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DE NEDERLANDSCHE POSTZEGELVEILIN( 
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IN DEZEVEIIING 
EEN ENORME HANDELSVOORRAAD 

MET COLLECTIES EN PARTIJEN 
UIT NEW YORK 

DONDERDAG 27 MAART AANVANG 18.00 UI 
NEDERLAND EN OVERZEE POSTHISTORIE EN STEMPELS 
NEDERLAND EN OVERZEE LOSSE KAVELS 
NEDERLAND EN OVERZEE COLLECTIES EN STOCKS IN ALBUMS/ST0CKB0EKEN/D03 

VRIJDAG 28 MAART AANVANG 12.00 UI 
WERELD COLLECTIES/HANDELSVOORRADEN/LOTS IN DOZEN 
WERELD BRIEVEN LOSSE KAVELS/COLLECTIES/LOTS 

VRIJDAG 28 MAART AANVANG 18.00 UI 
WERELD/WERELDDELEN/MOTIEVEN ETC. COLLECTIES EN STOCKS 
GROOT BRITANNIE EN KOLONIEN LOSSE KAVELS/COLLECTIES/STOCKS 

ZATERDAG 29 MAART AANVANG 10.00 Uil 
BUITENLAND LOSSE KAVELS /LANDENCOLLECTIES /STOCKS VAN AT/M Z 

CATALOGUS OP W W W . N P V . N L NU ONLINE 

JKDAGE 
De omvang van de afdeling collecties en dozen is enorr 

neemt u meer tijd voor de bezieht ig in 
dan u gewend bent en wacht nie 

tot de laatste dag, deze is vaak erg druk 

22 MAART 
23 MAART 
24 MAART 
25 MAART 

ZATERDAG 
ZONDAG 
MAANDAG 
DINSDAG 

10 0016.00 UUR 
11.001600 UUR 
10.0016 00 UUR 
100016.00 UUR 

26 MAART 
27 MAART 
28 MAART 
29 MAART 

WOENSDAG 
DONDERDAG 
VRIJDAG 
ZATERDAG 

lOOOlóOOUUll 
100021.00 uui 
100017.00 UUI 
10 0015.00 UUi 

UIT ARCHIEF BARON DE GEER VAN JUTPHAAS 
EEN UNIEKE BRIEF UIT ZWEDEN 1856 
MET DE 3 SKILl GROEN IN PAAR 

http://WWW.NPV.NL


ALAND AUCTIONS/ALAND POST LTD, PB 1100, AX22111, 
MARIEHAMN, ALAND, FINLAND 
PHONE + 358 18 636638 EMAIL: alandauctions@posten.ax 

Postzegelhandel 
LUC VANSTEENKISTE 

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

en betere partijen. 

••••■••; .:;!..'f ■■•■■'■■"" • * 

MJMHH^ 

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

Onze Beursagenda voor 2014: 
Brievenbeurs in Gouda (NL) 
Antwerpfila in Antwerpen (B) 
Vismijn in Nieuwpoort (B) 
Hollandfila in Barneveld (NL) 
Postex in Apeldoorn (NL) 
Eindejaarsbeurs in Barneveld (NL) 

mailto:alandauctions@posten.ax
mailto:vansteenkiste.luc@pandora.be


Internationale 

antwerp e^po 

Toegangsprijs: € 5.00 

FNIP VZW BOEKENBERGLEI 181-3 BE-21Q0 DEURNE 
www.fnip.be - info@fnip.be - tel: +32(0)486 96 22 85 - fax: +32(0)3 233 89 70 

• Geef deze bon ingevuld af aan de kassa en ontvang een korting « 
• van € 2,- op uw ticket, geldig voor de 2 dagen. ^ < 
• naam: f 
• adres: • 

http://www.fnip.be
mailto:info@fnip.be


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 ! 

■^^^^"^^ii^'S 

: ^ . > 
//é ( ^ ^ 6 / f ^ y 

Van het 

Itijksleleffraafkanloar te / ^ / ^t / /■ ^, 

aan 
1 

Telegram 
V . C J ' ^ ^ 2_ 

Vracktvrtf, 
Tacan 1̂1 I t ' I IJ" 

te 

ABB d«k^MM«HMkt6rb«ïorginggegeven den ^^ y/^' **"V 185 

&''' O % 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 l i n g e n BV is 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 



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

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

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

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

'V FILATELIE DE BOEIER -̂ j 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 
^ N e d e r l a n d & OR (posttns/gestempeld) 
^ Z w i t s e r l a n d (posttns/gestempeld) 
^ I n d o n e s i ë (posttris) 
^ T h e m a Spoorwegen (vni. posttris) 

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

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

geen winkel 
Fax:0180-690811 

www.filateliedeboeier.nl 

"ADVANTAGE" PostzegeihanüP UW postzegelhandel op internet 
Gespecialiseerd in klassiek topmatenaal van Nederland en 
de Overzeese gebiedsdelen in uitsluitend 1' klas kwaliteit 

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

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 V plakker of kleine plakkerrest met volledige originele gom, tenzi) anders 
omschreven met volledige garantie op de omschreven kwaliteit 

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

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

Hans Sundquest 
Jacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

Tel 078 6153386-Fax 078 6428899 
KvK nr. 23083937 - e-mail: sundquest@plaa 

• postzegels 
^ t ^ • albums 

I • catalogi 
• telefoonkaarten 

• verpakkingsmateriaal 

NIEUWE MICHEL CATALOGI VOORJAAR 2014 
Noord Afril(a 2014, Overzee 4/1, in kleur 
U.S.A. Speciaal 2014 
Munten Duitsland 2014 met eurokurs 
Album supplement Duitsland 2013 
begin april 
Duitsland-Speciaal 1-2014 in kleur, met spec.bijlage 
Duitsland-Speciaal 2-2014 in kleur, met spec bijlage 
Midden Europa 2014 in kleur, EK1 
Handboek Bogenecken D.Reich 
begin mei: 
Oost Afrika 2014, Overzee 4/2, in kleur 
Zuidwest Europa 2014 in kleur, EK2 
begin juni 
Centraal Afrika 2014, Overzee 6/1 in kleur 
Zuid Europa 2014 in kleur, EK3 
Oostenrijk Speciaal 2014 in kleur, met Ganzsachen 
Voor de Motiefcatalogi Vogels en Spoonvegen ;s op dit moment 
nog geen definitieve datum beschikbaar 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 
€ 
€ 

€ 
€ 

€ 
€ 
€ 

79,80 
84,-
24,80 
22,80 

79,80 
79,80 
62,-
79,80 

79,80 
62,-

79,80 
62,-
59,80 

O l i f r^ar h / ^ ^ i / H ö Oude Woudenbergse Zandweg 4 
C l U I U C i 1 I C l U C 3707 AN Zeist tel 030-6924800 
www aufderheide nl - e-mail aufderheide@hetnet nl IBAN NL36INGB0000001700 

• Compleet overzicht Davo 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

• Alle nieuwe catalogi: 
Michel, Yvert, NVPH, enz. 

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

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

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

GROENLAND-IJSLAND-FINLAND-ÄLAND 
POSTFRIS-GEBRUIKT-POSTZEGELBOEKJES 

Gratis pnjslijst op aanvraag 

BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

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

Ü B Maandel i jkse zaalveiiing van: 
postzegels - post(waarde)stukl<en - fdc's - munten 

ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 
WW«7o^©«?©©(?80(7(3S)(j'oCiöO 

«2?W«!7O®0(»](^©80(§(3(7^8'Ö^©Q0O(JD0 
^WW=^©S?®©(7@C'(7©©C'='WÖCtDfö©OoCiöO 

Veilinghuis "De Voorstraat" 
V o o r s t r a a t 2 3 - 8011 AAK Z w o l l e 

Tel 038 - 4211045 daags ma-za 08 30 tot 16 00 uur 

Dag van de Jeugdfilatelie 
Zaterdag 12 april 2014 

www.stampskids.nl www.jeugdfilatelie.nl JFN@>chello.nl 

Lokatie: Dorpshuis De Moriaan, Dorpsduinen 4, 1949 EG Wijk aan Zee 

http://www.postbeeld.nl
http://www.freestampcatalogue.nl
http://www.postzegelblog.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
http://www.advantage-stamps.com
http://www.scandinavianstamps.nl
http://www.stampskids.nl
http://www.jeugdfilatelie.nl
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latelie (waarin opgenomen De 
itlatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
even door de Stichting Nederlandsch 
aandbladvoor Philatelie 

e officiële mededel ngen van de 
Dninkli)ke Nederlandse Bond van 
latelistenverenigmgen KNBF en de 
aginasvan De Posthoorn vallen buiten 
ïrantwoordelijkheid van de redactie 

oofdredactie 
ene Hillesum Friatelie 
ene H llesum 
Dstbusy 3330 AA Zwiindrecht 
lefoon 078 6101520 

illesum@filatelist com 
WW defilatelie nl 

dvertentieverkoop 
ureau de Troye 
rieelvogelwegs i349CGAlmere 
anine de Troye 
ïlefoon 036 53 8ii 528 
ïlefax 036 5384880 
ifo(S>bureaudetroye nl 
'WW bureaudetroye nl 

bonnementen en bezorgklachten 
bonnementenland 
ostbus20 191Q AA Uitgeest 
elefoon 0900 ABOLAND 

(0900 2265263) 
elefax 0251 310405 
iutaties www aboland nl/blad/filatelie 

dreswijzigingen 
dreswijzigmgen geeft u op aan de 
=cretari5 van de vereniging waarvan u 
dben t Individuele abonnees zenden 
un adreswijziging aan de administratie 
e Abonnementen) 

loe word ik abonnee^' 
r zijn twee abonnementsmethoden 
een collectief abonnement 
kunt lid worden van een verenigmg 
lebi j Filatelie is aangesloten het 
bonnementsgeld maakt dan deel uit van 
w verenigingscontributie 
een individueel abonnement 
ervoor kunt u zich m u v België 

anmelden bij Abonnementenland m 
itgeest(zie Abonnementen)voor 
33 10 (Nederland) € 52 40 (buitenland 

landaard) of € 77 85 (buitenland 
riority) Een individueel abonnement 
aat per de eerste van een w llekeurige 
laandin het loopt minimaal een jaar 

nummers) Abonnementsbeeindigmg 
e Opzegging abonnement 

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

»pzegging abonnement 
ipzeggen kan via uw vereniging 
en individueel abonnement 
an aan het eind van de lopende 
bonnementsperiode worden beëindigd 
doet d t door uiterlijk vier weken voor 

et aflopen van uw abonnement een 
irief te schrijven aan Abonnementenland 
1 Uitgeest (adres zie Abonnementen) 

osse nummers 
(ummers van de lopende jaargang 
unnen (mits voorradig) voor € 4 75 per 
ummer (inclusief porto) worden besteld 
ia bank NL41 ABNA 0588 245 070 van 
bonnementenland in Uitgeest vermeld 
1 gewenste editienummers en uw 
illedige adres 

estuur 
voYzitter 
C van Balen Blanken AI)P 

ecrefans 
FC Elzinga Schalmei 5 
876 VC Etten Leur 
elefoon 076 5035295 
lenn/ngmcester 
) van de Kasteele 

opyright 
2014 Maandblad F latelie 

»plage van dit nummer: 
5 000 exemplaren 

iSN nummer 0166 3437 

cv*\edes>/a 
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■ I Uit de wereld van de filatelie 

H Verzamelgebied Nederland 
H NieuwbijPostNL 

Nieuwe ontdekking bij de portzegels Emissie 1881 

H Lezerspost 

WO I Aland tijdens de Eerste Wereldoorlog 

B Bondspagina s 

I Wi| lazen voor u 

Halfrondstempels op Emissie Ri|kswapen (2) 

Briefkaart 44 jaar onderweg' 

PTT ers over de grens 

I Verzamelgebied België 

Postgeschiedenis van TsjechoSlowakije 

H Filapuzzel 4 

FilaFair 

H Portpuzzel 4 

H De Posthoorn 

Invordering van kwitanties door de posterijen 
Hundertwasser de architectuurdokter 
H Filatelistische evenementen 

H Maximafilie 

I Postzegelboekjes 

H Nieuwe uitgiften 

I WO I Thematisch panorama 

I Kleine annonces 

148 

150 

151 

'52 

156 

'57 

158 

160 

162 

165 

166 

168 

170 

174 

175 

175 

176 

180 

184 

188 

189 

190 

192 

2 0 0 

2 0 2 

Halfrondstempels 
op Emissie 
Rijkswapen (2) 
162 

mmmmmmm 

Postgeschiedenis van 
TsjechoSlowakije 
170 

Bi^d|gjjoor£a2m^^ 
Het gebeurt niet iedere dag dat er nog 
iets nieuws wordt ontdekt, en zeker niet 
bij een uitgekauwde' emissie als de 
Nederlandse portzegels Emissie 1881 zijn 
Dat het geen oude rot m het filatelievak 
IS maar een jonge verzamelaar van nog 
geen dert ig is dubbel bijzonder 

Advertentieindex 

Invordering van 
kwitanties door 
de posterijen 

Advantage Pzh 

Antwerp f i la 

Auf der Heide 

Bijl van der Pzh 

Boeier De Fil 

Bredenhof Postz imp 

BrievenbeursSt 

Catawiki 

Dieten van Pzv 

142 
140 
142 
202 
142 

203 
156 

141 

Goudwisselkantoor 
Herscheit Ron Pzh 
Hertogpost Stichting 
Hollandse De Pzv 
leugdfilatelie Nederland 
Leopardi Pzv 
MPO 

NVPH 

169 
142 

155 157 175 187 
203 
142 
146 
145 
138 
147 

Postbeeld 
Posten Aland 
Poststempel Het 
Rietdijk Pzv 
Rijnmond Pzv 
Safe Nederland 
Vansteenkiste Luc Pzh 
Voorstraat de Veilinghuis 
Zeist Pzh 

142 

139 
142 

2 0 4 
144 

145 

139 
142 

m 
• MMü 
■■■■■I 

<^ 

ADVERTEREN? "^ I Bureau de Troye 
£^^J Telefoon 036  5 38 45 28 
*" 1 of info(a)bureaudetroye.nl 

Het maandblad Filatelie is Official Partner van de AIJP (association Internationale des Journalistes Philateliques) en lid 
van deASCAT{de internationale organisatie van uitgevers van postzegelcatalogi en postzegeltijdschriften) 

143 
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POSTZEGELVEILING « F t -

RU fl mono (|| 
Westewagenstraat 60, 3011 AT Rotterdam - Postbus 2859 - 3000 CW Rotterdam 

T: 010-2130986 F: 010-2131730 E: rynmond@xs4all.nl W: rynmond.com 

Onze 70̂ ^̂  veiling was een groot succes, 
enkele resultaten 

748. SHANGHAI COLLECTIE PRENTBRIEFKAARTEN INZET 550 TOESLAG 1700 

1215. BELGIË COLLECTIE PROEVEN INZET 400 TOESLAG 1300 

Onze volgende veiling wordt gehouden 
op 23 en 24 mei 2014 

Inleveren is mogelijk tot en met 5 april 

mailto:rynmond@xs4all.nl
http://rynmond.com
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MUNTEN &. POSTZEGEL ORGANISATIE 
VEILINGEN ■ TAXATIES • BEURZEN ■ INKOOP 

MPO hét adres voor 
 veiling 
 advies & bemiddeling 
 beurzen 
 in & verlioop 

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

catawiki 
Wekelijkse 
Postzegelveilingen 

'>^*»w*p«i»*r 

's Werelds grootste catalogus & 
veilinghuis voor verzamelaars 

http://www.mpo.nl
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POSTZEG E LVEI LI N G '7?^Jï^lu.%.o.. 
^ ^ ^ ^ KANTOORADRES-

I I f ^ ^ ^ ^ J ^ P % ^ % I I RIJSSENSESTRAAT 203B 
I ^ B I I l ^ # ^ r % I J l '̂4 '̂< "^l^* NIJVERDAL 
b a ^ ^ % ^ I ^ m I 1 b ^ I TELEFOON 0548-655855 

FAX nr. 0548-655088 
EMAIL info@leopardi.nl 

VEILING 190 
zaterdag 15 maart 2014 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, Rijssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 10 maart t/m vrijdag 14 maart 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 15 maart van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: zaterdag 15 maart van 11.00 tot 12.30 uur 
de zgn. 'kleine kavels' en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen. 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 191 wordt gehouden op 10 mei 2014. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

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

In maart een fantastisch aanbod 
met hele lage startprijzen. 
In deze veiling heel goed China. 
Wie nu niet komt, komt nooit meer. 
Wat is afstand in Nederland. 
Vraag de gratis catalogus. 
Kom op z'n minst kijken in onze 
mooie en ruime geledenheid 

mailto:info@leopardi.nl


VANAF 26 MAART VERKRITOBAAR '̂% 
voor meer informatie: www.nvDh.nl 
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www.nvph.nl 

Eerstedag brieven 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 penode 
(18091811) NIEUW 

Catalogus naamstempels met 
schreefloze letters 
18661945 NIEUW 

Rolzegels van Nederland 

Klussendorf automaatstroken 
NIEUW 

Automaatstroken FRAMA, 
Nagler en Hytech NIEUW 

Automaatstroken Wincor

Nixdorf, aCon en Gunnebo 
NIEUW 

Postzegels in 
tiangverpakkingen NiEUW 

Mobiele en Rijdende 
postkantoren NIEUW 

Nederlandsch Indie 
Puntvlakvullingstempels 1935 
1949 NIEUW 

ALITEITENCATALOGUS Ĵ M««; 

2« EDITIEÄ %77k^ 

http://www.nvDh.nl
http://www.nvph.nl


UIT DE WERE! VAN DE FILATELIE 

—— < 
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DEPOSTWETVANDIRK! 

Nooit van gehoord zegt u? 
Kan l<loppen. Omgel<eerd 
heeft Dirl< waarschijnlijk 
nooit van de Postwet 
gehoord! 
Wat is het geval: In grote 
delen van het land zat tus
sen de reclamefolders 
een kaartje van Dirk, voor 
Valentijn. Dirk is (het) Dirk 
van den Broek (concern). De 
grote kruidenier in het rood. 
Rood ja, dat is ook de kleur 
van het kaartje met de 
ingedrukte 'postzegel' 
) Nederland. 
U kon het kaartje inleve
ren, dan kreeg u een roos. 
De ingedrukte 'postzegel' 
lijkt sprekend op een echte 
Nederlandse postzegel. 
Inclusief het cijfer 1, de 
landsnaam en -zie de 
koningszegels- het jaartal 
en een nietszeggende 
hartjesafbeelding. 
Dirk heeft echter nim
mer de Postwet gelezen, 
hoewel, zoals iedere 
landgenoot, behoort ook 
Dirk de wet te kennen. Wat 
Dirk doet, mag namelijk 
niet. het is in strijd met -in 
ieder geval- artikel 36 van 
de Postwet: 
Artikel 36 
/. Het is aan andere 

postvervoerbedrijven 
dan verleners van de 
universele postdienst 
verboden postzegels 
of postzegelafdruk
ken te vervaardigen, 
te verspreiden öfter 
verspreiding in voor
raad te hebben met 
daarop de vermelding 
'Nederland'. 

2. Het Is verboden zegels, 
zegelafdrukken, 
stempelafdrukken of 
aanduidingen op zoda
nige wijze te bezigen, 
dat zij ten onrechte de 
indruk kunnen wekken, 
dat de bescheiden of 
voorwerpen, waarop 
zij voorkomen, door 
een verlener van de 
universele postdienst 
behandeld of van 
een verlener van de 
universele postdienst 
afkomstig zijn. 

Geen Roos! 
Dat is 'de straf' voor het 
niet inleveren van de kaart 
bij Dirk. 
Maar ook geen 'straf'port en 
dat is vreemd. Hoe zit het: 
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De jury van de L.H. Tholentrofee roept kandidaten 
op mee te dingen naar de 

LH. Tholentrofce 2013 

Aanmelden kan nog tot 14 maart! 
Voorwaarden en adres: 

zie pagina 80 (februarinummer) 

De 'postzegel' (volgens 'de 
Postwet van Dirk'): is nep 
dus! Maar wel met waarde 
1 en landaanduiding. Niet 
Dirkjesland of Brookland 
(een handelsnaam van 
Dirk) maar gewoon 'Ne
derland'. 
Bij inlevering kon een roos 
verkregen worden. Maar, 
waarom niet gewoon de 
kaart verzenden? Er staan 
immers ook zoals bij een 
prentbriefkaart 'adresse-
ringslijnen'op. 
Na alle ophef over de 
inmiddels 'overleden fila-
telistisch gulden' moest ik 
natuurlijk ernstig rekening 
houden met een portkaart 
ten bedrage van van 
€1,92. Die zou natuurlijk 

bij de geadresseerde te
recht komen, want er staat 
geen afzenderadres op de 
kaart. Toch maar de gok 
gewaagd. 
De kaart gewoon in de 
bekende bus gestopt, 
en tot mijn niet geringe 

verbazing kwam hij keurig 
gestempeld -op 14 febru
ari, Valentijnsdag!- bij de 
geadresseerde in de post
bus. Niets geen portkaart, 
noch enig ander teken dat 
de kaart 'niet regulier' ver
werkt is. Klaarblijkelijk ook 
niet 'uit de machine ge
gooid' om aan een nadere 
inspectie onderworpen te 
worden. Geen sticker of 
stempel dus 'Frankering 
Gecontroleerd'. 
Dat zou natuurlijk wel 
gemoeten hebben, want 
-uiteraard- is de postegel 
ongeldig ende'veilig-
heidskenmerken' (sorteer-

haak en fosfor) ontbreken 
volledig. 

Let op: dit-mogelijk 
unieke- gebruikte parti
culiere 'postwaardestuk' 
wordt verloot aan diegene 
die nimmer heeft gepu
bliceerd in Filatelie en die 
voor 20 maart de redactie 
een mail stuurt met de 
aankondiging een artikel 
te zullen leveren (minimaa 
2 pagina's), en dat artikel 
uiterlijk drie maanden na 
aankondiging ook aan
levert. De redactie wacht 
met spanning! 

REACTIE VAN POSTNL 

Dirk is stout, maar 
PostNL bijt niet meteen. 
Gevraagd om een reactie 
laat woordvoerder Mare 
Potma weten: 

"Dit komt wel eens vaker 
voor. Maar het is zeker 
geen schering en inslag. 
In dergelijke gevallen 

spreken wij de organi
saties er altijd op aan en 
wijzen ze op de wetgeving. 
Hieruit volgt altijd een 
dialoog en vaak laten de 
organisaties weten dat ze 
er niet van op de hoogte 
waren en het niet meer 
zullen doen. 
Ik ga ervan uit dat ook dit 
voorval zo'n verloop zal 
krijgen." 

Eén keer mag dus van 
PostNL! Dat schept 
kansen voor wie ook een 
leuke reclamecampagne 
wil opzetten. De praktijk 
zal uitwijzen of ze ook 
gewoon in de poststroom 
mee gaan lopen en dus 
'gebruikt' zullen opdui
ken. 
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ZWARTE ZEE GESCHIEDENIS HERSCHREVEN 

In 2014 is het vijf jaar gele
den dat het Internationaal 
Gerechtshof in Den Haag 
uitspraak deed in de kwes
tie Roemenië vs. Oekraïne 
inzake het grensgeschil op 
de Zwarte Zee. 
Voor Roemenië de eerste 
uitbreiding op de soeve
reine rechten sedert de 
Grote Unie van 1918. 

De uitkomst was voordelig 
voor Roemenië. Van het 
betwiste deel kreeg het 
land 79,34% toegewezen. 
Om dit succes te vieren 
heeft de Roemeense post-
administratie op 3 februari 
een herdenkingsvelletje 
uitgegeven met een nomi
nale waarde van lei 9.10. 

THEMANUMMER 2015 

Het komende nummer, 
dat 3 april op uw mat ligt, 
is het jaarlijkse Brieven-
beurs themanummer. 
Zoals bekend zal dat dit 
jaar de Eerste Wereldoor
log zijn. 
Als gebruikelijk wordt 
voor de Brievenbeurs 
(18+19 april) het thema 
voor het komende jaar 
vastgesteld. Dit wordt 
dan tevens het thema 
voor het themanum
mer van Filatelie, het 
maartnummer in 2015. 
Het vastgestelde thema 
is: Portzegels en 'met port 
belast'. 
De redactie roep nu al au
teurs op die een bijdrage 
willen leveren voor het 
themanummer. De kopij 
hiervoor kan aangeleverd 
worden tot 2 januari 2015. 
Wel graag het verzoek 
u vooraf (liefst zo snel 
mogelijk) aan te melden 
dat u iets wilt publiceren 
in dit themanummer. Dit 

HOLilllDÏKÏlisSBÏirj "ff^ 

mede om doublures te 
voorkomen. 
Het onderwerp lijkt 
beperkt, maar is breed. 
Niet alleen de portzegels 
zelf-uit de hele wereld-
vallen binnen dit thema 
(in dit nummer ziet u 
een prachtig voorbeeld 
hoe dit'traditioneel' 
kan worden uitgewerkt), 
maar ook 'strafport' 
met- en zonder portzegel 
alsmede alle mogelijke 
andere toepassingen 
waarbij portzegels wer
den gebruikt. Te denken 
valt aan 'Poste Restante', 
afstandsrecht, aanvul
lend port, antwoornum-
mer-recht, inklaring etc. 
etc. 



MUTATIES 

De volgende mutaties zijn 
in het overzicht van bij 
Filatelie aangesloten ver
enigingen doorgevoerd: 

'sGravenhage 
VHF: G.K. van Dommelen, 
Frankenstraat 26,2582 SL 
Den Haag, telefoon 070
3ii873o(zaak),« domme
len@vladeracken.nl 

HardinxveldGiessen

dam 
PV "De Philatelist": 
s arjanvanbaaren<§ 
concepts.nl 

Oosterhout 
OVVP: ).R. Luinge, 
Hertogshoef 76,4041 KE 
Raamsdonksveer, tele
foon 0162517101, 
« secretariaatovvp@ 
gmail.com 

Kerkrade 
EKPV:A.Brull,Wac
kersstraat 59,6471 KC 
Eygelshoven, telefoon 
0455453215. 
'^ albrull@ziggo.nl 

Mutaties op dit overzicht 
kunt u uitsluitend sturen 
aan: Mevr. E. Braakensiek, 
Prins Willem Alexander
laan 41,3273 AS Westmaas, 
^ e.braakensiek@tele2.nl 

>OSTNL NIET (SNEL) TEVREDEN 

)e rechter is er aan 
e pas gekomen om 
>ostNL tevreden te stellen: 
juldenzegels zijn niet 
ontroleerbaar, fraude
jevoelig en de machines 
ijn er niet (meer) voor 
jeschikt. Nee, uitsluitend 
:egels in eurowaarden 
;ouden geplakt moeten 
vorden. Dat zou een eind 
ian de ellende maken. Een 
:ijdrovend klusje, dus duur 
/oor PostNL al die guldens 
n hetpostcircuit. 
)e rechter gaf PostNL ge
ijk u heeft hier uitvoerig 
3ver in Filatelie kunnen le
ien en vanaf 1 november 
!Oi3 zijn de guldens taboe 
n het postverkeer. 
3e 'overgangstijd' (voor 
wver daar al sprake van 
Nas) en de drukke decem

berperiode ligt ook ver 
achter ons. 
Het blijkt echter dat de 
'problemen'bij PostNL 
met de verwerking van de 
post zeker niet uitsluitend 
gelegen waren bij de 
guldenzegels. 
Bijgaand een 'proeve 
van bekwaamheid': een 
poststuk gepost in het 
district Rotterdam op 24 
januari 2014 met bestem
ming Heerjansdam. 

De briefschrijver heeft 
keurig gefrankeerd. Te 
netjes zelfs! In plaats van 
de benodigde € 0.64 heeft 
de briefschrijver royaal 
uitgepakt door € 0.65 
te plakken. Gewoon met 
één zegel van € 0.65, dus 
optelwerk kwam er ook 
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VALSE EENTJES! 

Nee, niet in uw vijver, 
maar mogelijk wel op uw 
post! 
De redactie kwam 'in 
de wandelgangen' een 
valse zakenzegel '1' (Van 
Halem, 2010) tegen. 
PostNL heeft inmid
dels bevestigd dat het 
inderdaad om een vals 
zegel gaat. 
Helaas beschikt de 
redactie niet over het 
origineel, dus ongewis is 
of de postzegel voorzien 
is van fosfordruk. De 
kenmerken zijn echter 
van dien aard, dat het 
verschil met de echte 
postzegel met het blote 
oog zichtbaar is, ook 
zonder loep! Heeft een 
van de lezers een echt 

echt 

vals 

gebruikt exemplaar? 
Graag melding met een 
scanerbij. 

niet aan te pas. 
De postzegel uit 2005 
(NVPH2336d) werd niet 
herkend door de machine. 
Dat kan natuurlijk, maar 
de nacontrole (?) zou 
eenvoudig moeten zijn: er 
is € 0.65 geplakt met één 
frankeergeldige postzegel. 
Niets aan de hand dus zult 
u zeggen. 
Daar dacht PostNL duide
lijk anders over, en stuurde 
de afzender 'doodleuk' 
een portkaart ten bedrage 
van € 1.92 omdat het post
stuk niet gefrankeerd zou 
zijn! Begrijpt u het nog? 

Onderstaand de beschrij
ving van het'incident' 
zoals dat op de site van 
PostNL is op te vragen. Ook 
bovenstaande foto komt 
daarvandaan. 

Uw poststuk 
Portincidentnummer: 
R02.140124.004219 
Lengte in cm: 21,80 
Breedte in cm: 11,20 
Hoogte in cm: 1,00 
Gewicht in gram: 15 
Frankeerwijze: niet ge
frankeerd 
Frankeermachine: 
Priority: 1 
Betaalde port: € 0,00 
Benodigde port: € 0,64 
Te betalen port: € 1,92 
Uiteindelijk betaalde 
port: € 0,00 
Verrekenpartij: afzender 
Betaalstatus: open 
Herinnering: Nee 
Portkaart/factuurregel: 
portokaart 

EDITORIAL 

Bij het schrijven van dit editorial gleed er een 'post
waardestuk' door mijn brievenbus, zoals bij velen 
van u. Leuk natuurlijk als je iets zomaar krijgt. Toch 
is er met dit kaartje meer aan de hand. De suggestie 
is gewekt dat dit kaartje een écht postwaardestuk is 
(lees: uitgegeven door PostNL). Niets is minder waar. 
Het is een reclamekaart van kruidenier Dirk van den 
Broek en de gelieerde bedrijven. 
Nu bent u niet gewend dat reclamefolders in dit blad 
besproken worden, maar hier is toch meer aan de 
hand! 
Het zegelbeeld, met daarin de landsnaam 'Neder
land', is in strijd met de Postwet. Een wetsovertreding 
dus! De afgebeelde kaart en de reactie van PostNL 
treft u hiernaast aan. 

Het jaar van de grote beurzen is begonnen op de 
eerste twee dagen van februari met de Filateliebeurs. 
In Hilversum, op een nieuwe locatie. De vrijdag is af
gevallen, dus alleen het weekend. Daar is dan een veel 
lichtere zaal voor in de plaats gekomen met betere 
parkeermogel i j kheden. 

Op alle vlakken wordt er bij PostNL bezuinigd, en 
zeker ook op personeel. In Hilversum bleek eens te 
meer wat voor ongewenste gevolgen dat voor de 
filatelie heeft. PostNL stond in haar 'winkeltje' op de 
Filateliebeurs toe dat klanten zelf achter de printer 
konden gaan zitten om persoonlijke postzegels te 
printen en zelfs mochten 'de klanten' het stempel ter 
hand nemen en werden vrolijk zeer oude ongebruikte 
postzegels (die bij de afschaffing van de guldenzegels 
al niet meer geldig waren) van een stempel voorzien. 
Een ongewenste situatie. 

De nieuwe rubrieken FilaPuzzel en PortPuzzel begin
nen nu feedback te krijgen. Op beide uit het februari
nummer werd door meerdere lezers gereageerd. Dat 
is verheugend en hopelijk komen er ook weer reacties 
op de puzzels in dit nummer en de nummers erna. 
NatuurI ij k ziet de redactie ook graag uw nieuwe 
puzzelstukken komen! 

De KNBF zit nog even zonder secretaris, maar het 
ziet er naar uit dat dit niet voor lang zal zijn. Op de 
Algemene Vergadering op 12 april aanstaande staan 
er bestuursverkiezingen op stapel, en het Bondsbe
stuur is erin geslaagd om een kandidaat te vinden 
voor deze functie, alsmede voor de vrijkomende 
functie van voorzitter. Beide zullen op de AV worden 
voorgedragen. 

In dit nummer opmerkelijke artikelen in reactie op 
hetgeen gepubliceerd werd in voorgaande nummers 
van Filatelie. Zelfs ver voorgaand, toen Filatelie nog 
als Philatelie geschreven werd: 1996! Een hele late 
reactie, maar beslist de moeite waard. 
Een andere bijzondere reactie kwam op de artike
len over Danzig. Een oud (Nederlandse) PTTer die 
daarheen in WWII werd uitgezonden. Mogelijk een der 
laatste nog levende getuigen. 

René Hillesum 

EERSTE WERELDOORLOG 

Het aanstaande april
nummervan Filatelie 
is het jaarlijkse thema
nummer. Dit jaar 'Eerste 
Wereldoorlog'. 
In België wordt het begin 
van de Eerste Wereldoor
log (1914) op grote schaal 
herdacht. Ook filatelis
tisch. In de stad leper 
(de Westhoek, provincie 
WestVlaanderen), waar 
al op 21 oktober 1914 de 
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eerste grote slag begon. 
Dit wordt herdacht met 
een bijzondere postzegel
tentoonstelling: 'De Post
dienst in woelige tijden 
(Oorlogspost 19141918)'. 
Niet alleen Belgische 
oorlogspost zal er te zien, 
maar ook van andere 
NoordEuropese landen. 
Reserveer 12 en 13 juli vast 
in uw agenda! 
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VERZAMELGEBIED EDERLAND 
Samenstelling: Rem Bakhuizen Van Den Brink 
E-mail. dz1ewon@xs4all.nl 
Website'www.galeoptix.ni/fiia/druktech.htm 

DE ROLZEGELS '1 ' EN '2* 

Inmiddels heb ik de rollen 
met zakelijke zegels onder 
ogen gehad, zowel de 
zelfklevende zegels op 
dragerpapier als de ten 
behoeve van verzamelaars 
compleet doorgestanste 
zegels Dat wil zeggen 
zowel de geslitte als de ge
stanste zegels, (afb. i+z) 

Deze zegels zijn gedrukt 
in offset met 'druk-aan-
de-rol' bij Lowe-Martin in 
Canada. Gebruikt is een 
stochastisch raster dat wil 
zeggen, we zien geen re

gelmatig raster met punt
jes netjes naast elkaar of 
onder elkaar maar kriskras 
en willekeurig verspreid. 
(afb. 3+4) 

De gestanste zegels zijn 
anders dan bij Walsall Se
curity Printing -zie verder-
keurig gestanst zonder 
dikke opstaande wallen 
van weggedrukt papier. 
(afb. 5+6) 
Op het dragerpapier van 
de rolzegels is een rug
nummer -om de 5 zegels-
aangebracht, (afb. 7*8) 

HET LOUWMAN-MUSEUM 

Op 27 januari 2014 
verscheen een blok 
met 10 (=2x5) verschil
lende zegels van '1' 
met afbeeldingen van 
automobielen, uit het 
museum. Daarnaast 
een prestigeboekje met 
dezelfde zegels verspreid 
over 5 bladzijden, telkens 
m paren van 2. 
(afb. 13+14) 

De zegels zijn gedrukt 
m 5-kleuren offsetdruk 

NEDERLAND 2014 ^ 
Dr niON, ROUTON FT 
TRfPARDOUX 

13 

(inclusief L-vormige 
fosforbalk)bijCartor 
Security Print, La Loupe, 
Frankrijk (dochter van 
Walsall Security Printing 
in Walsall, UK). 

De standaard druk-
kleuren cyaanblauw, 
magenta, geel en zwart. 
Raster 125 met voor ma
genta een hoek van 
15 graden, cyaanblauw 
75, geel 90, en zwart 45. 

Het zegelformaat G = 
36 X 25mm; kamtanding 
13.333:13.6 24/17 tanden 
horizontaal/verticaal. 

Productbarcode +812783; 
artikelnummers 34263 
resp. 340211 (prestige
boekje). 

mb 
S m 
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KONING WILLEM-ALEXANDER ZEGELS 

Van de 2 zegels met initi-
talen zijn ten behoeve van 
de verzamelaars compleet 
doorgestanste zegels ver
vaardigd uit de hangblok-
jes op dezelfde wijze als 
bij de portretzegels. Ook 
vervaardigd bij Walsall 
Security Printing. 
(afb. 9+10) 

Zoals In de vorige rubriek 
beschreven, hadden de 
hangblokken van de 
W.A. zegels een 'ronde 
buitenslit' en de portretze
gels een 'rechte buitenslit'. 
Deslitplaatjesdiehierbij 
horen zijn m gebruik sinds 
begin 2006! 
Beide slitplaatjes hebben 
een kenmerk dat op één 
plek dat wil zeggen op 
1 van de 5x18=90 zegels 
voorkomt. Bij de 'ronde 
buitenslit' heeft zegel 5 in 
de linkerboven-hoekeen 
'brug' over de uitgespaar
de ruimte tussen zegels 
en matrix; (afb. 11) bij de 
'rechte buitenslit' heeft ze
gel 1 m de linkerbovenhoek 
een met-doorlopende slit 
zodat de zegel losge
scheurd moet worden. 
Nogal storend en eigenlijk 

schandalig dat dit sinds 
begin 2006 niet is gecor
rigeerd, (afb.12) 

Er IS inmiddels een 
respectabel aantal zegels 
met dit kenmerk en het is 
eveneens vreemd dat dit 
nog geen enkele catalo
gus heeft gehaald. Het is 
weliswaar geen plaatfout, 
maar toch zijn zegels met 

dit kenmerk niet over het 
het hoofd te zien! 
In een volgende rubriek 
kom ik hier op terug. Ook 
de 'brug' komt inmiddels 
bij een aantal verschil
lende zegels voor, echter 
bij dat kenmerk is het nog 
voorstelbaar dat het over 
het hoofd gezien wordt. 

I I 
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NIEUW BIJ 

14 maart: 

!00 JAAR KONINKRIJK 

ioewel de eigenlijke 
latum 29 maart is (op 
iie dag m 1814 werd de 
jrondwet aangenomen) 
jeeft PostNL voorafgaand 
ip de 24e het tweede vel
etje '200 laar Koninkrijk 
ier Nederlanden' uit. 
let velletje bevat 5x2 
verschillende postzegels 
vaarde 2. 
5p de eerste postzegel 
taat een foto van het 
;tandbeeld van de eed
iflegging door Willem I, 
)p dat moment Soeverein 
/orst der Nederlanden. 
)e foto (copyright René & 
>eter van der Krogt) is een 
litsnede van een opname 
/an het beeld van Willem 
op het monument op 
'lein 1813 in Den Haag. 
)it standbeeld verwijst 
laar het afleggen van de 
!ed door de vorst op de 
iieuwe Grondwet op 
jo maart 1814. De Grond

wet was een dag eerder 
door de Vergadering van 
Notabelen met 448 tegen 
26 stemmen aanvaard. 
Naast de foto op de post
zegel staat een citaat uit 
de inhuldigingsrede die 
Willem I voorafgaande aan 
de eedaflegging uitsprak. 

Voor de tweede postzegel 
IS gebruikgemaakt van 
een kleurenfoto (copy
right Michael Kooren/ANP 
Pool) van de eedaflegging 
door Koning Willem
Alexander op 30 april 
2013. De tekst naast de 
foto is een letterlijk citaat 
uit de eed op die dag. Op 
beide postzegels is onder 
de citaten een kleurvlak 
met verlooptmt aange
bracht. Bij het citaat van 
Willem I is gebruikge
maakt van een rood kleur
vlak rechtsboven, bij het 
citaat van WillemAlexan
der een blauw kleurvlak 
rechtsonder. Door de 

KONINKRIJK DER 
NEDERLANDEN 

2013 
2014 

U 

200 Jaar Grondwet 200 )aar Grondwet 

200 Jaar Grondwet 

■ Nadartand 2014 1 

200 j a u Grondwet 

200 | u r Grondwet 

200 )aar Grondwet 

200 laar Grondwet 

NEDERLÄNDI 
1814 
1815 

positie van de postzegels 
op het vel wordt de volg
orde van de kleuren van 
de Nederlandse vlag zowel 
horizontaal als verticaal 
zichtbaar. Op beide post
zegels staat bovenaan de 
tekst 200 jaar Grondwet 
en onderaan Nederland 
2014. Op de velrand is in 

opengewerkte kapitalen 
de titel van het postze
gelvelletje vermeld, met 
daarnaast de drie jaartal
len waarm het 200jarige 
bestaan van het Koninkrijk 
der Nederlanden wordt 
herdacht; 2013,2014 en 
2015. De cijfers voor 2014 
zijn gevuld. 

Het ontwerp is van de 
hand van Vanessa van 
Dam (1971). 
Anders dan velletje 1 
(Enschedé) IS dit velletje 
gedrukt bij Carter Security 
Printing, Frankrijk. De 
oplage is 86.000 (velletje 
1115.000). 

DAG VAN DE JEUGDFILATELIE 

Voor de troepen uit komt 
PostNL met dit velletje. 
De Dag van de Jeugdfila
telie wordt pas op 12 april 
gevierd. 
Het velletje bestaat uit 5x2 
verschillende zelfklevende 
postzegels, waarde 1 bin
nenland, meteen 
onregelmatige stans. 
Hoewel vele landen hier al 
gebruik van maken, is het 

voor het eerst dat PostNL 
van deze techniek gebruik 
maakt. 
Een beetje bijzonder is 
de ontwerpgeschiedenis 
van het velletje. Het is 
namelijk niet in opdracht 
van PostNL door 75B Rens 
Muis (1974) en Pieter Vos 
(1971) te Rotterdam ont
worpen, maar al in 2011 als 
'vrij werk' door dit bureau 

als basis neergezet en 
'aangeboden' aan PostNL. 
Het uiteindelijke ontwerp 
is een uitwerking van dit 
basisontwerp. 
De velletjes zijn in een 
oplage van 105.000 
exemplaren gedrukt bij 
Cartor Security Printing, 
Frankrijk. 

VERKEERD FINS KASTEEL 

Nou, eigenlijk niet. 
Slechts'een verkeerde af
beelding op de postzegel. 1 
Wat is het geval: j 
Op 20 januari verscheen in 
Finland een serie postze | 
gels (waardei = €i)van 
6 kastelen. U kon dat in het 
decembernummer van Fila

S U O J M I M L A N D 
a 

telle al lezen bij de nieuwe 
uitgiften. 
De zegels zijn uitgegeven 
in een velletje dat weer in 
een boekje zit. Het boekje 
geeft informatie over 
de kastelen in het Fins, 
Zweeds, Engels en Russisch. 
Een dag na uitgifte, 
21 januari, ontdekte de 
Finse nationale omroep Yle 
dat één van de zes zegels 
niet juist is. Het kasteel 
Häme (in de stad Hä
meenlinna) is namelijk in 
spiegelbeeld afgebeeld. 
Op zich een merkwaar
dige fout, want de zegels 
zijn ontworpen door de 
vermaarde en ervaren 
ontwerper Erik Bruun. Hem 
treft dan ook geen blaam 
(maar hij is duidelijk niet 
op locatie geweest). Er 

werd hem een oude foto 
als voorbeeld geleverd, 
die dus in spiegelbeeld 
afgedrukt bleek. 

Op de foto het kasteel in 
april 2012. Weliswaar een 
andere positie, maar door 
de aanwezigheid van de 

k "■ ■ " T"*^^^"^^J 

lage ronde uitbouw op 
de voorgrond is de fout 
gemakkelijk traceerbaar. 

s 
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NIEUWE ONTDEKKING BIJ DE 
PORTZEGELS EMISSIE 1881 

DENNIS SMITS 

Verbeek 
Bij het bestuderen van de plaatreconstructies 
van de heer A.D.R. Verbeek (noot i) is mijn 
oog gevallen op het volgende ogenschijnlijk 
normale zegel van 272 cent 
(afb. i). Uit de aantekeningen van Verbeek 
blijkt dat het gaat om een zegel met de 
tanding ii'/2:i2 dat zich bevonden zou moeten 
hebben op positie 18.1 (Rij 18 kolom 1). Daarbij 
wordt verwezen naar een breukje in de N van 
cent met de aantekening dat de zegel moet 
zijn van zetting Dy. Iets wat in de literatuur 
nog niet beschreven is. Alle reden om op 
onderzoek uit te gaan. 

Ontstaan' 
Van oudsher was het gebruikelijk dat de 
ontvanger en niet de verzender moest betalen 
voor het verzenden van een brief. Zelfs toen in 
1852 postzegels in gebruik werden genomen 
bleek men hier maar weinig gebruik van te 
maken. Om het van de geadresseerde te innen 
port te kunnen verantwoorden werden op 15 
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Na eerst in het algemeen wat meer te 

hebben verteld over deze emissie zal 

vervolgens worden aangetoond dat 

de waarden van 2V2 cent en 12V2 cent 

in zetting Dx zijn gedrukt. Iets wat 

tot op heden nog niet in de literatuur 

beschreven is. 

mei 1870 portzegels uitgegeven te gebruiken 
voor ongefrankeerde of te laag gefrankeerde 
ressortbrieven. Op 1 januari 1871 werd het port 
op ongefrankeerde brieven vervolgens ver
hoogd met 5 cent waardoor nog maar weinig 
brieven ongefrankeerd verzonden werden. 
Kort daarna werd dit initiatief gevolgd in 
NederlandsIndië waar men in 18741875 van 
hetzelfde type portzegels uitbracht in de 
waarden 5,10,15 en 20 cent. De drukvormen 
van deze beide emissies werden samengesteld 
uit 200 losse clichés die zowel de waardeaan
duiding als de randen omvatten. 

Toen het Hoofdbestuur der Posterijen begin 
1881 besloot verhoogd port te gaan heffen 
over alle niet of te laag gefrankeerde post was 
een nieuwe uitgifte in een breder scala van 
waarden noodzakelijk. Hierbij werd besloten 
dat de tekening van de omranding hetzelfde 

zou blijven. Aangezien er een grote voorraad 
clichés van de eerdere emissies voor handen 
was, en men haast had met het uitgeven van 
deze nieuwe emissie, besloot men de waar
deaanduiding uit de oude clichés te boren. 
Zo werd een gedeelte van alle clichés van de 
Nederlandse waarden, de NederlandsIndische 
waarden alsmede de niet uitgegeven proeven 
van 25 cent en 50 cent uitgeboord om herge
bruikt te kunnen worden. Joh. Enschedé kreeg 
daarbij de opdracht om nieuwe waardecijfers 
te ontwerpen waarbij het woordje 'cent' toege
voegd moest worden. Zo ontstonden uitein
delijk de lichtblauwe portzegels op wit papier 
met daarop een zwarte waardeaanduiding. 
Uitzondering is de guldenwaarde waarbij de 
waarde aanduiding in rood is aangebracht. 

Typen 
Bij de uitgifte van de eerste emissies port
zegels waren op basis van één tekening vier 
gravures gemaakt waardoor vier verschil
lende typen zijn ontstaan (afb. 2'). Voor de 
15 cent waarde van NederlandsIndië is een 
gravure gebruikt die nu bekend is als type I. 
De schakelketting bestaat bij dit type uit 34 
schakels, de T van 'betalen' staat rechts van 
de bovenste schakel en de E van 'te' heeft 
duidelijk een kortere poot boven dan onder. 
De gravure die nu wordt aangeduid in de 
literatuur als type II is gebruikt voor de 20 cent 
zegel van NederlandsIndië. De schakelketting 
telt bij dit type 33 schakels en de T van 'beta
len' staat tussen de bovenste schakels in. De 
gravure die gebruikt is voor de in Nederland 
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Afleverdatum 
12 maart 1881 
26 septembenSSr 
26 september 1881 
Eind 3de kwartaal 1881 
Eind 3de kwartaal t8i 
11 decemben882 
21 juli 1887 S 
3 september 1890 
5 december 1892 
5decemben892 
19 juni 1894 

Pcrtoratie 
"̂ i2y2:i2B 
i2'/2:i2B 

i is'/zMS'A 
i2'/2:i2B 
iB'/zriS'A 
12'/2'12B 

I i2y2:i2C 
12V2 

12'/2 

Tabel 1: de afgeleverde portzegels van M cent. 

uitgegeven 10 cent zegel en de proeven van 
!5 cent en 50 cent staat bekend als type III. De 
chakelketting telt bij dit type 32 schakels en 
ie T van 'betalen' staat rechts van de bovenste 
;chakel. Tot slot zijn er voor de nieuwe emissie 
)ok een aantal uitgeboorde clichés (randen) 
jebruikt van de gravure zoals gebruikt bij het 
»lederlandse portzegel van 5 cent. Dit type 
IV) kenmerkt zich door het grote aantal van 
J7 schakels terwijl de N van 'betalen' duidelijk 
eerder naar rechts staat. 

kettingen 
De eerste samenstelling (ook wel zetting ge-
loemd) van de drukvorm voor de portzegels 
/an 1881 bestaat uit 44 clichés van type 1,43 

ichés van type II, 100 clichés van type III en 
3 clichés van type IV. In totaal bestaat een vel 
lus uit 200 zegels. Deze eerste zetting staat in 
ie literatuur ' 'bekend als de B-zetting. 

russen 1881 en 1894 zijn vanwege beschadigin
gen regelmatig clichés verwijdert en vervangen 
ioor een ander cliché. Ook zijn er twee grote 
choonmaakbeurten geweest waarbij de 
:omplete drukvorm uit elkaar gehaald is en 
/ervolgens weer op een willekeurige manier is 
amengevoegd waarbij beschadigde clichés 
/ervangen werden door nieuwe. Hierdoor is 
ie samenstelling van de drukvorm in de jaren 
'egelmatig verandert. In de literatuur'''onder
scheidt men de zettingen: B, A, Dx, Dy, H, E, F en 
. Van de A zetting (gebruikt voor Nederlands-

ndië) werd lang vermoed dat dit de vroegste 
setting is geweest. Toen bleek dat de B zetting 
ie eerste was heeft men om verwarring te 
/oorkomen besloten de benamingen voor de 
zettingen niet aan te passen. De benaming 
/an de verschillende zettingen is niet altijd 
3ven duidelijk. In het verleden zijn er dan ook 
iuteurs geweest, waaronder Jan Dekker, die ge-
<ozen hebben voor andere benamingen. In dit 

artikel is ervoor gekozen om de oorspronkelijke 
benaming te gebruiken, niet omdat deze het 
meest duidelijk is, maar met name omdat deze 
het meest bekend is. De voor dit artikel van be
lang zijnde zettingen B en Dx zijn schematisch 
weergegeven, zie afb. 3. Daarbij is te zien dat 
alleen de onderste rijen zijn gewijzigd. Hier zijn 
een aantal typen IV verwijderd en vervangen 
door typen III. 

stig is uit zetting B, dan moet het mogelijk 
zijn het zegel te positioneren met behulp 
van het Handboek der Postwaarden van 
Nederlandsch-Indië deel II (1924)"- Uit de 
schematische weergave van afb. 3 blijkt 
dat er zich in de eerste rij in de B zetting vijf 
zegels bevonden in het type III. Namelijk op de 
posities 11.1,12.1,13.1,14.1 en 20.1. In tabel 2 zijn 
de belangrijkste kenmerken van deze posities 
weergegeven. 

Afb. 4 laat positie 11.1 zien. Het meest duidelij
ke kenmerk van deze positie is de vernauwing 
van de witte lijn links onder in de hoek (O13). 
Ook het deukje in de witte lijn onder de R van 
port is goed te zien (O97). De kleine verdikking 
van de witte lijn op de hoogte van de mid
delste schakel (N76) is op dit zegel slechts zeer 
klein, en lastig waarneembaar. Ook hebben 
alle exemplaren uit mijn collectie een aan
hangsel aan de P van port (B 11.11). Aangezien 
geen van deze kenmerken aanwezig is op het 
2V2 cent zegel hebben we hier niet te maken 
met positie 11.1. 

Ook positie 12.1 (afb. 5) heeft een aantal ken-

Positie Kenmerken' Eigen kenmerken 
..»/.-»•ifci-.. 

12.t 

14.1 

O20, 86 en 90 

Gaaf B 14.11 t/m B 14.1 4 

Tabel 2: De mogelijke posities met de bijbehorende kenmerken. 

Terug naar het 2V2 cent zegel 
Het in de introductie genoemde 2V2 cent 
zegel is een type III getand 1172:12. Volgens het 
Handboek Postwaarden Nederland (HPN)' zijn 
er acht afleveringen bekend voor deze waarde 
(zie tabel 1). 

Uit deze tabel blijkt dat het bestaan van de 2V2 
cent in de zetting Dy tot op heden helemaal 
niet bekend is! Volgens het HPN zijn alle vellen 
met de tanding i2'/2:i2B gedrukt in zetting 
B. Maar aangezien het zegel ii'/2:i2 getand 
is moet het wel afkomstig zijn van de kam 
i2'/2:i2B. Dit is immers de enige kam waarvan 
de eerste rij van twintig zegels getand is in 
deze schaarse tanding. 
De vraag is nu hoe Verbeek tot zijn conclusie 
kwam, en of deze terecht is en de 2V2 cent ze
gel daadwerkelijk gedrukt is in de Dy zetting, 
of dat het wellicht toch de B zetting betreft. 

Het positioneren van het zegel 
Stel dat we er voorlopig vanuit gaan dat 
Verbeek ongelijk heeft en dit zegel afkom-

086 

O20 

merken. Het meest duidelijk is in dit geval het 
blauwe streepje in het ornament rechtsboven 
(O90). Het ronde uiteinde van de letter T (O20) 
en een kleine inkeping in de E (086) zijn lasti
ger waar te nemen. Ook deze kenmerken zijn 
niet terug te vinden op het 2'/2 cent zegel. 

Positie 13.1 heeft één duidelijk kenmerk waar
aan men dit zegel gemakkelijk kan herkennen 
(afb. 6). Het betreft hier een klein blauw lijntje 
rechtsonder in de witte kaderlijn (O93). Dit 
kenmerk is wederom niet terug te vinden op 
de 2'/2 cent zegel uit de collectie Verbeek. 

Nu duidelijk is dat het 2'/2 cent zegel uit de 
collectie Verbeek niet de posities 11.1,12.1 en 13.1 
betreft blijven alleen nog de posities 14.1 en 
20.1 over. Aangezien deze posities volgens de 
literatuur' beide gaaf zijn is het noodzakelijk 
deze posities zelf te ijestuderen. 

Afb. 7 laat een tandingcombinatie zien waar
van het eerste zegel duidelijk afwijkt van de 
eerder besproken posities. Daarnaast blijkt het 

O90 

B 14.1.1 097 



B 14.1.1 

B 14.1.2 

B 20.1.1 

B 20.1.2 

dl 
01: 

i»"i 

rechter zegel een type III te zijn Dit moeten dan 
ook de posities 14 1-14 2 betreffen aangezien 
20 2 in type IV is (afb. 3) Ook blijkt kenmerk 
O32 aanwezig op positie 14 2 zoals in het Hand
boek Nederlandsch-Indie deel II staat vermeld 

Om nu vervolgens kenmerken te vinden op po
sitie 14 11S het noodzakelijk dit zegel te verge
lijken met een ander exemplaar van dezelfde 
positie (afb. 8) Uit deze vergelijking blijkt 
dat er enkele terugkerende kenmerken zijn De 
meest duidelijke is een verticaal wit streepje 
langs de P van port (B14 1 3) Daarnaast staat 
linksboven langs de witte kaderlijn een klem 
wit streepje (B14 11) De vorm en de grootte er
van verschillen steeds enigszins Tot slot blijkt 
er ook een klem wit puntje te staan voor de 
P van port (B14 1 2) en is er een witte streepje 
aanwezig achter de T van port (B14 1 4) De 
gevonden fouten zijn eveneens met te vinden 

op het portzegel uit de collectie Verbeek 
Ook de laatste positie (20 1) dient te worden 
bestudeerd om zelf de kenmerken te bepalen 
Deze positie heb ik bestudeert aan de hand 
van de vel(de)len die aanwezig zijn in het 
Museum voor Communicatie in Den Haag 
Hierbij afgebeeld (afb. 9 en 10) zijn een aantal 
exemplaren uit mijn eigen collectie Bij deze 
positie zijn met name de hoeken kenmerkend 
Zo Zit er duidelijk een deukje m de blauwe 
buitenkaderlijn (B 20 11) Daarnaast loopt de 
Imker onderhoek iets naar buiten af (B 20 12) 

Uit de bovenstaande uitgebreide uiteenzet
ting kan geconcludeerd worden dat het 
2V2 cent exemplaar uit de collectie Verbeek 
duidelijk afwijkt van de besproken posities 
Verbeek is destijds waarschijnlijk ook tot deze 
conclusie gekomen, en is gaan zoeken naar 
een plausibele verklaring hiervoor 

De waarde aanduiding (in zwartdrui«) 
BIJ het positioneren van de zegels wordt 
meestal alleen gebruik gemaakt van de om
randing en haar kenmerken zoals beschreven 
m het Handboek Nederlandsch-Indie II Uit 
reeds bestaande literatuur (Goldhoorn, 1996') 
blijkt echter dat de later ingedrukte (zwarte) 
waardeaanduidmg ook een handig hulpmid
del kan zijn bij het positioneren van zegels 
Hierbij IS bekend dat men bijvoorbeeld bij 
het achtereenvolgens moeten drukken van 
de 20 en 25 cent zegel alleen de o en 5 uit het 
zetsel verwisseld werden Ook blijkt dat het 
woordje 'cent' gedurende een lange periode 
van deze emissie m stand is gebleven Fouten 
in de zwartdruk kunnen dus ook helpen bij het 
bepalen van een positie en / of zetting Ver
beek noemt m zijn aantekening nadrukkelijk 
twee breukjes in de linkerpoot van het woord 
CENT Het lijkt er dan ook op dat Verbeek zijn 



:onclusie met betrekking tot deze zegel trekt 
)p basis van deze fout in de zwartdruk. 

\jb. 11 en 12 laten twee verschillende waarden 
:len, met beide twee breukjes in de linkerpoot 
lan de N. Ook zijn in afb. 13 uitvergrotingen 
'an het zetsel weergegeven. Aangezien beide 
:egels van type IV (positie 18.1) zijn lijkt het 
!rop dat het hier niet dezelfde positie betreft 
lis het 2V2 cent zegel uit de Verbeek collectie. 
)at zegel is immers type III. Schijn bedriegt 
ichter. In zetting B is op positie 18.1 inderdaad 
!en zegel van het type IV te vinden. Maar in 
netting Dx en Dy is dit cliché vervangen door 
;en ander exemplaar van type III (afb. 3), en 
iat is dus waar Verbeek op doelt! De zetting is 
ian weliswaar veranderd, het zetsel is intact 
jebleven en verraad nu de daadwerkelijke 
ifkomst van het zegel. 

k ben dan ook, net als Verbeek, van mening 
lat het 272 cent zegel afkomstig is uit zetting 
3. Ik ben het echter niet met Verbeek eens 
wanneer hij zegt dat het zegel uit een latere 
■ase (Dy) stamt. Er is namelijk geen sprake van 
jen hap uit de rechter bovenhoek (N62) of van 
;en schuin aflopende linker bovenhoek (Otg). 
daarnaast is een schuin aflopende rechter on
ierhoek (O94) niet aanwezig. Alle in zetting Dy 
aanwezige fouten zijn dus nog niet aanwezig. 
Het zegel moet dan ook van zetting Dx zijn. 
Op dat moment is het cliché op deze positie 
namelijk nog gaaf^ 

iVanneer vervolgens nogmaals het overzicht 
t/an afleveringen van de 2V2 cent portzegel 
bekeken wordt (tabel 1) is het het meest 
aannemelijk dat de afgeleverde zegels van 11 
december 1882 (gedeeltelijk) in deze zetting 
zijn gedrukt. Dit omdat bekend is dat op 23 
december 1882 (slechts 12 dagen later!) 10 cent 
zegels van NederlandsIndië zijn afgeleverd 
in zetting Dx. Tot voor kort was dit de vroegst 
aangetoonde oplage in deze zetting. 

Op dezelfde dag (11 december 1882) Is een oplage 
afgeleverd van de Nederlandse i2'/2 cent zegel. 
Ook hier is tot op heden aangenomen dat deze 
oplage gedrukt is in zetting B. Is het dan wellicht 
mogelijk dat ook de i2'/2 cent zegel uit Nederland 
(gedeeltelijk) gedrukt is in zetting Dx? 

Conclusie 
In mijn eigen collectie heb ik het zegel afge
beeld op afb. 14 gevonden. Ook dit zegel is 
getand ny2:i2 in type III en heeft de kenmer
kende breukjes in de N van cent. De boven
ste twee zwartdrukken op afb. 13 zijn van 
respectievelijk de 2,5 cent en 12,5 cent in type 

terwijl de onderste twee afdrukken van de 
20 cent en 25 cent in type IV zijn. 

Daarnaast blijkt bij zowel de 2V2 cent zegel 
uit de collectie Verbeek, als bij dit 12V2 cent 
zegel uit mijn eigen collectie de witte kaderlijn 
linksboven iets naar boven uitte schieten (fout 
Dx 18.1 O Het betreffen naar mijn mening dan 
ook beide dezelfde posities (Dx 18.1). Voor mij 
staat onomstotelijk vast dat zowel de 21/2 cent 
als het 1272 cent zegel gedrukt is In zetting 

Dx. Deze zetting is dus niet uitsluitend voor 
waarden van NederlandsIndië gebruikt, maar 
daarvoor dus ook al voor afleveringen van de 
Nederlandse 272 cent en i2'/2 cent zegels. 

Ook positie 19.1 is bij de overgang van zetting 
B naar Dx gewijzigd van een type IV naar type 
III (afb. 3). In zetting B heeft positie 19.1 een 
korte breukstreep en nu is het interessant om 
te weten of ook het type III in zetting Dx op 
positie 19.1 deze korte breukstreep bevat. In 
de speciale catalogus 2014' wordt deze niet 
genoemd. Een verklaring hiervoor zou kunnen 
zijn dat deze zwartdruk fout dusdanig opval
lend was dat men het zetsel bij deze positie al 
voor het drukken van de Dx zetting vervangen 
heeft door een nieuw intact zetsel. 

Woot/'(afb. 15) 
Alexander Dirk Reinier Verbeek werd geboren op 
Sumatra op 10 september 1872. Na zijn jeugd daar te 
hebben doorgebracht verhuisde het gezin in 1884 
terug naar Nederland waar Verbeek naar het HBS 
gmg. Vervolgens studeerde hij in Delft af als werk
tuigkundig ingenieur. Na zijn studie werd hij door 
zijn werkgever uitgezonden naar NederlandsIndië 
waar hij mijnbouwkundig onderzoek heeft gedaan. 
Najaren van verkenningen en onderzoek keerde 
Verbeek in 1912 terug naar Europa. Daarna heeft Ver
beek nog verschillende reizen gemaakt naar onder 
andere naar Zuid Amerika en japan. Na zijn laatste 
reis naar NederlandsIndië in 1930 kreeg Verbeek 
het wat rustiger en kon zo meer tijd gaan besteden 
aan zijn hobby's waaronder de filatelie. 
Toen Verbeek het 'Handboek der postwaarden van 
NederlandschIndië' m handen kreeg raakte hij 
gefascineerd door de opmerkelijke ontstaansge
schiedenis van de portzegels emissie 1881. W/aller 
beschreef de theoretische mogelijkheid om plaatre
constructies samen te stellen. Verbeek greep deze 
uitdaging aan en bracht in de daarop volgende 
jaren een enorme collectie portzegels bi) elkaar. Ook 
bundelde hij zijn belangrijkste bevindingen in een 
in 1934 verschenen brochure 'Plaatreconstructie 
bij de portzegels 1881''. Op de imposante ITEP 
tentoonstelling in 1952 heeft Verbeek een deel van 
zijn imposante collectie reconstructies van de emis
sie 1881 voor het laatst tentoongesteld. Hij verwierf 
hiermee een van de hoofdprijzen, de 'Medaille d'or 
de la Provence d'Utrecht'. Verbeek overleed op 2 
september 1953 op 81 jarige leeftijd. 
Tussen 2008 en 2010 is de collectie reconstructies 
van de emissie 1881 geveild bij Van Dieten. Zijn 
hoofdcollectie is door Verbeek in 1950 geschonken 
aan het Postmuseum, wat nu het Museum voor Com
municatie is m Den Haag. 
(De afbeelding is overgenomen uit Van Dieten 
catalogus 608 (p.241). 

Bronnen 
' Holstege, Vellekoop en van den Heuvel (1994
heden). Handboek postwaarden Nederland, I2 
portzegels 18811887. Pagina 151. 
' Gatsonides, Waller, Van Engelen van der Veen en 
Meijer (1924). Handboek der Postwaarden van 
NederlandschIndië Deel II. Hoofdstuk 4, de uitgifte 
18811893, Pagina 48147. 
' L. Goldhoorn (1996). De lange en korte breuk
streep bij de portzegels van Nederland van de 
emissie 1881. 

'  (i953) laarverslag 1953 van de stichting het 
Nederlands Postmuseum. 
5 A.D.R Verbeek (1934). Plaatreconstructie bij de 
portzegels 1881 Nederland, NederlandschIndië, 
Suriname en Curasao. Toelichting bij de expositie 
op de nationale postzegeltentoonstelling Amster
dam 1934. 
' Nederlandse Vereeniging van Postzegelhandela
ren (20^). Speciale catalogus 2014 van Postzegels 
van Nederland en Overzeese Rijksdelen. Pagina 
372. 

Wat meer over de auteur 
Mijn naam is Dennis Smits, ik ben 29 jaar oud en 
onder andere lid van de kontaktstudiegroep 
ie emissie Nederland 1852 en Philatelistenclub 
'Rotterdam'. Vanaf mijn twaalfde ben ik bezig 
met het verzamelen van postzegels. Zoals 
zoveel kinderen in eerste instantie wereldwijd, 
en dan nog het liefst de verre bestemmingen 
met mooie afbeeldingen. Al snel echter komt 
het besef dat het onbegonnen werk is alles te 
verzamelen. Vanaf dat moment verzamel ik uit
sluitend nog Nederland, Canada en het Duitse 
Rijk (18721945)

Ik merkte al snel dat Nederland mijn voorkeur 
geniet, en dan met name het klassieke deel. 
Enkele jaren geleden heb ik mijzelf nog verder 
gespecialiseerd en nu verzamel ik uitsluitend 
nog de lichtblauwe portzegels emissie 1881. Nu 
niet meer als 'vakjesvuller', maar als filatelist 
die onderzoek doet naar allerlei facetten, en die 
op die manier een interessante en bijzondere 
verzameling bij elkaar probeert te brengen. 
Mocht u geïnteresseerd zijn geraakt door 
dit artikel, of juist al jaren dezelfde interesse 
hebben dan zou ik het leuk vinden om met u in 
contact te komen. Verzamelen is immers leuker 
wanneer kennis en ervaring kunnen worden 
uitgewisseld. Interesse? Stuurt u dan een be
richt naar de redactie en deze zal zorgen dat dit 
bericht bij mij terecht komt. 
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LEZERS POST 
spelregels De redact e maakt een keuze uil de binnengekomen post In uw bncf kunt u slechts een (filatetistisch) 
onderwerp behandelen De redactie kan de brieven bekorten Plaatsing van een brie} houdt niet in dat de redactie 
het met de sehr )ver eens s Met de plaats ng van uw react e kan enige Iijd gemoeid zijn 

PADANG SIDEMPOEAN: LATE REACTIE! 

Dat kun j6 met recht en 
rede zeggen. Maarten 
Severijn reageert op een 
ingezonden stuk in Phi
latelie (ja, toen nog met 
PH) van mei 1996! Daarin 
schrijft G.A. Van Albada 
over een 'Afgesleten 
stempel'. 

Nu dus een reactie van 
Maarten Severijn. 
"Destijds heb ik dat uitge
knipt en bij Padang 
Sidempoean in mijn stock-
boek gestopt. 
Ik vond het verhaal van de 
versleten twee randen ter 
hoogte van de datumbalk 
maar raar, maar ik kon er op 
dat moment mets concreets 
mee aanvangen en had ook 
geen aanknopingspunt. 
Jaren later vind ik de ach
terkant van een knipsel met 
daarop type 5 met datum 
14.3.1930. 
BIJ het opbergen op de 
juiste plaats kom ik daar 
opnieuw het bewaarde 
knipsel uit Philatelie tegen. 

XXXXXXXXXX 

14-03-1930 Vbdl I 28-10-1930 Vbd2 28-10-1930 Lbd2 10-12-1930 Lbdl 
Stempel; van Padang Sidempoean op de website van ZWP 

De gelijkenis is treffend 
alleen heeft mijn afdruk in 
maart 1930 nog geen ont
brekende zijkanten In 2012 
haal ik uit een rondzend-
boekje NVPH169 met óók 
een type 5 met de datum 
10.12.1930. 
Warempel weer een type 
5 zoals ooit aanhangig 
gemaakt door de heer G.A. 
Van Albada m 1996' 
Toen werd ik nieuwsgierig 
en wilde zijn genoemde 
exemplaar in werkelijkheid 
zien. Maar waar vind je na 
zovele jaren deze eigenaar, 
dus met Google gezocht op 
'Albada'. 
Zijn naam kwam gelukkig 
nog voor en waarachtig 

nog steeds m dezelfde 
woonplaats, en ook met 
G.A. 
Telefoonnummer opge
zocht en met de bewuste 
heer van Albada gesproken 
In het kort 
HIJ verzamelde Nederlands-
Indie niet echt, maar herin
nerde zich zijn vraagstelling 
van toen nog wel. HIJ wist 
nietof hij het item nog 
had en hij beloofde mij 
te mailen wanneer hij het 
gevonden had. 
Sindsdien mets meer van 
hem gehoord en nu zijn we 
ruim een jaar verder. 
Vanavond (december 2013) 
werkte ik aan de site en het 
scherm van dit kantoor. 

ENBEUR: 
THEMA EERSTE WERELDOORLOG 

JLftifWiirit I 
Poststukken, postzegels, stempels, prentbrlefkaarten 

Daarom even tijd genomen 
voor deze actie. Anders 
gaat het verhaal definitief 
en voor altijd de doofpot in 
en dat zou toch jammer zijn 
Wie weet kan publicatie 
van deze kleine geschiede
nis een vervolg krijgen. 
Het stempel is er één met 
een dichte rand en de 
randen li en re horen er 
natuurlijk wel te zijn. 
Dat bewijzen de twee ge
vonden data van voor en na 
28.10.1930 
Inmiddels heeft de heer van 
Albada het bewuste stuk 
gevonden. Hij had het nog' 
Hierdoor kan het origineel, 
een zelfgemaakte briefom
slag, getoond worden en 
weten we zeker dat het type 
bestaat I 
Misschien zijn er Philatelie 
lezers met ook zo'n stem
pelafdruk. 
De type 5 is de moeite 
waard, want de bijlagen 
tonen de enige drie afdruk
ken. 
En ik houd de administratie 
hiervan toch al ruim 
40 jaar voor Nederlands-
Indiebij." 

AFGESLETEN 
AANKOMSTSTEMPEL 
Ik ben in het bezit van 
een (dienst)postwaarde-
stuk van Nederlands-ln-
dië dat aan de achterzij
de IS voorzien van een 
aankomststempel. Van 
dit stempel zijn de twee 
zijsegmenten van zijn 
weggevallen: 

2aiü3aii-i2^ 

«P^ 
Volgens de literatuur 
(Bufierman) komt dit 
stempel zonder zijseg
menten nief voor, zodat 
het ofwel een slechte af
druk is, ofwel om een 
stempel gaat waarvan 
de twee zijsegmenten af
gesleten waren. 
Omdat het eerste heel 
onwaarsehijnlijk is (hef 
stempel is heel duidelijk 
geplaatst) gok ik op het 
tweede. Mijn vraag luidt 
nu: zijn er nog meer ver
zamelaars die dit stem
pel in hun bezit hebben? 
Als het inderdaad om 
een afgesleten stempel 
gaat ligt het immers voor 
de hond dat er nog meer 
afdrukken zijn. 
G.A. van Albada, 

Ingezonden stuk in Philatelie 
van mei 1996 

Voorzijde briefomslag van de heer Van Albada 



A L A N D TIJDENS DE EERSTE 
WERELDOORLOG 

RENE HILLESUM A/' 

\land was gedemilitariseerd, Zo
lls bepaald bij de Vrede van Parijs 
'einde Krimoorlog) m 1856 
Dat was ten tijde van de Eerste 
Wereldoorlog best lastig Aland, 
jelegen dichter bij Zweden dan 
DIJ het moederland, had vele 
iirecte scheepsverbindingen met 
[weden Toen de postcensuur 
wrd ingevoerd gaf dat proble-
Tien Erwasgeencensuurdienst 
n het eilandenrijk, dus alle 
buitenlandse post werd eerst 

Ten tijde van de Eerste Wereldoorlog maakten de 
Äland-eilanden. gelegen tussen Zweden en Finland, 

maar dichter bij Zweden, deel uit van Finland en 
waren dus deel van Rusland. 

naar het vaste land gezonden 
Hoewel er een censuurkantoor 
in Turku (Abo) was, werd veel 
buitenlandse post 'naar het 

westen' m Tornio gecensureerd, 
hoog in het noorden Hierdoor 
maakte het afgebeelde poststuk 
'een wereldreis' In vredestijd zou 

het stuk van Odkarby (gemeente 
Saltvik) naar Mjolby m Zweden 
via Stockholm vervoerd zijn, een 
afstand van zo'n 400 km, water 
meegerekend Nu echter werd het 
stuk eerst naar Turku gezonden, 
op het vaste land, en vandaar via 
Tornio (censuur) naar Mjolby Een 
afstand van ca 2140 km (water 
meegerekend) En dat allemaal 
voor 4kl Overigens was het toen 
verplicht om naar het buitenland 
te frankeren m Russische roebels 

N ! \ ^ i ^ ^ V A R T ^ POSTAL 
StLLE 

POSTALE 

C z ^ ^ 

% 

Prentbneßaart van Ödkarby 2-6-1915 naar Mjolby Zweden 

O g b K - n ^ ^ BoeHHOH i^eHBjrpoft 

Censuurstempel (cyrillisch) van Topneo (Tornea) 

Post voor Finland werd meestal wel in Abo (Turku) 
gecensureerd zoals deze kaart van Wardo naar Ikenas 

in het zuidwesten van Finland 

Overzichtskaart/e (bron 
Svensk Varldsatlas General 
stabens litografiska anstalt 

forlag Stockholm 1930) 
Legenda 1 Odkarby 
2 Abo (Fins Turku) 

3 Stockholm 
4 Tornea (Fins Tornio) 
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Nieuwsbr ief 
KNBF NIEUWSBRIEF SUCCESVOL 

Het eerste nummer van 
de KNBF Nieuwsbrief ver
scheen op 29 mei 2010, en 
wij hoopten en verwacht
ten dat de nieuwsbrief zou 
voldoen aan een behoefte. 
Inmiddels zijn we bijna 
vier jaar verder en zijn er 
inmiddels 45 KNBF Nieuws
brieven verschenen. Het 
maandelijks verschij
nende digitale medium, 
is succesvol en het aantal 
abonnees breidt zich 
gestaag uit. De reacties 
die we binnenkrijgen zijn 
bijzonder positief. Sinds 
enige tijd is de Nieuwsbrief 

uitgebreid met een zeer 
gedetailleerde lijst van fi
latelistische evenementen, 
waarbij vooral veel ruimte 
beschikbaar is ook voor 
de kleinere, plaatselijke 
en regionale filatelistische 
activiteiten. 
De Nieuwsbrief is gratis en 
beschikbaar voor iedereen 
die belangstelling heeft 
voor filatelie. De inhoud is, 
mede door de bijdragen 
van een aantal 'vaste' 
auteurs, zeer informatief 
en bijzonder variërend 
hetgeen de Nieuwsbrief 
tot een gemakkelijk en 

leesbaar medium heeft 
gemaakt. De opzet van de 
Nieuwsbrief met een kleine 
redactie en korte lijnen, 
maakt dat we op vragen 
en wensen van de lezers in 
veel gevallen gemakkelijk 
kunnen reageren. 
Toch vermoeden wij dat er 
nogveel verzamelaars zijn, 
die de KNBF Nieuwsbrief 
niet ontvangen. Dat kan 
als oorzaak hebben dat 
de lezer niet beschikt over 
een emailadres, het kan 
zijn dat tot nu toe geen be
hoefte bestond dit gratis 
medium te lezen of dat u 

niet wist dat de Nieuws
brief voor alle filatelisten 
beschikbaar is. 
Als u de KNBF Nieuwsbrief 
wilt ontvangen, kunt u 
zich heel gemakkelijk 
aanmelden via de ope
ningspagina van 
www.knbf.nl door (on
derin de pagina) uw naam 
en emaiiadres in te vul
len. U kunt ook eenvoudig 
uw abonnement beëin
digen. In de Nieuwsbrief 
staat steeds aangegeven 
op welke eenvoudige 
manier u dat kunt doen. 
Dus, wat houdt u tegen. 
Het kost niets en het is het 
proberen waard. En mocht 
u zichzelf de aanmelding 
niet toevertrouwen; een 
mailtje met opgave van \x^ 
emailadres naar redac
tienieuwsbriefOknbf.nl is 
ook goed. Wij zorgen dan 
voor uw aanmelding. 

BEGRIIPEND LEZEN, EN OOK NOG WAT LEREN OVER POSTZEGELS 

POSTZEGELS VERZAMELEN , 
Deze opdracht hoort btj 
een Geluksgetal' Namens 
JeugdFilatelie Nederland 
ontvangen alle leerlingen een 
zakje postzegels dat u in de 
grote FRINGO doos aantreft 
Mochr II hierover vragen hebben mail 
dan naar jfn@chello nl 
De postzegels zijn ter beschikking gesteld door de 
Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren 

Al voor de tweede keer is 
JFN gevraagd een bijdrage 
te leveren aan een metho
de voor begrijpend lezen 
in het basisonderwijs voor 
de groepen 5,6 en 7. 
De leerlingen ontvangen 
een magazine, genaamd 
"Fringo" waarin allerlei 
teksten staan over diverse 
onderwerpen, zoals De 

Europese Unie, Gaudi, Eise 
Eisinga, de toren van Pisa 
en dergelijke. Eén van de 
teksten die de leerlingen 
moeten verwerken aan de 
hand van opdrachten is 
dan een informatieve tekst 
over het verzamelen van 
postzegels. 

Zakjes postzegels 
Net als de eerste keer, nu 
drie jaar geleden, waren 
er in ieder magazine voor 
de leerling een zakje 
postzegels ingevoegd. Dat 
was toen een groot succes, 
en nu weer. De leerlingen 
vinden het buitengewoon 

leuk om de zegels uit de 
zakjes te halen en er mee 
te experimenteren. |FN was 
blij dat de handel hierin 
kon voorzien. De mede
werkers van junior Plaza 
hebben al deze zegels over 
de zakjes verdeeld. 

De informatie 
In de tekst die de leerlin
gen over de postzegels 
bestuderen, wordt uitge
legd hoe het verzamelen 
in z'n werk gaat. Ook 
wordt er ingegaan op de 
benodigdheden en de 
verschillende manieren 
van verzamelen. Tenslotte 

f/^"^\90SWSa3jS USCHMSJEn Mniul itin pon ^ { ^ H H ^ ^ ^ H K S ^ " ^ ' ' ^ ' ' ^ ^«W ^ f> ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H ^ 
nggbvistLiniof ^IBm^^Sß'^ kgnt Incn nwr (io»/t)»hL ^^^^^^ÊM 
r«h(l»rk<t Ët cffn ooli ^ff. mmBß^ J* '"^ (tiulotu ook ml ^ ^ ^ ^ ^ P ^ ^ 
ulltondntnf" N«tcri<nd '*^>^ cent wricn lior»»! m\ ugcl ^ V ^ ^ 
■iTmnktnUciicbiiliiiidcvDiinvmnn wuidH uTluiiiHditwiiiKnffl ~s^ 
uIlioodHiniC" NwfcHand 
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hoevecd de poKiefiri wurd hi, war 
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krijgen de leerlingen wat 
informatie over het begrip 
"filatelist" en ze lezen een 
verhaal van een jeugdige 
verzamelaarster. 

Bekendheid 
Voor JeugdFilatelie Ne
derland is dit één van de 
kansen om de jeugd wat 
meer te betrekken bij deze 
hobby. Daarom wordt er 
ook in het artikel het adres 
van de site genoemd waar 
ze nog veel meer kunnen 
lezen en waarvan ze (gra
tis) lid kunnen worden. 
Nu is het niet zo, dat er een 
overdonderende hoeveel
heid nieuwe aanmeldin
gen komen. Maar dat geeft 
niet. We informeren, en 
wie meer wil lezen gaat 
naar de site. Vroeger of 
later, wie geïnteresseerd 
is, komt wel. Meer weten? 
Willeke.tnbOwxs.nl 
Willeke ten Noever Bakker 

http://www.knbf.nl
http://tienieuwsbriefOknbf.nl


iERICHT VAN JOËLLE AMALFITANO COMMISSARISGENERAAL 
/AN DE SALON PLANÈTE TIMBRES  PARUS 

lAet het succes van het 
ïvenement in 2012 nog vers 
n het geheugen kijken we 
net u uit naar het volgende 
ïvenement, de Salon Pla

lète Timbres die zal worden 
jehouden vani4tot22 
uni 2014 in het prachtige 
'are Floral van Parijs. Met 
;en thema dat vooral 
landacht schenkt aan het 
Diezier van het verzamelen 
/an postzegels door de 
jewone man en vrouw 
worden meer dan 122.000 
Dezoekers verwacht. De 
Dostzegelhandelaren en de 
nternationale postdien

;ten zijn voorbereid om de 
duizenden verzamelaars 
ter wille te zijn met een 
uitgebreid assortiment. Een 
assortiment zowel voor de 
beginnende verzamelaar 
als de meest gevorderde 
filatelisten. De Franse post

dienst zal in 2014 inspelen 
op de vraag van het grote 
publiek om aantrekkelijke 
postzegels en andere post

zegelproducten te wijden 
aan het evenement, uitgif

ten die zullen aanspreken 
en het verzamelen zullen 
stimuleren. Vele activiteiten 
zullen plaatsvinden zodat 
het een feest wordt voor 
jong en oud, voor het hele 
gezin maar ook voor de 
enkele bezoeker. De post

zegel staat hierbij centraal. 

Dat de gekozen formule 
een succes is blijkt uit de 
bezoekersaantallen die in 
de loop van het bestaan van 
de Salon zijn geteld. Vanaf 
het jaar 2010 zijn daarbij 
de scholen uit de wijde 
omgeving van Parijs en de 
stad zelf betrokken. 

In 1994 werden meer dan 
70.000 bezoekers geteld. 
In het jaar 2004 al meer 
dan 85.000 bezoekers. 
In 2006 werd de magi

sche grens van 100.000 
overschreden door meer 
dan 105.000 bezoekers. 
In 2008 meer dan 115.000 
bezoekers en in 2010 meer 

dan 106.000 bezoekers, 
waarvan 10.500 scholieren. 
In 2012 telden wij 121.000 
bezoekers, waarvan 18.000 
scholieren. Voor 2014 
worden 125.000 bezoekers 
verwacht waarvan 18.000 
scholieren. Zij kunnen een 
prachtig ingerichte ruimte 
van 23.ooom2 verwachten 
in het Park Floral van Parijs 
met meer dan 50 attractie

ve en meestal interactieve 
stands op allerlei gebied en 
voor elke leeftijd. Dus niet 
alleen om naar te kijken 
maar ook om zelf mee te 
doen. Alle attracties zijn 
natuurlijk gratis en er is 
volop entertainment. 

En dan natuurlijk de ten

toonstelling, ingericht door 
meer dan 100 inzenders 
met hun verzamelingen in 
de wedstrijdklassen. Deze 
klassen, voor internationale 
deelname, zijn postge

schiedenis, thematische 
inzendingen, luchtpost 
en de nieuwe klasse 'open 
filatelie'. Samen met de 
displays van de internati

onale postdiensten zullen 
meer dan een half miljoen 
postzegels en poststuk

ken te zien zijn. U bent van 
harte welkom. 

Het Park Floral kan worden 
bereikt met de bus, lijn 112 
tot Stade Léo Lagrange, met 
de metro, lijn Li tot Chateau 
de Vincennes. Vanaf het 
metrostation vertrekt regel

matig een gratis 'pendel

treintje' naar de ingang van 
het Park Floral. Komt u met 
de auto dan is er voldoende 
gratis parkeergelegen

heid in de omgeving. Pare 
Floral de Paris, Route de la 
Pyramide, 75012 Paris. De 
tentoonstelling is alle da

gen geopend vanaf 10.00 
uur tot 18.00 uur. 

ZILVEREN BONDSSPELD VOOR RON VERSTEYNE 

Op 18 januari is aan Ron 
Versteyne, penningmees

ter van de Purmerender 
Postzegel Ruilclub, de 
zilveren Bondsspeld 

uitgereikt. Het Bonds

bestuur heeft hem die 
onderscheiding toegekend 
voor zijn grote filatelisti

sche verdiensten, die ook 

buiten Purmerend zijn 
opgevallen: de bustochten 
die hij organiseerde, zijn 
rol bij Filamanifestatie, de 
persoonlijke postzegels die 
hij ontwierp (o.a. de AVC

zegel die de Bond vorig 
jaar uitgaf). Vorig jaar or

ganiseerde hij samen met 
Wouter Beerekamp voor 
het eerst weer een serieuze 
verzamelbeurs in de nabij

heid van Amsterdam. 
Belangrijk was zijn ook 
voortrekkersrol in het 
regiooverleg. Hij bezocht 
vele clubavonden in de 
regio NoordHolland, om 
daar sfeer te proeven en 

mensen te wijzen op het 
belang van samenwer

king. Hij ontwierp een 
fantastische evenemen

tenkalender van beurzen 
en beursjes, die in vele 
clubbladen en websites 
geplaatst werd. Zijn stand

punt: je moet de filatelie 
op de kaart zetten en 
laten zien wat er allemaal 
mogelijk is. Ron is een man 
die bruggen sloeg en vele 
verzamelaars met elkaar in 
contact bracht. Door zijn 
ziekte kan hij dit allemaal 
niet meer doen. 

ID 

WILT U IETS KOPEN OF VERKOPEN? 
PLAATS EEN KLEINE ANNONCE IN F I U T E L I E ! 

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 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

10,00 euro 

13,50 euro 

17,00 euro 

20,50 euro 

24,00 euro 

27,50 euro 

31,00 euro 
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in 
j , AlmereHout tot het eenmalig afschrijven van net 

verschuldigde bedrag van zijn/haar eigen banknummer. 
Straat en nummer: 
PC* Plaats: /u j * 1 ■ ■, 

(handtekening) 
Jelejoon Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
■jBAN: met een ondertekende machtiging worden in behandeling 

genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 
Ten name van: verschijnen van 'Filatelie'. 



WIJ LAZEI VOOR U 
Samenstelling: 
Nederlandse tijdschriften: )ohn Dehé, )ohndehe@gmail.com 
Buitenlandse bladen: Edwin Muller, edwin.muller@kpnmail.nl 

BINNENLANDSE BLADEN 

Filosofisch 
Postzegels komen na
tuurlijk ook aan de orde, 
maar het januarinum
mer van 't Faktueeltje 
heeft toch vooral een wat 
bespiegelend karakter. 
Hetec/rtor/fl/van|os 
van den Bosch heeft als 
kopje 'Geluk' en daarbij 
komt heel wat langs: het 
arbeldersparadijs van de 
DDR, zwarte Piet, vuur
werk, drank en postzegels 
met het hoofd van Adolf H. 
Steeds maar willen mensen 
aan anderen voorschrijven 
op welke manier geluk 
bereikt kan worden en 
welke zaken uit den boze 
zijn. Dat gebeurde in de 
DDR, maar zien we ook 
nog steeds op internet, 
waar soms postzegels van 
Hitler niet getoond mogen 
worden. Van den Bosch: 
"We moeten nu toch 
eens ophouden met voor 
anderen te bepalen wat 
ze dienen te doen te laten, 
tenminste zo lang als dat 
binnen de grenzen van de 
legaliteit ligt." 
Indit'Digizine'verder 
onder meer een verhaal 
van broeder Alex Grooten 
over de manier waarop 
het werken met postzegels 
door gehandicapten een 
heel bijzondere vorm van 
mantelzorg creëerde. De 
postzegelblogvan Hans 
van Muiswinkel leverde 
een leuk stukje op over 
verzamelen. Van post
zegels, maar ook van 
allerhande plaats vretende 
attributen als potten, 
vazen en serviezen. 
Verzamelaars zijn vaak fa
natieke jagers ('het woord 
"verzamelwoede" spreekt 
wat dat betreft voor zich') 
en vooral bij motiefverza
melaars moet het mogelijk 
zijn iets van hun karakter 
of persoonlijkheid af te 

leiden uit hun verzame
ling. www.fakteurke.nl 

Het einde van een tiran 
Ton Smulders is in de 
februari Nieuwsbrief 
van VPT (Vereniging van 
Postzegelverzamelaars 
Tilburg) toe aan de 8e en 
laatste aflevering over Sta
lin. Hij maakt een balans 
op en kijkt terug op Stalins 
leven als gezinshoofd ('dus 
als mens') en op zijn mo
rele en staatkundige ver
diensten, 'tegen het licht 
van de spanningen tussen 
kapitalisme, fascisme en 
communisme'. 
Het leven van Stalin als 
gezinshoofd kent slechts 
tragedies. Zelfmoord, 
armoede, vernedering 
en drank lopen als rode 
draden door de levens van 
zijn vrouwen en kinderen. 
Veel informatie over dat 
leven danken wij aan de 
memoires van Svetlana, 
dochter uit zijn tweede hu
welijk. Zij was ook getuige 
van het overlijden van 
haar vader op 6 mei 1953, 
'een angstaanjagende 
doodsstrijd'. Het stuk van 
Smulders kan bepaald niet 
gekarakteriseerd worden 
als objectieve geschied
schrijving, maar dat 
verhoogt wel de smakelijk
heid en leesbaarheid van 
het stuk, waarin Stalin 
geportretteerd wordt als 
'bandietenvader', een 
blunderende rode tsaar, 
een revolutionaire gang
ster, die met onmenselijke 
maatregelen, massade
portaties, concentratie
kampen, moordpartijen 
en dwangarbeid, een ab
solute terreur uitoefende. 
Het slot van het artikel is 
waarschijnlijk een brugge
tje naar het volgende. Was 
hij een nog grotere boef 
dan zijn grote tegenstre
ver Hitler, Of was misschien 
de 'communistische keizer' 
Mao, die een tijdlang door 
Stalin is gesteund (zie de 
afbeelding) nóg erger? 
VpttilburgOplanet.nl. 
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Geld en drank 
In het blad van de 01
denzaalse Philatelisten 

P O S T C H E Q U E EN GIRQDj^§g4ST 

l i aT CENTRALE POSTGIROK.ANTOön 
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Vereniging (januari) 
schreef Willy Ahlers een 
stuk over de Postcheque
en Girodienst van de PTT. 
Deze vorm van dienst
verlening werd in 1916 
aangekondigd, twee jaar 
later volgde de oprichting. 
DePC&GDwastoti977 
een onderdeel van de PTT. 
Wat was het idee? Voor 
Nederlanders werd het 
mogelijk een rekening te 
openen, waarop ze zelf 
geld konden storten of 
waarop anderen geld kon
den storten. Overschrij
vingsbiljetten maakten 
deze transacties mogelijk 
en de Staat gaf ook nog 
rente (1,5%). 

De opzet is thematisch, 
wijn is een onderwerp dat 
filatelistisch vele mogelijk
heden biedt. De geschie
denis van de wijnbouw, 
met de oude Egyptenaren, 
Grieken en Romeinen, 
wordt als eerste behan
deld. Via de kloosters en 
Karel de Grote belanden 
we in de 19e eeuw. Toen 
verdwenen in heel Europa 
vele wijngaarden omdat 
er geen remedie was tegen 
een schimmelziekte die de 
wortelstok vernietigde. 
Het stuk maakt duidelijk 
hoe het kwam dat we 
tegenwoordig nog steeds 
een flesje kunnen open
trekken. www.ophv.nl 

verzonden werd, waarbij 
geen plaatsnaam was ver
meld. Iemand vermoedde 
dat de 'barallelweg' wel In 
Tilburg zou liggen, maar 
dat bleek niet het geval. 
Terug naar de afzender in 
Parijs was een optie, tot 
een postbeambte Eind
hoven als mogelijkheid 
suggereerde. Dat bleek te 
kloppen. De speurtocht 
van Akkerman leverde niet 
alleen gegevens op over 
de geadresseerde, maar 
ook over de afzender, een 
van de oudste autofa
brikanten ter wereld, de 
firma Panhard & Levassor. 
Filatelie is leuk. 
Ookin Almerezijnze 
creatief geweest met 
de naamgeving van het 
verenigingsblad. De 
Postzegel Mare verwijst 
vermoed ik niet alleen 
naar de stad Almere, 
maar 'mare' betekent ook 
'bericht'. Berichten over 
postzegeldagen, veilingen 
en stuiverboeken vullen 
het blad. Daarnaast loopt 
er al een tijd een serie over 
de namen van gehuchten 
en dorpen op aanteken
strookjes, in de januari
aflevering worden we door 
Ellen Slokker geïnformeerd 
over de letter O: tussen 

In Amsterdam was een 
jaar eerder (1917, dus) al 
de plaatselijke gemeente
giro opgericht, met eigen 
blauwe brievenbussen, 
verspreid over de hele 
stad. Omdat de PTT alleen 
een monopolie had op in
terlokaal briefverkeer, was 
het mogelijk om binnen de 
stad buiten de post om de 
rekeningen te versturen. 
Uiteraard belandden er 
regelmatig verkeerde 
poststukken in deze 
brievenbussen, wat weer 
aardige stempels voor 
verzamelaars oplevert. 
Ook aardig is het artikel 
dat Martin Gérard schreef 
over wijn, de eerste afleve
ring In een reeks van... 

Namen 
De postzegelvereni
ging Zwolle heeft haar 
verenigingsblad 'Sas
senpepertjes' gedoopt. De 
Sassenpoort en Peper
bus, twee monumentale 
bouwwerken in de stad, 
zullen daar ongetwijfeld 
iets mee te maken heb
ben. Bernard Akkerman 
heeft een verzameling 
'Envelop en kaart vertellen 
hun eigen verhaal'. Zo'n 
verzameling vraagt om 
speurwerk, want mooie 
verhalen komen meestal 
niet vanzelf bovendrijven. 
Hij beschrijft een oude 
brief (1924) die naar 'Au
tomobielgarage W. Kers
semakers' in Nederland \ 

Obbicht en Oldemarkt. 
Verder een uitgebreid 
verhaal van Bram Hofboer 
over de geschiedenis van 
zijn verzamelhobby. Veel 
herkenbaars, maar ook 
veel namen die alleen de 
ingewijden zullen aan
spreken zijn. www.vpva.nl 
De NVPVAlphen aan 
den Rijn brengt Alpha
post uit. Een blik op de 
lijst van bestuurders leert 
ons dat de harde kern van 
de Postexorganisatie 
deze vereniging leidt. Het 
derde nummer van de 37e 
jaargang brengt drie arti
kelen. Arie van der Panne 
is toe aan de 11e aflevering 
over automaatboekjes 
Nederland. Plaatfouten en 

mailto:ohndehe@gmail.com
mailto:edwin.muller@kpnmail.nl
http://www.fakteurke.nl
http://www.ophv.nl
http://www.vpva.nl


nisdrukken in de boekjes 
!3 t/m 27 staan daarbij 
:entraal. Peter Uitenbo
jaart schrijft over het 
landroldagtekenstempel, 
iat vooral gebruikt wordt 
/oor de vernietiging van 
Dostzegels op postpak
cetten en grootformaat 
Doststukken. Vernietiging 
<unnen we wel letterlijk 
nemen, want zegels die 
net dit stempel 'behan
deld' zijn, zijn meestal 
'ijp voor de prullenbak. 
Jitenbogaart laat zien dat 
deze stempels toch hun 
jigen charmes hebben en 
zeker verzamelwaardig 
zijn. Van dezelfde auteur 
s een stukje over Goethe 
[17491832) in de filatelie. 

De veelzijdigheid van 
deze dichter, denker en 
onderzoeker maakt hem 
heel geschikt voor een 
thematische verzameling. 
Website: www.nvpv
alphen.voosterom.nl 

DE POSTZAK 

Geschiedenis en post 
Een voortreffelijke eind
examenscriptie van Sam 
Davids voor het vak ge
schiedenis lag aan de basis 
van een uitgebreid stuk 
in De Postzak (Po&Po) 
over de geschiedenis van 
Twente in de Franse tijd 
(17951813). Toch rees bij 
mij langzaam maar zeker 
een vraag: en wanneer 
komen nu de brieven? Er 
kwam er inderdaad één, 
keurig in een apart kader, 
maar een verband met het 
voorafgaande en volgende 
kon ik niet meteen ontdek

ken, behalve dat die brief 
bijna uit de beschreven 
periode kwam. Het hele 
artikel, meer dan 30 pagi
na's, vertoonde hetzelfde 
stramien. Voor De Postzak 
was de scriptie van Davids 
aangevuld met paragrafen 
over de geschiedenis van 
het postwezen, poststuk
ken en documenten. De 
redactie sprak daarbij de 
hoop uit dat deze bijdrage 
van het jongste lid van 
de vereniging andere 
leden zou stimuleren om 
ook eens wat op papier te 
zetten. 
Verder in aflevering 214 
een stuk van Piet Miesye
rus over de Nederlandse 
spoorwegbriefkaarten. 
Hier is de verhouding 
tussen geschiedenis en 
post wat beter uitgeba
lanceerd. Miesyerus gaat 
vooral in op de verande
rende betekenis van het 
begrip 'bestelgoed' en op 
de verwerking van vracht 
op de spoorwegstations. 
De bedoeling van de 
spoorwegbriefkaarten met 
een 'Kennisgeving van 
Aankomst' van vracht
goed, wordt hiermee 
verduidelijkt. Ten slotte in 
deze aflevering nog een 
aantal belangrijke aanvul
lingen op de Posthistori
sche Studie (24) van René 
E. Taselaar over padvin
derspost. 
www.poenpo.nl 

BUITENUNDSE BUDEN 

Heeft u zich wel eens 
afgevraagd... 
...waarom de Anschluss 
zegel van het Derde 
Rijk in twee varianten 
bestaat? De Staatsdruk
kerijen in Wenen en Berlijn 
waren toch wel in staat 
om identieke zegels te 
drukken? Zo begint een 
artikel in de De«t5c/)e 
Briefmarkenrevue van 
februari 2014 over de 
ontstaansgeschiedenis 
van deze 'Anschluss' zegel. 
Reeds in 1919 leefde bij veel 
mensen in het overgeble
ven deel van de republiek 
DuitsOostenrijk de wens 
om samen te gaan met 
het Duitse Rijk. Dit werd 
toen door de geallieerden 
tegengehouden. Toen de 
aansluiting op handen was 
in 1938 werd besloten om 
in beide landen hiervoor 
een speciale zegel uit te 
geven, een van 6 pfennig 
en een van 12 groschen. 
Er werd uiteindelijk 
gekozen voor een ontwerp 
van Prof. Puchinger. Er 
zijn inderdaad proe
ven gemaakt van beide 
waarden waarvan één met 

de aanduiding Deutsches 
Reich Land Österreich. 
De laatste uitgifte van de 
Oostenrijkse post als het 
ware. De 'Anschluss' bleek 
echter sneller te verlopen 
dan verwacht. De Duitse 
munteenheid werd inge
voerd en de postzegel van 
12 groschen was overbodig 
geworden. Het Oostenrijk
se ontwerp werd aange
past, met als resultaat de 
licht afwijkende zegel. 

Verder in het blad volgt 
een artikel over sociale fi
latelie. Dit is een vorm van 
postgeschiedenis welke 
ontstond rond het jaar 
2000. Hierbij stond niet al
leen het poststuk centraal, 
maar ook de achtergrond. 
Getoond worden in dit 
verband een brief aan een 
beroemde ontvanger, Paus 
Paulus VI, een enveloppe 
met inhoud welke was 
geadresseerd aan een 
gesneuvelde soldaat en 
retour is verzonden en een 
omslag met als afzender 
het UNSCOP, een VN onder
deel dat actief was in 1947 
in wat toen nog Palestina 
heette. 

Heeft u brieven met 
bonte frankeringen uit 
Zuid Amerika. Kijk dan 
eens of de geadresseerde 
toevallig Alfred Rieder, 
een apotheker uit Baden is. 
Deze man was in het begin 
van de 20e eeuw zeer 
actief op het gebied van 
correspondentie en had 
een voorkeur voor dit soort 
mooie stukken. Hoewel 
reeds in 1942 overleden, 
kwam zijn verzameling pas 
in 2008 in de handel; eerst 
op een reguliere veiling 
en daarna stuksgewijs op 
Ebay. De Briefmarken
spiegel toont enkele fraaie 
stukken en vertelt tevens 
zijn geschiedenis. 

Lenin! 
In 1970 werd de honderd
ste geboortedag van 
Vladimir lljitsch Uljanow, 

beter bekend als Lenin, 
gevierd. De Sovjet Unie 
riep alle UPU leden op om 
Lenin zegels uit te geven. 
Een achttal OostEuro
pese landen en de 'usual 
suspects' buiten Europa 
volgenden deze oproep. 
De Bundesrepubliek deed 
dit officieel niet. De Duitse 
Philatelie van]ana&r\ 
toont niettemin een fraaie 
knalrode Lenin zegel van 
de Bundespost. Er blijkt 
hier sprake te zijn van een 
'practical joke'. Jörg Schrö
der, uitgever van porno en 
avant garde literatuur zag 
hier wel wat in en besloot 
een oplage Lenin zegels te 
laten drukken. Deze heeft 
hij vervolgens gebruikt om 
brieven te frankeren (met 
een reguliere 10 pfennig 
zegel erbij om het tarief 
kloppend te maken) en 
ook een aantal ansicht
kaarten met enkelfranke
ring. Dit alles leverde hem 
een boete op van 12.000 
Mark. De helft daarvan 
verdiende hij terug met de 
verkoop van restbestan
den. Tegenwoordig is deze 
zegel best gezocht zowel 
postfris als op brief. 

Verder in dit nummer 
aandacht voor de uitgiften 
van Sudetenland, nadruk
ken van Bergedorf en 
de eerste kerstzegel ter 
wereld welke in 1898 werd 
uitgegeven in Canada. 

Dalende oplagen 
De verschillende Duitse 
tijdschriften gaan allen in 
op de recent bekend ge
maakte oplagecijfers over 
2009 en 2010. DBZ 3/14 
Neemt de gelegenheid om 
de oplagen van de sport
zegels met toeslag te tren
den. In 1983 werden meer 
dan 4,3 miljoen van deze 
toeslagzegels verkocht. In 
2010 bleef de teller staan 
op de 940.000. En dat 
terwijl het aantal inwoners 
van de Bondsrepubliek 
sindsdien (mede door de 
eenwording) is toege
nomen met 16 miljoen. 
Deze emissie was er altijd 
typisch een voor de filate
listen, zodat nuchter kan 
worden geconcludeerd dat 
de belangstelling voor de 
filatelie enorm is afgeno
men. Met name de jeugd 
zou door de opkomst van 
internet en commerciële tv 
nauwelijks meer tijd voor 
deze hobby hebben. Ook is 
de Deutsche Post hier zelf 
debet aan (aldus de DBZ). 
Sinds het uitgeven van de 
zelfklevers op rol is de ver
scheidenheid aan Duitse 
zegels op de post sterk 
afgenomen. Veel uitgiften 

zijn nauwelijks echt ge
bruikt te vinden, terwijl de 
dagelijkse post toch voor 
veel beginners de eerste 
bron van zegels was. 

Verder in het blad een 
artikel over de Saar opdruk 
uitgifte van 1947. Het 
Saarland stond in die tijd 
onder Frans bewind en 
had eigen zegels in Duitse 
munteenheid. Deze zou 
overgaan van de Duitse 
Mark in de zogenoemde 
Saarmark. Hiervoor werd 
een nieuwe oplage zegels 
voorbereid welke ligt 
afweek van de voor
gaande. Voor de meeste 
zegels betreft het details, 
alleen de markwaarde 
geeft duidelijk 1 SM aan als 
frankeerwaarde. Echter, 
voor de zegels in omloop 
kwamen werd besloten om 
de Franse frank in te voe
ren als munteenheid. Deze 
zegels (alsmede een klein 
deel van de vorige oplage) 
werden overdrukt met 
een nieuwe munteenheid. 
De OßZ toon dat het hier 
een fraaie emissie betreft 
voor de specialist. Denk 
hierbij aan opdrukafwij
kingen (zoals zelfs zegels 
zonder opdruk) maar ook 
velrandverschijnselen en 
tarieven. 
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In de rubriek 'Markt und 
Marken' wordt een lans 
gebroken voor de Neder
landse Armenwet uitgifte. 
En dan niet zo maar, de 
lezer wordt uitgedaagd 
om complete series te 
verzamelen van de zegels 
met een opdruk waarvan 
de linker of rechter voet 
van de A ontbreekt. Losse 
zegels worden hier nog 
wel van aangetroffen, 
maar het completeren 
vergt engelengeduld. Dit 
geduld wordt dan wel 
beloond, want bij verkoop 
(het blijft Markt und 
Marken) beschikt men over 
iets unieks. 

http://www.nvpvalphen.voosterom.nl
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HALFRONDSTEMPELS 
O» EMISSIE RIJKSWAPEN ^̂^ 

MARTIjN OPPERS EN MARC SNOEREN 

Gebruik zegels 
In 1868 werd in een resolutie 
van de minister van financiën 
aangegeven dat postzegels op 
drukwerk waren toegestaan. 
In de resolutie van 3 december 
1868 kreeg drukwerk zijn eigen 
brievenbus en in de resolutie van 
12 december 1868 werd gesteld 
dat drukwerk altijd van postze
gels moest worden voorzien. Als 
drukwerk ongefrankeerd werd 
aangeboden op het postkantoor 
moest de postbeambte postze
gels aanbrengen, uiteraard na 
betaling van het port. Ondanks 
deze verplichting werd drukwerk 
in 1869 nog regelmatig zonder 
postzegels verstuurd. Om die re
den zijn afdrukken van de eerste 
maanden relatief schaars. Later m 
1869 werden vaker postzegels ge
bruikt, maar waren er juist minder 
kantoren die nog een halfrond

25 Halfrondstempel 's Oravenhage C, type /■ 
met kleine s, op NVPH i; 

29. Halfrondstempel Groningen C 411870, 
met weggemjlde 6 (van i86x) en inge

brachte kleine 7, om aan te geven dat het 
jaartal 1870 was. 

Bent u toe aan een nieuw en bijzonder verzamelthema? 

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

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

stempel gebruikten. 
In plaatsen waar weinig perio
dieken verschenen, zijn weinig 
drukwerkzegels gebruikt en zijn 
afdrukken van het halfrondstem
pel (en later het francotakjestem
pel) zeldzaam. Dit geldt in ieder 
geval voor Boxtel, Koevorden, Sas 
van Gend, Vaals en Zwartsluis. 

Data stempels 
Gedurende 1869 zijn steeds meer 

halfrondstempels vervangen door 
francotakjestempels. Sommige 
kantoren kregen al in het eerste 
halfjaar van 1869 een francotak
jestempel (Brielle, Enkhuizen, 
Enschede, Haarlemmermeer, 
Hilversum, De Lemmer, Loenen, 
Maarssen, Maassluis, Medembllk, 
Monnikendam, Naarden, Noord
wyk, OudBeyerland, Oudewater, 
Purmerend, Schoonhoven, Texel, 
Wagenmgen, Woerden, Wormer

2e. Halfrondstempel 's Oravenhage C, type 
2. met middelgrote S en nagenoeg vlakke, 

rechte apostrof, op NVPH ie 

27. Halfrondstempel 's Oravenhage C, type 
3 met grote S, spitsere onderkant van de 
eerste O en deuk in de rand tussen de 'S en 

O, op NVPH 17 

30. Halfrondstempel Doetinchem C 
(nieuw type) m zwart op NVPH 14 

mmÊÊÊt 
31. Halfrondstempel Doetinchem C 
(nieuw type) m blauw op NVPH 14 

weer, Zierikzee en Zwartsluis). 
Afdrukken van halfrondstempels 
op drukwerkzegels zijn in deze 
gevallen vrijwel altijd zeldzaam, 
dat wil zeggen dat geen of slechts 
een of enkele exemplaren bekend 
zijn. Alleen van de kantoren Oud
Beyerland, Purmerend, Wagenm
gen en Wormerveer zijn wat meer 
afdrukken bekend. 
De overige kantoren kregen tus
sen augustus (plaatsen met een 
beginletter vooraan het alfabet) 
en eind december (einde alfabet) 
een francotakjestempel. Van deze 
kantoren zijn vaak meerdere 
afdrukken bekend, al zijn afdruk
ken van postkantoren met een 
beginletter vooraan m het alfabet 
vaak zeldzamer (bijvoorbeeld 
Brummen en Delfzyl). 

's Oravenhage en Groningen had
den begin 1869 al een of meerdere 

28. Halfrondstempel Groningen C411870, 
met (vrijwel) weggevi/lde 6 (van i86x) en 

ingebrachte omgekeerde!, om aan te geven 
dat het jaartal 1870 was 

32. Halfrondstempel Exp Moerdyk C (deels) 
m rood, op NVPH 14 

33. Halfrondstempel Haarlemmermeer C (nieuw type), in verschillende standen en volledigheid afgedrukt op 
drukwerkzegels met elke afdruk is perfect geplaatst 



francotakjestempels in gebruik. 
Blijkbaar was het aantal franco-
takjestempels niet voldoende, 
want er zijn van deze kantoren 
verreweg de meeste afdrukken 
van halfrondstempels op druk
werkzegels bekend, 
's Gravenhage komt ongeveer 
3 keer zo vaak voor als Groningen. 
Afdrukken van 's Gravenhage en 
Groningen zijn het meest bekend 
op de 1 cent groen: ongeveer 
80% van alle bekende afdrukken 
van halfrondstempels op 1 cent 
groen zijn van 's Gravenhage of 
Groningen. Op de 1 cent zwart 
zijn afdrukken van 's Gravenhage 
en Groningen minder algemeen: 
ongeveer 35% van alle bekende 
afdrukken van halfrondstempels 
op 1 cent zwart zijn van 's Graven
hage of Groningen. 

's Gravenhage had in 1869 
waarschijnlijk 3 verschillende 
halfrondstempels in gebruik. De 
stempels werden het hele jaar 
door elkaar gebruikt. Het verschil 
is te zien in de letter s van de 
plaatsnaam en de apostrof boven 
de s (afb. 25,26 en 27): 
Typei: kleines; 
Type 2: middelgrote S met nage
noeg vlakke, lange apostrof; 
Type 3: grote S, eerste G on
derkant iets spitser, deuk in de 
buitenrand tussen 's en G. 

Groningen had 2 verschillende 
halfrondstempels in gebruik. 
Groningen heeft als enige 
postkantoor het halfrondstempel 
zelfs nog in 1870 gebruikt. Het 
postkantoor heeft (eigenhandig?) 
de geïntegreerde 6 van het jaartal 
weggevijld. In plaats van het 
laatste jaarcijfer is waarschijnlijk 
een omgekeerde 2 ingebracht 
(afb. 28). Bij het andere half
rondstempel is eveneens de 6 
weggevij ld en is een 7 van 1870 
geplaatst (afb. 29). Van het 
stempel met de omgekeerde 2 zijn 
afdrukken bekend tot 8-1-1870; 
van het stempel met de 7 zijn af
drukken bekend tot 12-2-1870. Op 
de afbeeldingen 28 en 29 staan 
afdrukken van beide halfrond
stempel met datum 4-1-1870. 

Overigens vertonen beide stem
pels verder geen verschillen. Deze 
zijn vermoedelijk gemaakt van 
dezelfde mal en, volgens de stem-
pelboeken van de Nederlandse 
Munt, aan kantoor Groningen 
verstrekt op 9 en 10 januari 1861. 

Scheveningen had tot in 1871 
alleen in het badseizoen een post
kantoor. Het tijdelijk postkantoor, 
bij Koninklijk Besluit van 17 juni 
1864, gevestigd in het Kurhaus, 
ontving al op 25 juni 1864 een 
halfrondstempel. Na het badsei

zoen degradeerde het kantoor 
tot hulpkantoor en gebruikte het 
geen halfrondstempel. Er is een 
halfrondfrancostempel Scheve
ningen bekend op een ongefran
keerd drukwerk. Afdrukken van 
het halfrondstempel Schevenin
gen zijn op postzegel niet bekend. 

Doetinchem heeft zowel In zwarte 
als blauwe inkt gestempeld 
(afb. 30 en 31). Zwarte afdruk
ken zijn bekend tot juni 1869, 
blauwe daarna. Opvallend is dat 
er relatief veel afdrukken van 
Doetinchem in blauw bekend zijn 
op de 2 cent geel in de periode 10 
tot 20 augustus 1869. De oorzaak 
hiervan is tot nu toe onbekend. 
Sommige postkantoren hebben 
(per ongeluk) rode inkt gebruikt 
voor het afstempelen van post
zegels (afb. 32), omdat tot 1870 
rode inkt werd gebruikt voor alle 
stempels die niet voor ontwaar
ding van postzegels werden 
gebruikt. 

Halfrondstempels van spoorweg
postkantoren zijn in 1869 soms 
gebruikt als ontwaarding van 
drukwerkzegels. Afdrukken van 
N.R. Spoorweg en Exp. Moerdyk 
zijn vindbaar. Afdrukken van 
H. Spoorweg zijn op drukwerk
zegels niet bekend. 

Conclusie 
Verreweg de meest voorkomende 
afdrukken van halfrondstempels 
zijn van 's Gravenhage en Gro
ningen op de 1 cent groen en in 
mindere mate op de 1 cent zwart. 
Van de meeste andere kantoren 
zijn afdrukken op 1 cent zwart het 
meest algemeen. Afdrukken op 
1 cent groen zijn relatief zeldzaam, 
van sommige kantoren zelfs niet 
bekend, omdat deze in 1869 eerst 
een voorraad van de 1 cent zwart 
hebben opgemaakt. Van post
kantoren die voor 10 mei 1869 een 
francotakjestempel kregen, zijn 
afdrukken op de 1 cent groen en 
i'/2 cent in theorie niet mogelijk. 
Afdrukken op i'/2 cent roze zijn 
zeer zeldzaam, omdat dit zegel 
alleen werd gebruikt voor niet-
periodieken van een bepaalde 
afmeting. Zelfs van veel voorko
mende kantoren als 's Graven
hage en Groningen zijn weinig 
halfrondstempels bekend op de 
iVz cent. 
Afdrukken op 2 cent geel zijn 
schaarser dan op 1 cent zwart, 
omdat deze zegels vooral werden 
gebruikt voor dubbel tarief peri
odieken. 

J4. Halfrondstempet De Lemmer B 
op NVPH17 

3S. Hatfrondstempei Helmond B op 
NVPH 14 

36. Halfrondstempel Hoogezand B 
op NVPH n 

37. Halfrondstempel Wyk by Duurstede B 
op NVPH IS 

il. Hatfrondstempei 
Doesborgh C op NVPH 14 

38. Halfrondstempet Elburg C 
op NVPH 14 

39. Hatfrondstempei Kampen C 
op NVPH 15 

40. Hatfrondstempei Oosterhout C 
op NVPH 16 

42. Hatfrondstempei 
Vlaardmgen C op NVPH 16 

43. Hatfrondstempei Groningen 
C, gebruikt als ontwaarding van 

NVPH 14 op drukwerkje 
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Plaats 

Boxmeer C 
Boxtel C 
Breskens C 
BrielleC 
Brummen C 
Culemborq C 
Delfzyl C 
Doesborqh C 
Doetinchem C (zwart) 
Doetinchem C (blauw) 
Dokkum C 
Dordrecht C 
Draqten C 
Driebergen C 
EiburgC 
Enkhuizen C 
Enschede C 
Exp Moerdyk C (zwart) 
Exp Moerdyk C (rood) 
Geertruidenberq C 
GoorC 
's Gravenhage C 
GronmqenC 
Groninqen C (1870, ciifer "7") 
Groninqen C (1870, omqekeerde "2") 
Haarlemmermeer C 
Hattem C 
Helmond B 
Hilversum C 
Hooqeveen C 
Hooqezand B 
H Spoorweg C 
Hülste 
Kampen C 
Koevorden C 
De Lemmer B 
Loenen C 
Maarssen C 
Maassluis C 
MedemblikC 
MiddelburqC 
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Plaats 

Monnikendame 
Naarden C 
Noordwyk C 
NRSpoorwegC 
Nykerk C 
Oldenzaal C 
Onderdendam B 
Oosterhout C 
Oud-Beyerland C 
Oudenbosch C 
Oudewater B 
Purmerend C 
Rozendaal C 
Sas van Gend C 
Schevenmqen C 
Schoonhoven C 
Sittard C 
Sluis C 
Steenbergen C 
Terborqh C 
Terneuzen C 
Texel C 
Tholen C (zwart) 
Tholen C (rood) 
Vaals C 
Veenendaal C 
Veqhel C 
VelpB 
Vlaardmqen C 
Waalwyk C 
Waqenmqen C 
Weert B 
Willemstad C 
Winschoten C 
Woerden C 
Wormerveer C 
Wyk by Duurstede C 
Zevenaar C 
Zevenberqen C 
ZierikzeeC 
Zwartsluis C 
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De tabel is gebaseerd op 1649 waarnemingen waarvan de afbeelding van zegel en stempel door Mare Snoeren is geregistreerd 

Legenda behorend bi) tabel Het actueel houden van de 
N = relatief normale combinatie, 10 of meer exemplaren bekend zeldzaamheidslijst 
S = schaarse combinatie, 7 t/m 9 exemplaren bekend Voor het eerst na ongeveer 
Z = zeldzame combinatie, 4 t/m 6 exemplaren bekend 40 jaar wordt een accurate 

TL = zeer zeldzame combinatie, I t/m 3 exemplaren bekend zeldzaamheidslijst op basis van 
Leeg vakje = unieke combinatie, geen exemplaren bekend, in theorie wel mogelijk waarnemingen gepubliceerd, 

Donkerbruin vlak = combinatie is m theorie niet mogelijk waarvan de auteurs weten dat 
deze niet volledig is, en waarvan 

Afdrukken van kleinere kantoren plaatst Sommige afdrukken staan afdrukken ook gaan om toevallig- de waardering kan veranderen 
zijn altijd zeldzaam De zeldzaam- slechts deels op zegel hedenof om het expres frankeren door nieuwe waarnemingen 
heid hangt daarbij ook af van de (afb. 3<i t/m <i<» voor voorbeel- van drukwerk als brief Het is ook Zitten in uw verzameling een of 
verschijningsdata van vervan- den van halfrondstempels op voor te stellen dat een postbe- meerdere zegels van emissie 1867 
gende francotakjestempels en drukwerkzegels) ambte door de verschillende (koning Willem III) of emissie 1869 
^an de hoeveelheid verschenen stempelmstructies het verkeerde (Rijkswapen) met een halfrond-
periodieken Halfrondstempels op emissie stempel gebruiktebij het afstem- stempel, dan wordt een afbeel-

1867 pelen van een gewone brief ding in de vorm van een scan ten 
Zeldzaamheidslijst De derde serie postzegels van Afdrukken op postzegels van deze zeerste op prijs gesteld 
n de tabel hierboven IS een lijst Nederland is uitgebracht ini867- emissie zijn erg zeldzaam Enkele Deze kunt u mailen naar 
opgenomen van alle kantoren 1868 Deze zegels werden soms plaatsnamendieaf en toe voorko- emissiei86<3(5)gmail com 
die (regulier) een halfrondfran- gebruikt voor het frankeren van men zijn Driebergen, 
costemoel hebben oebruikt m drukwerk Het betrof dan hoqe 's Gravenhaoe. Groninqen en Enthousiast aeworden? 
869 Per plaatsnaam en postzegel tarieven bij m 
s de zeldzaamheid aangegeven andere perioc 

werden deze < 
Enkele afdrukken met met post2 
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Vlaardingen Van andere plaats- Op de website 
namen zijn qeen of is slechts 1 www oppersfilatelie nl is een 
exemplaar bekend catalogus halfrondstempels op 
(afb. ^$ t/m 50 voor voorbeelden emissie rijkswapen m te zien 
van halfrondstempels op zegels met waarderingen volgens m dit 
van emissie 1867-1868) artikel opgenomen tabel 
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44. Halfrondstempel Oudenbosch C (nieuw 
type, Vellinga 39a) op NVPH /4 

JeïItMfiTOitirll 

NVPH, 2013, Speciale catalogus. 
Vellinga, O.M. ,1933, De poststempels 
van Nederland 16761915. 
Willigen, van der, /1., 18691969 Wo/i
derd jaar Nederlandse drukwerk
zegels, uit Hagapost 1969, pagina 93 
t/m 120. 

' De in dit artikel genoemde stempels 
verwijzen naar de catalogisering 
van stempels uit "De poststempels 
van Nederland 16761915" van O.M. 
Vellmga. Vellmga gaf elk stempel een 
nummer, waarnaar m dit artikel wordt 

4f. Halfrondstempel Dordrecht C 
op NVPH 7 

46. Halfrondstempel Driebergen C (nieuw 
type, Vellmga 39a) op NVPH 8 

PEP tabel 

V30 = PEP30 
V37 = PEP31 
V39 = PEP32 
V39a = dit specifieke type onderscheidt het PEP niet 
V75 = dit specifieke type onderscheidt het PEP niet 
V43 = PEP33 (hoewel afbeelding op inlegvel ZONDER kader is) 
V52 = PEP35 
V36 = PEP24 
V40 = PEP25 
V47 = PEP28 
V5oa = PEP29 
V51 = PEP34 
V53 = Rondstempel AMSTERDAM, in zwart, jaren 18711874 kent het 
PEP niet 
V73 = Geen algemeen PEP nummer hiervoor 
V27 = PEP21 ??????? 
V72 = dit specifieke type onderscheidt het PEP niet 
V76 = dit specifieke type onderscheidt het PEP niet 
V80 = dit specifieke type onderscheidt het PEP niet 
V81 = dit specifieke type onderscheidt het PEP niet 
V8ia = dit specifieke type onderscheidt het PEP niet 

47. Halfrondstempel 
Vlaardingen C op NVPH 9 

48. Halfrondstempel 
Groningen C op NVPH /o 

49. Halfrondstempel 
Terneuzen C op NVPH 11 

50. Halfrondstempel 
Groningen C op NVPH 12 

BRIEFKAART 
Mk JAAR ONDERWEG * 

HANS STEGOINK 

Verkeerd land 
Deze briefkaart (G.i) werd door de 
Textielfabriek Fa. Jansen en Tila
nus te Vriezenveen (naamstempel 
in de spelling van toentertijd: 
Vriesenveen) verzonden op 26 
uni 1872 en gericht aan de firma 

Meylink en Ledeboer te Borne. 
De kaart liep via postkantoor 
Almelo (27 juni) waaronder hulp
kantoor Vriezenveen ressorteerde. 
De kaart is blijkbaar niet in Borne 
Nederland (10 km van Almelo) 
maar in Borne Duitsland (400 
km van Almelo!) beland, getuige 
het schrift met blauw potlood 
Zurück" en "Nach Niederlande" 

en beport met 6 Pfg (T 6). 

Boven water 
Waar de kaart al die tijd heeft 
gelegen is niet duidelijk maar 
uiteindelijk na een tijdsduur van 
ruim 44 jaar! en tijdens de Eerste 

Wereldoorlog is deze uiteindelijk 
bezorgd op 17 november 1916 in 
het Nederlandse Borne. 
De postbeambte noteerde daar 
"Gepost 1872 Terechtgekomm 
1916". 
Omdat het bedrijf in kwestie niet 
meer bestond werd de kaart weer 
bezorgd bij de afzender Jansen 
en Tilanus waar men vast zeer 
verbaasd zal zijn geweest. Op de 
achterzijde bevinden zich geen 
postale merken of aantekeningen. 

Textiel 
Jansen en Tilanus was destijds 
een belangrijke werkgever in 
Vriezenveen. De Bornse smid 
Jan Meijlmg (18221873), die 
samen met ingenieur Coenraad 
Craan Stork (18291863) uit 
Oldenzaal in 1859 aan de Oude 
Almeloseweg een bescheiden 
werkplaats oprichtte, zorgde 

voor de reparatie van machines Ledeboer na het overlijden van 
voor de textielindustrie. Later 
geworden tot Machinefabriek 

Stork in 1863 en het uittreden 
van Mey ling. 
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De kaart bevoidt zich m het Historisch Museum Vriezenveen 
.j>,i ■^'■ppMi^n}'ii,iipypi^iiÉi 



PTT-ERS 
OVER DE GRENS 

TON HULKENBERG 

Zo noemde 'PTT Bedrijfsbanden', het maandblad 

voor het personeel van het Staatsbedrijf der PTT, 
de medewerkers die tijdens de oorlog werden 

uitgezonden om de Duitse Post te helpen. 

PTT Bedrijfsbanden 
In het juninummer van 1942 
beschrijft het blad het vertrek op 
13 mei van de eerste groep PTT-ers 
naar Düsseldorf. In het septem
bernummer van dat jaar meldt het 
blad voeling te willen houden met 
de uitgezonden collegae onder 
het motto "Laat eens wat van jullie 
horen". In het decembernummer 
kan men lezen dat er al 1200 man 
zijn uitgezonden naar 42 plaatsen 
zoals Berlijn, Bremen, Hanno
ver, Munster, Ulm a/d Donau, 
Duisburg, Düsseldorf, Oldenburg, 
Kassel en Erfurt. De meeste PTT-ers 
zijn ondergebracht in een Lager 
en een enkeling bij particulieren. 
Er worden cursussen Duits gege
ven, men bekijkt de omgeving en 
uit de verhalen klinkt vooral een 
positieve instelling. 

Toelage 
Het personeel uit de lagere 5e 
klasse krijgt de eerste zeven 
dagen een toelage van 10 mark 
per dag. Vanaf de achtste dag 
krijgen gehuwden 5, ongehuwde 
kostwinners 3 en alleenstaanden 2 
mark per dag. Het was de bedoe
ling daarvan rond te komen zodat 
men het doorbetaalde salaris in 

Nederland aan de achterblijvers 
kon uitbetalen. Naarmate de 
oorlog vorderde, was het voor 
de uitgezonden werknemers in 
het westen van Duitsland maar 
ook in Berlijn geen pretje meer. 
In de rubriek 'PTT-ers over de 
grens' lees je steeds vaker over 
bombardementen, het verloren 
gaan van persoonlijke bezittingen 
en zelfs dodelijke slachtoffers. 
Een zeer uitgebreid verslag over 
de uitzending van PTT-personeel 
naar Duitsland en de acties van 
het hoofdbestuur om dit zoveel 
mogelijk te verhinderen vindt 
men bij Visser (1968). 
In genoemde rubriek wordt Dan
zig voor het eerst in hetaprilnum-
mer van 1944 genoemd en later 
nog eens in oktober. Er wordt 
daarin uitgebreid aandacht be
steed aan het optreden van Roel 
Waanders met zijn revuegroep. 

Danzig 
Mijn artikel "De Post uit de voor
malige Freie Stadt Danzig tussen 
1.10.1939 en eind maart 1945" 
(Filatelie november + december 
2013) leverde een reactie op van 
de heer Abraham (voor vrienden 
Bob) Thedinga (afb. 1). Hij was 

Be eoïie iniguzig. 

Ilsr Posthelfcr Bob Ihedljiga, wohnhaft Damig^ohidlita, 
KarthSaserstroSe 87, i s t bei« Postaoheolcamt Sanzlg besohättlgt. 

Ich b i t t e , ihn ungehindert von seiner Wohnung aur Arbeits
stät te passieren zu lassen. 

Bannig, den ZI. Karl 1944. 

\ o 
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aangetrokken door de woorden 
Postscheckamt Danzig en de 
naam van de toenmalige leider 
daar Oberpostamtmann Bruno 
Heisig en zijn directe chef Pohlens, 
de voorman van de werkplaats. 
Hij nam contact op met de redac
tie van 'Filatelie' en dat leidde tot 
een vier uur durend gesprek over 
zijn belevenissen in Danzig. In 
mei 1940 werkte hij als beginnend 
loketbeambte op het postkantoor 
in Veendam en kwam daar op i 
januari 1942 in vaste dienst. Naar
mate de oorlog vorderde, werden 
steeds vaker personeelsleden van 
de Nederlandse PTT naar Duits
land uitgezonden. In principe was 
deze uitzending vrijwillig en men 
kon zich ook aan deze uitzending 
onttrekken. 

Niet vrijwillig 
In 1943 was dat voor de heer The
dinga niet meer mogelijk en hij 
vertrok op 22-jarige leeftijd naar 
Danzig om daar als Feinmecha
niker in het girokantoor aan de 
Winterplatz in Danzig te worden 
aangesteld. Daar repareerde en 
onderhield hij typemachines, 
vooral Adler en Adrema machi
nes. Daarnaast was er altijd wel 
onderhoud nodig aan briefsluit-
machines, stempelmachines en 
dergelijke. Maar ook werkzaam
heden op de kopieerafdeling 
met stencilmachines, met een 
Heidelberg pers en boekbinden 
behoorden tot de afwisselende 
werkzaamheden. Op het giro
kantoor waren ook verschillende 

Fransen tewerkgesteld en hij 
moest dan met zijn schoolfrans 
tolken bij Herr Heisig, die geen 
Frans sprak. 

Konditorei 
Thedinga was ingekwartierd in 
de leegstaande/Conc//tore/ 'Zur 
Sonne' aan de Karthäuserstraße 
87 in Danzig-Schidlitz (afb. 2, 
vrijgeleide). Hier zat hij op kamer 
VI (afb. 3. de namen van zijn 
collega's met de postale afkorting 
waar zij vandaan kwamen). Als 
van deze groep nog mensen in 
leven zijn, wil Thedinga graag 
met hen in contact komen. Later 
verhuisde hij nog naar een barak
kenkamp in Danzig-Oliva. Hij 
beschrijft zijn verblijf in Danzig 
als minder onaangenaam dan hij 
had verwacht. Van oorlogsom
standigheden was daar niet veel 
te merken. Pas bij de verhuizing 
van het kantoor naar Berlijn van
wege de oprukkende Russen en 

Kamer V I 
Henk van Mechclen 

Bob Thedinga 

Jaap Voorhans 

Bert van der Meer 
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het verblijf daar werd hij echter 
dagelijks met bombardementen 
geconfronteerd. 

Op reis 
Op 25 januari 1945 vertrok het 
girokantoor uit Danzig. De leider 
van het kantoor, Herr Heisig, had 
twee autobussen gecharterd en 
daarmee ging het voltallige per
soneel op reis. Thedinga vertelt 
dat al spoedig een van de bussen 
het begaf en dat iedereen nu in de 
overgebleven bus gepropt werd. 
De eerste stop was in Köslin. Van 
daaruit ging het verder langs de 
Oostzee naar Stettin. Daar werd 
de bus in de nachtelijke uren op 

een provisorisch veer over de 
met ijsschotsen bezaaide Oder 
gemanoeuvreerd. Het was een 
hachelijk avontuur dat goed 
afliep. Eenmaal aangekomen in 
Berlijn vonden ze onderdak bij het 
Berlijnse girokantoor. 

Terug naar huis 
Na de verhuizing mocht Thedinga 
in februari 1945 terug naar huis, 
naar Veendam. Hiervoor werd 
een Reisegenehmigung (afb. 4) 
uitgeschreven waarop hij vanaf 10 
februari uit Berlijn naar Veendam 
kon reizen. Ook deze reis was niet 
zonder avonturen. Reizen, soms 
in goederenwagons, kon eigenlijk 

alleen 's nachts daar overdag de 
treinen vanuit de lucht werden 
beschoten waarbij vooral de loco
motieven het moesten ontgelden. 
Over Braunschweig, Hannover 
en Bad Bentheim kwam hij wel 
behouden terug in Nederland 
waar hij zich zoals vermeld in zijn 
Marschbefehl b\] het postkantoor 
in Veendam moest melden 
(afb. 5). 

Later is Thedinga nog tweemaal 
naar Danzig teruggeweest. Hij 
was verbaasd, de stad zo fraai 
gerestaureerd terug te zien. Van 
zijn vroegere werkplek aan de 
Winterplatz was niets meer over, 

een lege met onkruid begroeide 
plek (1992). 

Bronnen: 
PTT Bedrijfsbanden, jaargang 1942, 
1943,1944. 
Heisig, B.: Das Postscheckamt m Dan
zig. Unser Danzig Nr. 2 (1956). 
Hulkenberg, T: De post uit de voorma
lige Freie Stadt Danzig deel 2. Filatelie 
91,12(2013). 
Thedinga, A.: persoonlijke medede
lingen. De afbeeldingen stammen alle 
uit zijn bezit. 
Visser, I.G.: PTT 19401945 beleid 
en bezetting. Staatsbedrijf der PTT 
(1968). 

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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

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

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

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

mailto:info@pzhzeist.nl


BVERZAMELGEBIE Samenstelling: 
|an Borluut 
borluut.jan@gnnail.com 

10 maart: 

INTERNATIONALE VROUWENDAG - 8 MAART 

Ter gelegenheid van de 
viering van de Internati
onale Vrouwendag wordt 
een blok met 5 dezelfde 
zegels van '1 Wereld' 
(=€1.39) uitgegeven. 
Het ontwerp Is van Ann 
Bessemans en beoogt een 
wereldrecord 'meeste 
woorden op een zegel' te 
zijn. 
Verdrag inzake de uitban
ning van alle vormen van 
discriminatie van vrou
wen. New York, 
18 decemben979: 

Artikel 3 Verzekeren ont
plooiing en ontwikkeling 
vrouwen 
De Staten die partij zijn bij 
dit Verdrag, nemen op alle 
gebieden, in het bijzonder 
op politiek, sociaal, econo
misch en cultureel gebied, 

alle passende maatregelen, 
waaronder wetgevende, 
om de volledige ontplooi
ing en ontwikkeling van 
vrouwen te verzekeren, ten 
einde haar de uitoefe
ning en het genot van de 
rechten van de mens en de 
fundamentele vrijheden op 
gelijke voet met mannen te 
waarborgen. 

Deze tekst wordt, in het 
Nederlands, Frans, Engels 
en Duits, enkele keren 
herhaald op het blok. Op 
het zegel zelf komt de 
Nederlandse en de Franse 
tekst 3x voor, de beide 
andere talen slechts 2x. 
Van het Engels wordt 
met de eerste regel in de 
rechter onderhoek aange
vangen. In totaal net geen 
600 woorden, ook als je 

de halve woorden op de 
zegelgrens meetelt. 

http://home.wxs. 
nl/-evenwild/wsts2io/ 
ivdv/verdrag/nedtekst.htm 

De zegels zijn gedrukt in 
offset in de Zegelwerk
plaats te Mechelen. Het 
zegelformaat is 
3 - 40.20x27.66mm. 
Perforatiemaat n'/z, 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. 

Barcode +78565 in de on
dermarge van het blok. 
De blokjes kosten € 6.95 
en worden slechts als com
pleet blokje verkocht. 

EARTH HOUR 

Onder de titel 'Earth Hour' 
wordt een blok met 5 de
zelfde zegels van '1 Wereld' 
uitgegeven. Het ontwerp is 
van Kris Maes. 

Wat is Earth Hour? 
Earth Hour is wereldwijd 
dé grootste en snelst 
groeiende beweging die 
aandacht vraagt voor de 
kwetsbaarheid van de 
aarde. Door een uur het 
licht uit te doen, geef je 

samen met miljoenen 
anderen het signaal af 
dat jj ook een leefbare 
aarde wil doorgeven. Zo 
bundelen we onze krach
ten en maken we samen 
een sterk statement aan 
consumenten, overheden 
en bedrijfsleven. 
Laat samen met miljoenen 
mensen in meer dan 152 
landen zien dat jij geeft 
om de toekomst van de 
aarde: doe 1 uur het licht 

uit tijdens Earth Hour op 
29 maart 2014. Geef een 
signaal af en inspireer 
anderen om ook deel te 
nemen aan een beweging 
die zich inzet voor het 
behoud van onze mooie 
planeet! 

http://www.wnf.nl/nl/ 
earth_hour 

De zegels zijn gedrukt in 
offset (met zeefdruk voor 

EARTH 
O 29 - 03 - 2014 / 08 30PM - 09.30PM 

de luminescerende inkt op 
het zegel maar ook voor de 
achtergrond) in de Zegel
werkplaats te Mechelen. 
Het verschil tussen licht 
en donker kan dankzij 
de luminescerende inkt 
duidelijk gemaakt worden 
door beschijning met een 
UV-lamp. 

Het zegelformaat is 
vierkant - 34.0x34.0mm 
met een perforatiemaat 

van u'k 20/20 tanden 
horizontaal/verticaal. De 
perforatie in het blok loopt 
nergens naar buiten door. 

Barcode +78572 onderin 
de rechterrand van het 
blok. 
De blokjes kosten 6.95 en 
worden slechts als com
pleet blokje verkocht. 

29 - 03 - 2014 / OB 30PM - 0930PM 
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Verzilver uw goud! 
De goud- en zilverprijs zijn historisch hoog. En dus kan het interessant zijn om nu uw gouden 
sieraden, munten en zilver te verkopen of te verpanden. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: 
het Goudwisselkantoor. 

Alkmaar 
Kanaalkade 24 
T 072-5117542 

Alphen aan den Rijn** 
Van Boetzelaerstraat 51 

T 0172-497088 

Amersfoort 
Prinses Julianaplein 71 

T 033-4610240 

Amsterdam 
Ceintuurbaan 1 
T 020-4750737 

Apeldoorn 
Stationsstraat 160 

T 055-5217988 

Breda 
Sophiastraat 11 
T 076-5139001 

Delft** 
Papsouwselaan 293 

T 015-2560505 

Den Bosch 
Orthenseweg 10 
T 073-6100946 

Den Haaq 
Valkenbosplein 1 
T 070-3615384 

Dordrecht 
Johan de Wittstraat 166 

T 078-6135115 

Eindhoven 
Leenderweg150 
T 040-2122297 

Emmen 
Weerdingerstraat 16 

T 0591-615456 

Enschede 
Haaksbergerstraat 133 

T 053-4342447 

Groningen 
Verlengde Hereweg 1 

T 050-5255441 

Goes 
Piet Heinstraat 2b 

T 0113-217666 

Haarlem 
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.ni 

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

Goudwisselkantoor 
..uim 25 iaar ervaring in goud zilveren munten 
.een deskundige en vrijblijvende taxatie 
. contante betaling of indien gewenst per bank 

::rr-:"=—"«- ~ 

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

Inkoop I Verkool 

Heerlen 
Geerstraat 280 
T 045-5743970 

Katwijk 
Tramstraat 112b 
T 071-4071815 

Leeuwarden 
Pier Panderstraat 2 

T 058-2169444 

NIjmeqen 
Oranjesingel 12 
T 024-3239128 

Oud-Beijerland 
Molendijk 1 

T 0186-615550 

Rotterdam 
Dorpsweq 74a 

T 010-4803001 

Tilburg 
Ringbaan Oost 98-1 

T 013-5351480 

Utrecht 
Adriaen Beyerkade 32 

T 030-2731740 

Zaandam 
.F de Savornin Lohmanst 

T 075-6141461 

Zwolle 
Thomas a Kempisstraat 

T 038-4543302 

Hoofdkantoor. Klaaswa 
Industrieweg 13 
T 0186-571366 

www.verzamelaarsmarkt 

http://www.goudwisselkantoor.ni
http://www.verzamelaarsmarkt


POSTGESCHIEDENIS VAN 
TSIECHOSLOWAKIIE 

Deel i: Ontstaan 
SIMON OOSTERHUIS 

Kort bestaan 
En bovendien totaal verschillende 
economische achtergronden had
den en het met zeer lastige, grote 
etnische minderheden moesten 
stellen'? Verder twee keer door 
vreemde mogendheden bezef 
Dat IS inderdaad moeilijk voor
stelbaar maar toch heeft dit land 
bestaan, het heette TsjechoSlo
wakije (afb i) Het ontstond op 28 
oktoiser 1918 en verdween vrijwel 
geruisloos op ijanuarii993 Dit 
vraagt om een toelichting 

Middeleeuwen 
In de Middeleeuwen beheerste het 
Koninkrijk Bohemen het grondge
bied van de huidige Tsjechische 
Republiek, Silezie en aanzienlijke 
delen van oostelijk Duitsland 
tot Brandenburg aan toe Het 
was welvarend, mede door zijn 
bodemschatten en kende onder 
de dynastie van de Luxemburgers 
met Karel IV (afb 2) als bekend

Kunt u zich een land voorstellen waarvan de 

verschillende bevolkingsgroepen geen gezamenlijke 

geschiedenis hadden, nooit met elkaar in één huis 
hadden gewoond, zeer verschillende talen spraken en 

ook nog eens twee alfabetten gebruikten? 

ste, grote bloei De beroemde 
Karelsbrug (afb 3) en de Sint 
Vitusdom in Praag dateren uit 
deze periode Het Koninkrijk Hon
garije was nog beduidend groter 
en omvatte, naast veel meer, het 
hele grondgebied van de huidige 
Slowaakse Republiek Afgezien 
van de periode 1939 1944 heeft 
er tot 1993 nooit een onafhanke
lijk Slowakije bestaan Het werd 
OpperHongarije genoemd en de 
bevolking daar sprak Slowaaks, 
dat was alles De economie was 
vrijwel volledig agrarisch 

Koning sneuvelt 
Deze redelijk stabiele situatie ver
andert aan het begin van de 16e 
eeuw dramatisch Het Hongaarse 
leger wordt in 1526 bij Mohacs, nu 
in het zuiden van Hongarije, toen 
m het centrum, door het Turkse 
leger volledig vernietigd Ook de 
koning sneuvelt, het centrale ge
zag stort m en de Turken kunnen 
ongestoord verder oprukken Dat 
doen ze dan ook zo'n 150 jaar lang 
totdat hun opmars in 1683 voor de 
poorten van Wenen wordt gestuit 
Een leger onder leiding van de 

Poolse koning Johan Sobieski 
komt op zondagmorgen 12 sep
tember uit de mist en de bossen 
van het Wienerwald en rijdt het 
Turkse kamp overhoop Dankzij 
het genie van de Franse generaal 
Eugene de Savoy ('Pnnz Eugen') 
(afb 4) IS rond 1699 vrijwel het 
hele grondgebied van het voor
malige Hongarije op de Turken 
veroverd De Slowaken zijn dus nu 
Oostenrijkse onderdanen 

Heilige Roomse Rijk 
De Boheemse landen zijn m dat
zelfde jaar 1526 door erfopvolging 
m handen gekomen van het Oos
tenrijkse vorstenhuis Habsburg 
Daarmee behoren ze opeens tot 
die lappendeken van staatjes die 
het Heilige Roomse Rijk der Duitse 
Natie werd genoemd Een achter
haald overblijfsel uit de Middel
eeuwen dat echter nog steeds be
stond en uiteindelijkpasini8o6 
onder Napoleon werd opgedoekt 
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; Kaart van Ts/echo Slowakije tussen de 
beide wereldoorlogen Het smalle stukje 
rechts zonder naamsvermelding, is de 

Karpaten Oekraïne 

2 Koning Karel IV afgebeeld op Michel 107 
Tsjechische Republiek 1996 

3 De Karelsbrug over de Moldau in Praag afgebeeld op blok 26 van de Tsjechische Republiek 
Uitgave naar aanleiding van de postzegeltentoonstelling Praga 2008 

m:inikH±vm.i/.t.*Hri±m 
1 

4rV..''*'*"«,'f ■'".». 

« ■ » ■ ; t » « i i i M . \ M 

4 Prins Eugene de Savoy afgebeeld door 
Codfrey Kneller geniaal legeraanvoerder 

van de Habsburgse monarchie in de Turken 
oorlogen van de late 17e eeuw 5 Albrecht von Wallenstem Hertog van 

Friedlanden keizerlijk legeraanvoerder 
tijdens de 30jange oorlog 

6 Afbeelding van de turnzaal van het paleis van Wollenstem in Praag Uitgave 
uit 1940 tijdens de Duitse bezetting van Bohemen en Moravie Michel 60 met 

aanhangsel en plaatsterretje 

file:///utiia


4 The Thirty Years'War in Germany 
161848 
^ H ^ ^ """B *>' " 1 ' Spanish Army 1634 

1 ^ ^ ^ route ot Guttavus Adolphus 1631 2 

^ ^ imparial (Catholic) victory 

^ imperial (Catholic) defeat 

^ ^ ^ boundary of Holy Roman Empire 

I I areas affected by Edict of Rest tution 1679 

■ date region became Lutheran 

A date region became Celvmist 

the rgligious position in tS40 

Lutheran Catholic 

1 Calvmist 

7. Overzichtskaart met de veldtochten van de verschalende 
krijgsmachten tijdens de 30jarige oorlog 

Dit zou niet zo erg geweest zijn als 
dit rijk met werd verscheurd door 
godsdiensttwisten Op 26 mei 
1618 gooien vertegenwoordigers 
van de protestantse Boheemse 
standen, drie raadsheren van 
de keizer, katholieken, uit een 
raam van de Prager burcht De 
drie overleven de val maar deze 

9. Keizerin Maria Theresia op een 
schilderij uit hetzelfde paleis waar zij 

haar sledetocht in hartje zomer wenste 
te maken Bevindt zich in Hongarije m 
het stadje Fertod Het slot wordt ook 

wel het Hongaarse Versadies | 

daad is een oorlogsverklaring 
waarmee de dertigjarige oorlog 
begint In deze oorlog komt 
bijna de helft van de bevolking 
in het Rijk om, zo'n 12 miljoen 
mensen, en worden complete 
landstreken verwoest en ontvolkt 
Dit soort conflicten trekt altijd 
avonturiers Een daarvan was 
Albrecht von Wallenstem (afb 5), 
afkomstig uit Bohemen Hij blijkt 
een zeer kundig bevelhebber in 
dienst van de Keizer, verslaat de 
protestantse rebellen herhaalde
lijk en dringt met de keizerlijke 
legers diep door m het noorden 
van Duitsland, in de opstan
dige protestantse gebieden De 
Keizer beloont hem daarvoor zeer 
rijkelijk (afb 6), benoemt hem tot 
Hertog van Friedland en zelfs tot 
Hertog van Mecklenburg Dat was 
een brug te ver, want geschrok
ken door de keizerlijke successen 
en de gedachte dat er misschien 
wel een verenigd Duitsland zou 
kunnen ontstaan onder Oosten
rijkse leiding, gaan ook Frankrijk 
en Zweden zich met het conflict 
bemoeien (afb 7) In het kielzog 
van de Keizer had tevens Spanje, 
dat tenslotte ook door een Habs
burgse familie werd geregeerd, 
zich al m het conflict gestort 
Uiteindelijk zijn alle partijen zo 
uitgeput dat het tot onderhande
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8 Briefvan graaf Gallas ondercommandant van Wallenstem aan zijn regimenten met het 
verzoek om hun sterkte inkwartiering en voedselsituatie te vermelden Gedateerd e februari 

/644 Wallenstem zelfwas toen al overleden 

niet alleen militair aan de grenzen 
met het Ottomaanse rijk, maar 
vooral administratief Daar hoor
de een zeer goed georganiseerd 
ambtenarenapparaat bij met 
belastingheffing als speerpunt 
Geen wonder dat het met zekere 
regelmaat tot ongeregeldheden 
en zelfs regelrechte opstanden 
kwam, temeer daar de boerenbe
volking mm of meer werd terug
gedrongen m lijfeigenschap De 
beruchte Oostenrijkse bureaucra
tie is in die tijd ontstaan evenals 
de nog beruchtere geheime 
politie Keizerin MariaTheresia 
(1717 1780, keizerin van 1740 tot 
1780) staat bekend als 'Mutter des 
Vaterlandes' (afb 9) maar was 
toch een tamelijk despotische 
tante Hilarisch is de anekdote dat 
ZIJ m volle zomer een sledetocht 
wilde maken in de tuin van het 
zomerpaleis van de vorstenfamilie 
von Esterhazy De vorst piekerde 

lingen en tenslotte vrede komt, 
die van Westfalen van 1648 De 
Nederlandse vrede van Munster 
met Spanje maakte daar eveneens 
deel van uit Afb. 8 toont een 
brief van graaf Matthias Gal
las, een ondercommandant van 
Wallenstem, verstuurd vanuit 
Smifice (noordoost Bohemen) aan 
alle regimenten met de opdracht 
hun sterkte te vermelden plus de 
manier waarop ze waren inge
kwartierd en waar ze hun voedsel 
vandaan haalden Gedateerd 
6 februari 1644, dus nog ruim
schoots voordat er sprake was van 
een vredesverdrag 

Oostenrijkse keizerrijk 
Terug naar de hoofdlijn van dit 
verhaal Rond 1700 is een im
mens deel van Centraal Europa m 
minder dan twintig jaar deel ge
worden van het Oostenrijkse kei
zerrijk Dat vroeg om consolidatie, 
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51 mur; 
; a Oorkonde van Maria Theresia uit 1756 met vermelding van haar titels Braband Flandern 

Limburg, Geldern en Namurzijn m de tekst gemakkelijk te vinden 
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II. Voorbeeld van een brief die kenmerkend is voor de i8e eeuw. 
Veel brieven kwamen van religieuze orden 

iif. Het slot van Cesky Krumlov mei ^ijn Kuiunteristieke toren. 

zich suf. Een sledetocht bij 35° C? 
Toen kreeg hij het briljante idee 
om op de paden in de tuin een 
laag zout aan te brengen en hij 
liet haar inderdaad een sledetocht 
maken. Het verzamelde personeel 
lachte zich suf. 

Vrede van Utrecht 
Weinig bekend is het feit dat bij 
de Vrede van Utrecht van 1713, die 
een einde maakte aan de Spaanse 
Successieoorlog, de Spaanse 
Nederlanden in Oostenrijkse 
handen overgingen. De oorkonde 
van MariaTheresia van 22 januari 
1756 (afb 10) toont dan ook niet 
alleen haar titels in Hongarije en 
Bohemen maar ook in Brabant, 
Vlaanderen en Namen. Veel 
Oostenrijkers weten dit niet. De 
Belgen wel. 

Postverkeer 
Het postverkeer was in de 18e 
eeuw nog beperkt, zeker op het 
platteland waar het analfabe
tisme bijna 100 % bedroeg. Welis
waar deden een aantal klooster
orden hun best om onderwijs te 

verzorgen maar dat had maar 
een gering effect. Afb. 11 toont 
een brief van de overste van het 
Piaristenklooster in Praag aan zijn 
collega in Bratislava. De Piaristen 
is een van oorsprong Spaanse 
kloosterorde die in het keizerlijke 
Oostenrijk een soort basisonder
wijs trachtte te verzorgen voor 
met name kinderen uit de lagere 
sociale klasse. Uiteraard is de 

12. Het slot van Austerlitz, Slavkov in het Tsjechisch. Uitgave uit 1936, Michel35i. £r werd vre
de gesloten in de Muziekzaal van het slot die zichtbaar is m het centrum van de afbeelding 
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/3. Brief van generaalmajoor Schechtler aan zi/n commandant Schwarzenberg Hertog van 
Krumau, Cesky Krumlov in het Tsjechisch De BohemerSchwarzenberg was opperbevelhebber 

van het Oostenrijkse leger en de Geallieerden tijdens de Volkerensiag bij Leipzig m 1813. 

tekst van de brief in het Latijn, dat 
men niet alleen schreef maar ook 
sprak. De aanhef luidt: "Aan de 
vereerde en geachte Vader Lec
tor", gedateerd 11 februari 1769. 

Bratislava 
De opvolger van MariaTheresia, 
haar zoon Jozef II, was een verlicht 
despoot. HIJ schafte het lijfeigen
schap af, hervormde het straf
recht en hief alle nietproductieve 
kloosters op. Dit waren kloosters 
waarvan de bewoners uitslui
tend aan hun eigen zielenheil 
dachten en voor de samenleving 
in economisch opzicht zo goed 
als niets betekenden. De Piaristen 
ontsprongen de dans op grond 
van hun inspanningen voor het 
onderwijs en toen in 1783 de jezu
ïetenorde werd opgeheven spron
gen zij in het gat en namen ook 
het middelbaar onderwijs over, 
uiteraard vrijwel alleen voor de 
betere standen. )ozef II trachtte 
ook de keizerlijke macht verder te 
centraliseren, wat hem in ernstige 
aanvaring met de Hongaren 
bracht. Uiteindelijk moest hij 
bakzeil halen en bleef Bratislava 
de hoofdstad van Hongarije. Heel 

vreemd eigenlijk als je bedenkt 
hoe excentrisch deze stad toen 
lag (en nog steeds!). Maar Slo
wakije bestond nog niet anders 
dan als taalgebied. Tot 1919 was 
ruim 30% van de inwoners van 
Bratislava nog Hongaars en had 
de stad drie namen: Pozsony (H), 
Preßburg (D) en Presporok (SI). 
Pas sinds het ontstaan van de 
staat TsjechoSlowakije wordt de 
naam Bratislava gebruikt. 

Slavkov 
De 19e eeuw begon voor Europa 
niet echt plezierig. Napoleons 
expansionisme bracht Frankrijk 
regelmatig in oorlog met Oosten
rijk, waarbij een aantal veldsla
gen op Oostenrijkse bodem werd 
uitgevochten. De bekendste is de 
slag bij Austerlitz (Slavkov), 1805, 
m Moravië, ook wel aangeduid 
als de Drie Keizers Slag. Napoleon 
als Franse keizer vernietigde het 
Oostenrijkse en Russische leger. 
De daaropvolgende vredesonder
handelingen werden gevoerd in 
het slot van Slavkov en de vrede 
werd getekend in de muziekzaal 
daarvan (afb 12), maar niet voor 
lang. De akoestiek van deze zaal 

15. Brief van Praag naar Odenburg Sopron m het Hongaars, met op de uitgeklapte achterzijde de 
aankomststempels van Wenen (Wien) en Odenburg. Gefrankeerd met Michel 10 II. 
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/6. Voorbeeld van een tweetalige afstempeling. Budweis als Duitse naam (daar komt 
Budweiser oorspronkeliik vandaan) en Budë/ovice in het Tsjechisch. 

17. De brief die Maria Theresia zich het omdraaien in haar graf. 

is trouwens grandioos. Om in 
Michelin termen te spreken, 'vaut 
Ie voyage', de reis waard. Kortom: 
drie sterren. 

Fransen verslagen 
Afb. 13 toont de omslag van een 
brief van generaalmajoor 
Schechtler aan zijn commandant, 
veldmaarschalk von Schwarzen
berg, gedateerd 19 september 
1811. Schwarzenberg kwam uit 
Bohemen (Hertog van Krumau, 
Cesky Krumlov) (Afb 14) en voerde 
op 18 oktober 1813 het Oostenrijkse 
leger aan in de Volkerenslag bij 
Leipzig, waaraan ook Pruisen en 
Rusland deelnamen, tegen 
Napoleon. De Fransen werden 
verslagen en binnen een paar 
maanden zat Napoleon op Elba. 

OostenrijkHongarije 
Op het Wener Congres van 1814 
1815 proberen de grote mogend
heden zoveel mogelijk de grenzen 
en politieke structuren van voor 
1789, dus van voor de Franse 
Revolutie, te herstellen. Aanvan
kelijk lijkt dit te lukken, maar al 
snel komt de geest uit de fles. In 
1848 barsten overal revoluties of 
pogingen daartoe los. Nederland 
krijgt zijn grondwet en koning 
Willem II treedt onmiddellijk af. 
In vergelijk tot Hongarije is dat 
nogal rustig. Daar bezet een 
revolutionair comité de stad 
Buda en roept de onafhankelijke 
staat Hongarije uit. Oostenrijk 
stuurt troepen en weet het verzet 
te breken. Maar de regering in 
Wenen moet zeer forse concessies 
doen. Het keizerrijk wordt in 1867 
opgesplitst en OostenrijkHonga
rije ontstaat. De scheidslijn wordt 
gevormd door het riviertje de 
Leitha dat 40 km ten oosten van 
Wenen in de Donau uitmondt. Nu 
is de K.u.K. Monarchie ontstaan: 
Kaiserlich und Köninglich.de 
Oostenrijkse keizer als koning van 
een bijna autonoom Hongarije. 
Budapest wordt nu de hoofdstad 
en de Slowaken hebben weer eens 
het nakijken want bijna het hele 
regeringsapparaat verdwijnt uit 
Bratislava. 

Invoering postzegel 
Intussen heeft men in het Oos
tenrijkse keizerrijk de postzegel 

ingevoerd en wel op 1 juni 1850. 
Aanvankelijk worden in het hele 
rijk dezelfde zegels gebruikt. 
Afb. 15 toont een brief van 
Praag naar Ödenburg, nu Sopron 
geheten, waarvan de inwoners 
tijdens een referendum in 1921 
ervoor kozen om bij het nieuwe 
Hongarije te willen horen in plaats 
van, zoals gepland door de Gealli
eerden, bij het nieuwe Oostenrijk. 
Daar hebben ze later wel spijt van 
gehad. Afstempeling 7 april r859 
op Michel 10 II. Na de splitsing 
van 1867 worden Oostenrijkse 
zegels nog een tijd doorgebrulkt, 
maar op 1 mei 1871 krijgt Hongarije 
zijn eigen zegels en Slowakije 
dus ook. In Bohemen en Moravië 
blijft men Oostenrijkse zegels 
gebruiken. Nu doet zich door de 
enorme economische verschil
len tussen beide gebieden een 
interessant fenomeen voor. Het is 
tamelijk simpel om Oostenrijkse 
zegels te vinden afgestempeld in 
bijvoorbeeld Praag/Brno, met een 
dubbele tekst: Prag/Brünn (Duits) 
en Praha/Brno (Tsjechisch) 
(afb 16). Maar door de veel gerin
gere economische activiteit in het 
in die tijd nog steeds hoofdza
kelijk agrarische Slowakije zijn 
dat soort vondsten daar veel 
zeldzamer. Bovendien hanteerde 
men de Hongaarse en niet de 
Slowaakse plaatsnaam! Afb. 17 
toont een brief afgestempeld in 
Nitra in Slowakije op 16 juli 1889, 
verstuurd naar Naggszombatban. 
Het aankomststempel op de ach
terzijde (niet afgebeeld) vermeldt 
als plaatsnaam NagySzombat, 
afgestempeld op 30 juli. Er is dus 
blijkbaar niet alleen verschil in 
schrijfwijze, geschreven versus 
officieel stempel, maar ook tussen 
Hongaarse en Slowaakse namen. 
Dit plaatsje heet in het Slowaaks 
Trnaval Dit leidt tot interessante 
puzzels. Overigens bedraagt de 
afstand tussen beide plaatsen 
nog geen 100 km en dan is 
14 dagen voor een bezorging 
geen bewijs van een erg efficiënte 
postdienst. Je hoort MariaThere
sia zich omdraaien in haar graf. 

Keizerlijke post 
Een buitengewoon fraaie brief uit 
de late 19e eeuw wordt getoond 
in afb. 18. Verstuurd vanuit 

het Hongaarse Gödöllö, een 
plaatsje even ten noorden van 
Budapest. Hier bevindt zich het 
zomerpaleis van de toenmalige 
Oostenrijkse keizerin, Elisabeth 
von Bayern, beter bekend als 
Sissi, de echtgenote van keizer 
Franz Josef. Met een in schitterend 
handschrift geschreven adres, 
gericht aan een zeer adellijke 
dame, de abdis van het vrouwen
klooster in Brünn (in het adres 
wordt alleen het officiële Duits 
gebruikt!). Het vertrekstempel is 
typisch Hongaars, eerst het jaartal 
(18)92, dan de maand en dan pas 
de datum. De achterzijde (afb 19) 
toont het aankomststempel van 
Brünn Stadt/Brno Mesto (hier dus 
wel Tsjechisch) en een prachtig 
lakzegel met de tekst 'Obersthof
meister der Kaiserin und Königin'. 
Kortom, deze brief was beslist van 
Sissi zelf afkomstig. Interessant is 
ook dat de brief niet gefrankeerd 
is. Keizerlijke post werd blijkbaar 
op Staatskosten verstuurd. 

Slowaakse beweging 
Parallel aan het ontwaken van het 
Hongaarse zelfbewustzijn doet 
zich dat ook bij de Slowaken voor. 
Er ontstaat een Slowaakse bewe
ging, geleid door de bisschop van 
Banska Bystrica, Stefan Moyses 
(afb 20). In december 1861 
overhandigt hij een petitie aan 
keizer Franz Josef. Meer vrijheden 
voor de Slowaken en het recht 
om de eigen taal ook in officiële 

documenten te mogen gebruiken. 
Dat wordt hem niet in dank afge
nomen. Maar als bisschop was hij 
toch redelijk onschendbaar dus 
dat liep goed af. De toon was ech
ter wel gezet. De Slowaken begon
nen te beseffen dat ze een volk 
waren met een taal en misschien 
wel een natie zouden kunnen 
vormen losvan Hongarije. 
Intussen was een eenvoudige jon
geman uit het Moravische stadje 
Hodonin, die na zijn lagere school 
als hoefsmid was gaan werken, 
op voorspraak van één van zijn 
onderwijzers naar het gymnasium 
gestuurd, waar hij zich een bril
jante leerling toont. Dan volgt een 
zeer succesvolle studie filologie 
en filosofie aan de universiteit van 
Wenen. In 1876 studeert hij af en 
vertrekt naar Leipzig waar hij de 
tamelijk bemiddelde Amerikaanse 
pianiste Charlotte Garrigue 
ontmoet. Ze trouwen in 1878. Zijn 
naam? Tomas Masaryk (afb zi). 
Vader des vaderlands. Hoezo? 

Tomas Masaryk 
Als hoogleraar filosofie aan de 
universiteit van Wenen komt 
Masaryk in het parlement voor 
verschillende partijen. Hij ver
werft nationale bekendheid als 
linksliberaal met zijn aandacht 
voor meer sociale gerechtig
heid en meer autonomie voor de 
verschillende volkeren binnen het 
keizerrijk. In 1914 heeft hij het he
lemaal gehad met dat archaïsche 
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;8. Voorzijde van de "Sissibrief" In Codollo, zie aantekenstrookje, 
bevindt zich nog altijd haar zomerpaleis. 



19. Achterzijae van de "Sissibrief" 
met een prachtig lakstempel en 
een tweetalig aankomststempel, 

Brunn Stadt en Brno Mësto. 
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30. Bisschop Stefan Moyses, uitgave ter gelegenheid van zijn 150e geboortedag. Michel 525 en 
S26 Het verzoekschrift dat hij aan Keizer Frans Josef overhandigde werd hem niet in dank 

afgenomen. Daarmee begon wel de Slowaakse emancipatie. 

21. Zonder deze mannen zou er misschien 
wel nooit een TsjechoSlowakije zijn 

ontstaan. Links Tomas Masaryk (M13S0), 
rechts Milan Stefanik (Ml 348), beide zegels 

uitgegeven in 1935. 

rijl<. Hij vertrel<t eerst naar Londen 
en in 1915 naar Parijs, waar liij 
voorzitter wordt van de Tsjeclio
Slowaal<se Nationale Raad. Hij 
krijgt daarbij grote steun van de 
[el nationalistische Slowaak Milan 
Stefänik (afb 21) die in 1914 in 
dienst was getreden van de Franse 
luchtmacht en was opgeklommen 
tot de rang van generaal. Zijn 
zeer invloedrijke kennissenkring, 
waaronder de Franse presidenten 
Poincaré en Briand, maakte het 
mogelijk dat de Nationale Raad 
door de Geallieerden werd erkend 
als de TsjechoSlowaakse regering 
in ballingschap met Masaryk als 
president en hijzelf als minis
ter van Oorlog. Nadat Masaryk 
tijdens zijn rondreis door de VS 
ook de steun van de Amerikaanse 

president Wilson had verworven, 
werden de plannen voor een 
TsjechoSlowaakse republiek zo 
concreet dat hij op 14 september 
1918 tot president daarvan werd 
benoemd. 

Republiek geboren 
Op het slagveld was intussen de 
situatie voor de Centrale Mogend
heden zo snel verslechterd dat ze 
om een wapenstilstand moesten 
vragen, die ook daadwerkelijk op 
11 november 1918 in Compiègne in 
de beroemde treinwagon werd 
getekend. Toen was Oostenrljk
Hongarije al uit elkaar gevallen, 
was op 28 oktober 1918 de Repu
bliek TsjechoSlowakije uitge
roepen en was Masaryk terugge
keerd in Praag, als president. De 

POSTMACHTIGING 

Afgebeeld een postmach
tiging(P4oio'8i)voor 
de periode 30 juli 1981 tot 
en met 4 augustus 1983, 
afgegeven door postkan
toor Utrecht, blijkens het 
handschrift op 3071981. 

Republiek was geboren maar nog 
niet af. Zo ontbreekt de Karpaten 
Oekraïne, komen er grenscorrec
ties en zelfs gewapende conflic
ten. Daarover later. 
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Humor, 1907 

In deze periode werden de 
postmachtigingen koste
loos beschikbaar gesteld. 
Toch is er een postzegel 
van ƒ 0,50 geplakt. De 
postzegel is gestempeld 
Utrecht/4,4-8-1983 en 

nogmaals, Utrecht/26, op 
24-8-1983. 
In het vak rechtsonder 
(waar ook de postzegel 
opgeplakt is) staat ge
drukt: "Postmachtiging is 
geldig tot en met." Er staan 

ook twee datumstempel
tjes in het vak: 1983-4 AUG. 
eni983-44l AUG. Dit is 
uiteraard een datumfout 
en zal waarschijnlijk 24 
AUG. moeten zijn, hetgeen 
overeenkomt met het 

tweede stempel. 
De vraag is: waarom werd 
er 50 cent geplakt op deze 
machtiging en vanwaar 
twee Stempeldata met 20 
dagen verschil? 

P t t p o s t PoMmtchtljlng A 

Invullen met schrijfmachine of in blotcletterB 

De ondergetelcende Ivoorletters en naem) 

Straat 

tot het In ontvangst nemen den wel mnen van voor 
ondargetekende bestemde 
litoofhalan w«t niet vsn loepsMlna !■) 
Aangetekende stukken ~] met en zonder 
Postpakketten J aangegeven waarde 
PoBiwItsel* 
Postcheques 

^ 
Pisa» 

x^Ja^a^ ïi utJ4 
verleent tot en mei') 

MhA4. 
Datum 

Handtekening van de machtlolngsaver 

k<^^n. 

mechtigtf^ aan {voorletters en naam) 

v^oCc"^ 
Handtekening van de gemachtigder ' 

Deze postmachtiging blijft 2 jaar geldig, tenzij »j voor 
oen lijdvak korter dan 2 jaar is verleend of voordien 
wordt ingetrokken 

Dttformulierblijft eigendom van het Staatsbedrijf der 
PTT, bij intrekking van de postmachtiging of wanneer 
d« tennijn van geldigheid Is verstreken moet het 
worden ingeleverd 

intrekking van een postmachtiging heeft tegenover 
het Staatsbedrijf der PTT «lecbta rechtsgevolg, nadat 
een schriftehike mededeling daaromtrent door ds 
directeur vsn het postkantoor is ontvangen 

ptt post . 

postmachtiging 
Niet geldig als legttlmatiebewijs 

PoMkantoo, UTRECHT 

Correspondentieadres 
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PUZZEL 4 

BIJZONDER GEBRUIK 

3ij portzegels denken we 
meestentijds natuurlijk 
aan portheffing. Logisch. 
Toch werden portzegels 
ook gebruikt als er geen 
'strafport' geheven 
loefde te worden. 
De afgebeelde brief ziet 
er in eerste instantie wat 
\/reemd uit: Een complete 
serie Caritas bijslag zegels 
op een aangetekende 
brief van Luxemburg naar 
Londen is 'verdacht': dat 
nekt naar een filatelis
tisch product. Het blauwe 
kruis werd gebruikelijk 
in Engeland met potlood 
geplaatst, zonder ook 
maar rekening te houden 
met de postzegels die 
wellicht voor de verzame
ng bestemd zouden zijn. 

De brief werd echter niet 

in Londen besteld, maar 
doorgezonden naar Ne
derland. Naar Den Haag 
om precies te zijn. 
Voor het doorzenden 
hoefde in principe niets 
betaald te worden. Dat 
hadden de postdiensten 
onderling zo afgesproken, 
en de seriefrankering was 
ruimschoots voldoende 
voor het te betalen port. 
Toch bedacht men in Den 
Haag dat er een portzegel 
op het stuk moest komen, 
met de bedoeling om 10 
cent te innen van de ont
vanger. Op 30 januari 1931 
werd deze afgestempeld 
met Rijkstelegraaf/'sGra
venhage 3. Maar waarom 
de portzegel van 10 cent? 

René Hillesum 
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ANTWOORD PORTPUZZEL (3) 

In 1951 was het porttarief 2x het 
missende bedrag, met een mi
nimum van 5 cent. Het missende 
bedrag (4 cent te weinig, omdat 
het lokale tarief werd geplakt) 

zou dus acht cent (2x4) recht
vaardigen. Er werd slechts 4 cent 
geplakt, dus werd noch volciaan 
aan het minimum van 5 cent noch 
aan 'het dubbele voor de straf'. 

Het blijkt dus dat er voor door
gezonden post een uitzondering 
op de regel was. Uitsluitend het 
ontbrekende portbedrag (4 cent 
dus) hoefde geplakt te worden. 

Maar die vier cent kon niet 
geïncasseerd worden, evenmin 
dat de brief besteld kon worden. 
Het port werd afgeschreven in 
Groningen. 

% % % % 

FILAFAIR« lERSTI lUSTMMI 

; Filafair... i 
Nieuwe opzet 
De organisatie heeft geko
zen voor een nieuwe opzet. 
Behalve dat er diverse lage
mene en gespecialiseerde 
verenigingen zullen zijn en 
diverse nationale en inter
nationale beurshandelaren 
zijn, wordt een deel van de 
zaal gereserveerd voor ca. 
100 tentoonstellingskaders 
met een bijzondere pro
pagandatentoonstell ing. 
Maar, het blijft een "jaar
lijkse gezellige Brabantse 
postzegelbeurs". 

Deze maand is 'sHertogenbosch weer even 
postzegelstad. De vijfde Filafair. Nu met 

propagandatentoonstel I Ing. 

Filapower 
Het grootste deel van de 
tentoonstelling (ca. 80 
kaders) draagt de naam 
Filapower. Het bijzondere 
aan deze tentoonstelling 
IS dat de inzenders een 
toelichting geven voor 
publiek met mogelijk
heid voor discussie en het 
Stellen van vragen. Niet 
gewoon bij de kaders 
waar maar een klein 
aantal mensen het kunnen 
volgen, maar comforta
bel op een stoel met een 

consumptie en een hapje 
erbij, aangeboden door de 
organisatie. Beamer, com
puter en projectiescherm 
staan ten dienste van de 
tentoonsteller. 

'Déja vu' en jeugd 
Het andere tentoonstel
lingsgedeelte(ca. 20 
kaders) toont een aantal 
unieke verzamelingen/ 
thema's, bestaande uit 
bijzonder materiaal. 
Voor de jeugd is er een 
speelhoek waar ze bouw

werken kunnen maken 
die geïnspireerd zij door 
postzegels of de filatelie. 
Een aantal willekeurige be
zoekers kiezen het mooiste 
bouwwerk. 

I 

Maaspoort 
Sport e. Events 
Vrijdag 14 maart 
10.0017.00 uur 
Zaterdag is maart 
10.0016.00 uur 

cuafair f t ^  & (5 maart 2014,'sHertoüenbosch Fiiafafn ? 
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EEN KNAPPE KONINGIN 
Op deze zegel zie je 
koningin Nefertiti, die 
rond 1340 voor Christus 
over Egypte heerste aan 
de zijde van haar man 
farao Achnaton. Het 
beeld op de postzegel 
bevindt zich in het Neues 

Museum In Berlijn. Het 
werd aan het begin van 
de vorige eeuw naar 
Duitsland meegenomen. 
Het is een voorbeeld van 
hoe goed men in het 
oude Egypte al gezich
ten van mensen kon 

weergeven. Zo te zien 
was de koningin een 
knappe vrouw en dat 
kan ook niet anders met 
een naam die "de mooie 
is gekomen" betekent. 

mêtlÊÊÊÊÊÊÊÊÊSÊÊÊÊÊi 

ŵ  ^ DE DRIJVENDE MARKT VAN WILLEMSTAD 
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Op het eiland Curafao is 
maar weinig landbouw. 
Het gevolg is dat de 
bewoners van het eiland 
veel hun groente en 
fruit van andere plekken 
moeten zien te krijgen. 
Curagao ligt ongeveer 
zeventig kilometer 
van buurland Venezu
ela. Handelaren uit dat 
land vinden hetgeen 
probleem om met hun 

bootjes naar Curasao 
te varen. Hun bootjes 
laden ze vol met verse 
groente en fruit, die ze 
verkopen. Ze doen dat op 
de Drijvende Markt. Ze 
bieden hun waar keurig 
aan in vaste kramen die 
in een rij opgesteld staan 
voor hun boten. In alle 
vroegte vertrekken de 
handelaren uit Vene
zuela en aan het eind 

van de middag gaan ze 
weer terug naar huis. 
Op deze postzegel kun 
je de kramen goed zien. 
Vind je ook niet dat het 
er allemaal feestelijk en 
kleurrijk uitziet? 

TOESTEMMING 
Het overnemen van artikelen uit 
De Posthoorn is toegestaan, maar 
alleen met bronvermelding. 

OP REIS DOOR AUSTRALIË 
festivals gehouden. Het 
Adelaide Festival staat 
helemaal in het teken 
van theater en literatuur, 
lammer genoeg voor de 
mensen met hun caravan 
kunnen ze er weinig van 
genieten, want eerst 
moet een lekke band 
vervangen worden. 

Deze vrolijke postzegel 
komt van de andere kant 
van de wereld. Vorig jaar 
gaf de post van Australië 
een serie postzegels uit 
om aandacht te schen
ken aan een paar grote 
steden. Deze postzegel 
gaat over de stad Ade
laide. Ze staat bekend 
om het grote aantal 
kerken, die zie je op de 
achtergrond. In Ade
laide worden ook veel 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan de 
abonnees van De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, etc. graag 
doorgeven aan de 
ledenadministratie van 
De Posthoorn: 
Aria Sprangcrs, 
Provincialeweg Noord 128. 
1,286 EEAlmkerk, 
telefoon: 0183 - 40 39 52 

1000 
BABY'TJES 

De Kaaimaneilanden 
hebben een postzegel 
uitgegeven ter ere van 
Irksie Leila Yates. Wie 
was deze mevrouw zul je 
je afvragen, irksie Yates 
was een vroedvrouw, 
iemand die ervoor zorgt 
dat kinderen veilig 
geboren worden. Op de 
Kaaimaneilanden kende 
iedereen haar, want ze 

UK. ysb 

was ook verpleegster. 
Samen met de enige 
plaatselijke dokter zorg
de ze voor de zieken. In 
1923 bracht ze het eerste 
baby'tje ter wereld als 
vroedvrouw. Er zouden 
er nog meer dan looo 
volgen. 

f'fifir----'-''''"**-* '̂= '̂ 

KUNNEN WE HET MAKEN? 
Als jij vroeger naar Bob de 
Bouwer keek, heb je deze 
kreet uit de titel van dit 
stukje wel herkend. Als er 
iets kapot was vroeg Bob 
aan zijn vrienden of ze het 

konden maken. Het ant
woord daarop was: "Nou 
enof!"EnhebjePieter 
Post ook weleens gezien 
op tv of Paddington Beer? 
Deze programma's waren 

POSTZEGEL DAG VAN 
DEJEUGDFILATELIE 
Vanaf 29 maart is de 
speciale Dag van de 
Jeugdfilatelie postzegel 
veri<rijgbaar, maar tijdens 
de Dag van de Jeugdfila
telie in Wijk aan Zee zal hij 
officieel gepresenteerd 
worden. We kunnen er 
nu helaas nog niet zoveel 
over zeggen, behalve dan 
dat het een heel bijzon
dere zegel zal zijn. Je zult 
hem zeker in je verzame
ling willen opnemen! 

en zijn nog steeds erg 
populair bij jonge kinde
ren. De Britse post heeft 
ze een eigen postzegel 
gegeven samen met nog 
andere figuren uit Britse 
televisieprogramma's. 
De omroepen BBC en ITV 
maken al tientallen jaren 
speciale jeugdprogram
ma's voor de allerklein
sten. Verschillende van 
die programma's waren 
ook op de Nederlandse 
tv te zien. De postzegels 
zijn zelfklevend en lijken 
een beetje op stickers 
uit een stickervel. Ze zijn 
niet vierkant, maar er 
steekt steeds iets van het 
figuurtje uit de postzegel. 
Bij de een is het een hand, 
bij de ander is het een 
deel van het hoofd. Een 
leuke serie om je post mee 
te versturen. 



>e Dag van de Jeugdfilatelie 

>it is de dag waar wij van JeugdFilatelle Nederland 
il het hele jaar naar uitkijken: onze Dag van de 
eugdfilatelie. Je weet het misschien niet, maar wij 
ran de organisatie den-
een al een jaar van te ve
en aan alles wat met jou 
in postzegels te maken 
leeft. Waar gaan we de 
}ag houden? Welke club 
wil het organiseren? Wat 
vordt het onderwerp? 
Maar het belangrijkste 
ïen jij. Kom je ook? 

Wijk aan Zee 
(en je dat schattige 
Diaatsje? Nee? Mooi zo, 
ian ga je het nu leren 
<ennen. Vooral je moeder 
jn je zusje dan, omdat 
dj ook nog iets anders 
«i Hen zien dan de post
jegels op de Dag. Jijen je 
/ader vermaken zich wel 
oij ons, neem ikaan. 0| 
/erzamelt je zusje ook? 

ooi zo! 

Ook enveloppen 
sparen 
Wat je hier ziet, moet 
je eigenlijk niet doen; 
dat mannetje heeft een 
schaar in zijn hand om de 
zegels er af te knippen. 
Jeugdleider Toon, van 
de internet StampKids 
Club, kan het niet vaak 
genoeg zeggen: gebruik 
de hele enveloppe, daar 
staat nog zoveel moois op 
behalve die postzegel. 

Wat kom je doen? 
Postzegels bekijken, na
tuurlijk! Er zijn inzendin
gen van mooie verza
melingen, en jij wil ook 
wel eens zien wat andere 
kinderen er van gebak
ken hebben. Dat jede 
volgende keer denkt: hé! 
dat kan ik ook! Dat heet: 
inspiratie opdoen. 

En wat dacht je van 
stempels verzame
len? 
Weet je dat je daar 
ook heel veel uit kunt 
halen? Met een vernieti-
gingsstempel wordt de 
fran keerwaarde van de 
postzegels vernietigd: je 
kan hem dan niet voor de 
tweede keer gebruiken. 
Die stempels zijn er in 
allerlei vormen, en de 

afbeeldingen verschil
len ook. Hier is alleen 
de datum en de stad te 
zien, maar soms ook een 
tekst er bij. Daar maken 
filatelisten een tentoon
stelling van, en die kan je 
bekijken op de Dag. 

vlieghavens van Europa, 
namelijk Schiphol. Welke 
soorten vliegtuigen 
komen er op Schiphol en 
wat kun je nog meer van 
vliegtuigen laten zien? 

Mijn favoriete post
zegel 
Op deze Dag mag je voor 
de tentoonstelling een 
verzameling van één 
blad inleveren, en die 
gaat over je favoriete 
postzegel. Ik vind deze 
kikker bijvoorbeeld heel 
mooi, dus als ik een kind 
was dan plakte ik deze 
postzegel op een album
blad en dan schreef ik 
er bij waarom ik deze de 
mooiste vind. Maar ja. 

De Filamarathon 
Dit is een wat grotere 
opdracht dan die hier 
boven. Voor de Fila
marathon maak je 6 of 
12 albumbladen over 
het thema van dit jaar. 
Het thema is "Noord-
Holland" en er horen 
zes opdrachten bij. Eén 
van de opdrachten is: 
In Noord-Holland ligt 
één van de grootste 

Nog twee verzame
lingen 
Er zijn nog twee soorten 
verzamelingen die de 
jeugd kan inleveren: de 
Themaklasse (een verza
meling over het thema 
van de Dag), en de Wed
strijdklasse. Dan maak 
je 12 bladen en dan komt 
een jury je verzameling 
beoordelen. Spannend! 

ook allerlei stempels 
en bijzondere uitgaven 
bij gedaan worden. Dat 
noemen we Filatelistische 
elementen. Hierboven 
had ik het ook al over 
speciale mooie stempels, 
ennudusweer. Vlag-
stempels zijn stempels 
die met een machine 
gezet worden (niet met 
de hand) en de tekst of de 
tekening noem je dan de 
"vlag". Het is mooi als je 
je verzameling uitbreidt 
met vlagstempels over je 
onderwerp. Dan besteed 
je aandacht aan een fila-
telistisch element en dat 
wordt zeer gewaardeerd 
door de kijkers van jouw 
tentoonstelling. 

Fêle du tfmbre 

;F 

De 12 filatelistische 
elementen: 
Vlagstempels 
Bij een verzameling 
horen meer dan alleen 
postzegels. Er kunnen 

Tot ziens in 
Wijk aan Zee 
Je weet het: neem een 
grote tas mee, want de 
jeugdhoek heeft heel veel 
informatie voor je, je gaat 
spelletjes doen (heus niet 
altijd over postzegels), 
en jeugdleider Toon heeft 
altijd een verrassing voor 
je klaarliggen. Gaat het 
lukken? 

Succes er mee! 

BRiFVEN MET 6EU 
STcEDS uATEN 
AANTEKENEN 

o Reageren? Willeke.tnb(Swxs.nl 
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"SERIES COMPLEET MAKEN, 
DAT IS HET EERSTE WAT IK WIL BEREIKEN" 

In één gezin drie verzamelaars, dat komt maar 
zelden voor. En eigenlijk vier: want moeder 

doet op de achtergrond ook nog mee. We stel
len ze aan jullie voor: Coen (10 jaar) (1), Wilbert 
(7 jaar) (2) en Job (12 jaar) Nieuwamerongen (3) 

uit Gouderak. Zelfs Thijs van vijf heeft al een 
album met dubbelen van zijn grote broers (4). 

Waardoor zijn jullie 
geïnteresseerd geraakt 
in het verzamelen van 
postzegels? 
Coen: mijn oom verzamel
de en mijn moeder ool<. Ze 
vertelden er wat over. Toen 
hadden we ook wel zin om 
te gaan verzamelen. Papa 
en mama hebben voor ons 
een schoenendoos vol met 
afgeweekte zegels van de 
hele wereld gekocht op 
Marktplaats, want ze wil
den liever dat we gingen 
postzegelen dan compu
teren. Nu zijn we landen 
aan het verzamelen. Ik 
verzamel Nederland, 
Antillen en Indonesië. Mijn 
broer lob verzamelt Afrika, 
Oostenrijk, Italië en Indo
nesië en mijn andere broer 
Wilbert verzamelt Neder
land, Indonesië, Spanje 
en Engeland. Ik wil ook wel 
een thema verzamelen. 

dat is het Koningshuis. En 
Wilbert verzamelt hoofden 
van Soekarno en Soeharto. 
Dat is zijn thema. 

En nog een ander 
onderwerp? 
|a, dieren en dan vooral 
vissen. Want ik vis heel 
vaak, ik vang snoeken, kar
pers en voorntjes. Ik gooi 
ze wel terug, hoor, dan kan 
ik ze de volgende keer weer 
vangen. Zegels van die vis
sen vind ik heelleuk. 

Hoe lang verzamelen 
jullie al? 
Ongeveer twee jaar, dus 
nog niet zo heel lang. 

Met wie ruil je zegels? 
We zijn naar de ruilbeurs 
in Gouda geweest. Dat was 
heel leuk, want daar lie
pen oudere verzamelaars 
en die gaven mij en mijn 

broers zomaar zegels. Ons 
entreekaartje was een lot 
en daarmee kon je postze
gels winnen, daar heb ik 
ook wel zegels gewon
nen. Op school is er nog 
één klasgenoot die ook 
zegels verzamelt, en ook 
onze meester heeft een 
verzameling. Die mochten 
we wel bekijken maar hi) 
wilde er niets van kwijt. 

Wat doe je om aan meer 
zegels te komen? 
Ik verdien geld met het 
rondbrengen van folders. 
En van dat geld koop 
ik wel eens zegels op 
Marktplaats. En weet je 
wat ik ook doe? Ik vraag 
gewoon aan mensen die 
ik tegenkom of ze zegels 
voor me hebben. Op die 
manier heb ik er al aardig 
wat gekregen. 

Hoe leer je hoe je een 
verzameling moet op
zetten? 
Mijn moeder helpt ons er 
bij en we kijken op internet. 
We zoeken in een catalogus 
die we op CD hebben. 

Waar kijk je dan naar 
in die catalogus? 
Op welke plek die zegel in 
mijn album moet, dus ik 
zoek naar het jaartal en 
dan weet Ik het. Dat kan 
je in een catalogus goed 
op zoeken. Nee, we kijken 
niet naar de waarde van 
de zegel, dat weten we 
al omdat we hemzelf 
gekocht hebben. 

Hoeveel tijd steek je in 
je verzameling? 
Inde winter zijn weer 
vaker mee bezig dan in 
de zomer, 's Zomers gaan 
we na schooltijd vissen, 
en 's winters zit je vaker 
binnen. 

Lees je ook postzegel-
bladen? 
Nee, zijn die er dan? We 
kijken alleen op de site van 
StampKids. Daar hadden 
we van gehoord via kennis
sen. Dat is een leuke site en 
wij winnen best vaak bij he' 
oplossen van de puzzels. 
Krijgen we weer zegels. 

Welke postzegel is je 
mooiste? 
Mijn persoonlijke postze
gel! loben ik staan er op 
met een snoek die we zelf 
gevangen hadden. En Wil
bert staat er op m een kart-
auto in Verkeerspark Assen 
We gebruiken die zegels 
niet vaak, allen op de post 
naar bekenden. Dan krij
gen we ze gestempeld weei 
terug. We verzinnen iedere 
keer andere dingen om aan 
zegels te komen, dus als u 
nog wat weet..? 

Willeke ten Noever Bakker 

lyV 
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ANTWOORDEN PUZZEL DECEMBER 2013 

Dit zijn de antwoorden van de puzzel van december 
2013:1. Samantha Brown; z. 120 miljoen; 3. )oel Poin-
setta; 4. de maretak; 5. perforated initials; 6. meer 
dan 800; 7. Joseph Mohr; 8. 
Foxy de Vos. 

Na loting heeft Danny Los 
uit Purmerend een prijsje 
gewonnen. 

Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL MAART 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 zi)n de 
vragen van maart: 
1. Wie is de schrijver van Twintigduizend mijlen 

onder zee? 
z. Wat is het beroep van Christie Damayanti? 
3. Welke Australische stad staat bekend om zijn vele 

kerken? 
4.Welke handige televisiefiguur kreeg een postzegel 

van de Britse post? 
5. Vlagstempels worden niet met de hand gezet, 

maar met een ? 
6. Hoe heten de drie broers, die alle drie postzegels 

verzamelen? 

Stuur je antwoorden voor 1 mei 2014 naar de redactie 
van De Posthoorn, De Goedemeent 1,1447 PT 
Purmerend. Vergeet niet je naam, adres en 
PUZZEL MAART te vermelden. 

Meer dan 1500 jongens 
meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 
van JFN op internet: 
de StampKids Club. 

Surf naar www.stampkids.nl 

EEN POSTZEGELTJE MEER OF MINDER 
De voorraad met ruim 
gefrankeerde post
stukken is nog niet op. 
Jeugdleider Toon van de 
StampKids Club stuurde 
ons een poststukje met 
daarop negen zegels van 
2 eurocent. Het envelopje 

komt uit België en werd 
gefrankeerd met een 
Priorzegel die gebruikt 
kan worden voor een 
brief die je binnen België 
verstuurt. Je mag hem 
ook op een brief plakken 
voor een buitenlandse 

afzender, maar dan moet 
je wel bijfrankeren. En 
dat heeft de afzender ook 
keurig gedaan. Het werd 
een feestelijk geheel met 
al die vogeltjes van de 
ontwerper Buzin. 

WIST JE DAT... 
...er in het verhaal "Twin
tigduizend mijlen onder 
zee" van Jules Verne een 
reuze octopus voorkomt 
die in staat is om schepen 
aan te vallen? Dat soort 
zeedieren noemen we te
genwoordig KRAKEN,en 
ze behoren tot de familie 
inktvissen. Ze hebben 8 
enorme armen. 

Ze komen vooral voor in 
verschillende span
nende zeeverhalen. In 
Canada vertellen ze dat 
er in 1878 zo'n reuze 
octopus is aangespoeld 
in Glovers Harbour. 
En daar hebben ze 
een standbeeld naar 
gemaakt, zoals op de 
postzegel is te zien. 

Maar of ze nou echt 
bestaan ? 

Toon Oomens 

EEN BIJZONDERE ONTMOETING 
Vorig jaar ging Arie 
Zonjee naar Indonesië om 
een vriend te helpen. Bij 
toeval raakte hij in ge
sprek met een mevrouw, 
die zichzelf voorstelde 
als Christie Damayanti. 
Al snel ging het over een 

van de hobby's van Arie: 
postzegels verzamelen. 
Hij sprak er enthousiast 
over en ook vertelde hij 
dat hij betrokken was bij 
de jeugdfilatelie in Ne
derland. Wat bleek, deze 
mevrouw verzamelde 

ook postzegels en zij was 
betrokken bij de jeugdfi
latelie in Indonesië. Arie 
werd uitgenodigd om de 
postzegel verzameling bij 
haar thuis te komen bekij
ken. Hij keek zijn ogen uit. 
Christie bleek heel mooi 
te wonen, wat niet zo 
vreemd is als je bedenkt 
dat ze een architect is. Ze 
liet collecties zien over 
dinosaurussen en Walt 
Disney. Deze bijzondere 
vrouw bleek ook nog een 
verzameling handteke
ningen te hebben van de 
groten der aarde: vorsten, 
presidenten en premiers 
Deze zomer komt ze naar 
Nederland en ze hoopte 
dat ze hier kon meedoen 
met een tentoonstel
ling, maar die zijn er dan 
helaas niet. 

http://www.stampkids.nl


rNVORDERrNG VAN KWITANTIES 
DOOR DE POSTERIIEN 

Irt de tweede heiß van de 19e eeuw 
HARRIF JANS, LID ACADEMIE VOOR FILATELIE 

Kwitanties 
De meest bekende daarvan is 
het gebruik op kwitanties. In de 
periode tussen i januari 1871 en 
1 april 1892 was het verplicht om 
kwitanties die aan het post
kantoor werden aangeboden 
ter inning, te voorzien van een 
postzegel en direct af te stempe
len met het puntstempel. Dit was 
voorgeschreven in de Postwet van 
22 juli 1870 die in werking trad op 
1 januari 1871 (afb. 1). 
Voor de inning van kwitanties was 
er een ingewikkelde procedure 
die begeleid werd met in totaal 
tien verschillende formulieren 
(Circulaire 807). 

Aanbieding 
De kwitanties moesten op het 
Postkantoor worden aangebo
den samen met twee borderel
len, n°. 252 en n°. 253. Deze 
formulieren waren kosteloos 
voor het publiek verkrijgbaar. 
Op n°. 252 werd per kwitantie 
de naam en woonplaats van de 
debiteur en het bedrag vermeld; 
op n°. 253 werd het totaalbedrag 
van alle aangeboden kwitanties 
vermeld. Na controle van beide 
borderellen werd op n°. 253 
ten bewijze van ontvangst het 
totaalbedrag vermeld, alsmede 
het totaalbedrag aan verschul
digd recht voor de inning van 
de kwitanties. Daarna werd het 

Dit artilcel is voortgelcomen uit het onderzoelc ten 
behoeve van het in voorbereiding zijnde standaardwerl( 
over de Nederlandse puntstempels.* Naast het gebruik 

op brieven, briefkaarten en postbladen zijn er ook 
een aantal bijzondere vormen van gebruik van het 

puntstempel geweest. 

formulier teruggegeven aan de 
aanbieder van de kwitanties. 
Per kwitantie werd de betaling 
van het verschuldigde recht 
verantwoord met postzegels, 
die direct met het puntstempel 
afgestempeld moesten worden. 
Kwitanties aangeboden op een 
hulpkantoor worden vergezeld 
van de borderellen n°. 252 en n°. 
253 door de brievengaarder van 
het hulpkantoor aan de directeur 
van het postkantoor opgestuurd. 
Die behandelt deze vervolgens 
alsof ze op het kantoor aangebo
den zouden zijn. Het borderel n°. 
253 stuurt hij terug aan de brie
vengaarder. Het borderel n°. 253 
werd met Circulaire 921, art. 8 (2 
maart 1874) vervangen door een 
ontvangbewijs (nieuw formulier 
n°. 253) dat bij inlevering van 
de kwitanties aan de aanbieder 
werd verstrekt. 

Borderellen 
De borderellen van de aangebo
den kwitanties worden daarna 
geboekt op formulier n°. 254, met 
vermelding van het totaalbedrag 
per kantoor dat met de inning 
van de kwitanties is belast. 
Per aanbieder en per kantoor 
belast met de inning wordt een 
borderel n°. 255 opgemaakt met 
daarop per kwitantie de naam 
en woonplaats van de debiteur 
en het bedrag. Borderel n°. 255 
wordt vervolgens samen met de 
te innen kwitanties verzonden 
aan het kantoor belast met die 
inning. Voor de inning van in het 
buitenland te innen kwitanties 
werd in plaats van borderel n°. 
255 het borderel n°. 235 gebruikt 
en de verzending gebeurde met 
envelop n°. 236 (ajfb. 2), die 
ambtshalve aangetekend werd 
verstuurd. 

Procedure 
Na ontvangst van de kwitanties 
wordt eerst gecontroleerd of de 
waarde van de op de kwitantie 
geplakte postzegels klopt met 
de hoogte van het verschuldigde 
kwitantie recht. Zo niet dan wordt 
het ontbrekende bedrag belast 
bij het kantoor dat de kwitantie 
gestuurd heeft. Daarna wordt 
elke kwitantie gestempeld met 
het dagtekeningstempel van het 
innende kantoor. Tevens wordt 
het te innen bedrag geboekt in 
het register n°. 256. De kwitanties 
worden per stuk ingeschreven 
in het boekje n°. 257 van de 
brievenbesteller die belast wordt 
met de inning van de kwitanties. 
Als de debiteur buiten de gewone 
kring der bestel I ing van het post
kantoor woont, dan wordt de 
kwitantie ter hand gesteld aan de 
op die plaats werkzame postbode 
of brievengaarder. Ook die heeft 
dan een boekje n°. 257, waarin de 
kwitantie wordt genoteerd. 
Als er m de betreffende plaats een 
hulpkantoor is of de plaats onder 
een hulpkantoor ressorteert, dan 
wordt de kwitantie voorzien van 
nota n°. 258 aan de brievengaar
der toegezonden en het geld voor 
de kwitantie samen met nota n°. 
258 door de brievengaarder aan 
de directeur van het postkantoor 
opgestuurd. Door het terugsturen 
van nota n°. 258 aan de brieven-

X I I . INVOHBEEINÖS» OP Q U I I A M I E » . 

(Art. 27 der wet.) 

Art 81. 

Art. 27 der wet stolt aan de belanghebbenden de gelegen
heid open, om het bedrag van qoitanlien, die de som yan 
f 150 niet te boren gaan, en door hen tot dat einde op de 
Postkantoren zijn gedeponeerd, door tussohonkomst der Ad
ministratie te laten invorderen, togen vooruitbetaling, wegons 
elke afzonderlijke qoitantie, van een regt van tien cents voor 
elke f 10 of voor elk gedeelte van f 10. 

Quitantien van een hooger bedrag dan van f 10, zijn in
gevolge de wet van 3 October 1843 '{StmtsUad n°. 47) aan 
eegelregt onderworpen. 

Op ongezBgeld papier geschrevene quitantien, boven het 
bedrag van f 10 , kunnen dus niet ter invordering worden 
aangenomen. 

Beboudons de uitzondering ten aanzien der ongezegelde 
quitantien, ontvangen de Direolouren ter invordering allo 
quitantien, zonder onderscheid, hot gemelde bedrag van f150 
niet te bovengaande, mits zij binnon hot E p betaalbaar zijn, 

mm» 
I Artikel SI van circulaire 807 aankondiging afwikkeling 

kwitanties door de Posterijen 

iE DES m-^vt 
(POSTZAKEN) 

ADMINISTRATION DES POSTES DES PAY8-BA8. 
; ^ ^ 4 » \ (»eämlanilJCI« PBtadnInlrtrati«) 

-'»~~\ — 
QUITTANCES A RECOUVRHR 

(In te vorderen qnltantlfn.) 

Bureau de Poste d 
(PosttetntDBr tfi) 

Pays étranger 
(Und van ivAmnm) 

Envoyé par M '^/ : _ 
(Vtmnd» « " ) ^ — - ^ 

dpmPtii.ml ä 
(»oiienite Ie) 

6t'.^Hi<-£^ 

2 Envelop no 236 voor internationale verzending van kwitanties 



}aarder wordt de ontvangst van 
iet bedrag bevestigd. 

teperkte geldigheid 
)e borderellen hebben een 
jeldigheid van tien dagen 
e rekenen vanaf de dag van 
jntvangst. De kwitanties mogen 
n die periode tweemaal worden 
langeboden. Als de debiteur de 
»erste maal afwezig is, dan wordt 
;en mondeling bericht achter
jelaten onder aankondiging van 
!en nieuwe aanbieding van de 
(witantie. Afb. 3 is een voorbeeld 
'an zo'n tweemaal binnen 10 
iagen aangeboden kwitantie. 
Vis echter direct duidelijk is dat 
ie debiteur voor langer dan acht 
iagen afwezig zal zijn, dan wordt 
ie kwitantie als niet invorderbaar 
beschouwd en teruggestuurd 
laar het kantoor van oorsprong. 
)e innende partij is dan be
voegd om de kwitantie zonder 
iieuwe betaling van innmgsrecht 
)pnieuw aan te bieden met het 
jpschrift: 

Door afwezigheid van den 
Debiteur ten tweeden male 
aangeboden. 

(witanties die door verhuizing 
laar een andere woonplaats niet 
ngevorderd kunnen worden, 
worden samen met borderel 
°. 255 opgestuurd aan het kan

toor van de nieuwe woonplaats. 
3oven aan het borderel wordt de 
/olgende tekst vermeld: 

Quitantien ter invordering 
toegezonden door het Post
kantoor te 

k ken geen voorbeelden met 
ien van de twee hier genoemde 
opschriften. Gaarne melding 
iaarvan aan de auteur. 
Ms in de nieuwe woonplaats 
Detaling volgt, dan stuurt het 
<antoor van nadere bestemming 
iet geïnde geld aan het kantoor 
/an eerste bestemming, zodat dit 
<antoor de verrekening kan doen 
■net het kantoor van oorsprong. 
3orderellen die doorgestuurd 
A'orden blijven vijf dagen langer 
jeldig. 

^^ /  J ^ / 
/(^^^^-t 

'i> /,umm im„ Z e s t i g G e n t , imt em fX A & w i Cluwfei^oju ine/<<,i/r/ /r ,ti,/ 4,tt'e„ I«H JMJKHII/K . 

u/jiaw /m «itü itmi ^e naaeMen MtMniM» f/n mtoH^e/a/f/t PMIJM van ''^aedtm m .y^oJr/et^tr/. ' / / 

'M /^' /a/l //yejf>rte/M>. dx/iiv''/ i'// , , „ / IMM rt///mf <fuf ^Z «„» '/if /rlitf mcMen cM/»rmyrtl r/t t/ut /«n/ent' 

/rft //^/^ ii„ff /f/ /cf/fy^/f f/tt '' Ar/Zf/f tff]ina€ffJ<N</ V// triumeffx// 

' 'lm Ml Geil. 

Mamnr 9 het (h/vocn nd Conitli'' icr onderstt unin^ :'an de 
)tiii^ilali.n IH b tKLui^^in van de ^ii ongtln/^ti o!\M.hirs 
van Pansens ut Moddn i;a(. 

Of^'iiti hfigiie 

) Tweemaal bmnen lo dagen aangeboden kwitantie 

V <le Som van E E N E G U L D E N E N D E R T I E N C E N T S . 

feor liet X' K\v 

ZwoLLH, den / 

NIEUWE IJSELBODE. 

VEd. BIC. Dienatir, 

P. J. VAN s r i JK. 
\%y3. 

4 Betaling abonnement van een lirant 

V 

. NEDERLANDSCH ZENDELINGGENOOTSCHAP AFDEELING 'sHERTOGENBOSCH. 

' 2 1 6 • *. .«3 r̂wa<»>.»>  ^ ■/ ^ é 

(<^A.A

O N T V A N G E N i'an 
toil Iribiilu' 

Vaste Bydrcujen / o. J^/? 

Knkstercollpcte / 

Giflen rnz. 

ISüf/ 

.7,//^///^' 

^c^ ^4' 

., /. '0'f,9/,., 
1 

Pi Thestuirttn der AfdeehiKf, 

' " " y ^ ^ / ' a C^^/C^^^^/. 

SJaarlijkse vaste bijdrage ZendelingGenootschap 

Procedure na geldigheid 
^odra de termijn van geldigheid 
s verlopen of als alle kwitanties 
jeïnd zijn, wordt het bedrag en 
iet borderel n°. 255, waarop het 
jedrag van de niet invorderbare 
(witanties verminderd is en in 
lat geval samen met de niet 
nvorderbare kwitanties, terug
gestuurd. Die terugzending wordt 
langetekend in register n°. 256. 
^et bedrag van elk teruggezon
den borderel wordt in volgorde 
/an terugzending aangetekend 
3p een maandelijkse staat, 

259. Er wordt een tweede 
ïxemplaar van deze staat n°. 259 
jemaakt, waarop de borderellen, 
n alfabetische volgorde, van de 
cantoren achter elkaar op volg
orde van dagtekening worden 
ngeschreven. Dit tweede exem
plaar moet toegestuurd worden 
lan het Bureau van Controle van 

ïn::: «1 
c o 
ïs:; na 

'i/^am^ y. 'C/^.M^ 
i SP^ 

'^/:^^^^:i,uy /^^^^ < J^,2i 

bei 

6 " 

2. ^t/^/

het Hoofdbestuur. Het eindbe
drag van staat n°. 259 wordt op 
maandstaat n°. 29 verantwoord 
onder 'fondsen, hebbende eene 
bijzondere bestemming'. 
Het kantoor van oorsprong boekt 

6 Levering kaart provincie Utreclit 

de terugontvangen borderellen in borderellen die afgerekend zijn 
register n°. 254. Indien een borde met de aanbieder worden m volg
rel volledig is aangezuiverd, dan orde van de volgnummers van 
wordt de aanbieder uitgenodigd staat n°. 254 genoteerd op een 
tot het in ontvangst nemen van maandelijkse staat n°. 260. Het 
de ingevorderde bedragen. De eindbedrag van de uitbetaalde 
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kwitanties wordt op maandstaat 
n°. 29 onder de uitgaven vermeld. 
Staat n°. 260 moet toegestuurd 
worden aan het Bureau van 
Controle van het Hoofdbestuur 
samen met de hierop betrekking 
hebbende borderellen n°. 253 en 
n°. 255. 

Emissie 1867 
Gezien de gebruiksperiode, zijn 
kwitanties met emissie 1867 vrij 
schaars (slechts een kleine 5 jaar 
gebruikt) en kwitanties met 
emissie 1891 zeldzaam (slechts 
5'/2 maand mogelijk). Afb. 4 
(betaling abonnement van een 
krant), afb. 5 (jaarlijkse vaste 
bijdrage ZendelingGenootschap) 
en afb. 6 (levering kaart provin
cie Utrecht) zijn kwitanties in de 
meest eenvoudige vorm van elk 
van de drie emissies waarvan de 
kwitantie met een puntstempel 
afgestempeld kon worden. 

Zegelrecht 
Voor de kwitanties tot en met 10 
gulden was geen afzonderlijk 
zegelrecht verschuldigd. Voor alle 
bedragen boven to gulden was 
er een zegelrecht van 5 cent ver
schuldigd, dat via een (droog) 
stempel of via een plakzegel op 
de kwitantie was aangegeven. 
Hier ziet u voorbeelden van een 
gestempelde kwitantie (afb. 7) en 
een kwitantie met plakzegel 
(afb. 8). Ik kan helaas geen voor
beeld tonen van een kwitantie 
met een droogstempel. Gaarne 
melding aan de auteur. 

Populair 
Direct vanaf het begin werd er 
druk gebruik gemaakt van kwi
tanties, maar moesten de betalers 
van die kwitanties nog duidelijk 
wennen aan deze manier van be
talen. Dit blijkt uit Circulaire 853 
van 30 mei 1872 waarin verslag 
wordt gedaan over de diensten 
die door de Posterijen zijn verricht 
in 1871. In %<) Invordering op qui
tantien staat het volgende: 
"In 1871 werden te zamen 74662 
quitantiën ter invordering aange
boden, waarop de betaling van 
65371, ter waarde van f 255639,49, 
volgde, terwijl 9291 onbetaald 
werden teruggezonden". Dus 
ongeveer 1 op de 8 kwam onbe
taald terug in het eerste jaar van 
invordering van kwitanties door 
de Posterijen. 
Een mooi voorbeeld van een 
geweigerde kwitantie uit Win
terswijk die naar Zevenhuizen in 
Groningen is gestuurd. De kwitan
tie die tweemaal is aangeboden 
(afb. 9 met twee zegels en dagte
keningstempels op de kwitantie) 
en achterop (afb. 10) tweemaal 
een tekst waaruit de weigering 
van de kwitantie op 12 maart 1888 
en wederom op 30 juni 1888 blijkt. 

Lidmaatschapskaarten 
Behalve dat kwitanties gebruikt 
zijn ter voldoening van verrichte 
diensten of geleverde producten 

•g C4 =« 5 S 
CQ pq , , pa j 

o Et " a 

: o 0 0 

", \,,M,J .L/. / 
/ / / 

v,_ Wv« ?̂  
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7 Kwitantie met gestempeld zegelrecht 
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8 Kwitantie met plakzegel voor zegelrecht 

No. '/? y / / ^ 

ä^^^t PrU« ifer knartiul /MOi Tooi OOSTPRIESIASD en AMERIKA t li'f'l '<»r ZDIDAFRIKA f S,^..* ß j , • . 

'*.♦.'• ONTVANGEN .a« Äo^üffi^j^^eV / ^ O 

.!,■ Som yao KEN GÜLDEN VIJPTI8 CENT ;""(? is8y 

^ me Witgevet, / 

H. BÜLENS. 

9 Tweemaal geweigerde kwitantie (voorzijde) 

WSST'iS^ 

^^N 

konden ook lidmaatschapskaar
ten van verenigingen dienst doen 
als kwitantie. Het lidmaatschap 
werd dan via de lidmaatschaps
kaart geïnd als ware het een 
kwitantie (afb. n). 

m Tweemaal geweigerde kwitantie (achterzijde) 

Ook mengvormen van kwitantie 
en lidmaatschapskaart kwamen 
voor. Deze kwitantie (afb. 12) 
diende als lidmaatschapskaart na 
betaling van de contributie aan 
de Zuiderzee Vereeniging. 

Voor het betaalbaar stellen van 
kwitanties binnen gemeentes be
stond het formulier 'Bevelschrift 
van Betaling'. In de normaal 
bekende gevallen is dit een los 
formulier waar geen postzegel 



)p zit en dat aan de kwitantie 
vastgehecht werd. Door Arkesteyn 
y Zoon uit 's Hertogenbosch zijn 
ichter formulieren gebruikt die 
lis Bevelschrift van Betaling en 
evens als kwitantie werden ge
)ruikt. Dit is uitgebreid beschre
ven door Van Roosmalen. In zijn 
irtikel zijn een aantal bevelschrif
en van Betaling afgebeeld met 
!en zegel van de emissie 1867. Het 
lier afgebeelde formulier is in 
874 gebruikt en heeft een 10 cent 
;egel emissie 1872 (afb 13). 

Vndere gebruiksmogelijkhe
len 
*laast de bovengenoemde vor
nen van gebruik werd de kwitan
ie ook gebruikt voor het voldoen 
van giften als vorm van liefdadig
leid (afb. 3: verkoop van een 
3oek ten bate van de nabestaan
den van overleden vissers uit 
'aesens en Moddergat) of ter vol
doening van finale kwijting bij de 
afwikkeling van een faillissement 
'afb. 14: betaling van 6 procent 
/an de schuld in het faillissement 
/an een winkelier. Er werd maar 
iefst 1 gulden en 6 cent betaald. 
V\r. Berkhof uit Nijmegen trad hier 
jp als curator). 

Qnbekende gebruiksdoelen 
daarnaast zijn er verschijnings
/ormen waarvan mij geen voor
Deeld bekend is. 
jrculaire 925, art. 4 (27 maart 
874) geeft aan dat kwitanties 
/oor bedragen hoger dan 10 
julden, voor het voldoen van de 
Detal ing van loten voor een bij 
<oninklijk Besluit goedgekeurde 

loterij, zijn vrijgesteld van het 
zegelrecht. U wordt opgeroepen 
dergelijke loterij kwitanties bij mij 
te melden. 
In Circulaire 1127, art. 7 (11 februari 
1881) wordt het zegelrecht, dat tot 
dan 5 cent bedroeg, ongeacht het 
te innen bedrag, voor kwitanties 
boven de 10 gulden ingrijpend 
gewijzigd. Nu wordt het zegel
recht voor kwitanties boven de 
10 gulden afhankelijk van de het 
oppervlak van de kwitantie: 

Verlaging zegelrecht 
Vanaf 1 april 1892 wordt het tarief 
voor het kwitantierecht verlaagd 
naar 5 cent en tevens wordt voor
geschreven dat de postzegels die 
daarvoor gebruikt worden niet 
meer met het puntstempel, maar 
met het dagtekeningstempel 
afgestempeld moeten worden. 
Op dat moment wordt dus voor 
de kwitantie het puntstempel al 
afgeschaft. Er zijn mij geen kwi
tanties bekend van 1 april 1892 of 

Oppervlak Hoofdsom Opcenten 

425 tot 644 cm' 
Extra voor elke reeks van 644 cm' 

25 cent 
25 cent 

3472 cent 
34'/2 cent _ 

Ik ken geen kwitanties met een 
ander zegelrecht dan 5 cent. 
Gaarne melding van boven
genoemde andere zegelrecht 
waarden. 

later die nog met het puntstempel 
zijn afgestempeld. Bent u wel in 
het bezit van een dergelijk stuk, 
dan stel ik melding hiervan zeer 
op prijs. 

* Verzamelaars worden nadruk
kelijk uitgenodigd om hun collec
ties na te zien op de aanwezig
heid van dergelijke poststukken 
en deze bij de auteur te melden 
(harrie.jans@nedacademievoor
filatelle.nl), zodat die de stukken 
ook kan vermelden in het boek. 
Volgens de huidige planning zal 
dat in 2016 verschijnen. 

Literatuur: 
 Diverse Circulaires algemeene 

aanschrijvingen der Posterijen, 
18501881 

 J.A.G.M. van Roosmalen, De 
Postkwitantie Bevelschrift van 
Betaling, m Postzak 173, mei 
i999,pag.i627 

De meeste afbeeldingen komen 
uit mijn eigen collectie. Voor 
enige afbeeldingen dank ik de he
ren ). Hornbeck en A. Dekker voor 
het beschikbaar stellen hiervan. 
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(3 Bevelschrift van Betaling met emissie 1872 
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HUNDERTWASSER» 
ARCHITEaUURDOKTER 

Architectuur 
In deze artikelen werd vooral 
ingegaan op de door Hundert
wasser ontworpen postzegels en 
op postzegels met schilderijen of 
andere grafische ontwerpen van 
hem. Alle filatelisten kennen de 
bedoelde postzegels wel, met de 
kleurrijke spiralen, 'blokkendo
zen', bomen en mannetjes met 
hoge hoeden. Hundertwassers 
visie op architectuur komt hier 
en daar in deze postzegels wel 
aan de orde. Echter, zijn tastbare 
verdiensten op het gebied van de 
architectuur komen in genoemde 
artikelen en de officiële postze-
geluitgiften nauwelijks aan bod. 
Dankzij de uitgiften van private 
postbedrijven en de persoonlijke 
postzegels van particulieren 
en Austria Post valt er thans op 
het gebied van Hundertwassers 
architectuur heel wat te tonen en 
te vertellen. 

JAN VOGEL 

In 2008 werd ter gelegenheid van de 80e geboortedag 
van Friedensreich Hundertwasser op de tentoonstelling 
WIPA 2008 door 'Austria Post' een Hundertwasser-blok 

(afb. 1) gepresenteerd. Naar aanleiding hiervan werd 
zowel in het maandblad Filatelie (april 2009) als in het 
blad Thema (juli 2009) een artikel aan deze veelzijdige 

persoonlijkheid gewijd. 

Andere naam 
Friedensreich Hundertwasser 
(afb. 2) werd op 15 december 1928 
in Wenen geboren als Friedrich 
Stowasser. In 1949 wijzigt hij zijn 
naam in Friedensreich Hundert
wasser (in Slavische talen bete
kent Sto honderd). Na een zeer 
kortstondige periode op de Aca
demie voor Beeldende Kunsten in 

Wenen, ging Hundertwasser zijn 
eigen weg en ontwikkelde zich tot 
zeer prominent en geëngageerd 
graficus en schilder. Hij overleed 
op 19 februari 2000 aan een hart
aanval aan boord van de Queen 
Elizabeth II. 
Hij was zeer reislustig, sloeg 
daarbij geen continent over en 
exposeerde wereldwijd. In 1968 

kocht hij het schip 'Regentag' 
(afb. 3) waarmee hij zowel rond 
Europa als naar het Verre Oosten 
en Nieuw Zeeland voer. In 2004 
werd de Regentag verscheept 
naar Europa en ging in Tulln voor 
anker ter gelegenheid van de 
tentoonstelling 'Hundertwasser. 
Kunst - Mensch - Natur' in het Mi-
noritenklooster aldaar. Daar ligt 
het nog steeds. Op de persoonlij
ke postzegel uit Singapore wordt 
op de tab een collage getoond ter 
gelegenheid van deze tentoon
stelling (afb. 4). 
Waar mogelijk gaf Hundertwasser 
tijdens zijn reizen voordrachten 
en lezingen over zijn zienswijze 
op wereldwijde ecologische- en 
milieuproblemen. 

Architectuurdokter 
Hundertwasser begon als schilder 
Maar vanaf de jaren vijftig raakte 
hij steeds meer geïnteresseerd 

FRIt Df NSRFICII HUND^R rWASSFR 

; ÖSTERREICH .55 ; 
^l#iN>i|i###i'%ijti#ft*>iWii#<^^ 

wmmmmmmmmm 
80. GEBURTSTAG VON 

; B R U N O K R E I S K Y 

• • M * M * ^ w ^ w * * M * a 

ö s f Ê R R E I C H ; OSTERREICH €0.55 

ami 
' ' ' j w n m i M J " ' M " UM 

15 12.1928-19.02.2000 

V a-AV*'" 

EUROPA - CEPT 
MODERNE ARCHITEKTUR 



n architectuur m relatie tot de 
wereldwijde ecologische en 
nilieuproblemen Hij schreef 
nanifesten en verkondigde in 
ipenbare optredens (zeer bekend 
s zijn 'naaktrede' m 1967) zijn 
lenswijzen met betrekking tot de 
)oomhuurder(boomplicht), het 
ensterrecht (huurders hebben 
iet recht de buitenmuur rond 
lun vensters naar hun idee te 
leschilderen) en zijn bezwaar 
egen de rechte lijn, onder meer 
iitgesproken m zijn toespraak 
Los van Loos' m 1968 (Architect 
^dolf Loos (18701933) was wars 
'an ornamentiek en voorstander 
'an strakke lijnvoering) In 1972 
naakte Hundertwasser m een tv
how zijn eerste architectonische 
node! om zijn ideeën te demon
treren 
n 1982 maakte hij een ontwerp 
'oor de verbouwing van de gevel 
'an de RosenthalFabrik m Selb 
Beieren, Duitsland) Hiermani
■esteerde hij zich voor het eerst als 
irchitect Omdat hij dat eigenlijk 
net was en omdat hij vond dat 
iij de lelijke moderne gebouwen 
genas', noemde hij zichzelf liever 
architectuurdokter' 
ot zijn dood heeft Hundertwas
er tientallen gebouwen ge of 
lerschapen in een kleurrijke 
Deweeglijke stijl Het betreft ge
Douwen met velerlei functies, van 
«erken via woningen en scholen 
tot vuilverbrandingen Gebou
wen die hij heeft herschapen 
;ijn hierna aangeduid met*) De 
iieuw ontworpen gebouwen zijn 
iangeduidmet**) Na zijn dood 

IS nog een aantal gebouwen naar 
zijn ideeën of m zijn stijl gereali
seerd De vraag is of deze laatste 
categorie werd gebouwd om de 
idealen van Hundertwasser te 
realiseren of dat hier sprake is van 
het om economische motieven 
meeliften op zijn kleur en fanta
sierijke bouwstijl 

Hundertwasserhaus 
Wenen Oostenrijk 19831985, **) 
De toenmalige bondskanselier 
Bruno Kreisky (afb. 5) was ken
nelijk onder de indruk van de 
ideeën van Hundertwasser In 
een brief van 30 november 1977 
aan de burgemeester van Wenen 
deed Kreisky de suggestie om 
Hundertwasser de mogelijkheid 
te bieden zijn architectonische 
ideeën te realiseren Het gevolg 
was dat burgemeester Leopold 
Gratz Hundertwasser een perceel 
aanbood waarop hij een huis naar 
zijn ideeën kon bouwen De zoek
tocht naar een geschikt perceel 
duurde enige jaren Bij dit project 
werd Hundertwasser, die als ar
chitect geen enkele ervaring had, 
bijgestaan door de architect josef 
Krawina, die door de gemeente 
was aangezocht, om zijn ideeën 
in praktische zin uit te werken 
Dit liep echter uit op een fiasco en 
in 1979 werd Krawina vervangen 
door de gemeentearchitect Peter 
Pelikan die Hundertwasser nog 
vele malen bij andere projecten 
zou bijstaan En zo ontstond m 
Wenen het wereldberoemde 
Hundertwasserhaus (afb. 6) op de 
hoek van de Kegelgasse en Lowen

gasse, te zien op de FDC en een 
detail daarvan op de persoonlijke 
zegels uit Oostenrijk (afb. 7) en 
Nieuw Zeeland (afb. 8) 

St. Barbarakerk 
Barnbach Oostenrijk, 1987/1988, 
*) Na de eerder genoemde Rosen
thalFabrik in Duitsland waarvan 
alleen de gevel werd opgeknapt 
was de St Barbara Kirche (afb. 9) 
het eerste gebouw dat volledig 
werd gerenoveerd Hundertwasser 
realiseerde deze kerk met bijge
bouwen in samenwerking met 
architect Manfred Fuchsbichler 
Een prachtig, zeer opvallend 
bouwwerk waarbij onder meer 
het saaie puntdak (afb. 10) werd 
vervangen door een gouden ei De 
inrichting van het interieur werd 
voornamelijk aan lokale kun
stenaars opgedragen Hundert
wasser schiep voor het interieur 
alleen de Stralenkrans achter het 
altaar (afb. 11), de vloer van het 
presbyterium en het spiraalven
ster achter de doopvont (afb. 12) 
Het contrast met de originele, zeer 
sobere uitstraling IS enorm Deze
gel van 'Universal Mail' uit Nieuw 
Zeeland geeft een indruk van de 
achterkant van de kerk (afb. 13) 
De Oostenrijkse briefkaart m de 
serie 'Lernt Osterreich kennen'' 
(afb. 13a) geeft aan dat Oosten
rijk trots IS op haar kunstenaar 
Hundertwasser 

Femwärmewerk 
SpittelauWenen Oostenrijk, 
1988/1992, *) Voor veel toeris
ten naar Wenen is de opval

lende toren van dit complex een 
herkenningspunt (afb. 14 en 
15) In eerste instantie weigerde 
Hundertwasser de opdracht voor 
de verbouwing van deze vuilver
branding (en stadsverwarming) 
HIJ vond dat eerst alle opties om 
huisvuilproductie te reduceren 
en om het huisvuil milieuvrien
delijker te recyclen onderzocht 
moesten worden Uiteindelijk 
was het aan de volharding van 
de burgemeester van Wenen, 
Helmut Zilk, te danken dat hij de 
opdracht tot deze zoals hij het 
noemde, "architectonischvisuele 
herschepping" aanvaarde Voor 
de gemiddelde toerist is het lastig 
het bouwwerk m zijn geheel van 
dichtbij te bewonderen Het ligt 
aan de noordkant van Wenen, di
rect naast het Ubahnstation Spit
telau, ingeklemd m een kriskras 
stelsel van auto en spoorwegen 
en het Donaukanaal 

Autobahnrasthaus 
Bad Fischau Oostenrijk, 1989/1990, 
*) Uit puur economische mo
tieven wendden de eigenaren 
van deze Raststatte, aan de A2 
tussen Wenen en Wiener Neustadt 
zich tot Hunderdwasser Door de 
verbouwing moest het bezoe
kersaantal en dus ook de omzet 
omhoog Voor de renovatie waren 
al andere architecten benaderd 
maar die wilden alleen maar 
slopen en herbouwen Archi
tectuurdokter Hundertwasser 
daarentegen wilde het bestaande 
zieke bouwwerk wel genezen 
(afb. 16) Universal Mail Uit Nieuw 
Zeeland gebruikte in haar stempel 
een fraai portret van Hundertwas
ser (afb. 17) 
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KunstHausWien 
Wenen Oostenrijk 19891991. 
•). Het monografisch museum 
KunstHausWien kwam in de jaren 
19891991 onder leiding van 
Hundertwasser tot stand door 
de verbouwing van twee door 
de voormalige meubelfabriek 
'Gebrüder Thonet' afgestoten 
panden. Dit bedrijf werd midden 
19e eeuw beroemd door de meu
belontwerpen in gebogen hout 
(afb. 18). Hundertwasser hield 
de structuur van het bestaande 
gebouw grotendeels In stand. 
Eigenlijk is er slechts aan de 
straatkant een soort glazen erker 
voor gebouwd die de tentoon
stellingsruimten het nodige licht 
bieden. Op de postzegel van het 

'KunstHausWien' komen het door 
Hundertwasser gepropageerde 
'vensterrecht' en de 'boompllcht' 
goed tot hun recht (afb. 19). En In 
de realiteit is dat ook het geval. 
Op de begane grond van het mu
seum bevinden zich de facilitaire 
ruimtes. Op de tweede en derde 
etage is een doorsnede van Hun
dertwassers werk te bewonderen, 
schilderijen, grafisch werk, tapij
ten en architectonische modellen. 

Wohnen in den Wiesen 
Bad Soden Duitsland, 1990/1993, 
**). Het complex 'Wohnen m den 
Wiesen' (afb. 20) werd door Hun
dertwasser in samenwerking met 
architect Peter Pelikan ontworpen 
voor een vastgoedontwikkelaar In 

Bad Soden. Uiteindelijk werd het 
complex gerealiseerd met 17 ap
partementen. Deze appartemen
ten, die gedeeltelijk meerdere 
etages beslaan, hebben ieder hun 
eigen plattegrond en dikwijls een 
eigen begroeid terras of daktuin. 
Het project ligt in de binnenstad 
tussen twee parken, het Wilhelms
park en het Quellenpark. Het werd 
gebouwd op 250 helpalen om de 
grondwaterstromen van de heil
bronnen met te verstoren. Voorts 
moesten de omliggende wonin
gen en het uit 1772 daterende en 
onder monumentenzorg staande 
Sodener Kurhaus Bockenheimer 
gesaneerd en bij het project 
betrokken worden. 
Bad Soden ligt In de buurt van 
Frankfurt en is, de naam zegt het 
al, een kuuroord met genees
krachtige bronnen. Eind 20e 
eeuw was het ais kuuroord op 
zijn retour. Gezien de populariteit 
van het Hundertwasserhaus en 
de daartegenover gesitueerde 
souvenirwinkel in Wenen werd 
in het ontwerp van het complex 
rekening gehouden met voor het 
publiek toegankelijke ruimten en 
hoopte men, net als In Wenen, op 
busladingen toeristen. Die bleven 
echter uit, Frankfurt is geen cultu
rele stad zoals Wenen. 

Wohnen unterm Regentunn 
Plochingen Dultsland, 1991/1994, 
' ) . In een hoek tussen twee 
doorgaande straten en langs de 
spoorlijn werd tussen 1985 en 1990 
een wooncomplex met een forse 
binnenhof gerealiseerd. De buiten
zijde van de woningen vertoonde 
het gebruikelijke beeld van heden
daagse bebouwing m het centrum 
van een stad. 

Op verzoek van de burgemeester 
en de bouwheer werd HundertwaS' 
ser uitgenodigd de binnenhof m t« 
richten. Hij nam deze uitnodiging 
aan onder voorwaarde dat hij ook 
de binnen faf ade van het complex 
onderhanden mocht nemen om 
een eenheid met de tuin te kunnen 
creëren. Hundertwasser veran
derde het door hem verafschuwde 
rechtlijnige karakter van de gevels 
in een organische en wijzigde de 
vorm en ordening van de vensters 
(afb. 21). Voorts gaf hij de stad 
met de bouw van een toren, 'Der 
Regenturm', in de tuin een 'land
mark' dat vanuit de passerende 
auto's en treinen te zien is (afb. 
22). Ook heeft hij twee poorten 
naar de binnenhof en een ingang 
tot het complex ontworpen. Het 
bijzondere van dit complex is 
dat je van buiten met kan zien 
dat de binnenhof een typisch 
Hundertwasser beeld laat zien. De 
persoonlijke zegel gunt ons een 
blik in de binnentuin. De foto toon' 
de buitenkant van het complex. 

Spiralfluss Trinkbrunnen 
Linz Oostenrijk, 1994 **). Voor de 
winkelstraat Spittelwiese In Linz 
ontwierp Hundertwasser in 1994 
de zogenoemde 'Spiralfluss Trink
brunnen', Een kleurrijke fontein in 
de vorm van een geopende hand 
(afb. 23). Ook In het oude cen
trum van het nabijgelegen ZwettI 
heeft hij een prachtig fonteinen
complex ontworpen. 

Thermendorf Blumau 
Blumau Oostenrijk, 1993/1997, 
■**). Qua omvang is dit zeker het 
grootste project waarvoor Hun
dertwasser de opdracht kreeg. De 
huidige naam is het 'Rogner Bad 
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lumau'. Het is een thermaal bad 
n hotel bij het plaatsje Bad Blu
lau in het thermenland van Oost 
tiermarken (afb. 2430). 
et complex met zijn ronde 
ormen, bontgekleurde gevels, 
ouden koepels, circa 330 kleur
jke zuilen en 2400 verschillende 
ïmen, werd volledig in de heuvels 
igepast en met groene te belopen 
azons bedekt. Hier in het heu
elweideland vormen de natuur, 
unst en architectuur een eenheid, 
lp enkele van de hier getoonde 
iersoonlijke zegels is dit goed 
e zien. Vanuit de lucht gezien 
Iringt zich sterk de vergelijking 
p met de Franse (ondergrondse) 
roglodiet woningen. Alleen de 
wembaden verraden dan dat zich 
ier een hotelcomplex bevindt. 

Aartin LutherMelanchthon 
lymnasium 
\/ittenberg Duitsland, 1997/1999, 
). Het uit betonelementen 
)estaande schoolgebouw uit de 
aren zeventig was eind vorige 
euw dringend aan een com
)lete renovatie toe. Dank zij de 
nspanningen van leerlingen en 
mderwijzend personeel werd de 
ipdracht daarvoor aan Hundert
î asser verstrekt. Deze beperkte 
ich, zoals meestal, echter tot 
Ie conceptuele vormgeving en 
lij liet de technische uitwerking 
!n realisatie weer over aan zijn 
'riend en architect Peter Pelikan. 
)e school moest een oase voor 
nens en natuur worden in een zee 
l'an rationele huizenblokken er 
imheen (afb. 31). 
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Markthalle Altenrhein 
Staad Zwitserland, 1998/2001, **) 
Dit gebouw was in eerste instantie 
bedoeld als een markthal voor na
tuurproducten uit de regio. Wel
licht is het naast dit pand gelegen 
vliegveld met de onvermijdelijke 
milieuproblemen een van de oor
zaken dat hier nu geen natuurpro
ducten worden verkocht. Nu wordt 
het voor culturele manifestaties 
gebruikt (afb. 32,33 en 34). 

Openbaar toilet 
Kawakawa Nieuw Zeeland, 1999, 
*). Hundertwasser reisde, onder 
andere met zijn schip Regentag, 
de hele wereld af. Zo reisde hij 
ook naar Nieuw Zeeland waar hij 
zich in 1975 settelde in het stadje 
Kawakawa (North Island) in het 
uiterste noorden bij de Bay o| 
the Islands. Hij kocht hier een 
landgoed, waarop hij leefde en na 
zijn dood werd begraven. Het is 
dus niet verwonderlijk dat hij eind 
jaren negentig door de kamer van 
koophandel in Kawakawa werd 
gevraagd om het uit de jaren zes
tig stammende openbare toilet
gebouw onder handen te nemen. 
Bijzonder was het ook dat hij in 
dit geval zelf mee werkte aan de 
verbouwing. Hij vervaardigde zelf 
de nodige zuilen, gaf vorm aan 
een flessenwand zoals hij die ook 
voor de 'Markthalle Altenrhein' 
had toegepast, koos de bomen uit 
voor de voor en achterkant van 
het pand en werkte mee aan de 
beplanting van het dak. Het af
gebeelde poststuk (afb. 35) geeft 
een inkijkje in de toiletruimte zelf. 
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Dit zeer decoratieve toiletgebouw 
is het enige project van Hundert
wasser op het Zuidelijk Halfrond 
en het laatste dat tijdens zijn 
leven gereed kwam. In tegenstel
ling tot het project 'Wohnen in 
den Wiesen' in Bad Soden komen 
hier wel busladingen toeristen. 

Die grüne Zitadelle 
Maagdenburg Duitsland, 
2003/2005, *). In het kader 
van de herstructurering van de 
omgeving van het Domplein 
in Maagdenburg bestond de 
behoefte om een van de betonnen 
flatgebouwen aan de Breiter Weg 
uit de DDRperiode te vervangen 
door toekomstgerichte architec
tuur. Hundertwasser ontving de 
opdracht om aan die behoefte 
te voldoen. Het resultaat is een 
complex met op de begane grond 
bedrijfspanden en cafés en daar
boven 55 woningen en een hotel. 
Terrassen en binnenplaatsen 
ontbreken niet, evenmin als de 
kenmerkende torentjes. Het com
plex vormt een contrastrijk geheel 
met de historische gebouwen in 
de directe nabijheid zoals de ba
rokke en classicistische Landdag, 
het romaanse Onze Lieve Vrouwen 
klooster met bijbehorende kerk en 
de gotische Domkerk. 
Zoals op de postzegels (afb. 36
38) is te zien heeft het gebouw 
een overwegend roze fajade. De 
naam Die 'grüne Zitadelle' ont
leent zij dan ook aan het feit dat 
het dak volledig beplant is. 

Tot slot 
Er is nog een tiental Hundertwas
serprojecten waarvan filatelis
tisch materiaal ontbreekt. Dat 
zijn projecten variërend van een 
wijnbedrijf in Californië via een 
vuilverbranding in Osaka tot een 
bedrijfspand in Goor. Het wijnbe
drijf is nieuw ontworpen, de vuil
verbranding betreft een 'genezing' 
door de architectuurdokter en aan 
het bedrijfspand in Goor is Hunder
twasser nooit te pas gekomen. 
In bouwtechnische zin heeft 
Hundertwasser zich altijd laten 
bijstaan. De architecten Peter Peli
kan en Heinz Springmann hadden 
het grootste aandeel in het succes 
en het goed functioneren van de 
ontwerpen van Hundertwasser. 
Het waren trouwe partners die 
voor het leeuwendeel van zijn 
projecten zijn schetsen, ideeën 
en jilosofie in hun technische ont
werp omzetten. Hundertwasser 
waardeerde hun kennis en kunde 
dan ook zeer. 

Uit de reeks getoonde postzegels 
blijkt Hundertwasser niet alleen 
de ontwerper van het door zoveel 
toeristen bezochte Hundertwas
serhaus te zijn. Ook een keur van 
gebouwen in die zelfde speelse, 
kleurrijke stijl staat op naam van 
deze architectuurdokter. 

Bronnen: 
www.hundertwasser.at 
wikipedia 

Nu te koop: Cdrom 'Filatelie 
Srgang 2013'. Alle elf edities uit de jaargang 2013 

'gedigitaliseerd. Als u deze Cdrom wilt bestellen, kunt u € 10 
overmaken op NL64INGB 0000 7069 68 ten name van de penningmeester 

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

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

Opgaven voor deze rubriek 
in het meinummer 2014 
(verschijnt 1 mei 2014) 
moeten uiterlijk op 30 
maart in het bezit zijn van 
de redactie van 'Filatelie', 
Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
e-mail: hillesum@filatelist.com 
Per e-mail heeft de voor
keur! 

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

Voor opname onder het 
kopje 'Ruildagen' moet 
u de 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
geste ld , kan de redactie 
niet garanderen dat de 
genoemde evenementen 
ook op de opgegeven data 
en tijdstippen doorgang 
vinden. De redactie aan
vaardt geen aansprakelijk
heid voor eventuele fouten 
in de evenement gegevens . 
Niet alle evenementen zijn 
gratis toegankelijk. Verder 
is het mogelijk dat postze
gels een onderdeel vormen 
van het materiaal dat op 
de hieronder vermelde 
beurzen wordt aangebo
den. Wij adviseren u met 
klem om - en dat geldt dan 
vooral bij het bezoeken 
van ver van uw woonplaats 
ge legen evenementen -
eerst even met de organi
satoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN AAANIFESTATIES 

14-15 maart: 
Den Bosch. F Haf air (met 
propagandatentoonstelling), 
Maaspoort, Marathonloop t, 
vr, 10.00-17.00 uur, za. 10.00-
16.00 uur. infocafilafair.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. 
to .oo- i6 .oouur . 
T: 0174-241740. 

12-13 april: 
Wijk aan Zee. Tentoonstel
ling Filamanifestatie 20/4, 
Dorpshuis "de Moriaan", 
Dorpsduinen 4, za. 10.00-
17.00 uur, zo. 10.00-16.00 uur. 
pv.heemskerk(Sziggn.nl 

EVENEMENTEN 

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

8-10 mei: 
Essen, Duitsland. Briefmar
kenmesse, 8-9 mei: 10.00-
18.00 uur, 10 mei: -17.00 uur. 
http://www.briefmarkenmes-
se-essen.de 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

8 maart: 
Dronten. Kerkcentrum Open 
Hof, De Zuid 2, ( t /obussta
tion), 13.30-16.30 uur. 
T: 0321-318934. 
Emmen. De Giraf / Eden Hotel, 
Van Schaikweg 55,09.30-
16.00 uur. T: 050-5033926. 
Gouda. Prinsenhof (achterde 
Riethoek), Anna van Meerten-
straat 10,12.30-16.30 uur. 
T: 0182-374230 of 06-11837028. 
Hoofddorp. ANBO-Gebouw 
"De Jeugd van Gisteren", 
Beemsterstraat 4,10.00-16.00 
uur. T: 06-54741761. 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12.00-16.00 uur. 
T: Tel: 0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13.00-16.30 uur. 
T: 033-4943220. 
deloupe(5)hccnet.nl 
Maassluis. Zalencentrum Jo-
ningshof, Uiverlaan 20,12.00-
16.00 uur. T: 010-5916747. 
Spijkenisse. Partycentrum 
Molenaar, W. Churchilllaan 
227,10.00-15.00 uur. T: 0181 
616995. maliev(S)planet.nl 
Winschoten. Gebouw S.V. 
Bvenburen, Tromplaan 86, 
9.30-15.00 uur. 
1:0597-592676/421497. 
Zuidlaren. Centrum, de 
Ludinge 4,10.00-16.00 uur. 
T:o504093722. 
nljlandh(Shome.nl 

9 maart: 
Anna-Paulowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sportlaan 21, 
9.30-13.00 uur. 
T: 0224-223029. 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12.00-16.00 uur. 
T: Tel: 0227-542286. 
Venlo. Feestzaal LimianZ, 
Kaldenkerkerweg 182B (naast 
station), 10:00-13:00 uur. 
T: 077-475 24 72. 
info(5)philavenlo.nl 
www.philavenlo.nl 

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

12 maart: 
Maassluis. Zalencentrum |o-
ningshof, Uiverlaan 20,12.00-
16.00 uur. T: 010-5916747. 
Noordwijk Binnen. Dien
stencentrum De Wieken 
Wassenaarstestraat 5, vanaf 
13.30 uur. 

13 maart: 
Kloetinge. Amicitia, Schim-
melpenninckstraat 14,19.30-
21.30 uur. T: 0113-228562. 
ecm(5)zeelandnet.nl 

15 maart: 
Aalsmeer. Het Parochiehuis, 
Gerberastraat 6,09.30-
15.00 uur. T: 0297-343885. 
www.postzegelvereniging-
aalsmeer.nl 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravellijn 55,10.00-
16.00 uur. T: 055-3558600. 
organisatie(Seindejaarsbeurs.nl. 
www.eindejaarsbeurs.nl 

Boskoop. "In de Stek", Put-
telaan 148,13.00-17.00 uur. 
T: 0182-616946. 
jandezwijger (Stelfort.nl 
Ede. Taborkerk 'Ons Huis', 
Prinsesselaan 8,10.00-16.00 
uur. T: 0318-623649. 
www.deglobe-ede.nl 
Mijdrecht, De Meijert, 
Dr.J.v.d.Haarlaan 6,09.30 
-13.00 uur. T: 0297-289322. 
www.verzamelaarsronde-
venen.nl 
Nieuwleusen. Gebouw "de 
Bombardon", Burgemeester 
Bacxlaan 181,10.00-16.00 uur. 
T: 0529-431528. 
Rottum. Dorpshuis Rottum, 
Binnendijk 22,09.30-15.30 
uur. T: 0513-551497. 
pvheerenveen(ahotmail.com 
Schoonhoven. De Zilverstad 
Nieuwe Singel 39,13.00-16.00 
uur. 1:0172-216239. 
jzirkzeeOziggo.nl 
Veldhoven. Dorpshuis D'n 
Bond, Rapportstraat 29, 
10.00-16.00 uur. 
T: 040-2534142. 
fam.verhoeven(5)chello.nl 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum De Camp, De Bosrand 15, 
13.00-16.30 uur. 
T: 033-2863510. 

16 maart: 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,9.00-12.00 
uur. T: 0224-298416. 

Veghel-Zuid. "De Golf-
stroom" van Diemenstraat ia, 
9.30-12.30 uur. T: 0413-367786. 
verzamelbeursveghelfBons-
brabantnet.nl http://www. 
verzamelbeursveghel.nl 

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

18 maart: 
Appingedam. ASWA-gebouw, 
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. 
secretarisOnoviopost.nl 

22 maart: 
Badhoevedorp. Dorpshuis, 
Snelliuslaan 35,10.00-16.00 
uur. T: 06-54741761. 
De Bilt. LACA, centrum 
"H.F.De Witte" Henri Dunant-
plein 4,12.00-17.00 uur. 
pwedacslive.nl 
Dordrecht, Dubbeldam. De 
Gravin.Vijverlaan 1002,10.00-
16.00 uur. 078-6140706. 

23 maart: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6 ,9 .00-
12.00 uur. T: 0227-542286. 
Diemen. Clubhuis De Schakel, 
Burg. Bickerstr. 46A, 10.00-
16.00 uur. T: 020-6942002. 
Leiden.Verenigingsge-
bouw K&G, ).C. Rijpstraat 29, 
10.30-16.00 uur. 
Webmastercalvpv.nl 
www.lvpv.nl 

24 maart: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,19:00-22:00 
uur. T: 024-3584332. 
secretarisOnoviopost.n! 

Veldhoven. Locatie: D'Ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 
09.30-12.30 uur. postzegel-
beursverldhovenfiiupcmail.nl 

26 maart: 
Brielle. "Zalencentrum" 
Langestraat 76,13.00-16.00 
uur. T: 0181-415640. 
halooverbeekcahotmail.com 

29 maart: 
Bodegraven-Dronenwijk. 
"Rijngaarde" Rijngaardei, 
10.00-14.30 uur. 
T: 06-53260579 of 06-13536015 
http://postzegelvereniging-
nvpv-bodegraven.jouwweb.nl 
Deventer. Wijkgebouw Van 
Vlotenlaan 85,10.00-16.00 uur 
www.deventerpostzegelver-
eniging.nl 
Eerbeek. Tjark Riks cenrum, 
Derickxkamp 2a,io.oo-i6.oo 
uur. T:o3i3-65o8o2. 
cwstolkokpnmail.nl 
Harderwijk. De Kiekmure, 
Tesselschadelaan 1,10.00-
17.00 uur. T: 071-5149310. 
ehbrugman@ziggo.nl 
Hardinxveld-Giessendam. 
Dorpshuis Drijvershof, Nas-
saustraat 6,9.00-13.00 uur. 
T: 06-20111834. 
arjanvanbaarencaconcepts.nl 
www.dephilatelist.nl 

Huizen. Zenderkerk, Bor-
neolaan 30,10.00-17.00 uur. 
T: 035-5387550. 
Leer-Bingum (Duitsland), 
Dorfgemeinschaftshaus, 
Ziegeleistr.15,8.00-15.00 uur 
T: 0049-4954-6346. 
Oswald.lanssentat-online.de 
Roermond. Wijkhuis Tege-
larijveld. Schepen van Her-
tefeltstraat 26a, 10.00-12.30 
uur. T: 0475-321179. 
Veenendaal. CSV Het Perron 
Sportlaan 11-13,10.00-
1600 uur. T:o6-5050i475. 
holewijn.mfijziggo.nl 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10.00-15.00 uur. 
T: 038-4539140. 

30 maart: 
Enschede EPV. Stichting 
Postduiven centrum. Pool
mansweg 128,10.00-16.00 
uur. T: 053 4313352. 
Huissen. Cultureel centrum 
'D Brink', Brink 8,10.00-15.oc 
uur. T: 026-3271979. 
Susteren. Cafe de Tunnelbar, 
Heidestraat 36,10.00-15.00 
uur. boursii(S)ziggo.nl 
Weert. Scholengemeenschap 
Philips van Home, te Weert, 
Wertastraat 1,9.30-15.30 uur. 
T: 0495 - 541666. 
www.filatelicaweert.nl 
postzegelclubOhome.nl 

2 april: 
Noordwijk Binnen. Dien
stencentrum De Wieken 
Wassenaarstestraat 5, vanaf 
13.30 uur. 

VEILINGEN 

30 maart: 
Zwijndrecht. Poststukken, 
postgeschiedenis en postze
gels, 'Sheraton & Peel' 
René Hillesum Filatelie, Post
bus 7,3330 AA Zwijndrecht. 
T: 078-6101520. 
hillesumts filatelist.com 
www.filatelist.com 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 
2518 AD 's Gravenhage 
T: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag 10-17 uur, zaterdag, 
zondag en feestdagen 12-17 
uur. Gesloten op maandag, 
Koningsdag, 25 december en 
1 januari. Museumjaarkaart 
gratis. 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u - alleen oj: 
afspraak - origineel materiaal 
uit het depot postwaarden 
bestuderen en bezichtigen. 
Onderzoeksdag: (donderdag) 
13 maart. Als u materiaal wilt 
bestuderen, neem dan con
tact op met Monique Erkelens 
(T: 070-3307567)-
De museumbibliotheek is 
toegankelijk na telefonische 
afspraak: mevr. Spiekman 
(T: 070-3307570, 's morgens). 
Tentoonstelling XXS Dutch 
Design alsmede de 'Blauwe 
Mauritius': tot 29 juni. 
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MAXIMA FILIE 
Samenstelling 
Edward Froon 
Email f2hedwardfroon@hetnet nl 

UROPESE KAMPIOENSCHAPPEN MAXIMAFILIE 

leuwtje IS dat de Euro
ese kampioenschappen 
laximafiiie plaatsvinden 
p de Nationale tentoon
;ellmgm Poitiers die van 1 
'm 4 mei wordt gehouden 
) het 'Pare des Expositi
ns' Het IS een landen
■edstrijd waarbij de 
unten van de twee beste 
ollecties de totaalscore 
epaalt Het winnende 
md krijgt de wisseltrofee, 
ie sinds 2007 in bezit IS 
an de Spaanse maxima
lie vereniging Asema 
\ocht urn de buurt zijn, 
e'PhilaPoitiers20i4' 
elooft een interessante 
2ntoonstelling te worden 
iet 400 collecties met 
e nationale tentoonstel
ng van Frankrijk en het 
;ugdkampioenschap Ook 
ledt de tentoonstelling 
nderdak aan de Birdpex 
ndeFerphilex Uitgebrei
,e informatie staat op de 
website http //philapoi
iers20i4 online fr 
ie stad IS bekend om zijn 
loderne attractie, de 
uturoscope en zijn oude 
entrum met de Romaanse 
erk, NotreDamela
irande, beroemd om zijn 
2e eeuwse beeldhouw
werk aan de buitengevel 
wee maal is deze kerk op 
lostzegel verschenen, in 
J75 (ajfb. 1) als symbool 
an de streek Poitou
harentes en in 2007 toen 
r ook een grote postze
eltentoonstellmg werd 
ehouden Zoals gebrui
elijk op tentoonstellingen 
erscheen er toen ook een 
rankeerautomaatstrook 
n nadien nog een m 2009 
afb. 2) De kaarten laten 
'oed het verschil zien 
an de toestand van de 
oorgevel m 1975 en hoe 
1001 die nu gerestaureerd 
i Afb. 3 geeft ook zo'n 
looie automaatstrook 
/eer die uitkwam t g v de 
7e Marcophilex die m ok
ober 2013 in de Norman
ische badplaats Ouistre
am werd gehouden De 
aart is ontwaard met het 
'elegenheidsstempel van 
Ie tentoonstelling waarin 
Ie vuurtoren terugkomt 

lit Taiwan twee maxi
lumkaarten met een 
utomaatstrook die uit
wamen ter gelegenheid 
an de Rocupex 2013 met 

het presidentiele paleis 
van Taipei als afbeelding 
Van een correspondent 
kreeg ik twee verschil
lende kleuren opdrukken 
op de automaatstrook Een 
groene opdruk (kantoor 
loo, afb. 4) en een rode 
(kantoor 102, afb. 5) 
Taiwanezen zijn bijgelovig 
en gaan speciaal naar een 
postkantoor met een uniek 
nummer dat op de strook 
geprint wordt Het getal 
100 wordt beschouwd als 
een geluksgetal 102 was 
dat in 2013 ook, omdat het 
102 jaar geleden is dat de 
revolutie van 1911 onder 
Sun YatSen plaatsvond, 
de keizer van zijn troon 
gestoten werd en China 
een republiek werd Dit 
markeert ook het begin 
van de jaartelling zoals die 
m het stempel staat 

Een andere opmerkelijke 
kaart (afb. 6) is gemaakt 
door de Australische post 
van de actrice Cate Blan
chet, die men snel herkent 
dankzij de tweede postze
gel van haar glansrol als 
Elisabeth I Echter op een 
'moderne' maximumkaart 
(na 1989) mag volgens 
deFIPregelsmaareen 
postzegel voorkomen, 
tenzij er sprake is van een 
doorlopend zegelbeeld 
Hierdoor is deze kaart wel 
mooi, maar niet tentoon
stellingswaardig 

Vorige keer, met de Neder
landse nieuwtjes van 203, 
IS de uitgifte ter gelegen
heid van de 'Dag van de 
Postzegel' vergeten met 
het mooie gelegenheids
tempel met de Fokker zoals 
die ook op de heruitge
geven luchtpostzegel uit 
1931 staat (ajfb. 7) Alvast 
een voorproefje voor 2014 
met Mooi Nederland (afb. 
8) Willem Broeke maakte 
de maximumkaart met 
het bord uit 1791 met de 
man die een vogel en een 
vogelkooitje m zijn handen 
houdt, zoals die exact op 
de postzegel staat 

AMSTERDAMBATAVIA vv 
HOLLAND J A V A 
WEEKLY 
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POSTZEGEL BOEKJES 
Samenstelling: 
Walter M.A. de Rooij 
Postbus 105t, 5140 CB Waalwijk 
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Orchideeënboekje 

Nederland 
Orchideeën van het 
Oerendal 
Na het eerste prestige
boekje van het jaar (Louw
man Automuseum, 27 
januari) volgt op 22 april 
het orchideeënboekje. Het 
Gerendal is een natuur
gebied in het Limburgse 
Valkenburg. De graslan
den zijn er erg kalkrijk wat 
een prima voedingsbodem 
voor orchideeën is. Er 
zijn nogal wat soorten te 
vinden. Tien voorbeelden 
ervan staan op de postze
gels in dit boekje. 
En wie ze in het echt wil 
bewonderen: midden in 
het dal is een orchideeën
tuin, die geopend is in mei 
en juni, de bloeitijd van de 
orchideeën. 

Vervelend is dat de prijs 
van de prestigeboekjes 
aanzienlijk is verhoogd: 
van € 9.95 naar € 12.45. 
De tien zegels 1 hebben 
een fran keerwaarde van 
€ 6.40. Er wordt dus maar 
liefst €6.05 gedoneerd 
aan??? PostNLverdedigt 
deze forse prijsverhoging 
als volgt. In het eerste 
prestigeboekje (Postzegels 
verzamelen, 20 oktober 
2003) zaten postzegels 
van 39 cent, acht stuks. Bij 
latere boekjes uit die jaren 
elf, twaalf of tien. Soms 
ook andere waarden. Ook 
toen de inhoud door de 
hogere tarieven toenam, 
bleef de verkoopprijs 
€ 9.95. Het verschil tussen 
de postzegel waarde en de 
verkoopprijs werd steeds 
kleiner. Reden om de prijs 
aan te passen: van 39c 
naar 64c is een stijging 
van 25c per zegel. Voor 
tien zegels dus € 2.50. En 
€9.95+ €2.50 = €12.45. 
Geen speld tussen te 
krijgen... 

Canada 
Boekjes met permanente 
zegels 
In een vorige aflevering 
meldde ik dat Canada Post 
tijdelijk is afgestapt 
van de Paanduiding 
(= Permanent) voor het 
binnenlandse brieftarief. 
Net als bij de 1 op Neder
landse zegels heeft de ge
bruiker dan geen last meer 
van tariefwijzigingen. 
Canada kent dit gebruik 
al vele jaren. In verband 
met de tariefsexplosie eind 
deze maand nam men 
speculanten de wind uit de 
zeilen door alle Pzegels uit 
de verkoop te nemen. 

oplage bedraagt 150.000 
boekjes. 

]aar van het Paard 

Zwarte geschiedenis 
In een serie uitgiften 
worden we herinnerd 
aan AfrikaansCanadese 
gemeenschappen uit het 
verleden. In het kader van 
de Zwarte Geschiedenis 
Maand werd er op 30 ja
nuari gestart met Halifax's 
Africville en Hogan's 
Alley in Vancouver. Beide 
buurten bestaan inmid
dels niet meer, maar de 
in waterkleuren uitge
voerde zegels brengen ze 
opnieuw tot leven. 
De beide zegels hebben 

Trots van Canada, vijf motieven, nu met 63c 

Om niet met een tekort te 
komen, zijn de permanen
te zegels in boekjes van 
vorig jaar (dus nog met de 
P) herdrukt met het tarief 
63c. Voor enkele maanden. 
Het betreft de boekjes 
met tienmaal koningin 
Elizabeth en dat met tien 
maal de trots van Canada, 
de vlag (op een stoel, een 
hooiberg, een spinnaker, 
in een bloemenperk en op 
een ijsvishut). 

Jaar van het paard 
Het eind januari gestarte 
'Jaar van het Paard' kreeg 
op 13 januari in Canada 
twee postzegels: 
63 cent en €1.85. Beide 
met een afbeelding van 
een springend paard. De 
$ 1.85 is ook verkrijgbaar in 
boekjes van zes zegels. De 

een waarde van 63c, het 
binnenlandse brieftarief. 

Pioniers van de winter
sporten 
Drie voormalige kampi
oenen en recordbrekers 
staan afgebeeld op 
postzegels, die op 3 
februari uitkwamen. Elk 
van de vrouwen op de 
zegels heeft het aanzien 
van de betreffende sport 
in Canada veranderd en 
bij velen een onuitwisbare 
indruk achtergelaten. Sail
lant detail is ook dat ze alle 
drie in 2012 overleden. 
De dames in kwestie zijn 
Barbara Ann Scott (kunst
schaatsen, hoogtepunt 
1948), Sandra Schmirler 
(curling, 1998) en Sarah 
Burke (freestyleskiester, 
2011). 

Barbara Ann Scott 

China 
Jaar van het paard 
China kent twee soor
ten boekjes: landelijk 
verschijnende boekjes met 
nieuw verschenen zegels 
en gelegenheidsboekjes. 
Deze laatste zijn vaak maar 
plaatselijk of regionaal 
verkrijgbaar en bevatten 
meestal al eerder uitgeko
men zegels. 
Op 4 januari verscheen 
boekje nummer 50 uit 
de hoofdreeks: Jaar van 
het Paard. Het bevat tien 
zegels van 120 fen. 

Deze Chinese boekjes vermelden op 
de liaft ooii altijd het volgnummer 
(50) en het jaar van uitgifte (2014) 

Naar nu pas bleek kwamen 
er in 2013 diverse gele
genheidsboekjes uit. Met 
onderwerpen als het ma
ken van papier in vroeger 
tijden, schilderkunst op het 
platteland, de sprookjes
zanger LiuSanjie en het 
brokaatwerk van Yun Jin. 

Finland 
Oude Finse kastelen 
Van het persbericht dat ik 
afgelopen najaar van de 

Oude Finse kastelen 

Finse post ontving, klopt 
niet zo veel. Er werden 
nogal wat boekjes in ge
noemd, die bij nader inzie 
helemaal geen boekjes 
zijn. Het blijken een soort 
hangblokjestezijn. 
Wat wel echt is, is het op 
20 januari verschenen 
kastelenboekje. Het boek) 
bevat zes eersteklas zegel 
(€1.00) met afbeeldin
gen van de kastelen in 
Suomenlinna, Häme, 
Raseborg, Kastelholm, 
Savonlinna (Olavinlinna) 
en Turku. De geschiede
nis van elk kasteel wordt 
er ook in verhaald. In het 
Fins, Zweeds, Engels en 
Russisch. De door Ensched 
vervaardigde boekjes 
hebben een oplage van 
300.000 stuks. 

Griekenland 
Van fysieke naar digitale 
post 
De Griekse post ziet de 
realiteit onder ogen. Op 
2 december verscheen er 
een serie van vier postze
gels die illustreert hoe de 
ouderwetse fysieke post 
zich ontwikkelt naar een 
digitale. Van de vier post
zegels (€0.01, €0.10, 
€ 0.72 en € 2.62) is de 
€0.72 ook per tien in 
een boekje verkrijgbaar. 
Afgebeeld op de zegel is 
de QRcode, de vierkante 
code met blokjes, die snel 
toegang verschaft tot 
adequate informatie. 
De serie en ook het boekje 
waren wel een verrassing. 
Voor deze datum was 
eigenlijk een serie en een 
boekje met de natuurele
menten aarde, lucht, vuur 
en water aangekondigd. 

Naar digitale post 

Zangvogels 
Een serie van vijf postze
gels met zangvogels van 
het Griekse platteland 
verschijnt op 20 maart. 
Het lijkt erop dat er twee 
boekjes gaan verschijnen: 
één met normaal ge
gomde zegels en één met 
zelfklevende. Over inhoud 
en waarden is nog niets 
bekend gemaakt. 



rrder dit Jaar 
volgen er meer. Een 

oekje met Europazegels 
irieksemuziekinstru
enten)opi9mei,een 
!tsenboekje op 12 juni, 
m boekje ter gelegen
>id van EUROMED 2014 
nternationale Confe
;ntie over het culturele 
'fgoed van het EuroMe
iterrane gebied) op 9 juli, 
1 tenslotte een boekje 
r gelegenheid van de 
00e geboortedag van de 
hilder ElGreco(Dome

ikos Theotokopoulos) op 
) september. 

rootBrittannië 
ritse stoomtreinen 
p 20 februari gaf de post 
e laatste uitgifte met 
fbeeldingen van oude 
oomlocomotieven uit. 
m de gouden eeuw van 
e spoorwegen te vieren 
wam men al eerder met 
)comotieven van Enge
ind, Schotland en Noord
rland. Nu was Wales aan 
e beurt. 
e uitgifte gaat vergezeld 
an een prestigeboekje 
iet postzegels waarop de 
toom locomotieven van 

e vier de landen van het 
'erenigd Koninkrijk staan 
gebeeld. Dit boekje 

ostt 13.97 en bevat vijf 
elletjes: één met Machins 
n vier met een scala aan 
)comotieven. Het boekje 
evat verder in woord en 
eeld een schat aan infor
latie over de spoorwegen 
ide vier landen. 

eroemde voetballers II 
'orig jaar kwam de post 
met een prestigeboekje 

n een 6xist boekje met 
laatjes van legendarische 
ritse voetbalhelden. Op 
o februari volgde er weer 
o'n boekje: vier/Mac/j/n 
egels en twee voetballers, 
lie met eersteklas zegels. 

lohn Charles en Dave Mackay 

'uckingham Palace 
)p 14 april viert de Britse 
lOst het driehonderdjarig 
lestaan van Buckingham 
alace met nogal wat 
litgiften: vellen, een 6xist 
loekje, minivelletjes en 
en prestigeboekje. Het 
ijn allemaal eersteklasze
(els(=6op) met beelden 
an de buitenkant van 
et paleis door de eeuwen 
leen en van het interieur, 
let zogenoemde retail 
loekje past in de al lang 
Dpende serie van vier 
»tflc/i/nzegels en twee 

bijzondere. In Stanley Gib
bons is dat de PMserie. De 
inhoud van het prestige
boekje is nog niet bekend. 
Vermoedelijk worden 
het drie velletjes van vier 
zegels en één van zes/Mö
c/»'nzegels (tweemaal 10 
en t i .00, viermaal 2op). 
Dit laatste staat hieronder 
afgebeeld. 

Buckingham Palace, retail boekje 

Buckingham Palace, velletje uit 
het prestige hoekje 

Guatemala 
Maya Kalender 
Soms bereiken nieuwe 
uitgiften me zeer laat. Dat 
is ook nu het geval met een 
prestigeboekje uit Guate
mala. Het is ai verschenen 
op 17 december 2012! Maar 
het is nu pas dat het spo
radisch hier en daar wordt 
aangeboden. 
Het is wel een interessant 
boekje, dat gefixeerd is op 
21 december 2012. Want 
op die datum was de Maya 
kalender  om het zo maar 
te zeggen  uitgeteld. De 
Maya's rekenden de tijd 
in een stelsel van cycli. Op 
die 21ste waren er dertien 
perioden van 144.000 
dagen (b'aktun) verstre
ken. Sommigen geloofden 
in het einde van de wereld, 
anderen in een grote 
transformatie. Enfin, het is 
allemaal meegevallen. 
Het is pas het derde boekje 
van dit land. Twee eerdere 
verschenen in 1946. Het 
boekje bevat drie velletjes 
met in totaal negen zegels: 
1.2,3,4, 5(2x)enio(2x) 
quetzal. De afbeeldingen 
hebben hoofdzakelijk 
betrekking op archeologi
sche vondsten. 

OXUXIJ BAKTUN 

Het hoekje van Guatemala 

Ierland 
Wensen en feesten 
Gewoontegetrouw kwam 
de Ierse post vroeg in 
het jaar weer met twee 
boekjes: het ene verscheen 
op 30 januari en bevat 

Het wensenboekje van Ierland 

tien wenszegels. Twee 
verschillende gebaseerd 
op tekeningen van de il
lustrator Phil Elliott (aliens 
en robots). 
Het tweede, op 13 februari, 
nog voor Valentijnsdag, 
betreft een love and mar
riage boekje. Het beeld 
van de zegel is gevuld met 
één rode roos. 
Beide zegels bevatten tien 
zelfklevende zegels van 
60c. 

Eigentijdse kunst II 
Een tweede serie 'Eigen
tijds kunst' verschijnt op 
27 maart. De vier 60cent
zegels zijn uitsluitend in 
boekjes verkrijgbaar. Het 
zijn normaal gegomde 
zegels met afbeeldingen 
van gerenommeerde 
werken van Sean Scully, 
Diana Copperwhite, Ellis 
0'Connell en Alice Mäher. 

Israël 
Herdruk 
Het in 2008 voor het eerst 
verschenen boekje met 
permanente zegels voor 24
uurs post met afbeeldingen 
van 'medicinale planten' 
beleefde eind 2013 zijn 
vijfde herdruk. Op de ze
gelrand in het boekje staan 
vijf gestileerde menora's 
(zevenarmige kandelaar). 

Rusland 
Ontdekking van het 
Noordelijke Land 
In 1913 stuitten de Russen 
op een eilandengroep 

De drie zegelvelletjes uit het boekje 

TRADICE CESKÉ ZNAMKOVÉ TVORBY 

8 kusü a 13 Ke 

ladislav Jirka aan het werk 

ten noorden van Siberië. 
Daarmee was dit Noorde
lijke Land  officiële naam 
Severnaya Zemlya  het 
laatste groepje eilanden 
dat op deze aarde te 
ontdekken viel. Niet om 
op vakantie te gaan: de 
gemiddelde jaartempera
tuur bedraagt er 15° C. 
Met een postzegelboekje 
werd op 26 december, 
precies 100 jaar later, deze 
ontdekking herdacht. Het 
boekje bevat drie velletjes 
met elk één zegel van 15R. 

Sotsjl 
Ze zijn alweer voorbij, de 
Olympische Winterspe
len. De Russische post 
besteedde er postaal 
nogal wat aandacht aan. 
Onder meer met een op 24 
januari verschenen boekje. 
De inhoud ervan bestaat 
uit vijf velletjes met elk 
drie zegels van 25r. 

Q □ H H a »?S[!!"' 
OQBBE! 
EJQOBC 

-MmK'^.w< 
Voorzijde van het Russische 

Winterspelenboekje 

Artillerie 
Al sinds 2009 komt de post 
jaarlijks met een boekje 
waarin het materieel dat 
bijdroeg aan de over
winning van de Tweede 
Wereldoorlog in een presti
geboekje voor het voetlicht 
komt. Dit jaar is de artillerie 
aan de beurt. Het boekje 
verschijnt op 15 april. 

Singapore 
Varens 
Vier postzegels met 
twee soorten varens zijn 
uitgegeven op 26 februari. 
Eén van de zegels, de $ 1 
met een afbeelding van de 
Cibotium barometz, is ook 
per tien in een boekje ver
krijgbaar. De zegels in het 
boekje zijn zelfklevend. 

Tsjechië 
Graveur 
Tsjechië heeft de aardige 
gewoonte jaarlijks met een 
boekje te komen, waarin 
aandacht wordt besteed 

aan de traditie van Tsjechi
sche (TsjechoSlowaakse) 
postzegel. Het boekje van 
dit jaar verscheen op 20 
januari en bevat achtmaal 
de zegel van 13 kronen. 
Hierop staat de graveur 
Ladislav Jirka (19141986) 
afgebeeld met enkele van 
zijn producten. Zijn speci
aliteiten waren folklore en 
natuurwetenschappen. 

Zwitserland 
Fred i. Fun 
Sinds een jaar of drie tekent 
Beat Sigel hoe Fred de Dino
saurus kleurrijke avonturen 
beleeft in de wereld van 
de postzegels. Sigel was in 
2010 door de Zwitserse post 
gevraagd om voor diverse 
producten iets met dieren 
te tekenen. Omdat de post 
al iets had met de dino
familie was de keuze voor 
hem snel gemaakt. 
Hoog tijd dus om er ook 
postzegels aan te wijden. 
Dat gebeurt op 6 maart. Het 
gaat om twee zelfklevende 
zegels die uitsluitend in een 
boekje verkrijgbaar zijn. Al
lereerst acht maal dezelfde 
zegel van loor met Fred 
als een soort postzegelde
tective en daarnaast één 
ronde zegel met een wirwar 
van verhaaltjes. Ook deze 
heeft een waarde van loor. 
De prijs van het door joh. 
Enschedé vervaardigde 
boekje komt derhalve op 
9fr. 
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In deze rubriek worden 
zegels vermeld van landen 
die - voor zover dat valt na 
te gaan - zijn aangesloten bij 
de Wereldpostunie (UPU). In 
enkele gevallen worden ook 
niet-UPU-landen vermeld, 
bijvoorbeeld als hun uitgiften 
als normale emissies m 
de algemeen gebruikte 
postzcgelcatalogi (zoals Michel 
en Yvert) worden vermeld. 

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

EUROPA 

ALAND 
7-2-'i4. Theatervereniging 
Mariehamn 100 jaar. 
€1.50. Toneelspelers. 

7-2-'i4. Veerboten. 
Inrikes, Europa. Resp. m.s. 
'Birka Princess', m.s. 'Viking 
Grace'. 
i7"3" ' " i - Leven bij de zee, 
schepen. 
Blok € 3.-. Passagiers aan 
boord van schip, reddings
boot. 

ALBANIË 
30-io-'i3. Bloemen. 
20, 90,150 L. (samenhan
gend). Resp. Scilla albanica 
Turill, Gymnospermium ma-
loi,Tulipa albanica. 

Shqipëria 

6-ii-'i3.17e Middellandse 
Zeespelen in Mersin (Turkije). 
90,150, 200 L. Resp. 
zwemsporten, volleybal en 
gewichtheffen en wielren
nen, roeien. 

ANDORRA FRANS 
i i - i- ' i4. Legende van Kerk 
vanCanollch. 
€ 3.50. Jongen en paard met 
vogel. 

i5-2-'i4. Unesco'-scholen. 
€ 0.66. Kinderen op wereld
bol. 

ARMENIË 
27-ii-'i3. r3oe geboortedag 
Hakob Kojoian (1883-1959). 
240, 240 d. (ook samen
hangend). Portret schilder, 
schiFderij 'Armeense held'. 
29-ii-'i3. Nationale geldeen-
heid20 jaar. 
380 d. Symbool voor geld-
eenheid dram, beeldmerk. 

3801 

Ï O S Ü Ü S Q U A R M E N I A ; 

2-i2-'i3. Olympische Winter
spelen in Sotsji. 
Velletje met 350,1.100 d. 
Resp. langlaufen, skiën. 
io-i2-'i3.100 jaar telefoon. 
170 d. Telefoontoestellen. 
i6-i2-'i3.100 jaar burger
luchtvaart. 
Blok 500 d. Opstijgend vlieg
tuig, startbaan. 

:500'i 

i6-i2-'i3.125e geboortedag 
Vahran Papazian (1888-1968). 
230 d. Portret acteur. 
i6-i2-'i3. Schaken. 
100,120 d. Schaakstukken. 
i6-f2-'i3. Nieuwjaar. 
220 d. Kerstboom, kerk. 
28-i2-'i3. Armeens konink
rijk van Cilicia. 
120,240 d.(ook samenhan
gend). Resp. koning Leo II 
(1150-1219), koningin Keran. 
Munten op beide zegels. 
28-i2-'i3. Handwerk uit 
vierde eeuw v.Chr. 
160, 220 d. Resp. mat, leren 
schoen. 
28-i2-'i3. Wijnproductie. 
330 d. (met label). Druiven-
aanplant en druiventrossen. 
Op label historische wijnbe-
reiding (4e eeuw v.Chr.). 
28-12-13. Artsakh-beweging 
25 jaar. 
Blok 400 d. Gebalde vuist, 
betogers op plein. 

AZERBEIDZJAN 
i5-i-'i4. Olympische Winter
spelen in Sotsji. 
0.20,0.30,0.50,0.60 m. 
(samenhangend). Resp. 
skiën, ijshockey, schaatsen, 
kunstrijden. 

i6-i- ' i4. Azerbeidzjan, Euro
pees kampioen schaken 2013. 
Blok 1.- m. Twee paarden, 
vlag, landkaart. 

i6-i- ' i4. Chinees Nieuw
jaar**, jaar van het Paard. 
Velletje met viermaal 0.20 m. 
Hobbelpaarden. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Republ iek Srpska) 
i4-9-'i2. Rode Kruis, strijd 
tegen tuberculose. 
0.20 KM. Bloem. (Verplicht 
toeslagzegel 14-21 sept.). 
8-5-'i3. Rode Kruis 150 jaar. 
0.20 KM. Oprichter Henri Du-
nant (1828-1910). (Verplicht 
toeslagzegel 8-15- mei.). 

CYPRUS 
30-i-'i4. Olijven. 
€0.35, tweemaal €0.51 
(samenhangend, doorlopend 
beeld). Resp. olijfboom, 
olijven, olijven en flesjes 
olijfolie. 

CYPRUS TURKS 
6-i-'i4. 50 jaar Turkse post. 
0.50,0.60,1.-NTL. Brieven 
met resp. 10 m. Yvert 215 
(1963), 30 m. Yvert 218 (1963). 

ilf"^"l -
KUZEY KISRIS 
TURK CUMHURiYI 

DENEMARKEN 
2-i-'i4. Kinderfonds. 
9.-+1.- kr. Meisjeshoofd met 
harten teksten. 

i ^ 

9.00 ; 
• 1 uo ; 

Ti ; 
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! RED BARNET ! 
J DANMARK ~ J 

2-i-'i4. Scandinavische 
keuken. 
6.50,14.- kr. Resp. appelen 
en varken, gerecht asbleflaesk 
(varkensvlees met appelen). 

2- i - ' i4. Frankeerzegels, 
koningin Margarethe II. 
6.50, 9.-, 18.- kr. Portret met 
verschillende kleuren. 
2-<-'i4. Voorjaarsbloemen. 
9.-, 9.- kr. Muscari sp., Fritil-
lariameleagris. 

DUITSLAND 
6-2-'i4. Toeslagzegels ten 
bate van sociale voorziening
en, sprookjes van Grimm. 
€ 0.60*0.30, 0.90*0.40, 
1.45*0.55. Hans en Grietje 
met resp. huis, heks, gans en 
vlinder. 

6-2-'i4. Natuur in Duitsland. 
€ 0.60, 0.60. Uiterwaarden 
in Odertal, steenformatie 
'Duivelstafel' in Pfälzerwald. 

ESTLAND 
i6-i-'i4. Olympische Winter
spelen In Sotsji. 
€ 1.10. Kunstrijdster, skiërs. 

3i-i-'i4. Chinees Nieuwjaar, 
Jaar van het Paard. 
€ 1.10. Paard. 

FAERÖER 
26-2-'i4. Legende van 'Dame 
van Hüsavik . 
Velletje met driemaal 10.- kr. 
Dame met resp. hoorn en 
dieren, paard, op stoel met 
huizen. 
26-2-'i4. Kwallen. 
8.-, 15.50,18.50, 26.- kr. Resp. 
Aurelia aurita, Cyanea capil-
lata, Pelagia noctiluca, Beroe 
cucumis. 
26-2-'i4. Sepac*, bloemen. 
14.50 kr. Rosa mollis. 

FRANKRIJK 
6-ii-'i3. Frankeerzegels, 
Marianne. 
Twaalfmaal €0.63 (In 
boekje). Verschillende 
afbeeldingen van Marianne 
In zwart. 

i7-2-'i4. Julius Caesar (100-
44 v.Chr.). 
€ 1.65. Borstbeeld Romeinse 
dictator. 

FRANCÏ 1,65€ 

? BUSTE DE CÉSAR 

24-2-'t4. Regionale koeien. 
Zestienmaal Lettre Verte 
2og (in boekje). La Bretonne 
pie noir, l'Armoricaine, la 
Saosnoise, laNantaise, la 
Béarnaise, la Bordelaise, la 
MaraTchine, la Marakhine, 
la Mirandaise, la Villard de 
Lans, la Casta, la Ferrandaisf 

GIBRALTAR 
30-i-'i4. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van het Paard. 
50 p., t l . - (samenhangend). 
Paarden. 

GRIEKENLAND. 
2-i2-'i3. Van traditionele 
naar digitale post. 
€ 0.01,0.10, 0.72,2.62. resp. 
aansluitkabels en brieven
bus, vingerafdruk en usb-
stick met snoer, QR-code, 
sleutel en envelop. 
i4-i-'i4. Griekenland EU-
voorzitter. 
€0.03,0.72,2.-, 2.15. Resp. 
moderne compositie, hout
snede van Mary Schina 'Ode 
aan de Egeïsche Zee', beeld
merk Grieks voorzitterschap 
fragment van fresco in 
Iklaina met boot en roeiers. 
Ook velletje met € 0.03 en 
€ 2.15 en velletje met € 0.72 
en €2.-. 

GROENLAND 
20-i-'i4. Sepac*, bloemen. 
13.- kr. Rhodiola rosea. 



>i'i4 Groenlandse liedjes 
beeld. 

, 12. kr. Resp. 'Ammas
ilik'met meeren huizen, 
ianaatsoq' met huizen en 

aterstroom. 
) i  ' i4. Europa, muziekin
rumenten. 
50,13. kr. Resp. trommel, 
ooi en harmonica. 

KALMLLIT NLINAAT 
CRONl AND 
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si'i4. Hulpfonds voor 
akiozen. 

■1. kr. Portret dakloze. 
oi ' i4. Leven bij de zee, 
hepen. 

)., it.50 kr. Resp. aankomst 
»n resp. vrachtschip, pas
igiersschip. 
oi'r4. Mijnbouwhistorie, V. 

56. kr. Resp. zink en 
lodmijn bij Mestervigmet 
einwagons, zink, ijzer, 
)od en zilvermijn Maar
lorilikbij Qaasuitsupmet 
abel baan. 

KALAALLIT NUNAAT 

ROOTBRITTANNIE 
oi'i4. Locomotieven, III 
Wales). 
elletjemetist, 78, 88p, 
1.38. Resp. LMS No. 7720, 
unslet No. 589 Blanche, 
/&LLR No. 822 The East, BT 
600 No. 5652. 

UERNSEY 
i'i4. Chinees Nieuwjaar**, 
iar van het Paard. 
0,53,55,63,71,79 p
'erschillende paarden. Ook 
elletje met de zegels. 
22'i4. Bedreigde dier
oorten. 
lok 43.. Sumatraanse 
rangoetan (Pongo abelii). 

ERLAND 
3i'i4. Oprichting vrijwil
gersleger 100 jaar geleden. 
: 0.60. Kapitein jack White 
n vrijwilligers met geweren. 

30i' i4. Groetzegels. 
€ 0.60, 0.60. Robot en bui
tenaards wezen, robots. 

i32'i4. Trouwzegel. 
€0.60. Roos. 
202'i4. St. Patrick's Day. 
€ 0.90. Glasinloodraam 
met St. Patrick. 

203'i4. 50e sterfdag Bren
dan Behan (19231964). 
€ 0.60. Portret schrijver. 
273'i4. Hedendaagse 
kunst. 
Viermaal € 0.60. 'Patterned 
behaviour' van Diana Cop
perfield, 'Maesta' van Sean 
Scully, 'Light receiver' van 
Ellis 0'Connell, 'Chaplet' van 
Alice Maher. 

r&REeo^ 

JERSEY 
7i'i3. Landgoedhuizen. 
45, 55, 60, 68, 80,88 p. 
Trinity, Longueville, Rosel, St. 
John's, St. Guen's, Millbrook. 

V ■ « ■ « ■ ■ • ■ • ■ • * « ■ v ^ w w ^ n ^ ^ w v 

JERSEY 
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KOSOVO 
269'i3.8oe geboortedag 
Adem Kastrati (1933). 
€ 0.70,1., 2. (samenhang
end). Schilderijen resp. 
'Bergdorp', 'Kopdruklcen met 
schaap'. Vergadering'. 
28io't3. Universiteit Hasan 
Prishtina. 
€1.  . Gebouw. 

LETLAND 
2i'i4. Frankeerzegels, 
bloemen. 
€ 0.03,0.47, 0.57, 0.78, 0.85. 
Resp. narcissen, krokussen, 
viooltjes, korenbloemen, 
papavers. Ook velletje met 
dezegels. 
6i'i4. Imants Ziedonis 
(19332013). 
€0.50. Dichter. 

ffmmmi 

La tv ij a 

i6i'i4. Riga en Umeä, 
Culturele Hoofdsteden van 
Europa 2014. 
€ 0.50,0.78. Resp. Kunst
museum (Umeä), Nationale 
Bibliotheek (Riga). 

LIECHTENSTEIN 
io3'i4. Europa, muziekin
strumenten. 
1.40 F. Trommel. 

io3'i4.175e geboortedag 
josef Gabriel Rneinberger 
(18391901). 
1.40 F. Portret componist en 
pedagoog. 
10314. Bruggen, II. 
0.85,1., 1.40,1.90 F. Resp. 
tweemaal voetgangers en 
fietsbrug in BuchsSchaan 
met fietsers, tweemaal brug 
bij BendernHaag. 

io3'i3. Driedelig altaar
stuk. 
Velletje met 1., 2., 6. F. 
Resp. St. Christoffel met kind 
lezus, St. Sebastiaan, Anna 
en Maria met kind Jezus. 

LITOUWEN 
4i'i4.300e geboortedag 
Kristijonas Donelaitis (1714

1780). 
1.55 Lt. Portret predikant en 
dichter, inktpot met schrijf
veer en tekst 

i8i ' i4. Olympische Winter
spelen m Sotsji. 
2.15,2.90 Lt. Resp. bobslee, 
ijshockey. 

MACEDONIË 
i99'i3. Opstand van Ohrid
Debar 100 jaar geleden. 
60. den. Beeld van opstan
delinge. 
209'i3. Europees kam
pioenschap basketbal in 
Slovenië. 
90. den. (rond zegel). Speler 
bij basket. 

5io' i3. Diplomatieke 
betrekkingen met Volksrepu
bliek China 20 jaar. 
100. den. Beelden van St. 
Cyrillusen Confucius. 
28i2'i3. Groenten. 
8., 10. den. Resp. tomaat, 
aubergine. 

MALTA 
3i'i4. Parels van Malta, 
fonteinen. 
€ 0.42, 59,1.25. Fonteinen in 
resp. Floriana, Attard, Ker. 

28i'i4. Hallen van de hos
pitaalridders. Gezamenlijke 
uitgifte met Israël. 
€ 0.51. Voormalig Sacra
ziekenhuis in Valetta, Hal van 
de Ridders in Acre. Vlaggen 
op beide zegels. 

MAN 
7i'i4. Winterflora. 
Velletje met viermaal 
75 p.(doorlopend beeld). 
Kerstroos, dennenappels, 
rozenbottels, hulstbessen. 
7i'i4. Kunst op Man. 
lOM.IOM, EU (Europa), UK, 
UK, RoW, RoW, RoW. Resp. 
Virtuele kunst met schilder, 
drama met toneelspelers en 
maskers, muziek met violist, 
ambachtelijk handwerk met 
breipennen en wol, literatuur 
met vrouw en boeken, film 
met man en camera, dans 
met danspaar, ontwerpen 
met kunstenaar en lampen. 

MONACO 
52'i4. Tennistoernooi Rolex 
Masters. 
€ 1.10. Centre court met t r i 
bunes, zicht op Monaco. 

202'i4. Internationale 
hondententoonstelling. 
€ 0.87. Bulterriër. 
202'i4. Internationaal 
concours bloemschikken. 
€ 2.10. Bloemstuk in catego
rie 'Dans'. 

NOORWEGEN 
2i'i4. Fauna. 
'9, 35 kr. Resp. Cervus 
elaphus, Melesmeles. 
2i'i4.150 jaar Noorse 
zeemanskerken. 
15. kr. Wafel in hartvorm. 

SJ0IVIANNSKIRKEN 
150 A R 

72'i4. Olympische Winter
spelen in Sotsji. 
Viermaal A Innland. Noorse 
skiërs: Marit Bjorgen, Tora 
Berger, Petter Northug, Aksel 
LundSvindal. 

OEKRAÏNE 
24i'i4. Valentijn. 
2. Hr. Schilderij 'Boeketje 
madeliefjes' van Andrey Guk 
(1962). 

3ii'i4. 80e geboortedag 
Leonid Kravchuk. 
2. Hr. Portret oudpresident. 
3ii'i4. Nationaal biatlon
team. 
3.30 Hr. Damesteam. 

(O: 
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OOSTENRIIK 
22i'i4. Oostenrijk nieuw 
getekend. 
€ 0.62. Kleurplaat ter eigen 
invulling. Mogelijkheden 
voor het maken van: milieu 
met groen blad, liefde met 
rood hart, vrede met blauwe 
vingers en vredesteken, 
gelijkheid van mannen en 
vrouwen met violet gelijk
heidsteken (=), onderlinge 
uitwisseling met twee gele 
pijlen. 

22i'i4. Serie 'Auto's'. 
€ 1.70. Austro Daimler ADR 
22/70. 
3ii'i4. Serie 'Motoren'. 
€1.45. KTM Pony II. 

72'i4. Tv en filmprijs 
'Kurier Romy' 25 jaar. 
€ 1.45. Beeldje van actrice 
Romy Schneider, beeldmerk 
7214. Bloem 
€ 0.62. Hondstandlelie (Ery
thronium denscanis). 

1 ÖSTERREICH 62 ! 

1 
\ ^ 

Pl 
î l 

ROEMENIE 
i5i'i4. Nationale Cultuur 
Dag. 
Blok 9.10 L. Portret dichter 
Mihai Eminescu (18501889). 

15 ianiurie  Zhia Culturii Nationale 

lanuuy ■ NaUimal Ci4tun Dar 

23i'i4. Serie 'Roemeense 
steden', Arad. 
2., 2.10,3.60,14.50 L. Resp. 
gemeentehuis, oude ortho
doxe kathedraal, evange
lischlutherse kerk, theater 
loan Slavici. 

29) ' i4. Woestijnbloemen. 
1., 1.40,8.10,14.50 L. Resp. 
Echinocereus triglochidia
tus, Baileyamultiradiata, 
Solanum elaeagnifolium. 
Hibiscus denudatus. 
32'i4. Uitbreiding territori
ale wateren in Zwarte Zee vijf 
jaar geleden. 
Blok 9.10 L. Landkaart. 

« « t M MMny l̂ wfiM 

SERVIË 
i49'i3. Week van de Soli
dariteit. 
10. Ndin. Rood kruis en 
ingestort gebouw. (Verplicht 
toeslagzegel 1421 sept.). 
i3ii'i3. 200e geboor
tedag Petar II Petrovic 
Njegos(l8l3l85l). 
46., Ndin. Portret prins
bisschop van Montenegro. 
20ii'i3. Wetenschap, 
jubilea van onderwijsinstel
lingen. 
Viermaal 22. Ndin. Scholen 
in Mitrovaca (175 jaar), 
Pancevo (150 jaar), Prije
poljska (100 jaar), Novi Pazar 
(100 jaar). Lesmateriaal op 
alle zegels. 
25ii'i3.125e geboorte
dag Koning Alexander I 
Karadordevic (18881934). 
50. Ndin. Portret koning van 
Joegoslavië. 
28ii'i3. Kragujevacfabriek. 
22. Ndin. Fabriek en antiek 
kanon. 

[ I60rojWHacflOCHHMiMKparyjcM'iKe<tia6piiKe j 

m 
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2i2'i3. Tapijten. Gezamen
lijke uitgifte met Algerije. 
Velletje met tweemaal 46.
Ndin. Tapijten uit Servië, 
Algerije. 
6i2'i3. 900e geboortedag 
Stefan Nemanja (11131199). 
22. Ndin. Leider van Groot
Servië. 

SLOVENIË 
7io'i3. Week van de Brand
beveiliging. 
€ 0.15. Brandbestrijding. 
(Verplicht toeslagzegel 712 
Okt.). 

3ii'i4.100e geboortedag 
Rado Simoniti (19141981). 
€ 1.33. Portret componist en 
dirigent. 
3ii'i4. Klederdracht. 
€ 0.29. Vrouw en man uit 
Primorska. 

3ii'i4.. Olympische Winter
spelen in Sotsji. 
€0.64,0.97. Resp. skiën, 
ijshockey. 
3ii'i4. Chinees Nieuw
jaar" , Jaar van het Paard. 
€ 0.92. Paard. 
3ii'i4. Groetzegel. 
€ 0.33. (hartvorm). Trouw
ring met twee handen en een 
hart met kroon. 

3ii'i4. Troonsbestijging 
Ernst I van Oostenrijk 600 
jaar geleden. 
Blok €1.25. Hertog Ernst 
tijdens plechtigheid. 

SLOWAKIJE 
i5i'i4. Olympische Winter
spelen in Sotsji. 
€ 0.90,0.90, Skiërs, schut
ters tijdens biathlon. 

"SLÖVÈNSKO 
Q90€ l 

SPANJE 
23i'i4. Burgos, Spaanse 
gastronomische hoofdstad. 
€ 0.54. Lepel met lekkernijen. 

TSJECHIË 
20i'i4. Frankeerzegel. 
A (met label). Hond met 
klaverblad. 

20i'i4. Ladislav jirka (1914
1986). 
13. Kc. Portret graveur, pad
destoelen, Mariabeeld. 

CESKÄ i«^ 1̂ ^ 
REPUBLIKA . ü f ^ v S l . 

52 ' i4 . Olympische Winter

spelen in Sotsji. 
13., 25.Kc. Resp. s ledge

hockey voor gehand icap ten , 
skiën. 

I ZIMNi PARALYMPIÄDA V SOdI 2014 

TURKIJE 
2i2'r3. Betrekkingen 
met Palestijnse Autoriteit. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Palestijnse Autoriteit. 
1.10, 2.20 NTL. Resp. Sultan 
Ahmetmoskee (Istanboel), 
AlAqsamoskee (Jeruzalem). 
i9i2'i3.100e geboortedag 
Yajar Dogu (19131961). 
0.50 NTL. Olympisch kampi
oen worstelen. 

6i'i4. 50 jaar Turkse post 
in Cyprus. 
1.10 NTL. Landkaart, vlag. 

T U R K I Y E C U M H U R I Y . g 

i6 i  ' i4.Al tay Sport Club 
100 jaar. 
1.10,1.10, 2.20, 2.20 NTL. 
Resp. voetballer, zwemmers, 
handballer, basketballer. 

WITRUSLAND 
2i'i4. Postcrossing. 
N. Tekst en kaarten. 

4i'i4. Wandkleden. 
A. M. Resp. boom, paarden 
en vlaggen. 
7r'i4. Iconen. 
Velletje met driemaal P. 
Drieluik met verschillende 
iconen. 

62'i4.100e geboortedag 
Arkadi Kuleshov (19141978) 
A. Portret dichter. 
72'i4. Olympische Winter 
spelen in Sotsji. 
Blok 20.000 r. Olympische 
vlam. 
82'i4. Wereldkampioen
schap ijshockey 2014 in 
WitRusland. 
M. Speler, beeldmerk. 

IJSLAND 
i6i')4. Scheepvaartmaat
schappij Eimskip 100 jaar. 
50g Evrópa (175 kr.). Docu
ment. 

i6i'i4. Nationaal Statistiet 
Bureau 100 jaar. 
50g Innanlands (120 kr.). 
Verschillende grafieken, 
landkaart. 
i6r'r4. Toerisme, III. 
50g Evrópu, 50g Utan Evróp 
(230 kr.). Resp. Sjalfberg
rots, Kviargletsjer. 
i6i'i4. Beschermde vogel, 
zeearend. 
B5og Innanlands (103 kr.). 
Haliaeetusalbicilla. 

fSLAND 

;B50g 
n i A ?01A 
100 ira Mftun 
haf am« rins 
Matideelus 
dlbidlla 

ZWITSERLAND 
63'i4. Freds Fun. 
100 c, 100 c. (rond zegel). 
Animatiefiguur Fred de 
Dinosaurus als detective me' 
loep en zegels, verschillende 
vakantieactiviteiten op het 
strand. 

63'i4. Veldpost 125 jaar. 
100 c. Envelop met hart en 
stempel. 
63'i4. Vliegtuigen. 
100,140 c. Resp. F/A18 
Hornet. F5 Tiger. 
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■3'i4100 jaar nationale 
irken. 
■iemaal 100 c. (samenhan
•nd en doorlopend beeld), 
irgen met bomen en boom
ronk, bergen en roofvogel, 
;rgen en bomen. 
■3'i4. Internationaal )aar 
m Kristallografie, kristallen, 
i, 100 c. Resp. epidoot, 
nethist. 

3'i4. Diplomatieke be
ekkingen met lapan. 
)0,190 c. Resp. berg Fuji en 
ïrsenbloesem, bergweide 
iet bloemen. 
3'i4. Frankeerzegels, pad

estoelen. 
5,20, 50 c. Resp. Can

larelluscibarius, Lacta
us lignyotus, Hydnellum 
ïeruleum, Strobilomyces 
robilaceus. 

lUITEN EUROPA 

LGERIIE 
4i2'i3. Viskwekerij. 

20.Dh. Resp. drijvende 
iskwekerij, graskarper 
'lenopharyngodon idella). 

ii2'f3. Energiebedrijf 
onatrach 50 jaar. 
;. Dh. Windmolens, olie
loorinstallatie, pompinstal
itie, helikopter, beeldmerk, 
lok velletje met zegel. 

.NTIGUA EN BARBUDA 
8io'i3. Internationale 
lostzegeltentoonstelling in 
angkok, mythische figuren, 
'elletje met driemaal $ 3.75; 
lok $9.. Resp. Rakshasa, 
idra, Vayu; Garuda. 

28io't3. Geboorte Britse 
koninklijke prins. 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
blok $9.. Verschillende 
afbeeldingen van hertog en 
hertogin van Cambridge en 
prins George. 
28io'i3. Internationale Ver
zamelaarsbeurs in Beijing. 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
twee blokken elk $4.75. 
Resp. rotssculpturen in Dazu, 
Terracottaleger in Xi'an, 
Zevenbogenbrug in Beijing; 
Verboden Stad in Beijing; 
Potalapaleisin Lhasa. 
28io'i3. Historische hon
denfoto's. 
Vellet)e met viermaal $ 3.25; 
blok $ 9.. Resp. chow chow, 
lapanse chin, poedel, Franse 
bulldog; King Charlesspaniel. 

ARGENTINIË 
2013. Landschappen. 
$ 3.50,30.. Resp. Cancha de 
Bochas (San )uan), Cerro de 
sietecolores(Ju|uy). 
23ii'i3. Herstel soeverei
niteit. 
Velletje met viermaal $ 5., 
10. (rond zegel). Resp. land
kaart en staatswapen, eerste 
president )osé Francisco de 
San Martin (17781850) met 
politicus Manuel Belgrano 
(17701821), president Juan 
Domingo Perón (18951974) 
en Evita Perón (19191952) met 
microfoon, president Nestor 
Kirchner (19502010) en men
sen met vlaggen, brievenbus 
en postbode met vlag. 
30ii'i3. Volkslied. 
$ 4.. Hart met bloemen en 
tekst. 

28i2'i3. Bijzondere sporten. 
Viermaal $2.«2.. Bran
dingsurfen, skateboarden, 
mountainbiken, skiën. 
22i'i4. Frankeerzegels. 
$0.25,0.50,1., 2., 5., 10., 
30., 40., 50.. Resp. nati
onale identiteit: IDkaarten, 
huwelijksgelijkheid: harten en 
man vrouw symbolen, voet
bal voor iedereen: bal, herstel 
nationale ondernemingen: 
vliegtuig en brievenbus 
met olieboortoren, weten
schap: laboratoriumflesjes 
en formules, krediet voor 
gezinshuisvesting: handen 
met gezin en dak, herroeping 
wetgeving misdaden tegen 
menselijkheid: omgekeerde 
pasfoto, openbare verkie
zingen: stembussen, digitale 
televisie: tvtocstel. 

ARUBA 
i7i'i4. Salvador Dali (1904
1989). 
Zesmaal 258 c. (samenhan
gend). Schilderijen: 'St. 
Jacob van Compostella', 
'Surrealistische bloemen', De 
hallucinogene toreador', 'De 
volharding der herinnering', 
'Straat van de zwaluw', 'De 
olifanten'. 

AUSTRALIË 
7i'i4. Doop Britse prins 
George. 
60 c , $ 2.60. Resp. hertog 
en hertogin van CambridTge 
met prins. 
i4i'i4. Inlandse orchi
deeën. 
Viermaal 60 c. (samenhan
gend). Dockrillia striolata 
ssp. Chrysantha, Caladenia 
discoidea, Sarcochilus falca
tus, Thelymitra campanulata. 

i7i'i4. Australische kook
legendes. 
Vijfmaal 60 c. Margaret Ful
ton, Maggie Beer, Stephanie 
Alexander, Neil Perry, Kylie 
Kwong. 
20114. Overwinning 
Australië in Commonwealth 
Bank Ashescricketserie. 
60 c., $2.60. Resp. beker, 
team. 

42'i4. Romantiek. 
Tweemaal 60 c. (samenhan
gend). Harten, roos. 

BELIZE 
9io'i3. Orde van Zusters 
Pallottijnen 100 jaar in Belize. 
25, 60 c., $10.. Resp. 
aankomst in kano's, kerk, 
beeldmerk. 

BERMUDA 
2iii'i3. Rozen. 
35.70,85 c. $ 1.10. Variëteiten 
resp. Pacific, Mailand White, 
Soncy, Spice. 

BOTSWANA 
2012. Mythes en legendes. 
3.20, 4., 4.10, 4.90,5.50, 
6.60 P. Resp. Matsieng met 
reus. Alle sterren in de hemel 
met vrouw en karbou
wen, Tumtumbolosa met 
vrouwengezicht en dieren, 
Kgwanyape met slang, Non
yane met boom en maan en 
sterren, Hoe doden naar de 
wereld kwamen met haas en 
schildpad. 

BRAZILIË 
30i'i4. Wereldkampi
oenschap voetbal 2014, 
speelsteden. 
Twaalfmaal RS$ 1.20 (samen
hangend). Belo Horizonte: 
kerk van St. Franciscus van 
Assisi en vogels, Brasilia: 
voetballer met bal, Cuiabé: 
benen en bal, Curibita: gesti
leerde araucaria boom met 
ballen, Fortaleza: symboli
sche voorstelling van cultuur 
en schoonheid, Manaus: 
papegaai op doel. Natal: 
juichende speler en deel van 
nationale vlag. Porto Allegre: 
voet met bal, Recife: speler 
met bal, Rio de Janeiro: spe
ler met bal in nek, Salvador: 
bal in doelnet, Sao Paulo: bal. 

BRUNEI 
9io'i3. Conferentie Zuid
oostAziatische landen in 
Bruneï. Aanvulling melding 
januari. 
Blok S 23.. Gebouwen. 

BURKINA FASO 
204'i2.20 jaar Parlement. 
200,690 F. Beeldmerk op 
verschillende achtergrond
kleuren. 

CAMBODJA 
i77'i3. Khmercultuur. 
1.500, 2.500,2.800,3.000 R. 
Verschillende tempels in 
Banteau. Ook velletjes met 
zowel getande als ongetande 
zegels. 

i99'i3. Rijstteelt. 
1.800,2.200, 3.000, 3.500 
R.; blok 6.000 R. Resp. oogst 
van zaailingen, rijst planten, 
ploegen met ossen, egalise
ren; oogst. Ook velletjes met 
zowel getande als ongetande 
zegels. 

CANADA 
i3i'i4. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van het Paard. 
63 c. $ 1.85; blok met twee
maal $ 1.85. Paarden. 
30i'i4. Historie van Afri
j<aanse bevolkingsgroep. 
63, 63 c. Meisjes in Africville 
(Halifax), man en vrouw in 
Hogan's Alley (Vancouver). 

32'i4. Pioniers van de 
wintersport. 
Driemaal 63 c. Kunstrijd
ster Barbara Ann Scott 
(19282012), curler Sandra 
Schmirler (19632000), vrije 
stijl skister Sara Burke (1982
2012). 

■r%€ 
CHINA VOLKSREPUBLIEK 
ii'i4. China's eerste maan
landing. 
1.20,1.50 y. (samenhangend). 
Resp. maanlander Chang'e3, 
maanwagen Yutu. 

.Si 
5i'i4. Chinees Nieuwjaar", a f i ^ ' 
Jaar van het Paard. C O * 
1.20y. Paard. *\f t 
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CHRISTMASEILAND 
7i'i4. Chinees Nieuwjaar**, 
laar van het Paard. 
60 c , $ 1.80. Resp. paard, 
Chinees karakter voor paard. 
Ook velletje met de zegels. 

7i'i4. Chinese dierenriem. 
Viermaal 15, viermaal 20, 
viermaal 25 c. (samenhan
gend). Resp. os, draak, rat, 
slang, tijger, haas, paard, 
varken, geit, aap, haan, 
hond. 

COLOMBIA 
6i2'i3. Werelderfgoed, kof
fielandschap. 
$ 2.000. Vrachtwagen, huis, 
beeldmerk, koffieplantages. 

ERITREA 
275''3 Diplomatieke 
betrekkingen met Volksrepu
bliek China 20 jaar. 
Velletje met 1., 1., 1.50,1.50, 
7., 7., 10., 10. n. Resp. Re
volutiestandbeeld in Nakfa, 
Revolutiestandbeeld in 
Yan'an, haven van Massaua, 
haven van Tsingtau, kerk en 
moskee in Asmara, tempels in 
Datong, dromedaris (Came
lus dromedarius), Tibe
taanse antilope (Pantholops 
hodgsonii). 

GHANA 
i4i9'ii. Wereldkampioen
schap voetbal in ZuidAfrika. 
t.Gnc. Ghanees team. 
282'i2. Frankeerzegel. 
0.27 Ghc. Sinaasappelen. 

GRENADA 
ii'i3. Elvis Presley (1935
1977). 
Blok$25.(gouddruk). 
Amerikaanse zanger en 
filmacteur met gitaar. 
279'i3. Geboorte Britse 
koninklijke prins. 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
blok $9.Verschillende 
afbeeldingen van hertog en 
hertogin van Cambridge met 
prins George. 
ioio'i3.50e sterfdag )ohn 
F. Kennedy (19171963). 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
velletje met tweemaal $ 4.75. 
Kennedy resp. op univer
siteit, in militaire dienst, 
huwelijk met Jacqueline Bou
vier, tijdens bal; Kennedy, 
echtgenote Jacqueline. 

1010'13. Margaret Thatcher 
(19252013). 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
blok 5 9.. Verschillende 
afbeeldingen van Britse oud
premier. 
ioio'i3. Sterrenbeelden 
van de dierenriem. 
Velletje met driemaal $ 3.75; 
blok $ 9.. Resp. Waterman, 
Vissen, Steenbok; Slangen
drager. 

CONSTELLATIONS 
OF THE ZODIAC 

Or'HlUCHlJS ► THE 13'"ZODIAC 

Grenada $ 9 

ioio'i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 60 jaar 
geleden. 
Twee velletjes met elk vier
maal $ 3.50; twee blokken elk 
$ 9.. Verschillende afbeel
dingen van Britse vorstin. 
ioio'i3. Wereld Radio Dag. 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
blok 9.. Resp. radiopioniers 
en vlaggen van hun landen: 
Heinrich Hertz (Duitsland), 
Jagadish Chandra Bose 
(India), Alexander Popov 
(Rusland), Reginald Fes
senden (Canada); Gugliemo 
Marconi (Italië). 
i6io'i3. Mineralen. 
Velletje met zesmaal $ 2.50; 
twee velletje met elk twee
maal $ 4.50. Resp. bariet, 
robijn, chalcedoon, sodaliet; 
jade, jaspis; turqueniet, 
noornblende. 
i6io'i3. Katachtigen en 
katten. 
Twee velletje met elk vier
maal $ 3.25; twee blokken elk 
$ 9.. Resp. Puma concolor, 
Panthera uncia, Panthera 
onca, Prionailurusviver
rinus; Bengaal, Maine Coon, 
Russische blauwe, Egyptische 
mau; Panthera leo; Persianer. 

i6io'i3. Mao Zedong (1893
1976). 
Driemaal 55 c. (samen
hangend); velletje met 
zesmaal 55 c. Resp. driemaal 
verschillende afbeeldingen 
van Chinese oudpartijleider; 
schilderij, driemaal afbeel
ding van mensen, klaslokaal, 
Chinese Muur. 

2iio'i3. Frankeerzegels, 
papegaaien. 
25. 35. 40,75 c., $1., 1.25, 
1.50,2., 4., 5., 10., 50.. 
Resp. Ara ararauna, Amazona 
dufresniana. Ara macao, 
Amazona aestiva, Primo
lius maracana, Amazona 
festiva, Aratmga auricapillus, 
Anodorhynchus hyacinthi
nus. Ara militaris, Pyrrhura 
leucotis, Amazona oratrix, 
Aratinga chloroptera. 

GRANADA /CARRIACOU 
EN PETITE MARTINIQUE 
279'i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
blok $9.. Verschillende 
afbeeldingen van hertog en 
hertogin van Cambridge met 
prins George. 
ioio'i3. Wereld Milieu Dag. 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
blok $ 9.. Resp. rotsland
schap, groen landschap, 
plant, uitgedroogde aarde; 
groenten en fruit. 
ioio'i3. Schepen. 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
blok $ 9.. Resp. Amerikaans 
slagschip USS 'Arizona', 
Japans slagschip 'Yamato', 
Amerikaans vliegdekschip 
USS 'Enterprise', Duits 
slagschip Bismarck'; Brits 
oorlogsschip HMS 'Victory'. 
i6io'i3. Zeeleven. 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
blok 9.. Resp. zwartpunthaai 
(Carcharhinus limbatus), 
vliegende vis (Cypsilurus 
lineatus), gevlekte adelaars
rog (Aetobatus narinari), 
gladde hamerhaai (Sphyrna 
zygaena), bultrugwalvis (Me
gaptera novaeangliae). 
i6io'i3. Vogels in de 
Cariben. 
Twee velletje met elk 
driemaal $ 3.75; tweemaal 
blok elk $ 9.. Resp. Phaeton 
aethereus, Eudocimus 
ruber, Calidris himantopus; 
Eudocimus albus; Elanoides 
forficatus, Porzana Carolina; 
Porphyrie martinica; Tachy
cmetabicolor. 

i6io'i3. Vleermuizen. 
Velletje met viermaal $ 3.50; 
blok $ 9.. Resp. Chilonycteris 
gymnonotus, Vespertilio ma
rinus, Rhinolophus clivosus, 
Vespertilio sinensis; Lepto
nycteris yerbabuenae. 

GUATEMALA 
279'i3.100e geboortedag 
Rodolfo Galeotti Torres (1912
1988). 
50. Q. Portret beeldhouwer 
en beeldhouwwerk. 

iiio'i3. Upaep*, legende en 
mythes. 
1., 5., 8., 10. Q. Resp. man 
met sombrero en gitaar uit 
'El Sombreron', vrouw met 
mantel uit 'LaTatuana', 
vrouwelijk spook in dorp uit 
'La Llorona', Incafiguur uit 
Xocomil. 

GUYANA 
i5'i3. Natuurpark Jigong 
(China). 
Blok $ 1.000. Kraanvogel, 
bergen, gebouwen. 
30'7"''3 Sterrenbeelden. 
Twee velletje met elk vier
maal $ 250; twee blokken elk 
$ 700. Resp. Ram, Tweeling
en, Leeuw, Schorpioen; 
Kreeft, Stier, Steenbok, 
Vissen; Orion; Pegasus. 
268'i3. Grotten in Thailand. 
Velletje met driemaal $ 275. 
Koninklijk paleis en Phraya 
Nakhongrot, grot bij Phang 
Ngabaai en boot, lichtstraal 
in grot. 
io9'i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
Velletje met viermaal $ 225; 
blok $ 700. Verschillende 
afbeeldingen van hertog en 
hertogin van Cambridge met 
prins George. 
6io'i3. Evangelisch Luther
se Kerk in Guyana 275 jaar. 
$ 20, 80. Beeldmerk met 
kruis, bijbel en vogel. 
9io'i3. Vrouwelijke piloten. 
$20, 20, 80. Resp. Cheryl 
Moore Beverly Drake, Moore 
en Drake. 
iiii'i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Brasiliana20i3. 
Velletje met zesmaal $ 200; 
blok $ 710. Carnavalsmasker, 
koloniale voorgevel, Ipane
mastrand, kleurrijke woon
wijk, betegelde trappen in 
Lapa, toekan: Christusbeeld 
RIO de Janeiro. 

HONGKONG 
i i i ' i4. Chinees Nieuwjaar**, 
laar van het Paard. 
$ 1.70, 2.90, 3.70, 5.; blok 
$ 10.; blok $ 50. (zijdedruk). 
Paarden. 

iii'i4. Chinees Nieuwjaar. 
Velletje met tweemaal $ 50.
(zilver en gouddruk). Slang, 
paard. 

iii'i4. Wenszegels. 
Zesmaal Local Mail. Handen 
met bloem, champagnegia 
zen, taart, gezin met ballon 
nen, mensen met glazen en 
vuurwerk, pakje en taart m« 
vlaggenlijn. 

INDIA 
27i2'i3. Eklavya. 
5.R. Figuur uit Hindoe
heldendicht. 
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3ii2'i3. Babu Banarsi Das 
(19121985)
5.R. Portret politicus. 
i4i'i4. Voedselorganisatie 
50 jaar. 
5. R. Graansilo's, boer met 
zak graan, vrouw, tractor. 

INDISCH OCEAANGEBIED 
BRITS 
2i2'i3. Kroning koningin 
Elizabeth II (1926) 60 jaar 
geleden. 
34,54, 90 p., 11.10. Verschil 
lende afbeeldingen van 
Britse vorstin. 

ISRAËL 
28i'i4. Hallen van de hos
pitaalridders. Gezamenlijke 
uitgifte met Malta. 
NIS 3.90. Voormalig Sacra
ziekenhuis in Valetta, Hal vat 
de Ridders in Acre. Vlaggen 
op beide zegels. 
NIS 3.90. Trappenhuis en 
hal met vlaggen. Landkaart 
op tab. 

ii2'i4. Radioverzet (1939
1948). 
NIS 9.60. Omroeper, tekst. 



^'^c^. Erosiekraters, 
lemaal NIS 3.10. Ramon 
Mitzpe met bergbeklim

2r, Gadol bij Yerucham met 
to's, Katan bij Dimona met 
tsers. 

2'i4. Nationaal erfgoed, 
üienswaardigheden. 
jfmaai NIS 2.. Stad van 
ivid met archeologische 
een. Ein Keshatotmet 
laren, synagoge in Peki'in 
et kandelaar op steen, de
ntiekamp in Atiit met schip, 
lafhankelijkheidshal in Tel 
nv met document. 
•2'i4. Frankeerzegel, 
oem. 
S10.. Gerbera. 

ISRAEL OfiljI 
?10! 

.MAICA 
■i2'i3. Kerst, bloemen. 
20, 60,120,160. Kerstklok
>n met resp. cactusbloem, 
)|fiebloemen en bessen, 
älmbloesem, cactusbloem. 

iPAN 
)r2'i3. Kastelen, I. 
ijfmaal 80 yen. Wakamatsu, 
dawara, Hikone, Nijo, 
kayama. 

80 N ippoN e « B a 

)i 'i4. Voorjaarsgroeten, 
ijfmaal 80 yen, vijfmaal 
o yen. Resp. beertjes, 
leisje, kind met bezem en 
Timer, konijn en katten, 
)zen, kersenbloesem, 
erg Fuji, bloemen, meisje, 
eertjes. 

)RDANIË 
l9'i3. Schaken. 
3., 40., 50.Pt. Resp. 
reemaal schaakstukken, 
haakbord met schaakstuk

i89' i3. Citrusfruit. 
10., 20., 30., 40., 50. Pt. 
Resp. kumquats, mandarij
nen, citroenen, sinaasappe
len, grapefruits. 
i8 io ' i3 . Prehistorische 
dieren. 
Twee velletjes met elk vier
maal 20 Pt. Resp. Brachiosau
rus met Pteranodon longi
ceps en Tyrannosaurus rex, 
Brachiosaurus, Deinonychus 
antirrhopus met Troodon 
formosus en Coelurus 
fragilis met Compsognathus, 
Triceratops en Deinonychus 
antirrhopus; Pteranodon 
longiceps en Brontosau
rus, Taroosaurus bataar en 
Meganeura, Triceratops 
en Stegosaurus ungulatus, 
Arsinoitherium zitteli. 

2iio' i3. Bibliotheek en In
formatie Vereniging 50 jaar. 
40. , 50. Pt. Resp. wereld
kaart en boek, beeldmerk 
met wereldkaart en boek. 

KAAPVERDIË 
2013. Internationale postze
geltentoonstelling Brasiliana 
2013. 
60. e. Zegelopzegel 
Brazilië 30, 6 0 , 9 0 r. Yvert 
1,2,3 (1843) en landkaart. Ook 
velletje met zegel. 

9io' i3. Eerbetoon aan 
Custódio Ferreira 'Padre' 
Campos. 
60.e. Portret geestelijke, 
kerkinCidade Velha. 

KAZACHSTAN 
25i2'i3. Steppevogels. 
Velletje met zesmaaTiso t. 
Vanellus gregarius, Tetrax 
tetrax, Aquila nipalensis, 
Numenius arquata, Oxyura 
leucocephala, Melanoco
ryphayeltoniensis. 
271213. Eerste vrouwe
lijke ruimtevaarder 50 jaar 
geleden. 
51. Valentina Tereshkova 
(i937)

27i2'i3. M. Tulebayev (1913
1960). 
11. Portret componist, kla
viertoetsen. 
27i2'i3. A. Kashaubayev 
(18881938) 
3.1. Portret dichter. 
27i2'i3. Fauna, 
l o t . Saiga tatarica. 

KIRGIZIË 
i6i i ' i3. Stichting Groot 
Kaganat 1170 jaar geleden. 
20., 23., 30. s. (samenhan
gend, ook ongetand). Resp. 
landkaart, strijders te paard, 
rotstekening van ridder op 
paard. 

i4i2'i3. Medicinale planten. 
20., 30., 35., 52.s. (ook 
ongetand). Resp. Cap
paris spinosa, Aconitum 
leucostomum, Hippophae 
rhamnoides, Glycyrrhiza 
glabra. 

uos 
37'i3. Frankeerzegels. 
50.000,1000.000, 200.000 
k. (ongetand). Boeddhisti
sche stoepa Pha That Luang 
in Vientiane. 

57'i3. Internationale post
zegeltentoonstelling Rossica 
in Moskou. 
Velletje met 6 .000 ,7 .000 , 
8 . 0 0 0 , 9 . 0 0 0 k. (ook on
getand). Resp. triomfboog 
Patuxay (Vientiane), tri
omfboog (Moskou), pagode 
(Vientiane), toren (Moskou). 
io7'i3. Opening Russisch 
Cultuur en Wetenschaps
centrum in Vientiane. 
Velletje met 6 .000 ,7 .000 , 
8 . 0 0 0 , 9 . 0 0 0 k. (ook onge
tand). Verschillende tempels 
en Vientiane en Moskou. Vel
letje uitgegeven in dec. 2011. 
Nu met opdruk in Laotiaans 
en Engels. 

MAAGDENEILANDEN 
30i ' i4 . WWF*, kolibries. 
35, 40,75 c , $ 1.50 (samen
hangend); blok $ 5.. Ver
schillende afbeeldingen van 
Orthorhyncus cristatus. Ook 
velletje met de zegels. Alle 
zegels met pandabeeldmerk. 

MACAU 
3  i  ' n . Chinees Nieuwjaar**, 
jaar van het Paard. 
2., 2., 2., 2., 5. ptcs.; blok 
12. ptcs. Paarden. 

6i' i4. Hospitaal Conde de 
Sao Januario 140 jaar. 
2., 2.50,3.50, 4. ptcs.; blok 
12. ptcs. Resp. Ouae zieken
huis, nieuwe accommodatie, 
beeldmerk met operatieka
mer, artsen bij bed met jubi
leumbeeldmerk; gebouwen 
met jubileumbeeldmerk. 

MALDIVEN 
259'i3. Zeesterren. 
Velletje met viermaal 20. Rf.; 
blok 60. Rf. Resp. Fromia 
indica en Pentaceraster 
cumingi, Astropecten aranci
acus en Asterias rubens, Pro
toreaster linckii en Choriaster 
granulatus, Protoreaster 
nodosus. Iconaster longima
nusen Fromia monulis. 
259'i3. Indische zeekoe. 
Velletje met viermaal 20. Rf.; 
blok 60. Rf. Verschillende 
afbeeldingen van (Dugong 
dugong). 
259'i3. WWF*, witborstwa
terhoen. 
Viermaal 22. Rf. (samen
hangend); blok 70. Rf. 
Verschillende afbeeldingen 
van Amaurornis phoenicurus. 
Ook velletje met de zegels. 

^^>^kiimm 

259'i3. Robben. 
Velletje met viermaal 20. Rf.; 
blok 60. Rf. Resp. Arctocep
halus pusillus, Arctocephalus 
fosteri, Neophoca cinerea, 
Arctocephalus tropicalis; 
Neophoca cinerea. 
259'i3. Walvissen. 
Velletje met viermaal 20. Rf.; 
blok 60.  Rf. Resp. Caperea 
marginata, Indopacetus 
pacificus, Balaenoptera 
eden, Balaenoptera physalus; 
Balaenoptera musculus. 
259'i3. Dolfijnen. 
Velletje met viermaal 22. Rf.; 
blok 70. Rf. Verschillende 
afbeeldingen van dolfijnen. 

DOLPHINS,,«., INDIAN OCEAN 
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259'i3. Zeeslakken. 
Velletje met viermaal 22. Rf.; 
blok 70. Rf. Resp. Phalium 
areola, Cypraea cribraria, 
Conus vexillum, Strombus 
sinuatus; Melo aethiopicus. 
259'i3. Koraalvissen. 
Velletje met viermaal 22. Rf.; 
blok 70. Rf. Resp. Nema
teleotris decora, Forcipiger 
flavissimus, Odonusniger, 
Oxycirrhites typus; Chaeto
don auriga. 
259'i3. Zeeschildpadden. 
Velletje met viermaal 
22.Rf.; blok 70.Rf. Resp. 
Caretta caretta, Dermocne
lys coriacea, Eretmochelys 
imbricata, Chelonia mydas; 
Dermochelys coriacea. 

259'i3. Zeevogels. 
Velletje met viermaal 22.
Rf.; blok 70.Rf. Resp. Sula 
leucogaster, Fregata Ariel, 
Sula sula, Puffinus carneipes; 
Pelecanus onocrotalus. 

MALEISIË 
27i'i4. Paarden. 
50, 5 0 , 8 0 , 80 sen (per waar
de samenhangend); blok 
RM 3.; blok RM 5.. Paarden 
met resp. polospeler, 
politieagente, politieagent, 
legerofficier; springruiter; 
springruiter. 

MAROKKO 
i8i2'i3. Havens. Gezamen
lijke uitgifte met Oekraïne. 
3.50,8.40 Dh. (samenhang
end). Resp. Odessa met 
cruiseschip, TangerMed met 
kraaninstallaties. 
25i2'i3. VNKinderrechten
verdrag 20 jaar. 
3.50, 8.40 Dh. (samenhang
end). Kindertekeningen met 
jongen en meisje met zon. 

27i2'i3. Parlement 50 jaar. 
3.50 Dh. Gebouw en verga
derzaal, beeldmerk. 

MAURITIUS 
305'i3. Bekende personen. 
9., 26. Rs. Resp. schilder 
en journalist Hervé Massen 
(19191990), advocaat en 
auteur Alexander de Smith 
(19221974). 

MONTSERRAT 
2i9'i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
Velletje met viermaal $ 2.75; 
blok $7.. Verschillende 
afbeeldingen van hertog en 
hertogin van Cambridge met 
prins George. 

O) 
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7ii'i3. Katten. 
Velletje met viermaal $ 3; 
blok $ 7.. Resp. tweekleu
rig gestreepte kat, oranje 
gestreepte cyperse kat, drie
kleurige kat, grijs gestreepte 

erse kat; bruin crestreept 
l<leurige kat, grijs gestreept! 
cyperse kat; bruin gestreept( 
cyperse kat. 

22i i  ' i3 .50e sterfdag )ohn f. 
Kennedy (19171963). 
Velletje met viermaal $ 2.25; 
blok $ 7.. Verschillende af
beeldingen van Amerikaanse 
oudpresident. 
i2i2'i3. Bloeiende planten. 
Velletje met $ 2.75, 2.75, 3., 
3.; blok $ 7.. Resp. Paeonia 
lutea var. Nymphaea capen
sis, Brugmansia arborea, 
Strongylodon macrobotrys; 
Ipomoeaalba. 

NEVIS 
36'i3. Paus franciscus 
(1936). 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
blok $9. . Verschillende 
afbeeldingen van paus. 
36'i3. Schildpadden. 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
blok $9. . Resp. Gophe
rus agassizii, Pelomedusa 
subrafa, Pseudemys nelsonii, 
Trachemys scripta elegans; 
Terrapene Carolina major. 
36'i3. Fruit. 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
blok $ 9.. Resp. limoen, kaki, 
gele pruim, sinaasappel; 
perzik. 

■ pcatfih 

36'i3. Elvis Presley (1936). 
Blok $ 20. (gouddruk). Ame
rikaanse zanger en filmster. 
io9 ' i3 . Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
velletie met tweemaal $ 4.50. 
Verschillende afbeeldingen 
van hertog en hertogin van 
Cambridge met prins George. 

NICARAGUA 
98'ii . MiddenAmerikaans 
Parlement 20 jaar. 
16. Cd. Jubileumbeeldmerk 
met vlaggen. 

69'13. Mexicaanse revolu
tie 100 jaar geleden. 
Blok 10. Cd. Portretten van 
politici Venustiano Car
ranza (18591920), Francisco 
Madero (18731913), Maria del 
Carmen Sérdan (18751948), 
Emiliano Zapata (18791919), 
Älvaro Obregón (18801928), 
Pancho Villa (18781923) met 
revolutiemonument. 

NIEUWZEELAND 
52'i4. Zeewier. 
70 c , $ 1.40,1.90, 2.40,2.90. 
Landkaart met resp. Hormo
sira banksii, Landsburgia 
quercifolia, Caulerpa brow
nii, Marginariella boryana, 
Pterocladia lucida. 

PAKISTAN 
28i2'i3. Perveen Sha

kir(i952i994). 
10. R. Portret dichteres. 
28i2'i3. Bijbelvereniging 
150 jaar. 
8.R. Bijbels, beeldmerk. 

PALESTIJNSE AUTOTITEIT. 
i7'i3. Dag van de Politie. 
100,200 , 250 f.; blok 
500 f. Resp. verkeersagent, 
agenten tijdens olijvenpluk, 
agenten bewerken grond; 
agent helpt oude vrouw. 

<37''3 100e geboortedag 
Abdel Rahim Mahmoud 
(19131948). 
8 0 , 2 0 0 , 500 f.; blok 1.800 f. 
Portret dichter. 
29ii'i3. Staat Palestina 1 jaar. 
Velletje met vijfmaal 200 f.; 
blok 1.000 f. Resp. volksdan
sers, volkslied, olijfboom, 
hoofdstad Jeruzalem, vogel 
en anemonen; president 
Mahmoud Abbas (1935). 
9i2'i3. Internationale Anti 
Corruptie Dag. 
200 ,360 , 420,720 f.; blok 
1.000 f. Resp. Verkeersbord 
met tekst, weegschaap en 
houten hamer, afwerende 
handen en papiergeld, hand; 
handen en muntgeld met 
verbodsbord. 

PARAGUAY 
248'i3. Rubio Nu Soccer Club. 
1.400,1.400 Gs. (samen
hangend), 6 0 0 0 Gs. Resp. 
tweemaal spelmoment, team. 
i79'i3. Bloemen. 
Zesmaal 6.000 Gs. (samen
hangend); twee blok
ken elk 10.000 Gs. Resp. 
citrusbloem, waterhyacint, 
kruiskruid, flamboyant, 
dagbloem, koraalboom; 
zijdeboom; passiebloem. 

i4io'i3. Onafhankelijkheids
verklaring 200 jaar geleden. 
1.000, 8.000 Gs. Resp. 
landkaart, eerste staatshoofd 
Fulgencio Yegros (17801821) 
en politicus José Gaspar 
Rodriguez de Francia y Velasc 
(17661840). 
2013. Eerst tram 100 jaar 
geleden. 
Tweemaal 2.000 Gs. (samen
hangend met tussenveld); 
blok 7.000 Gs. Verschillende 
trams. 
2013. Vogels. 
Tienmaar2.ooo Gs. (samen
hangend). Amazona aestiva, 
Chlorostilbon aureoventris, 
Jabiru mycteria, Zenaida 
auriculata, Speotyto cuni
cularia, Aramides ypecaha, 
Dendrocygna autumnalis, 
Polyborus plancus, Vanellus 
chilensis. 
2013. JapansParaguayaans 
Centrum 25 jaar. 
1.400,11.000 Gs. (samen
hangend met label). Resp. 
gebouw, bloemen. 
2013. Dieren. 
Vijfmaal 3.000 Gs. (samen
hangend); blok 6.000 Gs. 
Resp. vos, reuzenmiereneter, 
aap, zwijn, aardvark; jaguar. 

2013. Padvinders. 
3.000, 8.000 Gs. (samen
hangend met label). Ver
schillende padvinders. 
2013. Upaep*, strijd tegen 
discriminatie. 
5.000 Gs.; blok 10.000 Gs. 
Resp. man met hoed; portret 
van man. 
2013.100e geboor tedag 
Augustin Barboza (19131998). 
1.400, 4 .000 Gs. (samenhan
gend). Verschillende portret
ten van zanger en componist 
met gitaar. 
2013. Nationaal Pantheon 
van de Helden 150 jaar. 
11.000 Gs.; blok 6 .000 Gs. 
Resp. vlaggen; pantheon. 

SINGAPORE 
3i ' i4. Chinees Nieuwjaar**, 
jaar van het Paard. 
ist Local, 65 c, $ 1.10; velletje 
met $5., 10.. Paarden. 

SOLOAAONEILANDEN 
io9'i3. Frankeerzegels, 
vissen. 
$0.05,0 .10, 0.20, 0.25, 
0.30, 0.40, 0.50, 0.60 ,0 .70 , 
0.80,1.  , 2., 2.50, 3., 4., 
4.50, 5, 5.50, 6., 7., 8., 
10., 15., 20., 50.. Resp. 
Amanses scopas, Nemate
leotris helfrichi, Chaetodon 
lunulatus, Scarus psittacus, 
Sebastapistes strongia, Loti
lia graciliosa, Pseudocheili
nus hexataenia, Abudefduf 
vaigiensis, Naso unicornis, 
Centropyge loricula, Amp
hiprion percula, Paracanthu
rus hepatus, Thunnus obesus, 
Istiophorus platypterus, 
Tetrapturus albidus, Makaira 
nigricans, Sarda sp., Thunnus 
albacores, Etelis coruscans, 
Etelis carbunculus, Bolbome
topon muricatum, Sphyraena 
barracuda, Caranx ignobilis, 
Thunnus orientalis, Scombe
romorus commerson. 

ST. HELENA 
6ri'i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
25, 4 0 , 6 0 p., 11.. Verschil
lende afbeeldingen van 
hertog en hertogin van Cam
bridge met prins George. 

ST. KITTS 
78'i3. Paus Franciscus 
(1936). 
Velletje met viermaal $ 3.15; 
blok $9. . Verschillende 
afbeeldingen van paus. 

i28'i3. Motten en vlinder; 
Velletje met tienmaal $ t.60 
velletje met viermaal $ 3.. 
Resp. Nessaeabatesii, 
Pheobis philea, Chloreupty
chia arnaca. Panacea prola, 
Nymphalidae sp., Hypoleria 
ocalea, Isamia carpenteri, 
Morphamenelaus, Parides 
erithalion, Heliconius aoed« 
Athis clitarcha, Oryba kader 
Copaxa denda, Citheronia 
azteca. 

i28'i3. Klassieke hits van 
Elvis Presley (19351977). 
Vijf blokken elk $9.. 'My 
Baby left me', 'Are you 
lonesome tonight', 'Return 
to sender', 'Please don't 
stop loving me'. Wild in the 
country'. 
268'i3. Orchideeën. 
Velletje met vijfmaal $ 2.75; 
blok $ 9.. Resp. Betilla stri
ata, Phaius hybride, Cymbi
dium 'Showgirl', Dendrobiu 
nobile; Cuitlauzinapendula 

io9'i3. Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
blok $9.. Verschillende 
afbeeldingen van hertog en 
hertogin van Cambridge me 
prins George. 

ST. MAARTEN 
6ii'i3. Schaken. 
Vel met 11,22, 33, 44,60,70, 
80, 90,125,150,175, 200, 21! 
225,300,350,350 c. Stellinc 
uit partij SpasskyFischer in' 
Reykjavik (1972). 

ST. MAARTEN 

ST. VINCENT 
ii'i3. Elvis Presley (1935

1977)
Blok $25.(gouddruk). 
Amerikaanse zanger en 
filmacteur met gitaar. 
44'r3. Zeeschelpen. 
Velletje met vijfmaal $ 2.75. 
Charonia tritonis, Terebra 
taurina, Cymatium femorale 
Cmctura lilium, Nodipecten 
nodosus. 
36'i3. Overlijden Margare 
Thatcher (19252013). 
Velletje met viermaal $ 3.15; 
blok $9. . Verschillende 
afbeeldingen van Britse oud 
premier. 



-6-'i3. Klassieke hits van 
'is Presley (1935-1977). 
ƒ blokken elk $9.-. 'That's 
meone you never forget', 
ir the heart', 'Blue river', 'I 
IS the one', 'Seperate ways'. 
7-'i3. Boek'Trots en 
oroordeel' van lane Austen 
775-1817) 200 jaar geleden 
publiceerd. 
Iletje met viermaal $ 3.25; 
ok $9.50. Illustratiesresp. 
ano met Elizabeth Bennet 
mr. Darcy met kolonel Fitz-
lliam, buigende Mr. Collins, 
dy Catherine en Elizabeth 
8t paraplu, Elizabeth ziet 
neen Charles Bingley; 
zabeth en Mr. Darcy. 

ifl.'flsaa -«»I 

8-'i3. Zoogdieren. 
HIetje met viermaal $ 3.25; 
ok $ 9.-. Resp. Choloepus 
dactylus, Dasypus novem-
nctus, Phyllostomidae, Ela
na carolinensis; Trichechus 
anatus. 
>-8-'i3. Concorde. 
;lletje met viermaal $ 3.25; 
ok $ 9.-. Resp. tweemaal 
ndingin Seattle, piloot 
ike Bannister (1949), be-
anning; landing in Seattle 
et vlaggen van Verenigde 
aten en Groot-Brittannië. 
)-9-'i3. Schaken. 
;lletjemet negenmaal 
2.75; blok $9.-. Resp. 
ïrschillende schaakstukken; 
>rste wereldkampioen Wil-
;lm Steinitz (1836-1900). 
■io'i3. Geboorte Britse 
jninklijkebaby. 
slletje met viermaal $ 3.50; 
ok $9.. Verschillende 
beeldingen van hertog en 
srtogin van Cambridge met 
rins George. 
io'i3. Diamanten jubileum 
)ningin Elizabeth II (1926). 
slletje met viermaal $ 3.25; 
lok $9. Koningin resp, als 
eisje, met prins Philip, op 
oon, in uniform; met piano. 
ii'i3. Internationale 

ostzegeltentoonstelling 
•asiliana, kolibries, 
alletje met viermaal $ 3.25. 
orisugamellivora, Lampor
sviolicauda, Campylopterus 
Dscurus, Thalurania furcata. 

JRINAME 
;i'i4. Paddestoelen. 
«$2.50,3.50,5.50,7.50, 
50,11.50 (samenhangend), 
»sp. Amanita pantherina, 
/stoderma granulosum, 
ictarius quietus, Stropharia 
ornemannii, Russula foe
ins, Tricholomopsis rutilans. 

S U R I N A M E 

MAILAND 
14. Chinees Nieuwjaar", 

larvan het Paard. 
B.; velletje met zesmaal 
B. Resp. paard; os, tijger, 

aas, draak, slang\f, paard. 

ii'i4. Universiteit van 
Chiang Mai 50 jaar. 
3. B. Gebouw, beeldmerk 
met olifant. 
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iii'i4. Nationale Kinder
dag. 
Vijfmaal 3. B. Kinderen. 
i5i'i4. Thamassat univer
siteit Bojaar. 
3. B. Gebouw. 
24i'i4. Lachende Boeddha. 
5. B. Zittende Boeddha. 
25i'i4. Universiteit van 
Khon Kaen 50 jaar. 
3. B. Gebouw, beeldmerk. 

TURKMENISTAN 
io4'i3. Valkerij. 
Velletje met driemaal T. 
Tweemaal apporteerhond, 
valk. 
io4'i3. Hond. 
Velletje met zesmaal A. 
Verschillende afbeeldingen 
van Midden Aziatische her
dershond. 

fo4'i3. Werelderfgoed in 
Turkmenistan. 
Velletje met achtmaal M; vel
letje met zesmaal M; velletje 
met achtmaal M. Resp. Sultan 
Sandcharmuseum, grote 
KyzKala, kleine KyzKala, 
tweemaal verschillende af
beelding van grote KyzKala, 
vazen, Buzhana, Aschab
mausoleum; viermaal 
verschillende afbeelding van 
TuraBeqChanummausole
um, NadschmadDinKubra
mausoleum, QutlughTimur
minaret; 
TuraBegChanummauso
leum, toren van karavansa
rai, mausoleum van All 
ArRamitaninyn, ruïne van 
Mamun llminaret, mauso
leum van llArslan, Sultan 
Alimausoleum, Ibn Hajybyn, 
Dajmetjit. 

VANUATU 
iii2'i3. Onderwater post
kantoor 10 jaar. 
Blok 350 vt. Vissen en loket 
met beambte. 

VERENIGDE STATEN 
i5i'i4. Chinees Nieuw
jaar**, )aar van het Paard. 
Forever. Chinese drums met 
bloemen. 
2ii'i4. Liefde. 
Forever. Hart 
27i'i4. Varens. 
Vijfmaal 49 c. Dryopteris 
erythrosora, Dryopteris 
goldiana, Athyrium niponi
cum, Cyrtomium fortunei, 
Polystichum setiferum. 
28i'i4. Volkslied'Met 
sterren bezaaide banier' 200 
jaar. 
Forever. Vlag en vuurwerk. 

ZUIDPOOLGEBIED 
AUSTRALISCH 
i82 ' i4. Australasian 
Antarctic Expedition 100 jaar 
geleden, IV. 
Driemaal 60 c. (samenhan
gend en doorlopend beeld), 
tweemaal $ 1.20 (samenhan
gend en doorlopend beeld). 
Resp. wetenschappelijk onder
zoek met net, bemanning aan 
boord van schip 'Aurora' tij
dens thuisreis, expeditieleider 
Douglas Mawson (18821958) 
met Handtekening, Mawson op 
motorboot en pinguïn. Frank 
Hurley met filmcamera. 

3i  i  ' i4 . Shirley Chrisholm 
(19242005). 
Forever. Portret politicus en 
schrijfster. 
72'(4. Frankeerzegel. 
34 c. Kolibri. 
io2'i4. Frankeerzegel, 
vlinder. 
70 c. Speyeriacybele. 

i22'i4. Frankeerzegel. 
21 c. Portret oudpresident 
Abraham Lincoln (18091865). 
i42'i4. Winterbloemen. 
Viermaal Forever. Amaryllis, 
cyclaam, narcis, cactus
bloem. 

WALLIS EN FUTUNA 
202'i3. Fauna. 
55 F. Vleermuizen aan 
boomtak. 

ZUIPOOLGEBIED BRITS 
27ii'i3. Transarctische 
Zuidpoolexpeditie 100 jaar 
geleden. 
Velletje met zesmaal 75 p. 
Expeditieleider Ernest 
Shackleton (18741922) met 
echtgenote, bemannings
leden schip 'Endurance , 
scheepscommandant Lt. A.E. 
Mackintosh (18971916) en 
poolonderzoeker Frank Wild 
(18731933), vertrek uit Mill
wall Docks, Shackleton aan 
boord schip, 'Endurance'. 
27ii'i3. Pinguïns. 
40, 40,50,50,75,75 p., 11.20, 
1.20 (per waarde samen
hangend). Resp. tweemaal 
Pygoscelis papua, tweemaal 
Pygoscelis adeliae, tweemaal 
Pygoscelis antarctica, twee
maal Aptenodytes forsteri. 

27ii ' i3. Onderzoekstation 
HalleyVI. 
75. 85,95 p., 11.20. Verschil
lende afbeeldingen van 
station. 
27ii'i3. Voormalig onder
zoekstation Bransfield House. 
65,75,85 p., 11.20. Verschil
lende afbeeldingen van 
station, nu museum. 
27ii'i3. Eerste postzegels 
50 jaar geleden. 
1,2,5,10,30, 40,50,65,75, 
85,95p.,£i.,i.20,2.,3.50, 
5.. Zegelopzegel 1963 Yvert 
1 t/mi5(i963)en Yvert 20 
(1969). Resp. 'fi d. schip 'Kista
Dan', 1 d. skiërs trekken zeilski, 
iVz d. sneeuwtractor, 2 d. ski
ers, , 2'/z d. vliegtuig Havilland 
DHC2 Beaver, 3 d. bevoor
radingsschip RRS 'lohn Biscoe 
II', 4 cT. tentenkamp, 6 d. HMS 
'Protector', 9 d. hondenslee, 
1/ vliegtuig Havilland DHC3 
Otter, 2/ huskyhonden, 2/6 
helikopter Westland Whirl
wind, 5/ sneeuwvoertuig 
Snowcat, 10/ onderzoeks
vaartuig RRS Shackleton, {1.
landkaart, 11. ijsbreker HMS 
'Endurance'. 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
2i'i4. Fluorine. 
€ 0.37,0.63 (samenhan
gend). Resp. bewerkt, ruw. 
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2i ' i4. Louis lacquinot 
(18971993). 
€ 0.66. Portret politicus, 
pinguïns. 
2114. Bertrand Imbert 
(19241022). 
€ 0.66. Portret poolreizi
ger met pijp, wereldbol, 
pinguïns 
2114. Schip. 
€1.55. 'LeMalin'. 
2i'i4. Stenen op eiland 
Amsterdam. 
€ 1.55. Steenhoop, steen met 
petroglief (rotstekening). 

2i'i4. Illustraties van 
bioloog Buffon (17071788), 
vogels. 
€0.66,0.66,1.05,1.55. 
Daption capense, Fulmarus 
glacialoides, Aptenodytes 
patagonicus, Diomedea 
exulans. 
2i'i4. Weekdieren. 
Velletje met vijfmaal € 0.63. 
Verschillende schelpdieren. 
2i'i4. Weerstation van 
Tromelin in 1954. 
€ 1.55. Weerstation met vlag. 
21'l4. Vis. 
€ 2.40. Lepidonotothen 
mizops. 

M 
4 LtvKlonototlHf,mlDM 2 , ^ 0 € 
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2i'i4. 'De Witte Toren' op 
eiland Crozet. 
€ 2. Lavaformatie. 
2i'i4. Bren Carrier. 
€ 2. Rupsvoertuig op 
Kerguelen. 

Afkort ingen* 
Caricom Caribbean Commu

nity and Common 
Market 

Sepac Small European 
Postal Administrati
ons Cooperation 

Upaep Union Postal de las 
Americas yEspanay 
Portugal 

WWF World Wildlife Fund 

" Chinees Nieuwjaar, jaar 
van het Paard 3ii'i4 t/m 
i82'i5. 
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THEMATISCH 
Samenstelling' 
Jeffrey Groeneveld, Purmerend. 
Reacties en tips 
jeffreygroeneveld@hetnet nl 

DICHTERS VAN DE GROTE OORLOG 

Het is dit jaar precies 
honderd jaar geleden dat 
de Eerste Wereldoorlog, 
of de Grote Oorlog, zoals 
die in veel landen wordt 
genoemd, uitbrak. Met 
veel stuurmanskunst en 
geluk wist Nederland 
buiten deze oorlog te 
blijven, maar vlak over de 
grens woedde de oorlog in 
alle hevigheid. Wie in de 
provincie NoordBrabant 
woonde kon het aanhou
dende kanongebulder 
zonder veel moeite horen. 
Een groot deel van een 
hele generatie jonge man
nen verloor het leven en zij 
die de oorlog overleefden, 
zouden voor het leven 
getekend zijn, was het niet 
fysiek dan wel psychisch. 
Volgende maand zal 
Filatelie geheel in het 

teken staan van de Eerste 
Wereldoorlog, deze maand 
besteed ik in deze rubriek 
aandacht aan een aantal 
Engelstalige dichters die 
als tijdgenoten de oorlog 
in hun poëzie behandel
den. 

Oudere generatie 
Tegenwoordig wordt 
de oorlogspoëzie van 
de Eerste Wereldoorlog 
onmiddellijk geassocieerd 
met dichters die zelf in 
de loopgraven had
den gevochten. Jonge 
mannen, die hun plicht 
deden voor koning en 
vaderland. Aan het begin 
van de oorlog waren het 
echter de mannen van een 
eerdere generatie die hun 
zielenroerselen aan het 
papier toevertrouwden. 

In de eerste maand na het 
uitbreken van de oorlog 
op 4 augustus 1914 vond 
op het Britse Departement 
van Informatie een bij
eenkomst plaats waaraan 
gerenommeerde dichters 
als Rudyard Kipling (1), 
Thomas Hardy (z) en G.S. 
Chesterton (3) deelnamen. 
Zij kregen het verzoek 
om te schrijven over de 
'juistheid van de Britse 
zaak en principes met 
betrekking tot de oorlog'. 
Hardy liet er geen gras 
over groeien en schreef 
'Men who march away', 
waarin hij de vraag stelt 
wat mannen die naar het 
front gaan geloof en moed 
geeft. Hij beantwoordt de 
vraag onder andere met 
een simpele vaststelling 
dat de overwinning voor 
degenen is die het bij het 
rechte eind hebben en 
het lijdt geen twijfel dat 
hij vond dat Engeland in 
de oorlog tegen Duits
land aan de goede kant 
stond. Er is later wel kritiek 
geleverd op de oude gene

ratie dichters die geen oog 
gehad zouden hebben 
voor de verschrikkingen 
van de oorlog en het leed 
dat de soldaten werd 
aangedaan. Daarmee 
wordt hun geen recht 
gedaan. Kipling verloor in 
de oorlog zijn zoon, iets 
wat een enorme impact op 
hem heeft gehad, en zowel 
hij als Chesterton lieten in 
hun latere werk zien dat zij 
wel degelijk realiseerden 
welke tol de oorlog eiste. 
Na de dood van zijn zoon 
schreef Kipling in een 
gedicht: 'If any question 
why we died/ Tell them, 
because our fathers lied! 
Waarmee hij verwees naar 
de 'leugen' van de vaders 
die in 1914 vertelden dat 
Engeland klaar was voor 
een oorlog, maar dat in 
werkelijkheid niet was, 
met alle gevolgen van 
dien. Hardy had eerder 
al over de desastreuze 
gevolgen van de oorlog 
geschreven m zijn gedicht 
'The Dynasts'. 

Ode 
Een van de bekendste 
gedichten uit de Eerste 
Wereldoorlog werd al in 
september 1914 geschre
ven door Laurence Binyor 
(4). Het is een ode aan de 
gesneuvelden, 'For the 
Fallen' (5). Binyon schree 
dit gedicht naar aanlei
ding van de vele soldater 
die waren omgekomen 
bij de Slag om Mons op 2; 
augustus 1914. Het vierde 
couplet komt men vaak 
tegen op gedenktekens 
voorgevallenen uit de 
Grote Oorlog en het word 
vaak voorgedragen bij 
oorlogsherdenkingen in 
de Angelsaksische wereld 
(610): 
"They shall not grow ola 
as we that are left grow 
old: 
Age shall not weary 
them, nor the years 
condemn. 
At the going down ofthi 
sun and in the morning 
We will remember them. 
Binyon was zelf al te oud 
om zich te melden als 
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)rlogsvrijwilliger, maar in 
verlofperiodes van zijn 

lan bij het Brits Museum 
ende hij als vrijwilliger 
het Rode Kruis in Frank

k. Hij zag zo met eigen 
jen wat de verschrikke
ke gevolgen waren van 
oorlog. 

oed 
n ander gedicht dat 
ilosmakelijk verbonden is 
et de Eerste Wereldoorlog 
erd geschreven door de 
inadees John McCrea (11), 
e diende bij het Canadese 
tpeditie Leger. Zijn 'In 
anders Fields' roept het 
seid op van de velden vol 
ide papaver, die volop 
loeide in de, door de vele 
ken, bijzonder vrucht
aar geworden aarde 
ïn de slagvelden en op 
e oorlogskerkhoven van 
laanderen. 'In Flanders 
elds the poppies blow/ 
stween the crosses, row 
1 row'. Men vermoedt dat 
icCrae dit gedicht schreef 
adat hij op 3 mei 1915 zijn 
riend luitenant Alex Hei

mer had begraven. Heimer 
was gesneuveld tijdens de 
Tweede Slag om leper. Ook 
McCrae zou de oorlog niet 
overleven. Hij stierf in janu
ari 1918 als gevolg van een 
gecompliceerde longont
steking. Toch is hij dankzij 
zijn gedicht in zekere zin 
onsterfelijk gebleken. 'In 
Flanders Fields' maakt 
deel uit van de literaire 
canon en de rode papaver 
is hét symbool geworden 
van de Grote Oorlog. In het 
Verenigd Koninkrijk siert 
deze bloem menig rever in 
de weken voor n november, 
de dag van de nationale 
dodenherdenking. Volgens 
een oude overlevering zijn 
de papavers het bloed dat 
de aarde prijsgeeft om te 
voorkomen dat slachtpar
tijen verdoezeld worden 
(12,13,14). 

Cynisch 
Net als McCrea waren 
verschillende andere 
oorlogsdichters van goede 
komaf, dienden zij als 
officier in het leger, maar 
waren zij vaak jonger en 
hadden zij hun universi
taire opleiding nog niet 
afgerond. Een van hen was 
Siegfried Sassoon (15). Hij 
had zich bij het uitbreken 
van de oorlog aange
meld bij het leger. Inde 
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loopgraven toonde hij zijn 
moed en kreeg daarvoor 
een hoge onderscheiding, 
die hij overigens in de 
rivier de Mersey gooide. 
Sassoon staat bekend om 
zijn cynische gedichten 
die zijn woede over het 
nutteloze bloedvergieten 
weergeven, een mooi 
voorbeeld is zijn 'Does it 
matter?'. In het gedicht 
stelt hij de vraag of het erg 
is om gewond te raken. 
Het heeft immers ook zijn 
voordelen: 
"Does it matter?losing 
your sight? 
There's such splendid 
work for the blind; 
And people will always 
be kind, 
As you sit on the terrace 
remembering 
And turning your face to 
the light!' 
Sassoon kreeg een steeds 
grotere afkeer van de 
oorlog en overwoog zelfs 
om het leger de rug toe te 
keren. Dankzij de dichter 
Robert Graves kon Sassoon 
opgenomen worden in het 
ziekenhuis vanwege een 
shellshock syndroom, een 
aandoening veroorzaakt 
door granaatexplosies. In 
het ziekenhuis ontmoette 
Sassoon Wilfred Owen (16), 
die hem advies vroeg over 
zijn eigen gedichten. Owen 

werd eveneens behandeld 
vanwege shellshock, die 
hij had opgelopen toe hij 
met zijn mannen vijftig 
uur lang door de Duitsers 
werd beschoten. Hij was 
bewusteloos geraakt toen 
hij in een gat was gevallen, 
waaruit hij vervolgens 
dankzij een ontploffende 
granaat geslingerd was. 
Vandaag de dag is Owen 
een van de bekendste 
oorlogsdichters, die veel 
op Engelse middelbare 
scholen gelezen wordt. In 
zijn 'Anthem for doomed 
youth' waan je je als lezer 
in de loopgraven terwijl 
je angstig luistert naar 
de 'shrill, demented 
choirs of walling shells'. 
Nadat Owen genezen was 
verklaard, keerde hij terug 
naar het front, waar hij op 
4 november 1918 sneuvel
de. Zijn ouders ontvingen 
het bericht van zijn over
lijden een week later op 11 
november terwijl de kerk
klokken beierden vanwege 
de wapenstilstand. 

Vaderlandsl levend 
Waar Sassoon en Owen 
over de gruwelen van de 
oorlog schreven, lag het 
werk van Rupert Brooke 
meer op de lijn van de 
regering. Hij was bijzonder 
populair tijdens de Eerste 

Wereldoorlog vanwege 
zijn vaderlandslievende 
werken. In 'The Soldier' 
trekt Brooke alles wat dat 
betreft uit de kast (17). 
Als een soldaat sterft in 
een ver buitenland heeft 
hij een stukje Engeland 
meegenomen en dat 
verrijkt de grond waar hij 
begraven wordt: 
"If I should die, think 
only this of me: 
That there's some corner 
of a foreign field 
That Is for ever England!' 
Sassoon zou later over 
de gedichten van Brooke 
schrijven dat ze precies 
weergaven wat men 
aan het begin van de 
oorlog dacht, maar dat 
degenen die van de oorlog 
terugkeerden geheel 
van mening veranderd 
waren. Desondanks was 
Brooke een van de zestien 
oorlogsdichters, waaron
der ook Binyon, Owen en 
Sassoon, die in 1985 met 
een plaquette werden 
geëerd in de Poets' Corner 
van Westminster Abbey 
in Londen (18). Het is een 
blijvende herinnering aan 
een groep dichters wier 
gedichten vele facet
ten van de Grote Oorlog 
levend houden. 
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AANGEBODEN 

www.motiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzli. 
Jansen. Tel. 0493320949. 

OostEuropa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Tel.0464512751
Etnail robertwiktorca hionie.nl 

StampsDNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Tel. 0229261611. 
www.stampsdns.com 

www.acphilatelie.nl en 
www.postzegelvelling.com 
voor al uw postzegels van vele 
landen. Voor meer informatie: 
A.M. Eijgelaar. Tel. 0105222914. 

Nederland, Europa, Overzee, 
Motief www.tenkatephiilatelie.nl 
Email infoOtenkatephilatelie.nl 
Tel. 0646644808 of 0264722176. 

Mist u nog iets in uw ver
zameling? In onze winkel een 
ongekend groot aantal series en 
blokken van diverse landen en 
motieven www.wereldzegels.eu 
M.v.Dal. Tel. 0492522224. 

Indonesië na 1949 is mijn speci
aliteit, pfr. ♦ gst. mooie voorraad 
abonnementen op maat en manco 
lijsten verzorg ik ook. M. Snoek. 
Email: mennosnoekcs hietnet.nl 
Tel. 0228318267 of 0614511744. 

www.philatelieamsterdam.nl 
Motief, wereld en partijen. 
K.A. Erkelens. Tel. 0206838643. 

Gebruikte albums voor 40% 
van de nieuwprijs! Mooie kwa
liteit Davo, Lindner, Leuchtturm, 
Safe www.tenkatephilatelie.nl 
Tel. 0264722176 of 0646644808. 
Email: info@tenkatephilatelie.nl 

Gratis cursus postzegels en 
munten verzamelen zie: 
www.filateliehpz.nl Helderse post
zegelhandel. Tel. 0223614066. 

Nieuw, www.voorsterphilatelie.nl 
Voor postzegels, albums en 
catalogi. A. Peters. 
Email: info(a)voorsterphilatelie.nl 
Tel. 0651548440 of 0455245256. 

www.maxpoststukken.nl Verkoop 
van Nederlandse poststukken 
en ansichtkaarten. M. Albers. 
Telefoon 0620607085. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, 
DDR, Zwits., Oostenrijk, Liech
tenstein, Brasil en Indonesië 20 
 25%. R. Dorman, Fonteinkruid 37, 
7772 ML, Hardenberg. 
Tel. 0523272182. 
Email: hj.dorman@concepts.nl 

Bod gevraagd op grote verza
meling Nederland (meest PF) in 
9 Lindneralbums ♦ partij FDC's 
(nrs. 192646) in 4 DAVOalbums. 
W. Steenbergen. Tel. 0514591423. 
Email: w.steenbergen@tele2.nl 

Bod gevraagd verzameling 
Groenland incl. jaarsets 1977 t/m 
2oi2t.e.a.b. C.W.v.d.Wel. 
Tel. 0314341412. 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen 
postzegel en muntenverza
melingen van de gehele wereld. 
Contante betaling. D. van der 
Toorn. Tel. 0703388427 of 
0651118436. Bezoek aan huis. 
Geen object te groot. 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk. Bredcnhof. Tel. 0104826725. 

Frankeergeldig Nederland 
met of zonder gom, koopt. J.F.P. 
Peerenboom. Tel. 0402619766 of 
0653204122. 

Te koop gevraagd: ik bied de 
hoogste prijs voor uw ongebruikte 
Nederlandse europostzegels. 
W. Bongers. Tel. 0636578674. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 0575848859, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezier. Join the 
club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
0651140411,0181774870 of 
www.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika? Maak eens kennis 
met ons, 4 bijeenkomsten in Tiel, 
4 veilingen, eigen blad, rondzend
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,euro. Inl. P. Mulder. 
Tel. 0206197689. 
Email ppmulder@planet.nl 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4bijeenkomsten p.j. in De 
Bilt. Contr. 19 euro. Info: Pietjan 
Zwaag. Tel. 0206277894. 
Email: secretaris@cfvmarianne.nl 

Vereniging USA & Canada 
Filatelie, jaarlijks 7 bijeenkomsten 
en 7 veilingen. Een uitgebreide bi
bliotheek en rondzendingen. Onze 
website: www.usca.nl Erik Mulder, 
info@usca.nl Tel. 0625240316. 

Nunspeet Zaterdag 3 mei 2014 
Grote Verzamelbeurs Sporthal 
de Brake, Oosteinderweg 19 van 
10.00 16.00 uur. Inl. J. den Bes
ten. Tel. 0341256163. 

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, veiling 
van pim. 300 aantr. gepr. kavels. 
Inl.: 0715149310. 

Postzegel en Poststukken
beurs zaterdag 15 maart van 
10.0016.30 uur in "De Koepel", 
Kapittelweg 399a, Hilversum. 
Filatelistenvereniging "Hilversum 
en Omstreken". S.j. Nieuwendijk. 
Tel. 0355386170. 

Ik heb weer nieuwe zegels vat 
Duitsland binnen dus ruilen 
oké, ik verkoop als het nodig is. 
Ik heb nog meer landen, bel een: 
H.v.d.Schans. Telefoon 0180
318285. 

Zaterdag 12 april Postzegel 
Verzamelbeurs van 10.0015.oc 
uur Christelijk College, Graaf 
Adolflaan, Zeist. Inl. G. ten Dam. 
Tel. 0547363000. 

PV Heerenveen Verzamelbeurs 
15 maart 2014 van 9.3015.00 UL 
toegang gratis. Dorpshuis Rottun 
Binnendijk 22,8461 LD Rottum. 
Inl.: 0561614892. 

Ruilen: zend mij 300 zegels, 
hetzelfde aantal en kwaliteit 
retour, meer stuks postzegels 
mogelijk.).Dekker, Boezemsingel 
362,3034 CD Rotterdam. 

Postzegel, Ansichtkaarten
en Muntenbeurs zaterdag 29 
maart van 10.00 14.30 uur in 
Rijngaarde, Dronensingel 1,2411 
Bodegraven, semihandelaren 
aanwezig en ruiltafels. Inl. D. 
Verwoerd. Telefoon 0653260579 
of P.v.Vliet 0613536015. Tevens 
materiaal inleveren voor Stichtint 
Postzegelvriend. 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

(I ^^ostzegels 
W.vanderBiji^ i) 

t=±=J 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 0302342040 Fax 0302317077 
Lid IFSDA, PTS, CNER 
Emirates Philatelie Association 

http://www.motiefonline.nl
http://hionie.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.acphilatelie.nl
http://www.postzegel-velling.com
http://www.tenkatephiilatelie.nl
http://www.wereldzegels.eu
http://hietnet.nl
http://www.philatelie-amsterdam.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
mailto:info@tenkatephilatelie.nl
http://www.filateliehpz.nl
http://www.voorsterphilatelie.nl
http://www.maxpoststukken.nl
mailto:hj.dorman@concepts.nl
mailto:w.steenbergen@tele2.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.filitalia.nl
mailto:ppmulder@planet.nl
mailto:secretaris@cfv-marianne.nl
http://www.usca.nl
mailto:info@usca.nl
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DEZE MAAND BINNENGEKOMEN 
KILOWAAR 

FRANKRIJK GROOT, JAPAN GROOT, 
ENGELAND GREETINGS, 

DUITSLAND GROOT 

PBSissELigï supsBUü^mmE dmmmMimM 

250gr GROOT 
JAPAN ^FRANKRIJK 
GROOT 1 IETS OUDER _ 

3 2 / ° f ^ NU 32/0 ^ 
^ ^ O' 

NU 

KIJK OP W W W  B R E D ^ H O F I L 
VOOR HET LAATSTE NIEUWS. 

LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 
FRANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IERLAND 
JAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
HEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 
GOEDE SORTERING 
LEUKE SORTERING ZEER MOEILUK 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG 
MET CA 25% EUROWAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

100 gr 
14 00 
15 00 
10 00 

12 50 
1100 

22 50 
50 00 
15 00 
14 00 
16 50 
15 00 
15 00 
17 50 
14 50 
35 00 
15 00 
9 50 
9 50 

13 50 
22 50 
13 50 
18 00 
16 00 
12 00 
13 50 
55 00 
10 00 
15 00 
19 00 

250 gr 
34 00 
35 00 
22 50 

29 50 
25 00 
55 00 

35 00 
34 00 
38 00 
37 50 
35 00 
4100 
34 50 

36 00 
22 50 
22 50 
32 50 

— 
32 50 
42 50 
37 50 
27 50 
32 50 

23 50 
35 00 
42 00 

500 gr 
65 00 
— 
42 50 

55 00 
49 00 

. . 

68 00 

._. 
. 

62 50 

.. 
52 50 
60 00 

45 00 
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DE HOL 

Veiling Nr. 122 
wordt gehouden op 

zaterdag 5 april 2014 
te Alkmaar 

Kijkdagen in Den Haag en Alkmaar 

Gratis catalogus op aanvraag 
Muiderwaard 410, 1824 XT Alkmaar, Tel. 0725614153 

Email: info@dehollandse.nl 

Bezoek ons op Internet: www.dehollandse.nl 
Veilingen en taxaties van: postzegels, munten, ansichtkaarten en andere verzamelgebieden 203 

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
mailto:info@de-hollandse.nl
http://www.de-hollandse.nl


^ i e t d i i k Meer dan 95 jaar 
in dienst van de 

Filatelie. 
19192014 
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Aankpndiglng: Voorjaarsveiling 
No. 402 op 29, 30 april en 1 mei 2014 

Aanleveren voor deze veiling 
kan nog net! (tot 14 maart 2014)! 

Kijkdagen: 
9 april t/m 11 april 

14 april t/m 17 april 
22 april t/m 25 april 
27 april t/m 28 april 

en voorafgaand aan de veiling 
Noordeinde 41 Den llaag 

1 0 R E ï 
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U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veili 
en bent van harte welkom! 

ngen 

4> 
""«"ooruwvett*^ 

^ 
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Rietdijk B.V. 
Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 
Fax : +031(0)70363 28 93 
info@rietdijkveilingen.nl 
www.rietdijkveilingen.nl 

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

