 

of vooraanscnaf van postzegels, brieven, 
ansichtkaarten, munten, penningen en 

papiergeld om uw collectie uit te breiden 
of iemand anders te verblijden 

"5 N Z^ Voorburgwal ^02, Amsterdam 
kunt tl ook na telefonische afspraak 

iterciag; ter^N '•it \ot i 

Leemvenveldseweg 14a 1382 LX Weesp tel: 0294433020 email: info@npv.nl www.nj 

http://www.npv.nl
mailto:info@npv.nl
http://www.nj


1987-2014, Stamps-DNS reeds 27 jaar tot uw dienst 
UIT ONZE VOORRAAD VERZAMELINGEN,COLLECTIES & LOSSE NUMMERS EN SERIES FEBRUARI 2014 

10542 
DAVO Alleen bij DNS knjgt U 15% korting en portvrij vanaf 250 euro (daaronder 
6,75 bijdrage in de porto/handling) 
10573 
BELGIË OBP nr 37A, 5 Frank, gebruikt met leesbaar stempel (Brussel) met een 
fotocertificaat FNIP dd 26 03 2012 
Cataloguswaarde 1 750,00 ZELDZAAM ZEGEL IN DEZE KWALITEIT"! 
Prijs 650,00 (FOTO'S) 
10952 
WERELD 250 gram afgeweekt {NIEUWEVOORRAAD) prijs 19,95 in NL incl porto 
11003 
SAN MARINO Michel/Yvert nrs 23/25 POSTFRIS MET ORIGINELE GOM( hebben in 
beide catalogi GEEN POSTFRIS PRIJS VERMELDING" Alleen plakker prijs( € 70,00) 
prijs 75,00 (FOTO) 
11088 
WERELD SNUFFELBOX * grote doos met leuke uitzoekvoorraad, zakjes (stock) 
boeken etc prijs 99,50 
11182 
NEDERLAND nr 9 in verticaal gebruikt paar In gebruikt blok van 4 is de 
cataloguswaarde € 30 000,00 cursief gedrukt, dus UITERMATE ZELDZAAM, dit is 
een' half blok" prijs nader over een te komen (FOTO) 
11290 
NEDERLAND Nr 48 ongebruikt, goed getand Cataloguswaarde 950,00 Prijs 
375,00 (FOTO) 
11297 
SOV UNIE/RUSLAND stockboek 32 biz goed gevuld met postfrisse collectie( geen 
dubbelen) periode 1965-1992, alleen complete seriesi',blokken en vellen, waarbij 
nrs 5615/19, hoge cataloguswaarde en dat voor slechts 39,50 
11313 
BELGIË Map met oude Schaubek Briljant voordrukbladen, met een »/*/** collectie 
spoorwegzegels/pakketzegels periocle 1875 1954 hoge cataloguswaarde 
prijs 195,00 
11333 
GROENLAND vnl ** collectie op Leuchtturm luxe voordrukbladen periode 1938-
1988 tevens nog Thule serie * catw 335,00 
Prijs 59,50 
11342 
LUXEMBURG Safe Luxe Dual Voordrukalbum, blanco klemstroken , nwstaat, nw 
prijs 145,00 met een vnl ongebruikte, (iets gebruikt) collectie 1852 1939 aan 
wez igoa (Michel nrs) 1 " , 3 * luxe,4^öa * , 9 " , 10°, 12°, 15°, 16a*, 16b*, 17°,18°, 
19 », 21 °, 27 °, 28 *, 39 A bijna **") 41 °, 42 *, 56*, 66*, 71 *, 92/106*, 122/139*, 143 
**, 221/6*, 227/31*, 265*, 290/95*, 315/20* 
333/38 *, Blok 3** etc etc bijzonder hoge cataloguswaarde Prijs 495,00 
11348 
NEDERLANDSE ANTILLEN Leuchtturm luxe voordruklabum, blanco klemstroken, 
nw staat, nw prijs 195 euro met een geheel complete postfrisse collectie 1949 

11367 
BOEKEN 2e WERELD OORLOG- start set van 19 boeken van Dr L de Jong, delen 1 
tm 1 Ob in nw staat prijs 49,50 ex porto 
11368 
DDR 3 IMPORTA VICTORIA blanco albums met een goed gevulde * /** en 
gebruikte( deels DUBBEL VERZAMELD) PRACHTCOLLECTIE 1949 1990 tevens nog 
wat Sovjet Bezettingszone cataloguswaarde ruim 4000 euro prijs 295,00 
11369 
HONGARIJE DAVO standaard voordrukalbum, pnma staat nw prijs € 53,00 met ° 
collectie 1970 1979 prijs 59,50 
11370 
POLEN DAVO standaard voordrukalbum, prima staat nw prijs € 41,00 met kleine ° 
collectie 1919 1944 prijs 54,50 
11371 
SOV UNIE DAVO standaard voordrukalbum, prima staat nw prijs € 60,00 met 
kleine "collectie 1980-1996 prijs 59,50 
11372 
ENGELAND DAVO standaard voordrukalbum, wel blanco klemstroken, goede 
staat nw prijs € 80,00 met ° collectie 1856-1996 prijs 57,50 
11373 
CANADA 2x stockboek @ 16 bIz met gebruikte voorraad tussen 1898 1996, leuke 
uitzoekklus prijs 69,50 
11374 
SAAR(GEBIET)/LAND Leuchtturm album met kleine vnl ongebruikte collectie 
tussen 1920 en 1958 Prijs 49,50 
11375 
BELGIË Spoorweg NrTR49 ongebruikt met certificaat Michaux 2006, schaars 
zegel" Prijs 170,00 ( FOTO WEBSITE) 
11376 
BELGIË Spoorweg NrTRSl ongebruikt met certificaat FNIP dec 2011 , schaars 
zegel" Prijs 205,00 ( FOTO WEBSITE) 
11377 
BELGIË Spoorweg NrTR53 ongebruikt met certificaat Michaux 2006, schaars 
zegel" Prijs 260,00 ( FOTO WEBSFFE) 
11378 
NEDERLAND Stockboek 12 bIz met postfrisse en iets gebruikte automaatboekjes 
jaren 60/70 -i- iets diversen Prijs 55,00 
11379 
FRANSE KOL/GEB, VNL IN AFRIKA Stockboek met ruim 500 stuks gebruikte 
waarbij ook wat ouder cq klassiek prijs 27,50 
11380 
BELGIË Blok nr 30 (Koekelberg) postfris in luxe conditie Cataloguswaarde 
450,00 Prijs 195,00 ( FOTO WEBSITE) 
11381 
BUNDESPOST DEUTSCHLAND 2 x Schaubek nieuw type Bnijant luxe 
voordrukalbums( kleur blauw), blanco klemstroken, mcl cassettes IN WERKELIJKE 

WIJ STAAN MET EEN RUIME STAND OP DE 
"6e NOORD 2014 FILATELIEBEURS"TE RODEN 

ZATERDAG 15 FEBRUARI 2014 VAN 10.00 TOT 16.00 UUR 
1989, inclusief de Juliana En Face Serie Lage en Hoge waarden " zeer hoge catw 
prijs 445,00 
11350 
OUD SURINAME NVPH nr 210 in compleet postfns vel van 100 zegels, waarbij 
diverse plaatfouten, leuk geheel voor 39,50 
11353 
OUD SURINAME Nr 32 a (opdruk) gebruikt met certificaat Muis, schaars zegel 
Prijs 375,00 (Foto) 
11354 
OUD SURINAME Luchtpost LP 8/14F (D OX zonder punt) ongebruikt met 
certificaat NVPH, zeldzame serie' Wordt zelden aangeboden Prijs 495,00 (Foto) 
11359 
NEDERLAND EN OVERZEESE GEBIEDEN stockboek met vnl gebruikte voorraad 
tot ca 1960, heel veel zegels met betere en zeer interessant voor stempels en 
plaatfoutjes prijs 55,00 
11360 
DUITSLAND Stockboek met pracht uitzoek vooraad Berlin •* en ° to t 1990, 
D Reich waarbij ** combi's Bayern, Danzig, B & M, Gen Gouvernement, Ukraine etc 
HEEL INTERESSANT!' Pnjs 125,00 
11364 
DENEMARKEN 2 Leuchtturm stockboeken met een Gebruikte PRACHT 
VOORRAAD 1851 1990, heel veel klassiek materiaal aanwezig (zie foto) alles is op 
met kaartjes Michel nrs gesorteerd' Cataloguswaarde ruim 9000 euro " Superdeal 
slechts 495,00 
11365 
NEDERLAND Nr 712f Dubbele opdruk, postfns met certificaat Vleeming dd 

30 11 2013, zeldzaam" Prijs 375,00 (FOTO) 
11366 
NEDERLAND Nrs 30b/33a, postfris met certificaat Vleeming dd 30 11 2013, Prijs 
325 00 (FOTO) 

NIEUWSTAAT" Winkelprijs 440 euro " met een vnl postfrisse collectie 1948 2000 
in begin v n l * aanwezig o a Michel nrs 113/115 * * ( € 100,00), 139/140 * ( € 
70,00), 141 /42 ** (€ 90,00), 1 6 1 * , 167/176 * (€ 83,00) 177/96 * (€ 100,00), vanaf 
1955 zo goed als alles ** en zeer goed gevuld/vrijwel compleet Hele hoge 
cataloguswaarde Prijs 395,00 
11382 
EUROPA VNL VOOR 1940 oud voordrukalbum met vnl gebruikte collectie, aardig 
gevuld, lekkere snuffelpartij prijs 69,50 
11383 
BERLIJN DAVO standaard voordrukalbum wel met blanco klemstroken, met een 
veelal gebruikte resp */** collectie 1954-1990 vrijwel compleet Prijs 77,50 
11384 
ISRAEL LindnerTType luxe voordrukalbum-i- cass, nw staat, nw prijs 100,00 met 
een complete geheel postfnsse collectie. Full Tab 2001 2004 Prijs 165,00 
11385 
ISRAËL Lindner T-Type luxe voordrukalbum+ cass, nw staat, nw prijs 120,00 met 
een complete geheel postfrisse collectie. Full Tab 2005-2008 Prijs 175,00 
11386 
DUITSLAND GEAL BEZETTING Blokken 12A en 12 B * prijs 19,50 ( FOTO WEBSITE) 
11387 
DUITSLAND AM/BR ZONES Blok 1 gebruikt , Export Messe Stempel catw 250,00 
prijs 110,00 ( FOTO WEBSITE) 
11388 
UNITED NATIONS/NEW YORK Vlaggen vellen 1-24 compleet postfris, 
superkoopje 39,50 
11389 
NEDERLAND PZB n46 (Zomerzegels 1940) compleet echter zegels zonder gom ( 
catw als * • 650,00) prijs 75,00 (FOTO WEB) 
11390 
NEDERLAND Portzegels nrs 67b en 68 b (Tete bêches) postfris zonder plakker, 
Catwaarde 775,00 Prijs 395,00 (FOTO WEBSITE) 
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STAMPS-DNS - GLOBAL STAMPDEALERS 
Directie DirkN Sluis 

B de Vriesstraat 10,1622 AC HOORN(bezoek na afspraak) 
3 minuten lopen vanaf station Hoorn c 

Postadres Postbus 169,1620 AD HOORN 
Tel 0229 261611 bgg 06 55 88 43 87 

Email sales@stamps dns com - IBAN NL04INGB 0000 5285 01 

üifsda 

Surf naar onze 2 wekelijks vernieuwde website, www.stamps-dns.com 

http://www.stamps-dns.com


Staande loep 
BULLAUGE 
met ledverlichting 
De handige staande l oep zorg t dankz i j de h o o g w a a r d i g e acry l 

lens ( lensdiameter: 6 5 mm) voor een 5voudige vergrot ing. De 6 

witte hightechleds zorgen voor een gel i jkmatige belichting en zi jn 

onopva l lend in het design geïntegreerd. Daarb i j kunnen dr ie 

verschil lende helderheidsstonden worden ingesteld. 

Behuizing in zwar t met slipvaste greepui tspar ingen 

opzi j . Incl. 3 batteri jen ( type A A A ) . . . . 

NIEUW 

n Leuchtturm 
World Leaders in Collectors Accessories. Since 1917. 

Ontdek onze veelzijdigheid: 

PRESSO

munten

album 
''Beatrix'' 

artnr 344 763 

€9,95 
NIEUW 

Handzame loep 
• met 7x vergrot ing en LED 

• lensdiameter van 3 5 mm 

• wit te LED licht 

art nr 344 396 

€9,95 
NIEUW 

M e e r i n f o bi j u>v L e u c h t t u r m d e a l e r of d i r e c t v i a L e u c h t t u r m : 
'ostfach 1 340 ■ D2 1495 Geesthacht ■ Tel. +49 |0| 4152/801 200 ■ Fax +49 |0) 4152/801 300 ■ mfo@leuchtturm,com ■ wwwJeuchtturm.com 

<Ü 

INTERNATIONAL 

STAMP FAIR 
March 0608,2014 
MOC München, Germany 
Thu and Fri 10am6 pm, Sat 10ain4 pm 

BE THERE. 
M a r c h 0 5  0 7 , 2 0 1 5 ® 3 
M a r c h 0 3  0 5 , 2 0 1 6 
M a r c h 0 2  0 4 , 2 0 1 7 

Celebr i ty guest: 
Autograpti session with the brand designer Peter Gaymann 

Cartoonist and creator of the Huhniversum. His cartoons 
appeared in Time magazine, Bunte, regional magazine, 
taz and maxima. With his Chicken cartoons on books and 
posters , he became one of the most successful German 
cartoonists. 

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 

'WÊKÊÊm ^^S '^ " ^^^^ ^V^ ̂ U^^ zenden r 
W.M. Hoekstra, Blijhamsterstraat 27D3, 9671 AT Winschoten, 

tel. 0597430755  fax 0597431428  email: wmhoekstra@home.n 

MOC Veranstaltungscenter Münctien 
■ 'liemiial^lee 40 • 80939 München, Germany vjww.briefmarkeninesse.com 

KILOWAAR MET 2007/2008/2009 UITGAVEN 
CROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO' S 1 0 0 g r 
Zwitserland : met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk : grote sortering 
W. Europa : grote sortering en hoge waarden 
Skandinavië: grote sortering met IJsland 
Duitsland : met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen : grote variatie en hogere waarden 
Engeland : veel nieuw en met hoge waarden 
Finland : grote sortenng 
Wereld : vele landen (iets Europa) 
MISSIEWAAR 
Duitsland : Nieuw en met hogere waarden 
Australië : veel nieuw en met hogere waarden 
N.Zeeland : veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland : met buitenland en hogere waarden 
W.Ëuropa : onuitgezocht met grootformaat 

Prijswijzigingen voorbehouden / levenng zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 60,00 + € 5,00 porto Orderstioven € 60,00 portovrij 

Levenng onder rembours + € 11,50 Filatelistische frankenng 
Korting voor grotere partijen op aanvraag 

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP: 
Giro rek.nr. 7832196 of SNS bank rek nr 82.19.07.581 

HULS J.B.A. b.v. 
M.L. Kingst raa t 5 5  6 2 4 5 G H E Y S D E N  T e l . 0 4 3  4 0 9 3 4 9 5 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

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

9,50 

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

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

I k 
132,C 
228,C 
95,C 

112,C 
90,[ 
90,C 
87,E 
90,C 
95,( 

28,C 
62,C 
90,C 
28,C 
32,f 



VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

organiseert veiling nr. 628 
op 14 en 15 maart 2014 te Roermond 

Als gewoonlijk weer een prachtig en gevarieerd aanbod waarbij 
spannende zittingen met dozen en albums waaronder veel intact gelaten collecties, 

een interessante zitting met losse kavels Nederland & Overzee waaronder zeldzame 
en gezochte nummers en variëteiten, buitenland met o.a. een vrijwel complete, gespecialiseerde 

collectie Australië, en traditiegetrouw een schitterende afdeling postgeschiedenis, 
ditmaal met prachtige stempels op losse zegels en poststukken Nederland 18521891, 

met als topstuk een omslagbandje waarop 15 cent nr. 6 in paar naar Ned. Indië. 

Een veiling om reikhalzend naar uit te zien ! 
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ü Van Dieten Postzegelveilingen BV 
• • • 

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

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

Van D i e t e n P o s t z e g e l v e i ü n g e n BV i s o n d e r d e e l v a n Van L o k v e n F i l a t e l i e BV 

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


VERZAMELBEURS E M M E N 
Zaterdag 8 maart 2014 

Hotel Hampshire, Schaikweg 55, 7811 HN 
Open 09.30-16.00 u Info 050-5033926 of 

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

IBTenKate 
PHJIAIF.IJK 

Ujsterbe5straat21 
6666 XE Heteren 
026-4722176 
06-46644808 
infomenkatephilatelie.nl 

Postzegels en v e r z a m e l i n g e n 

• vele landen en motieven 
• bewerking mancolijsten 
• n ieuween gebruikte albums 
• bemiddel ing en advies 

webwinkel: www.tenkatephilatelie.nl 

f.v.pjk^4eiiii]| 
EhUéy£JIEyHANp[| 

Gelegen in grote plaats in Brabant. Goede locatie en 

lange reputatie. Begrip in de regio. 

Winkel met kantoorruimte. Opp. 40 m^. Alarm via meldkamel 

Kluis, magazijn, keuken en toilelruimle/t>adkamer. 

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 

"ADVANTAGE" Postzegelhandel 
Gespecialiseerd in Uassiek topmatenaal van Nederland en 
de Overzeese gebiedsdelen in uitsluitend 1' klas kviraliteit 

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

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

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

met 1̂  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}. winkel aan nuis (wiit u ons Bezoeken, s.v.p. na tel. atspraakj. 
Nieuwtjesdienst van de gehele wereld tegen gunstige condities. 

^p^ Hans Sundquest Hans Sundquest 
Jacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

Tel: 078 6153385 - Fax 078 6428899 
KvK nr: 23083937 - e-mail: sundquest@planet.nl 

ié€ Capebe postzegelbeurs 
Zaterdag 22 en zondag 23 februari 2014 
Capella a/d ijssel, in de Trefterp, Marsdiep 1 
• Vele handelaren met voor elk w ât w/ils 
• Een "stuiverhoek" met honderdduizenden zegels 
• Toegang en overdekt parkeren (blauwe zone) gratis! 
• Eindpunt metro "de Terp'VCapeile aan den Ijssel 
• Openingstijden zaterdag van 10.00 -17.00 uur 

zondag van 11.00 -15.00 uur 

Voor inlichtingen: tel.: 06 - 44 11 46 95 

IJ (FILATELISTENVERENIGING)' 

SSEL- & LEKSTREEK 
Volgende beurzen zi jn op: 

27 en 28 september 2014, 29 en 30 november 2014 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

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

GROENLAND-IJSLAND-HNLAND-ALAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCH 

Postbus 23, ^ 
6950 AA Dieren ^ 
Tel: 0313-419041 
Fax : 0313-413295 
e-mai! pzhronh@barl,nl| 

TE KOOP GEVRAAGt 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

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

Cland Euro Zegels = 

€ 0,90 per 
€ 0,80 per 
€ 0.50 per 
e 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 

frankeergeldige 
tijdens de beurs 

100 BFR (vanaf 1960). 
10 DKK. 
10 FF. 
1 EURO. 
1 GBP. 
1 SFR (vanaf 1996). 

100 NKR. 
1 GBP. 
1 DOLLAR. 

100 ZWKR. 
1 SFR. 
1 EURO. 

postzegels aanbieden 
in Rhoden 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

'VERZAMKIJEND NEDKRIJVND' 

GROTE INTERNATIONALE 
VERZAMEL- EN CURIOSAMARI 
15 - 16 maart 201^ 

HOME BOXX 
.,..̂  VAN 9.30 -16.30 UUR 

S t E t « * - NIEUWEGEiN 
QVJl*-*' geleyen dan ds Syniioiiialaan, nntu| ae A C. Verhoetweg en 

5/0 kramen vol veaamelitems! ENTREE: € 5,00 
Inlichtingen bij de organisator: Frits Spee, (0317) 61 47 60, of (06) 12 91 8| 

www.verzamelendneaerlanid.nl 
Al meer dan 20 jaar een begrip in de wereld van verzamelaars 
Een evenement üat u beslist niet mag missen! 

Maandel i jkse zaalvei l ing v a n : 
postzegels - post(waarde)stukken - fdc's - munten -

ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 
W«9«9o (a©«»©® (780(7(3(30o OQO 

WW«9o®0(»l(»)®8Ö(§(3CP^e4)^®QDoODO 
. .«9«:?«»o(»l©S7®®(7SÖC?®(30°«?ÖöDfö©OoCiDO 

Vei l inghuis " D e V o o r s t r a a t 
V o o r s t r a a t 23 - 8011 AAK Z w o l l e 

Tel. 038 - 4211045 daags ma-zo. 08.30 tot 1600 uur 

http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://infomenkatephilatelie.nl
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Een kleine greep uit onze mooie collecties. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATELIE.N 
20993 Aland 1984-2003. Prijs: € 140 
Postfrisse, vrijwel complete collectie Aland 1984-2003 In Davo luxe album. Collectie 
bevat ook alle blokken en postzegelboekjes. Alle foto's op: WWW.FILATEUE. NET 
19911 Azoren en Madeira tot 2007. Prijs: € 150 
Insteekboek met postfris modern materiaal van Azoren en Madeira tot 2007. 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE. NET 
19888 België spoorwegzegels. Prijs: € 175 
Doos met duizenden spoonwegdocumenten met zegels. Voornamelijk materiaal van de 
jaren 50. Alle foto's op: WWW.FILATEUE. NET 
21475 Belgisch Congo/Burundi 1887-1970. Prijs: € 150 
Leuke gebruikte verzameling/accumulatie, heel veel materiaal w.o. betere zegels, se
ries, luchtposten en blokken, opgezet in 2 insteekboeken. 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE. NET 
20909 Brits Antarctica 1963-1985. Prijs: € 180 
Postfrisse en ongebruikte collectie Brits Antarctica 1963-1985 in Lindner album. 
Collectie bevat beter materiaal zoals (Michel no's): 1-15*, 16-19", 24*, 64-67**, 74-
77**, etc. Alle foto's op: WWW.FILATEUE. NET 
19876 Bundespost 1949-1982. Prijs: € 160 
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfrisse collectie Bundespost 1949-1982 In 2 luxe 
Lindner albums. Collectie bevat ook wat beter materiaal zoals (Michel no's): 111-112, 
116, 171 -172, 173-176, etc. Alle foto's op: WWW.FILATEUE. NET 
19869 Bundespost 1949-1989. Prijs: € 160 
Zeer goed gevulde, gestempelde collectie Bundespost 1949-1989 in 2 Kabe albums. 
Collectie bevat aardig materiaal zoals (Michel no's): 111-112, 116, 117-120, 122, 156-
159 en vanaf 1952 zo goed als compleet. Superkoopje! 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE. NET 
21692 Bundespost 2001-2010. Prijs: € 165 
Vrijwel complete, gebruikte collectie Bundespost 2001-2010 in Davo album. 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE. NET 
21208 Censuurpost. Prijs: € 125 
Kavel van 44 censuurbrieven van diverse landen tussen ca. 1915 en 1950 in klein al-
bumpje. Alle foto's op: WWW.FILATEUE. NET 
21562 Cyprus. Prijs: €115 
Postfrisse collectie Cyprus in insteekboek. Collectie bevat tevens wat Turks Cyprus. 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE. NET 
20819 Duitsland 1954-1993. Prijs: € 150 
Leuke collectie van ca. 90 poststukken van Duitsland 1954-1993 in Schaubek album 
met blanco bladen. Veel ongewoon materiaal met leuke frankeringen. Tevens een fila-
telistische brief met rood- en zwartopdrukken van Berlijn, gekeurd Schlegel. 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE. NET 
20577 Duitsland. Prijs: € 150 
Stockblad met enkele betere zegels van Duitsland. Bevat o.a. (Michel no's): Beriijn 71 
in gebruikt blok van 4, Saar 298 postfris etc. Alle foto's op: WWW.FILATELIE. NET 
19983 Engeland 1905-1937. Prijs: € 165 
Collectie van 23 brieven van Engeland 1905-1937 in album. Tevens een paar meer 
moderne items. Alle foto's op: WWW.FILATEUE. NET 
20336 Engelse koloniën. Prijs: € 180 
Stockblad met diverse betere zegels van diverse Engelse koloniën. Bevat o.a. 3 drie
hoeken van Kaap de Goede Hoop, hogere waarden van Kenya en Oeganda, Bermuda 
etc. Alle foto's op: WWW.FILATELIE. NET 
20235 Ethiopië en Somalië. Prijs: € 165 
Ongebruikte en gebruikte collectie Ethiopië en Somalië in blanco Imperia Victoria al
bum. Alle foto's op: WWW.FILATELIE. NET 
21592 Europa CEPT FDC's 1956-1974. Prijs: € 100 
Collectie van 136, voornamelijk onbeschreven FDC's van Europa CEPT 1956-1974 in 
album. Alle foto's op: WWW.FILATELIE. NET 
19804 Faeröer 1975-2005. Prijs: € 175 
Vrijwel complete, postfrisse collectie Faeröer 1975-2005 in luxe Leuchtturm album. Alle 
zegels in deze collectie hebben een velrand met zegelnummer (1e 2 emissies in blok
ken van 4). Alle foto's op: WWW.FILATELIE. NET 
20420 Frankrijk en gebieden. Prijs: € 150 
Stockblad met enkele postfrisse series pakketpost Frankrijk, 2 gesigneerde Epreuves de 
luxe en wat materiaal van enkele Franse gebieden. Alle foto's op: WWW.FILATELIE. NET 
21526 Frankrijk frankeer machine labels. Prijs: € 100 
Insteekboek met ca. 900 frankeermachinelabels van Frankrijk van diverse plaatsen, 
waaronder ook doubletten. Alle foto's op: WWW.FILATELIE. NET 
21044 Frans Andorra. Prijs: € 135 
Klein insteekboekje met voornamelijk postfris en ongebruikt materiaal van Frans 
Andon-a. Tevens 2x Yvert 22-23, maar waarschijnlijk vals (niet geteld). 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE. NET 
21578 Friesland brieven. Prijs: € 100 
Insteekboek met brieven, voornamelijk uit de jaren 50, alle in Friesland afgestempeld. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE. NET 
20892 GB fdc-collectie 1949-1999. Prijs: € 160 
Nette collectie Ie dag enveloppen, van oud tot nieuw, w.o. betere en hooggenoteerde 
exemplaren, vele (betere) series op fdc, (oudere soms iets aan de randen getint, mo
derne zijn ok), in doosje. Koopje! Alle foto's op: WWW.FILATELIE. NET 
21524 Guernsey 1969-1991. Prijs: € 135 
Postfrisse, complete collectie Guernsey 1969-1991 in luxe Lindner album. 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE. NET 

21529 Guernsey 1969-2000. Prijs: 
Beetje rommelige, maar aardig gevulde collectie Guernsey 1969-2000 in 3 a 
Collectie bevat veel materiaal, waaronder ook doubletten en veel velletjes. 

Alle foto's op: WWW.FILATEUi 
21019 Hongarije. Prijs: 
Insteekboek met voornamelijk postfris materiaal van Hongarije, waaronder ook 
tand en veel blokken. Bevat o.a. (Michel no's): 484-487*, 1243*, 3060-3063B**, 
3337B**, blok 1*, 19**, 53B**, 128B**, 137B**, 1958**, etc. Hoge cat waarde! 

Alle foto's op: WWW.FILATELIl 
21038 IJsland. Prijs: 
Insteekboek met materiaal van IJsland, waaronder 3 halve vellen met Gildi opdr 
en diverse labels en sluitzegels. Alle foto's op: WWW.FILATELIl 
21581 IJsland. Prijs: 
Insteekboek met divers materiaal van IJsland, waaronder aardige Cinderella's (c 
valk zegels, spaarzegels etc), oudere FDC's en een veldeel met Gildi opdri 
Koopje! Alle foto's op: WWW.FILATELIl 
20067 Indonesië 1955. Prijs: 
Afro-Aziatische Conferentie 15 sen t/m 75 sen serie ongetande proeven in verticé 
ren, zonder gom als uitgegeven. Zonnebloem 133/136A, cat.w. 500 euro. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIl 
20071 Indonesië 1967. Prijs: 
25 Rupiah muziek instrument ONGETAND blok van 6 met bovenvelrand, Zonne 
578var, cat w. 480 euro. Alle foto's op: WWW.FILATELIl 
19611 Iran 1876-1918. Prijs: 
Ongebruikte en gebruikte collectie Iran 1876-1918 op blanco bladen in album. Co 
bevat o.a. Yvert 269-284*. Alle foto's op: WWW.FILATELIl 
21025 Iran. Prijs: 
Insteekboek met voornamelijk postfris materiaal van Iran, meestal in blokken vat 

Alle foto's op: WWW.FILATELIl 
21563 Isle of Man 1973-1999. Prijs: 
Zeer goed gevulde, postfrisse collectie isle of Man 1973-1999 in Davo luxe albur 

Alle foto's op: WWW.FILATELIl 
20867 Israël 1963. Prijs: 
Israël 1963, Antihongervel postfris. (twee lichte vouwtjes in de velrand). Op instee 
in map. Alle foto's op: WWW.FILATEUE 
21577 Jersey 1969-1996. Prijs: 
Aardig gevulde, postfrisse collectie Jersey 1969-1996 in luxe Kabe album. 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE 
21565 Joegoslavië 1945-1976. Prijs: 
Album met 44 raket- en Ie vluchten van Joegoslavië 1945-1976 en tevens diven 
riëteiten. Alle foto's op: WWW.FILATELIE 
21520 Joegoslavië 1964-1974 Ie vluchten. Prijs: 
Mooie collectie van 56 speciale 1e vlucht enveloppen van Joegoslavië 1964-1S 
Safe album. Alle foto's op: WWW.FILATELIE 
21519 Joegoslavië raketpost 1960-1978. Prijs: 
Collectie van 100 speciale raketpost enveloppen van Joegoslavië 1960-1978 in a 
Mooie collectie met ook ongebruikte vignetten en diverse documenten. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE 
20930 Kanaaleilanden 1969-1986. Prijs: 
Voornamelijk postfrisse collectie Kanaaleilanden 1969-1986 in Leuchtturm a 
Bevat Jersey, Guernsey, Isle of Man en Alderney. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE 
20829 Luxemburg 1852-1880. Prijs: 
Kleine gebruikte collectie Luxemburg 1852-1880, waaronder 3x no. 1 en leuk d 
Op albumbladen in map. Alle foto's op: WWW.FILATELIE 
33058 Luxemburg 1956. Prijs: 
Stockblad met 10 x Luxemburg 1956 Michel 552-554 Kolen en Staal serie post 
luxe kwaliteit. Cat waarde 700 euro. Alle foto's op: WWW.FILATELIE 
21600 Maleisië brieven. Prijs: 
Kavel van 15 oude brieven van Maleisië in klein album. 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE 
19581 Maleisië Selangor. Prijs:' 
Stockblad met postfris, ongebruikt en gebruikt materiaal van Maleisië Selangor 
veel hoge waarden, waaronder ook Silver Wedding 1948 (ongebruikt met plakkei 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE 
21522 Malta 1914-1971 en Gibraltar 1886-1971. Prijs:' 
Postfrisse en ongebruikte collectie Malta 1914-1971 en Gibraltar 1886-1971 in St 
Gibbons album. Aardige starters verzameling met ook wat betere zegels zoals (N 
no's): Gibraltar 38**, 49*, 51*, 58*, 93*, 188-201**, 244-275**, Malta 49*, 125*, 
163*, 301-319**, etc. Alle foto's op: WWW.FILATELIE 
20315 Midden Oosten. Prijs:« 
Voornamelijk postfrisse collectie Midden Oosten in insteekboek. Bevat o.a. 
Jordanië, Irak etc. Alle foto's op: WWW.FILATELIE 
21724 Nederiand 1852. Prijs:« 
Stockblad met 19x Nederiand 1852 no. 2, plaat II. Vrijwel alle zegels zijn geplaat e 
delijke kwaliteit. Alle foto's op: WWW.FILATELIE 
21725 Nederland 1852. Prijs:« 
Stockblad met 21x Nederiand 1852 no. 2, plaat IV. Alle zegels zijn geplaat en red 
kwaliteit. Alle foto's op: WWW.FILATELIE 

http://WWW.FILATELIE.N
http://WWW.FILATEUE
http://WWW.FILATEUE
http://WWW.FILATEUE
http://WWW.FILATEUE
http://WWW.FILATEUE
http://WWW.FILATEUE
http://WWW.FILATELIE
http://WWW.FILATEUE
http://WWW.FILATEUE
http://WWW.FILATEUE
http://WWW.FILATEUE
http://WWW.FILATELIE
http://WWW.FILATEUE
http://WWW.FILATELIE
http://WWW.FILATELIE
http://WWW.FILATELIE
http://WWW.FILATELIE
http://WWW.FILATELIE
http://WWW.FILATELIE
http://WWW.FILATELIE
http://WWW.FILATELIE
http://WWW.FILATELIE
http://WWW.FILATEUE
http://WWW.FILATEUi
http://WWW.FILATELIl
http://WWW.FILATELIl
http://WWW.FILATELIl
http://WWW.FILATELIl
http://WWW.FILATELIl
http://WWW.FILATELIl
http://WWW.FILATELIl
http://WWW.FILATELIl
http://WWW.FILATEUE
http://WWW.FILATEUE
http://WWW.FILATELIE
http://WWW.FILATELIE
http://WWW.FILATELIE
http://WWW.FILATELIE
http://WWW.FILATELIE
http://WWW.FILATELIE
http://WWW.FILATEUE
http://WWW.FILATELIE
http://WWW.FILATELIE
http://WWW.FILATELIE
http://WWW.FILATELIE
http://WWW.FILATELIE


33011 Nederland 1950-1959. Prijs: € 125 
Insteekboek met een geheel complete gebruikte collectie Nederland 1950-1959 
Collectie bevat alle zegels van NVPH 549 tot 735 

Alle foto's op: WWW.FILATBLIE. NET 
20875 Nederland grootrond traject stempels. Prijs: € 125 
Stockblad met 34 zegels met trein traject grootrondstempels van Nederland Schaars 
matenaal, mooie kwaliteit! AUe foto's op: WWW FILATELIE. NET 
20796 Nederland hangmapjes 1991-2001. Prijs: € 180 
Mooie collectie van 17 verschillende hangmapjes, met vele betere ex en dure uitga
ven, met nominale waarden tot 36 gulden, in album Zeer hoge cat w en nominale 
waarde Alle foto's op- WWW.FILATBLIE. NET 
20884 Nederland langstempels. Prijs: € 160 
Insteekboek met ca 600 langstempels van Nederland, voornamelijk op bnefstukjes, 
waaronder ook nieuwjaarstempels. Veel emissie 1953 en 1971 

Alle foto's op: WWW.FILATBLIE. NET 
21689 Nederland luchtpost 1928. Prijs: € 100 
Stockblad met 10 valse zegels Nederland luchtpost 1928 in 5 verschillende kleuren 

Alle foto's op: WWW.FILATBLIE. NET 
21022 Nederland oude ansichtltaarten. Prijs: € 140 
Album met 138 oude ansichtkaarten van Nederland met stads- en dorpsgezichten 

Alle foto's op: WWW.FILATBLIE. NET 
21023 Nederland oude ansichtkaarten. Prijs: € 180 
Collectie oude ansichtkaarten van Nederland met stads- en dorpsgezichten in mooi 
Jugendstil album Collectie bevat 176 kaarten Alle foto's op: WWW.FILATBLIE. NET 
21426 Nederland port proeven. Prijs: € 150 
Map met 2 albumbiaden met proeven van de portzegels van Nederland 1870 Bevat in 
totaal 20 kleurproeven van de 5, 10 en 25 cent 

Alle foto's op: WWW.FILATBLIE. NET 
20270 Nederland poststukken 1944-1945. Prijs: € 165 
Map met 29 poststukken van Nederland 1944-1945, waaronder veel gefrankeerd met 
Germaanse symbolen Alle foto's op- WWW.FILATBLIE. NET 
20282 Nederland poststukken. Prijs: € 100 
' Kleine collectie poststukken van Nederland met stempel ""posterijen"" in map " 

Alle foto's op: WWW.FILATBLIE. NET 
21302 Nederland prestige-boekjes 1/22. Prijs: € 150 
Postfrisse complete verzameling incl Rembrandt boekje, in duur Importa album 
Nieuwrtjespnjs van de boekjes reeds 220 euro Alle foto's op: WWW.FILATBLIE. NET 
20869 Nederland rubberstempels. Prijs: € 150 
Stockblad met 38 zegels van Nederland afgestempeld met rubberstempels Zeldzaam 
matenaaM Alle foto's op: WWW.FILATBLIE. NET 
20871 Nederlands Indië vierkant stempels. Prijs: € 150 
Collectie van ca 100 vierkantstempels van Nederlands Indie« in klem insteekboekje 
Mooie kwaliteit >i|;te foto's op: WWW.FILATBLIE. NET 
21690 Nederlands Nieuw Guinea brieven. Prijs: € 125 
Kavel van 6 bneven van Nederlands Nieuw Guinea, waaronder 1 gulden en Face 

Alle foto's op: WWW.FILATBLIE. NET 
21444 Nederlandse Antillen 1960-1999. Prijs: € 150 
Goed gevulde, voornamelijk postfnsse collectie Nederlandse Antillen 1960-1999 in 
Davo album Collectie bevat veel materiaal, waaronder veel blokken en ook wat oude
re zegels Koopjei Alle foto's op: WWWFILATBLIB.NET 
33003 Nederlandse Antillen 1970-1989. Prijs: € 150 
Insteekboek met een geheel complete postfnsse collectie Nederlandse Antillen 1970-
1989, inclusief blokken Collectie bevat alle zegels en blokken van NVPH 421 tot 934 

Alle foto's op: WWW.FILATBLIE. NET 
21174 Nederlandse koloniën. Prijs: € 125 
Beetje rommelige, postfnsse, ongebruikte en gebruikte partij Nederlandse kolomen in 
zelfgemaakt album Bevat Nederlands Indie, Nederlands Nieuw Guinea, Sunname en 
Curagao/Antillen Alle foto's op: WWW.FILATBLIE. NET 
20171 Nederlands Indië brievencoiiectie 1900-1948. Prijs: € 175 
Leuk lot van 81 brieven met betere luchtposten, frankenngen, bestemmingen, bijfran-
kenngen, aangetekende stukken, beetje diverse kwaliteit, in album Interessanti 

Alle foto's op- WWW.FILATBLIE NET 
21594 Numisbrieven. Prijs: €180 
Collectie van 106 numisbneven van o a Duitsland, Kanaaleilanden, Frankrijk etc in 3 
albums Alle foto's op: WWWFILATBLIE NET 

20373 Reunion 1885-1971. Prijs: € 140 
Gebruikte en ongebruikte collectie Reunion 1885-1971, met veel klassiek matenaal 
luchtpost, port etc Op bladen in map Alle foto's op: WWW.FILATBLIE NET 
21538 Royal Wedding 1981. Prijs: € 180 
Uitgebreide postfnsse collectie Royal Wedding 1981 in insteekboek Collectie bevat 
veel blokken en boekjes Alle foto's op: WWWFILATBLIE NET 
21518 Rusland. Prijs: €150 
Insteekboek met divers postfris, ongebruikt en gebruikt matenaal van Rusland 
Collectie bevat veel matenaal, waaronder veel complete series 

Alle foto's op- WWW.FILATBLIE NBT 
20246 Scandinavië stempels. Prijs: € 145 
Insteekboek met stempels van Denemarken, Zweden, Noonwegen etc Tevens wat ou
de brieven van Oost Europa Alle foto's op: WWWFILATBLIE. NET 
19708 Stempels Nederland. Prijs: € 175 
Insteekboek met ruim 2200 klassieke gebruikte zegels van Nederiand (no 19 en 31, 5 
cent Willem en 5 cent Wilhelmina) Ideaal kavel voor plaatfouten en stempelverzame-
laars Alle foto's op. WWW.FILATELIE NET 
21009 Syrië en Libanon. Prijs: € 165 
Voornamelijk postfnsse (paar zegels met plakker) collectie Syne en Libanon in stock-
boek Leuke samenstelling inclusief enkele ongetande blokken 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE. NET 
33055 Transvaal 1923. Prijs: € 100 
Oud boekje (1923) met herdrukken van Transvaal Bevat herdrukken van de zegels 
van 1885, 1896, 1900 en 1901 Alle foto's op: WWW.FILATELIE. NET 
21416 Tripoli 1928 pakketkaarten. Prijs: € 170 
Map met 10 ongebnjikte pakketkaarten van Tripoli 1928 Mooie kwaliteiti 

Alle foto's op: WWWFILATBLIE. NBT 
20868 UPU boekje Zweden. Prijs: €100 
UPU boekje, uitgegeven voor het UPU congres 1957 in Ottawa, met een postfrisse col
lectie Zweden 1951-1957 Mooi boekje, goede kwaliteit 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE. NET 
21615 USA 1870-1969. Prijs: € 160 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie USA 1870-1969 in Spaans album 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE. NET 
20388 Verenigde Naties New Yorii 1951-2007. Prijs: € 180 
Postfnsse partij Verenigde Naties New York 1951-2007 in insteekboek Aardige partij 
met veel materiaal, waaronder ook veel vlaggenvellen 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE. NBT 
21590 Verenigde Naties trio FDC's 1984-2007. Prijs: € 150 
Collectie zgn tno FDC's van de Verenigde Naties 1984-2007 in 4 albums Deze FDC's 
dragen de zegels van alle 3 de gebieden (New York, Geneve en Wenen) met de 3 ver
schillende FDC stempels Hoge aanschafwaarde' Alle foto's op: WWWFILATBLIE. NBl 
21024 Wereld luchtpost. Prijs: €180 
Klem album met een ongebruikte en gebruikte collectie luchtpostzegels van de hele 
wereld Collectie bevat o a aardig Zuid Amenka, Baltische Staten etc Leuke collectie, 
hoge cat waardei Alle foto's op: WWW.FILATELIE NEl 
21048 Wereld postfris. Prijs: €140 
Insteekboek met modern postfns matenaal van diverse landen, waaronder veel dieren
zegels en ook Walt Disney Alle foto's op- WWW.FILATELIE. NEl 
21013 Wereld. Prijs: €180 
Ongebruikte en gebruikte wereldcollectie in 3 blanco albums Collectie bevat veel ma
tenaal, zowel oud als nieuw Alle foto's op- WWW.FILATELIE NEl 
21050 Zanzibar, Kenya, Oeganda en Tanganyika. Prijs: € 150 
Insteekboek met divers ongebruikt en gebruikt materiaal van Zanzibar, Kenya 
Oeganda en Tanganyika Partij bevat veel matenaal, waaronder ook veel doubletten 
Hoge cat waardei Alle foto's op: WWW.FILATELIE. NEl 
20823 Zimbabwe. Prijs: € 130 
Album met postfnsse senes en enkele FDC's van de eerste uitgifte van Zimbabwe 
(1980) en de eerste port sene Bevat ook zogenaamde impnntblokken (velrand me 
naam van de drukkenj) Alle foto's op: WWW.FILATELIE. NBl 
20030 Zuid Afrika. Prijs: €12£ 
Kleine collectie ongebruikt en gebruikt materiaal van Zuid Afnka op albumbiaden ir 
map Bevat o a enkele aardige bneven Alle foto's op: WWW.FILATELIE. NEl 
21017 Zwitserland. Prijs: € 14C 
Insteekboek met divers met filatelistisch matenaal van Zwitserland en o a Duitsland 
Bevat o a specimen cheques van AKO-bank, vakantiezegels, diverse puntenzegels er 
staatsloterijzegels, etc Alle foto's op. WWW.FILATELIE. NE] 

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

INFORMATiEBON 
Naam 
Adres 
Postcode 
Plaats 
Geboortedatum 
Telefoon 
E-mail 
Interessegebieden 

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

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein of fax naar 030-2892620 
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M U N I t N  6.L I 'OSTZEÜELUROANISATIE 

Veiling 20, 21 & 22 februari 2014 
 Postzegels & Ansichtkaarten 

:iont u weer \an harte welkom op on/e halfjaarlijkse \eiling \oor po>tzeL;̂  
Tijdens Je /e 3daagse verkoop kunt u ook vanuit uw luie stoel thuis li\ c m 
op de lo^se nummers Nederland en buitenland en ansichtkaanen. 

:||»pp' 

Wilt u ook (een deel vani uw eolleetie 
in/cnden en meeprofiteren \an on/e 

topopbrcngsteiV.' Bel ons gerust v oor ec 
iiratis taxatie; 

Rotterdam 
Heiloo 
Waalre 

Kijk voor meer int'ormatie op 

www.mpo.n 
LttenLeur 2 J mt 
IJsselstein 6 anri 

Eerstvolgende MPObeurzen: 
t De Nohelaer. A. van Berchemlaan 2 

pril MPOkantoor. Energieweg 7 
april (2cpaasdag) Regard/Airport llolel Rotterdam. Vliegveldweg 5961 
lei Fletcher Hotel Heiloo, Kennemerstraatwc. 
mei 't Ha//o. Trolliuslaan 7 

KANTOORADRES: ENERGIEWEG /. 3401 M D i|SSELSTEIN 
T: 0306063944  F: 0306019895  WWW.MPO.N'L 

^M^ H^it^i^ COINS & STAMPS ROTTERDAM 

^ K Home S Informatie | ff/^ Producten ■^. Downloads Contact { Zo^ 

www.coinsstampsrot|^rdam.nl/ 

Dé online shop vooil^e verzamelaar! 
n 

Bankbiljetten 

Geboortesetjes 
Meisje/Jongen 

m-
Brandkasten, 

Kluizen, Geldkistjes 

Huwelijksmuntensetjes 
Bruid & bruidegom 

llkliiii^i 
i'.lliil ^ 
Catalogi & 

Naslagwerken 

^ 

Goudbaren, zilver
baren & Platina 

^ 
(Euro)munten & 

Penningen 

Beleggings
munten 

•9 
Loupen, Vergroot
glazen & Micro's 

Opbergsystemen 
Munten & Muntensets 

SAFE Opbergsystemen 
Brief& Ansichtkaarten 

SAFE Opbergsystemen 
voor Speldjes & Pin's 

^ 4 «V*. 

Toetsdozen en 
water Edelmetaal 

Testapparatuur 
Bankbiljetten 

Testapparatuur 
Postzegels & Munten 

Digitale 
weegschalen 

► 
Opbergsystemen 

voor postzegels 
...veel meer voor 
de verzamelaar! 

Sfi schaubek 
■ ■ILI.ANTALSUM 

impoita KABE 

"■Leuchtturm 

mmi% 

SUFI Safe impor teu r : 

SAFE KEDEflUND 
Van Mastrigt Coins & Stamps Rotterdam v o f 
Botersloot 6264 • 3011 HJ Rotterdam 
tel 010  414 30 77 • fax 0 1 0  4 1 4 94 99 
emait m mastngt@wxs nl • w w w safenederland 
KvK Rotterdam nr 850829550 

file:///eiling
http://www.mpo.n
http://WWW.MPO.N'L
http://www.coins-stamps-rot%7c%5erdam.nl/


K I L O WA AR 
WINTERAANBIEDINGEN 

1 250 gr FRANKRIJK. GROOTFORMAAT 
al met 2013uitgaven 

2 250 gr JAPAN GROOTFORMAAT 
enorme vanatie en veel blokzegels 

3 500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met Lw's 
4 100 gr BELGIË GELEGENHEIDSZEGELS zeer nieuw 
5 100 gr ZWEDEN GROOTFORMAAT met veel nieuw 

(250 gr € 34,) 
6 500 gr AUSTRALIË MISSIE met 

veel grootformaat en nieuw 
7 100 gr FAROEREILANDEN eigen import met h w 's 

SUPERAANBIEDING 
8 50 gr MONACO veel nieuw en h w 's 
9 100 gr MALTA GROOTFORMAAT met iets h w 's 

10 100 gr LUXEMBURG met 
enorme vanatie en \ eel h w 's 

11 100 gr GUERNSEY/JERSEY 
met een grote variatie (250 gr € 31,) 

12 1 kg DUITSLAND MODERNE MISSIE goede kwaliteit 
(2'/2 kg € 39. en 5 kg € 75,) 

13 100 gr DUITSLAND GROOTFORMAAT € 
met veel 2013 en h w's en iets toeslag 

Door schaarste aan goede kilowaar zijn levertijden niet uit te 

€ 13,

€ 18 

Bezoek mogelijk na telefonische afspraak Levering uitsluitend op vooruitbetaling op 
NL09 INGB 0003 7525 94 of NL18 SNSB 0932 8137 20 Betaling ook mogelijk met 
creditcard (VISA MASTERCARD) en Paypal 
Portovrij vanaf € 75  daaronder € 3 verzendkosten E — 
extra Bij aankoop van 4 of meer items 5 % korting 9 £ ""■ 
Bestellingen onder € 35 kunnen wij helaas niet uitvoeren 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt prijsw/ijzigingen voorbehouden 

Paypal 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

Tel. 024-3777730 
E  m a i l : j . h a a r l e m @ w x s . n l 

V « * V V> V • I 

1 Brabantse 
Postzegel en 
Muntenveiling 

Houdt op zaterdag 15 februari 2014 
haar 178^ openbare veiling 

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

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

restpartijen in dozen en kisten enz 

inlichtingen 
Brabantse Postzegel en Muntenveiling 
Kerver 10 5521 DB Eersel 
Telefoon 0497 512057 
Fax 0497 516605 
E mail info@brabantsepostzegelveiling nl 

Bezoek nu ook onze online veiling 

www.bpveiling.nl 
Vraag onze gratis catalogus aan " 

mailto:j.haarlem@wxs.nl
http://www.bpveiling.nl
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POSTZEGELHANDEL 'T RAEDTHUYS 

Welke filatelist van mijn 
generatie is er niet ooit ge
weest: Postzegelhandel 't 
Raedthuys in de Raadhuis
straat in Amsterdam. 
Mijn herinneringen gaan 
terug naar de jaren 
zeventig en tachtig van de 
vorige eeuw. Toen waren 
er nog vele echte postze
gelwinkels in Amsterdam 
en vele andere plaatsen. 
Op t4 december 2013 over
leed de bekende eigenaar 
van 't Raedthuys, J.D. Muis 
(Johan Daniël) op 89jarige 
leeftijd. 

Begin jaren negentig werd 
er uitverkoop gehouden 
en uiteindelijk werd de 
winkel gesloten. 

't Raedthuys was niet 
zomaar een postzegelwin
kel. Het was er een met een 

enorme wereldvoorraad. 
Met fantastische bedie
ning, maar en dat maakte 
'Mijnheer Muis'(voor 
intimi Daan) zo bijzonder
dit was ook een winkel 
waar de rasfilatelist niet 
weggekeken werd. Als 
Muis merkte dat je een 
serieus verzamelaar was, 
mocht je zelf in de boeken 
neuzen. Het zoeken naar 
stempeltjes, tandingen 
of variëteiten was geen 
probleem voor Muis. Als 
je alles maar weer netjes 
terugstak. Dat laatste was 
voor verreweg de meeste 
verzamelaars geen enkel 
probleem. Goed voorbeeld 
doet goed volgen. Muis 
had alles keurig geordend 
en weggestoken. )e zou 
wel gek geweest zijn om 
het niet netjes terug te 
steken, want dan was het 

de volgende keer echt over 
met de pret! 

Muis verkocht graag en 
was daarbij ook redelijk 
in prijs. Hij gunde de 
verzamelaar ook iets! Het 
vinden van een stempel 
of andere bijzonderheid 
en dat was echt geen 
uitzondering vond hij 
prachtig maar hij rekende 
gewoon de prijs die hij 
ook zou vragen voor een 
ander exemplaar 'recht 
toe recht aan'. Een echte 
postzegelwinkel en geen 
poststukken. 

Met het sluiten van de 
winkel, en nu het heen
gaan van I.D. Muis, is een 
tijdperk van de 'klassieke 
postzegelhandelaar' afge
sloten. 

B e w a a r t U d e z e kaart . . . . Het is altijd goed een betrouwbaar adres 
voor in en verkoop van postzegels bij de hand te hebben! 

Postzegelhandel 't il&aebt{)U|>ä 
Raadhuisstraat 41 

AmsterdamHolland Tel. 020220901, 
(b.g.g. 151858 ook s'avonds) 

heeft voor U een zeer grote voorraad zegels 
van alle landen ter inzage, 
vooral Nederland & O.G., 

Eng. Kol., Duitsland, 
Dieren en Bloemen, Sport enz. enz. 

Stamps of all countries well represented. 
Verkauf von Briefmarken der ganzen Welt. 

Stock important de tous pays. 

J. D. Muis 
Andries Vierlinghstraat 9 
AmsterdamHolland Tel. 0201B1858 
(b.g.g. 123123 of 220901) 

Reeds meer dan 15 jaar inkoper van collecties, 
betere losse zegels en engrosposten voor 
meerdere zaken, particulieren en export. Betaal 
goede prijzen. Voor belangrijke objecten kom 
ik gaarne bij U thuis. 

For over 15 years buyer of collections. 
Seit 15 Jahren Einkaufer von Sammlungen. 
Depuls 15 ans acheteur de collections. 

IVIededelingen: 

De jury van de LH. Thoientrofee roept kandidate 
op mee te dingen naar de 

LH. Tholetitrofee 2013 

Voor deze prijs voor de beste filatelistische rubriel 
of bijdrage in de nietfilatelistische 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 
de nietfilatelistische pers zijn verschenen en die na 

zij menen voor bekroning in aanmerking komen 

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

L.F.C. Elzinga 
Schalmei 5,4876 VC EttenLeur 

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 

LETLAND: NUMMER 18 

Op 1 januari is Letland 
toegetreden tot de 
Eurozone, en is de euro 
als munt het enige wet
tig betaalmiddel. Het is 
daarmee na Estland het 
tweede Baltische land en 
voormalige Sovjetstaat die 
tot de Eurozone is toege
treden. De ruim 2 miljoen 
Letten konden er al even 
aan wennen, want vanaf 
februari 2013 hadden de 
postzegels ai een dubbele 
waardeaanduiding: lat en 
euro. 
De eerste werkdag in 2014, 

2 januari, werden de ee 
postzegels in uitsluitem 
eurowaarden uitgegevi 
Anders dan in Nederlan 
is direct bekendgemaal 
hoe lang de postzegels 
lats nog geldig blijven: 
uitsluitend dit jaar! 
De eerste zegels zijn 
bloemenzegels, voortb( 
durend op de al eerder 
uitgegeven bloemenze
gels. Ze zijn ontworpen 
door (pirts Grïva. 
De zes verschillende zee 
zijn ook in een velletje 
uitgegeven. 



EERSTE 'CG AWARDS' 

Op 6 december 2013 
werden voor de eerste keer 
de 'CG Awards' uitgereikt 
in het Top Cars Collection 
Museum in Monaco. 
De naamgever van de 
CG Awards is Christoph 
Gärtner, eigenaar van 
het gelijknamige Duitse 
veilinghuis, die ook het 
prijzengeld van totaal 
€7.200 beschikbaar 
stelde. 
De jaarlijks terugkerende 
onderscheidingen zijn 
voor de bevordering en 
het behoud van filatel is
tisch onderzoek en kennis. 
Tijdschriften uit de gehele 
wereld, in iedere taal, die 
minstens een maal per jaar 
verschijnen kunnen mee
dingen naar een van de 
prijzen in drie categorieën: 
gedrukte media 
(10 prijzen), digitale media 
en ontwikkeling van de 
jeugd. 

Afh I- Links juryvoorzitter Ramer von Scharpen, midden Claus Schmidt 
van 'China Philatelie' en rechts de naamgever Christoph Gartner 

De tijdschriften (1 oktober 
2012 - 30 september 2013) 
werden beoordeeld door 
een internationale jury van 
8 personen. 
De eerste prijs voor een ge
drukt medium ging naar de 
'Forschungsgemeinschaft 
China Philatelie' voor het 
tijdschrift 'China Philatelie', 
de prijs voor een digitaal 

medium ging naar Wolf
gang Maassen voor 'Phila 
Historica' en de prijs voor 
de jeugd ging naar Takashi 
Yoshida van Stampedia Inc. 
voor het blad 'Stamp Club'. 
De prijzen van de tweede 
editie worden tijdens 
de Briefmarkenmesse in 
Sindelfmgen in oktober 
bekend gemaakt. 

Inzenden in ieder taal is mogelijk Het Japanse blad van jeugd-
winnaar Takashi Yoshida 

Afh. 3- De 'digitale winnaar' 
Wolf gang Maassen (r) 

DE POSTCODE IN 1979., 

Sinds de introductie van 
het Nederlandse post
codesysteem in 1977 zijn 

wij hieraan zó gewend 
geraakt dat het door 
vrijwel iedereen wordt 

kit i , 105 

- w __— 
v^r^ 

gebruikt. Als de postcode 
ontbreekt moeten wij een 
paar dagen langer op de 
bestelling wachten. Maar 
bezorgd wordt er. 
In de begintijd was het 
nogal eens andersom. )e 
vermeldde postcode en 
huisnummer wat genoeg 
zou moeten zijn voor een 
feilloze bezorging. De 
afgebeelde brief werd, 
correct gefrankeerd, op 
2.V.79 ter post bezorgd 
doch deed er tien dagen 
over om de reis van ver
zender naar ontvanger af 
te leggen. Voorzien van de 
stempels "onbestelbaar 

EDITORIAL 

Het nieuwe jaar is voor ons postzegelverzamelaars 
roerig begonnen. Direct al, 50 minuten nadat de 
flessen ontkurkt waren brak er een grote brand uit 
in het datacentrum van het Noorse bedrijf Evry in 
Tomteboda, Soina, net buiten de Zweedse hoofdstad 
Stockholm. Niet alleen dat Systembolaget (de staats
winkel voor alcoholhoudende drank), SL (het stads- en 
streekvervoer Stockholm) er grote klant zijn, ook de 
Zweedse tak van het postbedrijf PostNord (Posten) is 
grote klant. Hierdoor lag de verwerking van gere
gistreerde post (zoals pakketten en aangetekende 
zendingen) vele dagen stil. 

Maar ook in eigen land was er de eerste tien dagen 
van januari nieuws. 'Onze' nationale postzegeldrukker 
lohan Enschedé en Zonen (anno 1708I) stond ineens 
op omvallen. Er was acute geldnood en het personeel 
moest 8% loon (vakantiegeld) inleveren om te trach
ten de boel overeind te houden. 
Na het vertrek van de laatste Enschedé uit de directie 
van het familiebedrijf bleek dat het bedrijf toch een 
stuk minder gezond was dan het zich deed voordoen. 
Inmiddels heeft investeringsmaatschappij Nimbus uit 
Zeist samen met ING 95% van de aandelen overgeno
men. De resterende 5% blijft bij de familie Enschedé. 
Of dit het bedrijf kan redden zal de toekomst leren. 

Dichter bij huis kwam er als een donderslag bij 
heldere hemel nieuws uit Utrecht. Na een heftig jaar 
voor de KNBF werd in april afgelopen jaar een nieuw 
bondsbestuur gekozen. De toen kersvers aangetreden 
secretaris Eric Kniese heeft per 10 januari met onmid
dellijke ingang zijn pen neergelegd. 

Inmiddels bent u vast wel gewend aan de nieuwe 
posttarieven. Die zijn per 1 januari vrijwel geruisloos 
gestegen met vier cent voor een gewone brief. Een 
jbeetje vreemd is het wel dat de Postzegelcode met vijf 
cent is gestegen. De toestemming was er toch voor 
een stijging van vier cent? 
PostNL moet ook nog wennen aan de eigen tarieven. 
Of ze het vergeten zijn? Mogelijk, maar sinds 1 januari 
is er geen kader voor een persoonlijke postzegel 
meer voorhanden voor Internationaal. Europa was 
al verdwenen met de komst van het december kader 
(plaatsgebrek?) maar Wereld kon tot 1 januari nog 
besteld worden. Nu dus alleen nog binnenland. Het 
advies van PostNL (op de eigen website) op de vraag 
of persoonlijke postzegels ook naar het buitenland 
gebruikt kunnen worden is helder maar duur: "Vanaf 
1 januari kunt u voor post naar het buitenland twee 
Persoonlijke postzegels waarde 1 gebruiken." Als u het 
advies opvolgt betaalt u dus € 1,28 in plaats van de 
benodigde €1,05! 

René Hillesum 

wegens onvolledig adres", 
"terug afzender" en "af
zender onbekend". 
(Nr.57 / ii6t TS) kwam hij 
tenslotte in handen van 
een postambtenaar met 
een juiste kijk op de zaken, 
die uit "Nr.105/1391 AH" 
Abcoude wist te achter

halen. Het was overigens 
afgesproken werk, om 
het nieuwe systeem op 
efficiency te testen. 
Dat pakte dus niet direct 
gunstig uit... 

LuudAlbers 
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VERZAMELGEBIED NEDERLAND 
Samenstellmg Rem Bakhuizen Van Den Brink 
Email' dziewon@xs4alLnl 
Website: www.galeoptix.nl/fila/druktech htm 

KONING WILLEM ALEXANDER ZEGELS  HET PORTRET 

Er verschenen 3 waar
den (24) '1 Nederland' 
in hangblokken met 10 
zelfklevende zegels en 
daarnaast een hangblok 
van 5 zelfklevende zegels 
van '2 Nederland' en een 
hangblok van 5 zelfkleven
de zegels, van '1 Internati
onaal'. (57) 
Gedrukt in rakeldiepdruk 
opdeChesnutdruk
aanderol persen van 
Walsall Security Printing in 
Walsall, UK. Drukrichting 
B (oven). De drukcilinders 
omvatten 4x3 blokken 
voor de '1' en 6x3 blokken 
voor de '2' en de '1 Interna
tionaal'. 
Voor alle 3 de zegels wer
den door WSP slitplaatjes 
gebruikt om de zegels 
van een soort 'tanding' 
te voorzien. Bij de '1' met 
een extra ellipsgat in de 
zijranden zoals al sinds 
de 44c koningin Beatrix 
gebruikelijk was. 
Bij de '2' was de slitplaat 
eveneens een oude be
kende uit de periode met 
koningin Beatrix zegels. 
Hierbij is wel aan te teke
nen dat er op het laatst 
bij de Beatrix zegels 2 
verschillende slitplaatjes 
in gebruik waren: met een 
ronde buitenslit en met 
een rechte buitenslit. Dit 
is met name goed te zien 
aan de onderkant van de 
zegels, in de ruimte tussen 
de uitstekende 'tanden' en 
het nietzegelgedeelte. Bij 
de W.A. zegel van '2' een 
ronde buitenslit. De tand 
zit niet helemaal symme

trisch, aan de rechterkant 
want er zit meer ruimte 
dan links; bij het portret
zegel een rechte buitenslit 
waarbij de tand min of 
meer in het midden zit; zie 
de donkere ruimte onder 
de tand! (89) 

Voor het '1 Internatio
naal' zegels echter is nu 
geen aparte scheurslit 
aangebracht tussen zegel 
en 'priority'. Het priority 
deel hoort nu integraal bij 
hetzegel. 
De fosforescentie bij deze 
zegels is geregeld zoals 
hierboven is omschreven 
bij de 2e versie van de W.A, 

initialen. Een Lvormige 
balk op niet fosforesce
rend papier, echter de 
Lbalk licht bij elk van de 3 
blokken anders op en na! 
Met name de '2', toch wel 
met een donkerder soort 
'geel'. (10) 
De gebruikte kleuren 
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hebben nogal cryptische 
benamingen dan wel als 
extra een nummer uit de 
PMSreeks (Pantone): grey 
9, cool red, blue 2995 en 
orange 143. (11) 

Van alle 3 de zegels zijn 
behoeve van de verzatr 
laars compleet doorge
stanste zegels vervaard 
uit de boven beschreve 
hangblokjes. (1214) 

KONING WILLEM ALEXANDER ZEGELS ■ 
2 VERSIES INITIALEN 

De al in april verschenen 
zegels '1' met de initialen 
'W.A' waren bijzonder 
in de zin dat ze gedrukt 
waren op fosforescerend 
papier èn een fosfores
centie Lbalk opgedrukt 
hadden gekregen. Dat 
gold eveneens voor de '2' 
hangblokken. Al vrij snel 
daarna kwam in het blad 
van de 'Collect Club' het 
bericht dat deze fout van 
een dubbele fosfor her
steld zou worden. Inmid
dels kon voor het eerst op 
de Postex m Apeldoorn m 
oktober 2013 een nieuwe 
versie gekocht worden 
van de hangblokken '1' 

W.A. opnietfosfores
cerend papier met een 
fosforescentie Lbalk. (1 
Het doordringen van d« 
versie in den lande heej 
enige tijd geduurd enz 
per plaats verschillend 
zijn geweest. Zelf heb 
ik deze pas in 2014 aan 
de Bruna balie kunnen 
kopen. 
Gedrukt in rakeldiepdn 
op de Chesnut drukaar 
derol persen van Wals; 
Security Printing in 
Walsall, UK. Drukrichtin 
B (oven). De drukcilind« 
omvatten 4x3 blokken 
voorde 'i'en6x3blokk 
voor de'2'. 
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MOOI NEDERUNO 

Het thema voor de 'Mooi 
Nederland' velletjes in 2014 
is keramiek. Hoewel -als 
gebruikelijk- de plaatsge
bonden velletjes 
uitsluitend lokaal verkrijg
baar zijn, maken zij wel deel 
uit van het reguliere ultgif-
teprogramma van PostNL. 
Velletje drie en vier in de 
zesdelige serie betreft 
keramiek uit Harlingen en 
Makkum. 
Evenals velletje een en 
twee, zijn deze ook ont
worpen door Rutger Fuchs 

(1970) uit Amsterdam, 
leder velletje heeft vijf 
postzegels waarde 1. Ze 
zijn gedrukt door )oh. 
Enschedé Security Print in 
Haarlem in een oplage van 
85.000 ieder. 
Het afgebeelde keramiek: 
Harlingen besteedt aan
dacht aan de producten 
van de Harlinger kleibak-
kerijen die vooral in de 17e, 
18e en 19e eeuw actief zijn 
geweest. 
Makkum besteedt aan
dacht aan de historische 
en moderne keramiek uit 
Makkum van de producen
ten Tichelaar (1572-heden) 
en Kingma (1784-1812). 

Keramiek uit Harlingen 
n hel Friese 

VERVOLG VERZAMELGEBIED NEDERLAND 

NIEUW ASSORTIMENT PER 2 lANUARI 2014 

Per 2 januari 2014 is het 
assortiment van langlo
pende zegels veranderd. 
Niet alleen zijn de 3 zegels 
met de beeltenis van Ko
ning Willem Alexander nu 
algemeen verkrijgbaar, 
maar ook zijn de'Denk 

groen, doe groen' zegels 
vervangen door de Neder
landse 'iconen'. Nog met 
gezien -bij het afsluiten 
van de kopij voor dit num
mer- heb ik de rollen met 
zakelijke zegels. 

NEDERUNDSE ICONEN ZEGELS 
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van typisch Nederlandse 
zaken zoals een koe, huisje 
met trapgevel, zeilboot, 
tulp, boertjes, molen, 
schaats, fiets, kaas en 
klomp. Gedrukt, zoals al 
sinds 2002 gebruikelijk, in 
offset door Walsall Security 
Printing in Walsall, UK. 
(15-16) 
Daarnaast voor het interna
tionale gebruik -oftewel al
les buiten Nederland- een 
hangblok van 5 verschil
lende zelfklevende zegels 
(17) -eveneens met typisch 

Op 2 januari verschenen 
zelfklevende zegels van 
'1' in hangblokken met 10 
verschillende afbeeldingen 17 

Nederlandse zaken zo als 
molen, fiets, koe, huisje en 
tulp- gedrukt bij dezelfde 
drukkerij in rakeldiepdruk 
aan de rol op een van hun 
Chestnut rotatiepersen. 
Van een van die 5 zegels 
-met het huisje- is nog een 
geïntegreerd hangboekje 
vervaardigd waarin 50 
zelfklevende zegels. Druk 
eveneens op een Chestnut 
pers. (18-19) 
De voor de zegels gebruikte 
slit-plaatjes zijn geheel 
overeenkomstig het hier
naast beschrevene bij de 
koningszegels. 
Cilindernummers 
W1W1W1W1 (20) onder 
zegel 5 resp. naast zegel 
10. Productbarcode »81063 
respectievelijk +81049; 
artikelnummers 346701 res
pectievelijk 346703. Bij het 
geïntegreerde hangboekje 
van 50: cilindernummers 
onder zegel 47; product
barcode +81124; artikel
nummer 346702 

PLAATFOUTEN KON. BEATRIX 
DUAAL VOLGENS W. MAST 

Ik kreeg -terecht- com
mentaar van Wim Mast 
op mijn verhaal over de 
85C/39C zegel met de 
plaatfouten. Ze staan 
weliswaar niet vermeld bij 
de NVPH echter wel in de 
handboeken die Wim Mast 
al jaren uitgeeft 'Mast ca
talogus van Nederlandse 

plaatfouten'. De om
schrijving 'Deel oplage' is 
echter niet juist. De hang
blokken werden gedrukt 
met cilinders waarop 3 
rijen van 6 blokken. De 
plaatfouten komen voor 
tijdens de gehele oplage 
echter steeds slechts op 
één van de 18 blokken. 
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BIJZONDERE MASKERS 
Binnenkort is het weer 
carnaval. Misschien ga 
jij ook wel verkleed de 
straat op. Doe je dan ook 
een masker op, zodat 
niemand je herkent? De 
Franse postdienst gaf een 
serie uit met maskers. Dat 
gebeurde niet vanwege 

WAAROM DRAAGT DE ZEBRA 
ALTIJD EEN PYJAMA? 
Sommige kinderen vinden 
dat het net is of het zebra-
paard in een ouderwetse 
streepjespyjame rond
loopt. In Israël vragen 
de kinderen m een liedje 
waarom ze dat doet. In het 
liedje staat ze zes dagen 
van de week op en kleedt 
zich aan. Op zondag kiest 
ze een broek met shirt, 
maar ze is er niet tevreden 
mee en doet haar pyjama 
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weer aan. Op maandag 
trekt ze haar trainingspak 
aan, maar omdat ze last 
krijgt van luiheid doet ze 
snel haar pyjama weer aan. 
Op dinsdag kleedt ze zich 
in haar overall, maar het is 
veel te warm en dus gaat 
haar pyjama weer aan. Op 
woensdag is haar badpak 
aan de beurt, maar ze 
wordt zeeziek en hup ze 
gaat snel weer in haar py
jama. Op donderdag doet 
ze een jurkje aan, maar 
die bevalt haar niet en dus 
gaat de pyjama weer aan. 
Op vrijdag vraagt ze zich 
af het wel de moeite is om 
voor een dag de speciale 
sabbatjurk aan te trekken 
en daar denkt ze nu nog 
over. Daarom draagt de 
zebra altijd een pyjama. 

ORKAAN VERWOEST STAD 
IN AUSTRALIË \\;;;^^;-i^\ 
Het IS dit jaar precies 
veertig jaar geleden dat 
de orkaan Tracy de Au
stralische stad Darwin met 
de grond gelijk maakte. 71 
mensen kwamen tijdens 
de orkaan om het leven. 
Op een postzegel van de 
Australische post is goed 
te zien wat een ravage de 
orkaan veroorzaakte. 

Tracy \ 
Destroys | 
Darwin 1 

het carnaval. Op de zegels 
werden maskers afge
beeld die vroeger bij het 
toneelspelen werden ge
bruikt en in sommige ge
vallen kom je ze daar nog 
wel tegen. De maskers die 
we tijdens het carnaval 
opzetten zijn meestal 
gemaakt van plastic of 
rubber. De afgebeelde 
maskers zijn gemaakt van 
allerlei materialen. Zo is 
de masker uit het oude 
Griekenland gemaakt van 
klei. HIJ werd gebruikt om 
angst te laten zien. Het )a-
panse masker is afkomstig 
uit het Noh theater waar 
men maskers droeg om 
mannen, vrouwen, oude 
mensen en duivels uit te 
beelden. Op de postzegel 
zie je de masker van een 
jong meisje. Er zijn twee 
postzegels met maskers 
uit Indonesië. De een 

toont een Javaans masker 
uit het Wajang Topeng 
theater. Het is het gezicht 
van prins Panji, waarvan 
men gelooft dat hij de 
god Vishnu is. Aan de ma
nier waarop zijn gezicht 
is geschilderd, herken je 
dat hij uit een belangrijke 
familie komt. Het andere 
Indonesische masker komt 
uit Ballen is van hout. 
Het is het gezicht van de 
regent. Dat is iemand die 

over een bepaald gebi 
regeert. Dan is er nog ( 
masker uit de Italiaans 
commedia dellärte. Dii 
masker werd gebruikt 
voor de harlekijn in hel 
toneelstuk. De laatste 
masker komt uit Korea, 
waar hij gebruikt werd 
door de personages di( 
kritiek gaven op dinge 
die hadden plaatsgevo 
den. 
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BESCHERM DE NATUUR 

Niet iedereen is zuinig op 
de natuur. De post van 
Burkina Faso heeft daar
om een serie postzegels 
uitgegeven om mensen 
op te voeden. Het zijn 
leerzame postzegels. Zo 
vragen ze aandacht voor 

TOESTEMMING 
Het overnemen van artikelen 
De Posthoorn is toegestaan, i 
alleen met bronvermeidinq. 

het probleem van plastic 
in de natuur, het stiekem 
kappen van bomen en het 
verbranden van bos
grond. Het duurt tiental
len jaren voordat plastic 
is vergaan. Dieren krijgen 
kleine stukje plastic naar 
binnen met hun voedsel. 
Ze kunnen dan ziek wor
den en doodgaan. Elk jaar 
verdwijnen grote stukken 
bos doordat mensen 
stiekem bomen kappen. 
Het IS soms zo erg dat er 
niets meer van een bos 
overblijft. )e snapt dat 
zoiets met de bedoeling 
is. Bos kan ook verdwijnen 
doordat boeren stukken 
bos verbranden. Op de 
lege plek verbouwen ze 
dan hun groente. Op die 
manier zijn belangrijke 
delen van het tropisch 
regenwoud verdwenen. 
En zo wordt het broeikas
effect versterkt. Dat is erg 
want daardoor wordt de 
aarde steeds warmer. Dat 
kan leiden tot verhoging 

van het zeewaterniveau 
Het gevolg is dat lage 
delen van het vaste lam 
onder water komen 
te staan. Zo dreigen 
eilanden te verdwijne, 
maar ook wordt het voc 
ons steeds moeilijker or 
droge voeten te houder 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan 
abonnees van De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, etc. graag 
doorgeven aan de 
ledenadministratie van De 
Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128, 
4286EEAImkerk, 
telefoon: 0183 - 40 39 52 



Houd jij van 
bloemen? 
En van 
tomaatjes? 
Gekke vraag misschien, want ik weet nu al 
dat je "ja" zegt. En zou je die dingen die 
je mooi of lekker vindt ook op een post

zegel willen zien? Ik hoor weer een "ja", 
dus we gaan eens onderzoeken waar we 
die zegels kunnen vinden. Er zit een heel 
verhaal aan vast, dus let goed op. 

van de druiven, en het 
jaar daama kwam de 
zegel van de orchidee. 
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Westland 

BilBill 
Het Westland 
Tussen Hoek van Holland, 
Rotterdam en Den Haag 
ligt een gebied dat we 
het tuinbouwgebied 
van Nederland noemen: 
Westland. Als je er 
door heen rijdt, vallen 
je al meteen die lange 
rijen glazen kassen op. 
Warenhuizen, noemen ze 
die. In die kassen groeien 
groenten, fruit en de 
prachtigste bloemen. 

Westiands mooiste 
De postzegelvereniging 
van Monster bestond 55 
jaar, en daar wilden ze 
wat bijzonders mee doen. 
Laten we persoonlijke 
postzegels gaan maken, 
zeiden ze tegen elkaar, 
van de mooiste produc
ten van onze streek. Ze 
begonnen met de zegel 

Ze kregen de smaak 
te pakken 
Ikhoef jou niet uitte 
leggen dat heel veel 
mensen het idee van 
die postzegels erg leuk 
vonden. Het bedrijf dat 
de tomaatjes verkoopt, 
doet de tomatenzegels 
op alle post die ze maar 
versturen. "Dat zijn onze 
eigen tomaatjes," zeggen 
ze tegen hun klanten. De 
kweker van de chrysant 
doet hetzelfde. Iedereen 
is trots op die mooie 
producten, en ik vind het 
leuk om ze op mijn post 
terug te vinden. 

Gezondste paprika 
Er zijn rode, groene en 
gele paprika's, dat weet 
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je. Maar laatst las ik in 
een gezondheidsblaadje 
dat de oranje paprika 
véél gezonder is dan die 
andere! Er zitten meer 
vitamines in. Dus nu eet 
ik alleen nog maar die 
oranje. En laat die nou 
ook in de serie op de 
postzegels staan! 

Westlands mooiste 
postzegel 
De serie wordt steeds gro
ter, iedere keer komt er 
weer een mooie zegel bij. 
Deze rode roos, genaamd 
Myrna+, is al de zesde 
zegel in de serie. Nu heb 
ik al heel wat rozen in 
mijn collectie, maar deze 
is wel heel apart. Wist je 
trouwens dat alle rozen 
die van kwekers komen 
een naam hebben? En 
niet alleen de rozen hoor, 
ook andere bloemen die 
nieuw gekweekt worden 
(en dus een nieuwe soort 
zijn) krijgen vaak een 
mooie naam. 

POSnEtElMBIIEItl ' 
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De lelie "Table Dance" 
Waarschijnlijk omdat hij 
op tafel zo mooi tot zijn 
recht komt? Table dance 
betekent tafeldans, en er 
zijn er maar weinig die 
op tafel mogen dansen. 
Of doe jij dat wel eens als 
mama van huis is, zoals 
de katjes? Kijk trouwens 
uit met lelies en katten, 
sommige leliesoorten zijn 
gevaarlijk voor katten. 
Dat je het maar weet. 

"■■«■lil 
Het bedrijf en de 
postzegel 
Intussen begrepen de 
kwekers hoe leuk het was 
om zelf een postzegel 
te hebben met je eigen 
product er op. Dus toen 
legden de kwekers con
tact met de postzegel
vereniging en ze stelden 
voor om een nieuw zegel 
te maken. Zo werd de 
zevende postzegel een 
Kalanchoë. Hebben jullie 
die thuis in de venster
bank staan? Het is een 
hele sterke plant en de 
bloemetjes zijn mooi 
gekleurd. 
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De negende zegel 
Afgelopen oktober 
kwam de negende zegel 
te koop: de Lisianthus 
"AlissaBlue". ja, jezegt 
het al: weer een meis
jesnaam. Een bedrijf uit 
Westland werkte mee om 
een van hun prachtige 
bloemen op de foto en zo 
op de postzegel te krij
gen. Natuurlijk versturen 
zij ook al hun post met 
deze zegel. 
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En nu de tiendel 
Dat IS nog een verras
sing, maar die komt 
snel. Die zal er zijn op de 

jubilcumtentoonstelling 
van Monster op 28 en 29 
maart. Maar ik weet één 
ding zeker: dat wordt 
geen tulp. Want deze in 
Nederland veel voorko
mende bloem wordt niet 
zoveel gekweekt in het 
Westland. Dat doen ze in 
de buurt van de Keu
kenhof, dat weet je. Die 
tulpenvelden heb je vast 
wel eens gezien. 

De 12 Fiiateiistische 
elementen: 
Vlagstempels 
Bij een verzameling 
horen meer dan alleen 
postzegels. Er kunnen 
ook allerlei stempels 
en bijzondere uitgaven 
bij gedaan worden. Dat 
noemen we Fiiateiistische 
elementen. Eén van de 
elementen is: "Vlagstem
pels". Ze bestaan uit twee 
delen, de stempel die op 
de postzegels gestempeld 
wordt. Deze is bedoeld om 
de postzegel te ontwaar
den, want anders weekt 
iemand hem af en ge
bruikt hem opnieuw. Dat 
mag niet. En het andere 
deel (de vlag) bestaat 
uit een tekst waarin men 
aandacht vraagt voor een 
bijzondere gebeurtenis. 
In dit geval: een bloemen
feest! 

C A R T O L I N A 

* LOCA. 

Veel kinderen verzame
len bloemen, daar hoor 
ik ze tenminste vaak 
over vertellen. Het is een 
thema dat nooit stopt, 
want veel landen geven 
de mooiste bloemenze
gels uit. Probeer eens 
een paar albumbladen 
te maken van je mooiste 
bloemenzegels. 

Succes er mee! 

V Reageren? Willeke.tnbOwxs.nl 
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Deze maand is het weer is het weer zover: van 7 tot 14 februari worden 
de Olympische Winterspelen gehouden. Het is de 24ste keer (1, 2), maar 
dit jaar vinden ze voor het eerst plaats in RusUtnd, in Sochi on) precies 
te zijn. Al maanden wordt gesproken over een boycot van deze Spelen 
in verband met de slechte mensenrechten in het gastland. Zo zal dit 
jaar de Amerikaanse president niet bij de Spelen aanwezig zijn, net 
zoals de Franse en de Duitse presidenten. Onze eigen koning Willem-
Alexander is erelid van het IOC en hij gaat wel naar Rusland. 
Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om de sport! 

Geschiedenis van de 
Winterspelen 
De Winterspelen werden 
voor het eerst gehouden 
m 1924. Het idee was veel 
eerder ontstaan; al in 1909 
stelde de Italiaan Eugenio 
Brunetta d'Usseaux voor 
om een week van winter
sporten toe te voegen aan 
de Olympische Spelen van 
1912. Dit werd uiteindelijk 
uitgesteld tot 1916, wan
neer een wintersportweek 
zou worden gehouden met 
schaatsen, kunstschaatsen, 
ijshockey en skiën, maar de 
Spelen van 1916 werden af
gelast na het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog. In 
1920 vonden in Antwer
pen de eerste Olympische 
Spelen na de oorlog plaats. 

Tijdens deze Spelen werd 
ook een kunstschaats- en 
ijshockeytoernooi gehou
den. Hierna werd besloten 
dat in 1924 in Frankrijk een 
aparte week met winter
sporten zou worden geor
ganiseerd. Meer dan 250 
sporters uit f6 verschillen
de landen deden hieraan 
mee. De grote winnaars 
waren, met heel verras
send, Finland en Noorwe
gen. Zij wonnen met z'n 
tweeën meer medailles 
dan alle andere landen bij 
elkaar. Sindsdien zijn de 
Winterspelen elke vier jaar 
gehouden, met uitzonde
ring van tijdens de Tweede 
Wereldoorlog en in 1994, 
nadat was besloten de 
Winterspelen in een ander 

jaar te houden dan de 
Zomerspelen. Het was toen 
slechts twee jaar geleden 
dat de Winterspelen waren 
gehouden. 

Het Nederlandse team 
Curling, rodelen, skele
ton... Je kunt het zo gek 
niet bedenken, of het is 
wel onderdeel van de 
Olympische Winterspelen. 
De Nederlanders doen aan 
slechts vier verschillende 
sporten mee: bobslee, 
schaatsen, shorttrack (ook 
schaatsen) en snowboar-
den. Het grootste deel 
van het Nederlandse 
team bestaat dan ook uit 
schaatsers. Dit is ook de 
discipline waarop iedere 
editie de meeste medailles 

worden gehaald: in 2010 
werden zeven van de acht 
medaiHes gewonnen door 
schaatsers. De achtste 
(^udenl) medaille was 
voor Nicolien Sauerbreij, 
een snowboardster (3). 
Ook dit jaar zal zij weer 
van de partij zijn. Andere 
medaillefavorieten zijn 
Ireen Wüst, Sven Kramer 
en Mark Tuitert, die alle 
drie een Olympische 
titel verdedigen. Kramer 
heeft bovendien nog iets 
goed te maken: vier jaar 
geleden werd hij op de 
tien kilometer gediskwa
lificeerd door een foute 
wissel terwijl hij topfavo
riet op die afstand was. 

Medaillesucces 
Nederland is al lang een 
land om rekening mee te 
houden bij het schaatsen: 
in 1972 haalde Ard Schenk 
drie gouden medailles op 
de 1500 meter en de 5 en 
10 kilometer, een prestatie 
die door niemand meer 
geëvenaard is (4). Yvonne 
van Gennip won ook drie 
gouden medailles tijdens 
de Olympische Spelen van 
tgSS. Ze deed dat op de 
afstanden 1500,3000 en 
5000 meter (5). An
dere bekende Nederlandse 

schaatsers met Olympis( 
medailles op hun naam 
zijn onder anderen Kees 
Verkerk (1964,1968 en 
1972), Stien Baas-Kaiser 
(1968 en 1972), Atje Keuh 
Deelstra (1972), Gerard 
Kemkers (1988), Rintje 
Ritsma (1994 en 1998), 
Marianne Timmer (1998) 
jochem Uytdehaage (20 
(6). Maar het zijn niet 
alleen de lange schaatsa 
standen waarop Nederk 
medailles heeft gewonn 
De eerste Nederlandse 
die een medaille won wa 
Sjoukje Dijkstra (7). Zij w 
een gouden medaille m( 
kunstschaatsen, een spe 
waarin de Nederlanders 
over het algemeen toch 
niet echt uitblinken. Sine 
zij gestopt is, heeft ook 
geen enkele Nederlandsi 
kunstschaatser meer me 
gedaan aan de Olympisc 
Spelen. In deze sport 
regeren de Verenigde 
Staten en Rusland. Bij he 
skiën gaan de prijzen, ni 
verrassend, meestal naa 
Oostenrijk en Zwitserlan( 
en bij het langlaufen wir 
nen Noorwegen, Zweder 
en Finland meestal. Dat z 
dit jaar waarschijnlijk ni( 
veel anders zijn. 

Amy Croenevi 
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ANTWOORDEN PUZZEL NOVEMBER 2013 

Dit zijn de antwoorden van de puzzel van november 
2013 1. de tweede zaterdag van januari, 2.1913, 
3. groene knolamaniet, 4. Beverwijk, Castncum en 
Heemskerk, 5. graaf Floris V, 
6.16307. de verschillende 
staten van het land 

Na loting heeft Jochem Klem uit 
Almere een prijsje gewonnen. 

Hartelijk 
gefeliciteerd.' 

PUZZEL FEBRUARI 2014 

Doe allemaal mee met de puzzel van deze maand 
Er worden meerdere prijzen verloot, dus je hebt 
nu meer kans om een prijs te winnen Hier zijn de 
vragen februari 
1. Wat IS er bijzonder aan de katten van het eiland 

Man' 
2. Hoe heet de orkaan die Darwm verwoestte' 
3. Op welke dag deed de zebra haar badpak aan' 
4. Welke twee Nederlandse schaatsers wonnen elk 

drie gouden medailles' 
5. In welk jaar vonden de eerste Olympische 

Winterspelen plaats' 
6. Welke bloemen kunnen gevaarlijk zijn voor katten' 
7. Waarom zal er geen tulp op een van de nieuwe 

Westlandse zegels komen' 
Stuur je antwoorden voor 1 april 2013 naar 
de redactie van De Posthoorn, De Goedemeent 1, 
1447 PT Purmerend Vergeet met je naam, adres en 

PUZZEL FEBRUARI te vermelden 

J ^ < . 

Meer dan 1500 jongens 
en meisjes gingen je voor! 

De postzegelciub 
van JFN op internet: 
de StampKids Club. 

Surf naar wv«/w.stanipl<ids.n[ 

NTT ' :NL" ' 1 

EEN POSTZEGELTJE MEER OF MINDER 
De voorraad met ruim 
gefrankeerde poststukken 
IS nog niet op Van R Lig-
termk kregen we een paar 
voorbeelden, waarvan we 
er een tonen De afzender 
van dit stuk plakte veer
tien kinderzegels van Dick 
Bruna op een pakketje. 

maar helaas was dat niet 
genoeg Er moest nog vier 
cent bij om op een bedrag 
van € 5,50 te komen Dat 
was m 2005 het tarief voor 
een pakketje tot 5 kilo 
Dit voorbeeld is erg leuk 
omdat )e niet veel post 
meer tegenkomt gefran

keerd met het juiste tarief 
en euTopostzegels die op 
dat moment net waren 
uitgegeven Zeker niet als 
het om andere tarieven 
dan het basisport voor 
brieven gaat Dank aan R. 
Ligterink voor het sturen 
van dit voorbeeldi 

WIST JE DAT... 
op het eiland Man 

in de Ierse Zee katten 
voorkomen zonder 
staart' Die staart is er 
niet afgeknipt, maar 
dat behoort zo bij het 
ras Alleen op dat eiland 
komen al eeuwen lang 
zulke katten voor De kat 
wordt MANX genoemd, 
en dat betekent Kat van 
het eiland Man Ze zijn 
heel vriendelijk en spelen 
graag met kinderen 
Je kan ze zelfs aan een 
koord uitlaten net als 
een hond En ze rennen 
ook achter weggegooide 

ingenaan Er is nog een 

sterk verhaal over het 
ontstaan van de katten 
van Man Toen Noach 
de deuren sloot van zijn 
ark waren de katten niet 
snel genoeg binnen en 

hun staart bleef geklemd 
tussen de deur Au' 

Toon Oom, I 
29e DAG VAN 

DEJEUGDFILATELIE 
INWIJK AAN ZEE 

In het weekend van 12 en 13 april vieren we weer 
de Dag van de Jeugdf ilatelie Dat gebeurt dit 
jaar m Wijk aan Zee De voorbereidingen zijn in 
volle gang en het belooft een groots evenement 
te worden jFN zal aanwezig zijn met allerlei 
activiteiten waar je leuke prijzen mee kunt win
nen jullie komen toch ook' De toegang is voor 
jullie gratis, ouderen betalen € 2,00 entree, maar 
krijgen dan wel de mooie catalogus voor niks 
Het evenement vmdt plaats m het Dorpshuis De 
Moriaan, Dorpsdumen 4,1949 EG Wijk aan Zee 
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i Edward Froon 
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NIEUWTJES VAN NEDERUND 2013, DEEL 3 

We waren in deze rubriel< 
de laatste l<eer gevorderd 
tot en met de Nederlandse 
molens. Op 12 augustus 
verscheen daarna het 
velletje t.g.v. 125 jaar 
Koninklijke Nederlandse 
Zwembond. Met die eer
biedwaardige leeftijd zijn 
tien verschillende zegels 
echt verdiend. Hieruit 
de eerste kennismaking 
met het echte zwemmen, 
namelijk het schoolzwem-
men (afb. 1). Op dezelfde 
dag verscheen de mooi 
gestileerde zegel van het 
edelhert in de serie in 
Nederland voorkomende 
zoogdieren. Afb. 2 toont 
een burlend edelhert, 
een volwassen exem
plaar gezien zijn grote 
gewei. Weliswaar een 
persoonlijke postzegel uit 
abonnement, maar het 
velletje met het edelhert 
was - net als de gewone 
zeehond - algemeen ver
krijgbaar. Stempel Dieren 
is taalkundig niet alleen 
leuk gevonden, maar klopt 
helemaal door de ligging 
van de plaats op de Ve-
luwezoom, de natuurlijke 
habitat van Nederlands 
grootste zoogdier in 
het wild. Het volgende 
velletje, 100 jaar Vredes
paleis, toont voornameli)k 
details van het gebouw, 
waar geen ansichtkaarten 
van bestaan. Deze zijn 
dus niet geschikt voor de 
maximafilie. Van de op 4 
november verschenen Kin
derpostzegels kon dit wel 
door de beschikbaarheid 
van meerdere kaarten met 
Afrikaanse schoolkinde
ren. Het afgebeelde kind 
(afb. 3) is in ieder geval 
blij met de rekenles. Stem
peling Leiden is gekozen 
als de vestigingsplaats van 
de Stichting Kinderpostze
gels Nederland. 

Hierna 'verschenen' op 
30 november meerdere 
postzegels, waarvan er 
één pas dit jaar officieel 
beschikbaar is aan het lo
ket. Op voordracht van de 
Vereniging voor Kinder
postzegels en Maximafilie 
verscheen bij PostNL een 
toepasselijk bijzonder 
stempel bij de konink
lijke uitgiftes. Hierin zijn 
verwerkt de tekst '200 jaar 
koninkrijk', de initialen 

'Wl' en 'WA' van de eerste 
en de regerende koning 
en tenslotte een gestileerd 
kroontje, (afb. 4 en 5). De 
eerste toont het schilderij 
van koning Willem I van 
Joseph Paelinck (Rijksmu
seum) uit 1815, waarvan 
de blauwe uitsnede op de 
postzegel staat. De rode 
uitsnede is gemaakt uit 
een gravure (1813) in het 
Haags Gemeentearchief. 
Hier is geen ansichtkaart 
van, wel een betere van 
de bekende schoolpla-
tentekenaar Isings. Het 
stempel leent zich verder 
goed om maximumkaart 
met de eerste zegel van 
Willem Alexander van na 
de troonswisseling mee te 
ontwaarden, (afb. 6) 

Op 5 december verschenen 
5 getekende Sinterklaasze
gels. Zwarte Piet stond ter 
discussie, maar wordt hier 
(afb. 7) op de kleurrijke, 
getekende kaart geëerd 
als een zelfstanding idool 
van de kinderen in zijn 
leukste rol, de brenger 
van cadeautjes. Hoewel, in 
zijn gordel steekt nog de 
roede, gelijk een wapen
stok bij oom agent. Zeer 
toepasselijk is het stempel 
St. Nicolaasga 5 december. 
Dat hier nog het oude type 
TNT-stempel in gebruik 
is, is wel opvallend. 
Eerder verschenen op 19 
november de zelfklevende 
decemberzegels met 20 
verschillende, paarsgewijs 
doorlopende zegels. Door 
de algemene afbeeldin
gen is het even zoeken, 
maar wel mogelijk voor 
elke zegel een originele 
prentbriefkaart te vinden. 
De kaart (afb. 8) toont 
een met een kerstboom 
slepende jongen die een 
briefpost in een bus met 
een hartje erop. Vast 
goede wensen. Stempeling 
Winterswijk is taalkundig 
leuk, het tijdstip is geen 
eerste dag, maar wel 
Kerstavond, 24 december 
2013 om 24.00U. Dit doen 
we na het tentoonstellen 
in het buitenland, waar 
men het niet begreep dat 
onze decemberzegels al 
in november waren afge
stempeld. 

mailto:f2hedwardfroon@hetnet.nl
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KONING FILIP ZEGELS 1 

Op 28 oktober 2013 ver
schenen 3 verschillende 
zegels met de beeltenis 
van Koning Filip. 
Voor binnenlands gebruik 
deV (=€0.70) in offset 
gedrukt op de Man Roland 
700vandeZegelwerk 1 

ANDRE BUZIN ANDERS 1 

Op 17 februari 2014 ver
schijnt eveneens een blok 
met 5 verschillende zegels 
van'2'(=€1.40) met teke
ningen van jonge dieren. 
Ontwerp AndréBuzin. 
Van boven naar beneden: 
wilde konijnen, vossen, 
lynxen, reebokken en 
wilde zwijnen. 
De zegels zi)n gedrukt in 
offset in de Zegelwerk
plaats te Mechelen. Het 
zegelformaat is formaat 
3:40.20x27.66 mm. Een 
perforatiemaat ii'A, 23/16 
tanden horizontaal/verti
caal. De perforatie in het 
blok loopt naar rechts met 
1 gat door, links, boven 
en onder volledig naar de 
buitenrand. | 

plaats in blokken van 10 
getande en gegomde 
zegels. 
De'1 Europa'(=€1.17) en 
de'1 Wereld'(=€1.39) in 
blokken van 10 getande en 
gegomde zegels maar nu 
m rakeldiepdruk op een 
van de twee Goebel druk
aanderol persen van de 
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Barcode +78558 in de on
dermarge van het blok. 

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

Zegelwerkplaats. Op de 
foto's van het bezoek dat 
Koning Filip op 15 oktober 
bracht aan de Zegelwerk
plaats in Mechelen en de 
startknop indrukte voor de 
druk van de eerste post
zegel IS ook goed te zien 
op welke pers de '1' werd 
gedrukt en ook hoe groot 
de drukvellen zijn. Een ho
rizontale ri) met 5 blokken 
aangeduid met '11' en een 
tweede rij van 5 blokken 
met'22'. Waar ooit op een 
Goebelpers de 10 blokken 
nog werden gemerkt met 
'111', '222', '333'etc. en elk 
blok afzonderlijk te her
kennen was, is dit merken 
nu slecht een voor de gek 
houden van de plaat
nummerverzamelaars! 
Wanneer de beide zegels 
voor het buitenland op de 
Goebel zijn gedrukt? Dat 
vinden we niet terug in de 
fotoreportages. 
http://www.nieuwsblad. 
be/article/detail.aspx?art 
icleid=BLPVA_20i3ioi5_oo 
2&pid=286ii88 (2 afbeel
dingen) 
http://www.standaard.be/ 

Cnt/mf 20131015_007Q2071 
{■\ afbeeldingen) 

MICHAEL BORREMANS 

Op 17 februari 2014 ver
schijnt een blok met 10 
(=2x5) dezelfde zegels van 
'1' (=€0.70) met het portret 
van een jongeling wiens 
blik je doorboort. Ontwerp 
M. Borremans. Uitgegeven 
ter gelegenheid van een 
overzichtstentoonstelling 
ib Bzoar te Brussel van 
22.02.2014 t/m 03.08.2014. 
De zegels zijn gedrukt in 
offset in de Zegelwerkplaats 
te Mechelen. Het zegelfor
maat is 4:38.15x48.75 mm 
met een perforatiemaat van 
iiVa, 22/28 tanden horizon
taal/verticaal. De perforatie 
in het blok loopt naar boven 
en onder met 1 gat door, 
links en rechts volledig naar 
de buitenrand. 
Barcode +78541 in de on
derrand van het blok. 

mailto:borluut.jan@gmall.com
http://www.nieuwsblad
http://www.standaard.be/
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BONDSADRESSEN 

Bondsbureau 
Zeclanllaan 11 3526 AK Utrecht 
Telefoon 030 2894290 
Fax 030 Z800128 
Internet wwwknbfnl 
£ ma I knbf@knbfnf 

Schriftelijke correspOTtdentie met 
de bestuursleden verloopt via tiet 
Bondsbureau 
Postbus 4034 
3502 HA Utrecht 

Voomtfer 
Mr Wybo Heere 

Waarnemend secretaris 
Hans Kraaibeek 

Penningmeester 
Harne Jans 

Vice-voorxitter. 
coördinatie verenigingszaken 
Hans Kraaibeek 

Evenementen 
John Dehe 

luryzaken 
Albert Haan 

Communicatie en PR 
Remder Luinge 

Bestuurslid 
Siemon Tum 

Jeugdzaken en Filatdistischc Vorming 
Come van Zandwijk 

Alle bestuursleden i\\r\ bereikbaar 
onder telefoonnummer 
030 2894290 
e mail knbf@knbfnl 

Audiovisueel Centrum (AVC) 
Secretaris 
) I M Pieters 
Telefoon 071 5761726 
Materiaalcomm issaris 
Ene Kniese 
Langestraat 71 2312 SL Leiden 
email e kniese^planet nl 

Bondsbibliotheek 
Bibliothecaris 
C H R T Weevers 
Telefoon 023 5353624 
De bibliotheek is gevestigd op 
het volgende adres 
Hoofdstraat \ 
3741 AC Baarn 
Telefoon 035 5412526 
E mail bibliotheek@knbf nl 
Openingstijden elke woensdag 
van 10 tot 17 uur 
Op zaterdag 
5 oktober en 7 december 2013 
vaniototi2 uur 

Bondsinformatiebureau 
Mr Wybo Heere 
zie Bondsbureau 

Bondskeuringsdienst 
Voorzitter 
FCW vanBeekum 
Keurzendingensvp aangetekend 
zenden aan de secretar s van de 
Bondskeuringsdier)st 
H Veen 
2e Stationsstraat 258 
27i8ACZoetermeer 
Telefoon 079 3611910 
E mail bor)dskeurmgsäienst@planet nt 

Verzekeringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

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

Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen 

Bondsbr ief 
Nummer 118 Jaaî ang 2014 10 januari 2014 

Aan de besturen van de aangesloten verenigingen 

Wijziging bestuur 
Vanwege wijzigingen bij zijn werkgever en de daarbij toegenomen werkdruk acht onze secretans, 
Ene Kniese het met langer mogelijk om zijn activiteiten als secretans van de KNBF, naar behoren te 
kunnen blijven vervullen 

HIJ heeft daarom helaas besloten zijn functie bij de KNBF met onmiddellijke ingang neer te leggen 

Wij respecteren dit besluit en danken hem voor de samenwerking in de afgelopen penode 

Zijn functie zal voorlopig worden waargenomen door Hans Kraaibeek 
Over de wijze van opvolging wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd 
conform artikel 10 5 van de statuten 

Bondsbestuur, 
Hans Kraaibeek wnd secretans 
Januan 2014 
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WESTLANDPHILA 2014 
PROMOTIETENTOONSTELLING EN BEURS IN THEMAPARK 'DE WESTLANDSE DRUIF' IN MONSTER 

Ter gelegenheid van het 6o-jarig jubileum van 
Postzegelvereniging Monster, afdeling van de 
NVPV, wordt op vrijdag en zaterdag 28 en 29 maart 
Z014 een postzegelbeurs en promotietentoonstel
ling gehouden in Themaparlc *0e Westlandse Druif', 
Vlotlaan 535,2681TW Monster. 

In deze unieke ambi
ance wordt de beurs en de 
postzegeltentoonstellmg 
gehouden met als thema 

Westland en Westland 
gerelateerde onderwer
pen Toegang gratis 
Jeugd onder 16 jaar onder 

begeleiding Bij het 
themapark is voldoende 
gratis parkeerruimte 
Openingstijden vrijdag 
28 maart 14 00 tot 21 00 
uur, zaterdag 29 maart 
10 00 tot 16 00 uur 

Er zijn kaders van onder
werpen met betrekking 
tot Het Westland, de 

posthistorie van Westlanc 
m het algemeen, Monster 
in het bijzonder, er IS Uit
gebreid aandacht voor df 
jeugd met een jeugdhoek 
een postzegelberg en 
)eugd Filatelie Nederland; 
tafels met (semi) hande
laren, Westlands mooiste 
postzegels zijn uitgebreio 
aanwezig en te koop, er 
worden rondleidingen 
door de druivenkassen 
verzorgd, het museum is 1 
bezichtigen, enz 
De tentoonstelling is med 
mogelijk gemaakt door 
financiële medewerking 
van Fonds Westland, 
Loswal de Bonnen en van 
Themapark De Westlandsi 
Druif Voor informatie ov« 
het Themapark bezoekt u 
www westlandsedruif nl 

Voor nadere informatie 
over de tentoonstelling 
belt u de voorzitter van 
Postzegelvereniging 
Monster N J (Klaas) Keijze 
0174-241740 zie ook www 
postzegelblog nl/monstei 
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BIBLIOTHEEKMEDEWERKERS AA/V 

Onze Bondsbibliotheek is een van de grotere 
filatelistische bibliotheken in Europa en als zodanig 
ook deelnemer 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. 

Wij zoeken mensen met filatelistische kennis en wat 
computervaardigheden die het prettig vinden om 
kennis 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 in 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 in het land en goed 
bereikbaar per auto en openbaar vervoer. 
In de directe omgeving van de bibliotheek is 
voldoende parkeer gelegenheid. 
Als vrijwilliger krijgt u een reiskosten vergoeding. 

Reacties en of vragen aan het bibliotheekteam: 
Persoonlijk, Hoofdstraat i, 3741 AC Baarn 
Per email: 
bibliotheek(5)knbf.nl 
Per telefoon: 
035  54125 26 

Ton Hulkenberg 
Henk Weevers 
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Jan Kluft toont zijn standbeeld aan jubilaris Nico van Yperen 

Half december vierde de 
Zaanse 'Posthoorn' haar 
75e verjaardag op bijzon
dere wijze. Uiteraard was 
er koffie en veel gebak en 
was er de jaarlijkse veiling 
voor het goede doel (dit 
jaar de Zaanse voedsel
bank, opbrengst € 700). 
Bij het huldigen van de 
jubilarissen waren er twee 

speciale 'gevallen'. Nico 
van Yperen, die als klein 
jongetje 75 jaar geleden 
lid werd, en Willem Aaij, 
die voor zijn jarenlange 
inzet voor de vereniging 
de zilveren Bondsspeld 
ontving. Jan Kluft, al 'eeu
wenlang' voorzitter, werd 
zelfs met een standbeeld 
verrast. 

Willem Aaij achter de tafel 

Het meest bijzondere 
was echter de kaderloze 
tentoonstelling. Veel leden 
hadden een deel van 
hun verzameling mee 
genomen naar de feestzaal 
en gaven, gezeten achter 
een tafel, een toelichting 
op hun collectie. Crisis in 
de filatelie? Niet bij de 
Posthoorn, want als één 
ding duidelijk werd op 
deze dag, dan was het 
wel hoe gevarieerd onze 
hobby is en dat je geen 
duizenden euro's hoeft uit 
te geven om een collectie 
bij elkaar te krijgen waar 
iedereen van kan genie
ten. Plaatreconstructies, 
bijzondere velranden, 
perfins, munten en pen
ningen, motorfietsen, 
watervallen in soorten en 
maten, muziek, veldpost, 
luchtpost, kamppost, 
het lag er allemaal. Een 
van de leukste collecties 
(kalligrafie en schrijfgerei 
op postzegels) zal straks 
opFilamanifestatiein 
de propagandaklasse te 
bewonderen zijn. 

Verzamelen is natuurlijk 
leuk, met elkaar praten 
over je hobby en je samen 
buigen over de verzame
ling van een ander geeft 
er een nieuwe dimensie 
aan en leidt tot prachtige 
gesprekken. Een absolute 
aanrader voor iedere ver
eniging die iets te vieren 
heeft! 

JD 
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BiNNENUNDSE BUDEN 

Klein nieuws 
Tijdens de discussie over 
het afschaffen van de 
guldenzegels was Gerard 
Swets zo'n beetje de enige 
die daar een lichtpuntje 
In zag. In Postzegelpraat 
van de Postzegelver
eniging ijmuiden sprak 
hij de hoop uit dat we 
nu eindelijk post in de 
bus zouden krijgen die 
gefrankeerd was met een 
van de nieuwe uitgiftes 
waar PostNL zo kwistig mee 
uitpakt. Helaas. Wat mij 
nu aan verenigingsbladen 
bereikt, is meestal gefran
keerd als Port Betaald of 
draagt bonte mengelmoes
jes van oude kerstzegels 
of andere eurozegels die 
ai eerder hun werk deden, 
maar aan de stempelma-
chine ontsnapten. Behalve 
dan natuurlijk het blad 
uit Umuiden, want daar 
zitten altijd recente zegels 
op. Het is een mooi blad, 
met een vaste rubriek 
die goed aanslaat: 'Mijn 
mooiste postzegel'. Gerard 
kreeg zoveel reacties op 
zijn oproep om hierover 
te schrijven, dat hij een 
hele tijd vooruit kan. In 
het decembernummer een 
leuk stukje van Nel Bigler-
Terdu over haar favoriete 
vlinders. Opmerkelijk is ook 
de betrokkenheid van deze 
kleine vereniging bij het 
regiogebeuren. Een flink 
verslag over de regiobij
eenkomst van regio 3, een 
overzicht van activiteiten 
in Noord-Holland en ruim 
aandacht voor Fllamanifes-
tatie20i4. 
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Ook het Maandblad van 
de Phllatelistenvereni-
ging Heerhugowaard en 

^ ^ ^ Omstreken laat zien dat 
tSÜ^ a we met een actieve ver-
UJLs" eniging van doen hebben. 

Een oproep voor Filamani-
festatle, waar verschillen
de leden acte de presence 
zullen geven, een mooie 
veilinglijst en maandelijks 
een aanbieding van betere 
zegels Nederland die voor 

interessante prijzen aan de 
bestuurstafel gekocht kun
nen worden. Als er meer 
kandidaten zijn, wordt 
er geloot. De vereniging 
organiseert op de tweede 
woensdagmiddag van de 
maand nog steeds een 
jeugdbijcenkomst, waar In 
ieder geval één jongeman 
(Gijs) met enige regelmaat 
zijn gezicht laat zien en 
mag grasduinen in een 
grote berg zegels, door de 
andere leden ter beschik
king gesteld. 
De formule van Onder 
de Loupe, Haarlemmer
meer, laat vermoedelijk 
zien waarom men lid is 
van deze vereniging. Het 
blad telt 60 pagina's en 
die worden bijna allemaal 
gevuld met veilinglijsten 
voor de veilingen in Nieuw 
Vennep, Hoofddorp en 
Badhoevedorp. Philip 
Levert is steevast goed 
voor één artikel. In het no
vembernummer schrijft hij 
over snelwegen. Het is een 
misverstand dat Hitler de 
uitvinder van de autobaan 
is, al eerder werden in 
Italië 'autostrada's' gere
aliseerd. Jaarlijks worden 
wereldwijd miljarden 
geïnvesteerd in de aanleg 
van snelwegen, maar we 
zien dat slechts zelden 
op een postzegel terug. 
Van de 2400 uitgekomen 
Nederlandse postzegels 
(sinds 1950) zijn er slechts 
12 gewijd aan aspecten 
van het wegverkeer en in 
andere landen is dat niet 
veel beter. Toch een aardig 
thema om uit te werken. 

De wens van de koning 
De 105e aflevering van 
Iberia, periodiek van de 
Filatelistische Kontakt-
groep Spanje-Portugal, 
is kleurrijk en veelzijdig. 
Zo schrijft Henk Veen over 
bijzondere Portugese 
kersttelegrammen, belicht 
Hans Vinkenborg oude 
scheepsverbindingen naar 
de Verenigde Staten en 
zorgen )an van Gerwen 
en Frits van Beekum voor 
een coproductie over 'Her
drukken van de koning 
van Spanje'. Deze koning, 
Alfonso XIII, bezocht 
in 1905 Portugal en liet 
toen weten dat hij graag 
een collectie Portugese 
postzegels zou bezitten. 
Men wilde hem alle zegels 
geven die sinds 1853 waren 
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uitgegeven, maar omdat 
die niet meer allemaal 
beschikbaar waren, be
sloot men voor bepaalde 
zegels tot een herdruk. 
Dat gebeurde niet alleen 
voor de koning. Er werden 
in totaal 168 collecties sa
mengesteld, op volgorde 
genummerd. Het ging om 
frankeerzegels van Portu
gal, de Azoren en Overzee 
uit de jaren 1853-1905. Het 
zal duidelijk zijn dat deze 
hele operatie prachtig ma
teriaal voor de specialisten 
heeft opgeleverd. 
In 1934 rees bij de Portu
gese PTT het plan om voor 
het verzenden van kerst
telegrammen een speciaal 
ontwerp te maken met ver
schillende voorgedrukte 
teksten. Uit 1934 is slechts 
één exemplaar bewaard 
gebleven, maar het succes 
van de telegrammen was 
zo groot, dat exemplaren 
van latere jaren minder 
schaars zijn. In 1936 wer
den ook paastelegrammen 
op de markt gebracht. Het 
artikel bevat veel details 
over deze uitgaven. In 
1956 kwam een eind aan 
deze bijzondere vorm van 
postale dienstverlening. 
www.ksp-iberia.nl 

Vliegen naar de Egeo 
Lijsten staan centraal in 
het decembernummer van 
Filitalia, de vereniging 
voor verzamelaars van 
postzegels van Italië en 

gebieden, Vaticaan en 
San Marino. Er is een flinke 
lijst voor de schriftelijke 
winterveiling, maar de 
hoofdmoot van dit num
mer wordt gevormd door 
een artikel van Vincent 
Prange. Hij presenteert een 
lijst van alle hem bekende 
eerste vluchten van en 
naar het eiland Rhodos. 
Veel van die brieven wer
den verzorgd door twee 
postzegelhandelaren. 
Rhodos kennen we nu als 
een Grieks eiland, maar in 
1912 werden alle eilanden 
in de Egeo (= de Egeïsche 
zee) door Italië bezet, 
als uitvloeisel van een 
oorlog tussen Italië en het 
Ottomaanse Rijk. In 1923 
werden de eilanden aan 
Italië toegewezen (Verdrag 
van Lausanne). Vanaf 1926 
werd het gebied door 
deltalianen IsoleEgee 
genoemd. 

Het waren de jaren waarin 
de luchtvaart zich in 
rap tempo ontwikkelde, 
ook in Italië. Zo kwam 
er in augustus 1926 een 
luchtlijn met vliegboten 
naar Athene tot stand. In 
1930 werd een verbinding 

vanaf Athene naar Rhod' 
gerealiseerd, waardoor I 
mogelijk werd om lucht
post vanuit Italië naar h( 
nieuw verworven gebiec 
te zenden. Dat betekend 
vooral tijdwinst, want 
post via de bestaande 
scheepsroutes was veel 
langer onderweg. De lijs 
met eerste en bijzondere 
vluchten bestrijkt de jars 
'30 van de vorige eeuw. 
Wie de website bezoekt, 
zal merken dat de lijst m' 
artikelen uit oude jaar
gangen enige uitbreidin 
behoeft, www.filitalia.nl. 

Typisch Vlaams 
Het bestuur van de Leid-
sche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars 
is versterkt met een vice-
voorzitter.W.J.I. ('Willy') 
Pijnenburg. Hij zorgt in d 
Sleutelpost direct voor e« 
heel aardige bijdrage, di 
alle sporen draagt van zi, 
filatelistische belangstel
ling (Turkije en de Levant 
én zijn beroepsmatige 
achtergrond. In zijn werk 
zame leven was Pijnen
burg onder meer actief 
als maker van woorden
boeken. 

Hij beschrijft een prcnt-
briefkaart die in 1925 
vanuit Istanbul naar Den 
Haag verstuurd werd en c 
a. een aanwijzing voor de 
censuur bevat, in Arabisc 
schrift. Het is overigens 
onduidelijk waarom er 
censuur plaatsvond. De 
tekst van die aanwijzing 
luidt (vertaald)/e/ewenA 
en dat woord geeft aan 
in welke taal de kaart ge
schreven is: in het Neder
lands. De Turken noemde 
onze taal Vlaams,//amewi 
Pijnenburg legt uit dat 
er een verband bestaat 
tussen dit woord en het 
woord flamenco. Dat 
betekende oorspronkelijk 
alleen maar 'Vlaams'. Het 
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verband met de dans' 
Toen Vlaamse huurlin
gen, die eerder onder 
Karel V in Spanje hadden 
gediend, zich m Andalu-
sie vestigden, ontstond 
er een vermenging met 
andere niet-inheemse be
volkingsgroepen die daar 
leefden (zigeuners. Moren, 
joden) Met de benaming 
flamenco werden later 
alle leden van deze groep 
aangeduid en ontstonden 
er samenstellingen als 
canto flamenco ('flamen
colied') en ballo flamenco 
('flamencodans') En zo is 
die typisch Spaanse dans, 
eigenlijk een beetje van 
ons' 

Website www Ivpvnl 

Vorstelijk 
In het Mededelingenblad 
van de Nederlandse ver
eniging van verzamelaars 
van Liechtenstein is bijna 
altijd plaats ingeruimd 
voor een of meer artikelen 
die ons eraan herinneren 
dat we met een vorsten
dom te maken hebben 
Ook het decembernummer 
laat dat zien, met onder 
meer een stuk over vorst 
Franz I van Liechtenstein 
(1853-1938) van Rene de 
Winter Bovendien is er een 
uitgebreid artikel over het 
Stadspaleis Liechtenstein 
in Wenen en de vorste
lijke (kunst)verzamelin-
gen van de vorsten van 
Liechtenstein die daar te 
vinden zijn Het Stadspa
leis Liechtenstein ligt m 
het centrum van Wenen, 
dichtbij het Burgtheater, 
en IS in de afgelopen jaren 
volledig gerestaureerd, 
eenmiljoenenproject 
Elke tweede vrijdag van 
de maand is het voor het 
publiek geopend 
Het artikel belicht de bouw 
(begonnen m 1691), de 
bewoning door Liechten
steinse vorsten, de ver
schillende verbouwingen 
in de mode van de tijd 
Tijdens de Duitse bezet
ting van Oostenrijk bleef 
het stadspaleis onaange
roerd Het gebouw was 
tenslotte eigendom van 
een buitenlands staats
hoofd, dat een neutrale 
koers trachtte te varen 
Toch raakte het gebouw 
door een vliegtuigbom en 
een neergestort vliegtuig 
in februari 1945 ernstig 
beschadigd 

De Vorstelijke Verzame
lingen bevatten zo'n 1700 
schilderijen, vele bronzen 
beeldhouwwerken, etsen, 
mozaïeken, pronkwapens, 
wandtapijten, meubels en 
zelfs een Gouden Koets' 
Een lange lijst in het Me
dedelingenblad laat zien 
welke van die kunstwerken 
op postzegels van Oosten
rijk en Liechtenstein zijn 
afgebeeld, met prachtige 
afbeeldingen in kleur en 
een verwijzing naar de 
website VAVW palaisliech-
tenstein com DeLiechten-
steinverenigmg heeft ook 
een website www nvpvl 
nl, die onder meer een 
aantal recente uitgiftes 
van Liechtenstein mooi in 
beeld brengt 

BUITENLANDSE BLADEN 

Barquitos 
Klassieke zegels blijven 
altijd veel verzamelaars 
aanspreken Meestal 
denken we dan aan de 
Europese eerste emis
sies maar ook buiten 
Europa zijn er veel fraaie 
zeldzaamheden uit lang 
vervlogen tijden Een fraai 
voorbeeld hiervan zijn 
de 'Barquitos' zegels van 
Buenos Aires welke m de 
Amencan Philatelist yan 
december 2013 worden 
besproken De provincie 
Buenos Aires had zich m 
1852 afgescheiden van Ar
gentinië en gaf in 1858 zijn 
eerste emissie uit Deze 
bestond uit vier waarden 
2,3,4 en 5 Ps (peso's) in 
respectievelijk blauw, 
groen, vermiljoen en geel 
Ze waren gedrukt op dun 
wit papier, ongetand en 
zonder watermerk De 
zegels zijn stuk voor stuk 
schaars, van de hoogste 
waarde zijn nog slechts 
150 exemplaren over, van 
de meest algemene 1300 
Brieven zijn er nauwelijks 
Door nieuwe tarieven zijn 
nieuwe waarden nodig, 
dit wordt gedaan door 
de bestaande platen te 
verbouwen 4peso(CUATo 
Ps) wordt verkapt tot 4 
reales (CUATors) bruin 
5 pesos (CINCO Ps) wordt 
1 peso (IN Ps) Zoals 
gebruikelijk met dit soort 
zegels bestaan er diverse 
herdrukken 

Romanian Royalty 
Het zilveren jubileum 
van Elizabeth II is voor de 
Gibbons Stamps Monthly 
al 8 maanden lang een 
aanleiding om de Europese 
koningshuizen filatelistisch 
te bekijken in het decem
bernummer IS Roemenie 
aan de beurt De geschie
denis van dit konings
huis is redelijk complex 
Roemenie is ontstaan uit 
het samenvoegen van de 
prinsdommen Moldavië en 
Walachije De minister van 
oorlog liet zich uitroepen 
tot Prins Cuza de eerste Hij 
regeerde van 1859 tot 1866, 
toen hij met zijn vrouw, 
minnares en kinderen het 
land moest ontvluchten Hij 
werd opgevolgd door een 
Duitse prins die zich het 
uitroepen tot Carol I die op 
zijn beurt werd opgevolgd 
door Ferdinand Diens zoon 
Carol II liet de troon over 
aan zijn zoon Michael om 
met zijn minnares m het 
buitenland te gaan wonen, 
maar kwam in 1930 toch 
op de troon en nep zijn 
zoon uit tot kroonprins 
Die kwam op zijn beurt in 
1940 wederom op de troon 
tot hij m 1947 door de com
munisten werd afgezet 
Roemenie stond voor de 
tweede wereldoorlog be
kend om zijn mooie zegels 
Dit kwam vooral door de 
invloed van Carol II die een 
verwoed filatelist was 
Verder een artikel over 
het gebruik van de 'killer 
cancels In de 19e eeuw 
waren deze zwarte ovale 
stempels met nummer 
het standaard werkpaard 
van de Britse posterijen 
Hoewel ze vroeg m de 20e 
eeuw al zijn vervangen 
door gewone rondstem-
pels zijn ze m sommige 
gevallen langer in gebruik 
gebleven Meestal was dit 
als noodstempel (bijvoor
beeld bij stakingen), als 
stempel bij strafport of bij 
speciale gelegenheden 
zoals tentoonstellingen Er 
wordt een overzicht gege
ven van het late gebruik 
van deze stempels inclusief 
plaatsnaam en datum 

Marianne 
Een nieuwe Franse 
president betekent voor 
de filatelist een nieuwe 

Marianne-zegel Dus ook 
president Hollande heeft 
nu een'eigen' langlo
pende zegel 'Marianne la 
jeunesse' U heeft vast al 
iets meegekregen over de 
rel die rond het ontwerp is 
ontstaan Is normaal een 
mooie Franse actrice de 
inspiratiebron, dit maal is 
het een jonge Oekraïense 
dissidente De Duitse P/);-
latehe van december heeft 
een heel artikel over deze 
emissie We zien de andere 
ontwerpen en krijgen al le
zende een goed beeld van 
de aanslag die deze emis
sie IS op de bankrekening 
van de Frankrijk verzame
laar Niet alleen zijn er ge
wone zegels voor de brief, 
er zijn zegels voor allerlei 
gewichtsklassen (zowel 
gewoon als 'groen'), deze 
zijn er gegomd en zelfkle
vend en er zijn ook allerlei 
zegels met een waarde in 
euro(centen) Dan zijn er 
natuurlijk ook boekjes, 
blokjes en een interactieve 
Marianne die is gekop
peld aan een app voor de 
smartphone 

Occupation fran9aise 
De eerste wereldoorlog 
betekende het einde van 
het Oostenrijks-Hongaarse 
keizerrijk dat m een aantal 
onafhankelijke staten 
uiteen viel Een deel van 
het grondgebied werd 
verdeeld onder de 'win
naars' van de oorlog 
Grote delen van Hon
garije werden gevoegd 
bij Bulgarije, Roemenie 
en Servië De provincie 
Arad werd zowel door de 
Serviërs als de Roemenen 
begeerd Om vijande
lijkheden te voorkomen, 
werd het gebied tijdelijk 
door Franse troepen bezet 
In Timbres van decem
ber 2013 een interessant 
artikel over de maar liefst 
55 opdrukzegels die door 
de bezettingsmacht zijn 
uitgegeven Men gaat 
hierbij verder dan een 
droge opsomming Er is 
aandacht voor opdruk-
varianten, maar ook voor 
het functioneren van post 
en censuur Verder wordt 
er gewaarschuwd voor 
veel valse opdrukken met 
keurstempels van valse 
keurmeesters 
Oorlogen zijn overigens 
vaak een bron van inspira
tie voor interessante post-
zegelemissies Een voor
beeld hiervan is de emissie 
van Bordeaux Tijdens de 
Frans-Duitse oorlog wordt 
Parijs belegerd en kan de 
rest van het met-bezette 
gebied niet van postze
gels worden voorzien 
Er wordt besloten zegels 
te drukken m Bordeaux 

De lezersbrieven laten zien 
dat de Deutsche Post soms 
behoorlijk vandalistische 
trekjes heeft In Duitsland 
bestaan vele particuliere 
postdiensten welke con
curreren met de Deutsche 
Post Wordt nu een brief 
verzonden naar een plaats 
waar de particuliere post 
met actief is, dan bezorgt 
de Deutsche Post dat 
laatste stukje Hiertoe 
wordt een blauw fran-
keerstempel aangebracht 
Meestal gebeurt dit op een 
sticker die, u raadt het al, 
precies rechtsboven op de 
enveloppe wordt geplakt 
Precies op de fraaie zegel 
die voor de frankering 
werd gebruikt 

In plaats van plaatdruk, 
met gegraveerde platen, 
wordt er gebruik gemaakt 
van steendruk Dezegels 
zijn ongetand en duidelijk 
grover van uitvoering 
Ceres ziet er een beetje uit 
alsof ze een flinke tik op de 
neus heeft gekregen Veel 
verzamelaars verwarren 
overigens deze zegels met 
de koloniale Ceres zegels 
welke ook ongetand zijn 
Timbres presenteert deze 
emissie in een artikel 
waarin aandacht voor 
de ontstaansgeschiede
nis, het gebruik van de 
verschillende waarden en 
oplagen Hierbij wordt een 
aantal fraaie poststukken 
getoond 



DE UITVINDING 
VAN DE TELEFOON 

JOHN BEENEN 

Inleiding 
De voorloper van de telefoon is 
de 'spreekbuis'. Deze bestond uit 
twee kegels, waartussen een lange 
buis, waarmee spreken over een 
behoorlijk lange afstand mogelijk 
was. Ouderen onder u herinneren 
zich ongetwijfeld nog wel het 
touwtje met een blikje aan beide 
zijden. Het systeem werd vooral 
gebruikt op schepen en later ook 
in kantoren en huishoudens. 
In deze vorm kan de telefoon 
beschouwd worden als een 
geëlektrificeerde vorm van een 
spreekbuis. 

Alexander Graham Bell 
( i . Canada, 1947, YV225; 2. USA, 
1976, YV1132; 3. USA,1940, YV447; 
4. Liberia, 1976, YV712,5. India, 
1976, YV473) 

De Schot Alexander Graham Bell 
(1847-1922) heeft de telefoon niet 
uitgevonden. Een flink aantal 
uitvinders gingen hem voor. Maar 
de meeste Amerikaanse publi
caties hierover beginnen pas bij 
Alexander Graham Bell in 1876, 
zodat deze uitvinders niet aan 
bod komen. Bell was wel de eerste 
die in 1876 een octrooi op zijn 

Er zijn van die dingen waarbij je je niet kunt 
voorstellen dat het ooit niet bestond. Een daarvan is 

zeker de telefoon. We kunnen niet meer zonder. 

telefoon verwierf en, wellicht de 
enige die wegens zijn capacitei
ten en financiële mogelijkheden, 
de telefoon verder kon ontwikke
len tot een bruikbaar instrument. 
Zijn octrooi kwam echter niet op 
erg reglementaire wijze tot stand, 
omdat hij met voorkennis en met 
enkele uren verschil, de Ameri
kaan Elisha Gray een behoorlijke 
hak zette. Het verhaal gaat dat 
hij ook onderdelen van Gray's 
uitvinding in zijn patentaanvraag 
had overgenomen en dat hij de 
advocaat van Gray hiervoor $100 
zou hebben betaald. 
Op zichzelf kwam deze industriële 
spionage wel meer voor, evenals 
problemen met de octrooieering. 
Bekende voorbeelden hiervan zijn 
de strijd tussen Tesla en Edison 
en de uitvinder van de radio, 
Marconi met anderen. 

Bell werd geboren in Edinburgh, 
Schotland. Hij studeerde in 

Edinburgh en Londen en gaf later 
samen met zijn vader spraakles. In 
1870 ging hij naar Canada en een 
jaar later naar de VS om professor 
te worden in spraakfyslologie aan 
de universiteit van Boston. Daar 
werkte hij aan 'zichtbare spraak' 
en vervaardigde verschillende 
akoestische instrumenten. 

De andere 'uitvinders' 
(6. Eigen ontwerp, Manzetti, 7. 
Italië, 2003; 8. Italië, 1965, Yv 922) 

De eerste die zoiets als een tele
foon uitvond, was de Italiaanse 
uitvinder Innocenzo Manzetti 
(1826-1877) die m 1844, wat hij 
noemde een 'sprekende telegraaf' 
uitvond. Maar tot 1864-65 deed 
hij daar niets mee. Hij paten
teerde zijn uitvinding niet. Maar 
uit verslagen uit die tijd blijkt 
duidelijk dat hij met zijn vinding 
in staat was geluid en muziek over 
te brengen. 
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Een andere Italiaan die Bell 
voorging was Antonio Meuccl 
(1808-1889). 
In 1857 construeerde hij een 
verbinding tussen de bovenver
dieping van zijn huis in Staten 
Island en de kelder. In 1871 vroeg 
hij octrooi hierop aan, maar hij 
vernieuwde na 1874 deze aan
vraag niet, omdat hij de hiervoo 
benodigde $ 10 niet bij elkaar kc 
krijgen. Volgens historici had hij 
echter nooit een patentaanvraac 
ingediend, maar alleen een soor 
voorontwerp (caveat), omdat hij 
de voor de aanvraag benodigde 
$ 250 niet had betaald. 

(9. Comoren, Bourseul, 1976; 10. 
Duitsland, Reis telefoon,1961, 
M373; 11. Duitsland, Reis,1952, * 
M161; 12. Reis telefoon, eigen ont 
werp; 13. Reis, DDR, 1990, B101) 

Andere pre- 'uitvinders' waren d 
Belg-Fransman Charles Bourse» 
(1829-1912) en de Duitser lohann' 
Philipp Reis (1834-1874). 
Bourseul was in Brussel geboren 
en groeide op in Douai, Frankrijk 
Als een civiel ingenieur werkte 
hij aan verbeteringen van het 
telegraafsysteem van Brequet en 



Morse. Zelf experimenteerde hij 
met het overbrengen van de men
selijke stem, maar zijn ontvanger 
kon de elektrische impulsen niet 
in een verstaanbare stem omzet
ten. In 1854 schreef hij hierover 
een artikel in een Frans tijdschrift, 
maar bouwde geen prototype. 
Het bleef dus bij een idee. 
Dat was anders bi) Reis die in 
1860 wel degelijk een apparaat 
bouwde dat muziek en spraak 
kon overbrengen. Zijn eerste op 
die wijze overgebrachte zin zou 
zi|n geweest: "Das Pferd frisst 
keinen Gurkensalat". Om het 
niet te gecompliceerd te maken 
gaan we op de technische details 
van al deze apparaten hier niet 
m. Het apparaat van Reis werkte 
echter slecht, omdat het principe 
eigenlijk niet deugde. 

Ook Thomas Edison (1847-1931) 
werkte m 1875 al aan een telefoon
achtig apparaat dat hij echter 
nooit verder ontwikkelde. 
(ii%. Elisha Gray, eigen ontwerp) 
Zoals gezegd, is het onaange
naamst het verhaal van Elisha 
Gray (1835-1901) die in 1872 de 
'Western Electric Manufacturing 
Company' stichtte voor de ont
wikkeling van de telefoon. 
Op maandagmorgen 14 februari 
1876 diende hij bij het patentbu
reau een voorontwerp in van zijn 
telefoon, dit ontwerp werd enkele 
uren eerder ingediend als dat van 
Bell voor eenzelfde systeem. Bells 
advocaat, die er lucht van had 
gekregen dat Gray zijn aanvraag 
die dag zou indienen, zette echter 
nogal druk op zijn aanvraag met 
het resultaat dat zijn octrooi de
zelfde dag nog geregistreerd zou 
worden, waarmee Bells octrooi 
eerder was. 
Het werd geregistreerd op 7 maart 

1876 onder nummer 174.465. 
(15. Rwanda, 1976, YV721) 
Op 10 maart verzond hij hiermee 
zijn eerste, bekend geworden, 
zin: 'Mr.Watson - come here - I 
want to see you'. 
Als we alle eerdere verhalen onder 
de loep nemen, lijkt Meucci nog 
de meeste aanspraak te kunnen 
maken op de eretitel 'uitvinder 
van de telefoon'. Dat werd in 2002 
door historici en Italiaanse (!?) 
Amerikanen bevestigd. 

Een verbeten octrooistrijd 
Een jaar later werd Bel I onder vuur 
genomen door Professor Amos 
E.Dolbear met een verbeterde uit
voering van de Reis telefoon, een 
claim die echter meer diende om 
Bells octrooi aan te vechten dan 
dat het een werkelijk werkend 
apparaat zou opleverden. 
Ook daarna moest Bell een groot 
aantal claims bevechten, waar
onder die van een zekere Daniel 
Drawbaugh, die zei al voor 1876 
een telefoon te hebben uitgevon
den, maar door armoede niet in 
staat was geweest die te octrooie
ren. Uiteindelijk bleek Drawbaugh 
een handig technicus, die veel 
uitvindingen van anderen kopi
eerde en als zijn eigen probeerde 
te slijten. Daarmee maakte hij het 
toch Marconi flink lastig. 
Daarna kwam er een onderne
ming die alle opposanten van Bell 
en patenten tegen Bell op één 
hoop veegde en met een massale 
aanval kwam. De aandelen Bell 
daalden meteen fors in waarde. 
Toen ook deze aanval was afge
slagen, deed de overheid ook nog 
een duit in het zakje en probeerde 
de patenten van Bell geannuleerd 
te krijgen, waarna het hele circus 
opnieuw begon vanaf Gray tot 
Drawbaugh. In 1896 was het na 

13 rechtszaken, sSupreme Court 
zaken en 587 andere rechtszaken 
gebeurd, de Bell Company verloor 
er geen een. 
Blijft echter de zaak dat Bell op 
wel erg slinkse wijze aan zijn pa
tent is gekomen, waar hij eigenlijk 
niet het alleenrecht op had. 
Het is dan ook niet helemaal 
terecht dat om too jaar telefoon 
te herdenken juist van Bell in 1976 
honderden postzegels werden 
uitgegeven, terwijl er van Meucci 
maar enkele bestaan. 
Feit is echter dat Bell, zoals ge
zegd, wellicht als enige van alle 
uitvinders, in staat was de uitvin
ding om te zetten in een voor de 
markt bruikbaar product. 

De verdere ontwiUceling 
Al op 10 augustus 1876 maakte 
Bell de eerste verbinding over een 
langere afstand tussen zijn huis in 
Brantfort, Ontario en zijn assistent 
in Paris, Ontario, een afstand van 
zo'n 16 km. 
(16. Rwanda 1976, YV722). 
Kort daarvoor had hij zijn uitvin
ding al getoond op een tentoon
stelling in Philadelphia, waar hij 
ook veel buitenlandse belang
stelling kreeg, zoals die van de 
Engelsman Lord Keivin. 
Op 30 januari 1877 patenteerde 
Bel I een verbeterde versie van zijn 
telefoon. In 1878 werd het eerste 
telefoonboek in New Haven, 
Connecticut uitgegeven, één los 
blaadje, waarvan een facsimile is 
afgedrukt in referentie 7. 

(17. Blake's transmitter, eigen 
ontwerp; 18. Togo, Edison, Intelsat 
4A, 1976, Yv PA278). 

Een grote verbetering kwam op 
naam van Thomas Edison (1847-
1931) en, apart van hem, Francis 

Blaice (1850-1913) die in 1878 de 
koolstofmicrofoon uitvonden, 
waarmee het telefoonsignaal 
een stuk duidelijker en sterker 
werd. Tot de tijd van de mobiele 
telefoons werd deze microfoon 
een onderdeel van de telefoon. 
In het bijzonder Blake's uivinding 
redde de Bell Company van de 
ondergang. 
Deze microfoon werd door een 
aantal uitvinders, zoals de beken
de Emilc Berliner (1851-1929), nog 
verbeterd. Berliner werd echter 
vooral bekend door zijn werk aan 
de fonograaf van Edison. 
Ook andere uitvindingen werden 
met succes toegepast in de tele
foon zoals: de bel, de telefoon
centrale, versterking enz. 
In het begin kregen de eerste 
telefoons nog hun energie van 
een losse accu, die regelmatig 
gecontroleerd moest worden. 
Ook bestond de centrale (tele
phone exchange) nog niet en 
werden de telefoons in paren 
verkocht, één voor aan huis en 
één voor in de winkel. 

(19. Hongarije, Puskas, 1954, 
YV1149) 
De telefooncentrale werd in 
1877 bedacht door de Hongaar 
Tivadar Puskas (1844-1893). Het 
verhaal gaat dat hij het Hon
gaarse woord 'Hallom' ('Ik hoor 
je') als oproep gebruikte, wat later 
verbasterd werd tot 'Hallo'. 
In 1880 ontwikkelde een zeker 
Almond Brown Stroker de telefoon 
met kiesschijf, een uitvinding die 
pas in 1924 door de Bell Company 
werd overgenomen. 
Al in 1890 kwamen verbeterde 
types telefoons op de markt, die 
gebruik maakten van de zoge
noemde candlestick (kandelaar). 
De telefoon werd geleverd in drie 



onderdelen. Het basisstation, de 
candlestick (op of aan een haak), 
en een ringer box, die de bel, 
een inductiespoel, de accu en 
een magnetisch kern bevatte. Dit 
laatste element kon apart ergens 
geplaatst worden. 

(20. Seychellen, telefooncel, 1986) 
In 1889 ontwikkelde William 
Gray een mechanisme, waarbij 
het mogelijk was te telefoneren 
met muntstukken, waarmee de 
telefooncel een feit werd. De 
eerste werd elf jaar later geplaatst 
in een bank in Hartford, Connec
ticut. Eerst verkocht hij licenties 
aan verschillende ondernemingen 
maar na 1891 exploiteerde hij het 
mechanisme zelf. 
De telefoon functioneerde toen 
nog over één draad, waarmee een 
wederzijds gesprek dus onmoge
lijk was. Al gauw daarna ontwik
kelde zich de meervoudige draad. 

(21. Lars Magnus Ericsson, eigen 
ontwerp; 22. Werner von Siemens, 
Berlijn, 1922, M97) 

In 1893 had Zweden als meest 
vooraanstaande land in Europa 
de meeste telefoons per 100 in
woners, dankzij het werk van Lars 
Magnus Ericsson (1846-1926), 
de stichter van de nu welbekende 
Ericsson Company. Veel van zijn 
kennis had hij opgedaan bij het 
Duitse Siemens und Halske. 
lohann Georg Halske (1814-1890) 
was een werktuigkundige en on
dernemer die zich vooral gericht 
had op de bouw van de Siemens 
telegraaf. Samen stichtten zij in 
1847 de 'Telegraphen-Bauanstalt 
Siemens & Halske A.G.' in Berlijn-
Kreuzberg. In 1867 trok hij zich uit 
deze firma terug. Hij bleef wel be
vriend met Werner von Siemens 
(1816-1892). 
Nadat zij beiden overleden waren 
vervolgden de zoons van Werner, 
Arnold en Georg Wilhelm de 
zaken. In 1903 gingen zij samen 
met de Schuckert & Co uit Neuren
berg en brachten onder andere 
ook telefoons op de markt. Een 
aardig detail is dat mijn grootva
der ('John Beenen' uit Gorredijk, 
zijn onderneming bestaat nog 
steeds) in die tijd zijn technische 
opleiding bij deze firma ontving. 
Ook 'Siemens' bestaat nog steeds 
en ontwikkelde m 1980 de eerste 

C E N T E N A f R C DC 1. I I I - » -
HONOEaosTt VES;ARINC VAN \J . I , I . 

digitale telefoon. 
Andere ondernemingen uit die 
tijd zijn het Duitse Mix & Genest 
(1879-1958), het Noorse A/S Elek-
trisk (1894-heden), het Britse ATM 
Telephones (1884-heden) en veel 
anderen. 
Enkele landen hebben mooie 
postzegelseries op de markt 
gebracht van oude telefoons 
(DDR, Bophuthatswana). Ik toon 
er enkele: 

(23-30. Bophuthatswana, 1981, 
1982, ontworpen door de Neder
lander).Hoekstra). 

Nadat de Bell Company in 1913 
de rechten had gekocht van de 
uitvinding van Lee de Forest op 
de 'Audion', een vacuümbuis, die 
sommige ouderen nog wel ken
nen van de vroegere radiolamp, 
kon in 1915 de eerste kust tot kust 
verbinding tot stand worden 
gebracht tussen Bell in New York 
aan de oostzijde van Amerika en 
Dr.Watson in San Francisco aan de 
westzijde. 

De trans-Atlantische kabel 
(31. IJsland, kabel New Found-
land-Schotland, 1962, yv32i) 
Hoewel de eerste transatlantische 
kabel al bijna 100 jaar eerder 
was gelegd begon pas in 1955 
het leggen van transatlantische 
telefoonkabels, omdat de tech
nologie hiervoor nog niet genoeg 
ontwikkeld was. Deze kabel heette 
de TAT-t en werd gelegd tussen 
Schotland en New Foundland 
en had een capaciteit van 36 
telefoonkanalen. In 1978 werd hij 
afgedankt. Vanaf 1988 met TAT-8 
werden de kabel van glasvezel, 
maar voelen deze een grote con
currentie van de hiervoor ontwik
kelde verbindingsmogelijkheden 
per satelliet. 

De telefoon breidt zich uit 
Na 1930 werd de 'ringer box' 
verwerkt in de telefoon en werden 
ook mobiele installaties geleverd 
voor gebruik in taxi's, politie
auto's en treinen. 
In Nederland werd de NBTM 
(Nederlandse Bell Telephoon 
Maatschappij) opgericht op 6 
december 1880. Op 15 februari 
1881 werden de eerste telegram
men gewisseld tussen Den Burg 
op Texel en De Cocksdorp. 1 juni 

van dat jaar geldt als het begin 
van de telefoon in Nederland, 
toen in Amsterdam een net van 49 
aangeslotenen werd gerealiseerd. 
De centrale stond op een zolder 
van de sociëteit 'de Groote Club' 
op de hoek van de Kalverstraat en 
de Dam. 

De telefoon op de postzegel 
Op het gebied van telefoons is er 
op postzegelgebied veel te bele
ven. Behalve oude telefoons ko
men ook moderne types veel voor 
op zegels. Verder is er ook allerlei 
toebehoren terug te vinden zoals: 
telefoonhaken, draaischrijven, 
teiefoonpalen, telefooncellen en 
telefooncentrales. Van de meeste 
van deze onderwerpen toon ik 
een voorbeeld: 

(32. Nederland, 1990; 33. Ne
derland, 1962; 34. USA, 1944; 35. 
Qatar, 1971) 

Mobiele telefoon 
De ontwikkeling van de mobiele 
telefoon begon op 3 april 1973 
toen er een werd geplaatst in het 
kantoor van het hoofd research 
van de Bell Company, maar 
eigenlijk pas in 1980 toen een fre
quentie van 27 MHz (Megahertz) 
beschikbaar kwam. In 1986 werd 
dit veranderd in 47-49 MHz. Dit 
was beter omdat vooral de 'ruis' 
door de hogere frequentie sterk 
verminderde. Ondertussen zijn we 
op 4 GHz (gigahertz) aangeland. 
Vanaf 1990 werd de GSM (Global 
System for Mobile Commu
nications) standaard voor de 
mobile telefoon, waarbij ook een 
nieuw speeltje, het SMS'je (Short 
Message Service) werd geïntro
duceerd. Daarna wordt het voor 
de meesten technisch nogal inge
wikkeld met IP (Internet Protocol) 
telefoons, breedband, iPhone en 
internet op je mobiel. Dat gebied 
laat ik graag over aan jongere, 
meer ingevoerde geïnteresseer
den. 
Ook van draagbare telefoons zijn 
enkele postzegels uitgegeven. 
Van de meest moderne types 
zijn ondertussen ook al zegels 
verschenen. 

Telefoneren per satelliet 

(37. België, UIT, 1965, YV1333) 
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Sinds de lancering van Telstar 
op 10 juli 1962 is telefoneren per 
satelliet een feit. 
Het eerste gesprek dat via deze 
satelliet gevoerd werd tussen 
vice-president Lyndon B. Johnso 
en een technicus van de Bell 
Company in het grondstation 
in Andover verliep als volgt: 
'Hier spreekt Fred Kappel, ik 
ben in het ontvangststation 
in Andover, Maine. Dit gesprek 
gaat via onze Telstarsatelliet. 
Hoe ontvangt u m;/' '. Johnson 
antwoordde met: 'U komt prime 
door, meneer Kappel'. 

Een ander welbekend telefoon
gesprek uit de ruimtevaart was 
natuurlijk dat van de Amerikaan 
se president Richard Nixon met c 
astronauten van de Apollo 11 op 
de maan. 
(38. Sharjah, 1971, WB 250) 
'Hallo, Neil en Buzz, ik spreek 
hier met jullie vanuit de Oval 
Room In het Witte Huls, en 
dit zal zeker een van meest 
historische telefoongesprekken 
zijn die ooit vanuit het Witte 
Huis gevoerd zijn. Ik kan jullie 
alleen maar zeggen hoe trots wt 
allemaal zijn. Voor elke Ameri
kaan en iedereen ter wereld zal 
dit een van de grootse dagen zij. 
uit hun leven. Ik ben er zeker 
van dat ook zij, samen met de 
Amerikaanse regering herkenner 
wat een geweldige prestatie dit 
Is...., één in hun trots op watjul 
lie hebben gedaan en één in onzt 
gebeden dat jullie veilig terug 
mogen keren op aarde.' 
Latere satellieten voor telefoon-
en telegraafverbindingen bevin
den zich in een geostationaire 
baan of zijn LEO (Low Earth Orbit 
satellieten. Met geostationaire 
satellieten zijn verschillende be
drijven actief zoals: de Phonesats 
van NASA, Inmarsat (11 sat's), ACe: 
(Asia Cellular Satellite, Oost-Azië), 
Thuraya (UAE, 3 sat's), MSAT/Sky-
Terra, Terrestar (USA) en Pendrell 
Corporation (vroeger ICO Global 
Communications). GlobalStar (44 
sat's) en Iridium (66 sat's in polar 
orbit) werken met LEO satellieten. 
Ondertussen gaat de ontwikke
ling verder. 

Literatuur 
1. www.telephonetribute.coni/Who 

really invented the telephone? 
2. httpV/en.wikipedia.org diverse 

artikelen 
3. www.fact-index.cotn Johann 

Philipp Reis 
4. www.bobsoldphones.net Siemens 

und Halske Telephones 
5. www. ideafinder.com/ Telephone 

history 
6. hftp://affordablephones.net/ 

Telephone history 
7. www.oldtelephonebooks.com/ 

First telephone book 
8. www.telefoonmuseum.com/ Dutct 

Telephone History Timeline 
9 www.privatline.com Tom Farley's 

Telephone History Series 
10. www.shutterstock.com 

http://www.telephonetribute.coni/Who
http://www.fact-index.cotn
http://www.bobsoldphones.net
ftp://affordablephones.net/
http://www.oldtelephonebooks.com/
http://www.telefoonmuseum.com/
http://www.privatline.com
http://www.shutterstock.com


Verzilver uw qoud! 
De goud- en zilverprijs zijn historisch hoog. En dus kan het Interessant zijn om nu uw gouden 
sieraden, munten en zilver te verkopen of te verpanden. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: 
het Goudwisselkantoor. 

Alkmaar 
Kanaalkade 24 
T 072-5117542 

Alphen aan den Rijn** 
Van Boetzelaerstraat 5 

T 0172-497088 

Amersfoort 
Prinses Julianaplein 71 

T 033-4610240 

Amsterdam 
Ceintuurbaan 1 
T 020-4750737 

Apeldoorn 
Stationsstraat 160 

T 055-5217988 

Breda 
Sophiastraat 11 
T 076-5139001 

Dein** 
Papsouwselaan 293 

T 015-2560505 

Den Bosch 
Orthenseweq 10 
T 073-6100946 

Den Haag 
Valkenbosplein 1 
T 070-3615384 

Dordrecht 
Johan de Wittstraat 16 

T 078-6135115 

Eindhoven 
Leenderweq150 
T 040-2122297 

Emmen 
Weerdingerstraat 16 

T 0591-615456 

Enschede 
Haaksberqerstraat 13: 

T 053-4342447 

Groningen 
Verlengde Hereweq 1 

T 050-5255441 

Goes 
Piet Heinstraat 2b 

T 0113-217666 

Haarlem 
Schoterweg 82 

T 023-5266096 

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

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

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

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

Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst! 

c goudwisselkantoor 
www.goudwisselkantoor.nl 

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

Goudwisselkantoor 
.ruim 25 iaarervarinq in qoud, Zilver en munten 
-een deskundige en vriibliivende taxatie 
. contante betaling of indien gewenst per bank 

: : ~ S r : : : l : : : ; - v a n m u n t e n e n b a n k b i l i e t t e n . 

• meer dan 50 locaties door heel Nederland 

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

Heerlen 
Geerstraat 280 
T 045-5743970 

Katwijk 
Tramstraat 112b 
T 071-4071815 

Leeuwarden 
Pier Panderstraat 2 

T 058-2169444 

Nijmegen 
Oranjesingel 12 
T 024-3239128 

Oud-Beijerland 
Molendijk 1 

T 0186-615550 

Rotterdam 
Dorpsweg 74a 

T 010-4803001 

Tilburg 
Ringbaan Oost 98-

T 013-5351480 

Utrecht 
Adnaen Beyerkade 

T 030-2731740 

Zaandam 
A.F. de Savornin Lohmar 

T 075-6141461 

Zwolle 
Thomas è Kempisstra; 

T 038-4543302 

Hoofdkantoor: Ktaasi 
Industrieweg 13 
T 0186-571366 

www.verzamelaarsma 

http://www.goudwisselkantoor.nl
http://www.verzamelaarsma


BOEKEN PLANK 

SCANDINAVIA 

Scandinavië Is een populair 
verzamelgebied, en hee/t 
al decennia lang 'eigen' 
catalogi betreffende het 
verzamelgebied. De meest 
bekende is ongetwijfeld de 
Zweedse Facit, maar ook 
Stanley Gibbons mag zich 
meten met een speciale 
catalogus 'Scandinavia'. 
Editie 2013 is de zevende 
editie (de eerste verscheen 
in 1980). 
Alle Scandinavische landen 
komen vanzelfsprekend 
aan bod, in alfabetische 
volgorde. Een uitvoerige 
inleiding met een woor

denlijst in vijf talen. Gek 
genoeg is er geen Scandi

navische taal bij. 
Deze catalogus is deel 11 in 
de grote SG serie speciaal

catalogi, en kent hetzelfde 

nummersysteem als de 
overige catalogi. 
De catalogus oogt zeer 
overzichtelijk met mooie 
afbeeldingen, maar het let

tertje is wel erg klein. 
De mate van specialisatie is 
beperkt. Ongebruikt en ge

bruikte zegels, maar geen 
aparte postfris notering. 
Een beetje lastig is wel dat 
niet alle zegels staan afge

beeld op de plek waar je ze 
zou verwachten. Met name 
de gemeenschappelijke

Norden uitgiften staan 
uitsluitend bij Denemarken 
afgebeeld. Dat bespaart 
natuurlijk plaats, maar is 
wel lastig als je visueel en 
daar is natuurlijk een cata

logus met mooie kleurenaf

beeldingen geschikt voor

een zegel wilt opzoeken. 

Stanley Sibben» 
STAMP CATALOGUE 
Part 11 
SCANDINAVIA 

Niet te vinden dus! 
Noteringen voor zegels op 
brief worden niet gegeven, 
evenmin als FDC's. Postze

gelboekjes staan wel geno

teerd, maar niet afgebeeld. 
Handig is de design Index 
per land. Al met al een mooi 
uitgevoerde catalogus. 

EVANGELIE IN ZEGELS 

Bij gelegenheid van het 
65jarig jubileum van de 
filatelistenvereniging 'Ga

briel' verscheen het boekje 
Evangelie In zegels met 
als ondertitel 'Lucas en 
Handelingen'. 
Het is een overzichtelijk 
boek, rijkelijk geïllustreerd 
met heel veel voorna
melijk postzegelafbeel
dingen. Met ruim 500 
afgebeelde postzegels 
een waar plaatjesboek in 
de goede zin des woords. 
De twee boeken van Lucas 

worden op duidelijke en 
deskundige wijze (auteur 
Schipper is emeritus predi
kant) aan de hand van de 
afbeeldingen beschreven. 

Evangelie in zegels 
Anton Schipper (tekst), 
Frans Voogt (fotografie/ 
opmaak) 
IX+75 pagina's, verlijmd, A5 
Prijs: € 13,50 ♦ € 3,70 ver
zendkosten 
Te bestellen bij de auteur: 
Anton Schipper, Oude 
Raadhuislaan 33a, 3054 
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NN Rotterdam 
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GREAT BRITAIN CONCISE 

Ook hier de editie 2013, 
maar alweer de 28e. 
Aanmerkelijk gespeciali

seerder dan de Scandina

vische, met tot 1936 een 
kolom voor postfris en deels 
prijzen voor zegels op post

stuk. FDC's zijn ook opgeno

men, alsmede afbeeldingen 
van de FDC stempels. 
Vanzelfsprekend ontbre

ken de regionale uitgiften 
niet. De postzegelsboekjes 
zijn uitvoerig beschreven 
en ook afgebeeld. Vrijwel 
alle toeters en bellen van 
Royal Mail zijn opgenomen, 
inclusief de Post Office 
Label Sheets. Eenmoo] 
uitgevoerd en praktisch 
boekwerk voor de Engeland 

verzamelaar. 
Beide catalogi in het En

gels , volledig in kleur, en 
formaat 24 x 17 cm, slappe 
kaft, zijn uitgegeven door 
Stanley Gibbons. 
www.stanleygibbons.com 

pagina s: 
binding: 
ISBN: 
winkelprijs: 

Scandinavië 
XXIV + 440 
verlijmd 
9780852598726 
13495 

Verkrijgbaar bij de postzegelhandel 

Engeland 
XXX + 418 
genaaid 
9780852598993 
€ 47.00 

TIMBRES DE FRANCE 

Met deze 118e editie (2014) 
hebben we een ware 
klassieker in handen. Er 
is wel een stevige hand 
nodig, want het is een 
omvangrijk boekwerk. 
Behoorlijk gespecialiseerd, 
met prijzen op brief tot ca. 
1945. Niet alleen de post

zegels zijn opgenomen, 
ook bijvoorbeeld boekjes, 
postwaardestukken, voor

afstempelingen en de in 
Frankrijk veel verzamelde 
Millésimes. 

Uitgegeven door Yvert 
& Tellier www.yvert.com 

YVERT&TELLiEF 

l U M c 1 

2014 TIMBRES 
DE FRANCE 

Ruim 1000 pagina's, 
gebonden met harde kaft, 
formaat A5. 
ISBN: 9782868142344. 
Winkelprijs: € 22.80 

WESTEUROPA EN OSTEUROPA 2013/2014 

Daar zijn ze dan. De laatste 
twee delen van de Europa 
reeks. 
Zoals we gewend zijn bij 
Michel geven deze twee 
ons alle informatie die de 
doorsnee verzamelaar 
van de hierin opgenomen 
landen en gebieden nodig 
heeft om zijn verzame

f^ ling te bewerken en bij te 
I  houden. Daar waar nodig 
' S worden type, watermerk

' — en tandingverschillen 
, 5 vermeld. De prijswaarde

l=> ringen zijn, zoals we bij de 

1 " 

MICHEL MICHEL 

Z:.^^^ 

Michel catalogi gewend 
zijn, weergegeven in twee 
kolommen (voorpostfris, 
** en voor gebruikt @) voor 
het nieuwere materiaal 
en (voor ongebruikt, * en 
® voor gebruikt) voor het 
oudere materiaal. 
Het WestEuropese deel 
(deel 6) bevat de BeNeLux 
en de Britse eilanden. 
Dat betekent dus Groot 
Brittannië met Ierland 
enNoordlerlandplus 
de regionale zegels voor 
o.a. Wales en Schotland. 
De kleinere postzegel 
uitgevende eilanden zoals 
Guernsey en Man, worden 
uiteraard niet overgesla

gen. 
Verder vinden we de 
zegels die uitgegeven zijn 
voor de Britse post in het 
buitenland. Om er een 

paar te noemen Britse post 
in China, Marokko, Egypte 
en Turkije en enkele 
lokaalzegels bijvoorbeeld 
die van Lundy. 
Behalve de gewone 
postzegels kunnen we ook 
de port, de vele soorten 
dienst, en telegraafzegels 
alsmede automaatstroken 
vinden. Uiteraard worden 
de postzegelboekjes en 
samenhangende zegels, 
en velletjes daaruit, apart 
vermeld en geprijsd. 
Wat opvalt is dat veel prijs

noteringen, speciaal voor 
Groot Brittannië na 1995 
naar boven zijn bijgesteld. 
Vele afbeeldingen zijn ver

nieuwd en in uitstekende 
kleuren weergegeven. 
Met 14.000 afbeeldingen 
en 72.000 prijs vermel

dingen plus de vele extra 

informatie is dit weer een 
aanbevelenswaardige 
catalogus. 

Het OostEuropese deel 
(deel 7) behandelt de 
volgende landen en ge

bieden: KarpatenUkraine; 
Moldavië; Polen; Rusland; 
SovjetUnie; Oekraïne; Wit

Rusland en WestOekraïne. 
Vele gegevens zijn op

nieuw bekeken en bewerkt 
en waar nodig aangepast. 
Ook de vele illustraties 
zijn verbeterd door het 
opnieuw inscannen. 
Met 13.500 afbeeldingen 
en 55.000 prijsnote

ringen, ook voor FDC's, 
(waarbij velen opwaarts 
zijn aangepast) vindt niet 
alleen de 'gewone' landen 
verzamelaar maar ook de 
thematische verzamelaar 
wel iets van zijn gading. 
Bij elk land vinden we 
overzichtstabellen met 
onder andere prijzen voor 
complete jaargangen, 
overzichten met blokuit

gaven etc. 

Uitgever: Schwaneberger 
Verlag GMBH www.Michel. 
de Taal: Duits, Illustraties: 
Kleur. Verlijmd, softcover 
22,5 x15 cm. 

WestEuropa OostEuropa 
Bladzijden: 1278 1286 
ISBN: 9783954020461 9783954020478 
Prijs: € 59,80 € 59,80 
Verkrijgbaar bij de postzegelhandel. 

http://www.stanleygibbons.com
http://www.yvert.com
http://www.Michel


WOELIGE 
AANVULLING 

SIMON OOSTERHUIS 

Het verhaal van het Tsjechoslo
waaks legioen in Siberië leest als 
een spannend jongensboek. Na 
de revolutie van 1917 mochten de 
legionairs aanvankelijk inder
daad naar hun land terugkeren, 
maar al snel verbrak Trotski deze 
belofte en droeg hen op zich te 
ontwapenen. Dat werd natuurlijk 
geweigerd. Al snel sloten ze zich 
bij de Witten aan in hun strijd 
tegen de Bolsjewieken. Ze waren 
geharde en ervaren eenheden 
en geen partij voor het nog vol
ledig ongeorganiseerde Rode 
Leger. Waarschijnlijk is de execu
tie van de Tsaar en zijn familie 
veroorzaakt doordat het Legioen 
nog maar een dagreis van 
Jekaterinenburg was verwijderd. 
Ze slaagden erin een pantser
trein te kapen, de beroemde 
Oriik, plus een wagon met de 
goudschat van de Tsaar. Op een 
bepaald moment beheersten ze 
de hele Transsiberische spoorlijn 
van de Oeral tot Wladiwostok. 
Uiteindelijk krijgen ze ook ruzie 
met de Witten. In 1920 eindelijk 
aangekomen in Wladiwostok, 
waar zich geallieerde eenheden 
bevonden en nog wat avontu
riers (samen met Japanse een
heden bevechten ze de Roden), 
gaven ze een deel van het goud 
terug en verlieten per schip de 
haven om in Triest te worden 
ontscheept. Het Legioen vormde 
daarna de basis van het nieuwe 
Tsjechoslowaakse leger. 

De eenwording van Tsjecho
Slowakije was een klein wonder. 
Tsjechen en Slowaken hadden 
weinig gemeen, ook de taal niet. 
Tsjechisch en Slowaaks verschil

Simon Oosterhuis is een enthousiaste verzamelaar van 
TsjechoSlowakije. Van hem een reactie op het artikel 

van Han Siem in het novembernummer 
(Indië in een woelige wereld, deel 2, Filatelie 112013) 

met een aanvulling. 
len meer dan Nederlands en 
Vlaams. Aan dit nieuwe land 
werd ook nog Roethenië toege
voegd, de KarpatenOekraïne, 
waar de bevolking Oekraïens 
sprak en spreekt en het cyrillisch 
schrift gebruikt. 

Aanvulling van Han Siem: 
Briefkaart van Salatiga, geadres
seerd naar Presburg, Hongarije. 
Abusievelijk gezonden (in rood 
geschreven: mal dirigé) naar 
SintPetersburg, Rusland (blauw 
aankomststempel), maar uit
eindelijk via deze omweg op de 

juiste bestemming aangekomen 
(Hongaars aankomststempel 
Pozsony). Onder de Habsbur
gers was Presburg eeuwenlang 
de hoofdstad van Hongarije. In 
1784 werden de centrale ambte
lijke functies overgebracht naar 
Budapest, maar Presburg bleef 
nog tientallen jaren de stad waar 
de Hongaarse koningen werden 
gekroond en het parlement ver
gaderde. In 1919, na de vorming 
van TsjechoSlowakije, werd 
Presburg officieel omgedoopt 
tot Bratislava, de hoofdstad van 
Slowakije. De Duitsers vormden 
op dat moment nog steeds de 
grootste bevolkingsgroep. 
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HALFRONDSTEMPELS 
OP EMISSIE RI|KSWAPEN 

MARTIJN OPPERS EN MARC SNOEREN 

Half ronde poststempels 
Halfrondfranco dagteke
ningstempels, onder verzame
laars bekend als halfrondstem
pels, zijn iets meer dan halfronde 
poststempels uit het midden van 
de 19e eeuw. Ze zijn vooral bekend 
van afdrukken op de eerste drie 
Nederlandse postzegels, die in 
1852 zijn uitgebracht. Minder 
bekend is dat de halfrondstem
pels ook voor het afstempelen van 
later uitgegeven postzegels zijn 
gebruikt, namelijk de zegels voor 
drukwerk uit 1869. Zo veel litera
tuur als er over de halfrondstem
pels op postzegels van de eerste 
emissie is, zo weinig is er over het 
gebruik van halfrondstempels op 
drukwerk. Tijd voor een charme
offensief. 

Oorsprong en typen 
halfrondstempels 
Stempeltypen 
Het eerste halfrondstempel werd 
in t837 in gebruik genomen. Het 
stempel bevatte toen nog geen 
jaartal, maar alleen het woord 
franco, de plaatsnaam, de maand 
en de dag van afstempeling 
(afb. 1, Vellinga 30', Reed type A). 
Vanaf 1850 werden stempels met 
jaartal uitgebracht (afb. 2, Vel
linga 37, Reed type B). De stempels 
zonder- en met jaartal zijn enkele 
jaren naast elkaar gebruikt. De 
stempels zonder jaartal zijn ge
leidelijk uit de roulatie genomen 
en waren in 1859 in het geheel niet 
meer in gebruik. 

/. Halfrondfranco Venio type A, op NVPH 
y. 'Egyptische' ietters, zonder jaartal 

(.Vellinga 30) 

S. Halfrondfranco N.R. Spoorweg 
type C op NVPH ia 'groteske' 

letters, gebruikt op spoorweg
postkantoren (Vellinga 75) 

Bent u toe aan een nieuw en bijzonder verzameWiema? 

Het verzamelen van haifrondstempels op de emissie 
Rijkswapen is ongetwijfeld een enorme uitdaging! Het 

aanbod is klein, maar omdat er ook weinig verzameiaats 
zijn, liggen de prijzen niet extreem hoog. 

Vanaf 1854 is het lettertype van 
het halfrondstempel gewijzigd 
(afb. 3, Vellinga 39, Reed type C). 
Het oude lettertype, dat onder 
verzamelaars bekend staat als een 
'Egyptisch' lettertype (vandaag 
de dag noemen we dit letter
type eerder Times New Roman) 
voldeed niet goed. De letters en 
cijfers van de stempels kwamen 
vaak vlekkerig over. Gekozen 
werd voor een duidelijker let
tertype, 'grotesk' genoemd onder 
postzegelverzamelaars (maar 
tegenwoordig beter aangeduid 
met Arial). Dit grotesk-lettertype 
vlekte minder en de afdruk was 
daardoor beter leesbaar. 
Na 1861 is de tekening van het 
halfrondstempel met grotesk-let
tertype iets veranderd. De datum
karakters zijn vaak kleiner en de 
letters en cijfers ronder van vorm 
(afb. 4, Vellinga 39a). Halfrond
stempels waren ook in gebruik bij 
postkantoren van treintrajecten 
(afb. 5, Vellinga 75)-

2. Halfrondfranco Helmond type B op 
NVPH 2. 'Egyptische' letters met/aartal 

(Vellinga 37) 

Gebruiksdoel 
Halfrondstempels waren multi
functioneel; 
1. Met het woord'franco'werd 

aangegeven dat voor verzen
ding van de post was betaald. 

2. Het stempel bevatte de plaats
naam van het postkantoor, 
zodat men kon zien van waar 
het poststuk was verzonden. 

3. Het stempel bevatte de datum 
waarop het poststuk was aan
geboden op het postkantoor 
van vertrek. 

Poststempelgebruik in de 
periode 1850-1869 
Postkantoren 
In de postwet van 1850 is een 
aantal zaken geregeld, waarvan 
voor dit artikel relevant zijn: 
1. Voor gewone post was het tot 

1871 mogelijk deze ongefran
keerd te versturen: de ontvan
ger betaalde het port. 

2. Voor verzending van drukwerk 
moest wel altijd vooraf worden 

3. Halfrondfranco Enschede type C op 
NYPHi. 'groteske' letters (Vellinga 39) 

e. Francostempel in kader 
op NVPH 16 (Vellinga 43) 

betaald, maar was het gebruil 
van postzegels tot 1869 niet 
verplicht en in eerste instantie 
zelfs niet gewenst. 

Tot de invoering van de druk
werkzegels m 1869 waren er geer 
postzegels beschikbaar voor de 
lage tarieven voor verzending 
van drukwerk. Soms werd een 
drukwerkzending wel (over-) 
gefrankeerd met postzegels van; 
of zelfs 10 cent. Verzenders kozen 
daarvoor om drukwerk een be
langrijkere status mee te geven, 
namelijk die van 'brief'. 

Er golden diverse regels voor het 
afstempelen van post. Voor post 
(niet zijnde drukwerk) gold het 
volgende. 
Vanaf 12 april 1861 werd het 
halfrondstempel als ontwaarding 
van postzegels op gewone post af
geschaft. Het stempel voldeed niei 
aan de eisen die werden gesteld 
aan de leesbaarheid van de afdruk 
zeker als deze werd geplaatst op 
postzegels van de donkere 5 cent. 
In plaats van het halfrondstempel 
werden nu twee stempels op een 
poststuk aangebracht. 
1. Het eerste stempel was voor 

ontwaarding van postzegels 
(als die werden gebruikt). In 
eerste instantie werd hiervoor 
het francostempel gebruikt 
(afb. 6, Vellinga 43) en vanaf 
1 april 1869 het puntstempel 
(afb. 7, Vellinga 52). 

2. Het tweede stempel, met plaat 
en datum, werd aangebracht 

4. Halfrondfranco Driebergen type C 
op NVPH IS. nieuwe type met rondere 
letters en kleinere datumkarakters 

(Vellinga 39a) 

7. Puntstempel loS op 
NVPH 13 (Vellinga 52) 
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naast de postzegel en boven 
het adres, zodat het goed 
leesbaar was. Als niet vooraf 
voor frankering was betaald 
werd alleen dit tweede stempel 
gebruikt. Hiervoor gebruikte 
men achtereenvolgens: de 
rondstempels, net als de 
halfrondstempels eerst met 
'Egyptisch' lettertype (Vellinga 
36), maar steeds vaker met 
'grotesk' lettertype (afb. 8, 
Vellinga 40). De rondstempels 
zijn vanaf 1866 vervangen door 
takjestempels (afb. 9, Vellinga 
47) en tweeletterstempels 
(afb. 10, Vellinga 50a). 

Voor het afstempelen van druk
werk golden andere richtlijnen 
dan voor andere poststukken. 
Dit komt omdat voor verzending 
van drukwerk altijd vooraf moest 
worden betaald. Het stempel 
moest daarom het woord 'franco' 
bevatten. Uiteraard was het ook 
nodig dat op het drukwerk de 
plaats en datum van verzending 
werd gestempeld. 
Zoals al geschreven, tot 1869 
waren er geen postzegels be
schikbaar voor de lage verzend
tarieven van drukwerk. Drukwerk 
werd daarom vrijwel altijd zonder 
postzegel verstuurd. Om deze 
redenen kon het halfrondstem
pel, waarvan afdrukken op een 
poststuk zonder postzegel prima 
overkwamen, ook na 12 april 
1861 dienst blijven doen voor het 
afstempelen van drukwerk 

(afb. 11). De postbeambte kon 
bij het afstempelen van druk
werk dus volstaan met één enkel 
stempel. 
Vanaf 1866 is het halfrondstempel 
geleidelijk vervangen door het 
francotakjestempel (afb. iz, 
Vellinga 51). 

In de jaren 18701874 heeft 
Amsterdam het rondstempel 
(afb. 13, Vellinga 53) gebruikt als 
voorafstempeling van drukwerk
zegels. Deze stempels komen dus 
ook voor op zegel. 

Spoorwegpostkantoren 
Tussen 1850 en i860 werden op 
drie treintrajecten speciale rij
dende postkantoren ingericht. De 
kantoren waren gevestigd in een 
treinwagon en kregen hun eigen 
stempels, waaronder het half
rondstempel. Tot 1865 waren er 
drie treintrajecten in Nederland, 
die geëxploiteerd werden door 
drie spoorwegmaatschappijen: 
Expeditie /Moerdijk: 

Spoorweg van Moerdijk naar 
de Belgische grens. 

Nederlandsche Rhijnspoorweg: 
Spoorweg van Amsterdam 
naar de Duitse grens bij 
Arnhem, met de zijtak tussen 
Rotterdam en Utrecht. 

Hollandsche Spoorweg: 
Spoorweg van Amsterdam, 
via Haarlem en Den Haag naar 
Rotterdam. 

In de postwet van 1850 is gc

9. Takjestempel Haarlemmermeer op 
NVPHi5(Vetlmga42) 

S. Rondstempel Neusden m rood, met 
groteske letters (Vellmga 40), gebruikt 
als vertrekstempel 

steld dat de treinpostkantoren 
beschouwd worden als gewone 
hoofdpostkantoren en in principe 
dezelfde stempelinstructies heb
ben. In de praktijk is dit echter 
niet het geval geweest. Dit heeft 
vooral te maken met het feit dat 
de treinpostkantoren in bewe
ging waren. Om het port naar 
afstand te kunnen bepalen moest 
dus per station een apart stempel 
worden geplaatst, dat aangaf 
waar het poststuk was aange
boden. Hiervoor werd in eerste 
instantie het halfrondstempel 
van de plaats gebruikt waarin 
het treinstation lag. Later werden 
haltestempels geïntroduceerd: 
eenregelige naamstempels met 
een omranding (afb. 14, Vellinga 
73). Het zegel werd afgestempeld 
met het francostempel met kader 
(afb. 6) of zonder kader (afb. 15, 
Vellinga 27), naast het zegel werd 
het haltestempel aangebracht en 
als derde stempel werd een rond
stempel van het treinpostkantoor 
aangebracht, bijvoorbeeld 'N.R. 
Spoorweg' (afb. 16, Vellinga 72). 
Vaak werd aan deze instructies van 
het aanbrengen van 3 stempels per 
poststuk niet voldaan en werd het 
zegel niet ontwaard met een fran
costempel, maar met het rondstem
pel of het haltestempel. Vandaar 
dat die verschillende stempeltypen 
van de treinpostkantoren regelma
tig op postzegels voorkomen. 

De regels voor afstempeling van 
drukwerk op spoorwegpostkan

toren waren iets afwijkend van 
die van andere postkantoren. In 
eerste instantie werd drukwerk 
afgestempeld met het halfrond
stempel, met toevoeging van het 
haltestempel. In de jaren 60 van 
de 19e eeuw werd drukwerk ook 
afgestempeld met het fran
costempel, in combinatie met het 
rondstempel en het haltestempel, 
net als bij andere post. 
De drukwerkzegels zijn in 1869 op 
spoorwegpostkantoren meestal 
ontwaard met het stempel franco, 
met of zonder kader, maar soms 
met een rondstempel (afb. 16) of 
een halfrondstempel (afb. 5). 

Vanaf 1865 breidde het spoor
wegnet zich snel uit en daarmee 
ook de postverzending via het 
spoor. Elk traject kreeg zijn eigen 
poststempels. In eerste instantie 
verschenen takjestempels voor 
de treintrajecten (afb. 17, Vel
linga 76), al gauw werden deze 
vervangen door puntstempels 
(afb. 7, puntstempels 136,137 en 
138, Vellinga 52) en later steeds 
vaker door kleinrondstempels 
(eerst feitelijk tweeletterstempels) 
voor de trajecten (afb. 18,19 en 
20, respectievelijk Vellinga 80,81 
en 81a). Er was namelijk behoefte 
om te achterhalen met welke 
treindienst een poststuk was 
meegereisd. De treindienst werd 
aangeduid met een (Romeins) 
cijfer (heenreis) of letter (terug
reis) op de plek waar voorheen het 
takje stond. 
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/o. Drukwerk gefrankeerd met NVPH15, afgestempeld met puntstempel 8 (Arnhem) 
Het drukwerk is voorzien van een tweeletterstempelArnhem in paars (Vellmgasoa), 

dat diende als vertrekstempel 

II. Halfrondstempel Amsterdam, type C, gebruikt op een met met postzegels gefrankeerd 
drukwerk, om aan te geven dat voor verzending was betaald 



Wijze van f rankermg 

Port met betaald 

Port betaa ld , geen postzegel 

Port betaa ld , wel postzegel 

Drukvi/erk 
Postzegel 
■ 




HF** 
FT** 

Vertrek 
~ 

HF 
FT 

qeen 
geen 

Periode 
~ 

Tot 1870 
Vanaf 1866 

Tot 1870 
Vanaf 1866 

Overige post 1 
Postzegel 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
_ 
HF 
FR 
FR 
FR 
PU 

Vertrek 
RO 
TA 
TW 
FR + RO 
FR + TA 
FR + TW 
geen 
RO 
TA 
TW 
TW 

• Spoorwegpostkantoren tot eind 1864 
** Op spoorwegpostkantoren is drukwerk ook gestempeld als overige post dus een apart stempel op postzegel (franco of punt) en 

vertrekstempel (rond takje of tweeletter) m combinatie met een haltestempel Het francotakjestempel is op spoorwegkantoren 
geïntroduceerd m november 1869 en weinig gebruikt 

*** BIJ spoorwegpostkantoren zijn rondstempels francostempels en takjestempels soms langer door gebruikt 

Periode 
Tot Circa 1866 
1866 
Vanaf 1866 
Tot circa 1866 
1866 
Vanaf 1866 
Tot 1241861* 
Tot circa 1866*** 
18661869*** 
18661869*** 
Vanaf 141869 

Tabel: 
Vereenvoudigde weergave van 
afstempel instructies op post
stukken m de jaren 18601870 

Tot 1870 gold dat stempels op 
postzegels in zwart werden 
afgedrukt Overige stempels 
moesten m rood worden 
afgedrukt 

HF = Halfrondfranco, FR = Fran
costempel, RO = Rondstempel, 
FT = Francotakjestempel, TA = 
Takjestempel, PU = Puntstem
pel, TW = Tweeletterstempel 

Voor spoorwegpostkantoren 
geldt hetzelfde overzicht 
als bovenstaand, echter 
altijd m combinatie met een 
haltestempel Het spoorweg
postkantoor 'H Spoorweg' 
kreeg geen puntstempel en 
gebruikte ook na 141869 het 
francostempel als ontwaar
ding van postzegels 

Gebruik halfrondstempels na 
verschijnen drukwerkzegels 
Toen op 1 januari 1869 de druk
werkzegels (= emissie Rijkswapen) 
uitkwamen, waren er nog 76 
postkantoren die het halfrond
stempel m gebruik hadden Dit 
stempel was aanvankelijk aan 138 
postkantoren uitgereikt 
Deze 76 postkantoren gebruikten 
het halfrondstempel uitsluitend 
m 1869, tot het moment dat het 
vervangende francotakjestempel 
werd uitgereikt 
Ondanks de eerdere bezwaren 
tegen het gebruik van halfrond
stempels als ontwaarding van 
postzegels, is men het halfrond
stempel blijven gebruiken voor 
het ontwaarden van postzegels 
op drukwerk De posterijen 
maakte in 1869 wel extra vaart om 
de halfrondstempels te vervan
gen door francotakjestempels De 
reden is dat de 6 van het jaartal 
geïntegreerd was m het stempel 
(alleen het laatste cijfer van het 
jaartal was verwisselbaar) Alle 

postkantoren moesten dus voor 1 
januari 1870 zijn voorzien van een 
nieuw stempel en dan natuurlijk 
van het nieuwe type francotakje 
Deze inhaaloperatie is geslaagd 

Typen halfrondstempels 
De volgende postkantoren had
den in 1869 een halfrondstempel 
m gebruik voor afstempeling van 
(postzegels op) drukwerk 

Reed type B, Vellmga 37 
('Egyptisch' lettertype met 
jaartal) Helmond, Hoogezand, De 
Lemmer, Onderdendam, Oudewa
ter, Velp, Weert, Wyk by Duurstede 

Reed type C, Vellmga 39 
('grotesk' lettertype) 
Boxmeer, Breskens, Brielle, 
Culemborg, Delfzyl, Doesborgh, 
Dokkum, Dordrecht, Eiburg, 
Enkhuizen, Enschede, Geertruiden

M] ( 
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13 Rondstempel Amsterdam met groteske 
letters (Vellmga si) gebruikt als vooraf

stempelmg op NVPH16 

berg. Goor, 's Gravenhage, 
Groningen, Hattem, Hilversum, 
Hulst, Kampen, Koevorden, 
Loenen, Maassluis, Medemblik, 
Monnikendam, Naarden, Nykerk, 
Oldenzaal, Oosterhout, OudBeyer 
land, Purmerend, Rozendaal, Sas 
van Gend, Schoonhoven, Sittard, 
Sluis, Steenbergen, Terborgh, 
Terneuzen, Tholen, Vaals, Veghel 
Vlaardmgen, Waalwyk, Wagenin
gen, Willemstad, Winschoten, 
Woerden, Wormerveer, Zevenaar, 
Zevenbergen, Zierikzee 

Reed type C, Vellmga 39a ('grotesk 
lettertype, met rondere vormen en 
vaak kleinere datum karakters) 
Boxtel, Brummen, Doetmchem, 
Dragten, Driebergen, Haarlem
mermeer, Hoogeveen, Maarssen, 
Noordwyk, Oudenbosch, Sche
veningen, Texel, Veenendaal, 
Zwartsluis 

/4. Haltestempel Hilversum op NVPH is 
(Vellmga 73) 

12 Francotakjestempel Utrecht gebruikt op een met met postzegels gefrankeerd drukwerk, 
om aan te geven dat voor verzending was betaald 

15 Francostempel zonder kader op NVPH ie 
(Vellmga 27) 

16 Rondstempel voor spoorwegpostkanto 
ren N R. Spoorweg op NVPH 17 (Vellmga 72) 

17 Takjestempel voor spoortrajecten 
Zaandam Uitg op NVPH 15 (Vellmga 76) 

18 Klemrondstempel voor trajecten met 
Arabisch cijfer Rozend Vliss } op NVPH i; 

(Vellmga 80) 

^^M 

19 Klemrondstempel voor trajecten met 
Romeins cijfer Amsterd Zutph IV op NVPH 13 

(Vellmga ai) 

20 Klemrondstempel voor trajecten met 
letter Utr Zwolle C op NVPH is (Vellmga 

Sla) 



Reed type C, Vellinga 75 
('grotesk' lettertype), voor post
kantoren van spoorwegen 
Exp. Moerdyk, H. Spoorweg, 
N.R. Spoorweg 

De stempels van het Btype (Vel
linga 37) werden soms terug
gestuurd aan de vervaardiger 
van de stempels, de Nederlandse 
Munt, om bijgesneden te worden. 
Het stempel werd daarmee weer 
scherper en afdrukken duidelijker 
leesbaar. Volgens de stempel
boeken van de Nederlandse Munt 
is dit tussen 1861 en 1870 in ieder 
geval gebeurd met het stempel De 
Lemmer in 1865. 

Het stempel Vellinga 39a (afb. 4) 
IS tussen 1861 en 1866 uitgereikt 
aan bestaande postkantoren 
waarvan het halfrondstempel aan 
vervanging toe was en aan nieuw 
opgerichte postkantoren. Omdat 
men op 12 april 1861 met het 
ontwaarden van postzegels met 
halfrondstempels op gewone post 
stopte, zijn deze halfrondstem
pels niet gebruikt voor ontwaar
ding van postzegels van de eerste 
emissie. Afdrukken zijn in theorie 
wel mogelijk op de emissie 1852, 
want de eerste drie zegels van Ne
derland waren tot eind 1879 nog 
geldig voor gebruik. Omdat tot 
1869 zelden postzegels op druk
werk werden geplakt (vanwege 
de lagere tarieven voor drukwerk) 
en vanaf 1864 de eerste emissie 

21. Eerstedagafstempeling halfrond 
Temeuzen C op NVPH14 

niet meer verkrijgbaar was op 
het postkantoor zijn afdrukken 
op emissie 1852 niet bekend. Het 
halfrondstempel Vellinga 39a 
is op postzegel daarom alleen 
bekend op emissie rijkswapen 
en (in beduidend mindere mate) 
emissie 1867I 
Vanaf 1866 is de Y in stempels 
vervangen door een 1). Nijmegen 
kreeg in 1866 nog een nieuw 
halfrondstempel uitgereikt en 
kreeg toen een stempel Vellinga 
39a met I) in plaats van Y. 

Zeldzaamheid 
halfrondstempels 
Bij het bepalen van de zeldzaam
heid van halfrondstempels op 
drukwerkzegels moet gekeken 
worden naar de verschijningsdata 
van de postzegels, de tarieven 
van drukwerk, het gebruik van de 
zegels en de data dat stempels in 
gebruik werden genomen en weer 
buiten gebruik werden gesteld. 

Verschijningsdata zegels 
Op 1 januari 1869 verschenen de 
1 cent zwart en 2 cent geel ais 
eerste drukwerkzegels. Op 
10 mei 1869 verscheen het zegel 
van i'/2 cent roze en op 15 mei 
1869 het zegel van 1 cent groen. 
De '/z cent bruin en 2'/2 cent paars 
verschenen respectievelijk op 
1 januari 1871 en in november 1870 
en halfrondstempels zijn op deze 
waarden dan ook niet mogelijk. 
Eerstedag afstempelingen 

22. Eerstedagafstempelmg halfrond 
Purmerend C en francostempel m kader op 

NVPH 17 

(111869) op de 1 cent zwart en 
2 cent geel zijn niet onvindbaar. 
(afb. 21 t/m 24) 

Het feit dat de 1 cent groen half 
mei verscheen, wil niet zeggen 
dat dit zegel meteen is gebruikt. 
De vroegst bekende datum van 
gebruik is 1 juni 1869. Op sommige 
postkantoren is pas (veel) later 
begonnen met het gebruik van de 
1 cent groen, omdat eerst de voor
raad 1 cent zwart moest worden 
opgemaakt. Om die reden zijn 
afdrukken van halfrondstempels 
van sommige plaatsnamen op 
de 1 cent groen zeldzaam of zelfs 
onbekend. Bij sommige postkan
toren is een duidelijke overgangs
periode te zien in het gebruik van 
de beide kleuren postzegels. Dit 
is echter alleen goed te achter
halen bij postkantoren waarvan 
duidelijk meer stempelafdrukken 
bekend zijn. In 's Gravenhage 
vond de overgang van 1 cent 
zwart naar 1 cent^roen in juni 
1869 plaats. Ook in Sittard vond 
deze overgang in juni plaats. Na 
juli werden vrijwel geen zegels 
van 1 cenXzwart meer gebruikt. 
In Groningen lag de overgang iets 
later, rond juli 1869. In Kampen 
en Winschoten vindt de over
gang plaats in augustus 1869, in 
Temeuzen pas in oktober 1869. 
Van andere plaatsen is het niet 
mogelijk om een duidelijke over
gangsperiode aan te geven. 

23. Eerstedagafstempelmg halfrond Texel C 
(nieuwe type) op NVPH 14 

Tarieven drukwerk 
Het tariefsysteem voor het verzen
den van drukwerk is vastgelegd in 
de postwet van 1850. De tarieven 
voor drukwerk waren destijds 
onder te verdelen in twee^roe
pen, tye weten periodieken (o.a. 
kranten) en overig drukwerk. 
Voor kranten en andere periodieken 
gold het verzendtarief van 1 cent 
per periodiek, ongeacht de grootte. 
Het tarief van 2 cent gold dus voor 
verzending van 2 kranten tegelijk. 
De drukwerkzegels werden in 1869 
merendeels gebruikt voor het 
versturen van periodieken. 

Overig drukwerk 
Voor het overig drukwerk golden 
tarieven per oppervlakteeen
heden. Drukwerk werd nog niet 
verzonden in (open of dichte) en
veloppen, maar moest in wikkels 
worden verstuurd, die niet groter 
mochten zijn dan de helft van het 
oppervlak van het drukwerk. 
Voor het laagste oppervlak gold 
een tarief van 1 cent, oplopend 
met 'h cent per oppervlakte
eenheid. Tarieven van 1V2 cent 
waren daarom mogelijk, al waren 
hiervoor in de eerste maanden 
van 1869 nog geen postzegels 
beschikbaar. Het geeft aan dat de 
noodzaak om voor dit tarief een 
postzegel in gebruik te nemen 
laag was, omdat dit tarief niet 
vaak voorkwam. , 

wordt vervolgd 

4 \ 

24. Eerstedagafstempelmg halfrond Hulst C 
op NVPH 14 

LAATSTE DAG VAN GEBRUIK 
HANS STEGGINK 

Nu eens een keer geen eerstedag 
afstempeling maar een brief met 
een laatstedag afstempeling en 
best wel een bijzondere. 
Nadat de uitgifte van de eerste ze
gels op 1 januari 1852 had plaatsge
vonden, volgden er nog drie andere 
emissies in 1864,1867 en 1869. Deze 
vier uitgiftes werden uiteinde
lijk tegelijkertijd uit de roulatie 
genomen en allemaal verloren ze 
hun geldigheid op t november 1879. 
Inmiddels waren er al twee nieuwe 
uitgiftes in omloop gebracht en 
wel de frankeerzegels uit 1872 met 
beeltenis van koning Willem III en 
de drukwerk cijferzegels van 1876. 
Deze briefomslag van de eerste 
gewichtsklasse is verstuurd van 
Amsterdam naar Brussel op 

31 oktober 1879. De laatste dag dus 
dat deze zegels nog geldig waren, 
en gefrankeerd met 10 cent volgens 
het daarvoor geldende tarief naar 
België. 

De frankering geschiedde met lo 
losse zegels van 1 cent die nogal 
slordig zijn opgeplakt. Het is over
duidelijk dat men nog snel van deze 
drukwerkzegels af wilde omdat ze 
de volgende dag niet meer geldig 
zouden zijn. Hebben we recente
lijk niet een soortgelijke situatie 
meegemaakt met de guldenzegels? 
10 cent was in die periode nog een 
behoorlijk bedrag. Bijvoorbeeld: 
in 1870 verdiende een timmenman 
ongeveer 1 gulden 60 per dag. 
Eigenlijk was het niet toegestaan 

om zoveel zegels met een lage 
waarde op een brief te plakken. In 
augustus 1870 werden alle post

kantoren aangeschreven om hier 
speciaal op toe te zien maar in dit 
voorbeeld liep het goed af. 
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Aß I Rode Plein Moskou de gebruikte foto 

VAKANTIEKAARTJE 
VERGETEN? 

REN£ HILLESUM 

Dat is tegenwoordig minder erg dan voorheen. Niet 
alleen omdat u natuurlijk te allen tijde een e-mail 

kaartje kunt versturen, maar ook omdat een aantal 

postadministraties een kaartservice bieden: een 
echte prentbriefkaart dus. 

Vergelijkend onderzoekje 
Spelend met desmartphone 
kwam ik bij toeval een app tegen 
van de Zweedse postadministratie 
waarbij vanaf de smartphone, 
vanuit de luie stoel 'ergens ter 
wereld', een prentbriefkaart -al 
dan met met eigen foto- vanuit 
Zweden naar ieder willekeurig 

adres gezonden kan worden 
Heb de proef op de som genomen, 
en binnen een paar dagen lag de 
kaart op de mat Het resultaat was 
-positief- verrassend 

Verder kijken 
Het op deze manier versturen van 
een prentbriefkaart was voor mij 

Aß 3 frankermg België Aß 5 Frankering Duitsland Aß 7 frankering Finland Aß 9 Frankermg Nederland 



nieuw. Een kleine rondgang bij 
collega verzamelaars leerde dat 
ook bij hen het 'fenomeen' niet be
kend was. Dat was echter toch niet 
het geval en het bleek al langer te 
bestaan. Niet alleen heeft onze ei
gen PostNL een applicatie, ook vele 
andere postadministraties hebben 
een app. Meestal uitsluitend voor 
de prentbriefkaart, maar soms 
geïntegreerd in een algemene app 
van de postadministratie. 
Het is alleen niet altijd gemak
kelijk om deze te vinden als je de 
naam van de app niet kent. 

Parameters 
Vereisten voor dit onderzoekje: 
uitsluitend werden apps beoor
deeld die de mogelijkheid hebben 
een kaart naar het buitenland te 
versturen. Er is één uitzondering 
gemaakt: De Belgische «pp werkt 
nu uitsluitend voor aftevering 
binnen België (maar dat is na
tuurlijk wel interessant voor de 
Belgische lezers- èn BPost heeft 
laten weten dat vanaf deze zomer 
het mogelijk zal worden een 
kaart naar het buitenland te laten 
verzenden. 
Voorbeeld: Als voorbeeld voor 
alle 8 geteste apps werd iedere 
keer exact dezelfde foto en ook 
hetzelfde bestand gebruikt. Ook 
hier is België een uitzondering, 
aangezien het voorbeeld bestand 
te groot was en diende te worden 
teruggebracht naar een omvang 
van maximaal 5MB. 
De voorbeeldfoto is een nachtfoto 
van het Rode Plein in Moskou. 
(afb. 1) Er is bij iedere kaart 
dezelfde uitsnede gemaakt -met 
dezelfde scanner en instellingen-, 
waardoor de afdrukkwaliteit door 
het licht- en schaduwspel duide
lijk naar voren komt. 

De levering 
Er is een behoorlijk verschil in 
geleverd product (en dan wordt 
hier niet de kwaliteit bedoeld) en 
de prijs (4e kwartaal 2013, prijzen 

per stuk zonder klanten- en/ 
of volumekorting). Alle onder
zochte kaarten zijn gedrukt op 
fotokarton. De dikte varieert wel 
wat, maar dit speelt een onderge
schikte rol. 
Als we ons beperken tot de kaart 
zelf, dan kunnen we vaststellen 
dat deze worden geleverd zonder 
zegel op de kaart, met opge
plakte postzegel, met ingedrukt 
plaatje (dus zonder nadere aan
duiding) of met een ingedrukte 
postzegel. 

Postwaardestuk? 
De laatste categorie is natuurlijk 
interessant, want dat is naar 
mijn mening dan een (particulier 
bedrukt) postwaardestuk. (in
gedrukt zegel, uitgegeven door 
de officiële postdienst en niet los 
-dus zonder kaart- verkrijgbaar). 
Heeft u hier een mening over? 
Laat het weten! 

Welke landen zijn er getest? 
België 
Duitsland 
Finland 
Nederland 
Oostenrijk 
Singapore 
Spanje 
Zweden 

Kaartspecificaties 
België: (afb. z+3) 
Naam app; bpost Mobile Postcard 
16,7 X12 mm, witte rand 
Opgeplakte postzegel: 
gewone postzegel, vlinder, 
waarde 1 
Datumstempel: Antwerpen X 
*De kaart werd verkregen door 
medewerking van BPost te Brus
sel. 
Zicht: hoogglans 
Prijs: € 2,39 *(deze prijs betreft 
dus levering binnen België) 

ï 
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Afb. 10. Uitsnede Oostenrijk 

(̂§7 Post 1 
ÖSmnfiKHnCHE POST AQ 

Bar frelgemacht/Postage paid 
1070 Wien 
Österreich/Austria 2 

Afb. a: Uitsnede Singapore 

Duitsland: (afb. 4*5) 
N aam flpp: Fun card 
14,8 x10,5 mm 
Opgeplakte postzegel: 
Gewone postzegel: 
Fehmarnsundbrücke, 75c 
Datumstempel: Briefzentrum ot 
Zicht: hoogglans 
Prijs: € 2,20 

Finland: (afb. 6*7) 
Naam app: Posti Mobile 
16,8 X 11,9 mm, witte rand 
Ingedrukte postzegel 
Datumstempel ('Finland', ge
drukt) 
Zicht: mat 
Prijs: €2,95 

Nederland: (afb. 8*9) 
Naam app: Kaart Were ld 
23,3 X t6,5 mm (dubbele, gevou
wen kaart, fotodeel: 16,5 x 11,7 mm 
Geleverd in omslag met opge
plakte attentiezegel 
Geen stempel 
Zicht: hoogglans 
Prijs: € 3,04 

Oostenrijk: (afb. 10*11) 
Naam app: E-Postkarte 
14,8 x10,5 mm 
Ingedrukte attentiezegel 
Geen stempel 
Zicht: hoogglans 
Prijs: €1,99 

Singapore: (afb. 12*13) 
Naam app: Post-a-Card 
15,2 X 10,1 mm, witte rand 
Opgeplakte postzegel: 
gewone frankeerzegel schildpad 
50c 
Stempel: Singapore/Có 
Zicht: hoogglans 
Prijs: €1,55 

Spanje: (afb. 14*15) 
Naam app: Correos cCard 
14.9 X 9,9 mm, witte rand 
Ingedrukte postzegel 
Geen stempel 
Zicht: hoogglans 
Prijs: € 2,50 

Zweden: (afb. 16+17) 
Naam app: Riktiga Vykort (en
gelse versie: Postcards) 
21 X 14,8 mm 
Ingedrukte postzegel (in de kerst
periode werd een aangepaste 
frankering gebruikt) (afb. 18) 
Geen stempel 
Zicht: hoogglans 
Prijs: €2,19 

Conclusie 
De beste aanbieding (kwaliteit, 
afmeting, prijs) heeft Zweden. Het 
voordeligste alternatief is Singa
pore: goedkoper, maar in afme
ting slechts de helft van Zweden 
en een wat mindere kwaliteit. 
Er komen diverse lichte 'bescha
digingen' voor op de kaarten. Het 
is echter niet vast te stellen of dit 
het gevolg is van het printproces 
of het postale verwerkingsproces. 
Het is goed mogelijk dat ik 
postaanbieders niet heb kunnen 
vinden, of dat er op het moment 
van verschijnen van dit nummer 
van Filatelie nieuwe aanbieders 
zijn bijgekomen. Benieuwd 
naar uw meldingen! 

Bulgarije heeft ooii een 
app, maar aangezien 
betalen niet gelukt is, , J ^ ^ ^ 
geen kaart! 

Afb 14: Uitsnede Spanje 

Afb. Il Frankering Oostenrijk Afb. 13 Frankering Singapore 

Afb. 17: Frankering Zweden 

PRIORITAIRE 
:a-klassbrev 

Afb IS. Frankering Spanje Afb. 18: Kerstfrankermg Zweden 



Londen 
Af en toe kom je zegels tegen, 
uitgegeven in Londen door de 
Poolse regering in ballingschap. 
Ze mochten gebruikt worden door 
koopvaardijschepen en de Poolse 
marine en bij speciale gelegen
heden ook door andere Poolse 
strijdkrachten. Echt gelopen zie 
je ze eigenlijk nooit, men liet ze 
afstempelen en bewaarde de en
veloppe vervolgens als kostbaar 
souvenir. 

Nederland 
Op een van de zegels staat een 
met naam genoemde onderzeeër, 
de Orzel (adelaar), gebouwd in 
Nederland. Waarom dit schip? 
Tijdens de Duitse veldtocht In 
Polen van september 1939 moest 
de Orzet de haven van de Estse 
hoofdstad Tallinn binnenlopen 
om de zieke commandant aan wal 
te brengen. Het schip zou volgens 
het oorlogsrecht geïnterneerd 
moeten worden als het niet bin
nen 24 uur weer zee koos. Een 
Duits vrachtschip in de haven 
streek gehaast de swastikavlag en 

'^ Dat het artikel van belang was 
o bleek ruim een jaar later toen 
" Dr. Louis hiervoor de Leon de Raay 
Z medaille ontving. 
^ Twee jaar later bleek de oproep 
« resultaat te hebben. 
" De bekende, in Zwitserland woon

achtige, verzamelaar Cees van Hoek 
trof er een in zijn collectie aan. 
Cees laat weten: "Dit mooie zegel 
heb Ik al meer dan 40 jaar bij de 
zegels tweede emissie in mijn ver
zameling zitten." 
Waarom hij de plaat II niet eerder 

HET O R Z E i VERHAAL 
OLAV PETRI 

Bij het verhaal over 'De Onei' 

passeren een groot aantal landen 

de revue: Engeland, Polen, 

Estland, Duitsland, Rusland en 
Zweden. 

durfde aanvankelijk niet uit te va
ren. Uiteindelijk werden na enig 
haarkloven onder Pools protest 
de procedures voor internering in 
gang gezet, te beginnen met het 
van boord halen van de torpedo's 
en wapens. Het werk werd echter 
wegens de zondag onderbroken. 
De Orzet werd op verzoek van de 
Polen in de haven gekeerd. Een 
bemanningslid ging zogenaamd 
steeds vissen in de haven, maar 
wist in plaats daarvan wat dieptes 
te meten. 

Estland 
Op 18 september letten de Estse 
bewakers niet goed op en werden 
gevangen genomen met behulp 
van een pistool dat de Polen 
verstopt hadden. Een elektrici
teitskabel werd doorgesneden 
en de havenverlichting viel uit. 
De Orzet startte de motor en voer 
half ondergedoken de haven uit. 
Daarbij liep het even op een zand
bank maar wist los te komen door 

boven water te komen. De Orzel 
kreeg Estse granaten 'nagezon
den' die de radio beschadigden. 
Vervolgens kreeg het een oorlogs
schip achter zich aan, dook onder, 
hoorde dieptebommen ontplof
fen, maar ontkwam. Al snel waren 
50 Duitse, Russische (Rusland was 
inmiddels ook Polen binnengeval
len) en Zweedse oorlogsschepen 
op jacht naar de Orzet. Deze zette 
twee Estse bewakers -die aan 
boord overmeesterd waren met 
warme kleding, wodka en eten-
af op een Zweeds eilandje. De 
bemanning raakte in toenemende 
mate afgemat door alle spannin
gen. De Orzet voer behoedzaam 
onder Zweedse vlag door de 
moeilijk onder water navigeer-
bare Sont en ontsnapte zo naar 
Rosyth in Schotland. De radio was 
provisorisch gerepareerd en men 
was erin geslaagd om contact 
te maken en de mijnenvelden 
werden ontlopen. De aankomst op 
14 oktober werd een zeer welkome 

triomf in die duistere tijden. 
Duitsland maar vooral ook 
Rusland waren "not amused". 
Rusland hanteerde de gang van 
zaken als voorwendsel tot een 
zware klacht tegen Estland eind 
september 1939. Als argument 
kwam ook nog de zogenaamd 
door de Orzel, maar in feite door 
Rusland zelf, tot zinken gebrachte 
Russische vrachtboot Metal list. 
Estland kon vrijwel direct het 
bewijs leveren dat de Metallist 
niet door de Orzet getorpedeerd 
was. De Orzel heeft nog met suc
ces gestreden in de Noordzee, 
maar is in april 1940 helaas niet 
teruggekeerd van een patrouille. 
Vermoedelijk is het dappere schip 
op een zeemijn gevaren. Die post
zegel is 100% verdiend! 

"SCHATGRAVEN 
BIJ TWEEDE EMISSIE" 

CEES VAN HOEK 

Met deze titel in een twee pagina's groot artikel In het 
juli/augustusnummer 2011 van Filatelie deed de verleden 

jaar overleden Dr. Albert Louis een oproep om nieuwe 

exemplaren van de 10c (NVPH 5) plaat II te melden. 

als deze bijzondere plaat herkend 
had? "Tot nu had ik niet de tijd 
om me bezig te houden met een 
plaatreconstructie van de tweede 
emissie". Het lezen van de oproep 
van Dr. Louis in Filatelie maakte 
hem echter enthousiast er aan te 
beginnen, maar hij heeft hier door 
omstandigheden pas lang na pu
blicatie kennis van kunnen nemen. 

Pas in het begin van 2013 werd hij 
nog eens aangespoord door Wim 
Warburg om zijn tweede emissie 
zegels na te kijken. Daarna ging 
het heel snel, want al op de eerste 
bladzijde van zijn stockboek met 
tweede emissie zegels bleek een ze
gel te zitten die aan de beschrijving 
van de 5 cent plaat II voldeed. 
In eerste instantie werd de bewuste 

zegel aan de heer Vleeming ge
zonden, die al bevestigde dat het 
een plaat II betrof. Kort voor zijn 
overlijden heeft Dr. Louis nog kun
nen bevestigen dat het inderdaad 
om de 10 cent plaat II (NVPH 5H) 
gaat, en werd het zegel door hem 
van een certificaat voorzien. 
De heugelijke mededeling dat 
het zegel echt was werd door de 
volgende woorden van Dr. Louis 
onderstreept: 
"Das hier vorliegende Exemplar ist 
die fünfte bislang bekannte Marke 
der Platte II. Es handelt sich um eine 
der bedeutendsten Neuentdeckun
gen der traditionellen Niederlan
de-Philatelie der vergangenen 
Jahrzehnte." 



PORJ PUZZEL 3 (reacties en inzendingen portstukken voor deze rubriek aan de redactie 
Postbus 7,3330 AA Zwijndrecht of hillesum@filatelist.com) 

WAAROM 4 CENT PORT ALS HET MINUMUM 5 CENT WAS? 

De briefomslag werd In 
augustus 1951 verzonden 
van Noordvî ijk aan Zee 
(afzender), gestempeld 
in Noordwijk-Binnen, 
naar een ander adres In 
Noordwijk. 
Uit nieuwsgierigheid zocht 
ik het afzenderadres op op 
Google maps en zag dat 
dit adres (Nieuwe Zeeweg 
1, Noordwijk aan Zee) dui
delijk in Noordwijk-Binnen 
ligt en niet In Noordwijk 
aan Zee. Misschien was het 
gezien 'de stand' van de 
arts beter om Noordwijk 
aan Zee te gebruiken. 
De post is echter onver
biddelijk en stempelde 

Noordwijk-Binnen. 
Het adres van de geadres
seerde echter (H(uis ter) 
Duinstraat 40) is werkelijk 
gelegen m Noordwijk aan 
Zee. Afstand tussen de twee 
adressen: een kilometer. 
Er Is correct gefrankeerd 
met 6c, lokaal tarief, 
(tariefperiode: t/11/1946 -
1/7/1953)-
De postbode komt 
tevergeefs aan de deur, 
en schrijft op de omslag 
"Perceeel onbewoond". 
Er werd echter een nieuw 
adres gevonden, en wel in 
Groningen. 
Vanzelfsprekend kon de 
brief niet van Noordwijk 
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ANTWOORD PORTPUZZEL (2) 

Nee, de postkantoorhouder heeft 
het journaal niet correct beplakt. 
Er is 1 penni te veel geplakt. Nu 
kan het best dat op dit kleine 
poststation der tweede klasse 
(tegenwoordig telt Pertunmaa 
nog geen 2000 inwoners) niet 
alle waarden in huis had, maar 
het blijft vreemd. Wie ging dat 
betalen? in plaats van een zegel 
van lop had er 2x2p en 1x5p 

naar Groningen verzonden 
worden tegen lokaal tarief. 
Het gewone tarief binnen
land was vier cent meer: 10 
cent dus. 
De portregel was dat het 
ontbrekende port werd 
verdubbeld, en dat het 

minimum te betalen 
portbedrag 5 cent was. 
Toch werd er maar vier cent 
gerekend. 
Of het perceel in Groningen 
ook onbewoond was. Is niet 
zeker. Wel staat er op de 
omslag nog geschreven: 

"perseel ledig bevonden". 
Het stuk gaat retour 
Noordwijk, en de vier cent 
portzegel wordt gestem
peld 'nietig'. Maar waarom 
nu die vier cent? 

Hans Kremer 

Nu te koop: Cd-rom 'Filatelie 
![è?gang 2013'. Alle elf edities uit de jaargang 2013 

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

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

NOG BEPERKT TE KOOP (OP=OP): 
cd-rom 'Filatelie', de jaargangen 2004 tot en met 2012. 

Per stuk de complete jaargang met elf edities 
gedigitaliseerd. Als u oudere Cd-rom's wilt bestellen 
(de prijs is € 10 per cd-rom), met vermelding van de 
gewenste jaargang(en). Verdere (bestel)gegevens 

zie in kader 'Jaargang 2013' 

geplakt kunnen worden. 
Er is geplakt sMk en 50p en ix 2k. 
Dat Is -gelet op het voorgaande-
verder correct. Kijken we op de 
achterzijde van het formulier 
naar de saldering, dan zien we 
dat er het bewuste kwartaal één 
poststuk in Russische valuta werd 
beport. Volgens de regel diende 
op het journaal dit ook verant
woord te worden in Russische 

Päätös. Atslutning. 
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valuta. Vandaar 2 kopeke. 
Aan port op brieven in Finse 
valuta werd m het bewuste 
kwartaal een bedrag van 5Mk29 
ontvangen. Daarnaast werd 20p 
ontvangen van een poststuk dat 

het voorgaande kwartaal op het 
postkantoor arriveerde, maar dat 
pas in dit kwartaal werd opge
haald en betaald, (zie detaiiaf-
beelding van de achterzijde). 

mailto:hillesum@filatelist.com


OPKOMST EN TELOORGANG 
VAN NEDERUNDSE POSTKANTOREN 

Deel 3: Haarlem 

Haarlem: vertrouwd 
Wie Haarlem zegt, zegt ook 
)ohan Enschedé, de firma die al 
decennia lang Nederland (en vele 
buitenlanden) van bankbiljet
ten en postzegels voorziet. Om 
over de beide Bavo's en Godfried 
Bomans maar te zwijgen, want de 
schijnwerpers moeten op Peters, 
Crouwel en Kolkman gericht 
worden. Merkwaardig genoeg 
worden zij nauwelijks genoemd 
in de vier dikke mappen over de 
posthistorie van Haarlem die men 
aantreft in het Museum voor Com
municatie in Den Haag. Geheel ten 
onrechte want zij bepaalden na
drukkelijk met hun scheppingen 
het stadsbeeld met drie formida
bele postkantoor gebouwen. 
Twee kathedralen en drie post
kantoren die evenveel van elkaar 
verschillen als hun ontwerpers. 
Drie postkantoren waarin vele 
Haarlemmers, beroemd of niet 
beroemd, in de rij voor een loket 
hebben gestaan. 

Prille historie 
Zoekend in de posthistorie van 
Haarlem komt men in 1689 al een 
fraaie tekening tegen van een 

■«■ Heerenlogement (met nog twee 
o é's geschreven), waar men brie
"̂  ven af kon geven, en wie weet wat 
Z al niet meer. Huidige vindplaats: 
^ verdwenen, (afb. 1) 
ac De tijd van particuliere postbe
" drijven en van'Thurn und Taxis', 
'̂ _ ging vervolgens zonder aanwijs

bare plekken voorbij. 
Dan, in 1754, vinden we de post 
in een pand aan de Groenmarkt, 
tegenover de Sint Bavo. Huidige 
vindplaats: verdwenen. 
Tussen 1848 en 1872 zijn onder 

EISE EISMA 

Wie Haarlem zegt, zegt ABN, ofwel Algemeen Beschaafd 

Nederlands, wat toch heel wat anders klinkt dan 
Amsterdams of Haags. Wie Haarlem zegt, zegt ook 

Laurens Janszoon Coster waarvan geclaimd wordt dat 
hij de boekdrukkunst heeft uitgevonden. Ten onrechte 

helaas voor de oprechte Haarlemmers. 

andere de Oude/Nieuwe
Groenmarkt, het Spaarne en 
Bakenessergracht In beeld, maar 
hun huidige vindplaatsen zijn 
verdwenen. 
Tussen 1872 en 1898 zijn in de 
Smedestraat de nummers no. 9, 
23,62 en 63 in beeld. Aantoonbaar 
nu, want er zijn foto's van. In één 
ervan was ook de telegraafdienst 
ondergebracht die van juli tot au
gustus 1870 dag en nacht in volle 
dienst was vanwege de Frans
Duitse oorlog. En in 1876 eveneens 
wegens ongeregeldheden in 
Amsterdam naar aanleiding van 
de afschaffing van de kermis... 
en in mei 1882 nog eens wegens 
ernstige ongeregeldheden onder 
de bevolking in Egmond aan Zee. 
)a,ja. 
Huidige vindplaats: Smedestraat. 
(afb. 2) Het verleden komt echter 
dichterbij! Aan de gevel van het 
pand vindt men thans een dicht
gemetselde brievenbus (afb. 3) 
als stille getuige van een roemrijk 
verleden. 
In de jaren 1905 tot 1912 gingen er 
diverse nachtposttreinen rijden, 
waaronder AmsterdamHaarlem
LeidenDen HaagRotterdam. 
En ook de tramlijn Haarlem
Zantvoort werd ingezet voor het 
vervoer van de post. 

Eerste glorietijd 
Dan komen de jaren tussen 1894 
en 1922. Zij bestrijken de eerste 
glorietijd van de post aan de Zijl
straat. Er ontstond een geweldig 
gebouw en er was een geweldige 
naam aan verbonden: architect 
Peters. Huidige vindplaats: Zijl
straat, (afb. 4) In plaats van een 
pakketje of brief of een telegram 

versturen kan men er nu spijker
broeken kopen en de bovenver
dieping is te huur. 

Tweede glorietijd 
Na 1922 breekt een tweede 
glorietijd aan in het land van de 
Haarlemse posthistorie: 
De Raaks. En opnieuw een 
naam: Crouwel. Zijn monumen
tale 'burcht van de post' laat een 
totaal andere bouwwijze zien, 
namelijk die van de Amsterdamse 
School. Huidige vindplaats: nog 
steeds de Raaks. Houdbaarheids
datum als postkantoor: na 64 jaar 
verstreken! In diezelfde periode 
ontstond er ook een belang
rijke handlanger van het Raaks 
gebouw: een volwassen hulp

postkantoor aan de Baljuwslaan. 
Huidige vindplaats: verdwenen 
tot de laatste steen. De houd
baarheidsdatum was na 30 jaar 
verstreken. 
In 1986 tenslotte ontstond, voor
dat de definitieve begrafenis van 
alle Haarlemse postkantoren zijn 
beslag kreeg nog één keer een 
nieuw postgebouw. Opnieuw van 
bouw totaal verschillend van zijn 
voorgangers: Aan de Wester
gracht nummer 70, verscheen een 
bouwwerk, opnieuw van architec
tuur verschillend, ontworpen 
door architect Frans Kolkman. 
Huidige vindplaats: nog steeds de 
Westergracht, maar de houdbaar
heidsdatum als centrum van de 
post was na 17 jaar verstreken. 
Grote middenstanders en wat 
kantoorbedrijven vormen nu het 
Plaza West winkelcentrum. 
Intussen verschenen en ver
dwenen in de stad Haarlem nog 
verscheidene'tussenoplossingen', 
wijkkantoren waarmee ik de lezer 
niet zal vermoeien, noch met 
het gesteggel over bouwprijzen, 
locaties, plaats en geldgebrek en 
tijdsdruk. Ik zal mij in het kader 
van dit artikel tot de 'Grote Drie' 
bouwheren moeten beperken: 
Peters, Crouwel en Kolkman, want 
zij zijn het toch die het beeld van 

Afbci'lding van het 2 g. Hcerenlogcment te Haarlem. Hienn hing in 1689 een brievenbus 

nlttef te Hmrkm Gemeente arcliiej 
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de Haarlemse (binnen)stad, ieder 
in zijn tijd, bepaalden met hun 
monumentale creaties. 

De Raaks 
Met name die kolos van Crouwel, 
aan de Raaks, zal ik niet licht 
vergeten, (afb. 5) Ik woonde 
namelijk als opgroeiende puber 
met mijn ouders van 1945 tot 1952 
in Haarlem. 
Op een ongelukkige vrije school
dag was ik de oorzaak van een 
klein ongeluk voor de ingang 
van Crouwel's postkantoor bij 
de ingang aan de Zijlstraat, een 
tamelijk drukke en nogal smalle 
winkelstraat richting de bin
nenstad. Aanleiding was de auto 
van onze toenmalige buurman 
Crouwel, die niet de architect 
van het postkantoor was en zelfs 
geen verre familie, maar samen 
met de overbuurman, een hoge 
ome bij Ford, als enige in onze 
straat, de Jan van Galenstraat, een 
auto bezat. Op die bewuste vrije 
schooldag nam hij mij en mijn 
broer en zijn eigen dochtertje 
mee in zijn auto om pakketjes bij 
het postkantoor aan de Raaks 
af te leveren. Hij stopte langs de 
stoep in de Zijlstraat en wipte met 
zijn vrachtje de trappen op naar 
de ingang. Ondertussen keken 
wij vol bewondering rond in zijn 
nieuwe auto, ikmeendat heteen 
Austin was om, toen het nogal 
duurde, vervolgens onze belang
stelling naar het buitengebeuren 
te verplaatsen. En toen ging ik in 
de fout. Om nooit opgehelderde 
reden besloot ik om de auto eens 

van buitenaf te bekijken, ik sloeg 
dus het achterportier aan de 
straatkant open en., pats... daar 
lagen twee, drie fietsers tegen het 
asfalt! Ravage, gevloek, getoeter, 
opschudding. Ik verstijfde van 
schrik. Was er schade? In mijn 
panische angst over de gevol
gen van slechts één verkeerde 
handeling, heb ik daar nooit 
bewust kennis van genomen. Al 
snel kwam de heer Crouwel naar 
buiten rennen. Misschien had hij 
het rumoer vanuit zijn rij in het 
postkantoor gehoord of gezien? 
Lijkt onwaarschijnlijk want het 
postkantoor van de echte Crouwel 
had een gesloten front naar de 
straat. Eenmaal binnen viel het 
buitengebeuren volledig weg. Zo 
waren die kantoren van Crouwel: 
burchten. Het mankeerde er nog 
maar aan dat de slotbrug over de 
gracht opgetrokken werd. Ach
teraf viel de schade aan personen, 
fietsen en auto vermoedelijk mee. 
Meneer Crouwel timmerde er 
m ieder geval niet op los. Bleek 
als een doek en bibberend van 
schrik en schaamte kroop ik zover 
mogelijk weg op de achterbank. 
We zijn nooit meer meegenomen 
voor een ritje. 
Uit de lijvige documentatie over 
het Raakspostkantoor, zijde 
Zijlstaat, bleek tot mijn opluch
ting dat die Zijlstraat altijd al 
een bottleneck was geweest 
voor bouwheer Crouwel en het 
gemeentebestuur, want de straat 
was eigenlijk te smal voor een 
ruime ingang zodat ik me in 2013, 
als 78jarige grijsaard alsnog, met 

terugwerkende kracht, enigszins 
gerehabiliteerd voelde. Nu ja, 
het bleef natuurlijk een stomme 
zet, maar er waren verzachtende 
omstandigheden, blijkt... 
De Raaks was oorspronkelijk een 
waterloop binnen de stadsmuren 
die 's nachts afgesloten werd met 
een ketting, een 'raaks' genaamd. 
In 1868 werd de gracht gedempt 
en konden Peters en Crouwel er 
hun postpaleizen neer zetten, niet 
ver van elkaar verwijderd, maar 
zonder ketting. 
Haarlem was dus de stad van mijn 
jeugd en tevens de stad met drie 
opeenvolgende, spraakmakende 
hoofdpostkantoren. Drie post
kantoren en drie architecten. Drie 
architectonische werelden van 
verschil ook, één stad. Alle drie 
vandaag de dag nog te bewonde
ren. Gaat u mee? 

Comeiis Peters 
Cornells Peters (afb. 6) was er 
het eerst. In 1894 bouwde hij 
het klassieke bouwwerk in de 
Zijlstraat in wat men noemt neo
gotische stijl. Een gebouw als 
een korenveld met hemelwaarts 
omhoog strevende aren van rode 
baksteen. Een gebouw waarvoor 
men vol ontzag stilstaat alvorens 
naar binnen te gaan. De grond 
ter plaatse kwam beschikbaar 
door gemeentelijke ruilhandel 
met de afgedankte panden in de 
Smedestraat. 
Architect Peters is trouwens 
moeilijk te ontlopen in Nederland. 
Tijdens zijn loopbaan als rijks
bouwmeester heeft hij door het 

hele land zeker veertig postkan
toren op zijn naam staan nadat 
de postwet m 1870 van kracht 
werd. Zelfs in Frederiksoord, In de 
binnenlanden van Drenthe kwam 
ik hem Immers al tegen! Naast 
kerken, stadhuizen en stations 
van collega's rezen Peters' post
kantoren als paddenstoelen uit 
de stedelijke voedingsbodems. Ze 
zetten de toon en bepaalden de 
sfeer in vele steden en dorpen. 
Cornells Peters was 47 toen 
hij zijn tekeningen in Haarlem 
omgezet zag in rode baksteen en 
glas. Geboren op 1 januari 1847 
in Groningen als zoon van een 
dominee, en zelf aanvankelijk ook 
voorbestemd om in zijn vaders 
voetsporen te treden, vond hij 
zijn artistieke hoogtepunt in het 
Amsterdamse Hoofdpostkantoor. 
Wie zijn beeltenis bekijkt ziet een 
man met snor en wijd uitstaande 
baard, een ovaal brilletje zonder 
rand en een hoog kaal voorhoofd. 
Het valt niet moeilijk om hem als 
dominee In toga voor te stellen, 
op het punt staande de kansel te 
bestijgen. Een aartsvader van het 
klassieke stempel en zo oogden 
zijn bouwkundige creaties ook. 
(Zie ook deel 2 in het november
nummer 2013) 

Joseph Crouwel 
Hoe anders Is dat met zijn opvol
ger als rijksbouwheer, architect 
Crouwel (afb. 7), geboren Am
sterdammer in 1885. Toen Peters 
het eerste grote postkantoor 
in Haarlem bouwde was Joseph 
Crouwel nog een snotaap van 
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1870. Ressortbrief naar Meerenberg (psychiatrische kliniek Santpoort) 

negen. Hij was de zoon van een 
meubelmaker en het zou nog tot 
1919 duren voordat hij zijn stempel 
op de binnenstad van Haarlem 
zou drukken met een nieuw 
postkantoor. Het zou de architec
tonische tegenpool van Peters' 
klassieker worden, wiens creatie 
werd afgedankt wegens ruimte
gebrek en overging in particuliere 
handen. 
Na de Eerste Wereldoorlog trad 
een nieuwe zakelijkheid m. De ka
thedrale gotiek van Peters maakte 
plaats voor de granieten kust-
blokken van Crouwel waar niet 
mee te spotten viel. De nieuwe 
stroming, waarvan Crouwel een 
aanhanger was noemt men, 'De 
Amsterdamse School'. Vierkant, 
robuust, gesloten. Geen franje, of 
in ieder geval zo weinig mogelijk. 
Meer dan Crouwel voor ogen 
stond zelfs, want waar de geld
schieters ook maar kans zagen 
werden sierornamenten en glas-
in-loodramen wegbezuinigd. Tot 
ergernis van Crouwel die zelfs een 
complete toren zag verdwijnen 
uit zijn ontwerp. 

Joseph Crouwel was de man van 
de nieuwe zakelijkheid. Kijk naar 
zijn portret. Hij zou een zakenman 
of een bankier kunnen zijn. Strak 
in het pak, stropdas, strakke 
boord, goed geschoren zoals zijn 
postkantoren. Geen overbodige 
luxe. Alleen het voorname hoge 
kale voorhoofd heeft hij met z'n 
voorganger gemeen. En nog 
wat: beiden zijn overleden in Den 
Haag! Cornells Peters in 1932 op 
Ssjarige leeftijd. Zijn postkantoor 
is dan al to jaar afgedankt, maar 
gelukkig niet afgebroken. 
Joseph Crouwel stierf in 1962 op 
77jarige leeftijd. Zijn postkan
toor is dan al 24 jaar afgedankt. 

maar net als dat van Peters, niet 
afgebroken. Helaas verging 
het hem persoonlijk aanzienlijk 
slechter. Crouwel's eerste vrouw 
was de Joodse Grietje Snijders die 
vermoord is in een Duits concen
tratiekamp. Aanvankelijk liet hij 
zijn naam met dubbel I schrij
ven: Crouwell, op z'n Engels. Dat 
kwam omdat zijn grootvader op 
een schip geboren werd dat van 
Engeland naar Nederland voer. 
De Engelse kapitein van het schip 
trad op als gelegenheidsambte-
naar van de burgerlijke stand en 
vergiste zich: Crouwel werd Crou
well, wat bijna op Cromwell lijkt Er 
zijn meer Crouwels die hun sporen 
in de (bouw)kunst verdiend heb
ben, maar die toch geen directe 
familie van Joseph Crouwel waren, 
zodat het wel handig leek om het 
toevallig ontstane verschil voorlo
pig in naam te handhaven zodat 
er geen verwarring kon ontstaan 
met bijvoorbeeld grafisch vorm
gever Wim Crouwel en architect 
Mels Crouwel en uiteraard onze 
Haarlemse buurman met zijn 
Austin... 
Na zijn pensionering in 1950, ja ik 
woonde toen zelf nog als vijftien
jarige knaap in Haarlem, en had 
absoluut geen weet van Crouwel, 
maar wel van zijn postkantoor 
kon Crouwel terugzien op de 
bouw van 19 postkantoren. Nog 
niet de helft van Peters. 

Frans Kolkman 
Tenslotte kwam Kolkman, (afb. 8) 
Hij is de laatste van 'De Grote Drie' 
bouwheren van de spraakmaken
de postkantoren in Haarlem, een 
titel waarmee een springlevende 
Frans Kolkman zich zeer vereerd 
voelt. Crouwel's postkantoor aan 
de Raaks kreeg, na door ruimte
gebrek afgedankt te zijn door de 

1910 Prentbriefkaart met uitnodiging voor repetitie Liedertafel met sluitzegel50 jaar 
hloemententoonstellmgBulbiCultura 

post en na grondige verbouwing 
door Max van Aerschot, de be
stemming van gemeentehuis en 
sportschool. Op dit moment wordt 
het pand uitgebreid en grondig 
verbouwd voor de gemeentelijke 
organisatie. Het gebouw houdt 
dus stand in een andere functie! 
Koos Havelaar en Annette Wies-
man hebben in hun mooi vorm 
gegeven boek 'Herbestemming 
van postkantoren' daar ruim 
aandacht aan besteed, (naioio, 
Rotterdam 2013) 

Kolkman's creatie aan de 
Westergracht werd na heel wat 
vijven en zessen in 1986 inge
huldigd door commissaris der 
koningin De Wit. Opnieuw een 
bouwkundige trendbreuk. De 
postpaleizen werden niet alleen 
groter, als gevolg van de steeds 
maar uitdijende postorganisatie, 
maar vertegenwoordigen ook een 
totaal andere bouwwijze. De 'reus 
van Kolkman' werd meer dan een 
postkantoor. Het was het negende 
van de geplande landelijke twaalf 
expeditiecentra, de EKPs. Het 
pronkstuk aan de Westergracht 
oogt futuristisch met zijn centrale 
in blauw glas/metaal uitgevoerde 
wafelconstructie die beide witte 
werkgebouwen verbindt als een 
zojuist geland ruimteschip. Het 
blauw van Giroblauw, het rood 
van 'Vandaag gepost, morgen 
bezorgd', en het groen van de 
Telefoon... 'Dat groen heb ik 
geprobeerd te realiseren rondom 
het gebouw in de vorm van 
groeiende en bloeiende natuur! 
licht Frans Kolkman toe. 'En het 
geel van de veiligheidstrappen 
zijn de uitroeptekens tussen 
al die functies, die de primaire 
kleuren completeert en het 
geheel een nog kleuriger en vro
lijker aanzien geeft.' 
De Haarlemse bevolking mocht 
zich in een enquête uitspreken 
over het mooiste en lelijkste na
oorlogse gebouw. Frans Kolkman's 
creatie won die krachtmeting! 
Het is beduidend moeilijkerom 
zijn persoon in beeld te krijgen. 
Waar van Peters en Crouwel 
welhaast complete levensbe
schrijvingen te vinden zijn op 

internet, blijft de informatie over 
Kolkman beperkt tot de 'Westdui
ven Award' die hij kreeg voor het 
recente ontwerp van het nieuwe 
clubhuis van de plaatselijke hoc
keyclub. Je moet blijkbaar dood 
zijn om 'door te breken'. Frans 
Kolkman werkte echter niet onder 
eigen naam, maar onder die van 
architectenbureau Wiegerinck. 
Gelukkig vond ik de yójarige 
Frans Kolkman nog blakend van 
gezondheid in zijn woonplaats, 
alwaar hij mij bijna twee uur lang 
gedreven vertelde over zichzelf 
en vooral over zijn passie. Hoe hij 
in Groenio geboren was als zoon 
van een brandstoffenhandelaar 
in een Rooms Katholiek gezin met 
tien kinderen. Hoe het in die tijd 
gebruikelijk was om zomogelijk 
één zoon in te laten treden als 
priester, en dat het daarvoor be
nodigde geld opgebracht moest 
worden door alle werkende leden 
van het gezin. Kolkman: 'Dat was 
de reden waarom ik tot 1969, 
toen ik afstudeerde als architect, 
werkstudent was. je zult het 
niet geloven misschien, maar 
ik ben toen gestopt met roken 
omdat er geen geld voor beide 
was, en niet omdat ik roken zo 
ongezond vond, want zover was 
ik toen nog niet', lacht hij. 'Maar 
ik wilde hoe dan ook verder 
studeren! Frans Kolkman is een 
selfmade man, die ook tijdens zijn 
diensttijd als soldaat bij de genie 
doorstudeerde en weigerde zich 
te laten opleiden tot officier. 'Ik 
vond die dienst niet zinvol. Het 
leidde mijns inziens tot niets 
con struct ie fs, dus ik wilde er zo 
snel mogelijk weer uit.' 

Posttreinen 
Bij het architectenbureau maakte 
hij tenslotte carrière na 1 jaar in 
Almelo, 3 jaar m Groenio en 2 jaar 
in Den Haag bij architecten te 
hebben gewerkt. Hij klom op van 
tekenaar, via hoofd tekengroep, 
tot tenslotte eindverantwoorde
lijk architect. Zijn eerste grote 
opdracht was het Overvechtzie-
kenhuis in Utrecht (1963 t/m 1971), 
waarbij hij de regie over het hele 
project had, vanaf het ontwerp 
tot aan de financiële procedures 
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en alle onderhandelingen met 
derden. 'Wiegerinck is goed in 
het maker) van technisch inge
wikkelde gebouwen waarbij de 
verhouding bouwkosten/tech
niek 40% / 60% is. Ziekenhuizen 
horen daar bij.' En daar hoorde 
het postgebouw in Haarlem, het 
tweede EKP dat het architecten
bureau bouwde, ook bij. De post
treinen, die toen nog van door
slaggevende betekenis waren in 
het posttransport, reden voor het 
eerst in de PTT geschiedenis een 
overdekt expeditiedeel binnen. 
Het gebouw lag namelijk midden 
in de Leidse Buurt en alle geluid, 
vooral dat van de nachttreinen, 
moest goed worden afgeschermd. 
Elders in het gebouw werkten 
ruim 1000 mensen. 
Frans kolkman heeft een uit
gesproken visie over hoe een 
gebouw waarin gewerkt wordt 
eruit moet zien. 'Ik vind dat de 
mensen aan de transportbanden 
net zo goed recht hebben op 
een goed werkbare plek als de 
directies in hun burelen! 
Het was een voorrecht om met 
Frans Kolkman twee uur lang te 
mogen praten over zijn leven, 
maar vooral ook over zijn schep
pende werk en de talenten die 
hij daarvoor bezit en nog steeds 
gebruikt. 'Het intrigeerde me van 
jongs af aan al om vraagstuk
ken op te lossen waarvan men 
dacht dat het eigenlijk niet kon', 
zegt hij. Zijn profiel uit de tijd 
van de Westergracht in 1986 oogt 
modern. Met één hand rustend in 
zijn zij, het jasje open, een lange 
smalle stropdas, ja het was een 
mooie zomerdag, kijkt hij je aan 
met zelfverzekerde blik. 'Maar, 

een gebouw maak je nooit alleen 
hoor! Complexe vraagstukken 
los je op In een team. Wlj waren 
als een ingespeeld voetbalelftal 
dat tegen een sterke tegenstan
der speelde. Het team heette 
Wiegerinck en ik mocht in Haar
lem de aanvoerdersband dragen 
en ook nog eens het winnende 
doelpunt scoren.' 

Naast de drie monumentale post
kantoren bestonden er in Haarlem 
nog een aantal hulppostkantoren 
waarvan ik er een niet licht verge
ten zal. Men noemde het kantoor 
in de volksmond 'de Baljuw'. Het 
kantoor werd in 1953 in bedrijf 
gesteld op de zeer gunstige 
locatie achter het centraal station. 
Het was de tijd dat de post zich 
nog bediende van het spoor voor 
de verzending van de post, en 
als zodanig dreigde het zelfs een 
ernstige concurrent van Crouwel's 
hoofdpostkantoor aan de Raaks 
te worden. 
Daar gebouwen hun onuitwisbare 
waarde krijgen als men er speci
ale herinneringen aan heeft, zoals 
de kerk waarin men trouwde, of 
het huis van de tandarts waar 
die eerste zere kies getrokken 
werd, kan ik het niet laten u mijn 
band met 'de Baljuw' even toe 
te lichten. Het was namelijk het 
postkantoor waar ik veelvuldig 
heen gestuurd werd door mijn 
schoonvader die na de oorlog de 
belangrijkste begrafenisonderne
mer voor Haarlem en omstreken 
was. Het behoorde toen nog tot 
de taak van zijn gezin om de 
adressen van de te verzenden 
overlijdensberichten met de hand 
te schrijven. Vaak zaten we uren

lang met de schoonschrijvers in 
het gezin Van Mourik de envelop
pen te schrijven, ze te zegelen tot 
we een droge tong hadden, om 
vervolgens de stapels rouwbrie
ven als de weerlicht af te leveren 
bij 'De Baljuw', wat ook nog in de 
avonduren na de normale dien
sturen kon. 
Ook het kantoor aan de Baljuw-
slaan heeft, evenals mijn schoon
vader, de tand des tijds evenwel 
niet doorstaan. Beide zijn dood en 
begraven. 

Onregelmatigheden 
Er zijn trouwens meer aansla
gen gedaan op de Haarlemse 
tante Pos. In 1985 probeerde oud 
vrachtwagenchauffeur Polak een 
eigen dienst op te zetten. Maar 
met zijn (te)lage tarieven groef 
ook hij zijn eigen graf. 
In 1988 kwam de politie bij toeval 
op het spoor van de besteister 
die al maandenlang in haar auto 
rondreed met niet bezorgde 
post. ledere dag kwam ze tijd te 
kort en had ze post te veel die 
ze niet terug durfde te geven, 
want bezorgen, dat kon ze im
mers de volgende dag ook doen. 
De stapel onbezorgde post in 
haar autootje steeg echter met 
de dag, met de week, met de 
maand. Totdat ze tegen de lamp 
liep en geheel overstuur volledig 
instortte. Overwerkt, gestrest en 
vol schaamte werd ze op staande 
voet ontslagen. 
In 1993 pakte een dronkenlap de 
fiets van een postbode af. Met de 
woorden: 'Die krijg je niet meer 

terug', sleepte hij de fiets met nog 
niet bezorgde post zijn keuken 
in en deed de deuren op slot. De 
politie moest eraan te pas komen 
en nam de onverlaat mee naar 
het bureau. Dat hadden ze beter 
niet kunnen doen, want na afloop 
van het verhoor ging de man uit 
protest languit voor de ingang op 
straat liggen, zodat ze hem alsnog 
op moesten sluiten. 
In 1994 werden de vergrijpen 
serieuzer: drie gemaskerde man
nen overvielen bij het terrein van 
Johan Enschede, waar ook PTT Post 
Filatelie gevestigd was, een waar
detransportauto en verdwenen 
spoorloos met de hele lading, 
in 1996 reden drie overvallers 
met hun vrachtwagen de gevel 
binnen van het PTT kantoor aan 
de Gedempte Herensingel en 
verdwenen (voor goed) met een 
flinke buit aan geld. 
In 1992 begint de langdurige en 
slopende afgang en begrafenis 
van de postgebouwen. Piet Bos
sche moet zijn agentschap aan de 
Schouwtjeslaan sluiten. Hij vindt 
een nieuwe baan als uitvaart
leider in Amsterdam... Tien jaar 
later is patiënte Pos niet meer te 
redden. De creatie van het laatste 
grote architectonische bolwerk, 
dat van architect Kolkman, wordt 
op non-actief gesteld, verkocht 
en omgebouwd tot winkelcen
trum. 

Wat verder kijkt de oude Basiliek 
van Sint Bavo verbaasd toe. Hij is 
nog in functie, maar tante Pos is 
dood. Lang leve de commercie. 



PIONIER VAN DE NEDERLANDSE 
POSTMECHANISATIE 

OVERLEDEN 
JOS M.A.0. STROOM* 

mevr Ml VrijaldenhovenOostra 

Jaren '70 
Op 1 december 2013 is op 88ja
rige leeftijd overleden mevr. M.J. 
(Marjo) VrijaldenhovenOostra, 
bij intimi beter bekend als Zus. 
Al in de jaren '70 van de vorige 
eeuw genoot zij bekendheid door 
haar lezingen over postzegels met 
luminescentie. Door haar werk bij 
postzegelhandel Manuskowski in 
de Wagenstraat in Den Haag was 
zij er als eerste bij om de nieuwtjes 
bij UVllcht te bestuderen, en de 
verzamelaars op nieuwe lumines
cerende zegels attent te maken. 

Verschillende golven 
Gewapend met één of meer lan
ge en kortgolf UVlampen de
monstreerde ze op verenigings
avonden het op en nalichten van 
de fluorescentie en fosforescentie, 
In verschillende kleuren. Meestal 
gebeurde dat in het schemerdon
ker, wat sprookjesachtige effecten 
opleverde. 
Zus experimenteerde ook veel met 
het fotograferen van de lumines
centie; zij overwon de problemen 
bij het vaak maar zeer kortstondig 
nalichten van de fosforescentie 
door ontelbare pogingen te doen. 
Niet alleen de postzegels (afb. 1), 
ook coderingen hadden haar 
belangstelling (afb. 2). 

Postmechanisatie 
Tevens was ze actief in de 
Studiegroep Postmechanisatie 
UVNcderland, en onderhield 
contacten met de PTT en veel 
gespecialiseerde buitenlandse 
verzamelaars. De postmechanisa
tie van Frankrijk en Japan werden, 

Nog steeds gaat de 
rechtgeaarde 'tradionele' 
filatelist gewapend met 

loep, pincet èn lamp 
op pad om te zien of de 
nieuwe oplage van een 
postzegel niet nèt even 

anders is. 

als tentoonstellingsobjecten, zeer 
gewaardeerd en hoog bekroond. 
Een van haar collecties ('coderin
gen wereldwijd') zal binnenkort 
op de Po&Po weijsite 
(www.poenpo.nl / Postmechani
satie) geplaatst worden. 
Van bijzondere betekenis was haar 
belangstelling voor, en onderzoek 
van poststukken met Transorma 
kentekens: de meestal rode 
lettertjes die door deze sorteer
machine ter controle op post werd 
achtergelaten (afb. 3). 
De Transorma, een mechanische 
postsorteermachine, was een 
Nederlandse vinding uit begin 
jaren '30, van de heren Marchand 
en Andriessen. Behalve In zes Ne
derlandse postkantoren zijn deze 
apparaten ook in een tiental 
andere landen in gebruik 
geweest. De in postmechanisa
tie geïnteresseerde filatelisten 
zoeken nog steeds naarstig naar 
poststukken, die de kenmerken 
dragen die door "controlesleu
tels" van de Transorma op de post 
werden achtergelaten. 
Haar voortrekkersrol in deze we
reld van de postmechanisatie zal 
voortgezet worden in de onlangs 
opgerichte 'Stichting Transorma'. 

We wensen haar familie veel 
sterkte met dit verlies. 
Onder de in postmechanisatie 
gespecialiseerde filatelisten zal zij 
in herinnering voortleven als een 
van de grote pioniers. 

* d€ auteur is coördinator van de 
'Groep Postmechanisatie'. 

Afb I Proefzegels voor fosforescerende detectie, systeem voor het mechan(sch stempelen, 
uitgegeven voor de stempelmachine m Clermont Ferrand, 1970 Links een blokje van 4 zegels, 

rechts een opname bij UV licht, met drie nahchtende fosforbalken. 
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Afb 2 Engels briefje van 25 september 1972, met de postcode m 'square phosphor dots', op 
mzet gefotografeerd bij UVlangegolf lamp. 
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Aß. 3. ^uiee keer 2 letters (C E) op een 7ransormabrief', uit Rotterdam, 6 september mi 
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BOEKE 

EDITION D'OR 

Letterlijk'een gouden 
editie', maar je mag rustig 
spreken van 'een gouden 
greep'! Door de jaren heen 
zijn er niet zo heel veel 
series met een filatelistisch 
onderwerp uitgegeven 
-catalogi daargelaten- met 
eenzelfde titel/rode draad 
maar heel gevarieerd voor 
wat betreft de inhoud, 
thema's of landen. We 
kennen natuurlijk diverse 
series zoals 'Kohl Briefmar
ken Handbuch', 

namelijk allemaal -het zijn 
er er inmiddels 42- erkende 
topcollecties (minimaal 
internationaal goud), die 
worden te boek gesteld 
zoals de verzamelaar ze 
ook op de internationale 
tentoonstellingen had (of 
heeft) hangen. 'Gewoon' 
dus een kopie in druk van 
de collectie. Daarmee niet 
alleen interessant voor wat 
betreft de studie en het 
onderzoek van de verza
melaar, maar ook leerzaam 
hoe een 'gouden' collectie 
op te zetten. 

'Billig's Philatelie Hand
books', 'Neues Handbuch 
der Briefmarkenkunde' of 
dichter bij huis 'Posthisto
rische Studies' van Po & Po, 
hoewel deze laatste voor
namelijk publicaties zijn 
over het verzamelgebied 
Nederland. Allemaal goede 
boekwerken, maar iets heel 
anders dan 'Edition d'Or'. 
Het eerste deel in deze 
serie verscheen in 2006: 
'Niederlande 1852, Die Dr. 
Albert Louis Sammlung'. 
Wat is zo anders aan de 
'Edition d'Or' dan bij die 
andere boekenseries? 
Het idee hierachter is een 
volledig ander uitgangs
punt, namelijk met het 
creëren van een een nieuw 
boekwerk, maar docu
menteren wat iemand al 
uitgezocht heeft. Dit klinkt 
eenvoudig en weinig 
spannend, maar dat is het 
toch niet. Het betreffen 

Het oudste veilinghuis van 
Duitsland, Heinrich Köhler, 
is de serie begonnen en 
tegenwoordig worden 
de boeken uitgegeven 
door het 'Global Philatelic 
Network' waar naast Köhler 
onder andere Corinphila 
deel van uitmaakt. 
Een gouden greep dus, 
want de verzamelaar is 
gestreeld dat zijn collectie 
(en kennis!) in een prach
tig boekwerk bij een 'groot 
publiek' terecht komt, en 
er is een natuurlijke bin
ding (maar geen verplich
ting) met de mogelijkheid 
dat de collectie te zijner 
tijd via de uitgever ver
kocht kan gaan worden. 
Dat'grote publiek'is 
echter maar betrekkelijk, 
want alle delen worden in 
een beperkte, eenmalige 
oplage uitgegeven. Er zijn 
ai diverse delen, waaron
der dat van Dr. Louis, die 

vinr: Dieter Michelson (directeur Heinrich Kohler, Wiesbaden) Siska Maselis, Patricli Maselis, Chris King, Birthe 
King, Karl Louis (directeur Corinphila Zurich) 

uitverkocht zijn. 
Het aardige van de boeken 
is ook, dat het niet sec een 
kopie van de collectie is, 
maar ook dat er heel veel 
wetenswaardighciden over 
de verzamelaar in staan. 
De boeken zijn -behalve 
de gehanteerde taal op de 
tentoonstellingsbladen-
geschreven in het Duits en 
het Engels. 

Slesvig 
Deel 41 in de serie is de col
lectie van Christopher King. 
"From Danish Duchy 1626 to 
Plebiscite 1920". Het boek 
beslaat niet één collectie 
maar feitelijk het beste uit 
drie collecties: "Slesvig: 
From Danish Duchy to 
Prussian Province: Early 
mail to 1867"; "Denmark, 
Schleswig and Holstein: 
Invasion, Occupation and 
Postal Change" (beide in
ternational groot goud) en 
"From Prussia to Plebiscite: 
The Duchy of Slesvig 1868-
1920" (goud). 
Het boek begint met een 
interessante geschiedkun
dige introductie. De hoofd
stukken: "Great Northern 
War", "First Danish War 
1848/51", "Second Dansih 
War of 1864", "First World 
War 1914-1918 and the 1920 
referendum". De samenge
stelde collectie is ingedeeld 
in 13 hoofdstukken en 
begint met het 'geboorte
bewijs' uit 1624 en eindigt 
in 1920 met het CIS-refe
rendum. Een lust voor het 
oog. De collectie leest als 
een interessant, spannend 
geschiedenisboek waarbij 
oorlog, politiek en vervoer 
een hoofdrol spelen. 
De driehonderdjaar die 
beschreven wordt vliegt 
op een plezierige manier, 
oogstrelend voorbij. 

De Engelsman Chris King 
(1948) is een bekend 
filatelist, ook buiten zijn 
verzamelgebied en heeft 
vele functies in de filatelie, 
waaronder die van 'Presi
dent of the Royal Philatelie 
Society, London'. 

Belgium 
Deel 42 in de serie is de col
lectie van Patrick Maselis. 
"Belgium-Medaillions 
1849-1866". 
De collectie is opgedeeld 
In 9 hoofdstukken: "Initial 
Postage Stamps 1849", Sup
plementary value of 40 
centimes in a new 'Medail-
lions'design of 1849", 10 
centimes and 20 censtimes 
in the new'Medallions' 
design of 1850", "'Medalli
ons' with new watermark of 
1851", "'Medallions' without 
watermark of 1858", "1 cen
times supplementary value 
of 1861", "Use of perforation 
machines 1863", "The end of 
the 'medallions' 1865". 
De collectie bevat vele 
rariteiten en unieke items. 
Naast proeven en essays, 
plaatreconstructies en 
plaatfouten, is het aantal 
uitermate zeldzame stem
pels in ruime mate aanwe
zig en telt de collectie een 
groot aantal brieven naar 
uiterst zeldzame bestem
mingen. Maar ook bijzon

dere en hoge binnenlandse 
frankeringen zijn in ruime 
mate vertegenwoordigd, 
alsmede gemengde franke
ringen. 
De collectie is geheel in 
de Franse taal beschreven 
en de titel op het plan-
blad luidt: "Royaume de 
Belgique. Les Médaillons 
1849-1866". Een waar hand
boek voor de klassiek België 
verzamelaar! 

De Belg Patrick Maselis (1961) 
is eveneens een internatio
naal bekend filatelist, ook 
buiten zijn verzamelgebied 
met vele bestuursfuncties, 
waaronder voorzitter van 
zowel de 'Club de Monte-
Carlo' als de Belgische 
academie voor filatelie. 

Edition d'Or. 
Uitgever: Global Phila
telie Network. 34x25cm, 
gebonden. Verkrijgbaar bij 
Corinphila Veilingen, Heem
raadschapslaan too, 1181 VC 
Amstelveen. 
www.corinphila.nl 

Slesvig Belgium 
Bladzijden: 323 317 
Prijs: € 99 € 99 
(verzendkosten Nederland € 6,75 per bestelling) 
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MONACOPHIL 2013 
RENE HILLESUM 

I. Het topstuk dat Bouwe Brandsma had ingebracht was een boekblok 15c Emissie 1852 6. Rijen dik achter dranghekken Maar wie geen belangstelling had 'om als eerste' binnen te 
zijn mocht mocht zich rustig daarbuiten begeven 

Klein maar fijn 
Zeker, het ledenaantal is gemaximeerd. 100 
leden is het maximum. Dat wil dus met zeggen 
dat er niet meer dan 100 vooraanstaande 
filatelisten in de wereld zijn, maar er moet eerst 
'een plaatsje vrijkomen' alvorens men mag 
toetreden. Mag, want je kunt je niet eenvoudig 
aanmelden als lid bij de Club. 
Naast de 100 filatelisten zijn er een aantal 
postmusea en musea met een postale collectie 
(zoals het Afrika Museum in het Belgische Ter-
vuren) van over de gehele wereld lid. 

MonacoPhil 
De tweejaarlijkse internationale tentoonstelling 
is niet het enige dat de Club organiseert, maar 
de overige activiteiten zijn uitsluitend voor de 
leden van de Club bestemd. 
Deze tentoonstelling is echter niet zomaar een 
tentoonstelling. Het wordt gepresenteerd als 
'Exposition Philatélique Internationale'. Ech
ter, veel kleiner in omvang dan een gebruike
lijke internationale tentoonstelling. En, er wordt 
niet gejureerd. 

Bijzondere collectie 
Dat hoeft ook niet, want daar -altijd in Monaco-
kun je niet zomaar tentoonstellen. Al ben je in 
het bezit van de hoogste internationale bekro
ningen, tentoonstellen kan uitsluitend door de 
leden van de Club (ieder clublid mag slechts 
één object tentoonstellen) èn als deelnemer -op 
uitnodiging- van de bijzondere tentoonstelling 
met iedere twee jaar een ander onderwerp. 
Momenteel zijn er geen Nederlanders lid van de 
Club. Wel is de bekende, in België woonachtige 

ledere doelgroep heeft zijn 
eigen feestje. Zo ooic de 100 

vooraanstaande filatelisten uit de 
gehele wereld, de leden van de 

'Club de Monte-Cario'. 

Nederlandse verzamelaar Bouwe Brandsma lid, 
maar 'onder Belgische vlag'. (i) De voorzitter 
van de Club is ook een Belg. De bekende verza
melaar Patrick Maselis. 

Zweden en literatuur 
Afgelopen keer (5-7 december 2013) waren 
de onderwerpen 'Zweden' en 'Filatelistische 
literatuur'. 
De enige Nederlandse deelnemer was )an Vel-
lekoop die op uitnodiging een aantal van zijn 
literaire schatten mocht tentoonstellen. Hi) was 
zelf present en gaf velen een toelichting op zijn 
bijzondere collectie. (2) 
De Zweedse inzending was spectaculair. Onder 
andere was daar de beroemde gele 'Tre Skilling 
Banco' te bewonderen, die afgelopen voorjaar 
na lange tijd weer in Zweedse handen kwam. 
De bekende verzamelaar Gustav Douglas (3) 
kon hem kopen. Het is een der zeldzaamste ze
gels van de wereld. Ook hij was present om een 
toelichting te geven. Over de bewaking hoefde 
hij zich geen zorgen te maken: hij is eigenaar 
van een wereldspeler in de bewaking. 

2. Jan Vellekoop bi/ een van zijn ingebrachte albums 3. Gustav Douglas bij zijn gele 3 Shilling Banco 

Ambiance 
De tentoonstelling werd gehouden op drie 
locaties, door een pleintje met elkaar verbon
den. 
De topstukken van de leden van de Club hin
gen in het post- en geldmuseum van Monaco, 
de bijzondere collecties Zweden en literatuur 
in het 'Top Cars Collection' museum (4), en de 
internationale handelaren en postadministra-
ties stonden in de 'Salie du Canton' van het 
evenementencomplex 'Espace Léo Ferré'. (5) 
Alles in een heel gezellige omgeving en voor 
wie een kop koffie voor €8 'op stand' te gortig 
IS, was er een bekende keten met de grote M 
onder aan de trap bij de tentoonstelling. 
Het decemberzonnetje maakte dat je zelfs 
zonder jas op het terras kon zitten. 

Lange rijen 
Wie zou verwachten dat zo'n 'elite tentoonstel
ling' weinig publiek en zeker geen 'gewoon 
publiek' zou trekken, had het mis. Al vroeg 
vormde zich lange rijen filatelisten achter de 
dranghekken! (6) Wie dacht dat die kwamen 
om een glimp op te vangen van prins Albert 
II (7) (tevens lid van de Club) kwam bedrogen 
uit. De meeste mensen in de rij kwamen niet 
voor hem. Het waren veel locale filatelisten -
uit Monaco, Frankrijk of Italië - en die hebben 
de prins waarschijnlijk vaak genoeg gezien. In 
heel veel winkeletalages staat een portret van 
hem, dus dat is weinig bijzonder. 
Voor de leden van de Club en de buiten
landse filatelisten was het natuurlijk wel iets 
bijzonderder dat de vorst de tentoonstelling 
kwam openen. Er werden geen grote muren 
opgeworpen, maar er waren genoeg 'oortjes'. 

Goed bezocht 
Hoewel de meeste wachtenden dus niet kwa
men voor de vooraanstaande tentoonstellin
gen, was er toch een heel behoorlijk bezoek. 
Zij kwamen vooral voor het op de tentoonstel
ling door de filatelistische dienst van Monaco 
uitgegeven carnet -met de bijzondere post
zegel van €0,80 en de munt van €2- ter gele
genheid van het twintigjarig lidmaatschap (in 
2013) van de Verenigde Naties. Hiervan werden 
er 2500 vervaardigd, en die waren dag twee 
uitverkocht. 
De Monegaskische post had de postzegel-



«. Prim Albert II met aan zijn zijde de 
directrice van de filatelistische dienst van 

Monaco, Magali Vercesi 
8. Ontwerper Ouéorgui Chichkine aan het merit tijdens een signeer

sessie 
9. Patrick Maselis (I) en Chris King signeerden vele boeken 

ontwerpers bij toerbeurt 'laten opdraven' om 
hun eigen ontworpen zegels aan de man te 
brengen en desgewenst te signeren. (8) 

Wereldse ontmoetingsplaats 
Monacophil is bij uitstek de gelegenheid om 
verzamelaars -leden en niet leden van de 
Club- van over de hele wereld te ontmoeten, 
juist ook omdat alles zich afspeelt op een heel 
klein oppervlak zijn de mogelijkheden voor 
ontspannen ontmoetingen en filatelistische 
gedachtewisselingen ruimschoots voorhan
den. 
Dat het bij uitstek een plek is waar de filatelis
ten van heinde en ver samenkomen, hebben 
inmiddels velen begrepen. Hierdoor is, naast 
de interessante tentoonstellingen, een mooi 
programma ontstaan. 

Filatelie leeft! 
Dat de filatelie leeft bleek overduidelijk tijdens 
de Monacophil. Naast de 'sociale gebeurtenis
sen' waar 'de wereld' samenkwam stonden 
er een filatelistische 'gebeurtenissen' op het 
programma, zoals de uitreiking van de 'CG 
Awards', de presentatie van twee delen uit de 
serie 'Edition d'Or' (9), een bijeenkomst van de 
AEP (de Europese Academie voor filatelie, die 
de Italiaan Bruno Crevato-Selvaggi tot nieuwe 
voorzitter koos, als opvolger van de Belg Henk 
Slabbinck) en een bijeenkomst van de AIJP (de 
internationale vereniging van filatelistische 
journalisten en auteurs) met het symposium 
'From early philatelic literature to its future'. 

Gedrukte herinnering 
Zoals iedere Monacophil verschenen er ook nu 

weer -imposante- boekwerken: 
De luxe catalogus met alle 100 tentoonge
stelde rariteiten, een vast gegeven bij iedere 
Monacophil. Tevens, in verband met de bijzon
dere tentoonstellingen in 2013: 'Sweden in Phi
lately up to 1920' (Jan Berg en jonas Hällström) 
en 'Milestones of the philatelic literature of the 
20th century' (Wolfgang Maassen en Vincent 
Schouberechts). Alles bij mekaar bijna 1000 
pagina's in drie gebonden boeken. 

Mix van warm en koud 
Dat zal men met recht de volgende Monacop
hil kunnen noemen. In december 2015 wordt 
deze namelijk gecombineerd met de 'Interna
tional Polar Philatelie Exhibition'. Deze wel met 
jurering. 

vragen en antwoorden 
aan de redactie' 
Postbus 7,3330 AA Zwijndrecht of hillesum@filatelist.com 

GEEN PORTPUZZEL 

Maar eigenlijk toch wel. 
De rubriek 'portpuzzel' 
is echter bestemd voor 
bijzondere- of ingewik
kelde portstukken waar
van echter het antwoord 
-of in ieder geval het 
mogelijke antwoord- wel 
voorhanden is. Bij het hier 
afgebeelde stuk heeft de 

inzender echter geen idee 
wat de verklaring zou kun
nen zijn en ook medever
zamelaars aan wie hij het 
had voorgelegd wisten het 
niet. Nu bent u als lezer 
dus aan de beurt! 

Specificatie: 
maar welke? 
Afgebeeld een PTT spe
cificatie formulier voor 

antwoordstukken (model 
1402) gebruikt op 5.1.1968 
te Zoetermeer. 
De PTT bracht antwoord
stukken bij de ontvanger 
in rekening tegen het 
gangbare frankeertarief 
verhoogd met een toeslag. 
Vanaf 1 juni 1965 bedroeg 
deze toeslag 5 cent per 
poststuk. 
De afrekening vond plaats 

met portzegels, die na 
betaling aan het loket wer
den afgestempeld. Vanaf 
1966 werden de portzegels 
opgebruikt en uit de roula
tie genomen en konden 
postzegels dienstdoen. 
Wat IS de verklaring voor 
bijgaande specificatie van 
96 cent van 2 poststukken 
ä 40 cent en 1 ä 16 cent? 
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1 9 3 9 , HET JAAR DAT 
DE GESCHIEDENIS VERANDERT 
Angelsaksen op postzegels: Willlbrord en Sutton Hoo 

LEON MIJDERWIJK 

wie waren de Angelsaksen? 
De naam Angelsaksen is een verzamelterm voor verschillende 
volken waarvan groepen halverwege de vijfde eeuw naar Brittannie 
trekken Tot die volken behoren de Angelen en Saksen, maar ook 
Juten, Friezen en Franken Zij steken de zee over Zij vallen met alleen 
het land binnen voor een 'snelle buit', zij vestigen zich er ook Er 
gaan enkele decennia voorbij totdat een groot deel van het eiland 
veroverd is, onderverdeeld in een groot aantal koninkrijkjes De 
Germaanse koningen en hun gevolg delen het eiland met de Bntse 
volken in Wales en het zuidwesten en Pieten en Schotten in het noor
den De verbondenheid met het vasteland is door de volksverhuizing 
met verbroken De koninkrijken rond de Noordzee kennen door 
intensieve handels, religieuze en sociale contacten veel overeen
komsten m cultureel, ideologisch en politiek opzicht 

West Europa ten tijde van Willlbrord Uit A G Weiler Willibrords missie Christendom en 
cultuur m de zevende en achtste eeuw 80 

Katholieke 
Theologische 

Universiteit 
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1939. Het jaar dat de oorlog begint. i september. Duitsland 
valt Polen bnmen. Franicrijk en Engeland verklaren twee 

dagen later Duitsland de oorlog. De strijd voor vrede door 
onderhandelingen is voorbij. De legers rukken op om een 

nieuw hoofdstuk te schrijven in de gewelddadige geschiedenis 

van Europa. De Tweede Wereldoorlog. Onder de dreiging van 
dit conflict vinden in 1939 nog twee gebeurtenissen plaats die 

hun eigen hoofdstuk in de geschiedenis verdienen. 

Willibrord herdenken in 
Utrecht 
Utrecht 16 juni 1939 Burgemeester 
Gerhard ter Pelkwijk en anderen 
hebben hard gewerkt om alles te 
regelen Dit is de dag waarnaar ze 
hebben toegeleefd De opening 
van de Sint Willibrordtentoonstel

ling Om nietkatholieken met m 
het harnas te jagen is het woordje 
Sint met overal en met al te promi
nent aanwezig Het vindt plaats m 
de kloostergang van de Domkerk 
en het auditorium van de universi
teit Vroegmiddeleeuwse relieken 
en nieuwere Willibrordiana heeft 

W I L L I B R O R D 
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Afbeelding ia*b 
Kaart Willlbrord 
Herdenking 739 

1939 Tentoonstelling 
Vroeg Middel 

eeuwsche Kunst 
Ontwerp Karel 

Thole (1914 2000) 
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Afbeelding2a c 
Ook na 1939 wordt Willlbrord met 
vergeten m Utrecht 
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Aßeeldings 
Waar Willibrord precies aan land komt m 690, is minder zeker dan 

Katwijk in 1939 claimt 

Afbeeldmgs 
Serie van twee postzegels van Willibrord, Nederland 1939 

(NVPH 323-324). 

het Nationaal Comité onder leiding 
van de burgemeester verzameld in 
Utrecht. Uit de Nederlandse plaat
sen waar Willibrord wordt vereerd, 
uit alle omringende landen waar 
hij zijn sporen heeft nagelaten. 
Met een uitzondering. Inderdaad, 
Duitse inzendingen zijn er niet. 
(afb. ia+b) (afb. 2 a-c) 

Drie jaar eerder was Ter Pelkwijk 
m gesprek geraakt met de Oud-
katholieke' pastoor Engelbertus 
Lagerwey. Samen zijn ze het 
erover eens dat de 1200' sterfdag 
van de man die het christelijke 
geloof naar Nederland heeft 
gebracht niet onopgemerkt mag 
passeren. En waar anders kon een 
Willibrordherdenking plaatsvin
den dan in Utrecht? Willibrords 
voetstappen staan immers op 
Utrechtse bodem. Hij bouwt op 
het Domplein kerken van waaruit 
hij de wijde omgeving het chris
telijke geloof wil brengen. De 
Frankische machthebber Pippijn 
II heeft hem deze plaats toege
kend. De paus heeft hem in 695 
benoemd tot aartsbisschop van 
de Friezen. Met deze Frankische en 
Roomse rugdekking kunnen Willi
brord en zi)n volgelingen de vleu
gels uitslaan. Heidense tempels 
verwoesten, afgoden verjagen en 
-van constructiever aard- kerken 
en kloosters stichten. 

Angelsaks met een missie 
Wat had Willibrord met onze stre
ken dat hij zich dit soms ronduit 
hachelijke werk op de hals haalt? 
Eigenlijkniets. Willibrord was in 
658 in het noorden van Engeland 

geboren en al op zijn achtste 
hebben zijn ouders hem als oblaat 
het klooster in laten treden. Met 
de oblatie, de presentatie van 
hun kind aan het klooster, maken 
ouders kenbaar hun kind te wil
len wijden aan God. Het erfdeel 
van een oblaat, landerijen en 
andere bezittingen, die hij als 
'gewone' adellijke volwassene 
zou bezitten, komen in bezit 
van het klooster. Een weg terug 
is er niet. In het klooster Ripon 
beleeft Willibrord zijn jeugd als 
kloosterling. Overtuigd dat hij 
een strenger kloosterleven wil 
leiden, verlaat hij Ripon en steekt 
de Ierse zee over. Meer Angel
saksen deden dat. Willibrords 
keuze valt op het klooster Rath 
Melsighi, in het zuidoosten van 
Ierland. Hij verblijft er dertien jaar 
en is er waarschijnlijk tot priester 
gewijd. Abt van het klooster is 
dan Egbert. Egbert heeft zelf een 
weinig succesvolle missietocht 
naar het continent achter de rug. 
Hij had schipbreuk geleden voor 
er überhaupt heidenen in zicht 
waren. Maar in het klooster is de 
missiegeest wel uit de fles. De 
bekering van de Friezen staat al 
een tijdje op de agenda van de 
Ierse en Angelsaksische mis
sionarissen. Ondanks zijn eigen 
falen acht Egbert de tijd rijp "om 
enkele heilige en ijverige man
nen te zenden om het Woord te 
verspreiden, onder wie Willibrord, 
een man verheven door zijn 
verdiensten en rang als priester."' 
Egbert wijst Willibrord aan als de 
leider van (elf of) twaalf mannen 
die naar het continent afreizen.' 

Willibrord heeft zich blijkbaar in 
Rath Melsighi geopenbaard als 
een man met de capaciteiten om 
zijn medebroeders te leiden naar 
vreemde streken. In 690 vertrekt 
Willibrord naar het continent; 
vol geloofsijver, maar zonder 
zekerheid van een warm onthaal. 
(afb. 3) 

Herdenkingszegels 
Zoals geschreven was de Franki
sche steun onontbeerlijk voor het 
doen slagen van een missie als die 
van Willibrord. Als de Frankische 
hofmeier* Pippijn II het Kromme 
Rijngebied in handen heeft, wijst 
hij het oude castellum Trajectum 
(Utrecht) als verblijfplaats voor 
Willibrord aan. Willibrord bouwt 
er twee kerkjes en een klooster. 
In 714 sterft Pippijn II. De Friese 
koning Radboud stapt in het 
machtsvacuüm en verwoest het 
complex weer als hij het Kromme 
Rijngebied verovert. Willibrord 
trekt zich tijdelijk terug. Na de 
dood van Radboud in 719 nemen 
de Franken grote delen van het 
huidige Nederland in. Willibrord 
keert terug en kan nu echt werk 
maken van de bekering van het 
volk. 

Niet alleen staat de Frankische be
reidheid om wapens te gebruiken 
ter bescherming garant voor een 
zekere mate van veiligheid, ook is 
hun vrijgevigheid van belang voor 
de financiering van kerkenbouw 
en het onderhoud van de geeste
lijken. Die vrijgevigheid bestaat 
voornamelijk uit de giften van 
landgoederen waarover de Kerk 

Afbeelding 4b 
Willibrords favoriete verblijfplaats en laat
ste rustplaats, Ichternach in Luxemburg. 

ook de fiscale voorrechten krijgt. 
Willibrord wordt rijk bedeeld met 
giften in ondermeer Susteren, het 
Nederrijngebied en in Echternach 
(Luxemburg). Willibrord be
schouwt het klooster in Echternach 
als zijn familieklooster.^ Hier ligt 
hij begraven. Aan dit klooster laat 
hij zijn landgoederen na. Aan dit 
klooster laat hij zijn boeken na. 
Daarbij de kalender waaraan hij 
volgens de overlevering eigenhan
dig een aantekening toevoegde. 
Een overlevering die in 1939 nog 
voor waar wordt aangenomen 
gezien het bijschrift bij catalo
gusnummer 15 van de Utrechtse 
Willibrord-tentoonstelling. 
Catalogusnummer 172 is een serie 
postzegels. In Luxemburg hebben 
ze niet kunnen wachten en ter her
denking van de 1200' sterfdag is er 
al in 1938 een serie van zes zegels. 
Burgemeester Ter Pelkwijk heeft 
ze zelf aangeboden om tentoon te 
stellen.'(afb. 4a+b) 

Naast de Luxemburgse serie 
liggen de ontwerpen voor twee 
Nederlandse zegels. Ontwerper 
is beeldend kunstenaar Hubert 
Levigne (1905-1989). De uitgifte 
is een van de ideeën van het Na
tionale Comité van de Willibrord
herdenking.' (afb. 5) 

De zegels vatten het leven van 
Willibrord mooi samen. Als 
'simpele' monnik steekt hij de 
zee over; in aartsbisschoppelijk 
gewaad kijkt hij terug op zijn 
leven. Hij kijkt naar de Domtoren. 
Die zou weliswaar pas een half 
millennium na zijn dood verrijzen 
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Poststempel op postzegel Wilhelmina, Nederland 1924 (NVPH149) 
Niet alleen spandoeken in Utrecht maar ook poststempels wijzen 

potentiële bezoekers op de Willibrord-tentoonstelling. Saillant detail: 
de verbondenheid van Wilhelmina gaat niet verder dan de stempel op 
haar zegel Zij heeft ondanks aandringen geen belangstelling voor de 

herdenking getoond. 

LIGUE LUXEMBOURGEOISE DU 
COIN DE TERRE ET DU FOYER 
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Aßeelding 8 
Wlllibrord is ook na 1939 nog onderwerp van postzegeluitgaven geweest, waaronder in 

Luxemburg 1918 (Michel LUX 583-585). 

maar is ondanks dat het symbool 
van Willibrords aartsbisschoppe
lijke status. De Dom was en is het 
symbool van Utrecht. En voor een 
half jaar in 1939 is de Domtoren 
het herkenningspunt voor de 
bezoekers van de Willibrord-ten-
toonstelling. Een tentoonstelling 
die is opgezet om, zoals pastoor 
Lagerwey het oecumenisch 
uitdrukt, aan te tonen "dat de 
gedeeldheid van ons volk meer 
accidenteel dan reëel is".* De 
opmerking past in het tijdsbeeld. 
In de jaren 1930 is een "proces 
van nationale integratie" aan de 
gang, wat ook in 1933 tot uitdruk
king komt bij de herdenking van 
het 400e geboortejaar van Willem 
van Oranje.' 

Eensgezindheid zou nog goed van 
pas komen in de daaropvolgende 
jaren. Nog voordat de tentoon
stelling officieel de deuren zou 
sluiten op 15 september, staat een 
deel van Europa in vuur en vlam. 
Op 1 september stopt de tentoon
stelling abrupt. De buitenlandse 
stukken die niet zonder gevaar 
kunnen worden verzonden, 
worden opgeslagen m keider-
ruimten onder -hoe toepasselijk-
de Domtoren.'" De herdenking 
op Willibrords sterfdag op 7 
november 1939 gaat nog door. 
De plaatsing van een standbeeld 

op het Janskerkhof van Willibrord 
te paard moet wachten tot 7 
november 1947, tot na de oorlog. 
(afb. 6+7) 

Willibrord is ook na de oorlog 
nog onderwerp van postzegel
uitgiften geweest, waaronder in 
Luxemburg en in Vaticaanstad. 
(afb. 8*9) 

Bekeren in den vreemde 
Wat bezielt een Angelsaks als 
Willibrord om naar het continent 
te komen om Friese en Saksische 
heidenen te bekeren? Er zijn 
meerdere redenen. Er is natuur
lijk een verwantschap tussen de 
Angelsaksen en de volken op het 
continent. De volken met wie de 
Angelsaksen hun voorvaderen 
gemeenschappelijk hebben, 'ver
dienen' het ook om de Ware God 
te dienen in plaats van een stel 
afgoden, moeten de missionaris
sen gedacht hebben. Prettig is in 
ieder geval dat je je als prediker 
van het christelijke geloof, im
mers een religie van het woord, 
verstaanbaar kan maken. "De 
verschillen tussen het Oudfries 
en het Oudengels waren niet al te 
groot."" Een andere reden is dat 
er in de Bijbel passages zijn te 
vinden die aanzetten tot het ver
spreiden van het Woord van God. 
Ongetwijfeld hebben monniken, 

Aßeelding 7 
Standbeeld Willibrord te paard op het Janskerkhof Ontwerp: Albert Termote (1887-197S). 

Afbeelding 9 
. en m Vaticaanstad 1990 (Michel VAT999-1001) 

want dat zijn de missionarissen 
in spe, soms ook persoonlijke 
redenen om de oversteek naar 
het continent te maken. Helaas 
hebben we geen overleveringen 
die spreken over het vluchten van 
al te dominante abten of irritante 
collega-monniken of pragmati
sche redenen zoals het zien van 
kansen op een mooie kerkelijke 
loopbaan. Nee, alle motieven en 
deelnemers munten volgens de 
bronnen uit in heiligheid. Onder 
de noemer heiligheid valt zeker 
de uit de Ierse kerk overgeleverde 
gedachte pere^n>?flt(o pro amore 
Dei. Een monnik die zich overgeeft 
aan deperegrinatio laat zijn ver
trouwde omgeving en verwanten 
achter om in een vreemd land te 
leven en zich volledig te wijden 
aan God. 

Redwald 
Waren de Angelsaksen dan zelf 
zo'n vroom christelijk volk? Op 
zich valt dat wel mee. Minder dan 
een eeuw voordat Wlllibrord naar 
het continent komt, wordt in Kent, 
in het zuiden, een voorzichtig 
begin gemaakt met de bekering 
van de Angelsaksen. Ook dan 
worden de missionarissen niet 
juichend binnengehaald. De 
eerste Angelsaksische koningen 
die zich bekeren doen dit veelal 
uit pragmatische redenen. Zij zien 
politieke en dynastieke voordelen 
aan hun keuze voor het christe
lijke geloof. En als de koning is ge
doopt, IS het werk nog niet klaar. 
Het duurt dan nog zo'n 40,50 jaar 
voordat in een koninkrijk ook de 
heidense gebruiken zijn verdwe
nen. Koningen laten christelijke 
en heidense religies naast elkaar 
bestaan. Redwald, koning van 
East Anglia (f ca. 625) heeft in zijn 
tempels zelfs twee altaren: "een 
altaar waar hij God aanbidt, maar 

ook een waar hij dieren offert aar 
de duivels." Dit waardeoordeel 
geeft Beda's perspectief weer; 
niet vreemd, deze Angelsaksi
sche historicus is monnik en die 
hebben het nu eenmaal niet zo 
op heidense gebruiken. Redwalds 
dualistische aanbidding is al 
even logisch. Zoals andere vroege 
bekeerlingen integreert hij de 
christelijke boodschap in zijn 
bestaande wereldbeeld waarin 
meerdere goden gewoon naast 
elkaar vereerd kunnen worden.'̂  

Het is Redwald die eeuwen 
later de gemoederen weer bezig 
houdt. In 1939 laat hij de Engelse 
archeologische wereld op zijn 
grondvesten schudden. Een jaar 
eerder laat een Engelse dame, 
Mrs. Edith Petty, archeoloog Basil 
Brown op haar landgoed5«tton 
Hoo de graf heuvels onderzoeken 
die zij vanuit haar huis ziet. Haar 
huis en de heuvels liggen aan de 
rivier de Deben bij het plaatsje 
Woodbridge (Suffolk). De grootstf 
heuvel is nog onaangeroerd. Op 
de vraag van Brown welke heuvel 
zij nu wil openen zegt Mrs. Petty 
met Britse gereserveerdheid over 
Mound 1: "What about this?". Op 
11 mei 1939 is het zo ver. De graver; 
houden de eerste scheepsnagel m 
handen. Daarna vinden zij nagel 
na nagel. Aan de hand van de na
gels herkent Brown een scheeps
romp. Het hout is weggerot, maar 
de verkleuring van de grond 
toont uiteindelijk een schip van 
27 meter lang. Een topvondst! Een 
ervarener onderzoeksteam wordt 
opgetrommeld. 

Oorlogsdreiging 
De oorlogsdreiging is voelbaar 
in Engeland. Het British Museum 
heeft wel iets anders aan het 
hoofd dan een opgraving, zoals 



Afbeelding lo 
Nagel voor nagel totdat een volledig ichip zich aftekent, 1939 Uit J Plunkett, Sutton Hoo 

(National Trust, 2002) 

het in veiligheid brengen van 
kostbaarheden door deze in het 
Londense metrostelsel, de London 
Underground, op te slaan. Om 
van de overheid nog maar te zvî ij-
gen. Het Ministerie van Werken is 
druk met oorlogsvoorbereidin
gen. De oostkust van Engeland is 
ongetwijfeld het eerste doelwit 
van Duitse vliegers. En moeten 
we dan dichtbij de kwetsbare 
oostkust een opgraving doen om 
een eeuwenoud scheepswrak te 
verklaren? )a natuurlijk! 

In de zonnige zomer gaat een 
team archeologen aan de slag. 
Enkelen van hen zijn opgetrom
meld van hun vakantie. Het is 
het waard. In het midden van 
het schip ligt de kamer die 
nog onderzocht moet worden. 
Houten en ijzeren resten blijken 
de opmaat naar spectaculairder 
vondsten die in de kamer liggen. 
Een zilveren schaal is de eerste 
topvondst. Al snel volgen er meer: 
schild, wapens, gouden munten, 
zilveren lepels, gouden gespen 
en juwelen, gouden munten, 
sommige uit exotische oorden als 
Byzantium en Egypte. Zeventien 
dagen en 263 objecten later heb
ben de archeologen de kamer 
uitgekamd.'^ 

Met de opgravingen achter de 
rug keert de rust terug op Sutton 
Hoo. Of nee, toch n iet. Om het 

onmogelijk te maken voor Duitse 
vliegtuigen om te landen, zijn 
graafmachines in de weer om 
sleuven te graven rakelings langs 
de grafheuvels. In 1942 gebruiken 
Engelse militairen het terrein zelfs 
als oefenterrein. Als ook tanks hun 
vernietigende sporen nalaten, is 
er gelukkig een luitenant die deze 
historische oorlogsmisdaad tot 
een eind brengt. De voorwerpen 
liggen ondertussen veilig in de 
London Underground, in het bezit 
van het British Museum. Waar ze 
nog steeds te zien zijn. Mrs. Pretty 
die rechtmatig eigenaar is van 
de kostbare schatvondst schenkt 
namelijk ruimhartig alle vondsten 
aan de natie. (afb. 10) 

Wat heeft de opgraving in Sutton 
Hoo in 1939 opgeleverd? Alle 
denkbare vondsten -en meer- van 
een uitzonderlijke kwaliteit van 
een vroegmiddeleeuwse vorst zijn 
gevonden. Maar waar is die vorst? 
Geen spoor van een skelet. Was 
dit schip een monument m plaats 
van een scheepsgraf? Waarschijn
lijker is dat de zuurhoudende 
bodem niets van het lichaam 
heeft overgelaten. Dus er lag wel 
iemand? Wie dat is, is eerder een 
vraag voor historici dan voor 
archeologen. Een eigentijdse bron 
zoals 'Het aanzien van de Angel
saksische koningen' is helaas niet 
overgeleverd. Uit de schaarse 
bronnen is slechts een goede gok 

Ŝ ^̂ ^K^̂ i 

Afbeelding 11 
Postzegel Sutton Hoo-helm 2003 

(Michel GRB 2ieo) 

op te maken. De grootste kandi
daat voor degene in het scheeps
graf Is Redwald, de koning met de 
twee altaren. Wiens gezicht het 
ook bedekte, de vorst van Sut
ton Hoo heeft een eigen gezicht 
dankzij de Sutton Hoo-helm. De 
helm is in honderden stukjes 
gevonden. Na reconstructie is het 
uitgegroeid tot een icoon. 

De vondst in Sutton Hoo her
schreef de vroegste geschiede
nis van Engeland. De helm staat 
-letterlijk en figuurlijk- op de 
eerste bladzijde van alle boeken 
over de komst en vestiging van de 
Angelen en Saksen in Engeland. 
Het IS het gezicht van Angelsak
sisch Engeland. Een gezicht dat 
het British Museum als een van 
haar topstukken ziet. In 2003 is de 
helm een van de zes postzegels in 
een serie ter ere van het 250-jarig 
bestaan van het museum. 
(afb. 11) 

Jaar met geschiedenis 
1939 is dus niet alleen het jaar 
van het begin van een waanzin
nige oorlog, maar ook van een 
herdenking waarvoor Nederland 
de gelederen sluit en een opgra
ving die de Engelse geschiedenis 
herschrijft. Wat een jaar... 

Met dank aan Willem Paster-
kamp voor het beschikbaar stel
len van diverse afbeeldingen. 

' DeOud-katholiekekerkisindei8e 
eeuw ontstaan door een schisma, 
een scheuring in de Kerk. Oud-
katholieken wijzen de centrale rol 
van de paus in de Kerk af. 

^ http://www.fordham.edu/halsall/ 
basis/bede-books.asp, chapter X. 

' Twaalf IS geen toevallig geko
zen getal. Het is een symbolisch 
getal dat we vaak tegenkomen in 
heiligenlegenden. Er waren tevens 
twaalf apostelen. Dit aantal repre
senteert de stammen van Israël. 

* Een hofmeier was aanvankelijk de 
rechterhand van de Merovingische 
koning, maar steeds meer dichten 
de hofmeiers zich de macht zelf toe. 

' M. van Vlierden, Willibrord en het 
begin van Nederland, Clavis Kunst
historische Monografieën deel XV 
(Utrecht 1995) 24. 

' Catalogus van de St. Wdlibrord-
tentoonstelling (Utrecht 1939) 42. 

' A.H.M, van Schaik, "Waaralle 
richtingen samenkomen', De 
Willibrord-herdenking van 1939', 
Jaarboek Oud-Utrecht, (Utrecht 
1981), p. 325-356, aldaar 334. Op 
www.geheugenvannederland. 
nl zijn op de zoekterm 'Hubert 
levigne' ontwerpen te zien van de 
Willibrord-postzegels. 

' Van Schalk, 'Willibrord-herdenking 
van 1939', 330. 

' MarnixBeyen,'Verruimingbinnen 
stabiele kaders', in: P. Breuker, G. 
Jensma en H. de Jong, Geschied
schrijving 1900-19^0, in het bij
zonder over Friesland (Hilversum 
2013) 9-25, aldaar 22. 

'° Van Schalk, 'Willibrord-herdenking 
van 1939', 340. 

" M. Mostert, 754: Bonifatius bij 
Dokkum yermoorrf (Hilversum 
1999)19-

" B. Yorke, The conversion of Britain, 
600-800 (Harlow 2006) 127-128. 

'' M. Carver, button Hoo, Burial 
ground of kings? (eerste druk 1998; 
Londen 2000) 9-18 
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FILATELISTISCHE EVENEMENTEN 

Opgaven voor deze rubriek 
in het aprilnummer 2014 
(verschijnt 3 april 2014) 
moeten uiterlijk op 2 maart 
in het bezit zijn van de 
redactie van 'Filatelie', 
Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
e-mail: hillesutTKBfilatelist.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 volgende gegevens 
vermelden: datum, plaats, 
locatie, adres locatie, ope
ningstijden en telefoon
nummer en/of email adres 
van de organisator. Onvol
ledige opgaven van evene
menten kunnen helaas niet 
verwerkt worden. 

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

22-23 februari: 
Capelle aan den IJssel. 
Wijkcentrum De Trefterp, 
Marsdiep 1, za. 10.00-17.00 
uur, zo. 11.00-15.00 uur. 
cdvriesq(S)xsaall.nl 

23 februari: 
Nijmegen. 'Postzegel 

^ rot««/'. Wijkcentrum'De 
— Klokketoren', Slotemaker de 
^ Bruïneweg 272,10-16, 
_ T: 024-3584332. 
os www.noviopost.nl 
* Verzamelbeurs met kleine 
os tentoonstelling. 
oa 

" 14-15 maart: 
Den Bosch. Filafair (met 
propagandatentoonstelling). 
Maaspoort, Marathonloop 1, 
vr. 10.00-1700 uur, za. 10.00-
16.00 uur, infoofilafair.nl 
www.filafair.nl 

15-16 maart: 
Nieuwegein. Verzamel- en 
curiosamarkt., Home Boxx, 
Symfonielaan, 9.30-16.30 uur. 
www.verzamelendnederland.nl 

29-30 maart: 
Monster. Promotietentoon
stelling en beurs. Themapark 
De Westlandse Druif, Vlotlaan 
535, vr. 14.00-21.00 uur, za. 
10.00-16.00 uur. 
T: 0174-241740. 

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

23-25 oktober: 
Sindelfingen, Duitsland. 
Briefmarkenmesse, 23-24 
oktober: 10.00-18.00 uur, 
25 oktober: 10.00-17.00 uur. 
www.briefmarken-messe.de/ 
content/html/sindelfingen. 
html 

21-23 november: 
Lillestrem, Noorwegen: 
Nordia 2014, Norges Vare-
messe. www.nordia2014.no 

29-30 november: 
Capelle aan den Ijssel. 
Wijkcentrum De Trefterp, 
Marsdiep 1, za. 10.00-17.00 
uur, zo. 11.00-15.00 uur. 
cdvriesq(Sxs4all.nl 

Oosterwolde. Activiteiten-
centrum De Miente, Snellin-
gerdijk 39,10:00-16:00 uur. 
T: 0592-388585. 
Zuidlaren. Centrum, de 
Ludinge 4,10.00-16.00 uur. 
T:0504093722. 
Nijlandh(Shome.nl 

9 februari: 
Anna-Pauiowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sportlaan 21, 
9.30-13.00 uur. 
T: 0224-223029. 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12.00-16.00 uur. 
Tel: 0227-542286. 
Wijchen, Brede school Het 
Noorderlicht, Roerdompstraat 
76,10.00-13.00 uur. 
T: 024-6413608 of 024-6413355. 

15 februari: 
Aalsmeer. Het Parochiehuis, 
Gerberastraat 6,09.30-
15.00 uur. T: 0297-343885. 
www.postzegelverenigin-
gaalsmeer.nl 

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

14-22 juni: 
Parijs, Frankrijk. Salon du 
timbre. Pare Floral, www.ffap. 
net/Evenement5/Salon_Tim-
bre_20i4.php 

8-10 mei: 
Essen, Duitsland. Briefmar
kenmesse, 8-9 mei: 10.00-
18.00 uur, 10 mei: -17.00 uur. 
www.briefmarkenmesse-
essen.de 

29-31 augustus: 
Haldensleben, Duitsland. 
Multilaterale Briefmar
kenausstellung (waarbij 
Nederland participeert). 
www.multilaterale2014.de 

27-28 september: 
Capelle aan den ilssel. 
Wijkcentrum De Trefterp, 
Marsdiep i, za. 10.00-17.00 
uur, zo. 11.00-15.00 uur. 
cdvries9(Sxs4all.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

8 februari: 
Almere-Haven. O.S.G. De 
Meergronden, Marktgrachf 
65, 10.00-15.00 uur. 
T: 036 534i427(na 16.00 uur). 
ellenslokker@chello.nl 
Alphen aan den Rijn. Mara-
nathakerk. Raadhuisstraat 84, 
10.00-16.00 uur. 
T: 0182-395103. 
louwersesiOkpnmail.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 39,10.00-13.00 uur. 
T: 0416 37 9919. 
Gouda. Prinsenhof (achter de 
Riethoek), Anna van Meerten-
straat 10,12.30-16.30 uur. 
T: 0182-374230 of 06-H837028. 
Hoofddorp. ANBO-Gebouw 
"De jeugd van Gisteren", 
Beemsterstraat 4,10.00-16.00 
uur. T: 06-54741761. 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12.00-16.00 uur. 
T: Tel: 0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg30,13.00-16.30 uur. 
T: 033-4943220. 
deloupe@hccnet.nl 
Ommen. Hervormd Centrum, 
Pr.Julianastraat 8,10.00-
15.00 uur. T: 0547-363000. 

Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravellijn 55,10.00-
16.00 uur. T: 055-3558600. 
organisatie(5)einc[e|aarsbeurs.nl. 
www.eindejaarsbeurs.nl 
Boskoop. "In de Stek", Put-
telaan 148,13.00-17.00 uur. 
T: 0182-616946. 
jandezwijqer@telfort.nl 
Kloetinge. Amicitia, Schim-
melpenninckstraat 14,10.00-
17.00 uur. T: 0113-228562. 
ecm@zeelandnet.nl 
Mijdrecht, De Meijert, 
Dr.j.v.d.Haarlaan 6,09.30 
-13.00 uur. T: 0297-289322. 
www.verzamelaarsrondeve-
nen.nl 
Roden. Noord 2014, Sport
centrum De Hullen, Ceintuur
baan Zuid 6,10.00-16.00 uur. 
info@wbevenementen.eu 
www.wbevenementen.eu 
Schoonhoven. De Zilverstad 
Nieuwe Singel 39,13.00-16.00 
uur. T: 0172-216239. 
jzirkzee@ziQgo.nl 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum De Camp, De Bosrand 15, 
13.00-16.30 uur. 
T: 033-2863510. 

16 februari: 
Papendrecht. De Palm, Van 
der Palmstraat 3,10.00-16.00 
uur. T: 0184-415437. 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvesfraat 161,9.00-12.00 
uur. T: 0224-298416. 

17 februari: 
Deventer. Wijkgebouw Van 
Vlotenlaan 85,19.00-22.00 
uur www.deventerpostzege 
vereniging.nl 

18 februari: 
Appingedam. ASWA-ge-
bouw. Burg. Klauckelaan 16, 
10.00-16.00 uur. 
T: 0596-624394. 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,13:30-16:00 
uur. T: 024-3584332. 
secretaris@novioposl.nl 

19 januari: 
Veghel-Zuid. "De Golf-
stroom" van Diemenstraat ia 
9.30-12.30 uur. 
T: 0413-367786. 
verzamelbeursveghel® 
onsbrabantnet.nl 
www.verzamelbeursveghel.r 

16 februari: 
Veghel-Zuid. "De Golf-
stroom" van Diemenstraat ia 
9.30-12.30 uur. 
T: 0413-367786. 
verzamelbeursveqhel@ 
onsbrabantnet.nl 
www.verzamelbeursveghel.r 

21 februari: 
Leiden. Het Gebouw, Aru-
baplein, 19.00-21.30 uur. 

I T: 071-5611719 

22 februari: 
Bilthoven. Oost Europa ver
eniging, 'Vogelnest', Boslaar 
1,10.00-16.00 uur. 
T: 0346-572593 (na 19.00 uur 
Borculo. Gebouw Muziekver
eniging Volharding, Haarlo-
sewg 7,9.30-17.00 uur. 
T: 0545 273404. 
a.damen380@upcmail.nl 
Brielle. "Zalencentrum" 
Langestraat 76,13.00-16.00 
uur. T: 0181-415640. 
halooverbeek@hotmai I .com 
Coevorden. De Schalm, 
Hoofdweg 47 (Steenwijks-
moer). 10.00-16.00 uur. 
T: 0524-516024. 
Dordrecht, Dubbeldam. De 
Gravin.Vijverlaan 1002,10.00 
16.00 uur. 078-6140706. 
Roermond. Wijkhuis Tege-
larijveld, Schepen van Her-
tefeltstraat 26a, 10.00-12.30 
uur. T: 0475-321179. 
Zwolle, jubal. Geert Groot
estraat 1,10.00-15.00 uur. 
T: 038-4539140. 

23 februari: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6,9.00-
12.00 uur. T: 0227-542286. 
Borculo. Gebouw Muziekver
eniging Volharding, Haarlo-
sewg 7,9.30-17.00 uur. 
T: 0545 273404. 
a.damen380@upcmail.nl 
Diemen. Clubhuis De Schakel 
Burg. Bickerstr. 46A, 10.00-
16.00 uur. T: 020-6942002. 
Echt. Café "De weegbrug", 
Stams Loperweg 10, Echt 
9.30-12.00 uur. 
hotterbeekx@hetnet.nl 
Huissen. Cultureel centrum 
'D Brink', Brink 8,10.00-15.00 
uur. T: 026-3271979. 
Schagen. 'De Blokhut', Loet 
10,9.30-12.30 uur. 
nelboeTsen@planet.nl 

http://www.noviopost.nl
http://www.filafair.nl
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Veldhoven. Locatie: D'Ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 
09.3012.30 uur. postzegel

beursverldhovencaupcmaii.nl 

1 maart: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2,13.0016.00 uur. 
T: 0229582544 
Drachten. Bredeschool de 
Wiken, MIddelwyk 2, 10.00

16.00 uur. T: 0512 382979. 
Hendrik Ido Ambacht. San

dino, Reeweg 79,12.0016.00 
uur. 1:0786814441. 
Leerdam, gebouw Mara

natha, gelegen aan de Bur

gersstraat 1,10.0016.00 uur. 
versluis.aOworldonline.nl 
Lisse. t Poelhuys, Vivaldis

traat 4,10.0015.30 uur. 
1:0621485476. 
dickschopman(Samail.com 
Meppel. Kerkelijk centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10.00

15.00 uur. T:o529432746. 
Nunspeet. Verenigings

gebouw de Wheme, Ds. de 
Bouterlaan 5.13.1516.00 uur. 
Tel: 0341256163 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13.0016.00 
uur. T: 0162 432738. 
ceespijpers@casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10.0015.00 
uur. T: 0297525556 
Waalwijk. Buurthuis Bloe

menoord, Bloemenoordplein 
3,9.0013.00 uur. 
T: 0416337982. 

2 maart: 
Obdam. De Brink, Dorpsstraat 
I53"i55.9.0012.00 uur. 
T: 0226452047. 

8 maart: 
Dronten. Kerkcentrum Open 
Hof, De Zuid 2, (t/o bussta

tion), 13.3016.30 uur. 
T: 0321318934. 

Emmen. De Giraf / Eden Hotel, 
Van Schaikweg 55,09.30

16.00 uur. T: 0505033926. 
Gouda. Prinsenhof (achter de 
Riethoek), Anna van Meerten

straat 10,12.3016.30 uur. 
T: 0182374230 of 0611837028. 
Hoofddorp. ANBOGebouw 
"De )eugd van Gisteren", 
Beemsterstraat 4,10.0016.00 
uur. T: 0654741761. 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12.0016.00 uur. 
T: Tel: 0227542286. 
Leusden. De Til, Hamersveld

seweg 30,13.0016.30 uur. 
T: 0334943220. 
deloupets hccnet.nl 
Maassluis. Zalencentrum jo

ningshof, Uiverlaan 20,12.00

16.00 uur. T: 0105916747. 
Spijkenisse. Partycentrum 
Molenaar, W. Churchilllaan 
227,10.0015.00 uur. 
T: 0181616995. 
maiievtaplanet.nl 
Winschoten. Gebouw S.V. 
Bvenburen, Tromplaan 86, 
9.3015.00 uur. 
T:o597592676/42i497 
Zuidlaren. Centrum, de 
Ludinge 4,10.0016.00 uur. 
T: 0504093722. 
Nljlandhohome.nl 

9 maart: 
AnnaPaulowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sportlaan 21, 
9.3013.00 uur. 
T: 0224223029. 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12.0016.00 uur. 
T: Tel: 0227542286. 
Wijchen, Brede school Het 
Noorderlicht, Roerdompstraat 
76,10.0013.00 uur. 
T: 0246413608 of 0246413355. 

12 maart: 
Maassluis. Zalencentrum jo

ningshof, Uiverlaan 20,12.00

16.00 uur. T: 0105916747. 

Noordwijk Binnen. Dien

stencentrum De Wieken 
Wassen aarstestraat 5, vanaf 
13.30 uur. 

13 maart: 
Kloetinge. Amicitia, Schim

melpenninckstraat 14,19.30

21.30 uur. T: 0113228562. 
ecmcBzeelandnet.nl 

15 maart: 
Aalsmeer. Het Parochiehuis, 
Gerberastraat 6,09.30

15.00 uur. T: 0297343885. 
www.postzegelverenigin

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

16.00 uur. T: 0553558600. 
organisatieOeindeiaarsbeurs.ni, 
www.eindejaarsbeurs.nl 
Boskoop. "In de Stek", Put

telaan 148,13.0017.00 uur. 
T: 0182616946. 
jandezwijgerotelfort.nl 
Ede. Taborkerk 'Ons Huis', 
Prinsesselaan 8,10.0016.00 
uur.T: 0318  623649. 
www.deglobeede.nl 
Mijdrecht, De Meijert, 
Dr.).v.d.Haarlaan 6,09.30 
13.00 uur. T: 0297289322. 
www.verzamelaarsrondeve

nen.nl 
Rottum. Dorpshuis Rottum, 
Binnendijk 22,09.3015.30 
uur. T: 0513551497. 
pvheerenveenohotmail.com 
Schoonhoven. De Zilverstad 
Nieuwe Singel 39,13.0016.00 
uur. T: 0172216239. 
)zirkzee(5)ziggo.nl 
Veldhoven. Dorpshuls D'n 
Bond, Rapportstraat 29, 
10.0016.00 uur. 
T: 0402534142. 
fam.verhoevenOchello.nl 
Woudenberg. Cultureel Cen

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

16 maart: 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,9.0012.00 
uur. T: 0224298416. 
VeghelZuid. "De Golf

stroom" van Diemenstraat ia, 
9.3012.30 uur. 
T: 0413367786. 
verzamelbeursveghel® 
onsbrabantnet.nl 
www.verzamelbeursveghel.nl 

17 maart: 
Deventer. Wijkgebouw Van 
Vlotenlaan 85,19.0022.00 uur 
www.deventerpostzeaelver

eniging.nl 

18 maart: 
Appingedam. ASWAge

bouw. Burg. Klauckelaan 16, 
10.0016.00 uur. 
T: 0596624394. 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,13:3016:00 
uur. T: 0243584332. 
secretaris@noviopost.nl 

22 maart: 
Badhoevedorp. Dorpshuls, 
Snelliuslaan 35,10.0016.00 
uur. T: 0654741761. 
De Bilt. LACA, centrum 
"H.F.De Witte" Henri Dunant

plein 4,12.0017.00 uur. 
pwedaOllve.nl 
Dordrecht, Dubbeldam. De 
Gravin,Vijverlaan 1002,10.00

16.00 uur. 0786140706. 

VEILINGEN 

30 maart: 
Zwijndrecht. Poststukken, 
postgeschiedenis en postze

gels, 'Sheraton & Peel' 
René Hillesum Filatelie, Post

bus 7,3330 AA Zwijndrecht. 
T: 0786101520. 
hillesumta filatelist.com 
www.filatelist.com 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 
25i8AD'sGravenhage 
T: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t /m 
vrijdag 1017 UUT, zaterdag, 
zondag en feestdagen 1217 
uur. Gesloten op maandag, 
Koningsdag, 25 december en 
1 januari. Museumjaarkaart 
gratis. 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u  alleen op 
afspraak  origineel materiaal 
uit het depot postwaarden 
bestuderen en bezichtigen. 
Onderzoeksdagen 2014: 
(donderdag) 13 februari. Als 
u materiaal wilt bestuderen, 
neem dan contact op met 
Monique Erkelens (T: 070

3307567)

De museumbibliotheek is 
toegankelijk na telefonische 
afspraak: mevr. Spiekman (T: 
0703307570, 's morgens). 
Tentoonstelling XXS Dutch 
Design alsmede de 'Blauwe 
Mauritius': tot 29 juni. 

Ontwerp (Hubert Levigne) voor 
postzegels Nederland 1939 

Wlllibrord, 12 'A cent. (Museum 
voor Communicatie, Den Haag). 
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Spelregels De redactie maakt een keuze uit de binnengekomen post in uw brief kunt u slechts één 
(filatelistisch) onderwerp behandelen Afbeeldingen bij voorkeur als 300 dpi scan De redactie kan de 
brieven bekorten Plaatsing van een brief houdt met in dat de redactie het met de schrijver eens is Met 
de plaatsing van uw reactie kan enige tijd gemoetd zijn 

SOSAAA 

Met veel interesse heb ik het 
artikel van Wim Stronkhorst 
over de nieuwe Nederlandse 
SOSMA machines gelezen 
(Filatelie november 2013). 
De laatste zin uit zijn verhaal 
is: "De vaststelling van de 
hoogte van de naheffing 
wordt nog steeds gedaan 
door een persoon". 
En daar zit nu net de kneep! 
In tegenstelling tot beporting 
bij een binnenlandse brief, 
wordt een brief naar het bui

tenland gewoon doorgezon

den en krijgt de afzender een 
naheffing. 
Zo kreeg ik medio november 
in korte tijd drie naheffingen. 
Op de site van PostNL kun 
je alle informatie (vastge

steld gewicht, porto etc.) en 
(eventueel) betalen en ook de 
foto die van het poststuk is 

gemaakt bekijken. 
Omdat de bedragen nogal 
verschillend waren, heb ik 
eerst PostNL gevraagd wat 
de administratiekosten zijn. 
Ik kreeg de dag daarop per 
email al antwoord: "Het te be

talen bedrag bestaat uit het 
aan frankering ontbrekende 
bedrag, afgerond naar het 
eerstvolgende veelvoud van 
0,96 (Europa) of 1,00 (wereld) 
vermeerderd met 1,80 admi

nistratiekosten". Ikneemaan 
dat deze informatie klopt. 
In de praktijk betekent het 
dus minstens € 2,76; resp. 
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€ 2,80 aan totale naheffmgs

kosten. 
Lees en huiver (tussen haakjes 
mijn commentaar): 
Poststuk 1: Brief naar Duits

land. Volgens PostNL: Gewicht 
21 gram (i.p.v. 20 gram, ja, 
echt!, kan dus ook 20,7 gram 
zijn geweest). Betaalde port 
96c. Nodig € 1,20 (klopt al 
niet, moet zijn €1,92 want 
Duitsland ligt in Europa). Te 
betalen € 1,801! 
De naheffing zou dus echter 
€ 2,76 moeten zijn. 
Poststuk 2: Brief naar India. 
Volgens PostNL: Gewicht 25 
gram (i.p.v. 20 gram). Betaald 
78c (klopt niet, er zit duidelijk 
een zegel van 61c +39C. o p , is 
dus € 1,00). Te betalen 
€ 3 , 6 0 ! ! 
De naheffing zou echter 
moeten zijn: € 1,00 (te weinig 
port) t € 1,80 = €2 ,80 
Poststuk 3: Naar Oostenrijk. 

Volgens PostNL: Gewicht 27 
gram i.p.v. 20 gram) 
Betaalde port 96c; 96 cent te 
weinig. Te betalen: € 3,00 
De naheffing zou echter moe

ten zijn: 0,96 * 1,80 = € 2,76. 
U ziet het resultaat: drie 
brieven en geen van drieën 
klopt het. 
Machines kunnen nog zo 
innovatief zijn, als je er geen 
goed personeel achter zet, 
wordt het niks. Dit is tevens 
een waarschuwing voor de 
lezer om een naheffing goed 
te controleren! 

C.A.van Albada 

SOSMA (2) 

Uw artikel in het novem

bernummer van Filatelie 
over portcontrole trok mijn 
aandacht. 
In september kreeg ik ook 
een herinnering om port bij te 

betalen, € 1,80 was het tarief. 
Overigens was dat een herin

nering, een eerste kaart heb ik 
nooit gehad. 
Op de kaart stond een code 
waarmee ik de betreffende 
brief op mijn computer kon 
tonen. 
Het was een brief geadres

seerd aan mijn vrouw, gezien 
het tijdstip waarschijnlijk met 
een felicitatiekaart. 
Ik heb braaf het verschuldigde 
voldaan met postzegels en 
verwachtte alsnog de betref

fende brief te krijgen. Maar 
helaas, dat gebeurde dus niet. 
Na informatie bleek de brief 
zoek te zijn (?) Als genoeg

doening kreeg ik 3 ansicht

kaarten plus 3 zegels van 1. 
Eigenlijk had ik liever de brief 
gehad, volgens de afbeelding 
zat er kennelijk alleen een 
zegel van € 0,20 en € 0,10 op. 

R.Ligtermk 

mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl
http://hccnet.nl
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
http://www.postzegelverenigingaalsmeer.nl
http://www.eindejaarsbeurs.nl
http://www.deglobe-ede.nl
http://www.verzamelaarsrondevenen.nl
http://www.verzamelaarsrondevenen.nl
http://onsbrabantnet.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl
http://www.deventerpostzeaelvereniging.nl
http://www.deventerpostzeaelvereniging.nl
mailto:secretaris@noviopost.nl
http://filatelist.com
http://www.filatelist.com
http://www.muscom.nl
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Samenstelling. 
Walter M.A. de Rooij 
Postbus 1051,5140 CB Waalwijk 

IW^vjaton i puUli t part poalva «Hqlpton 

k 1911 Quwk • 

En^wnip** CMiidUapw* u iMsui ata tfMXM ini^ F « 
MuitMit(nlM«laTii*na<1f6vt«aMngbi*1*IMl n k A n 

Binnenzijde van het Albanese boekje 

Albanië 
Eeuwfeest eerste Alba
nese postzegel 
Albanië was er laat bij. Of 
niet eigenlijk, want zes 
maanden na de onafhan
kelijkheidsverklaring, op 
5 mei 1913, kwam de eerste 
eigen postzegel uit. Niet 
een postzegel zoals wij 
die nu kennen, maar een 
zwarte stempel zonder 
waarde-aanduiding. 
Merkwaardig was dat 
het toegestaan was het 
stempel uit te knippen en 
opnieuw te gebruiken! 
Op 5 mei van het afgelo
pen jaar -men vergeve mij 
de late melding- versche
nen er twee postzegels om 
dit eeuwfeest te vieren. 
Ze zijn per paar ook in een 
boel<je verkrijgbaar. De 
zegels kosten 120 en 150 
Lek, het boekje 370. Er zijn 
2250 boekjes vervaardigd, 
ongeveer evenveel als het 
stempel destijds in 1913. 

Australië 
2013, record? 
Ik spreek in deze rubriek 
al enkele jaren mijn 
verbazing uit over het 
grote aantal boekjes, dat 
Australië jaarlijks uitgeeft. 
Vorig jaar heeft men een 
absoluut record geves
tigd: 8i boekjes. Daarbij 
wel twee omvangrijke 
sets: Australisch/botófl// 
(20 boekjes) en rugby (14 
boekjes). Maar dan nog... 

Koninklijke doop 
Dit jaar gaat men beschei
den van start. Op 7 januari 
werd de 60 cent zegel ter 
gelegenheid van de doop 
van prins George in een 
boekje van tien stuks ge
presenteerd. Zo'n boekje is 
dan ook weer verkrijgbaar 
in een groter chequebook 
van twintig stuks, maar 
die tellen we maar even 
niet mee. 

Orchideeën 
Volgens plantkundigen 

vormen orchideeën de 
grootste familie bloeiende 
planten ter wereld. Het 
gaat daarbij om 30.000 
soorten. Daarvan komen 
en.300 voor in Australië. 
Ook niet niks natuurlijk. 
Op een serie postzegels, 
verschenen op 14 janu
ari, zien we vier inheemse 
soorten orchideeën. Deze 
zegels zijn ook in boekjes 
verkrijgbaar. Het ene 
bevat tien zegels van 60c, 
het andere twintig. Voor 
kapitaalkrachtigen zijn 
beide ook weer in cheque
books van twintig boekjes 
te koop. 

Romantiek 
De twee op 4 februari ver
schenen love-iegeh, elk 
van 60 cent, te gebruiken 
om per post liefde te be
tuigen of een verlangen te 
uiten, kunnen ook in boek
jes gekocht worden: een 
boekje van tien met harten 
en een van twintig met 
rozen. Voor hartstochtelijk 
of chronisch verliefden zijn 
ook weer chequebooks te 
koop. 

tale communicatie noopt 
Canada Post tot radicaal 
ingrijpen. Half december 
liet men weten dat op 31 
maart de tarieven omhoog 
vliegen. Het tarief voor 
losse zegels gaat dan van 
63c naar $i.ool Koop je 
permanente zegels in een 
boekje, dan kosten ze 
'slechts' 83c. Begin decem
ber werd de verkoop van 
permanente zegels met de 
P-aanduiding onmiddel-

De twee Australische love-zegeis 

Azoren 
Prestlgeboekje 2013 
In een oplage van 4500 
stuks kwam de Portugese 
post weer met een prestl
geboekje waarin zich alle 
in 2013 op de Azoren uit-

Inheemse Australische orchideeën 

Keukensterren 
Australië heeft een aardige 
traditie op het gebied van 
de kookkunst. Kookpro-
gramma's op Nederlandse 
tv-zenders getuigen er 
regelmatig van. Het is dus 
niet vreemd dat de be
denkers van de jaarlijkse 
uitgifte met afbeeldingen 
van legendarische perso
nen dit keer in de keuken 
terecht kwamen. De serie 
van vijf 60-centzegels ver
scheen op 17 januari. Op 
het moment van schrijven 
van deze bijdrage zijn er 
nog geen details bekend. 
Het is een geheim dat altijd 
tot op de dag van uitgifte 
bewaard blijft. 
Wel is duidelijk dat alle 
vijf de zegels ook in 
boekjes van elk tien stuks 
verkrijgbaar zijn (en ook in 
chequebooks^), en dat er 
tevens een prestigeboekje 
van $ 14.95 vervaardigd is. 
Meer details in een volgen
de aflevering. 

gegeven zegels bevinden. 
Dat zijn er overigens niet 
al te veel: zes bijenteelt-
zegels (waarvan twee op 
een afzonderlijk velletje) 
en drie Europazegels. Van 
deze laatste (met motoren 
van de post) is er boven
dien een velletje met proe
ven van de afzonderlijke 
kleuren. Frankeerwaarde 
van de zegels is € 9.26. Dat 
is tevens de verkoopprijs 
van het boekje, inclusief 
proeven en pagina's met 
achtergrondinformatie in 
Portugees en Engels. 

lijk stopgezet. Omdat er 
natuurlijk nog aardig wat 
nodig is tot eind maart, 
komen ze terug met de 
waarde 63c. 

Ook iets raars. Veel abon 
nees hebben vergeefs 
gewacht op uitlevering 
van de op to september 
verschenen superman 
boekjes. Ze worden 
gewoon niet uitgeleverd 
Navraag leerde dat het 
met het copyright te 
maken had. Men had gee 
licentie voor verkoop bui 
ten Canada en de USA. 
Ongelooflijk. Zit je als 
Canada-verzamelaar 
mooi te kijken. Het zijn 
permanente zegels, dus 
inmiddels ook uit de ver
koop genomen. Hoe jaag 
je verzamelaars weg! 

Denemarken 
Nieuwe permanente 
zegels 
De Deense post gebruikt« 
de jaarwisseling om de 
posttarieven te verhogen 
Er moesten dus ook nieuv 
permanente zegels met d 
afbeelding van koningin 
Margrethe II komen: 6.50 
kronen voor B-brieven bii 
nenland tot 50 gram, 9.0 
kronen voor A-brieven to 
50 gram en 18.00 kronen 
voor brieven tot 100 gran 
Het zijn alle drie zelfkle
vende zegels, sinds 2 jam 
ari verkrijgbaar in rollen 
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Als harmonica te vouwen Deens boekje 

Een andere maatregel hakt 
er ook in: op het platte
land wordt bij individuele 
adressen geen post meer 
bezorgd. Alleen in post
bussen. Waarbij wel op
gemerkt moet worden dat 
je in Canada veel groepjes 
postbussen tegenkomt. 

Superman alken voor 
Canada 

Boekje met alle Azorenzegi 
uit 2013 

Canada 
Tarlefexplosle 
De toenemende digi- Superman 

van 100 stuks en boekjes 
van tien. Nou ja, boekjes, 
het zijn velletjes met door 
lopende perforatie tussen 
alle zegels. Daardoor zijn 
ze als boekjes te vouwen. 

Noordse keuken 
Äbleflaesk is een oud 
Deens gerecht, dat bacon 
uien, appels en suiker 
bevat. Twee van de ingre
diënten staan op de twee 
op 2 januari verschenen 
postzegels: 6.50 kronen 
met een varken terwijl op 
de 14.00 kronen de appel 
de boventoon voeren. 
Beide zegels zijn in paren 
in één boekje verkrijgbaa 

Lentebloemen 
Hoewel de winter op 
dat moment nog amper 
begonnen is, verschijnt 
er op dezelfde datum een 
boekje met lentebloe
men. Afgebeeld zijn de 
hemelsblauwe hyacint en 
de paarse kievitsbloem. D 
zegels kosten 9.00 kroner 
en bevinden zich als paar 
tjes in het boekje. 



Paarse kievitsbloem 

Red Barnet 
De Deense hulporganisatie 
Red Barnet richt zich als 
onafhankelijke instelling 
op hulp aan kinderen in 
probleemgebieden. Van
wege de gewijzigde tarie
ven moest er een nieuwe 
versie komen. Eveneens 
op 2 januari: 9.00 +1.00 
kronen. 

Duitsland 
Kerst en winter 
De slechte nieuwsvoorzie
ning van de Duitse post 
speelt me soms parten. Het 
is de reden dat ik nu pas 
kan melden dat de Duitse 
Bondsrepubliek op 2 
november twee boekjes uit 
heeft gegeven: tienmaal 
58c ♦ 25c (kerst, ster van 
Bethlehem) en tienmaal 
58c (wintersfeer, kerst
boom in winterlandschap). 

Frankrijk 
Dynamiek 
De wereld was en is één 
en al dynamiek. In een 
op 6 januari verschenen 
postzegelboekje worden 
daarvan twaalf voor
beelden getoond, zoals 
een solariumschelp, Iznik 
aardewerk, een rode roos, 
een fossiele ammoniet, een 
vlieger, de cycloon Ingrid 
en een vuurtoren. 
De twaalf zegels zijn be
doeld voor binnenlandse 
brieven (66c), waardoor 
het boekje een verkoop
prijs van € 7.92 heeft. 

Kaftvariant 
Het in Frankrijk meest ver
kochte boekje met twaalf 
rode Mariannes (elk 66c) 
maakt sinds 13 januari met 
zijn kafttekst reclame voor 
de 'Week van de Franse 
taal en de francofonie'. 
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Jllilil 
Kaftje van het Franse dierenriemboekie 

Groenland 
Europa 
Het is in Groenland de 
gewoonte de Europaze
gels uit te geven in vellen, 
minivelletjes en boekjes. 
Het thema van dit jaar is 
nationale muziekinstru
menten. Op de twee op 20 
januari verschenen zegels 
staan een drum (11.50 
kr) en een viool met een 
accordeon (13.00 kr). Het 
boekje bevat zes van beide 
zegels, zodat de prijs ervan 
op 147 kronen komt. 

Israël 
In het Land Israël (dus niet 
de staat) vloog in 1913 dus 
tien jaar na de gebroeders 
Wright voor het eerst een 
vliegtuig. Met een drie 
waarden tellende serie 
markeerde het huidige 
Israël op 3 december dit 
eeuwfeest. Afgebeeld zijn 
het eerste vliegtuig, een 
Blériot XI, een Fouga Magis
ter straaljager uit i960 en 
de Heron I, een onbemand 
vliegtuig uit 1994. 

100 jaar luchtvaart m Israel 

Behalve in vellen zijn de 
zegels ook in een boekje 
verkrijgbaar. Het bevat 
tweemaal de drie zegels 
vanelks.ios. 

Kersteiland 
Jaar van het Paard 
In de twaalfjarige cyclus 

Kaftje van een dynamisch boekje 

Sprookjesachtige astro
logie 
Op 31 januari kwam de 
Franse post met een twaalf 
zegels tellend boekje met de 
tekens van de dierenriem. 
Niet op de klassieke manier, 
maar in de vorm van 
sprookjesachtige wezentjes. 
De zegels zijn bestemd voor 
'groene' post (= 61c). 

van de Chinese maanka
lender is het paard weer 
aan de beurt. Dat wordt 
door de Australische post 
(de zegels hebben ook de 
landsnaam 'Australia' en 
zijn daar ook geldig) op 7 
januari met een aantal uit
giften gevierd, waaronder 
een prestigeboekje. Prijs 
van het boekje is $ 12.95. 

Jaar van het Paard 

Korea Noord 
Schepen 
Een strip van vier zegels 
(30,50,90 en 110 won) 
vormt de inhoud van een 
op 15 oktober uitgekomen 
boekje met afbeeldin
gen van schepen. Totale 
waarde 280 won, maar de 
verkoopprijs ligt gewoon
lijk 14 won hoger. Dat 
geldt ook voor de hieron
der genoemde boekjes. 
Van elk boekje verschijnt 
ook steeds een ongeper
foreerde versie. De prijs 
ervan is ongeveer het dub
bele van het normale. 

Koreaans passagiersschip 

Klederdrachten 
Ze zien er idyllisch uit op 
de vier zegels van 10,30, 
50 en 70 won, de kleurige 
klederdrachten zoals die 
in NoordKorea gedra
gen zouden worden. Een 
boekje met de vier zegels 
kwam uit op 28 oktober. 

Fossielen 
Op 10 november volgde 
een boekje met zegels 
waarop in NoordKorea 
aangetroffen fossielen 
staan afgebeeld. Het gaat 
om drie zegels (30,70 en 
110 won) en een vignet. 

Fossielen 

Madeira 
Prestigeboekje 2013 
Madeira kent al jaren een 
boekje met alle uitgiften 
van het voorbije jaar. Het 
verscheen ook nu weer in 
november. De inhoud is 
geheel gelijk aan die van 
het boekje van de Azoren: 
zes apicultuurzegels (bij
enteelt) en drie Europaze

gels. Op deze laatste zien 
we de postquad, de vier
wielige motorfiets, die in 
dit ruige landschap prima 
functioneert. Ook bevat 
het boekje kleurproeven 
van de Europazegels. Ze
gelwaarde en verkoopprijs 
is € 9.26. Oplage is 4500 
boekjes. 

Bijenkorven op de achterzijde van 
het boekje van Madeira 

Portugal 
'Accordeonboekjes' 
Naar nu blijkt zijn de drie 
op 22 juli uitgegeven 
permanente zegels 'Tra
ditionele Feesten' ook in 
boekjes verkrijgbaar. Geen 
gewone boekjes, maar 
boekjes bestaande uit vijf 
velletjes die als een accor
deon in elkaar gevouwen 
zijn. Elk velletje bevat tien 
zelfklevende, zodat het 
complete boekje vijftig 
zegels telt. Dat maakt ze 
ook behoorlijk prijzig! 
Het betreft boekjes met 
vijftig Nzegels (€ 0.36), 
A (€0.50) en E (€0.70). 
Afgebeeld zijn respectie
velijk het feest ter ere van 
de heilige Mattheus, Onze 
Lieve Vrouw van Agonia en 
Sint Stephanus. 

staan afgebeeld. Oude 
(onder meer van Cór
dóba), maar ook recentere 
(Gaudi, Barcelona). H 

Mooi Spanje 

Zweden 
Weldadigheidszegels 
De toeslag dit jaar is voor 
de Zweedse stichting die 
zich inzet voor de kwets
bare jeugd. De zegels met 
de aanduiding 'brev' (= 
7.00 kronen) versche
nen op 16 januari en zijn 
verkrijgbaar in boekjes 
van tien stuks. Van elk 
verkocht boekje gaat 10 
kronen naar de stichting. 

De vijf zegels uit het sportboekje 

Klassieke race 
Een Zweedse klassieker 
bestaat uit een viertal 
wedstrijden, verspreid 
over een periode van 
maanden: wielrennen 
(Vätternrunden), zwem
men (Vansbrosimningen), 
hardlopen (Lidingöloppet) 
en cross country skiën 
(Vasaloppet). Rondom 
deze populaire wedstrij
den hangt de sfeer van 
een festival. 

De dure boekjes van Portugal 

Spanje 
Monumentale bogen en 
poorten 
Opnieuw opende Spanje 
het postale jaar met de uit
gifte van een boekje met 
acht Azegels (voor stan
daardbrieven binnenland, 
37c) waarop monumentale 
bogen en stadspoorten 

Op 16 januari verscheen een 
boekje met vijf maal twee 
zegels met afbeeldingen 
van de race. De zegels zijn 
voor binnenlandse brieven 
en kosten 6 kronen. 
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In deze rubriek worden 
zegels vermeld van landen 
die  voor zover dat valt na 
te gaan  zijn aangesloten bi| 
de Wereldpostunie (UPU). In 
enkele gevallen worden ook 
nietUPUlandcn vermeld, 
bijvoorbeeld als hun uitgiften 
als normale emissies in 
de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (zoals Michel 
en Yvert) worden vermeld. 

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

EUROPA 

ANDORRA (SPAANS) 
i3i ' i4. Veertiende Interna
tionale Congres Wegbeheer 
in de Winter. 
€0.38. Ijskristallen. 

Principal d\ 
CORREUS ESPAI 

0J8€ 

ndorrd 
2 0 H 

XIV CONGRES 

ARMENIË 
6ii'i3. Armenië wereld
kampioen teamschaken. 
200, 280; 200,280 d. (in 
paar samenhangend). 
Resp. tweemaal wereldbol 
met schaakstuk en trofee; 
schaakstukken op bord, 
schaakbord met stukken. 
8ii'i3. Gandzasarklooster, 
Blok 560 d. Klooster met 
St. johanneskathedraal in 
district Mardakert. 

iti i ' i3. Gyumri, culturele 
hoofdstad. 
560 d. (met twee labels en 
doorlopend beeld). Gezicht 
op stad met kerken. 
i5ii'i3. Presidentiële on
derscheiding. 
180,220 d. (samenhangend). 
Medailles resp. met adelaar, 
met adelaars en wapen
schild. 

i9ii'i3. Historische hoofd
steden. 
160,170 d. Plattegronden van 
resp. Armavir met sierraden, 
Yeryandashat met archeolo
gische opgraving. 
2111*13.100e geboortedag 
Benjamin Markarian (1913
1985). 
170 d. Portret astroloog met 
sterrenstelsel. 
25ii'i3. Armenië voorzitter 
Raad van Europa. 
380 d. Vlaggenmasten. 
25ii'i3. Paddenstoelen. 
230,330 d. (ook samenhan
gend). Resp. Macropiota 
rhacodes, Boletus edulis. 
25ii't3. Schilderijen. 
230,330 d. Resp. 'Familie' 
van Ara Bekarian (19131986), 
'Portret van mijn moeder' 
van Stepan Agnajanian 
(18631940). 
5i2'i3.225e geboortedag 
George G. Byron (17881824). 
350 d. Portret Britse schrijver, 
zeilschepen, handschrift. 

AZERBEIDZiAN 
i5ii'i3. Nationaal Park 
Hirkan, zoogdieren en 
vogels. 
Velletje met 0.20,0.30, 0.50, 
0.60 m. (ook ongetand); 
velletje met 0.20, 0.30,0.50, 
0.60 m. (ook ongetand). 
Resp. Cervus nippon, Capre
olus. Lynx lynx, Martes foina; 
Dendrocopos major, Ciconia 
nigra, Pelecanus crispus, 
Marmaronetta angustirostris. 

i2i2'i3.95e geboortedag 
Mehdi Huseynzade (1918
1944). Gezamenlijke uitgifte 
met Slovenië. 
0.60 m. Portret vrijheids
strijder, 

BOSNIËHERZEGOVINA 
25ii'i3. Eerste Automobiel
club in BosniëHerzegovina 
100 jaar. 
1.50 KM. Klassieke auto, 
landkaart, beeldmerk. 

BOSNIEHERZEGOVINA 
(Kroatische PostMostar) 
ii2'i3. Kerst en Nieuwjaar. 
0.90,0.90 KM (samenhan
gend). Maria en jozef met 
ezel, man en vrouw. 
20i2'i3. Internationale Dag 
van de Menselijke Huma
niteit. 
2.90 KM. Portret geestelijke 
Miaden Hrkac. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
i49'i3. Rode Kruis. 
0.10 KM. Boom. (Verplicht 
toeslagzegels 1421 sept.), 
291113. Teslaturbine 100 
jaar. 
0.90 KM. Portret uitvinder 
Nikola Tesla (18561943) en 
tekening van machine. 

BULGARIJE 
22ii'i3. Metro in Sofia. 
Velletje met 0.65,1., 1.50 L. 
(doorlopend beeld met 
tussenveld). Metrotreinen, 
beeldmerk. Metronetwerk op 
tussenveld. 
22ii'i3. Kerst. 
0.65 L. Poppetjes. 

CYPRUS 
i3ii'i3. Kinderzegels. 
Vijfmaal € 0.34, tweemaal 
€ 1.70. Verschillende afbeel
dingen uit verhaal 'Spanos 
en de 40 draken'. 
i3ii'i3. Kerst. 
€ 0.22,0.34, 0.85. Kinder
tekeningen resp. kerstman 
en boom, sneeuwpop met 
huizen en bomen, kerstboom 
met pakjes. 

CYPRUS (TURKS) 
20ii'i3. Herdenkingen. 
0.60, 0.70, 0.80 NTL. Resp. 
gewapend conflict met 
Grieks Cyprioten 50 jaar 
geleden, stichting Turkse Re
publiek Noord Cyprus 30 jaar 
geleden, stichting Republiek 
Turkije 90 jaar geleden. 

DUITSLAND 
5i2'i3. Aanvullingswaarde 
i.v.m. verhoogde porti per 
i i ' i4. 
€0.02. Cijfer 2. 
2 i  ' i ^ . jonge dieren. 
€ 0.60, 0.60. Vosjes (Vulpes 
vulpes), egeltjes Erinaceus 
europaeus. 

2 i  ' i4. Burchten en sloten. 
€ 0.75. Slot Stolzenfels am 
Rhein. 
2i'i4. Klooster Lorsch 1250 
jaar. 
€ 0.60. Klooster, deel van 
schilderij van August Lucas 
(18031863). 

2i'i4. Werelderfgoed 
Unesco*. 
€ 1.45. Beukenbos. 
2i'i4. Herintroductie Euro
pese zalm. 
€0.45. Salmosalar. 

ESTLAND 
9i2'i3. Olympisch Comité 
50 jaar. 
€0.45. Beeldmerk. 

2oiz'i3. Serie 'Staats
hoofden', jaan Tönisson 
(18681941). 
€ 0.45. Portret oudpremier. 

FRANKRIJK 
6i'i4. Dynamiek, spiraal
vormen. 
Twaalfmaal Lettre Prioritaire 
2og. (in boekje). Slak (Archi
tectonica perspectiva), kera
miek bord uit Iznik (Turkije), 
spirograaf, rode roos (Rosa 
sp.), fossiel van ammoniet, 
viaduct bij Nanpu (China), 
vlieger, tropische cycloon 
Ingrid (Australië), awars
doorsnee van dennenstam, 
vlechtwerk, vuurtoren van 
Coubre (Frankrijk), school 
barracuda's. 
8i'i4. Hart, Baccaratkristal. 
€ 0.61,1.02. Resp. kroonluch
ter, glas. 
i3i'i4. Anne van Bretagne 
(14771514). 
€ 0.66. Portret hertogin en 
kasteel. 

32'i4. Chinees Nieuwjaar 
jaar van het Paard. 
€ 0.66. Rennend paard. 
32'i4. Sterrenbeelden. 
Twaalfmaal Lettre Verte 
2og (in boekje). Ram, Stier, 
Tweelingen, Kreeft, Leeuw, 
Maagd, Weegschaal, Schor 
pioen, Boogschutter, Steen 
ook, Waterman, Vissen. 
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GRIEKENLAND 
2i2'i3. Unie met Kreta 10c 
jaar geleden. 
€ 0.72,1.. Resp. haven van 
Chania met vuurtoren, histc 
rische landkaart uit 1676. 

1,00« \l^. t 
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GROOTBRIHANNIE 
7i'i4. Televisiefiguren. 
Twaalfmaal ist. Andy Pandy 
locomotief Ivor the Engine, 
Gougal the Magie Rounda
bout, Windy Miller uit 
CamberwicK Green, Mr. Ben' 
Great Uncle Bulgaria uit The 
Wombles, Bagpuss, Paddinc 
ton Bear, Postman Pat, Bob" 
the Builder, Peppa Pig, Shau 
the Sheep. 

4i'i4. Werkpaarden. 
ist, ist, 88, 88 p., il.28,1.28. 
Resp. paard rijdend voor de 
Gehandicapten Vereniging, 
paarden voor koninklijke ce 
remoniële aangelegenhede 
sleperspaard, koetspaarder 
uit de koninklijke stallen, 
politiepaarden, werkpaarde 
in het bos. 



ITALIË 
30ii'i3. Serie 'Artistiek en 
Cultureel Erfgoed'. 
Vijfmaal € 0.70. Mole Anto
nelliana in Turijn, stadsmuur 
van Lucca, archeologische 
opgravingen bij Alba Fucens, 
Santa Sofiakerk in Bene
vento, kathedraal in Nardö. 
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5i2'i3. Nieuwjaar. 
3.10 kn. Kindertekening 
met kinderen, kerstboom, 
vuurwerk. 

LUXEMBURG 
26ii'i3. Paddestoelen. 
Vijfmaal Lsog. Amanita mus
caria, Lycoperdon perlatum, 
Aleuria aurantia, Boletus 
badius, Polyporus versicolor. 

4i2'i3. Serie 'Gemaakt in 
Italië'. 
€ 0.70. Beeldmerk pers
agentschap Adnkronos. 
5i2'i3. Alpenvogels. 
Vijfmaal € 0.70 (samenhan
gend). Lagopus muta, Tetrao 
urogallus, Picus canus, 
Aegolius funereus, Gypaetus 
barbatus. 

KOSOVO 
i58'i3. Beroemde Koso
vaarse vrouwen. 
€ 0.50,0.70,1.. Resp. actrice 
Katarina losipi (r923i969), 
vrijheidsstrijdster Xhevë 
Liadrovici (19551998), actrice 
Hyrije Hana {192^2001^). 
99'i3. Dag van de Opstand 
100 jaar gefeden. 
€1.. Barjam Curri (19621925), 
politicus en activist van 
Albanese Nationalistische 
beweging. 

KROATIË 
i49'i3. Rode Kruis. 
1.55 kn. Tekst, groen blad met 
bloem, rood kruis. (Verplicht 
toeslagzegel 1421 sept.). 
2i2'i3. Kunst. 
1.20,3.10,5.80 kn. Resp. 
'Zwarte vlag' van Ljubo 
Babic (18901974), 'Sappho' 
van Cikos Sesija (18641931), 
'Pafama' van Josip Seissel 
(19041987). 

26ii'i3.100e geboortedag 
Pierre Werner (19132002) 
€ 0.60. Portret politicus. 
26ii'i3. Kerst. 
€ 0.60+0.05, 0.85*0.10. 
Kerstballen. 
26ii'i3. Beroepen van 
vroeger, IV. 
€ 0.60*0.05,0.85*0.10, 
1.10*0.10,1.20*0.25. Resp. 
molenaar, distillateur, 
schoenmaker, wielenmaker. 

MACEDONIË 
i49'i3. Rode Kruis. 
8. den. Long en mensen. 
(Verplicht toeslagzegel 1421 
Sept.). 
iii2'i3. Kerst. 
40 den. Kerk met jozef, Maria 
en Jezus. 

MOLDAVIË 
22it'i3. Tradities. 
1.75 L. Kerstzanggroep. 

r^CifSKttóji/Jt critii'btubpleiucii 1 jcj 

2oi2'i3. Persoonlijke 
zegels. 
Tweemaal 1.75 L. (met label 
voor persoonlijke invul
ling); tweemaal 1.75 L. Resp. 
borduurwerk met bloemen, 
vaas met vergeetme
nietjes; tweemaal beeldmerk 
postdienst in verschillende 
kaders. 

MONACO 
6i'i4.38e Internationale 
Circusfestival. 
€ 0.83. Affiche met tijger
kop, olifanten, circustent, 
artiesten. 

3 ^ ■ror/i//)^ 

i6i'i4. Film van Grace Kelly. 
€ 1.36, 2.40. Resp. 'The Coun
try Girl' met Kelly en Bing 
Crosby en William Holden, 
'Dial M for Murder'met Kelly 
en telefoon. 

3oi'i4. Internationale kat
tententoonstelling. 
€ 0.61. Britse korthaarkat. 
30i'i4. Olympische Winter
spelen inSotsji. 
€ 1.78. Bobsleeër, skiester. 

MONTENEGRO 
i2ii'i3. Historisch erfgoed. 
€ 0.30,0.40. Resp. portret 
prinses en koningin van Italië 
Helena van Montenegro 
(18731952), historische stad 
Stari Barmet landkaart. 

nstönjskoiiäsljede 

i5i2'i3. Dag van de Post
zegel. 
€0.30. Zegels in bloem
motief. 

OEKRAÏNE 
22ii'i3. Landleven in de 
winter. 
Velletje met driemaal 2. Hr. 
Eekhoorn, vogels, pauw. 

27ii'i3.150e geboortedag 
Olha Kobylianska (18631942). 
2. Hr. Schrijfster en femi
niste. 
6i2'i3. Kerst. 
2. Hr. Engel, vrouw met slee, 
man met schaap. 
6i2'i3.100e geboortedag 
Mykola Amosov (19132002). 
2. Hr. Portret hartchirurg. 
i2i2'i3. Sierraad. 
Velletje met 4., 4., 5.60, 
5.60 Hr. Doorlopend beeld 
van halssleraaa (4e eeuw v. 
Chr.). 

i8i2'i3. Havens. Gezamen
lijke uitgifte met Marokko. 
2., 3.30 Hr. (samenhan
gend). Resp. Odessa met 
cruiseschip, Tanger met 
havenkranen. 
2112'13. Kerken. Gezamen
lijke uitgifte met Roemenië. 
2., 3.30 Hr. (samenhangend 
met tussenveld). Resp. Kerk 
van de Verlosser in Berestovo 
(Oekraïne), klooster van 
Sucevita (Roemenië), 
25i2'i3. Dierenriem. 
Twee velletjes met elk 
zesmaal 3.50 Hr. Resp. rat, 
os, tijger, haas, draak, slang; 
paard, schaap, aap, haan, 
nond, varken. 

POLEN 
23ii'i3.80e geboortedag 
Krzystof Penderecki (1933). 
3.80Zl. Componisten 
dirigent. 
29ii'i3. Spinnen. 
1.60,2.35.3.80,455 Zl. Resp. 
Argiope bruennichi, Atypus 
muralis, Eresus kollari, Pni
laeus chrysops. 

ROEMENIE 
29ii'i3. Geïntegreerde 
inlichtingendiensten. 
8.10 L. Beeldmerk met gesti
leerde uil, schaakstukken. 

i2i2'i3. Rozen op schilde
rijen. 
1., 3,60,4.50,14.50 L. 
Schilderijen van resp. Nicolae 
Grigorescu (18381907), 
Theodor Aman (18311891), 
Stephan Lichian (18681916), 
Ion Andreescu (18501882). 
Ook velletje met de zegels. 
20i2'i3. Cultureel erjfgoed, 
keramiek uit Corund. 
3.30,3.60,5., 8.10 L. Resp. 
kan, bord, vaas, fruitschaal. 

2ii2'i3. Kerken. Gezamen
lijke uitgifte met Oekraïne. 
1., 9.10 L. Resp. Kerk van 
de Verlosser in Berestovo 
(Oekraïne), klooster van 
Sucevita (Roemenië). 

RUSLAND 
29ii'i3. Olympische 
Winterspelen inSotsji, 
mascottes. 
Viermaal 20. r. Kat, beer, 
konijn, poppetjes. 

30ii'i3. Olympische Win
terspelen in Sotsji, sportac
commodaties. 
Velletje met zesmaal 20. r. 
Olympisch stadion, Bolshoi
ijsstadion, Shaybaarena, 
schaatscentrum, RusSki 
Gorkispringschans, Laura 
Cross country en biatlon 
centrum. 

uj^^m. 
3i2'i3. Beroemde advo
caten. 
15., 15. r. Portretten van: 
Fedor Plevako (18421909), 
Alexander Radishev (1749
1802). 
5i2'i3. Klassieke auto's. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Monaco. 
15., 15. r. ZIL111V, Sunbeam 
Alpine. 

i2i2'i3. Grondwet Rus
sische federatie 10 jaar. 
Blok 50.r. Titelpagina. 
i2i2'i3. 20 jaar Russische 
Federatie. 
20., 20. r. (ruitvormig). 
Resp. vlag met landkaart en 
staatswapen, landkaarten 
staatswapen.. 

/ ' 20J, 

i4i2'i3. Sportlegendes, II. 
Velletje met vijfmaal 15. r. 
Langlaufster Klavdija Bojars
kich (19392009), ijshockeyer 
Vsevolod Bobrov (19221974), 
schaatsster Tatjana Averina 
(19502001), oprichter Inter
nationaal Olympisch Comité 
Pierre de Coubertin (1863
1937), neuroloog en oprichter 
Paralympics Ludwig Guttman 
(18991980). 

SLOWAKIJE 
29ii'i3. Kunst. 
€1.20,1.25. Schilderijen 
resp. 'Na het melken' van 
Martin Martincek (19132001), 
'Portret van graaf Jana jozefa 
Hadika de Futog' van Jan 
jakub Stunder (17591811). 

S L O V E N S K O : 
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6rz'i3. Dag van de Post
zegel, 
€ 0.65 (met tab) . Schilderij 
van schilder en postzegel
ontwerper Igor Rumansky 
(19462006). 
2i' i4. Cultureel erfgoed. 
€ 0.65. Synagoge in Levice. 

SPANJE 
2i' i4. Monumentale poor
ten en bogen. 
Achtmaal A in boekje). Arco 
de la Malena (Tarancón), Pu
erta de la Finca Miralles (Bar
celona), Puerta de San Ginés 
(Miranda del Castanar), Arco 
de Villalar (Baeza), Arco de 
la Estrella (Caceres), Arco de 
San Benito (Sahagiin), Puerta 
del Puente (Córdoba), Puerta 
de San Lorenzo (Laredo). 
2i ' i4. Toerisme. 
€ 0.76. Rode roos, sinaasap
pel, waaier, boog boven 
Kerkingang. 

aÊkéÊÊk 
3i ' i4. Koninklijke Spaanse 
Academie 300 jaar. 
€ 0.38. Letters, boeken. 
3i ' i4. Aankomst Juan Ponce 
de Leon (14601521) op kust 
van Florida 500 jaar geleden. 
€ 0.92. Portret veroveraar, 
zeilschip. 
3i ' i4. Europees Centrum 
voor Kernonderzoek. 
€ 0.92. Vlaggen, tunnel van 
deeltjesversneller, man op 
fiets, beeldmerk CERN*. 
20 i  ' i4 . Bekende personen. 
€ 0.92,0,92. Portret fran
ciscaner missionaris Fray 
lunipero Serra (17131784) en 
landkaart, standbeeld van 
veroveraar en kroniekschrij
ver Piedro Cieza de Léon 
(15201554) met gebouw en 
toren in Badajoz. 

MIVFtUUO DCt 
NACTJHIMODE 

28t' i4. Honderdjarige 
jubilea. 
€ 0.54. Organisatie Sociale 
Huisvesting in Sevilla met 
huizen en beeldmerk, voet
balvereniging Real Racing 
Club Santander met spelers 
en bal en beeldmerk. 

r«ii] 
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TURKIJE 
2013. Dienstzegels. 
0.10, 0.25,1., 1.10, 8.NTL. 
Verschillende portretten 
van Mustafa Kemal Atatürk 
(18811938). 
59'i3. Transport en com
municatie. 
1.10,1.10, 2.20, 2.20 NTL. 
Resp. satelliet en landkaart, 
vliegtuig, brug in Istanbul, 
trein met tunnel en land
kaart. 
i2i2'i3. Universiteit voor 
Tandartsen 50 jaar. 
1.10 NTL. Beeldmerk met 
slangen. 

ZWEDEN 
io i  ' t4 . World Childhood 
Foundation. 
Tweemaal Brev. Verschillende 
kettingen. 

BUITEN EUROPA 

AITUTAKI 
269'i3. Internationale Ver
zamelaarsbeurs in Beijing. 
Velletje met $ 3., 3.. Resp. 
schilderij 'Landschap bij La 
Dominique' van Paul Gauguin 
(18481903), expositiecen
trum. Chinese muur op rand. 
8ii'i3. 50e sterfdag John. F. 
Kennedy (19171963). 
$ 2,50, 2.90. Portretten oud
president Verenigde Staten. 

^ ÜLttumiutkHjixthtl'hmfßrtlti 
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i8 i i  ' i3 . Kerst. 
$ 1., 1.30; velletje met $ 2., 
2.40, 2.60. Schilderijen van 
resp. William Brassey(i846
1917), Bernardino Luini (1481
1532); Gentile da Fabriano 
(ca.137003.1427), Marten 
de Vos (ca.15321603), Pietro 
Perugini (ca.14501523), 

ANTIGUA EN BARBUDA 
28)0' i3. Beziensv/aardig
heden in China. 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
velletje met tweemal $ 4.75. 
Resp. rotstekening in Dazu, 
terracotta strijders, 17bogen 
brug, Zomerpaleis; Verboden 
Stadf, Patalapaleis. 

2 8  I O  ' T 3 . Mythologie. 
Velletje met driemaal $ 3.75; 
blok $ 9.. Resp. driekoppige 
Rakshasa met zwaard, Indra 
op olifant, Vayu op gazelle; 
Garuaa. 

28io ' i3 . Honden. 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
blok $ 9. Resp. chowchow, Ja
panse spaniel, poedel, franse 
bulldog; King Charles spaniel. 
281013. Geboorte Britse 
koninklijke baby. Vijfmaal 
teddybeer en hertog en 
hertogin van Cambridge met 
prins George van Cambridge. 

ARGENTINIË 
i2 io ' i3 . Afrikaanse Unie 
50 jaar. 
% 4. Landkaart gevuld met 
flora, fauna en mensen. 
9ii'i3. Onafhankelijkheids
oorlog, Slag bij San Lorenzo. 
$ 4., 4.. Portret van sergeant 
Juan Baptista Cabral met Ca
bral op paard, ruiters en vlag. 
9ii'i3. Upaep*, strijd tegen 
discriminatie. 
5 4., 13. (samenhangend, 
doorlopend beeld). Symboli
sche mensfiguren. 

30ii'i3. Kerst. 
$4, Heilige Familie. 
23ii'i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Brasiliana20i3. 
Velletje met % 4., 13.. Resp. 
trompetbloem (Dolichandra 
ungiuscati), bruine brulaap 
(Alouatta guariba). 

ARUBA 
i6i2'i3. Dieren van het 
oerwoud. 
Achtmaal 175 c. (samenhan
gend). Roodoogmakikikker 
(Agalychnis callidryas), jaguar 
(Pantftera onca), geelvleugel
ara (Ara macao), piilgifkikker 
(Ranitomeya benedicta), 
grijsgroen doodshoofdaapje 
(Saimiri sciureus), zwarte 
panter (Panthera onca), 
zwavelborsttoekan (Ramphas
tos sulfuratus), keizertamarin 
(Saguinus imperator). 

BOLIVIA 
25 io ' i3 .700e geboor

tedag Giovanni Boccaccio 
(13131375) 
9.50 Bs. Italiaanse dichter, 
landkaart. 

3i2'i3. Kerst. 
0.50,9.50 Bs. Lachende kin
deren resp. meisje, jongen. 
3t2'i3. Upaep*, strijd tegen 
discriminatie. 
0.50,15. Bs. Resp. oude 
vrouw met man en jongen, 
rode en groene appelen. 

BRAZILIË 
3i2'i3. Kerst. 
1° Porte Carta Näo Comercial, 
1° Porte Carta Comercial; 
velletje met tweemaal R$ 4.15 
(hartvormig). Kinderen met 
cadeautjes en konijn, kind 
met kerstmuts en strik; men
sen en sterren. 

i2i2'(3. Diplomatieke 
betrekkingen met Kenia. 
R$ 2.90, 2.90 (samenhan
gend). Ipuwaterval, zebra's 
(Equus grevyi). Op beide 
zegels landkaart en vlag. 
i9i2'i3. Buritipalm. 
Velletje met tweemaal 
R$ 2.45. Doorlopend beeld 
met palmbomen (Mauritia 
flexuosa). 

,,. huriti 
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CAYMANEILANDEN 
3iio' i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
20,25, 80 c , $ 2.. Verschil
lende afbeeldingen hertog 
en hertogin van Cambridge 
met prins George. 
5ii'i3. Kerst. 
25,75, 80 c , $ 1.. Kerstman, 
zak met cadeautjes, verlicht 
gebouw met resp. oude 
gouvernementshuis, oud 
landhuis, zendingshuis, 
oude gouvernementshuis op 
Cayman Brac. 

CHILI 
98'i3. Historische vlieg
tuigen. 
$10,10,20,20, 50,50, 
70 ,70 ,100 ,100 , too (per 
waarde samenhangend). 
Resp. Vosin Celular, Batuci 
De Haviland DH 60G 'Gips) 
Moth', Junkers R42, Blériot 
Bristol MiC, Bell 47 Di 'Sio 
Let L13 'Blanik', PBY5A 
Catalina 'Manutara', Voug 
Sikorsky OS2U3 'Kingfishe 
279 '13. Paaseiland 125 ja 
bij Chili. 
$ 500 (ruitvormig). Land
kaart, houtsnijwerk in von 
van eiland. 

309'i3. Nationale biblio
theek 200 jaar. 
% 310. Gebouw in Santiago. 
30913. Nationaal Institut 
200 jaar. 
$ 430. Gebouw, beeldmerk 
8io'i3. Federatie van 
Studenten van Katholieke 
Universiteit 75 jaar. 
$310. Beeldmerk. 
25io'i3. Upaep' , strijd 
tegen discriminatie. 
$ 310. Tekst. 
30io ' i3 . Redding mijnwe 
kers uit mijn San José drie 
jaar geleden. 
Velletje met zesmaal $ 500, 
Ontsnappingscapsule, 
namen van geredden, over 
levingsbriefje, monument, 
hijskranen, vlaggen. 
27ii'i3. Kerst. 
$310. Heilige Familie. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
35'i3. Hulp aardbeving. 
1.20 y. Hart, handen, seismc 
graaf. 
9io' i3. Nieuwjaar. 
1.20 y. Bord met vismotief. 
i6ii'i3.120e geboortedac 
Mao Zedong (18931976). 
Viermaal 1.20 y. Verschil
lende schilderijen met 
voormalig partijleider. 
29ii'i3. Wuhan Universite 
120 jaar. 
11.20 y. Bibliotheekgebouw. 



COLOMBIA 
iii2'i3. Kerst. 
$ 3.500. De Drie Koningen 
met goud, wierook en mirre. 

COOKEILANDEN 
i89'i2. Penny Black. 
Blok S 8. (gouddruk). Zegel
opzegei 1 p. Yvert 1 (1840). 
26913. Internationale Ver
zamelaarsbeurs in Beijing. 
Velletje met $ 1., 3.. Resp. 
schilderij 'Vrouw bij rivieroe
ver' van Paul Gauguin (1848
'903), expositiecentrum. 
Chinese muur op rand. 
8ii'i3.50e sterfdag John. F. 
Kennedy (19171963). 
$2.40,3.10. Resp. portret 
oudpresident Verenigde 
Staten, president met citaat 
uit toespraak. 

$3.10; 
"Change is Ou lam 

ofUfe. And Otose who icok 
oniy to the ptat or preseM tm . 

certain to miss AefiOmre." 
John F. Kermedy . 

; C o o k 
, Is lands 
■ 2 0 1 3 

8ii'i3. 50e sterfdag lohn. F. 
Kennedy (19171963). 
$ 2.30,3.10. Portretten oud
president Verenigde Staten. 
i8ii'i3. Kerst. 
$i.,i.30,1.50; velletje met 
$1.50,1.70.4.50. Schil
deri)en van resp. Gerard 
van Honthorst (15921656), 
Michelangelo Caravaggio 
(15711610), Rembrandt van 
Rijn (16061669); Bernardo 
Daddi (ca.13121348), Pieter 
Aertsen (15081575), Lorenzo 
Lotto (ca.14801556). 

COSTA RICA 
6io'i3. Upaep'*, strijd 
tegen discriminatie. 
Velletje met tweemaal 300 
Cs. Kinderarmen in kring. 
2i2'i3. Kinderstad, kinder
tekeningen. 
Viermaal 60 Cs. Rivier en 
bomen en Cachidam, kerk, 
rotsformaties, toekan. 

CUBA 
i25'i3. Bezoek van Alexan
der Fleming (18811955). 
65 c. Portret van bioloog. 
i75'i3. Eerste vlucht Key 
WestHavana 100 jaar geleden. 
2.05 P. Piloot Domingo Rosillo 
del Toro (18781957) en vlieg
tuig, vuurtoren. 

im 

235'i3. Ministerie van Bouw 
50 jaar. 
90 c. Vrachtwagens, gebouw, 
beeldmerk. 
i26'i3. Congres van univer
siteitsstudenten. 
65 c. Studenten met vlaggen. 
i56'i3. Debuut Alicia Alonso 
(1921) in Giselle 70 jaar geleden. 
5,15,20,65, 65,90 c.; 
bloki. P. Verschillende 
schilderijen van ballerina; 
dansscène. 

i86'i3. Internationale 
ontmoeting ontwerpers in 
Havana. 
Blok 1. P. Afvalcontainers, 
auto, telefoons. 

1Ä J 

% 
CURASAO 
2iio'i3. Sprookjes. 
100,145,190, 293,301,428 c. 
Resp. Wolf en de zeven 
Geitjes, De Kikkerkoning, 
Roodkapje en de Wolf, Pinoc
cio. De gelaarsde Kat, Sjaak 
en de Bonenstaak. 

i3ii'i3. Decemberzegels. 
65,118,175,190,301 c. Resp. 
huis en vuurwerk, buis en 
sterren, straat met huizen en 
sterren, kerktoren en vuur
werk, klokkenspel en sterren. 
2i2'i3. 'Coco' Balatien (1984). 
118*100 c. Honkballer, home
runkoning van Japan. 
i3i2'i3. Insecten. 
65,118,175,181,250,301, 428, 
500 c. Resp. Chlorocala afri
cana oertzeni, Stephanorrhi
na julia, Amaurodes passeri
nii nyanzanus, Cetonischema 
speciosa jousselini protaetia, 
Goliathus orientalis, Eudicella 
aethiopica, Ranzania berto
loni, Dicronorrhina derbyana 
layardi. 

DOMINICA 
298'i3. Frankeerzegel. 
$10.. Vis. 
29'i3. Katten. 
Velletje met zesmaal $ 1.; 
blok $ 5.. Verschillende af
beeldingen van lapjeskatten. 
29'i3. Honden. 
Twee velletje met elk viermaal 
$ 1.45; tweemaal blok elk $ 5.. 
Resp. Labrador retriever, bor
der collie, cocker spaniel, Dal
matiër; Airedale terriër. Berner 
Sennen, Pekinees, samoyede; 
rottweiler; Duits dog. 
29'i3. Vlinders. 
Viermaal $ 2. (per paar 
samenhangend). Battus 
polydamus, junonia evarete, 
Siproeta stelenes, Chlorostry
monsimaethis. 

29'i3. Koraalriffen. 
Velletje met achtmaal 90 c; 
blok 5 5.. Nephthygorgia. 
29'i3. Wespen en bijen. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $ 5.. Resp. Xylocopa vir
ginica, Sphex ichneumonea, 
Bomba callanina, Vespula 
germanica; Polistes aurifer. 
29'i3. Papegaaien en 
zeeleven. 
Velletje met zevenmaal 65 c; 
blok $ 5.. Resp. tweemaal 
koraal, rog, vis, zeewier, 
kwal, zeester; papegaai. 

EGYPTE 
56'i3. Wereld Milieu Dag. 
tE 3.. Wereldbol, handen, 
beeldmerk 

29'i3. Paus Franciscus 
(1936). 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
blok $ 5. Verschillende foto's 
van paus. 
ii2'i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
Velletje met viermaal $ 2.; 
blok $6.. Verschillende 
afbeeldingen hertog en 
hertogin van Cambridge met 
prins George. 

DOMINICAANSE REPUBLIEK 
i28'i3. Herstel na polio
epidemie 50 jaar geleden. 
15. P. Beeldmerk en rolstoel. 
2i2'i3. Postdienst Inpos
dom 50 jaar. 
15., 20., 25.P.; Blok 80.P. 
Resp. wereldkaart, beeld
merk met vogel en brief, 
tentoonstellingskaders, 
gebouw. 

ECUADOR 
i8'i3.100e geboortedag 
Ricardo Descalzi (19121999). 
$ 3. Portret schrijver en 
medicus. 
2i8'i3. Actieve vulkanen. 
Driemaal $ 0.25 (samen
hangend). Chimborazo, 
Cotopaxi, Tungurahua. 
22io'i3. Upaep*, strijd 
tegen discriminatie. 
$ 1. Portret Martin Luther 
King (19291968), bladeren 
aan stengel met wit en zwart 
hoofd. 
25io'i3. Hof van Beroep in 
Quito 450 jaar. 
S 0.25; blok $5.. Resp. 
Portret oprichter Hernando 
de Santillan y Figueroa (1519
1575); landkaart. 

2iii'i3. Ecuador 25 jaar op 
Antarctica. 
Velletje met driemaal $ 0.50 
(ronde zegels). Pinguïn 
(Pygoscelis papua), Wed
dellzeehona (Leptonychotes 
Weddellii), zeevogel (Catha
racta lonnbergi). Beeldmerk 
op alle zegels. 

tl3 ^ f 
EQUATORIAAL GUINEE 
2013. Toerisme. 
550,600, 650,700 F. (sa
menhangend). Resp. Sipopo, 
Luba, Mbini, Bata. 
2013.150 jaar Rode Kruis. 
550, 600, 650,700 F. 
(samenhangend). Resp. 
studente in klaslokaal, man 
met pot op hoofd, Rode 
KruismeaewerKer, vlaggen 
op gebouw. 

FILIPPIJNEN 
23ii'i3. Maand van de 
Filatelie. 
Blok 100. P. Komiek Rodolfo 
'Dolphy' Vera Quizon (1928
2012). 
25ii'i3. Kerst. 
Viermaal 10. P. (samenhan
gend); velletje met driemaal 
10. P. Schilderijen resp. 
'Heilige Familie, 'Geboortes
ter', 'Kerstlantaarn', 'Kerst 
bi) het meer'; 'Fruitkraam', 
'Lantaarnmaker', 'Sei
zoensplezier'. 
30ii'i3.150e geboortedag 
Andres Bonifacio (18631897). 
Viermaal 10. P.; velletje met 
viermaal 45. P. Resp. portret 
revolutionair, stanabeeld, 
portret, portret; zelfde 
afbeeldingen als op 10. P.
zegels. 
2i2'i3. Chinees Nieuw
jaar"*, Jaar van het Paard. 
10., 30. P (ook samenhan
gend). Paarden. 
5i2'i3. Deposito Verzeke
ringsmaatschappij (PDIC) 
50 jaar. 
10. P. Kinderen met spaar
varken, beeldmerk. 
5i2'i3. Ontwikkelingscomi
té nationale parken 50 jaar. 
20. P. Kleurenfontein in Rizal 
Park (Manilla). 

' Rarks for a Nation 

Dec. '13. Frankeerzegels, 
vissen. 
3., 5., lo., 13., 20., 25., 
30., 40  P. Resp. Nemate
leotris decora, Sphaeramia 
nematopterus, Oxymonacan
thus longirostris, Chaetodon 
lunula, Amphiprion frenatus, 
Scolopsis bilineatus, Chromis 
caerulea, Holocentrus 
diadema. 

20i2'i3. Diplomatieke 
betrekkingen met Nigeria 
50 jaar. 
10., 45. P. (samenhangend). 
Nationale bloemen resp. 
Mesembryanthemum sp., 
Jasminum sambac. Staats
wapens en vlaggen op beide 
zegels. 

HONGKONG 
5i2'i3. Wetgevende Raad. 
$ 1.70,2.90,3.70, 5.. Resp. 
huidige accommodatie, 
voormalige gebouwen, 
kamer van afgevaardigden, 
voorzittersstoel. Ook velletje 
met de zegels. 

INDIA 
23ii'i3. Sathya Sai Baba 
(19262011) 
5. R. Portret spiritueel leider. 
23ii'i3. Inlichtingendienst. 
5. R. Beeldmerk. 
26ii'i3.150 jaar spoorweg
werkplaatsen. 
5., 20. R. Locomotieven bij 
resp. werkplaats in Kanchra
para. Jamalpur. Ook velletje 
met de zegels. 

^^S 

V 20(0 w f S 

29ii'i3. 50 jaar grensbewa
king Sashastra Seema Bal. 
5. R. Barakken bij grenspost, 
beeldmerk. 
ii2'i3. 50 jaar soevereini
teit Nagaland. 
5. R. Beeldmerk met vogel 
(Bucerosbicornis). 
4i2'i3. Vliegdekschip. 
5. R. Voormalig Russisch 
schip 'Vlkramaditya'. 

5i2'i3. Bezoek keizer en 
keizerin van Japan. 
Blok 20. R. Tokiotoren en 
Qutabminaret. 
ioi2'i3. Instituut voor Bui
tenlandse Handel 50 jaar. 
5. R. Mensen, gebouw, 
beeldmerk. 
i7i2'i3. Sardar Beant Singh 
(19221995) . 
5. R. Oudpremier van 
Punjab. 
22i2'i3. ShaheedGulab 
Singh Lodhi. 
5. R. Vrijheidsstrijder met 
vlag. 
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NIEUWE 

INDONESIË 
5-ii-'i3. Flora en fauna. 
5.000, 5.000 Rp. (samen
hangend). Sagopalm (Me-
troxylon sago), groottand-
zaagvis (Pristis microdon). 
Ook velletje met de zegels. 

IRAN 
24-ii-'i3. Boomplantdag. 
3.000 Ris. Boom. 

KAZACHSTAN 
29-ii-'i3. Munten. 
Velletje met viermaal 601. 
Verschillende munten. 
25-i2-'i3. Wildreservaat 
Ustyurt. 
Velletje met 60,90,1501. 
Resp. jachtluipaard (Acino-
nyx jubatus), sprinkhaan 
(Saga pedo), slangenarend 
(Circaetusgallicus). 

KOREA NOORD 
io-8-'i3.7e Congres Kinder 
Unie. 
30 w.; blok 70 w. Resp. jon
gen met trompet; leider Kim 
)ong-un (1984) en kinderen. 
2o-io-'i3. Skiresort op Masik 
Pass. 
30 w. Bouwvakkers, skiërs 
op piste. 
28-to-'i3. Nationale kleder
drachten. 
10,30, 50, 70 w. Verschil
lende kledingstukken. Ook 

^ velletje met dezegels. 
— )0-ii-'i3. fossielen. 
° 30, 70,110 w. (ruitvorm), 
_ Resp. Ditomopharangia, 
cc Dumangia, Hormotoma. 

2o-ii-'i3. Werelderfgoed, 
Kaesong. 
Viermaal 35 w. Taesong-
heiligdom, mausoleum van 
koning Kongmin, Kaesong 
Namdae-poort, Sonjuk-brug. 
i7-i2-'i3. Grote leider Kim 
)ung-il (1942-2011) altijd 
aanwezig. 
Blok 50 w.; blok 70 w. Tijdens 
bezoek aan resp. militairen, 
katoenfabriek. 
2i-iz-'i3. Bekende Koreaanse 
schilderijen. 
30,30,50, 50,70 w. Resp. 
'Havik' van Kim Tuk Sin (1754-
1822), 'Tijger' van Kim Tuk 
Sin, 'Arend' van Jan Sung Up 
(1843-1897), 'Karper' van )o 
Sok Jin (1853-1920), 'Kat' van 
Pyan Sang Byok (i8e eeuw). 
26-i2-'i3. Internationaal jaar 
van Watersamenwerking. 
30 w. Waterdruppel met 
kraan en hand, windmolens, 
dolfijnen, embleem. 

i-i-'i4. Nieuwjaar. 
10 w. Changjonstraat in 
Pyongyang. 

KOREA ZUID 
20-ii-'i3. Onjo van het 
Baekje-koninkrijk. 
Vijfmaal 300 w. (samen
hangend) Afbeeldingen 
uit verhaal van stichting 
van Goguryeo-koninkrijk: 
lumong en gezin, ruiters op 
paarden met vlaggen, ruiters 
op paarden en bergen, 
lumong en huizen, jumong 
en paleis. 

w gg 
2-i2-'i3. Nieuwjaarsgroeten. 
Velletje met viermaal 630 w. 
Verschillende afbeeldingen 
van paarden. 

MALEISIË 
29-ii-'i3. Erfgoed van 
Peranakan-Cninezen. 
60, 60, 80,80 sen (per 
waarde samenhangend); 
blok RM 5.-. Resp. schaal met 
kommetjes en lepels, met 
kralen gedecoreerde dames
slippers, huis in Melaka, 
man en vrouw in trouwkle-
ding; borduurwerk. 

23-i2-'i3. Katachtigen in 
Maleisië. 
60, 60, 80, 80 sen; blok 
RM 3.-. Resp. Panthera par
dus, Pantherapardus, Neofe-
lis diardi, Neofelis nebulosa; 
Panthera tigris jacksoni. 

MAROKKO 
22-8-'i3. Frankeerzegels. 
3.50,8.40 Dh. Verschillende 
portretten van koning Mo-
nammedVI (1963). 
6-ii-'i3. 'Groene Mars' 
(Spaans Sahara) 38 jaar 
geleden. 
8.40 Dh. Monument, deelne
mers vredesmars. 
i8-ii-'i3. Drie glorierijke 
feesten. 
3.50 Dh. Koning Mohammed 
V (1909-1961), koning in auto 
tijdens terugkeer uit bal
lingschap in 1955, mensen
menigte. 

29-ii-'f3. Kadaster 100 jaar. 
3.50 Dh. Beeldmerk. 

MEXICO 
i4-ii- ' i3. Casino Espafiol 150 
jaar. 
$13.50. Gebouw. 
i5-ii-'i3. Nationaal leger 100 
jaar, III. 
$ 7.-, Beeldmerk, vogel, 
fontein. 
i9-ii-'i3. Hoofdpostkantoor. 
$ 7.-. Trappen in gebouw, 
beeldmerk. 

2i-ii-'i3. Werelderfgoed, 
Oaxaca. 
$ 15.-. Gebouwen in oude 
binnenstad. 
27-ii-'i3. Migranten bescher
mingsprogramma. 
$7.-. Hulpverleners. 

Maiü^jim,60xn Majaysiawi 60sen 

28-ii-'i3. Kerst. 
$ 7.-, 7.-, 11.50,13.50 (ruitvor
mig). Resp. de Drie Koningen, 
kerstman, boom en snoep-
pot. Heilige Familie. 
6-i2-'i3. Universiteit van 
deelstaat Morelos 60 jaar. 
$ 7.-. Gebouw in Cuemavaca. 

7-i2-'i3. Nationaal Syndicaat 
van Werknemers in het 
Onderwijs 70 jaar. 
$ 7.-. Man met vrouw en kind, 
computer, globe, leraar. 

i2-i2-'i3. Mexicaans Instituut 
Industrieel Eigendom 20 jaar. 
$ 7.-. Gebouw, beeldmerk, 
lampen. 
i3-i2-'i3. Nationale Commis
sie van Lichamelijke Opvoe
ding en Sport 25 jaar. 
$ 7.-. Wielrenner, atleet, bok
ser, taekwondoër, grafiek. 
i3-i2-'i3. Promotie filatelie. 
Vijfmaal $ 7.-, 7.-, 11.50,13.50, 
15.00 (samenhangend). 
Schilderijen van Francisco 
Eppens (1913-1990) resp. 
'Callalelies', 'De dans van de 
halve maan', 'Cactussen', 
'Adelaar en tijger', 'Kleurrijke 
paarden'. 
i7-i2-'i3. Centra voor 
Opleiding Industrieel Werk 
50 jaar. 
$7.- Lasser, tandwiel, leerling. 
i9-i2-'i3. Federale Politie 
85 jaar. 
$ 7.-. Politieman met motor, 
beeldmerk. 

MICRONESIË 
7-7-'i3. Schelpen. 
Velletje met zesmaal $ 1.-; blok 
$ 3.50. resp. Haliotis sp., Me-
longena corona, Lyropecten 
nocTosus, Pleurotomaria rump-
hii, Lioconcha castensis. Conus 
ammiralis; Echinus melo. 

'3=' 

: MICRONESIA 

Jk^^-^ 
12-8-'13. Internet. 
Velletje met driemaal $ 1.50; 
blok $3.50. Resp. web, 
buizen, informatiesnelweg; 
computer. 
i2-8-'i3. Elvis Presley (1935-
1977). 
Blok$io.-(gouddruk). 
Amerikaanse zanger en 
filmacteur. 

MONGOLIË 
6-i2-'i3. The Beatles. 
Velletje met 500, 500, 
1.000 T. Resp. Ringo Starr 
(1940), lohn Lennon (1940 
1980), George Harrison (it 
2001) en Paul McCartney 
(1942). 

22-i2-'i3. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van het Paard. 
650, 650 T. (samenhanger 
met tussenveld). Paard. 

NAMIBIË 
30-9-'i3. Grote antilopen 
Namibië. 
Postcard Rate, Postcard Re 
N$ 5.40,6.20,7.30. Resp. 
Oryx g|azella, Tragelaphus 
strepsiceros, Taurotragus 
oryx, Hippotragus niger, 
Connochaetes taurinus. 

NEVIS 
3-6-')3. Schildpadden. 
Velletje met viermaal $ 3.2 
blok $ 9.-. Resp. Gopherus 
agassizii, Pelomedusa sub 
rufa, Pseudemys rubrivent 
Trachemys scripta elegans 
Terrapene Carolina major. 
3-6-'i3. Fruit. 
Velletje met viermaal $ 3.2; 
blok $ 9.-. Resp. citroen pe 
Simmons, pruim, sinaasap 
pelen; perzik. 

3-6-'i3. Verkiezing paus 
Franciscus I (1936). 
Velletje met viermaal $ 3.2 
blok $9.-. Verschillende 
afbeeldingen van paus. 
3-6-'i3. Elvis Presley (1935-
1977). 
5 20.-. Portret Amerikaanse 
zanger en filmacteur. 
io-9-'i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
Velletje met viermaal $ 3.2; 
velletje met tweemaal $ 4.2 
Resp. hertog en hertogin v. 
Cambridge met prins Geori 
van Cambridge, prins Geor 
ge, Catherine met baby, pr 
Charles met baby; hertog e 
hertogin van Cambridge m 
baby, prins George. 

NIEUW-CALEDONIË 
2i-i-'i4. Nieuwe bankbiljetti 
Velletje met 10, 20,75,100 
velletje met 75,75,110,110 f 
Resp. 500 F. met bloemen, 
1.000 F. met schildpad en 
rog, 5.000 F. met vis, io.O( 
F. met huis en palmbomen 
500 F. met bloemen en pla 
1.000 F. met vogels, 5.000 
met vissen en koraal en 
schelp, 10.000 F. met huttt 



NIEUWZEELAND 
8i'i4. Chinees Nieuwjaar", 
Jaar van het Paard. 
70 c, $ 1.40,1.90,2.40. Resp. 
Chinees letterteken voor paard, 
papieren paard, springpaard 
met ruiter, museum in Rotorua 
met lampion en vuurwerk. Ook 
velletje met de zegels. 

PAKISTAN 
28ii'i3. ECO* 20 jaar. 
25. R. Beeldmerk en land
kaart. 

f PAKISTAN 

PALAU 
256'i3.150e geboortedag 
Henry Ford (18631947). 
Velletje met viermaal $ 1.20; 
blok $3.50. Resp. Ford in 
auto, assemblagelijn, rijen 
met model Ford Ts, Ford in 
model T; portret. 
256'i3. Vissen. 
Twee velletjes met elk 
viermaal $ 1,20; blok $ 3.50; 
blok $3.50. resp. Pagrus 
auratus, Amphiprion frenatus, 
Heniochus acuminatus, 
Cryptocentrus cinctus; Cryp
tocentrus leptocephalus, Syn
chiropus ocellatus, Seriolella 
brama, Gymnothorax nubilus; 
Notoclinops segmentatus; Pe
riophtalmus argentilineatus. 
77'i3. Bezienswaardighe
den in Thailand. 
Velletje met viermaal $ 1.20; 
blok $3.50. Mondop
trappen, drijvende markt; 
Aziatische olifanten. Boed
dhatempel; rieten hoeden. 
i79'i3. Gecultiveerde 
parels. 
Velletje met viermaal $1.20; 
blok $ 3.50. Resp. Verschillen
de afbeeldingen van parels. 
179'13. Vlinders in Oceanië. 
Velletje met viermaal $ 1.20; 
blok $ 3.50. Resp. Graphium 
agamemnon, Papilio machaon, 
Appias alfaina, Yoma sabina; 
Graphium macleayanus. 

of Oceanic^» 4^^. 

l79'i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
Velletje met viermaal $ 1.20; 
blok $ 3.50. Resp. hertogin 
van Cambridge Catherine, 
prins George, prins Charles 
en prinses Diana met prins 
William, prins William en 
Catherine met prins George; 
William met Catherine en 
Georqe. 
11013. Elvis Presley (1935

1977)
Blok $ 10 (gouddruk). Portret 
Amerikaanse zanger en 
filmacteur. 
iio'i3. Zeeleven van Palau. 
Zeven velletje met elk zes
maal $ 1.10. Resp. harlekijn
vis, gemaskerde engelvis, 
nautilusschelp, adeTaars
rog, koraal, krab; koraal, 
mantarog. Rock Island, 
zeepaarcTje, anemoonvis, 
zeester op koraal; koraal, 
koraalvis, roze anemoonvis. 
Mushroom Rock Island, 
mandariinvis, koraalklimvis; 
jonge schilpadden op strand, 
mandarijnvis, adelaars
rog, roze anemoonvis, 
medusaworm, gemaskerde 
engelvis; koraal, koraalvis, 
schoolwimpelvis, Mushroom 
Rock Island, medusaworm, 
adelaarsrog; tweemaal kwal, 
zeester op koraal, koraal, 
zeepaardje, koraalduivel; 
man in kokospalm, roze 
anemoonvis, koraal, koraal, 
Napoleonvis, haai. 

PENRHYN 
269'i3. Internationale Ver
zamelaarsbeurs in Beijing. 
Velletje met $ 1., 3.. Resp. 
schilderij 'Landschap met 
zwarte varkens en gehurkte 
Tahitiaanse' van Paul Gau
guin (18481903), expositie
centrum. Chinese muur op 
rand. 
8ii'i3.50e sterfdag John F. 
Kennedy (19171963). 
$ 2., 3. Resp. portret oud
president Verenigde Staten, 
Kennedy begroet aanhan
gers. 
i ii i ' i3. Frankeerzegels, 
vissen, II. 
30, 50 c , $ 1., 1.30,1.50,1.70, 
2.40,2.50,3., 4.50,7.50, 
12.90. Resp. Chaetodon 
ornatissimus, Kyphosus 
pacificus, Acanthurus gut
tatus, Chaetodon flavirostris, 
Myripristis murdjan, Pygop
lites diacanthus, Zanclus 
cornutus, Scarus psittacus, 
Rhinomuraena quae
sita, Synchiropus ocellatus, 
Gymnothorax rueppelliae, 
Hoplolatilusstarcki. 

i8ii'i3. Kerst. 
$1., 1.30; velletje met 
$ 2., 2.40, 2.60. Resp. 
schilderijen van Peter Paul 
Rubens (15771640), Albrecht 
Dürer (14711528); Botticelli 
(ca.14451510), William Bras
sey Hole (18461917), Gerard 
van Honthorst (15911656). 

PERU 
28'i3. Wereldkampioen
schap sportvissen in Cabo 
Blanco 60 jaar geleden. 
2.50, 2.50 S. VisDOOt, visser 
met zwarte marlijn (Istionpax 
indica). 
i58'i3. Chinees Nieuwjaar, 
jaar van de Draak*'. 
6., 6. S. Chinese karakterte
kens, draken. 
2i8'i3.140 jaar diplomatie
ke betrekkingen met Japan. 
6., 6. S. Machu Pichu, tem
pel in Kinkakuji (Kioto). Beide 
zegels met vlaggen. 
238'i3. Klooster van de 
Heilige Teresa. 
6. S. Klooster in Arequipa. 
298'i3. Mineralen. 
8.S. Benavidesita. 

59'i3. Nationale Universi
teit Federico Villareal 50 jaar. 
4.5. Gebouw in Lima. 
279'i3. Internationaal Jaar 
van de Quinoa. 
5.50 S. Planten (Chenopo
dium quinoa), oogst, korrels. 
279'i3. Klooster van Qori
cancha. 
Blok 10.50 S. Klooster in 
Cusco. 
279'i3. Archeologisch 
complex. 
Blok 10.50 5. Tempel van de 
Zon en de Maan bij Trujillo. 
iio'i3. Munten. 
Velletje met 5.,5. S.; velletje 
met 6., 6. S. Resp. voor en 
achterzijde van Mononas
munt (1880); 1 centavo 
(1863), twee centavos (1863). 
iiio'i3. Grotschildering. 
Blok 10. S. Dierfiguren in 
grot van Chahuaytiri. 
24io'i3. Vlinders van Peru. 
Velletje met viermaal 4. S. 
Hypanartia splendida, 
Isanthrene flavizonata, 
Protesilaus glaucolaus, His
tioca peruana, Isanthrene 
flavizonata. 

4.ii'i3. Upaep*, strijd tegen 
discriminatie. 
Driemaal 4. S. Alpacafigu
ren, inca en zon, gezichten. 
4ii'i3. Heiligverklaring 
San Martin de Porres 50 jaar 
geleden. 
4. S. Heilige en klooster. 

4ii'i3.45 jaar diplomatieke 
betrekkingen met Rusland. 
6., 6. S. Samenhangend). 
Machu Pichu, kerken in Kizhi 
Pogost. Beide zegels met 
vlaggen. 
41113. Amazonia. 
Blok 8. S. Dorp aan rivier in 
oerwoud. 
i3ii'i3. Paus Franciscus 
(1936). 
Velletje met viermaal 6. S. 
Tweemaal paus, plein voor 
St. Pietersbasiliek in Rome, 
paus Benedictus XVI (1927). 
i5ii'i3. Muren van Cusco. 
Blok 10. S. Muurstenen. 
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2i2'i3. Verdraagzaamheid 
en tolerantie voor iedereen, 
kindertekeningen. 
4., 4. S. Persoon met rits 
voor mond en mensen met 
moskee en duif, handen 
met globe en verschillende 
vlaggen. 

PITCAIRNEILANDEN 
i8i2'i3. Aanlegplaats voor 
schepen. 
40c. ,$ i .  , 1., 2., 2., 2.10. 
Verschillende afbeeldingen 
van rotsen en zee bij Bounty 
Bay. 

RAROTONGA 
269'i3. Internationale Ver
zamelaarsbeurs in Beijing. 
Velletje met $ 1., 3.. Resp. 
schilderij 'Tahitiaanse vrou
wen onder palmbomen' van 
Paul Gauguin (18481903), 
expositiecentrum. Chinese 
muur op rand. 

SAMOA 
i98'i3. Toerisme. 
$ 2.70; blok $ 20.. Sopoaga
waterval en gemberbloem 
(Alpiniapurpurata). 
i79'i3. Teuilafestival. 
50 c ; velletje met drie
maal $ 10.. Verschillende 
afbeeldingen van Alpinia 
purpurata, nationale bloem 
van Samoa. 

269'i3. Internationale Ver
zamelaarsbeurs in Beijing. 
Velletje met $ 3., 3.. Resp. 
schilderij 'Nostalgische pro
menade' van Paul Gauguin 
(18481903), expositiecen
trum. Chinese muur op rand. 
26ii'i3. Kerst. 
$ 1., 3.. Schilderijen resp. 
van Piero della Francesca 
(ca.14151492). 
van Michelangelo (15711610). 

SAUDI ARABIË 
22io'i2. Pelgrimsreis naar 
Mekka. 
Velletje met tweemaal 2. R. 
Moskee en plein. Grote Mos
kee en Heilige Ka'aba. 
33'i3. Koning Abdullah
prijs voor vertalers. 
2., 3. R. Verschillende 
munten. 

64'i3. Arabisch vader
schap. 
2. R. Man met kinderen. 
2013. Suikerfeest El Eid. 
2. R. Symbolische afbeelding. 

SINGAPORE 
22ii'i3.50 jaar televisie, 
ist Local, 50, 65,80 c , $ 1.10. 
Tvschermen met resp. 
verschillende manieren 
van tv kijken, programma
informatie, opname, voetbal, 
testbeeldmet landkaart. 

läL^ 
1'tó 
!.:■. 

ries«; 
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SRI UNKA 
9io'i3. Wereld Post Dag. 
5. R. (ruitvormig). Brieven, 
pakjes, raketten. 
27io'i3. Opening snelweg 
Colombo  Katunayaka. 
5. R. Weg met viaducten. 

30io'i3. Deshabandu Alec 
Robertson (19282002). 
5. R. Portret politicus, schrij
ver en Buddhapreker. 
iii'i3. Dr. Premasiri Khema
dasa (19372008). 
5. R. Componist Sri Lank
aanse muziek. 
6ii'i3.100 jaar Ministerie 
van Accijnzen. 
5. R. Beeldmerk. 
i4ii'i3. Bijeenkomst staats
hoofden Britse Gemenebest. 
5. 25. R. Meisje met bloe
men, beeldmerk. 
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ST. MAARTEN 
2-io-'i3. Vuurtorens in Ver
enigde Staten. 
150, 200,250,300, 400, 
400, 450 c. Resp. Cape 
Hatteras (North Carolina) 
Portland Breakwater (Maine), 
Cape St. George (Florida), 
Moloka'i (Kalaupapa-Hawaii), 
Pensacola (Florida), Rock o| 
Ages (Michigan). 

SURINAME 
4-i2-'i3. Maskers. 
SR$i.-, 2.50, 3.50, 7-50, 
9.50,11.- (samenhangend). 
Resp. Dewi sekartaji, Klono 
garudo lelono, Kollo tekik 
salagonjo, Kraeng sengkollo, 
Panji amisani, Patih dandang 
mangkurat. 

SURINAME SURINAME 

TAIWAN 
i4-i-'t4. Koralen van Taiwan. 
NT$ 3.50, 5.-, 10.-, rs.-. Resp. 
Dendronephthya gigantea, 
Pavona cactus, Acropora gra
nulosa, Melithaea ochracea. 

Z2-i-'i4. Taiwanese lek
kernijen. 
Viermaal NT$ 5.-. Ananas
gebak, gevuld rijstgebak, 
gebak met moutstroop, 
gebak met rode bonenpasta 
en eigeel. 
20-2-'i4. Swinhoe's fazant 
(Lophuraswinhoii). 
NT$5.-, -,10.-, 12.-(sa
menhangend, doorlopend 
beeld); blok NT$ 25.-. Resp. 
jonge hen, haan, kuikens, 
haan en hen; baltsgedrag 
met haan en hen. 

THAILAND 
'3"8-'i3. Paknam-incident 
t20 jaar geleden. 
Blok 5.-B. Koning RamaV 
in uniform met zwaard, 
vlag met olifant, deel van 
landkaart. 

5-i2-'i3. Koning Bhumibol 
86 jaar. 
9.- B. Portret, beeldmerk 
International Union of Soil 
Sciences. 
5-i2-'i3. Bloem. 
3.- B. Jasminum bhumibolia-
num Chalermglin. 

8-i2-'i3. Thai Cement Manu-
facturenoojaar. 
3.- B. Fabriek. 
ii-i2-'i3. Digitale televisie. 
3.- B. Tv-scherm met land
kaart en mascotte. 

TONGA 
26-9-'i3. Panda. 
Velletje met vijfmaal $ 2.50. 
Verschillende afbeeldingen 
van Ailuropoda melanoieuca. 
26-9-'i3. Internationale Ver-
zamelaarsbeurs in Beijing. 
Velletje met $ 2.-, 2.-. Resp. 
schilderij 'Papa Moe Aka' van 
Paul Gauguin (1848-1903), 
expositiecentrum. Chinese 
muur op rand. 
i5-io-'i3. Handai Bihua/ 
Sishen Yunqitu. 
$ 8.-. Muurschildering met 
draak. 
i2-ii-'i3. Frankeerzegels, 
koning Tupou VI. 
$ 0.45, 0.50, 0.75,1.05, 2.40, 
2.60. Portret met verschil
lende achtergrondkleuren. 

i3-ii-'i3. Kerst. 
$ 1.75, 2.35,2.60. Schilderijen 
van resp. Simon Vouet (1590-
1649), Giotto di Bondone 
(1266-1337), jan van Eyck 
(1390-1441)-

TONGA NIUAFO'OU 
26-9-'i3. Internationale Ver-
zamelaarsbeurs in Beijing. 
Velletje met $2.35,2.60. 
Resp. schilderij 'la Orana 
Maria Aka Hall Mary' van 
Paul Gauguin (1848-1903), 
expositiecentrum. Chinese 
muur op rand. 

i3-ii-'i3. Kerst, schilderijen 
met engelen. 
$ 1-75, 2.35,2.60. Schilderijen 
van resp. Pietro Perugino 
(ca.1450-1523), Melozzo da 
Forli (ca.1439-1494), Sandro 
Botticelli (ca.i445-i5io), 

TRINIDAD EN TOBAGO 
4-7-'i3. Caricom" 40 jaar, 
opdrukken. 
$i.-op$5.-, 5.25,5.25, 5.25. 
Resp. Toco Beach, gouver
neur Solomon Hochoy (1905-
1983) inspecteert erewacht, 
boom (Samanea saman) op 
campus van University of 
West Indies (St. Augustine), 
rode ibis (Eudocimus ibis). 

PÜNipAD&TÓBAGÖ] 
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TUNESIË 
25-)i-'i3. Strijd tegen geweld 
tegen vrouwen. 
600 m. Vrouwenportret. 

' TtlNlSlE J«^» - ï 5 

io-i2-'i3. Mensenrechten
verklaring 65 jaar. 
600 m. Persoon met gebro
ken ketting, duif, embleem. 

TUVALU 
2-i2-'i3. Elvis Presley (1935-
1977). 
Velletje met zesmaal 90 c. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amerikaanse zanger en 
filmacteur. 

9-i2-'i3.Trein. 
60 c; blok $ 3.50. 'Orange 
Blossom Special', trein tussen 
New York en Miami (1925-
1953). 

9-i2-'i3. Barack Obama 
(1961). 
Velletje met driemaal $ 1.20; 
velletje met tweemaal 
$1.25; blok $3.50, Resp. 
Britse koningin Elizabeth II 
(1926), Obama, echtgenote 
Michelle Obama (1964), prins 
Philip (1921); portret, Michelle 
Obama; Obama met koningin 
Elizabeth II. 
i5-i2-'i3. Nelson Mandela 
(1918-2013). 
$ 1.-; velletje met zesmaal 
51.-. Portret Zuid-Afrikaanse 
vrijheidsstrijder en politicus; 
verschillende afbeeldingen 
met Mandela. 
23-i2-'i3. Paus Johannes 
Paulus II (1920-2005). 
Tweemaal $ 1.20; blok $ 3.50. 
Verschillende afbeeldingen 
van paus. 

URUGUAY 
20-ii-'i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Brasiliana 2013,100e geboor
tedag Braziliaanse dichter 
en componist Vinicius de Mo-
raes (1913-1980). Gezamen
lijke uitgifte met Brazilië. 
Velletje met $ 15, 45. Vrouw, 
man en vrouw. Zegels met 
tentoonstellingsbeeldmerk. 
22-ii-'i3. Kerst. 
$ 15. Maria met Jezus en Jozef. 
4-i2-'i3. Toerisme. 
S15,15 (samenhangend). 
Schildpad (Chelonia mydas), 
kanoetstrandloper (Calidris 
canutusrufa). 

4-i2-'i3. Veerboot. 
$ 45. M.S. 'Buque Francisco'. 
io-i2-'i3. Diplomatieke 
betrekkingen met Vietnam 
20 jaar. 
$ 45. Vietnamese leider Vö 
Nguyen Giäp (1911-2013), 
vlaggen. 
ii-i2-'i3. Rampla juniors 
Fütbol Club 100 jaar. 
J15.-. Portretten spelers Pe
dro Arispe (1900-1960), En
rique Ballestrero (1905-1969), 
William Martinez (1928-1979) 
en clubembleem. 
i7-i2-'i3. Reis van Kinde
ren in Ballingschap 30 jaar 
geleden. 
$20.-. Duif, kinderen. 
i9-i2-'i3. Upaep*, strijd 
tegen discriminatie. 
$ 45.-. Man en vrouw met 
vlag. 

VANUATU 
i8-9-'i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
40,60,100,250 vt. Resp. 
prins William met prins Gi 
orge, Catherine met baby 
hertog en hertogin van C< 
bridge met prins George \ 
Cambridge, prins George 
6-ii-'i3. Kerst. 
40,100,160, 250 vt. Kerst 
man resp. in hangmat, al; 
duiker met vissen en schil 
pad, met rendier en pakje 
als toerist met fotocamer; 

VERENIGDE ARABISCHE 
EMIRATEN 
28-7-'i3. Fazza, erfgoed 
kampioenschappen. 
1.-, 1.50 Dh. Resp. oesterdi 
ker, Al-Youla-danser met 
geweer. 
26-8-'i3. Arabische oryx. 
1.-, 1.50, 3.-Dh.;bloki5.-D 
Verschillende afbeeldinge 
van Oryx leucoryx. 
S-ii-'i3. Abu Dhabi triatloi 
3.- Dh. Hardlopers, wielrer 
ner, zwemmer. 

VIETNAM 
i3-9-'i3.100e geboorteda 
Tran Dai Nghia (1913-1997). 
2.000 d. Portret weten
schapper en militair Ingen 
eur, iseeldmerk. 
20-9-'i3.150e geboorteda 
Alexandre Yersin (1863-19̂ 1 
Gezamenlijke uitgifte met 
Frankrijk. 
2.000,18.500 d. Resp. por 
tret van arts en bacterioloi 
met microscoop en Institu 
Pasteur in Parijs, portret 
en Instituut Pasteur in Nha 
Trangmet kininebomen. 
29-9-'i3.100e sterfdag 
Rudolf Diesel (1858-1913). 
2.000 d. Portret uitvinder 
dieselmotor, tekening van 
mechaniek, document. 
i3-io-'i3. looe geboorted, 
Tran Huu Tuoc (1913-1983) 
2.000 d. Portret medicus« 
vicevoorzitter Vietnamese 
Rode Kruis, ziekenhuis. 
i-i2-'i3. Chinees Nieuwjaa 
Jaar van het Paard. 
2.000,10.500 d. Paarden. 



WALLIS EN FUTUNA 
29'i3. Pacific leugdspelen. 
65 F.; achtmaal 85 F. (in 
boel<je). Resp. beeidmerk 
met sporters; mascotte 
(rode hagedis) met vol
leybal, strandvolleybal, 
rugby, taekwondo, zeilen, 
gewichtheffen, kanovaren, 
speerwerpen. 
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i89'i3.40e sterfdag mgr. 
Alexandre Poncet (1884
t973)
150 F. Geestelijke en kerk. 
25io'i3. Landschappen. 
55, 65 F. Resp. Visser op 
strand, strand met huis en 
bomen. 
5ii'i3. Bloemen. 
165,165 F. Resp. Plumeria sp., 
Hyacinthussp. 
23i2'i3. Kerst. 
175 F. Heilige Familie. 

ZAMBIA 
2013. Overdrukken. 
3.80 K. op K. 2.475 op 
K 3300, 3.80 K. op K. 3.800 
op K. 2.700. Resp. gestreepte 
iackhals (Canis adustus), 
krijger met schild en speer. 

ZUIDAFRIKA 
26ii'i3. Rivoniaproces, 50 
jaar geleden. 
Twaalfmaal blok Standard 
Postage (in boekje). Portret
ten van beklaagden: Nelson 
Mandela (19182013), lames 
Kantor (19271974), Ahmed 
Kathrada (1929), Andrew 
Miangeni (1926), Arthur 
Goldreich (19292011), Denis 
Goldberg (1933), Elias Motsoa
ledi (19241994), Govan Mbeki 
(19102001), Harold Wolpe 
(19261996), Walter Sisulu 
(19122003), Lionel Bernstein 
(19202002), Raymond 
Mhlaba (19202005). 

29ii'i3. Wereld Aids Dag. 
Vijfmaal Standard Postage. 
Verschillende details van 
Keiskamma Guernica: vrouw 
en kind, symbolische afbeel
ding, hand met kaars, vogel, 
vrouw en kinderen. 

i2i2'i3. Uniegebouw in 
Pretoria. 
Velletje met tienmaal 
Standard Postage; velletje 
met tienmaal B4. Resp. Ar
cade met zuilengalerij, detail 
van zuil, uurwerk torenklok, 
koepel met Atlasfiguur, 
Hermesfiguur, tribune in 
amfitheater, voorzijde van 
gebouw, bronzen beeld 
van geelsnaveltok (Tockus 
f avirostris), vrouwenher
denkingsmonument, beeld 
van leeuwenkop; gebouw in 
aanbouw, bouw tribune in 
amfitheater, bouwers tijdens 
werkzaamheden, aloë (Aloe 
pretoriensis), gebeeldhouw
de cherubijn, constructie van 
toren, bouwwerkzaamheden, 
portret architect Sir Herbert 
Baker (18621946), voorzijde 
tuinen, Veteranendag in 1929 
met militairen. 

Gebruikte afkortingen; 

Caricom Caribbean Commu
nity and Common 
Market 

CERN Consei I Europeen 
pour la Recherche 
Nucléaire 

ECO Economie Coopera
tion Organization 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espafia y 
Portugal 

** Chinees Nieuwjaar: )aar 
van de Draak 23i'i2 t/m 
92'i3, laar van het Paard 
3ii'i4t/mi82'i5. 

RESTITUTIE 
VAN DUBBEL BETAALD ABONNEMENTEN 
Abonnees van Filatelie 
die in het gehele kalender 
jaar 2013 lid waren van 
twee of meer bij Filatelie 
aangesloten verenigingen, 
kunnen restitutie krijgen 
van dubbel betaalde 
abonnementen. 

Als u vorig jaar restitutie 
over 2012 ontving en u 
voldoet nog steeds aan 
de voorwaarde, dan 
krijgt u het bedrag voor 
2013 automatisch op uw 

rekening gestort. U hoeft 
de restitutie dus niet 
apart aan te vragen, tenzij 
uw rekeningnummer is 
gewijzigd. 
De overschrijvingen 
worden eind februari / 
begin maart bij de bank 
ingeleverd. 
Abonnees die vorig jaar 
geen restitutie kregen, 
maar denken nu wel in 
aanmerking te komen 
kunnen vóór 1 april 2014 
een email sturen aan: 

Abonnementenland: klantenservice@aboland.nl 
Vermeld in uw email, met als onderwerp 
'Restitutie Filatelie'; 
a. De namen van de verenigingen waarvan u het gehele 

jaar 2013 lid bent geweest (let op, alleen verenigingen 
die bij Filatelie zijn aangesloten komen in 
aanmerking!) 

b. Het rekeningnummer (IBAN) waarop u het geld wilt 
ontvangen. 

c. Uw naam en adres. 

Heeft u niet de beschikking over email, 
stuur dan een brief aan: 
Abonnementenland 
t.a.v. administratie Filatelie (restitutie) 
Postbus 20 
1910 AA Uitgeest 
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WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? 
PLAATS EEN KLEINE ANNONCE IN FILATELIE! 

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

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

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

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

verschuldigde bedrag van uw 
bankrekening af te schrijven. 

Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar; 

Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

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

ATTENTIE! 

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

□ AANGEBODEN 

Q GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

10,00 euro 

13,50 euro 

17,00 euro 

20,50 euro 

24,00 euro 

27,50 euro 

31,00 euro 

Ondergetekende 

Naam: 

Straat en nummer; 

PC «Plaats: 

Telefoon; 

IBAN; 

Ten name van; 

verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in 
AlmereHout tot het eenmalig afschrijven van het 
verschuldigde bedrag van zijn/naar eigen banknummer. 

(handtekening). 
Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
met een ondertekende machtiging worden in behandeling 
genomen. Sluitingstermijn:minimaal vier weken voor het 
verschijnen van 'Filatelie'. 
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THEM^yiSI PANORAMA 
Samenstelling: 
leffrey Groeneveld, Purmerend. 
Reacties en tips: 
jeffreygroeneveld@hetnet.nl 

EEN ACTUEEL THEAAA EN TOCH AL EEUWENOUD 

Het aardige van de the
matische filatelie is dat het 
de gelegenheid biedt om 
actuele onderwerpen voor 
het voetlicht te werpen. 
Mijn voorganger Drewes 
Veenstra wist regelmatig 
te wijzen op de bijzondere 
onderwerpen die dankzij 
de thematische filatelie ter 
sprake gebracht konden 
worden. Veilig verkeer en 
de vergrijzing waren tweo 
van zijn stokpaardjes. Het 
eerste thema is inmiddels 
door meerdere verzame
laars uitgewerkt en het 
tweede thema heb ik al 
eens op een tentoonstel
ling gezien. Welk actuele 
onderwerp zou vandaag 
de dag nog de uitdaging 
bieden om een nieuwe 
verzameling op te zetten? 

Eénkader inzending 
Bij de discussie over een 
eventuele boycot van 
de Olympische Spelen 
(i) vroeg ik mij af of ik 
weleens een inzending 
over homoseksualiteit 
had gezien. De strengere 
Russische wetgeving op 
dit gebied en verdedigd 

door president Poetin (2) is 
volgens velen immers een 
van de verschillende rede
nen om niet naar Sotsji af 
te reizen. Het antwoord is 
nee. Het is misschien een 
wat gewaagd onderwerp, 
maar met de nodige 
speurzin moet er toch een 
interessante éénkader 
inzending van te maken 
zijn. Ik weet zeker dat er op 
het gebied van originali
teit hoog gescoord gaat 
worden. 

Geaccepteerd 
Hoewel ik het een actueel 
onderwerp noem, is 
homoseksualiteit als 
zodanig al eeuwenoud. 
In het oude Griekenland 
hielden mannen er vaak 
relaties met andere man
nen op na (3). Mannen 
en vrouwen trouwden er 
weliswaar, maar vrouwen 
namen geen deel aan het 
sociale leven van de man, 
die contacten zocht met 
zijn eigen geslacht en met 
name jongere mannen. 
Het vormde een onderdeel 
van de opvoeding van 
de jongen tot man. Men 

noemde dit pederastie. 
In het Spartaanse leger 
was het heel normaal dat 
oudere officieren de jonge 
kadetten trainden in de 
krijgskunst, maar ook hun 
opleiding op seksueel 
gebied verzorgden. Toch 
was ook toen al niet ieder
een even gelukkig met dit 
soort relaties. De schrijver 
Plato (^) vond het beter 
dat mannen zelfbeheer
sing toonden en seks met 
andere mannen ach
terwege lieten, zodat er 
slechts sprake was van een 
Platonische relatie. In het 
klassieke Rome verdween 
pederastie en met de 
komst van het christendom 
gingen andere normen en 
waarden gelden. Op basis 
van het Oude Testament 
werden seksuele relaties 
tussen mannen veroor
deeld en ook in de joodse 
en islamitische religies 
werden ze afgewezen. De 
Romeinse keizer Justianus I 
ging zelfs zo ver om homo
seksualiteit te verbieden. 

Vervolging 
Tot aan de twaalfde eeuw 
was homoseksualiteit in de 
meeste Europese landen 

echter niet strafbaar. De 
katholieke kerk beschouw
de het wel als een grote 
zonde en steeds vaker 
werd homoseksualiteit 
bestraft. Rond 1300 kon
den homoseksuelen bijna 
overal m Europa de dood
straf krijgen. Niemand 
werd daarbij gespaard. 
De Engelse koning Edward 
II (5) werd gedwongen 
afstand te doen van de 
troon ten gunste van zijn 
zoon, op verdenking van 
homoseksualiteit. Als straf 
werd hij met een gloeiende 
pook gespietst en stierf 
zo een gruwelijke dood. 
Homoseksualiteit was voor 
de Franse koning Filips IV 
(6) een van de redenen 
om de ridders van de 
Tempeliers te vervolgen. 
De Spaanse keizer Karel V 
(7) vaardigde in 1532 een 
wet uit die homoseksua
liteit verbood en Engels 
koning Hendrik VIII (8) 
deed in 1533 hetzelfde. Wie 
schuldig werd bevonden, 
kon veroordeeld worden 
tot de galg. 

Onzedel ijle 
Vanaf de Franse Revo
lutie in 1789 keerde het 

*ij (9). zij het met mate. 
Volgens de Franse wet 
was homoseksualiteit n 
meer strafbaar en ook i 
andere landen, waaron 
Nederland en België, w 
dit voorbeeld gevolgd. 
In Pruisen en Engeland 
bleef het echter nog ste 
strafbaar. Dat laatste 
ondervond de schrijver 
Oscar Wilde (10). Hoew( 
Wilde getrouwd was, h< 
hij ook een relatie met L 
Alfred Douglas. Zijn vac 
de markies van Queens 
berry was dat een doori 
het oog. Hij beschuldig! 
Wilde van 'sodomie', Wc 
tegen Wilde in verweer 
ging en de markies voo 
de rechter daagde wegi 
smaad. Tijdens het proc 
werd bewezen dat de 
schrijver 'grove onzedel 
ke handelingen' met jor 
mannen had begaan. 
Het gevolg was dat niet 
de markies, maar Wilde 
zelf werd veroordeeld. I-
kreeg twee jaar gevang 
nisstraf met dwangarbe 
wat zijn gezondheid nie 
ten goede kwam. Na vri 
ting bracht hij zijn lever 
grote armoede in Frankr 
door. Hij stierf er, slecht: 
46 jaar oud. 

Ook de wiskundige Alan 
Turing (11,12) kreeg te n-
ken met het Britse verbo 
op homoseksualiteit. Tu 
ring en zijn medewerker 
wisten tijdens de Tweed 
Wereldoorlog de gehein 
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Enigmacode van de Nazi's 
te breken. Daardoor kon
den de Britten de geheime 
boodschappen van de 
Duitse onderzeeërs ontcij
feren. Het is van beslissend 
belang geweest voor de 
geallieerde overwinning 
op Nazi Duitsland. Het ont
cijferen gebeurde onder 
andere met de zogeheten 
'Colossus computer', een 
van de eerste program
meerbare computers. 
Het is om deze reden dat 
Turing ook wel de vader 
van de moderne computer 
wordt genoemd. Hij werd 
enkele jaren na de oorlog 
aangehouden voor onze
delijk gedrag want hij had 
seks gehad met een man. 
Turing werd veroordeeld 
en kreeg de keuze tussen 
celstraf of chemische 
castratie. Hij koos voor 
het laatste. Daarnaast 
verloor hij ook nog zijn 
baan. In 1954 pleegde hij 
zelfmoord. Postuum werd 
onlangs door de Britse 
koningin de veroordeling 
ongedaan gemaakt, nadat 
wetenschappers jaren
lang hadden gepleit voor 
eerherstel. 
Het verbod op homoseksu
aliteit heeft nog tot 1967 in 
GrootBrittannië bestaan. 
Het is des te wranger wan
neer men beseft dat men 
In hogere kringen er nogal 
eens een oogje voor heeft 
dichtgeknepen. Het was 
een publiek geheim dat 
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bijvoorbeeld de echtge
note van koning George 
VI, de latere koningin
moeder Elizabeth (13), er 
de voorkeur aangaf dat 
haar mannelijke personeel 
homoseksueel was. Zo was 
ze er zeker van dat haar 
dochters, de prinsessen 
Elizabeth en Margaret 
'veilig' waren (14). Onder 
haar vrienden rekende 
de koninginmoeder de 
schrijver Noel Coward, die 
homoseksueel was, maar 
daar, geheel volgens de 
gewoonte van zijn tijd, in 
het openbaar geen rucht
baarheid aan gaf. Wel gaf 
hij opdracht aan zijn bio
graaf om als hij eenmaal 
dood was openhartig over 
zijn privéleven te schrij
ven. Het doet een beetje 
denken aan het leven van 
de cabaretier Wim Son
neveld (15), die zijn leven 
deelde met twee mannen. 
In het openbaar gaf hij 
daar geen ruchtbaarheid 
aan. Dit in tegenstelling 
tot Albert Mol, die als een 
van de eerste bekende 
Nederlanders onthulde 
dat hij homoseksueel was. 
Hij werd er niet minder 
geliefd door. Dit speelde 
zich af eind jaren zestig, 
begin jaren zeventig van 
de vorige eeuw, toen 
oude normen en waar
den overboord werden 
gegooid. Een schrijfster als 
Annie M.G. Schmidt voelde 
dat feilloos aan (16). In 

haar musical Foxtrot is een 
van de hoofdrolspelers 
homoseksueel en zingt 
een andere hoofdpersoon 
het liedje 'Iedereen was 
zo', waarin een stoet aan 
homoseksuele kunstenaars 
de revue passeert. De 
emancipatie van homo
seksuelen in ons land 
naderde zijn voltooiing. 

Dodelijke ziekte 
De jaren tachtig brachten 
een ziekte die voorname
lijk onder homoseksuelen 
voorkwam, AIDS (17), en 
die ten onrechte door 
sommigen als 'homo
ziekte' werd betiteld. 
Aanvankelijk kwam de 
ziekte voornamelijk in de 
Verenigde Staten voor, 
maar ze verspreidde zich 
snel. Midden jaren tachtig 
was de levensverwachting 
voor iemand waarbij AIDS 
werd geconstateerd een 
jaar. Een van de slachtof
fers was de Amerikaanse 
acteur Rock Hudson (18), 
die te boek stond als de 
heteroman bij uitstek en 
bekend werd vanwege 
zijn charmante rollen in 
romantische films. Hij 
bleek privé een heel ander 
leven te hebben dan zijn 
alter ego's op het witte 
doek. Een andere artiest 
die aan AIDS overleed was 
Liberace (19), aan wiens le
ven onlangs een speelfilm 
is gewijd. AIDS patiënten 
waren de melaatsen van 

de twintigste eeuw en 
velen waren bang om in 
contact met hen te komen. 
De Britse prinses Diana 
(20) heeft met succes het 
taboe dat er op AIDS rustte 
doorbroken door AIDS 
patiënten te bezoeken en 
ze voor het oog van de 
camera's aan te raken en 
in de armen te nemen. 
Inmiddels sterven er in de 
westerse wereld nog maar 
weinig mensen aan AIDS. 
Het gebruik van condooms 
is een effectief preventie
middel (21) en dankzij the
rapie met AIDS remmers 
is de levensverwachting 
bijna weer normaal. 

Moeite 
In 2001 werd de homo
emancipatie in Nederland 
voltooid met het homo
huwelijk, iets wat in een 
aantal andere landen 
(België, Canada, Spanje 
en een aantal staten in 
de Verenigde Staten) 
navolging kreeg. Toch 
werden homo's niet door 
iedereen met open armen 
ontvangen. In sommige 
conservatief gelovige krin
gen had men grote moeite 
met de ontwikkelingen. Zo 
deed de weigerambtenaar 
zijn intrede, de ambte
naar die op grond van 
zijn geloofsovertuiging 
mocht weigeren om een 
homopaar te trouwen. 
Conservatieve gelovigen 
hadden ook moeite met 
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majoor Bosshardt van het 
Leger des Heils (22), die 
het openlijk opnam voor 
homoseksuelen terwijl het 
Leger officieel negatief 
tegenover homoseksu
aliteit staat. Het zijn niet 
alleen deze conservatie
ven, christelijk, joods of 
islamitisch, die nog moeite 
hebben met homoseksu
aliteit. René van der Gijp 
veroorzaakte vorig jaar 
enige opschudding toen 
hij beweerde dat voetbal 
geen sport is voor homo
seksuelen en bij de affaire 
rondom de Maastrichtse 
burgemeester Hoes 
ontstond op de opiniepa
gina's van een landelijk 
ochtendblad een discussie 
over de duurzaamheid 
van homohuwelijken. Toch 
werd er ook in 2013 weer 
een stap voorwaarts gezet, 
want waar Nederland 
voorop loopt met de 
acceptatie van homo's, is 
men elders nog lang niet 
zo ver. De uitspraak van 
paus Franciscus (23) over 
homoseksualiteit was dan 
ook een hart onder de 
riem van velen. Op weg 
naar Brazilië zei hij in een 
vraaggesprek met journa
listen dat homoseksuelen 
niet veroordeeld moeten 
worden. Het was voor het 
tijdschrift Time een van 
de redenen om hem uit te 
roepen tot persoon van 
het jaar. 

ANNIE 
M.Q SCHMItTT 
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ANNONCES 

AANGEBODEN 

www.motiefonline.nI Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
Jansen. Tel. 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Tel. 046-4512751. 
E-mail robert-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-veiiing.nl voor 
al uw postzegels van vele landen. 
Voor meer Informatie: 
A.M. Eijgelaar. Tel. 010-5222914. 

Nederland, Europa, Overzee, 
Motief www.tenkatephilatelie.nl 
E-mail infoOtenkatephilatelie.nl 
Tel. 06-46644808 of 026-4722176. 

Mist u nog iets in uw ver
zameling? In onze winkel een 
ongekend groot aantal series en 
blokken van diverse landen en 
motieven www.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(5)hetnet.nl 
Tel. 0228-318267 of 06-14511744. 

www.ph i latelie-amsterdam .n I 
Motief, wereld en partijen. 
K.A. Erkelens. Tel. 020-6838643. 

Gebruikte albums voor 40% 
van de nieuwprijsi Mooie kwa
liteit Davo, Lindner, Leuchtturm, 
Safe www.tenkatephilatelie.nl 
Tel. 026-4722176 of 06-46644808. 

^ E-mail: info@tenkatephilatelie.nl 

Ol 

134 

Gratis cursus postzegels- en 
munten verzamelen zie: 
www.filateliehpz.nl Helderse post-
zegeihandel. Tel. 0223-614066. 

Nieuw, www.voorsterphilatelie.nl 
Voor postzegels, albums en 
catalogi. A. Peters. 
E-mail: info@voorsterphilatelie.nl 
Tel. 06-51548440 of 045-5245256. 

www.maxpoststukken.nl Verkoop 
van Nederlandse poststukken 
en ansichtkaarten. M. Albers. 
Telefoon 06-20607085. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, 
DOR, 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 

T.k.a. fdc's nr. 440 t/m 607 
Ned., puntstempels 20.000 st. 
A. de Vries. Telefoon 0229-581541. 

1000 versch. Denemarken o/x 
uit 1851-1996 euro 59,600 versch. 
Brazilië o/x uit 1866-2001 euro 69, 
200 versch. Oostenr. Gebieden o/x 
1850-1918 euro 52. R. Brandsen. 
Tel. 0418-642035. 

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 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk. Bredenhof. Tel. 010-4826725. 

Frankeergeldig Nederland 
met of zonder gom, koopt. J.F.P. 
Peerenboom. Tel. 040-2619766 of 
06-53204122. 

Te koop gevraagd: ik bied de 
hoogste prijs voor uw ongebruik
te Nederlandse euro-post
zegels. W. Bongers. 
Tel. 06-36578674. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 0575-848859, zie 
www.sgbTitannia.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezier. join the 
club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
06-51140411,0181-774870 of 
www.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging 
Zuidetijk 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 

Vereniging USA & Canada 
Filatelie, jaarlijks 7 bijeenkomsten 
en 7 veilingen. Een uitgebreide bi
bliotheek en rondzendingen. Onze 
website: www.usca.nl Erik Mulder, 
info@usca.nl Tel. 06-25240316. 

PVZ Zeewolde en Harderwijk 
organiseren hun jaarlijkse 
ruildag op za. 29 maart van 
10.00 tot 16.00 uur. De Kiekmure, 
Tesselschadelaan 1, Harderwijk. 
Tafels te huur 10 euro. Sehr, velling 
van pim. 300 aantr. gepr. kavels. 
Inl.: 071-5149310. 

Rondzendvereniging Contai 
schept Kracht (CsK) biedt sine 
1926 gerichte kwaliteitsrond-
zendingen per verzamelgebie 
Contributie 9 euro per jaar. Tec 
moetkoming in portokosten. O 
Inzenders van kwalitatief go< 
materiaal van harte welkom. F 
visie 6% en voorschotten besch 
baar. Inzenden in CsK-boekjes, 
aankoopkosten boekjes worde 
bij afrekening vergoed. 
Zie www.csk.nu B.K. Okma. 
Tel. 0514-850744. 

Nunspeet Zaterdag 3 mei 20 
Grote Verzamelbeurs Sportha 
Brake, Oosteinderweg 19 van 
10.00 -16.00 uur. Inl. J. den Bes 
Tel. 0341-256163. 

PV Heerenveen Verzamelbeu 
15 maart 2014 van 9.30-15.00 
toegang gratis. Dorpshuis Rotti 
Binnendijk22, 8461 LD Rottum. 
Inl.: 0561-614892. 

Verzamelt u Latijns Amerikai 
LACA heeft 4x per jaar een mee
ting in De Bilt, een blad vol inte 
art. en 2X per jaar een vel I ing. Ii 
wwwjacajiiof tel. 023-5256681 

KINDEREN EN POSTZEGELS 

Het lijkt een haast onmogelijke 
combinatie in deze tijd! Maar niets 
IS minder waar. Op de afgelopen 
Eindejaarsbeurs (27+28 december) 
in Barneveld waren veel kinderen 
aanwezig. De organisatie had het 
de jeugd ook naar de zin gemaakt: 
een mooie, eigen zaal, veel activi
teiten, veel te doen! 
De leiding, in ruime mate aanwe
zig, had het er maar druk mee. 
Maar nee, klagen deden ze uiter

aard niet. Prachtig, zoveel jong 
verzamelaars in-de-dop. 
Het was ook echt 'voor de jeugc 
De ouderen waren er niet welke 
Een enkele ouder liep er rond, 
maar uitsluitend om het kroost 
begeleiden. 
De organisatie èn de kinderen 
kunnen terugkijken naar een 
geslaagd evenement. Postzegf 
ten dode opgeschreven? Oord( | 
zelf! i 

http://www.motiefonline.nI
mailto:robert-wiktor@home.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.aephilatelie.nl
http://www.postzegel-veiiing.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
http://www.wereldzegels.eu
http://www.ph
http://www.tenkatephilatelie.nl
mailto:info@tenkatephilatelie.nl
http://www.filateliehpz.nl
http://www.voorsterphilatelie.nl
mailto:info@voorsterphilatelie.nl
http://www.maxpoststukken.nl
mailto:hj.dorman@concepts.nl
http://www.sgbTitannia.nl
http://www.filitalia.nl
mailto:ppmulder@planet.nl
mailto:secretaris@cfv-marianne.nl
http://www.usca.nl
mailto:info@usca.nl
http://www.csk.nu


014 VERKRIJGBAAR 
voor meer informatie: wwVv.nvph.nl 
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mumi 

Eerstedag bneven van 
Nederland en overzeese 
gebiedsdelen 

Stempelafdrukken op de eerste 
emissie van Nederland 

Franse militaire poststempels 
gebruikt in Nederland in de 
Franse tijd NIEUW 

Hollandse tractaatstempels 
gebruikt in de eerste periode 
(18091811) NIEUW 

Catalogus naamstempels met 
schreefloze letters 
18661945 NIEUW 

Rolzegels van Nederland 

Klussendorf automaatstroken 
NIEUW 

Automaatstroken FRAMA, 
Nagler en Hytech NHEUW 

Automaatstroken Wincor
Nixdorf aCon en Gunnebo 

NIEUW 

Postzegels in 
hangverpakkingen NIEUW 

Mobiele en Rijdende 
postkantoren NIEUW 

Nederlandsch Indie 
Puntvlakvullingstempels 1935 
1949 NIEUW 
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http://wwVv.nvph.nl
http://www.nvph.nl


Rietdijk Meer dan 9 
in dienst v< 

Filateli( 
1919-20 

Veiling 402 op 29, 30 april & 1 mei 2014 

Medio maart sluiten wij de inzendtermijn voor de komende 
veiling. Wij zijn doorlopend op zoek naar collecties, voorraden 

en partijen postzegels, brieven en prentbriefkaarten. 

Taxaties bij ons op kantoor zijn 
vrijblijvend van maandag t/m vrijdag tussen 

9.00 en 17.00 uur op afspraal<. 
Voor grotere en/of waardevolle objecten 

komen wij graag naar u toe. 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 
en bent van harte welkom! ^ox^ov^^vetz, 

^̂ ooruwvefZ» 

Rietdijk B.V. 
Kantoor: Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
Tlie Netherlands 

Tel.: +031-(0)70-364 79 57 
Fax : +031-(0)70-363 28 93 
info@rietdijkveilingen.nl 
www.rietclijkveilingen.nl 
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mailto:info@rietdijkveilingen.nl
http://www.rietclijkveilingen.nl

