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Z Voorburgwal 302 

Bij ons heeft u 2 mogelijl<heclen: 

Contante betaling 
of realisatie via onze 

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

De Nederlandsche Postzegelveiling 

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

http://www.npv.nl


collectura Toleloon 070 365 22 27 
lax 070 365 18 85 
E-mail 
info(%collectura.coiii w/h P.W. Meinhardf 

Piet Heinstraat 113 2518 CE Den Haag 

Editie 2013, nieuw formaat A4, met nog meer kleurafbeeldingeni 
Yvert catalogus Europa deel 1 A-B 2014, in kleur 44,00 
Franse Gebieden na onafhankelijkheid deel 2 2014 in kleur 38 50 

NVPH Specialiteitencatalogus Nederland 2e editie 2014 59,80^ 
Zonnebloem catalogus Indonesië 2014 (apni/mei) ca 17,90 
Zonnebloem catalogus Republiek Sunname (apni/mei) ca 15 90 
Michel Europa 1 Midden-Europa 2014, in kleur 62,00 
Michel Overzee deel 4 1 Noord-Afnka nu in kleur! 79,80 
Michel speciale catalogus USA 2014, in kleur 84,00 
Michel Duitsland speciaal deel 1 tot 1945, in kleur 79,80 
Michel Duitsland speciaal deel 2 na 1945, in kleur 79,80 
Philotax catalogus Plaatfouten BRD & Berlijn 2014, in kleur 79,90 
ACS catalogus Nieuw-Zeeland 2014 inkleur 13,90 
US Postal catalogus USA bijgewerkt tot eind 2013, in kleur 29,95 

Met heel veel afgeprijsde catalogi & andere koopjes 

Introductie-aanbieding: Minstens 10% korting in onze nieuwe 
winkel op vertoon van deze advertentie t/m eind april 2014 

www.collectura.com 
IBAN NL13 INGB 000125 

rijdag 10.00-17.00 • zaterdag 11.00-17.00 

WWW.MPO.NL 
M - Betrouwbare en realistische taxaties 

- Bij verlioop hoogste opbrengst 
r - Grootste klantengroep 

Kantooradres MPO: Energieweg 7. 3401 V1D IJsselslein 
Tel: 030-6063944 - Fax: 030-6ol9S95 - WWW.MPO.NL 

MILLIONS 
OF STAMPS 

ivORLï 

BRITISH COMMONWEALTH 
Huge offering of very fine quality Commonwealfh single stamps sets 

collections and all things philatelic from Aden to Zululand 

iiil 
tm 

EUROPE & WORLDWIDE 
You II find something of interest in the thousonds of fascinating Europe and 

Worldwide collections, cartons classics specialized and unique lots 

EOS & ARTICLES 
FREE SCANS 

REDrr CARD CHARGES 
FAST & SECURE SHIPPING - FREE INSURANCE 

EFUND IF YOU ARE NOT COMPLETELY SATI: I S M M 

Sandafayre 
STAMP AUCTIONS k/ 

For our latest auctions visit: 

www.sandafayrexQm^^ 
. , . , , . . . . , slampfasandafayre.com . , 

44 (0)1565 653214 quoting this magazine, or return tlie ti 

Please send me my FREE mtroductory Sandafayre catalogues 
Name 
Address 

Postcode 

Enter details below if you would hke to be added to the Collectors Register 

My collecting interests are 
(NL) 

r 

E-mad 

SANDAFAYRE, PARKGATE, KNUTSFORD, WA16 8DX, UK. 

http://www.collectura.com
http://www.mpo.nl
http://WWW.MPO.NL
http://www.sandafayrexQm%5e%5e
http://slampfasandafayre.com


NIEUW 

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

Via de camerafunctie van de smartpfione 
kunt u met de macrolens microscopisch 
kleine details, bi|v muntkenmerken, druk 
procédés en dergeli|ke fierkennen resp 
controleren en als foto of video opslaan 
De macrolens biedt de meest uiteen 
lopende toepassingsmogeli|kheden voor 
fiobby, studie, als leesfiulp of digitale loep 
Heel fiandig voor onderwegl 

»^arke 
der L 

Ref no 345 620 €19,95 

m~,(.'} ' 

LeutMÉurin 
World Leaders in Collectors Accessories. Since 1917. 

Ontdek onze veelzijdigheid: 

PRESSO

munten

album 
' 'Beatrix' ' 
art nr 344 763 

€9,95 
NIEUW 

Staande loep BULLAUGE 
met ledverlichting 
• met 5voudige vergroting 
• lensdiameter 65 mm 
• 6 witte hightecfileds 

art nr 345 409 

€ 18,50 

NJEUW 

M e e r info bij u w Leuchtturm dealer of direct via Leuchtturm: 
Postfach 1340 . D21495 Geesthacht ■ Tel. +49 (0| 4152/801 200 ■ Fax +49 (Ol 4152/801 300 ■ in(o@leuchtturm.com ■ www.leuchtturm.com 

GROTE VERZAI^ELBEURS 
IP NUNSPEET 

äg 3 mei 2 
PHILATELIE STERK VERTEGENWOORDIGD 

^ n 
tll 

Wz 
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Sportcentrum ^DE BRAKE' 
Oosteinderweg 19 te Nunspeet, van 10.00 tot 16.00 uur 

~~ NTREE I S GRATIS « ^ 
Gratis pendelbusje van / naar stat ion Nunspeet 

Postzegelvereniging NUNSPEET (inlichtingen:0341  25 61 63) 
www.wijverzamelenp0st2egels.com 

mailto:o@leuchtturm.com
http://www.leuchtturm.com
http://www.wijverzamelenp0st2egels.com


VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

EEN SCHATKAMER VAN DE NEDERLANDSE FILATELIE 

Op 25 april a.s. veilen wij in het Museum voor Communicatie in Den Haag 
het tweede gedeelte van de collectie van wijlen de heer A. de Peijper 

Gezochte nummers en series, tandingvariëteiten, puntstempels en 
in het bijzonder een prachtige selectie emissie 1852: 

platen, halfrondfrancostempels en poststukken 

# ^ # ^  . . . 

'fSspy "^^^ '/^/^, ^(^■t^.'T^iy 

* v z / ï ' ^ ' ^ ' "i^y^^ J'' '^zi.e^ ^ / " 

Ct^r'^.'^^Cf^^^

TRICOLORE OP EEN MONSTER ZONDER WAARDE 

V^.H .N 

3 c« 'Ml 

lAASSLUIS A N.R. SPOORWEG 

127BV 

 Bal^kerstraat 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 

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


Postzegelveiling Friesland 
H. Zondervan, beëdigd taxateur Philatelie 
Mr P.J. Troelstraweg 89 
8916 CN Leeuwarden 

Onze 136* veiling, waarin weer veel mooi 
en waardevol materiaal wordt aangeboden 
wordt gehouden op 

zaterdag 17 mei 2014 
in Restaurant Jupiter, Hidaigoweg 2a te Leeuwarden. 

In onze 136" veiling zijn o.a, opgenomen honderden verhuisdozen 
uit nalatenschappen. 

Ook tijdens de veiling en kijkdagen kan materiaal voor 
onze 136' veiling worden ingeleverd. 

Wij zoeken voortdurend mooie collecties en voorraadpartijen voor 
onze volgende veilingen. 

Voor grote objecten komen wij gaarne bij u thuis. 
Renteloze voorschotten tot elk bedrag mogelijk. 

Bezichtiging ten l<antore dageiijks mogelijk. 
Kijkgelegenheid op: donderdag 15 mei van 13.00 - 18,00 

vrijdag 16 mei van 10.00 - 18.00 
zaterdag 17mei van 08.00-11.30 

Onze volgende veiling zal worden gehouden medio oktober 2014. 
Inzendingen dageiijks mogelijk. 

Nadere inlichtingen: tel. 058 - 2122096 
fax. 058-2129180 

'JWWP' i ' ^ ^ ^ « W ' ^ ^ ^ , 

Email adres: pzvfries@xs4all.nl 
Website: www.pzv-friesiand.nl 

Op verzoek zenden wij U onze catalogus gratis toe. 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

ZUTPHENSE 
EGELHANDEE' 

Frankensteeg 5, 7201 KN Zutphen 
' ^ POSTZËGElJ^ lv ïÜNTÊï^^ 
BANKélLJETTEN 'ANSICHTKAARTEN 
Wij hebben een uitgebreide voorraad benodigdheden 

Open higstijden: 
woensdag 13.30 u. - 17.30 u. 
donderdag 10.00 u. - 17.30 u. 

iaster@dezutphensepostzegelhandel.nl vnjdajg 10.00 u. - 21.00 u. 
'.dezutphensepostzegelhandel.nl zaterdag 10.00 u. - 17.00 u 

r^/.; 0575-54 02 54 
F Ä Ä ; ; 0 5 7 5 - 5 1 4 0 4 8 
E-mail: postmaster» 
Website: www. ' 

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

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

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

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

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

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

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

^ f j ^ Hans Sundquest 
''•^"i M Jacques Perkstraat 39 - 3351 CP Papendrecht 

Tel: 078 6153386 - Fax 078 6428899 
KvK nr: 23083937 - e-mail: .sundquest(a)planet.nl 

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

Luxemburg = 
Denemarken = 
Frankrijk = 
Nederland = 
Kanaaleilanden = 
Liechtenstein = 
Noorwegen = 
Engeland = 
US.A.= 
Zweden = 
Zwitserland = 
Duitsland Euro Zegels = 

€ 0,55 per 
e 0,80 per 
€ 0,60 per 
€ 0,65 per 
€ 0,33 per 
€ 0,40 per 
€ 4,00 per 
€ 0,55 per 
€ 0,30 per 
€ 4,50 per 
€ 0,45 per 
€ 0,75 per 

1 EURO 
10 DKK. 
10 FF 
I EURO. 
I GBP. 
1 SFR (vanaf 1996). 

100 NKR. 
1 GBP. 
1 DOLLAR. 

100 ZWKR. 
I SFR. 
1 EURO. 

U kunt u» frankeergeldige postzegels aanbieden 
tijdens de beurs in Gouda 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

% 

Maandelijkse zaalveiling van:' 
postzegels - post(waarde)stukken - fdc's - munten 

ansichtkaarten - alle andere verzamelingen 

..^W«9f(3©S?®®(?SÖ(?®(30°«7ÖCiDfö©OoCiDO 

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

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

VERZAMELBEURS GRONINGEN 
zaterdag 19 april 2014 i ^ 

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

WWW.WBEVENEMENTEN.EU 

Dag van de Jeugdfilatelie 
Zaterdag 12 april 2014 

www.stampskids.ni www.jeugdfiiateiie.ni JFN@)clieilo.nl 
Lokatie: Dorpshuis De IVJoriaaH; Dorpsduinen 4, 1949 EG Wijl< aan Zee 

mailto:pzvfries@xs4all.nl
http://www.pzv-friesiand.nl
http://www.niuntenenpostzegels.nl
mailto:iaster@dezutphensepostzegelhandel.nl
http://'.dezutphensepostzegelhandel.nl
http://www.advantage-stamps.com
mailto:r.vergossen@iietnet.nl
http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
http://www.stampskids.ni
http://www.jeugdfiiateiie.ni
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atelie (waarin opgenomen De 
ilatelist en De Posthoorn) wordt uitge 
ven door de Stichting Nederlandsch 
landbladvocr Philatelie 

officiële mededelingen van de 
ninkli)ke Nederlandse Bond van 
atelistenverenigingen KNBF en de 
gina s van De Posthoorn vallen buiten 
rantwoordelijkheid van de redactie 

tofdredaclie 
neHilIcsumFilattlit 
ne Hillesum 
stbus 7 3330 AA Zwijndrecht 
lefoon 078 6101520 
'lesumtgifilatelist com 
VW defilatelie nl 

Ivtrttnticverkoop 
irtau de Troye 
leelvogelweg 5 i349CGAlmere 
ininc de Troye 
lefoon 036 53 84 528 
lefax 036 5384880 
fo@bureaudetroye nl 
'A)w bureaudetroye nl 

>onnementen en bezorgk lachten 
» n n e m e n t e n l a n d 
istbus 20 1910 AA Uitgeest 
lefoon 0 9 0 0 ABOLAND 

(0900 2265263) 
lefax 0251 3104 os 
utaties www aboland nl/blad/ftlatehe 

I r esw i j z l gmgen 
Ireswijzigmgen geeft u op aan de 
Cretans van de vereniging waarvan u 
Iben t Individuele abonnees zenden 
tn adreswijziging aan de administratie 
ie Abonnementen) 

lo« w o r d i k abonnee? ' 
zijn twee abonnementsmethoden 
een collectief abonnement 
kunt lid worden van een vereniging 
ebi) Filatelie is aangesloten het 
)onnementsgeld maakt dan deel uit van 
tf verenigingscontributie 
een individueel abonnement 
ervoor kunt u zich m u v België 
»nmelden bij Abonnementenland m 
itgeest(zie Abonnementen)voor 
33 10 (Nederland) €52 40 (buitenland 
andaard) of € 77 85 (buitenland 
riority) Een individueel abonnement 
aat per de eerste van een willekeurige 
laandin het loopt minimaal eenjaar 
1 nummers) Abonnementsbeeindigmg 
e Opzegging abonnement 

eigische abonnees 
'oont u in België'? Dan kost een 
bonnement € 34 25 Stort dit bedrag 
p rekpning BE79 0 0 0 03508 82331 n v 
snnmgmeester Filatelie Brussel 
ermeld duidelijk het adres waarnaar 
et blad moet worden verzonden' 

p z e g g i n g abonnemen t 
pzegqen Ran via uwvereniging 
jn individueel abonnement 
an aan het eind van de lopende 
bonnementspericde worden beëindigd 
doet dit door uiterlijk vier weken voor 

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

Dsse nummers . 
ummers van de lopende jaargang 
unnen (mits voorradig) voor € 4 75 per 
ummer (inclusief porto) worden besteld 
ia bank N U i ABNA 0588 245 070 van 
bonnementenland in Uitgeest vermeid 
e gewenste editienummers en uw 
olledige adres 

estuur 
oorzJtter 
C van Balen Blanken AIJP 

eaetaris 
FC Elzinga Schalmei5 
876 VC Etten Leur 
elefoono76 5035295 
enn/ngmeesfer 
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Bij de voorpagina 
Vanwege een late Pasen dit jaar in april 
het themanummer van Filatelie Zoals alle 
jaren volgt Filatelie ook nu weer het thema 
van de Brievenbeurs in Gouda Ditmaal de 
Eerste Wereldoorlog 
Voor Nederland was dit met, zoals 
voor de Belgen, De Croote Oorlog 
De laatste jaren is er echter een 
stijgende belangstelling voor de Eerste Wereldoorlog bij 
verzamelaars 
De voorplaat toont een Belgische prentbriefkaart met de 
van Nederland, met daarbij België 
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UIT DE WERELD VAN DE FILATELIE 
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EEN VRAAG VAN EEN LEZER 

"Waar kowen de op
drukzegels Duitse Rijk 
met 'U.S.Army, C.S.R 
18.4.1945' met waarden in 
H.(eller) en Kc (Kronen) 
en poststempel Wildstein 
vandaan?" 
)an Heijs zocht het uit. 

CSR staat voor Tsjechië, in 
1945 'Bohemen & Moravië' 
alwaar inderdaad Heller 
en Kronen de munteenhe
den waren. 
Wildstein/Vildstejn is 
lastiger, de plaats heet nu 
Skalna. (er is nog wel een 
kasteel Vildstejn) 

De opdruk wordt in de 
filatelie 'revolutieopdruk' 
genoemd, ze komen met 
name ongestempeld/ 
postfris voor. 
Er woedt nog steeds 
een discussie of dit nu 
postaal is of niet, omdat 
de uitgiften meestal niet 
schriftelijk verantwoord 
zijn in postale richtlijnen. 
Van diverse opdrukken is 
bekend dat filatelisten in 
1945 hun kans om lokaal 
opdrukken aan te maken 
hebben benut om de 
bevrijding van de Duitsers 
te vieren. 
Er bestaan rond de 750 
van dergelijke opdruk
ken op postzegels van 
voornamelijk Bohemen & 
Moravië, maar ook van het 

Duitse Rijk, voor dat deel 
dat Sudetenland heet en 
al in 1938 afgesplitst werd 
van TsjechoSlowakije en 
bij het Duitse Rijk werd 
gevoegd. 
Deze opdruk is bekend 
van Frantiskovy Laznë/ 
Franzensbad. Dat ligt 
tegen de Duitse grens aan, 
noordelijk van de Eger. Het 
stempel Wildstein kan wel 
kloppen want het is een 
plaats, met kasteel, net 
ten noorden van Franzens
bad. 

Voor een catalogus van 
deze opdrukken bestaat 
er een CD uit 2012 van de 
Czechosivak Philatelie 
Society of Great Britain 
'Compendium of 194445 
Liberation overprints' van 
Karel Holoubek (vertaald 
uit het Tsjechisch). 
De meeste series worden 
voor 3 tot 8 euro verkocht. 
Deze serie is kennelijk wat 
zeldzamer. Een complete 
serie van deze zegels staat 
nu (begin maart) toevallig 
op de verenigingsveiling 

van de Tsjechoslowakije 
verzamelaars in Neder

land, ongestempeld, vooi 
€50, inzet. 

cns de etrstc sortering wordt « n PRK W l ; ™ * ' 
■C stoot behalve postcode en hu(Snummcr (zoals <« de SIX iS 
rsicuteldi) ook informatie over het sortccrprocc.' 
,ecld Zwolle  Sosma 05  Vidcogccodccrd ( I c ' c r s VV) 

GROEP POSTMECHANISATIE VIERDE HAAR 45IARIG BESTAAN 

Op 8 maart 2014 werd, tij
dens de bijeenkomst van 
de Nederlandse Vereni
ging van Poststukken en 
Poststempelverzamelaars 

'KLEINE GEUZENDAM' 

Zo gaat de 'Catalogus van 
de Particulier bedrukte 
Postwaardestukken van 
Nederland en Nederlands
Indië' doorgaans door het 
leven. 
Een kleinood, waarvan de 
eerste editie in 1981 ver
scheen, en die al vele jaren 
uitverkocht was. 
Na vele jaren wachten 
werd uiteindelijk door 
verzamelaar Harry Trip 
het initiatief genomen om 
tot een nieuwe uitgave 
te komen. Na vele jaren 
zwoegen was het zover op 
zaterdag 8 maart van dit 
jaar. Een trotse Harry Trip 
kon eindelijk zijn 'levens
werk'in druk bekijken. 
Met 111 pagina's is het doek 
aanmerkelijk dikker dan 
de eerste editie. 

(Po&Po)inNijkerkhet 
45jarig bestaan van de 
Groep Postmechanisatie 
gevierd. 

De oorsprong van deze 
groep ligt in 1969; als 
Studiegroep Postme
chanisatie UV Nederland 
was ze een van de vele 
studiegroepen die onder 
auspiciën van de Bond 
in het leven werden 
geroepen. Samen met de 
Werkgroep UV Vlaande
ren werd het tijdschrift UV 
uitgegeven. 
Beide groepen hielden 
zich bezig met het wereld
wijd in kaart brengen van 
de ontwikkelingen van de 
mechanisatie en automa
tisering van de postver
werkende systemen op 
het gebied van stempelen 
en sorteren. 

Rond de eeuwwisseling 
werd het zelfstandig 
voortbestaan een pro
bleem, zowel wat betreft 
financiën als 'bestuur'. De 
studiegroep heeft vanaf 

1 januari 2000 onder de 
naam 'Groep Postme
chanisatie'onderdak 
gevonden bij Po & Po. 
Dit besluit iszoals pas 
zo vaak achteraf bezien 
kan worden een goede 
keuze geweest. Driemaal 
per jaar komt de Groep 
bijeen, op de Po & Po bij
eenkomsten waarop een 
veiling op het programma 
staat. De Groep geeft twee 
periodieken uit: 'Mechani
satieknipsels'en 'Posten 
Techniek'. Beide verschij
nen 1 X per jaar. 

Ter gelegenheid van het 
45jarig bestaan werd 
in Nijkerk door Eddie 
IJspeerd een powerpoint
presentatie gegeven 
onder de titel '85 jaar 
mechanisatie en automa
tisering van de brief
postverwerking in ons 
land'. Deze zal te zijner 
tijd te bekijken zijn op de 
website van Po & Po www. 
poenpo.nl, onder de ru 
briek 'Postmechanisatie'. 
Heeft U belangstelling, of 
wellicht vragen ? 
Mail dan naar 
postmech@kpnmail.nl. 

MUTATIES 

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

Applngedam 
PVAppingedam: 
'■^^reintbos@hotmail.com 
Veenendaal 
FV'De Globe': F.I.Suijden
dorp, Meesvink33, 

3906 AR Veenendaal, 
telefoon 0318512392, 
'sideglobevndaal@Hve.nl 

Mutaties op dit overzicht 
kunt u uitsluitend sturen 
aan: Mevr. E. Braakensiek, 
Prins Willem Alexander
laan 41,3273 AS West
maas, '•ie.braakensiek@ 
tele2.nl. 

mailto:postmech@kpnmail.nl
mailto:reintbos@hotmail.com
mailto:'sideglobe-vndaal@Hve.nl
http://tele2.nl


lETER PAUW (PETRUS PAVIUS) 1564-1617 

e Leidsche Vereen iging 
an Postzegelverzamelaars 
af bij gelegenheid van de 
ostzegeltotaaldag op 
3 maart 2014 een persoon-
jke postzegel uit met Pieter 
a uw. 
ieter Pauw liet in 1596/97 in 
liden het eerste anatomi-
:he theater van Nederland 
ouwen. Het 'theatrum 
natomicum'. Hij werd ook 
'el genoemd Petrus Pavius. 
ij was een Nederlandse 
otanicus, anatoom en 

hoogleraar. Pauw studeerde 
van 2 november 1581 tot 
1584 geneeskunde aan de 
Universiteit Leiden, destijds 
aangeduid als de Hooge-
school. Op 9 februari 1589 
werd hij in Leiden buiten
gewoon hoogleraar. Pauw 
droeg vanaf 10 oktober 1598 
samen met hoogleraar De 
Bondt zorg voor het bestuur 
over en het onderhoud van 
de Hortus Botanicus in de 
stad. 
Ter gelegenheid daarvan is 

een persoonlijke postzegel 
ontworpen. 
Het velletje van 10 zegels is, 
zolang de voorraad strekt 
verkrijgbaar voor € 9,50 + 
€ t,50 verzendkosten. Be
stellen en inlichtingen; 
penninqmeester(5)lvpv.nl 

4IEUWTiE VAN MICHEL 

)p de 17e Internationa-
en Briefmarken-Börse m 
lAünchen (begin maart) 
presenteerde catalogusuit-
jever Michel een nieuwtje. 
Ter plekke kon een landen-
:atalogus op een USB-stIck 

MICHEi:| 
Dar Kultkatalog 

gekocht worden. Niet echt 
goedkoop met € 19,80 per 
land en daarbij is ook niet 
aangegeven of het -indien 
voorhanden- de eenvou

dige- dan wel de speciale 
catalogus is. Vermoedelijk 
gaat het om de eenvoudige 
versie, want anders zou 
deze prijs voor bijvoorbeeld 
'moederland' Duitsland wel 
een koopje zijn. 

VERTRAGING 

en -voor Nederland-
)ijzonder bericht. BPost 
nternational liet haar 
lanten op 20 maart 
'̂eten dat er vertragingen 

e verwachten waren in 
Ie postbezorging in het 
jebied tussen Den Haag 
n Amsterdam tussen 
ondag 23 maart 15.00 uur 
>n dinsdag 25 maart 21.00 
xur. 
)it in verband met de 
lucleaire top die 24 en 25 
naart in Den Haag werd 
jehouden. Ook golden 
!r op Schiphol extra 
veiligheidsmaatregelen 
lie ook weer vertragingen 
ot gevolg zouden kunnen 
lebben gehad. 
A/ie dacht dat het uitslui-
:end betrekking had op de 
'oute tussen de luchtha
ven Schiphol en Den Haag 
<wam bedrogen uit. Op de 
vebsite van PostNL stond 
;en kaartje weergegeven 

met de postcodegebieden 
die het betrof. 
Als een van de lezers een 
poststuk heeft ontvangen 
met daarop een stempel, 
een strookje of anderszins 

een mededeling die wijst 
op vertraging vanwege 
de nucleaire top, dan 
ontvangt de redactie daar 
graag een scan van. 

POSTZEGELMOORD 

KERSTKNUFFEL WINNAAR 

In februari werd de winnaar 
bekend van de jaarlijkse 
verkiezing van de mooiste 
Finse postzegel, uitge
schreven door de uitgever, 
Itella-Posti. 
Er werden 18.224 stemmen 
uitgebracht op de 76 mee
dingende postzegels uit het 
jaar 2013. De winnaar werd 
'jouluhalaus' (kerstknuffel), 
ontworpen door Ari Laka-
niemi en Susanna Rumpu. 
Deze postzegel kreeg 10,5% 

van de stemmen.'Wij' 
vieren ook een beetje mee, 
want de zegels -het is er 
een uit een serie van drie
werd gedrukt door 
Joh. Enschedé In Haarlem. 

EDITORIAL 

Met het bekijken van de cover heeft u al kunnen 
zien waar het Belgische oorlogsgebied was gelegen 
ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. In dit nummer 
nog vele andere artikelen met het thema Eerste 
Wereldoorlog. 
Met dank aan de auteurs is het weer gelukt een 
mooi gevuld themanummer te maken. Er zullen 
ongetwijfeld dit jaar en de jaren die volgen nog 
artikelen over de Eerste Wereldoorlog in het blad 
verschijnen. 
Op de aanstaande Brievenbeurs een kleine expositie 
met het thema 'Eerste Wereldoorlog'. Maandblad 
Filatelie zal daar ook aanwezig zijn met een stand. 
U kunt hier natuurlijk reageren op de inhoud van 
het blad, maar ook een door u te schrijven artikel 
bespreken. 

'Alle eendjes zwemmen in het water'. Tja, wat wilt 
u met dat mooie weer. Op het moment dat ik dit 
schrijf zit ik buiten in de zon. Niet in een ver, warm 
oord, maar gewoon in de eigen tuin. 
De eentjes zwemmen overigens ook nog steeds 
rond. 

U heeft in het februarinummer kunnen lezen dat er 
valse 'Van Helm' zakenzegels '1' in omloop zijn. In 
de korte tijd tussen het verschijnen van het vorige 
nummer en het schrijven van dit stukje zijn er 
diverse reacties gekomen. Een aantal die meenden 
een gebruikt exemplaar hiervan te hebben -maar 
die waren geen van alle vals- en een reactie met 
de mededeling dat 'het onder de rechter is'. We 
zijn natuurlijk benieuwd wat voor zaak er nu weer 
boven water komt. Of betreft het nog steeds 'de 
oude zaak'? 

Niet alleen PostNL kampt met valse, relatief recente 
postzegels. Ook het Belgische postbedrijf BPost 
heeft daar sedert afgelopen zomer mee te maken. 
Of de Belgische vervalsingenzaak iets te maken 
heeft met de -in Filatelie uitvoerig beschreven-
Nederlandse vervalsingenzaak is niet bekend. Het 
enige wat hierover gezegd kan worden is dat één 
van de vervalsers van de Nederlandse postzegels 
een in België woonachtige Nederlander is. 

Filatelistisch frankeren is 'weer hip'. Na het afscheid 
van de filatelistische gulden (1 november 2013) 
zijn we allemaal verplicht om met eurozegels te 
frankeren. 
Na jaren geeft dit weer 'een lekker gevoel'. Eindelijk 
weer een kans een postzegel op je brief te ontvan
gen die je nog niet hebt. Sterker nog, we komen nu 
zegels tegen die we nog nooit in het echt gezien 
hadden. 

Tijd dus om weer aandacht te besteden aan het 
frankeren. Kocht onlangs een zilveren postzegel 
'aangetekend', om iemand een mooi gefrankeerde 
aangetekende zending te kunnen bezorgen. 
Het blijkt in de praktijk lastig om de flinterdunne 
zilveren zegel onbeschadigd op een brief te be
vestigen. Het zwarte stukje plastic dat de gomlaag 
afdekt laat zich niet gemakkelijk en zonder bescha
diging van de postzegel eraf halen. 

Rerté Hillesum 

mmmm * Postze^elhandel 7S^0 
t ziens / horens op de BRIEVENBEURS in Gouda! 
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HOI BELGIË Bt) K OORLOG 
BETROKKEN RAAKT 

De Duitse inval 
De eerste weken van het conflict 
in België lenen zich uitstekend 
voor het opzetten van een verza
meling. In dit artikel zal aan de 
hand van een aantal poststukken 
een beeld worden gegeven van 
het postverkeer in België vanaf de 
Duitse inval op 4 augustus 1914 tot 
het einde van de eerste slag bij 
leper 1918. 

De eerste wereldoorlog was 
onvermijdelijk. De machtsver
houdingen in Europa waren 
totaal verstoord onder invloed 
van nationalisme, kolonialisme 
en een wapenwedloop. Sinds 
1871 (einde van de FransDuitse 
oorlog) hielden hoge militairen 
in Duitsland en Frankrijk zich 
al bezig met hoe elkaar bij een 
volgende oorlog definitief uit te 
schakelen. In Duitsland resul
teerde dit in het zogenoemde 
'Von Schlieffen plan'. Duitsland 
zou hierbij een kleine schijn
aanval doen op de door vele 
forten verdedigde Franse grens, 
en vervolgens het grootste deel 
van de eenheden gebruiken 
om met een grote cirkelvor
mige beweging door België (en 
Nederland) te trekken, waar
door Frankrijk in feite langs een 
breed front vanuit het noorden 
over de nauwelijks verdedigde 
FransBelgische grens zou wor
den aangevallen. Een belang
rijk onderdeel van het plan was 
de verovering van de versterkte 
forten rond Luik en Verdun en 
de stad Parijs. 

CARTE POSTALE 

EDWIN MULLER 

Bij de Eerste Wereldoorlog denken veel mensen 

direct aan een statische oorlog waar twee partijen 
tegenover elkaar liggen in loopgraven. Voor het 
grootste deel van de oorlog is dit waar (voor het 

westelijk front althans), alleen aan het begin en het 

eind was er sprake van duidelijke dynamiek in de 

velden van België en Frankrijk. 

Het 'Von Schlieffen plan' 
Hierdoor zou Frankrijk in een tijds
bestek van 42 dagen (6 weken) 
uitgeschakeld kunnen worden. 
Vervolgens zou dan het hele 
Duitse leger met de trein naar het 
oosten verplaatst moeten worden, 
om de Russische aanval op te 
kunnen vangen. Door het 'Von 
Schlieffen plan' zou Duitsland 
een voor een met zijn vijanden 
kunnen afrekenen in plaats van 
met beiden tegelijk te worden 
geconfronteerd. Voorwaarde voor 
succes was wel dat de Duitsers 
het tijdschema strikt aanhielden. 
Von Schlieffen ging ervan uit dat 
Duitsland na significante vertra
ging maar beter kon gaan onder
handelen omdat dan de kans op 
de overwinning voorbij was. 

Vrijde doortocht 
Op 2 augustus werd vrije door
tocht door België van de Belgische 
koning geëist. België was toen al 
gemobiliseerd, en het ultimatum 
werd niet geaccepteerd. Toen 

de Duitse troepen op 4 augustus 
de Belgische grens overtrok
ken, was het schenden van de 
Belgische neutraliteit direct voor 
de Engelsen het doorslaggevende 
argument om aan de oorlog deel 
te nemen en troepen {the British 
Expeditory Force: BEF] naar 
Frankrijk te verschepen. 

Postale gevolgen 
Voor de post had deze inval direct 
gevolgen. De Belgische regering 
had expliciet bevolen om de 
postale infrastructuur zo lang 
mogelijk in stand te houden en 
niet voor de troepen uit weg te 
trekken. Dit in verband met de 
veldpostfunctie van de posterijen. 
Als een dorp werd veroverd, was 
er dus normaal gesproken post 
aanwezig. Deze werd door de 
Duitse troepen in beslag geno
men en later bezorgd. Een mooi 
voorbeeld hiervan is de briefkaart 
(fig 1) welke is verzonden van 
Fleuru (4 augustus 191̂ %!) naar 
Wandre. Fleurus was nog niet be

zet, maar Wandre lag vlak bij de 
grens, in de frontlinie. De kaart is 
waarschijnlijk tijdens de distribu
tie in beslag genomen, na censuu 
vrijgegeven en uiteindelijk op 
1 november 1915 bezorgd. 

De organisatie van de Belgi
sche verdediging 
Het algemene verhaal is dat het 
Belgische leger niet opgewassen 
zou zijn tegen een Duitse inval en 
direct overrompeld zou worden. 
Beelden worden getoond van 
Belgische soldaten met door 
honden voorgetrokken karren en 
verouderde bewapening. Dit doet 
de dappere Belgische verdedigen 
te kort. De Duitse troepen zijn 
langer opgehouden dan voorzien 
en we zullen later zien dat dit 
een redelijk doorslaggevende rol 
heeft gespeeld bij het falen van 
het 'Von Schlieffen plan'. 

De Belgische verdediging ging 
uit van een drietal vestingen: 
Luik, Namen en Antwerpen. Deze 
steden werden omringd door 
forten welke in oorlogstijd werder 
bemand door Belgische troepen. 

Het Belgische leger bestond bij 
het uitbreken van de oorlog uit 
6 infanteriedivisies en een cavale
riedivisie. Het opperbevel van het 
leger was in handen van koning 
Albert I. De voertaal was Frans. 
Een van de divisies was geheel 
Waals, dit was de vierde divisie 
welke voor de inval bij Namen 
was gestationeerd. In de andere 
divisies waren zowel Vlaamse als 
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Waalse soldaten vertegenwoor

digd. Als we bedenken dat de 
officieren hun bevelen voorna

melijk in het frans gaven en veel 
Vlamingen dit niet verstonden, 
kunnen we ons voorstellen dat dit 
niet altijd goed ging. 

Veldpostkantoor 
ledere divisie had zijn eigen 
veldpostkantoor. Voor de infan

teriedivisies 1 tot en met 6 waren 
dit de kantoren i tot en met 6, de 
cavalerie kreeg het kantoornum

mer 7 terwijl, kantoor 8 bestemd 
was voor het generaal hoofdkwar

tier dat in Brussel was gevestigd. 
Waar mogelijk werden de gewone 
posterijen ingezet. Veldpoststem

pels uit de eerste maanden zijn 
schaars omdat de veldpostkanto

ren zelf alleen werden gebruikt in 
het veld. Er was nog geen sprake 
van een georganiseerde postcen

suur. Veldpostbrieven moesten 
worden voorzien van de aandui

ding Service Militaire (S.M.). Voor 
brieven van en naar militairen 
gold portvrijheid. 

Fig 2 toont een veldpostbrief 
welke is verstuurd vanuit Namen 
(9 augustus 1914) naar Ixelles. De 
brief is verwerkt door het post

kantoor Namen en is afkomstig 
van een rijkswachteenheid (de 
19.000 rijkswachters gingen bij 
het uitbreken van de oorlog over 

« . Eyposliiorï Internationale Universelle <Je Qand ^ O C ^  ^ 
^ Wcreldlonloonstelling von «ent f~ / < ~ ^ / "TBTTV 

^ É, 

Qi Qenter Weltausstellung 
' " international Exhibition i Qiicnt 

. 19H 

,^^0^ ' /^^^k, ( $ Ä A Ä « I 

4 

\i V?oreWtentooRSteIling von Qenl 
Cn Oenter >tfeltausstBllunQ 
■^ International C ĉhibitlorn Ghent 

3Ä*../..*^I . /».. 

^^SPF9^^?!t tS^»Sg^'m9^n^SRS?9We99^S9QS^^«' 

° ^ ^pt«*» « ' — ' * * » ^ ■'^«*^ 

•mmimmmmimimmmmmmiiimm 

, ^ve«**«, (jii'iJifïttri 

u\ Sir*' *^^^^ 

Beckmann & Jórgensen 
A N V E R S 

Konsisur Adolf Beoimajui, 

e^'o .ilsasBs. Beclmeim f Jorgensan, 

4 ' , Uyhavn. 

C Ü P E H H A G 

,.ü ii;iiü(iiijiwiwi,i nMmmtmmmmmmmmmvmiimiÊKmiifitiiiMm '%ftiial* 

Ï; .̂  Sajifijoaïk. 

«MHM 
8 

in de organisatie van het leger) 
die verantwoordelijk is voor het 
bemannen van de artillerie in 
Namen. 

De slag om Luik 
Op 5 augustus begint de Duitse 
aanval op de fortenring rond 
Luik. Hier blijkt duidelijk hoe de 
verdediging met forten niet meer 
voldeed aan de stand der tech

niek anno 1914. De moderne Duitse 
kanonnen blijken raad te weten 
met de dikke muren. Toch duurt 
het tot 16 augustus eer Luik ver

overd is. De weg naar Brussel ligt 
open en het generaal hoofdkwar

tier trekt zich terug in Antwerpen. 
Op 20 augustus is Brussel bezet. 

••* 

Verbroken verbindingen 
De post wordt geconfronteerd 
met verbroken verbindingen. 
Een voorbeeld hiervan zien we bij 
fig 3. Deze kaartbrief is verzon

den van Namen (12 augustus) naar 
Tongeren in Belgisch Limburg. 
De verbinding is verbroken en 
de kaart werd voorzien van de 
stempels 'REBUT' (onbestelbaar) 
en 'retour afzender'. Soms worden 
brieven nog bezorgd, ondanks 
het oorlogsgeweld. Fig 4 is een 
kaart die per veldpost is verzon

den. Er staat geen vertrekstempel 
op (hoewel de kaart Gent sug

gereert) maar wel een aankomst

stempel van Doornik. Dit is 
3 september 1914, nadat de stad 

215 
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door de Duitsers is ingenomen. In 
de chaos heeft het lokale postkan
toor zich blijkbaar gehouden aan 
de opdracht om gewoon te blijven 
functioneren. 

Het beleg van Antwerpen 
De Duitse troepen proberen het 
Belgische leger in te sluiten in 
Antwerpen. De prioriteit ligt be
gin september bij de Marne, dus 
het aantal troepen dat hiervoor 
beschikbaar is is beperkt. Als ech
ter op 9 september koning Albert 
I zijn troepen beveelt de Duitsers 
aan te vallen vanuit Antwerpen, 
besluit het Duitse opperbevel dat 
Antwerpen moet vallen. Er begint 
een beleg dat een maand zal 
duren. 

Rond deze periode zien we dat 
de Belgische veldpostkantoren 
wat meer post gaan verwerken. 
Het meeste is afkomstig uit de 
fortenring rond Antwerpen. Fig 5 
is een kaart die is verzonden van 
Audenaerde (20 september) naar 
een geniesoldaat bi) de 2e divisie 
ergens bij Brasschaet. De kaart is 
op 24 september afgestempeld 
door het veldpostkantoor 2. De 
vertraging van 4 dagen is niet 
ongebruikelijk, post wordt in deze 
periode 4 dagen vastgehouden 
zodat eventueel militair belang
rijke informatie verouderd is op 
het moment dat deze aankomt. De 
kaart is vervolgens via Antwerpen 
(27 september) doorgestuurd 
naar Brasschaet, alwaar de ont
vanger gelegerd is. 

12 
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De tekst op de kaart: 
"Beste jean, wij zijn vandaag 
van Brugge naar Audenaerde 
gevluclit waar wij allen tesamen 
bij mijn broeder Paul verblijven 
tot wij naar Leuven terug kun
nen. God geeft dat het niet lang 
zal duren. Hoe gaat het met U? 
Uw vrouw en kind....." 

De kaart (fig 6) is verzonden van
uit Temsche (29 september 1914) 
en gericht aan een soldaat bij de 
5e eenheid lansiers, een onder
deel van de cavalerie. 
Hij draagt het stempel van 
veldpostkantoor 7 (horend bij de 
cavaleriedivisie), als aankomst
stempel. 

Censuur in Antwerpen 
In Antwerpen wordt de post-
censuur ingesteld. Er wordt op 
twee niveaus gecensureerd. Het 
eerste betreft de censuur door 
het leger. Op post van en naar het 
buitenland in september en begin 
oktober worden de stempels 
'ouvert par l'authorité militaire' en 
'verifiee par l'authorité militaire' 
aangetroffen zoals op fig 7, een 
ansichtkaart van Ede (25.9.14) 
naar Antwerpen. In een aantal 
gevallen wordt de post doorge
speeld aan de rechterlijke macht 
die een aanvullende censuur 
uitvoert zoals op fig 8, een brief 
van Antwerpen naar Kopenha
gen welke op 5 oktober (enkele 
dagen voor de val van de stad) is 
verzonden. 

C^RRESPONDANCE 

Mi 
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Evacuatie 
Op 6 oktober begint de militaire 
evacuatie van de stad, de dag 
erop vertrekt de regering. Deze 
zal zich gedeeltelijk (militaire 
hoofdkwartier inclusief de ko
ning) vestigen in Veurne en in Le 
Havre (later St Adresse), Frankrijk, 
waar een regering in ballingschap 
wordt gevormd op 18 oktober 
1914. Deze regering in balling
schap beschikte over een eigen 
postkantoor waar gebruik werd 
gemaakt van Belgische zegels. 
Een vroeg voorbeeld wordt ge
toond in fig 9, een aangetekende 
brief van Le Havre (29 oktober 
1914) naar Parijs. Antwerpen zelf 
valt op 10 oktober definitief in 
Duitse handen. Gent volgt op 12 
oktober. De Belgische troepen 
trekken zich terug achter de IJzer, 
en een deel van het leger vlucht 

vanuit Antwerpen naar Nederland 
waar ze gedurende de gehele 
oorlog geïnterneerd blijven. 

Terugtrekking 
De terugtrekking naar de IJzer 
verloopt chaotisch. Dit blijkt uit 
de post die wel wordt ingezameld 
maar pas later wordt verwerkt. 
Voorbeelden hiervan zijn fig 10, 
een veldpostkaart van Gent (6 
oktober 1914) naar Rousbrugge-
Haringhe. Deze plaats blijft 
onbezet, zodat de kaart op 15 
januari 1915 keurig na enkele 
maanden bezorgd kan worden bij 
de geadresseerde. Dat geldt niet 
voor de veldpostkaart in fig 11, 
welke op 11 oktober 1914 is verzon
den vanuit Torhout maar pas 23 
december 1918 (dik een maand na 
de wapenstilstand) is bezorgd in 
Evergem. 



e eerste IJzerslag 
et Belgische leger trekt zich 
;rug achter de lijn Nieuwpoort -
iksmuide - leper. Op 14 oktober 
emen de Britten leper in. Elders 
I de Westhoek verzamelen 
ch ook Franse troepen. Als de 
uitsers erin slagen om de linies 
ier te doorbreken zullen ze door 
unnen stoten langs de kust en de 
igelse aanvoer afsnijden. Op 18 
ktober gaat de slag om de l)zer 
an start. Reeds op 20 oktober 
taan de Duitse troepen aan de 
zer. Op 25 oktober is de situatie 
D nijpend dat wordt besloten om 
e sluizen bij Nieuwpoort open te 
iten zetten en de polder onder 
'ater te zetten. Tussen de Duitse 

en de geallieerde linies ontstaat 
een modderig landschap dat voor 
een natuurlijke barrière zorgt. 
Aan het eind van de slag, op 22 
november, is de loopgravenoor
log een feit. 

De Westhoek 
De postkantoren in de westhoek 
functioneren nog en verwerken 
voornamelijk veldpost van de 
geallieerden. Fig 12 toont een 
veldpostkaart van een Franse 
soldaat van Vlamertinghe 
(14 oktober 1914) naar Parijs. 
Fig 13 toont een veldpostkaart 
van een franse soldaat van leper 
(27 oktober 1914) naar Limoges, 
leper blijft gedurende de gehele 

oorlog aan de frontlinie liggen, en 
er zal dan ook niet veel post meer 
worden afgestempeld. 

Gedurende de gehele oorlog blijft 
een klein stukje België onbezet. 
Belgische zegels en stempels blij
ven in gebruik in een twintigtal 
plaatsjes in zuidwest Vlaanderen, 
in de enclave Baarle-Hertog, in Le 
Havre bij de regering in balling
schap en bij de troepen aan het 
front. De veldpost zal langzamer
hand beter georganiseerd worden 
en er komt in de loop van 1915 een 
officiële militaire censuur. 
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'HET WORDT STEEDS 
MINDERWAARD!' 

BOUWE BRANDSMA / RENÉ HILLESUM 

'anhuys brief 
n het januarinummer van Filatelie 
leeft u al kunnen lezen dat de 
leroemde zogenoemde 'Pan-
luys-brief' voor € 70.000 werd 
ifgeslagen. 
erder, in 1989, ging hij voor 
34.000 mijn (Bouwe Brandsma) 
teus voorbij: Aat de Peijper werd 
igenaar van de brief, maar pas 
leel veel later wist ik dat hij de 
;oper was. Je kunt dus moeilijk 
eggen dat de brief 'minder 
ward' geworden is.... 
)m inzicht te krijgen in het 
^'aardeverloop van zeldzaam 
ilatelistisch materiaal volgt hier 
le herkomstgeschiedenis van de 
)rief, alsmede de diverse toeslag-
)rijzen. (alle bedragen zonder 
'eilingkosten). 

De nageboorte' 
)e brief duikt voor het eerst op in 
970:110 jaar na verzending dus! 

Een vaak gehoorde 'klacht' onder verzamelaars. 
Toch is dit - in algemene zin - zeker niet waar! 

Van Dieten biedt de brief aan in 
de veiling. 
Daarna gaat het, in betrekkelijk 
korte tijd, snel: 
Ook alle andere keren mag de fir
ma Van Dieten de brief aanbieden: 
- maart 1970, veiling nr. 438, 

f 2.400 (€1089) 
- november 1971, veiling nr. 446, 

collectie Mr. G.W.A. de Veer, 
ƒ 4.600 (€ 2.087) 

- oktober 1975, veiling nr. 470, 
collectie onbekend, ƒ 6.100 
(€ 2.768) 

- april 1989, veiling nr. 532, collec
tie N.L. clifford-jones, ƒ 34.000 
(€15.428) 

- november 2013, veiling nr. 627, 
collectie Aat de Peijper, 
€ 70.000 

Van Panhuys 
Wie was deze Jonkheer Van 
Panhuys? 
)hr. C.A.E.A. van Panhuys was een 
liberale jonkheer. Schoonzoon van 
de Gelderse dichter Staring en 
zoon van de gemeentesecretaris 
van Den Haag. 
Hij vervulde na een loopbaan als 
officier vooral bestuurlijke func
ties op lokaal en provinciaal ge
bied, onder meer als burgemees
ter van Vorden. In 1852 werd hij 
tussentijds in het district Zutphen 
tot Tweede Kamerlid gekozen, 
maar was in 1853 geen kandidaat 
meer. Hij voerde tijdens zijn vier 
maanden durende lidmaatschap 
nooit het woord. In 1856 mislukte 
een poging tot herverkiezing. 
(Bron: www.parlement.nl, foto: 
Rijksbureau voor Kunsthistorische 
Documentatie). 

Van Panhuys was door de 'Minister 
van Binnenlandsche Zaken' 
benoemd als 'rijks-commissaris 
der Staatsspoorwegen'. "Een fijne, 
edele figuur. Zijn betrekking bij de 
staatsspoorwegen was van niet al 
te gewichtigen aard, doch zijn ken
nismaking veroorloofde mij oude 
letterkundige herinneringen weder 
te koesteren. Hij was schoonzoon 
van den dichter Staring van den 
Wildenborch, en hield de traditie 
van dien naam in hooge eer." 

(Bron: H.P.G. Quack, Herinneringen uit 
de levensjaren van Mr. H.P.G. Quack 
1834-1913. P.N. Van Kampen & Zoon, 
Amsterdam 1915 (2de druk). 

Spoorwegen 
Van Panhuys werd als aspirant
ingenieur op missie naar Indië 
gezonden. 
"Samen met de heeren Stieltjes en 
Dixon arriveerde hij op 7 febru
ari 1861 op Java, na een reis om 
de Kaap. Men heeft zich over de 
gevolgde route indertijd zeer ver
baasd, omdat bij het reizen met de 
z.g. landmail de gelegenheid zou 
hebben bestaan eene studie te 
maken van de Koloniale spoorwe
gen in Egypte en Britsch-lndë." 
(Bron: Indisch Tijdschrift voor Spoor-
en Tramwegwezen, Jaargang V no. 6, 
Juni 1917) 

Terug naar de brief 
Deze werd op 9 december i860 
verzonden vanuit 'sGravenhage, 
met instructie 'Over Marseille'. 
Wanneer de brief precies in Bata
via aankwam weten we niet, want 
er staan verder geen stempels op 
de brief. Uit andere stukken uit 
dit tijdperk blijkt dat dit zes tot 
maximaal zeven weken duurde, 
dus de brief zal zeker op Jonk
heer Van Panhuys hebben liggen 
wachten toen hij op 7 februari 
1861 arriveerde! 

^ 

*1 
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BELGISCHE VLUCHTELINGEN 
IN NEDIRLAND 
Tijdens de eerste Wereldoorlog (1914-1918) 
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Permanente mobilisatie 
Gewoonlijk associëren wij Neder
landers de Eerste Wereldoorlog 
met eindeloze moordpartijen, van 
de ene naar de andere loopgraaf, 
gasaanvallen, de uitvinding 
van de gevechtstank, de eerste 
luchtgevechten en ten slotte het 
verdrag van Versailles met zijn 
rampzalige gevolgen. We prijzen 
ons gelukkig dat Nederland er in 
slaagde zijn neutraliteit naar alle 
partijen te handhaven. En dat is 

Nederland was neutraal gedurende de Eerste 
Wereldoorlog en deze oorlog was, anders dan voor de 

Belgen, voor ons land niet 'de grote oorlog'. 
Toch had deze oorlog f Inke gevolgen. 

het wel zo'n beetje. Voor ons is 
immers de Tweede Wereldoorlog 
pas de echte "Grande Guerre". 
Maar dan vergeten we dat WO! 

m 
Aß. 1: Duitse feldpostkarte met een afbeelding van het bombardement van Antwerpen, 9 

oktober 1914. 

i *. ' RETOUK GEEN 

^ YBEGOBD 'h^^^ 

f^\ Ajb, 2: In de chaos raakten de postverbindingen verbroken Briefkaart van Amsterdam naar 
n^H^ — Antwerpen d. d. 7 oktober 1914 met twee in Nederland geplaatste stempels 
I ■■■■ »" 'RETOUR / Postverbmdinding verbroken /Acheminement (verzending) impossible' en 
IJ^ ^ 'Retour geen postverbinding /Port wordt vergoed Loket A/o 10'. 

De tekst op de achterzijde luidt
"Waarde vriend Désiré en Meji 

Naar ik gelezen heb is het bombardement van Antwerpen aanstaande. Mocht Je het daar 
niet hunner^ uithouden kom dan naar hier te Amsterdam met je zuster, dan zal ik zien 
of ik het een en ander voor je doen kan. Cr komen duizenden vluchtelingen hier aan. Ik 
heb verleden week nog getracht in Antwerpen te komen, maar ik kon er niet meer door. 
Het was net een paar dagen te laat Als ge komt laat dan een berichtje. Nu goeden moed 

gehouden en laat het hoofd niet zakken. Nu tot ziens hartelijk groetend Adr." 

toch niet helemaal aan ons land 
voorbij IS gegaan. Vier jaar lang 
verkeerde het Nederlandse leger 
In permanente staat van mobilisa

tie. Aanvankelijk 200.000, oplo
pend tot 400.000 manschappen 
bevonden zich al die tijd langs 
de landsgrenzen: jonge mannen 
die in normale omstandigheden 
het hart van onze werkzame 
bevolking vormden. Omwille 
van de neutraliteit werden aan 
Nederland allerlei handelsbeper
kende maatregelen opgelegd. De 
aanvoer van grondstoffen stag
neerde, de export liep sterk terug 
en een nijpende voedselschaarst« 

Ciji 

v ^ 
Cj 

iimw 

Consu.'at da Ccgiquo 
TERNEUZEN 

X^'äLW^i', 

wmmm*>mm'm 
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Afb. 3: Familieleden raakten 
elkaar tijdens de vlucht 
naar Nederland vaak kwijt 
De 'Centrale Commissie tot 
behartiging van de naar 
Nederland uitgeweken 
vluchtelingen' ontving m het 
najaar van 1914 talloze vragen 
omtrent de verblijfplaats van 
gevluchte Belgen. 



Afb. 4: Belgische vluchtelingen worden verzorgd hij 
de R.KMilitairen Vereniging Concordia in 's-Hertogenbosch. 

9, iMaflB Vaoriiout 

San Haag 

Afb. s: Speciale briefkaart 'dubbeltje beige'. Naast de postzegel is 
een vignet 'voor de verminkten'geplakt 

Iwong tot rantsoenering en 
listributie. 
"och beseffen we dat Nederland, 
n vergelijking met onze zuider-
)uren, de dans had ontsprongen. 
Vant naderhand keerden ónze 
nannen terug naar huis, anders 
ian de 10 miljoen soldaten van 
»ndere nationaliteiten die het 
even hadden gelaten bij een van 
le bloedigste conflicten uit de 
wereldgeschiedenis. 

Duitsland valt België binnen 
n hun aanvalsplan waren de 
Duitsers ervan uitgegaan dat 
nun leger een vrije doortocht zou 
aijgen door het aanvankelijk 
neutrale België, met de bedoeling 
Dp eenvoudige wijze achter de 
=ranse linies te komen. Op 
(̂  augustus 1914 trokken de 
Duitsers België binnen. Maar het 
3elgische leger bood weerstand. 
En hoe! Een eerste grote hinder
nis vormden de forten rond Luik. 
Dagenlang voerden de Duitsers 
tevergeefs stormaanvallen uit, 
ten koste van enorme verlie
zen. Toen zij vervolgens enkele 
'Dikke Bertha's' lieten aanruk
ken, kanonnen met formidabele 
granaten met een doorsnee van 
42 cm, beukten de Duitsers de 
Belgische weerstand kapot. Twee 
maanden later werd hetzelfde 
wapen ingezet tegen de stelling 
van Antwerpen. En ook hier gaf 
dit de doorslag. De reikwijdte van 
het Duitse wapen was groter dan 
dat van de moedige verdedigers. 
Toch had het meer dan twee 
maanden geduurd voordat het 
Belgische leger, ondanks een 
enorme overmacht van de Duitse 
egers, zich definitief moest terug

trekken in zijn stellingen achter 
de rivier de IJzer. 
Woedend waren de Duitsers. Met 
Belgische/ra«c-t/re«r5 (gewa
pende burgers) als excuus ver
woestten ze verschillende dorpen 
en steden (onder andere Vise en 
Leuven) en executeerden enkele 
duizenden burgers. "Man hat 
geschossen", was het codewoord 
voor Duitse represailles. Toen de 
val van Antwerpen ophanden 
was, na dagenlange artillerie
beschietingen en zeppelinbom
bardementen, sloeg de Belgische 
bevolking massaal in paniek 
op de vlucht (afb. 1). Ze weken 
uit naar Engeland en Frankrijk, 
maar vooral naar Nederland. 
Op 9 oktober viel Antwerpen. 
Via Zeeuws-Vlaanderen werd 
ons land overspoeld door naar 
schatting een miljoen Belgen. 
(N. B. Nederland telde toentertijd 
6 miljoen inwoners.) Koningin 
Wilhelmina verklaarde al in een 
eerder stadium dat ons land hen 
met open armen zou ontvangen. 

Op de vlucht 
De chaos was enorm (afb. 2). 
Een ooggetuige beschreef begin 
oktober in De Telegraaf hoe 
honderdduizend Belgische vluch
telingen Bergen op Zoom -een 
stadje van slechts zestienduizend 
inwoners- overspoelden. "Een 
défilé van voetgangers, wagens, 
karren, rijtuigen, kinderwagens, 
kruiwagens -al wat wielen had
met blinden, zieken, lammen, 
kinderen, ouderen en huisraad 
schoof voorbij. Kinderen werden 
langs de weg geboren. Soldaten 
liepen te huilen." Een verslag
gevervan de Nieuwe Tilburgse 

Afb. 6: De 
'ijzeren draad'. 

Courant meldde, dat in Bergen op 
Zoom niet alleen alle huizen en 
gebouwen vol lagen met Belgen, 
maar dat zij ook alle straten 
vulden, van gevel tot gevel, en er 
geen open plekje meer te vinden 
was op de Groote Markt (afb. 3). 
Na enige aarzeling zette de NS 
talloze extra treinen in voor het 
vervoer van de vluchtelingen het 
land in, weg van de grens. Met 
name het station van Roosendaal 
speelde daarbij een belangrijke 
rol. 

Opvang in Nederland 
Op veel plaatsen werden steunco-
mités opgericht. En bijna iedereen 
nam wel een Belg in huis. Na de 
aanvankelijke chaos kwam al 
snel een eerste opvang van de 
grond (afb. 4), onder andere in 
kazernes die leeg stonden omdat 
het gemobiliseerde Nederlandse 
leger zich langs de grenzen 
bevond. Velen vonden ook 
onderdak bij particulieren of in 
pensions. Dat leverde soms een 
ware cultuurshock op, wanneer 
zo'n 'Roomse' bierdrinkende Belg 
terechtkwam op bijvoorbeeld een 
van de Zuid-Hollandse eilanden, 
waar de mensen toen nog een 
tamelijk geïsoleerd bestaan leid
den. De overheid droeg 35 cent bij 
per volwassene per dag, en per 
kind 20 cent. Voor welgestelde 
burgers, maar die toch niet in hun 
eigen onderhoud konden voor
zien, werd 70 cent, respectievelijk 
50 cent bijgedragen. Niet veel: 
een brood kostte in 1914 gemid
deld n cent. 
Wie de opvang bij particulieren 
niet kon betalen en niet naar Bel
gië wilde terugkeren, kwam later 
terecht in een van de vele kampen 
van tenten, later barakken, die 
de overheid liet verrijzen in onder 
andere Nunspeet, Ede en Uden. 
Het woord 'kamp' werd vermeden 
door er de naam 'Vluchtoord' aan 
te geven. 
Voor medische zorg, onder
wijs, ontspanning en passende 
arbeid was men aangewezen op 
particulier initiatief. In het hele 
land kwamen spontane hulpac
ties op gang. De comités rezen 
als paddenstoelen uit de grond: 

'voor de gezondheid van het Bel
gische kind', 'voor de tabak van 
de Belgische soldaat', 'voor de 
Belgische oorlogsweesjes', 'voor 
de Belgische oorlogsweduwen', 
enz. Een aantal comités nam bij 
de fondsenwerving zijn toevlucht 
tot de uitgifte van vignetten en 
speciale briefkaarten. Het meest 
bekend zijn het Comité 'Le sou du 
Mutilé - Voor de Verminkten' en 
het comité 'Dubbeltje Beige'. 
Ze brachten hun artikelen tegen 
een prijs van respectievelijk 
5 cent ('sou' of 'stuiver') en 10 cent 
('dubbeltje') op de markt (afb. 5). 

Al in het najaar resulteerden 
onderhandelingen tussen de 
Belgische overheid en de Duitse 
bezetter in de terugkeer van de 
meeste (900.000) vluchtelingen 
naar hun vaderland. Het zou er 
niet langer onveilig zijn. Boven
dien besloot men in Nederland in 
veel gevallen geen vergoeding 
meer toe te kennen aan diegenen 
die aan onbemiddelde Belgen 
onderdak boden. Iets meer dan 
100.000 vluchtelingen, onder an
dere gezinnen van geïnterneerde 
militairen, bleven tot het einde 
van de oorlog in Nederland. 
Eind 1914 werd de grens tussen 
België en Nederland radicaal 
afgesloten door middel van een 
ijzeren draad die liep van Vaals 
tot Cadzand, waarop een dode
lijke spanning stond van 
2000 volt (afb. 6). Tallozen die 
het toch probeerden, zijn in de 
loop der oorlogsjaren geëlek-
trocuteerd. Maar er waren ook 
velen die er wel in slaagden door 
middel van allerlei trucs. Een 
kansrijke methode was een droge 
houten ton tussen de stroomdra
den klemmen en daar doorheen 
kruipen. 

wordt vervolgd 

m 



VERZAMELGEBIEDi EDERLAND 
Samenstelimg: Rem Bakhuizen Van Den Brink 
Email: dziew0n@xs4all.nl 
Website: www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm 

1 Deze postzegelszijn zelfklevend! j 
: Gabrvfluwnwltiini. 
; «Kheur de pDSl/eije) uit hst vst 
; •vouwdapostzeiïlanigtrins 
: •verwIjMcdeichterilidv 
• • do postzeE<l I' l 'itcd vooi 
• (Mkkenl 

; GtbrufliMwntqifng: 
: •MtwHdBpostzegaluM'iMvri 
: «vouwdepoftiegelempire 
l «vvrwlfdcdttachWri^ 
■ "dtpeiöJ^jdKgefeeflMor 

VUURTORENS 

Op 8 januari 2014 verscheen het 
eerste blok met 5x2 zelfklevende 
zegels van '1' gewijd aan het 
175 jarig bestaan van de vuurto
ren van Marken. Op 24 februari 
gevolgd door een soortgelijk 
blok ter gelegenheid van het 
150 jarig bestaan van de vuurto
ren van Texel. 
Beide zegels vallen buiten het 
officiële uitgifteprogramma 
maar zijn wel tegen nominaal 
verkrijgbaar. 
Beide zegels hebben een vast 
kader en het is dit kader dat 
sinds de Eekhoorn van 2013 ook 
voor persoonlijke zegels ge
bruikt wordt. Het zegelformaat 
is weer 30x40mm. Alles gedrukt 
in offset bij joh. Enschedé in 
Haarlem op vermoedelijk de 

MüllerMartini drukaanderol 
pers gezien de bedrukking aan 
weerszijden. Vijfkleuren offset 
(cyaan, magenta, geel, zwart en 
fosfor) voor de voorzijde met een 
raster 125 onder rasterhoeken per 
kleur verschillend: magenta 
15 graden, cyaan 75 graden, geel 
o graden en zwart 45 graden. De 
achterzijde in 4kleuren offset 
(cyaan, magenta, geel en zwart) 
en dezelfde rastergegevens als 
bij de voorzijde. 
Het verwarrende bij deze zegels 
is de ogenschijnlijk normale tan
ding die je gelijk moet scheuren, 
om daarna aan de achterkant 
van het blok een golflijn opzij te 
trekken waardoor het dragerpa
pier verwijderd wordt. Althans, 
dit als je de instructie op de 
achterzijde volgt... 
Papierrichting I (verticaal) 

Bij Marken artikelnummer 34016 
en barcode +81735; bij Texel 
artikelnummer 340363 en +8i88< 
als barcode. 
Er is in de Vuurtorenzegels 
geen Chameleoncode verwerkt 
alhoewel daar toch met een 
smartphone een filmpje over de 
vuurtorens verkregen had kun
nen worden. 

DE MOOI NEDERUND ZEGELBLOKKEN UIT HARLINGEN EN AAAKKUM 

Op 24 februari 2014 ver
schenen weer 2 blokken 
met Mooi Nederland ze
gels. Ditmaal verschenen 
in Friesland en gewijd aan 
de aardewerk tegels van 
HarlingenenMakkum. 
(zie afbeelding blokken 
pag. 83, februarinummer). 

Zoals gebruikelijk zijn de 
zegels alleen verkrijgbaar 
bij de Collectclub in Gro
ningen en bij de verkoop
punten in de plaatsen zelf. 

Wat Harlingen betreft 

heb ik dit keer maar eens 
wat veldwerk gedaan. Ik 
was er nog nooit geweest 
en bereikte Harlingen 
Haven met met de trein 
met slechts ix overstap
pen vanuit Leiden! Na een 
wandeling rond de haven 
de oude stad in en geïn
formeerd bij de VVV. Daar 
wisten ze van de zegels 
maar hadden ze zelf niet in 
huis. Enkele meters verder 
lopen via de Voorstraat 
uitgekomen bij Tab Aktief 
[nr. 37] de Harlingen blok
ken aangeschaft. Nog iets 

verderop [nr. 49] bij Bruna 
bleken zowel Harlingen als 
Makkum verkrijgbaar. Het 
mij door de VVV geadvi
seerde 3e verkooppunt bij 
Jumbo heb ik maar laten 
schieten. 
Traditioneel gedrukt bij 
Joh. Enschedé in Haarlem, 
in offset op een velinleg 
pers. Het perforaat is nog 
steeds het van het begin af 
aan met de hand gezette 
pennen patroon van Mees
ter Erik. Sinds Erik drie 
jaar terug met pensioen is 
gegaan bij Joh. Enschedé 

NIEUW BIJ 

22 april 

ORCHIDEEËN VAN HET GERENDAL 

Het Gerendal is een natuur
gebied in het zuiden van 
het land, gemeente Valken
burg aan de Geul. 
Op de steile, beboste en 
kalkrijke hellingen en in 
de kalkgras landen komen 

allerlei soorten orchideeën 
voor. Een kleine dertig 
soorten. 
Het postzegelvel heeft tien 
zegels waarde 1 binnen
land, alle met een andere 
orchidee. 

De zegels zijn ontworpen 
door Studio Beige, en zijn 
computerbewerkingen. 
De velletjes zijn gedrukt 
door Cartor Security Prin
ting, Frankrijk in een oplage 
van 335.000 velletjes. 

wordt het maken van 
perforeerblokken indien 
nodig uitbesteed. 
Vijfkleuren offset (cyaan, 
magenta, geel, zwart en 
fosfor) met een raster 125 
onder rasterhoeken per 
kleur verschillend: ma
genta 15 graden, cyaan 75 

graden, geel o graden en 
zwart 45 graden. 
Papierrichting <> (hori
zontaal) 
Artikelnummers: 340361 
resp. 340362 en product
barcodes + 81216 resp. 
♦81230 voor Harlingen 
respectievelijk Makkum. 
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nationale muziekinstrumenten 

• ncderUind 
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NATIONALE MUZIEKINSTRUMENTEN 

Deze emissie heeft het ge
meenschappelijke thema 
van de Europazegels. 
Het betreft een velletje van 
5x2 postzegels waarde 1 in
ternationaal. Er is gekozen 
voor een typisch Neder
lands muziekinstrument: 
het draaiorgel. 

Het velletje is ontworpen 
door Bart de Haas uit Den 
Haag. 
Het velletje werd gedrukt 
door Cartor Security 
Printing, Frankrijk in een 
oplage van 90.000 vel
letjes. 

Keukenhof, 2013 
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http://www.galeoptix.nl/fila/druktech.htm


AXIMA FILIE 

}E GROTE OORLOG 

(aarten, grauw en grijs 
loren bij de Eerste 
Wereldoorlog, een beetje 
lymbolisch voor deze 
oopgravenoorlog Op 
1 november wordt het 
>mde gevierd, maar in ons 
and op veel plaatsen de 
ampionnenoptocht 
wegens Smt Maarten In 

onze buurlanden staat die 
dag vooral in het teken van 
de capitulatie van 
Duitsland in 1918 De 
verschrikkingen van de 
oorlogshandelingen waren 
in het westen geconcen
treerd op Belgisch en Frans 
grondgebied en onze 
buurlanden noemen hem 
consequent de Grote 
Oorlog Als neutraal land 
hadden we er minder last 
van, kregen wel veel 
Belgische vluchtelingen en 
als 'postzegel', kennen we 
slechts de Internermgsze-
gels De enige bekende 
kaart die in de buurt komt 
van een maximumkaart 
staat op afb. 1 en IS 
ontwaard met het stempel 

Legerplaats bij Harderwijk 
Het uitvergrote detail 
(afb. ia) laat de contouren 
van de barakken zien van 
dit interneringskamp, zoals 
die ook op de bruine zegel 
staat Maar helaas de 
zegel m nooit officieel 
uitgegeven Beter is afb. z, 
uitgegeven door het 
Osterreichiches Zentralko
mitee zur Errichtung von 
Soldatenhelmen De laatste 
Habsburgse Keizer, Karl I, 
die in 1917 zijn oudoom 
Franz Joseph was opge
volgd, poseert er op met 
de keizerlijke familie om 
fondsen binnen te halen 
Het IS een echt gelopen 
kaart naar Amsterdam, 
compleet met censuur- en 
aankomststempel 

De overwinning van de 
geallieerden kwam snel 

Samenstelling 
Edward Froon 
E-mail f2hedwardfroon@hetnet nl 

nadat de Verenigde Staten 
mee gingen doen in 1917 
Zegel en stempel van 
afb. 3 herdenkt de 70e 
verjaardag ervan De kaart 
toont Generaal Persing, de 
Amerikaanse opperbevel
hebber die net de Are de 
Triomph is gepasseerd m 
het grote overwinnings-
defilé van 14 juli 1919 m 
Parijs De Canadezen waren 
veel vroeger m de oorlog 
betrokken en m 1917 
hadden ze een centrale rol 
m de slag om Vimy Op dit 
slagveld is het grote 
Canadese herdenkingsmo
nument opgericht met een 
brede voet en twee hoge 
pylonen Afb. 4 is gemaakt 
van een van de tien 
postwaardestukken die m 
1936 uitkwamen bij de 
onthulling van het 
monument Afb. 4a toont 
de ingedrukte zegel op de 
achterkant Deze stelt drie 
mannen voor op het 
moment van het breken 
van het zwaard, waarmee 
de roep om vrede wordt 
uitgebeeld 

Verdun was een vooruitge
schoven punt van de 

Franse Imies waar vele 
slagen om gevoerd zijn 
Het grootste verdedigings
fort was genoemd naar het 
nabijgelegen dorp 
Douamont Hier staat nu 
het grote herdenkingsmo
nument, het Ossuarium van 
Douamont (afb. 5), dat uit 
1932 dateert Hier liggen de 
resten van 130 000 
ongeïdentificeerde Franse 
en Duitse soldaten m Het is 
137 meter lang en de toren 
IS 68 meter hoog De vorm 
van een houwitsergranaat 
IS naar de huidige 
maatstaven ongelukkig 
gekozen De verwoesting 
van het plaatsje L'Epine in 
een van de veldslagen aan 
de Marne is te zien op 
afb. 6, maar er is ook 
hoop de basiliek IS 
gelukkig intact, meldt de 
kaart Na Verdun is de 
Belgische stad leper de 
bekendste 'oorlogsstad' 
die toen vrijwel wegge
vaagd is Dit IS op de oude 
kaart (afb. 7) met de 
resten van de middeleeuw
se Lakenhal goed te zien 
Op afb. 8 nogmaals de 
herbouwde Gotische 
Lakenhal, waar op de ie 
verdieping zich het 
herinneringsmuseum aan 
de Eerste Wereldoorlog 
bevindt 
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'VOOR DE BETROKKEN PERSONE 
ZEER ONAANGENAAM' 

Nederlandse postcemuur in de Eerste Wereldoorlog 
JOHN DEHÉ 

Er is een geschiedschrijver geweest die stelde dat de 
burgers van het neutrale Nederland in de jaren 1914-
1918 'op een eiland van geluiczaligheid' leefden, ver 
van de bloederige slagvelden en de diepe ellende 

elders in de wereld. 

Oorlogsdreiging 
Het beeld van deze geschiedschrij
ver lijkt wat overdreven, want al 
waren de problemen bij ons niet te 
vergelijken met het leed m de meer 
direct bij de oorlog betrokken lan
den, een paradijs was Nederland 
met en de oorlog ging zeker met 
onopgemerkt aan ons land voorbij 
(afb.i) 

De oorlogsdreiging gaf de Neder
landse regering het recht (artikel 
187 van de grondwet) de staat van 
oorlog en/of beleg af te kondi
gen voor het hele land of delen 

ervan Als de staat van oorlog is 
afgekondigd moeten burgerlijke 
besturen samenwerken met het 
militair gezag en bevelen van dat 
gezag opvolgen De staat van beleg 
geeft het militair gezag nog meer 
bevoegdheden In Koninklijke 
Besluiten werd meteen na het uit
breken van de oorlog vastgelegd in 
welke gebieden de staat van beleg 
gold Het ging aanvankelijk vooral 
om Zeeland en delen van Brabant 
en Limburg vanaf januari 1915 ook 
om de plaatsen waar internerings
kampen gevestigd waren 

Waar de staat van beleg gold, 
kreeg de militaire overheid het 
recht om een belangrijke democra
tische verworvenheid te schen
den het briefgeheim De hoogste 
legerleiding stelde dat het een zaak 
van landsbelang was om inzage te 
krijgen m de correspondentie van 
verdachte personen, hun telegram
men te lezen of hun telefoonge
sprekken af te luisteren Als eerste 
werd de censuur op telegraafbe-
richten geregeld, daarna kreeg de 
censuur op brieven en briefkaarten 
vorm Voor de praktische uit
voering van de censuur werd de 
medewerking 'gevraagd' van het 
directoraat der Posterijen Op 31 
augustus 1914 kwam de directie 
P&T met Dienstorder 223 waarin de 
verplichting tot samenwerking met 
het militaire gezag werd afgekon
digd (afb. 2) 

Rapporten 
Buhiman, de commandant van 
het veldleger, het weten waar 

2 Luitenant Generaal C A Buhiman com
mandant van het Veldleger tot 6/12/1915 

de censuur op gericht moest 
zijn Het ging hem om gege
vens van militaire aard HIJ was 
geïnteresseerd in nieuws over de 
strijdende partijen alles op het 
gebied van tactiek, organisatie, 
verpleging, uitrusting, enz Ook 
wilde hij geïnformeerd worden 
over troepenverplaatsingen in 
het buitenland, opstellingen van 
legeronderdelen en berichten over 
de stemming onder de soldaten 
HIJ werd uiteraard op zijn wenken 
bediend Een weekrapport van 
het censuurbureau van Roermond 
geeft in september 1915 niet alleen 
de ligging van allerlei legeronder
delen aan (vooral in België), maar 

Militaire Censuur 

IN DE VfcRüKLkU V 

I Nederland m de verdrukking, spotprent van Albert Hahn (1917) 

GEOPEND door " , L 
de CÈN5UUR. \ f . ^ ^ 

Censuurstrook Terschelling (oktober 1914) 

4 Twee censuurstroken van Maastricht december 1914 op aangetekende brief naar het 
neutrale Zwitserland Het was met gebruikelijk dat post naar neutrale staten gecensureerd 
werd maar de Nederlandse censuurvoorschriften hadden in december nog een watgeimpro 

viseerd karakter 



loet ook verslag van het moreel 
Ier troepen 

"Brieven van Duitsche militairen 
zijn over 't algemeen optimis
tisch en vol vertrouwen op de 
aanstaande zegepraal In brie
ven van Duitsche burgers wordt 
sterk geklaagd over duurte en 
schaarschte van de levensbe
hoeften "Wir halten durch" 
schijnt nochtans het parool te 
zijn De Russische nederlagen 
worden in de Duitsche brieven 
tof m het belachelijke overdre
ven ( ) Belgische brieven uit 
het bezette gebied zijn zonder 
uitzondering n letszeggend, wat 
waarschijnlijk aan de Duitsche 
censuur te wijten zal zijn Brieven 
van Belgische soldaten zijn bijna 
alle kalm geschreven en met een 
onwankelbaar vertrouwen in de 
toekomst" 

daarnaast richtte de censuur zich 
Dp zaken die de nationale veilig-
leid en neutraliteit konden bedrei-
jen ('spionage') en op activiteiten 
die te maken hadden met smok-
<elhandel en het ontduiken van 
in- en uitvoerverboden Schaarste 
en winstbejag gaan hand in hand 
en vooral langs de grenzen werd 
op zeer grote schaal gesmokkeld 
Vooral in deze categorie werd door 
de censuur gescoord 

Censuurbureaus 
De censuur werd uitgevoerd door 
speciaal daartoe aangestelde mili
tairen, in de rang van (onder)offi-
cier, (reserve) luitenants komen het 
meest in de overzichten voor Ze 
werden bijgestaan door militairen 
van lagere rang, die assisteerden 
bij de verwerking van de aangele
verde of gecensureerde post, maar 
geen inzage in de stukken hadden 
Uit praktische overwegingen werd 
ervoor gekozen de censuurbu
reaus onder te brengen in een 
postkantoor of in een lokaliteit 
in de directe nabijheid daarvan 
Van de censor werd 'groote tact' 
geeist, om te voorkomen, dat de 
gevoelens van het publiek onnodig 
gekwetst werden De werkzaamhe
den mochten dan ook met worden 
verricht op een plaats die zichtbaar 
wasvoor het publiek Dat was 
lastig, want de censoren deden 
hun werk in uniform, waardoor 
hun activiteiten nooit lang geheim 
bleven 

Zwarte lijsten 
Een belangrijk wapen in de strijd 
tegen economische vergrijpen 
en spionage waren de zwarte 
lijsten die op de censuurkantoren 
aanwezig waren In principe gold 
een criterium alleen post van par
ticulieren of bedrijven die om de 
een of andere reden op een zwarte 
lijst terecht waren gekomen, werd 
aan censuur onderworpen Toen de 
hoogste militair m Nederland, de 
Opperbevelhebber van Land- en 
Zeemacht (OLZ), te horen kreeg 
dat sommige censuurdiensten ook 
de gewoonte hadden om af en toe 

willekeurige brieven te openen, 
reageerde hij ontstemd Hij achtte 
dat "zonder eenig nut" en voor de 
betrokken personen "zeer onaan
genaam" Het streven moest altijd 
zijn om de censuur zo mm mogelijk 
te doen opvallen Vaak was het 
naar zijn idee voldoende om brie
ven enige tijd vast te houden en 
daarna door te sturen 
Reacties van Nederlandse burgers 
wijzen erop dat er wel degelijk en 
met flinke regelmaat gevoelens 
gekwetst werden en dat velen 
zich ongemakkelijk voelden bij de 
gedachte dat ze op een zwarte lijst 
stonden en hun post 'doorsnuf
feld'werd Ook constateerde men 
de vertragende werking van de 
postcensuur 
Zo schreef mr D H J van Mens, 
advocaat en procureur in Breda, m 
oktober 1916 dat het hem ergerde 
dat zijn post door de censuurdienst 
bekeken werd, zonder dat hij de 
aanleiding daarvoor kende Hij had 
er nooit wat van gezegd, maar nu 
wasvoor hem de maat vol Onlangs 
had de minister van Oorlog m de 
Kamer over de censuurkwestie 
gesteld dat alleen die brieven 
geopend mochten worden, die 
afkomstig waren van (of gericht 
waren aan) personen, "die door 
hun naam vermoed werden vreem
deling te zijn of met vreemdelin
gen in verbinding te staan" Deze 
kwalificatie was op hem absoluut 
met van toepassing Zijn familie 
woonde al eeuwen in Breda, en 
met vreemdelingen liet hij zich 
absoluut met in, althans met m die 
zin die de minister wel bedoeld 
zou hebben Hij verzocht een einde 
te maken aan de censuur op zijn 
zakelijke en privepost, als zijnde 
"volstrekt onnoodig en nodeloos 
grievend" 
Als 'de militaire autoriteit' al 
antwoord gaf op zulke verzoeken, 
was het doorgaans m algemene 
zin wettelijke bepalingen uit 1899 
maakten censuur mogelijk De 
heer Hartog, advocaat in Bergen 
op Zoom en Roosendaal, nam met 
dit antwoord geen genoegen Hij 
vermoedde dat het bij de censuur 
op zijn post om een wraakactie 
ging, omdat hij in het verleden 
"eenige onaangenaamheden" had 
gehad met de plaatselijke brigade
commandant HIJ had geweigerd 
hem bepaalde inlichtingen te 
verschaffen en misschien speelde 
ook wel mee dat hij een lezer van 
de (anti-Duitse) Telegraaf was De 
censuur was begonnen nadat hij 
met Kerst een postwissel voor de 
Franse soldaten aan De Telegraaf 
gestuurd had Voor dat soort din
gen was die wet van mei 1899 toch 
met bedoeld? 
De archieven bevatten het 
antwoord dat Hartog niet kreeg 
Zijn schenking aan De Telegraaf 
had inderdaad een rol gespeeldi, 
maar daarnaast legde hij een te 
grote sympathie voor de geal
lieerden aan de dag en werd hij 
als raadsman met grote frequentie 
bezocht door smokkelaars en uit-

Plaatsen waar censuurdiensten gevestigd 
Hoewel de staat van beleg gold 
IS er maar m een beperkt gebied 

/oor een groot 
waren 
stuk van Nederland, 

systematisch post gecensureerd m 
Brabant, Limburg en Zeeland en in de in 
Delfzijl, Arnhem en Zevenaar vond m eer 
plaats Onderstaande lijst geeft 

terneringskampen Ook in 
1 beperkte periode censuur 

de plaatsen waar censuurbureaus 
gevestigd waren, met de codes die in de 
troffen kunnen worden 
Bergen op Zoom 
Roosendaal postkantoor 
Roosendaal station 
Breda 
Baarle Nassau 
Tilburg 
Eindhoven 
Weert 
Valkenswaard 
Den Bosch 
Nijmegen 
Venio 
Roermond 
Sittard 
Maastricht 
Delfzijl 
Zevenaar 
Arnhem 
Vlissingen 
Oostburg 
Ijzendijke 
Terneuzen 
Sas van Gent 
Axel 
Hulst 
Kamp Amersfoort/Zeist 
Harderwijk 
Oldebroek 
Nunspeet 
Rijs/Gaasterland 
Urk 
Wierickerschans 
Bergen 
Groningen 

(Bt) 
(B2) 

(Dl) 
(D2) 

(D5) 

(04) 

(Z4) 

(11) 

(15) 

(17) 
(18) 

een SU urstempels aange-

(B3) 
(B4) 

(D3) 
(D4) 

(D6) 
(El) 
(E2) 
(E3) 
(E4) « ™ 
(E5) m i (F9) ^ ^ 
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(Z2) 9 1 
(Z3) S | | S 
(Z5) * ^ ^ 
(Z6) ^ J 

^mi 
(12) ^ ^ B 
(I3) wÊÊÊ 
(14) WÊÊ 

w^Ê (16) ^^Ê H 
^ H 

Wf'WM, 

1 

gewezenen Ook zijn huwelijk met 
een Engelse maakte hem verdacht 
De combinatie van al die factoren 
had de legerleiding doen besluiten 
Hartog onder censuur te stellen 

Stempels en stroken 
Stempels en stroken, de sporen 
van censuur, zijn voor het eerst 
geïnventariseerd door Van Doorn 
(1976,3e druk 1981), in 1988 wijdden 
Voskuil en Ten Geuzendam een 
Posthistorische Studie (Po&Po) aan 
dit onderwerp Nieuw onderzoek 
heeft vele nieuwe vondsten en 
inzichten opgeleverd 
De eerste censuur vond plaats m 
Maastricht en op het eiland Ter
schelling Inseptemben9i4werd 
een Duits vissersvaartuig aange
houden dat zich verdacht ophield 
in onze territoriale wateren De 
bemanning werd op Terschelling 
geïnterneerd en post naar/ van het 
eiland werd maandenlang kritisch 
bekeken en soms door de aldaar 
geïnstalleerde censuurdienst ge
opend Het sluiten van de brieven 
gebeurde met een geïmproviseer
de strook (afb. 3) 

Ook in Maastricht werd vanaf half 
september post gecensureerd Er 
zijn gekleurde en witte censuur-
stroken bekend en verschillende 
typen stempelafdrukken, die 
aangeven dat het poststuk door de 

censuur gezien is (afb. ^) 
Vanaf februari 1915 komen we door 
de directeuren van postkantoren 
aangeleverde stroken tegen op 
brieven die aan censuur waren 
onderworpen Er zijn m de loop der 
jaren verschillende types gebruikt 
In enkele interneringskampen 
werd -tot verbazing van de 
hoogste legerleiding- gewerkt met 
enigszins afwijkende modellen het 
formaat was anders, de tekst niet 
conform de voorschriften (afb. 5) 

Als antwoord op het grote aantal 
klachten over ten onrechte ge
censureerde brieven besloot de 
legerleiding in de zomer van 1915 
dat er meer controle moest komen 
op de werkzaamheden van de cen
soren Er moest vastgesteld kunnen 
worden door wie een bepaalde 
brief gecensureerd was In eerste 
instantie werd in augustus 1915 
opdracht gegeven aan de censoren 
om op de censuurstrook een paraaf 
te plaatsen 
Nadat uit een brief naar Engeland 
een biljet van 10 shilling verdwe
nen was, werden de teugels nog 
wat strakker aangetrokken De 
OLZ bepaalde begin mei 1916 dat 
voortaan alle censuurbureaus 
hun stempel op de censuurstrook 
moesten plaatsen, zodat steeds 
nagegaan kon worden waar het 
poststuk behandeld was 



e stempel ö van Kamp Oldebroek op cemuurstrook (juni 1916). 

t^etfimi 

Om 'het geheime karakter van de 
censuur' niet prijs te geven, ging 
men halverwege 1916 werken met 
stempels die iets meer verhul
lend waren, leder censuurbureau 
kreeg een letter-cijfer-combinatie 
toegekend en er werden stempels 
gemaakt waarmee de censuur-
strook gemerkt moest worden. 
(afb.6) Voor de gebruikte codes, 
zie de lijst in het kader. 

Censuur gepasseerd 
Voor het nodige misverstand (ook 
bij filatelisten!) zorgde een stempel 
dat men vanaf augustus 1915 op 
brieven kan aantreffen: 'Censuur 
gepasseerd', (afb. 7 en 8) 
Mensen constateerden dat hun 
post in het buitenland gecensu
reerd was en dat daar vervolgens 
-blijkens het stempel 'Censuur 
gepasseerd'- ook nog eens 
Nederlandse censuur overheen 
gegaan was. Meer dan eens moest 
de betekenis van dit stempel aan 
de betrokkenen uitgelegd worden: 
het werd door (post)ambtenaren 
op de expeditieafdeling geplaatst 
(en dus niet door de censuurdienst) 
en geeft in principe slechts aan dat 
het betreffende poststuk aan het 
censuurbureau is overgedragen. 

Dat kan daarna besloten heb
ben het poststuk aan censuur te 
onderwerpen, óf het ongemoeid te 
laten. Het stempel werd gebruikt in 
Roosendaal en de invoering hield 
verband met een nieuwe opzet 
van de censuur op buitenlandse 
post. Op 16 november 1917 werd 
dat stempel vervangen door het 
stempel S-in cirkel: 
(afb. 9) 

Centrale censuurbureaus 
Nederland was militair gezien 
verdeeld in verschillende gezags-
gebieden, die onder bevel stonden 
van 'Commandanten' en 'Bevel
hebbers'. Zo was er het Gezags
gebied van de Commandant van 
Zeeland en het gezagsgebied van 
de Commandant Veldleger. Dat 
laatste gebied was zo groot dat het 
opgesplitst werd in verschillende 
deelgebieden. De censuurbureaus 
van Nijmegen, Venio, Roermond, 
Sittard, Maastricht en Heerlen 
vielen onder 'Limburg/Xe gem. 
Brigade'. In het 'Gezagsgebied 
3e divisie' lagen de belangrijke 
censuurbureaus Bergen op Zoom, 
Breda en Roosendaal. 

In Roosendaal waren twee postves-

„ . , *l)öffartc 

9 Het S-stempel van Hoosendaal. 

tigingen. Een hoofdpostkantoor 
in het stadje zelf en een bijpost
kantoor aan het station. Bij het 
station werd vanaf januari 1915 met 
name de post uit het buitenland 
gecontroleerd, in het lokaal van de 
pakketpost. 
De censuur op de binnenlandse 
correspondentie vond plaats in het 
hoofdpostkantoor van Roosen
daal, in de dienstkamer van de 
directeur, wat de legerleiding een 
'minder gewenste toestand' vond. 
In juli 1915 stelde het hoofd van de 
censuur in Roosendaal, luitenant 
Bording, voor de aanpak van de 
censuur op zijn buitenland-bureau 
aan te passen. Zijn suggesties leid
den tot een nieuwe censuuropzet 
voor alle buitenlandse corres

pondentie uit en naar westelijk 
Noord-Brabant (tot en met Breda-
het gebied van de 3e Divisie) en 
Zeeland. Roosendaal kreeg de 
status van Centraal Censuurbureau 
voor alle post uit het buitenland 
(naar dit gebied). Postkantoren 
moesten de ontvangen buiten
landse correspondentie uitsplitsen 
en onder omslag aan het postkan
toor Roosendaal zenden, met het 
opschrift 'Censuur'. De stukken 
moesten daarna, na behandeling 
door de militaire censuur, onder 
omslag naar die postkantoren 
teruggezonden worden, waarna -
ze zo spoedig mogelijk dienden 
te worden uitgereikt. De regeling 
ging I oktober 1915 in. 
We krijgen hiermee de situatie 
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van het stempel Censuur Gepasseerd en daarna op het censuurbureau Buitenland geopend en gesloten. Paraaf van de censor op de censuurstrook. 

II25/10/1916, brief uit Hulst naar E de Meuricky, aalmoezenier m het Belgische leger in 
Frankrijk Censuur in Vlissingen Frankering 10 cent Het vooroorlogse voorkeurstarief voor 

correspondentie met België gold tijdens de oorlog nog steeds voor onbezet België, inclusief het 
leger te velde. 

dat een buitenlandse brief naar, 
bijvoorbeeld, Breda eerst langs de 
censuur in Roosendaal moest. Een 
voorbeeld is te zien in afbeelding 
10. 

De nieuwe opzet voor de censuur 
had ook betrekking op Neder
landse post naar het buiten
land, die voortaan in Vlissingen 
geconcentreerd werd. Daar kreeg 
het censuurbureau een plek in 
het postkantoor aan de Steenen 
Beer. Op 1 oktober 1915 begonnen 
de werkzaamheden. Ook Vlissin
gen werd aangeduid als Centraal 
Censuurbureau. 
Schepen van de Stoomvaart Maat
schappij Zeeland (SMZ) verzorgden 
de verbinding met Engeland. Maar 
mijnenvelden, Duitse onderzeeërs 
en torpedoboten vormden een 
steeds grotere belemmering. In 
november 1916 en januari rgry wer
den schepen van de Maatschappij 
aangehouden door de Duitsers en 
werd de post m beslag genomen. 
Toen Duitsland op 1 februari 1917 de 
onbeperkte duikbootoorlog afkon
digde, werd de dienst van de SMZ 
gestaakt en verloor Vlissingen zijn 
belang als censuurbureau. Op 1 juli 
1917 werd het gesloten, (afb. 11) 

Het einde van de censuur 
Meer dan eens stelden de militaire 
autoriteiten vraagtekens bij hun 
eigen systeem en bedachten zij 
aanpassingen om het effectiever 
en efficiënter te maken. Zo werd in 
oktober 1917 de hele opzet drastisch 
veranderd en werd het aantal 
censuurbureaus teruggebracht tot 
vijf. 'Vliegende brigades' moesten 
vanuit die vijf kantoren (Venio, 
Maastricht, Roosendaal, Tilburg en 
Nijmegen) controles op postkanto
ren uitvoeren. 

Naarmate de tijd verstreek, kwam 
men steeds meer tot de overtui
ging dat de betrekkelijk geringe 
resultaten met meer opwogen 
tegen de kosten. Dat de censuur 
zo weinig opleverde, had vooral te 
maken met een van de belangrijk
ste 'wapens' van de censuurdienst: 
de zwarte lijsten. Iemand die 
kwaad wilde en merkte dat hij op 
de zwarte lijst voorkwam (doordat 
zijn post gecensureerd werd) had 
voldoende mogelijkheden om zich 
aan die censuur te onttrekken. 

Direct na het sluiten van de 
wapenstilstand werden alle 
censuurbureaus opgeheven, al op 

a 26/1/1919, brief uit Berlijn naar de Duitse keizer in Amerongen (aankomststempel 
achterzijde). Censuurstrook met O4 (Arnhem) Een brief met felicitaties^ 27 januari was de 

verjaardag van de keizer. 

12/11/1918 ging daar een brief over 
uit. In verschillende vluchtoorden/ 
interneringskampen is daarna nog 
incidenteel post gecensureerd. In 
Arnhem en Zevenaar werd een cen
suur op deviezen ingesteld en werd 
onder meer de post van de Duitse 
keizer en zijn gevolg aan censuur 
onderworpen, (afb. 12) 

Het plan bestaat om in 2015 
een door P0S.P0 uit te geven 
Posthistorische Studie te laten 
verschijnen, die gewijd is aan de 

Nederlandse postcensuur tijdens 
de Eerste Wereldoorlog. De studie 
IS geschreven door John Dehé en 
Fons Simons. Naast uitgebreide 
informatie over de censuur (ver
zameld in het Nationaal Archief in 
Den Haag) zal het boek tientallen 
afbeeldingen bevatten van gecen
sureerde post, met een overzicht 
van alle bekende censuurstroken 
en -stempels. Voor dat over
zicht zijn diverse verzamelingen 
bestudeerd. 

ftj 
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ALGEMENE VERGADERING KNBF 12 APRIL 2014, BESTUURSWIJZIGING 

De komende Algemene 
Vergadering van de 
KNBF zal worden ge
houden worden tijdens 
de Filamanifestatie in 
Wijk aan Zee. 

Op de agenda staat o.a. 
de bestuursverkiezing. 
De heer Wybo Heere, onze 
voorzitter en de heer 
Siemon Tuin, voorheen 
penningmeester, thans 
algemeen bestuurslid, 
treden dan af en zijn niet 
herkiesbaar. Het Bonds-
bestuur is verheugd u te 
kunnen meedelen dat wij 
een kandidaat voor het 
voorzitterschap kunnen 
voorstellen die zowel op 
bestuurlijk als op filateiis-
tisch vlak zijn sporen ruim
schoots heeft verdiend. 

De heer jan Cees van Duin 
heeft zich bereid verklaard 
deze functie te willen 
vervullen. Hij is tot de ge
meenteraadsverkiezingen 
van 19 maart jl. voorzitter 
van de deelgemeente 
Hilligersberg-Schiebroek 
(Rotterdam) geweest en 
daarnaast is hij reeds vele 
jaren actief binnen de 
filatelie als jurylid bij de 
KNBF, secretaris van de Ne
derlandse Vereniging voor 
Thematische Filatelie en 
publicist van vele artikelen 
over het (thematisch) 
verzamelen. 

Voorts treden de heren 
Hans Kraaibeek en John 
Dehé af conform het roos
ter, maar zij zijn herkies
baar. Door het tussentijds 

vertrek van onze secreta
ris, de heer Eric Kniese is 
een vacature ontstaan. De 
heer Kraaibeek is bereid 
gevonden deze functie te 
gaan vervullen, waarbij 
verenigingszaken bij het 
secretariaat zal worden 
gevoegd. De heer Dehé 
zal graag zijn taken als 
commissaris evenementen 
voortzetten. 
De overige bestuursleden 
blijven gewoon in functie. 
Door bovengenoemde 
aftredens en wijzigingen 
wordt het bestuur van de 
KNBF teruggebracht van 9 
naar 7 personen. 
Het bestuur acht het 
in deze tijd van crisis 
noodzakelijk om met een 
slagvaardig maar niet al 
te groot aantal bestuursle

den de toekomst tegemoei 
te gaan. 

Voorts zal het beleidsplan 
2014-2016 aan de orde 
komen. Hierin staan een 
f ink aantal zaken die op 
dit moment onze aandachi 
hebben om de Bond op 
korte termijn slagvaardi
ger te maken. 
Voor de langere termijn 
zijn andere zaken nodig 
om de verdere achteruit
gang van de georgani
seerde filatelie een halt toe 
te roepen. Met een nieuwe 
voorzitter en een kleiner 
bestuur gaan wij deze 
uitdaging graag aan in het 
belang van onze leden. 

Hans Kraaibeek 
waarnemend secretaris 
KNBF 

FILAAAANIFESTATIE IN WIJK AAN ZEE 
FIIAMANIFESTATIE 2014 en DAG van de JEUGDFILATELIE 

Verzamelen krijgt diep
gang als je met anderen 
je hobby deelt. Vanuit die 
gedachte gingen verte
genwoordigers van een 
tiental Noord-Hollandse 
verenigingen boven het IJ 
('Regio 3') een aantal jaren 
geleden met elkaar rond 
de tafel. Ze spraken af dat 
ze gezamenlijk en met 
enige regelmaat een groot 
filatelistisch evenement 
zouden organiseren, 
steeds in een andere 
plaats. Het eerste concrete 
gevolg van die overeen

komst was Filamanifestatie 
2008 in Heerhugowaard. 
In 2012 was Purmerend 
het bijzonder geslaagde 
vervolg. Op 12 en 13 april 
wordt in Dorpshuis De 
Moriaan te Wijk aan Zee 
Filamanifestatie 2014 
gehouden. 
Het thema van de tentoon
stelling luidt opnieuw: 
'Noord-Holland in een 
kader'. Drie verenigingen 
(Beverwijk, Castricum en 
Heemskerk) hebben het 
voortouw genomen bij de 
organisatie. Daarnaast zijn 

RON VERSTEYNE OVERLEDEN 
Op 18 januari ontving Ron Versteyne, penningmees
ter en erelid van de Purmerender Postzegel Ruilclub, 
de zilveren Bondsspeld van de KNBF voor zijn grote 
filatelistische verdiensten. Zie het maartnummer, 
pagina 159. 
Op 3 maart is Ron overleden. Wij wensen zijn vrouw 
Marjan veel sterkte toe. 

Heerhugowaard, Hoorn, 
IJmuiden, Purmerend, 
de Zaanse 'Posthoorn' en 
Wieringerwaard bij de 
organisatie betrokken. 
Gabriel Blik uit Landsmeer 
was bereid de coördinatie 
van de opbouw van de 
tentoonstelling voor zijn 
rekening te nemen. Ook 
JFN doet mee en zal met 
allerlei activiteiten de 
Dag van de Jeugdfilatelie 
vieren. Post NL geeft ter 
ere van de Dag van de 
Jeugdfilatelie 2014 speciale 
postzegels uit. Er is een 
bijzondere tentoonstel-
lingsenveloppe met een 
persoonlijke postzegel. 

De tentoonstelling telt bij
na 300 kaders, in de cate
gorieën 2,3 en propagan
da. Er zijn stuiverboeken 
en handelaren aanwezig 
en enkele gespecialiseerde 
verenigingen presenteren 
zich. In één der bijzalen 

zal zaterdag de jaarlijkse 
vergaderingvan de KNBF 
plaatsvinden en in een 
andere zaal zullen enkele 
gespecialiseerde vereni
gingen vergaderen. 
Website: 
www, filamanifestatie.nl 
Adres: De Moriaan, Dorps
duinen 4,1949 EG Wijk aan 
Zee. 
zaterdag 12 april 2014 van 
10.00-18.00 uur 
zondag 13 april 2014 van 
10.00-16.00 uur 
Entree €2,00 (inclusief 
catalogus). Jeugd t/m 18 
jaar gratis. 
Persoonlijke postzegel: 
€1,00; velletje van 10: 
€ 8,00; enveloppe * 
persoonlijke postzegel 
€2,00. Er wordt €1,00 
verzendkosten in rekening 
gebracht. Bestellingen: 
ernst.brandontBqmail.com 

http://filamanifestatie.nl
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INTERNATIONALE POSTZEGELBEURS ESSEN 

De 24e International Brief
marken Messe 2014 wordt 
gehouden van 8-10 mei 
2014 m hal 1A van het Mes
sehaus Sud, op het Messe
gelände m Essen De beurs 
IS op donderdag en vrijdag 
open van 10 00-18 00 u, 
zaterdag van 10 00-17 00 
u De toegang tot de beurs 
IS gratis 
De jaarlijkse beurs m 
Essen is de oudste m zijn 
soort in Duitsland en ook 
wereldwijd zijn er geen 
beurzen bekend die sinds 
1976 jaarlijks zijn georga
niseerd Veel buitenlandse 
postdirecties - meer dan 
veertig - nemen deel aan 
de beurs, hetgeen zorgt 

voor een zeer internatio
nale atmosfeer Deutsche 
Post heeft een stand met 
een oppervlakte van 
390 m' waar het gehele 
filateliepakket en speciale 
beursproducten, waar
onder speciale stempels 
voorhanden zijn 
Verder zijn er op de 
beurs meer dan tachtig 
vakhandelaren, waaronder 
Nederlandse, veilinghui
zen en leveranciers van 
toebehoren zoals catalogi, 
albums en dergelijke Een 
derde van deze deel
nemers IS afkomstig uit 
landen buiten Duitsland 
Depostzegelhandel 
biedt naast klassieke en 

moderne postzegels ook 
postgeschiedenis en the
matische producten 
Vanaf 2010 wordt de Duitse 
Kampioenschap Thema
tische Filatelie georgani
seerd, jaarlijks afgewis
seld met het Europese 
kampioenschap Verder 
worden lezingen en pre
sentaties georganiseerd en 
keurmeesters en bondsaf
gevaardigde geven infor
matie en advies Meer dan 
twintig studiegroepen en 
werkgemeenschappen zijn 
met een informatiestand 
vertegenwoordigd En na
tuurlijk IS er een uitgebreid 
programma voor de jeugd, 
onder regie van de DPhJ 

(Deutsche Philatelisten-
Jugend) 
Voor de Europese kampi
oenschappen Thematische 
Filatelie van 2015, zijn de 
mschrijvings-voorwaarden 
inmiddels vastgesteld 
Voor deze kampioenschap
pen kunt u zich tot 30 sep
tember 2014 aanmelden bij 
Werner Muller, Fliederweg 
13, 44532 Lünen (D) 
Voor het eerst wordt 
tijdens de beurs van dit 
jaar, in samenwerking met 
de Duitse Bond, de Bund 
Deutscher Philatelisten, 
een 'Fruhjahrs-Akademie' 
georganiseerd, waarin met 
tien presentaties onder 
het motto "Alles wat de 

Foto Foto Agentur Ruhr 

verzamelaar nodig heeft" 
(Alles, was der Sammler 
braucht!) alle benodigde 
knowhow wordt geboden 
Hierbij gaat het vooral 
om voor de verzamelaar 
belangrijke vragen betref
fende de ontwikkeling en 
uitbreiding van waar
devolle verzamelingen, 
waaraan men ook na jaren 
nog plezier beleeft Het 
gaat hierbij ook om insider 
wetenschap van kenners 
van de markt maar ook 
om vragen betreffende 
het veilig bewaren van de 
verzameling Verder infor
matie vindt u op http // 
www briefmarkenmesse-
essen de/ 
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INPIE IN 
EEN WOELIGE WERELD C*' 

Het Ottomaanse Rijk 
Waar mogelijk wordt de opdeling 
van het Ottomaanse Rijk getoond 
aan de hand van correspon
dentie tussen gebieden van het 
Ottomaanse Rijk en Nederlands-
Indië vóór, tijdens en na de Eerste 
Wereldoorlog (1895-1931). Gezien 
de beschikbare ruimte in Filatelie 
is de nadruk gelegd op de ont
wikkeling in de gebieden in het 
Midden Oosten. 

Het Ottomaanse Rijk had zijn oor
sprong In de 136 eeuw toen door 
de expansie van het Mongoolse 
Rijk van Dzjengis Khan talrijke 
Centraal-Aziatische stammen 
elders hun heil moesten zoeken'. 
Daardoor ontstonden in Anatolië 
(Klein Azië) talrijke vorsten
dommen (afb 1). De leider van 
een van deze vorstendommen. 
Osman I, legde de basis voor het 
Ottomaanse Rijk. De stammen 
hadden nog een sterk nomadisch 
karakter behouden en neigden er 
niet toe zich te vestigen en netjes 
belasting te betalen. Osman I 
leidde een groep van nomadische 
krijgers op rooftochten naar nabij 
gelegen Byzantijnse steden. Zijn 
succes leverde hem prestige op en 
een groeiende aanhang. Dat de 
islam bij deze rooftochten werd 
verspreid was mooi meegenomen, 
maar het ging toch voorname
lijk om het veroveren van land 
en buit. Uiteindelijk kregen de 
Osmanen de controle over de 
lange kustlijn en een kleine vloot. 
De zoon van Osman huwde een 
Byzantijne prinses en werd uit
genodigd de Dardanellen over te 
steken naar het schiereiland Gal-

HAN SIEM 

De Eerste Wereldoorlog heeft In 
belangrijke mate het gezicht van onze 
huidige wereld bepaald. In dit artikel 
komt de opdeling van het Ottomaanse 
Rijk aan de orde, waarvan de gevolgen 

momenteel nog duidelijk zijn te 
herkennen. 

Aß I Door de expansie van het Mongoolse Rijk van Dzjengis Khan weken 
verscheidene Centraal-Aziatische stammen uit naar Klem-Azie. Osman I 
die nomadische krijgers wist te verzamelen voor rooftochten van Byzan

tijnse steden, legde daarmee de basis van het Ottomaanse Rijk. 

lipoli om militaire hulp te verlenen 
aan de Byzantijnse Keizer tegen 
de Serven. 

Daarmee was de deur naar de 
Balkan geopend. De Turkse vor
stendommen werden geleidelijk 
verslagen en ondergebracht 
in een gecentraliseerde staat. 
De Balkan werd steeds verder 
veroverd. De Serven boden de 
meeste weerstand maar leden 
in 1389 bij Kosovo een beslis
sende nederlaag. West-Europese 
kruisvaarders, die een halt wilden 
toe roepen aan deze ontwikke
ling, werden in 1396 verpletterend 
verslagen. Totaal omsingeld, viel 
uiteindelijk Constantinopel tot 
consternatie van West-Europa in 
1453 in Ottomaanse handen en 
was hun Rijk uitgegroeid tot een 
wereldmacht. 

In de 16e eeuw breidde het 
Ottomaanse Rijk zich verder uit. 
Na in 1514 Perzië te hebben versla
gen en in 1516 Syrië en en Palestina 
te hebben veroverd, was Europa 
aan de beurt, dat hopeloos ver

deeld was door de vete tussen 
Karel V en Frans I van Frankrijk. De 
kracht van het Ottomaanse leger 
berustte op twee fundamenten: 
een krachtige infanterie met 
als elite eenheid de befaamde 
janitsaren, en een zware artillerie. 
Het gebruik van artillerie hadden 
de Ottomanen geleerd van het 
Westen, maar nu overtroffen zij 
hun leermeesters en produceer
den zij de zwaarste kanonnen van 
die tijd'. Onder Sultan Süleyman 
de Grote werd Belgrado veroverd. 
Later werd het koninkrijk Honga
rije verdeeld. Pas bij Wenen (1529) 
werd het Ottomaanse leger, met 
behulp van een aanhoudende re
gen tot staan gebracht. De aanval 
op Wenen was afgeslagen maar 
Süleyman was niet verslagen. Hij 
breidde de Ottomaanse invloed 
uit over Noord Afrika. Daarmee 
bereikte het Ottomaanse Rijk 
zijn grootste uitbreiding: een 
Imperium dat zich uitstrekte over 
drie continenten, reikend van de 
Donau tot de Tigris, met controle 
over de Middellandse Zee 
(afb za). 

Ottoman Empire 

Aß 2a De grootste uitbreiding van het Ottomaanse Rijk- uitgespreid 
over drie continenten, reikend van de Donau tot de Tigris. 
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Aß 2b Het gereduceerde Ottomaanse Rijk aan de vooravond van de 

Berste Wereldoorlog: nog steeds een uitgestrekt territorium. 

Het beleid in de veroverde gebie
den was in die tijd opmerkelijk to
lerant. Zowel in Constantinopel als 
in Jeruzalem konden Christenen, 
Moslims en Joden onbelemmerd 
hun godsdienst uitoefenen. In 
veroverde gebieden waarin joden 
door Christelijke bewindhebbers 
waren vervolgd, betekende de 
komst van de Ottomanen een dui
delijke verlichting. De dood van 
Süleyman luidde echter de neer
gang van het Ottomaanse Rijk in. 
Hij was de laatste Sultan die zijn 
leger daadwerkelijk leidde. De 
ondergang van zijn Rijk duurde 
wel ruim 200 jaar, hetgeen een 
historicus deed verzuchten dat de 
neergang wel erg heel erg lang 
duurde. In de 19e eeuw werd het 
Ottomaanse Rijk op voorspraak 
van een Engels krantenartikel 
reeds 'de Zieke Man van Europa' 
genoemd. 

Correspondentie tussen 
Nederlands-Indië en 
het ottomaanse Rijk 
In 1913, aan de vooravond van 
de Eerste Wereldoorlog, had het 
Ottomaanse Rijk, vergeleken met 
hun glorieperiode, grote delen 
van de Balkan en al de Noord-
Afrikaanse gebieden verloren 
(afb 2b). Het resterende territo
rium had toch nog een bevolking 
van 22 miljoen zielen. Een over
zicht laat zien dat Indië corres
pondentie voerde met vrijwel alle 
delen van het Ottomaanse Rijk. 
Het kleine Europese deel, Thracië, 
(afb 3), de hoofdstad Constanti
nopel (afb 4) en Anatolië (afb 5) 
vormden het hart van het Rijk. 

In het begin van de 17e eeuw 
versloegen de Ottomanen het 
Egyptische Sultanaat. Daarmee 



yfOankkcrs \ 
Gro'el̂ ml Borneo 

(111 Boeloentifuii 

«*^ 

'^XliTdLlW 1'OSÏUi' i r \ ! J \ \ 
(^CARTt 

^ ^ > ^7/^MaJ^ly2f 

/l/i j /1m(c/)ti^aart u/t Balikpapan (1910) verzonden naar een filatelistisch contact in Dede 
Igatch in West Thracie De stad zou na de Eerste Balkanoorlog overgaan naar Bulgarije na de 
eerste Wereldoorlog naar Griekenland en staat nu bekend als Alexandroupolis Uit de naam 

van de geadresseerde kan worden opgemaakt dat deze van Armeense afkomst was 

Aß 4 Constantinopel sinds 1453 de hoofdstad ven het Ottomaanse Rijk was een kosmopoli 
tische stad Verscheidene mogendheden waren vertegenwoordigd door een postkantoor van 
hun eigen postdienst Deze briefkaart naar Soerabaja (1910) werd niet uitgegeven door de 

Duitse of Oostenrijkse Post die het meest worden gezien maar door de Italiaanse Post 

/eroverden zij het huidige Syrie 
[afb 6), Libanon (afb 7), Palestina 
zvi Jeruzalem (afb 8), samen 
ondergebracht in de Ottomaanse 
provincie Syrie Politiek belangrijk 
iwas dat ook Hedjaz, de streek 
lA/aar de profeet Mohammed 
opgroeide met de heilige steden 
fWekka en Medina, m Ottomaanse 
handen viel De Mantel en het 
zwaard van de profeet Moham
med, en daarmee het kalifaat en 
de leiding van de Islamitische 
wereld, werd hierdoor aan de Ot

tomaanse Sultan overgedragen 
Het dagelijks bestuur over de 
heilige steden werd overgelaten 
aan de Sjarief van Mekka 

In een eerder deel werd een 
briefkaart afgebeeld van een be
devaartganger in Mekka aan een 
hadji in Banjoewangi' Aanvul
lend kan (deels) een gefrankeerde 
brief worden getoond (afb 9), 
verzonden van Mekka naar Soera
baja (transitstempel Weltevreden 
7/2/1900 op de achterzijde) Het 
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Afb 5 Briefkaart verzonden uit Trehizond (1906) naar Cheribon met doorgangsstempels van 
de route via Alexandrie en Suez Briefkaart uitgegeven door de Duitse post in de Levant Het 
Keizerrijk Trebizonde gelegen aan de Zwarte Zee (afb 1) was een CrieksByzantijnse opvol

gerstaat van het Byzantijnse Rijk voordat het door de Ottomanen werd veroverd 

Afb 7 Tijdens de Kruistochten veroverden Franse ridders vorstendommen in Syrie en bouwden 
er kastelen Duizend jaar later beschouwde sommige Fransen Syrie nog steeds als een deel 

van Frankrijk De aanwezigheid van een Frans postkantoor in Beiroet lag dus voor de hand 
BIJ het uitbreken van de Oorlog maakten Franse officials wilde plannen voor een invasie 

van de Libanese kust Toen het zover was hadden de Fransen het echter veel te druk om de 
Duitsers aan de Marne van zich af te houden 

blijkt dat van de correspondentie 
van de Arabische minderheid 
in Indie met de gebruikelijke 
kwaliteitseisen verlangd kunnen 
worden 

Djedda was de belangrijkste 
toegangshaven voor bedevaart
gangers naar Mekka Het was de 
grootste stad van Hedjaz, waar 
ook een Nederlands Consulaat 
was gevestigd Het Ottomaanse 

Rijk was weliswaar ziek, maar 
belangrijk genoeg voor een alerte 
diplomatieke vertegenwoordi
ging In 1868 had een gezant
schap uit Atjeh de Ottomaanse 
Sultan als houder van het kalifaat 
het oppergezag over het islamiti
sche land Atjeh aangeboden" De 
Sultan was daar met op ingegaan, 
maar na de mislukte eerste Neder
landse Atjeh expeditie meldde 
in mei 1873 zich opnieuw een 

^ ' " ^ ' ■ ■ ~ ■ ■ — , — — — — — . — — 

Afb 6 Ottomaanse riefkaart met het tweetalige stempel van Sevkilhabil een voorstad 
van Aleppo verzonden naar een Militair oprichter der Oenie in Djambi maar aldaar 

doorgestuurd via Weltevreden naar de garnizoensstad Ambarawa In het Ottomaanse Rijk 
was Aleppo de hoofdstad van Syrie met een belangrijke rol in de handel van Anatolie met het 

Oosten De opening van het Suezkanaal leidde een geleidelijke neergang in ten gunste van 
Damascus 

WELTPOSTVFREIN (UNION POSTALE UNlïERSELLE)̂ /'<''̂  OQ P ^ R A I O 
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Afb 8 Briefkaart van de Oostenrijkse post in de Levant verzonden uit Jeruzalem (189s) naar 
Batavia Uit de inhoud Wat een genoegen heb ik van de van U ontvangen rottan stok Het 
IS mijn pelgrimsstaf geworden die al heel wat beleefd heeft AlsU naar Europa gaat moetU 

Palestina niet vergeten De kosten zijn zoo groot met en het is vol van herinneringen Ik hoop 
bij mijne terugkomst uit Nederland eens te vernemen hoe het met U gaat 
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Afh 9 Arabische brief uit Mekka verstuurd naar Soerabaja (1900) De Heilige Stad Mekka 
was uitsluitend toegankelijk voor Moslims Een uitzondering vormde de Nederlandse arabist 
Snouck Hurgronje die in i88s zijn voorhuid opofferde en erin slaagde als de Moslim Abd-et 

Ohaffar Mekka binnen te komen Zijn reisverslag dat in 1888 verscheen maakte hem wereld 
beroemd In Indie leefde hij een tijd onder deAtjehers Hij pleitte voor een goed georganiseerde 

spionage in plaats van terreur om het Nederlandse gezag te handhaven In 1906 keerde hij 
verbitterd terug naar Nederland 

vertegenwoordiger uit Atjeh met 
hetzelfde aanbod Dit herhaalde 
geklop aan de 'Verheven poort' 
leidde onvermijdelijk tot enige 
diplomatieke activiteiten^ 

Van het Nederlands Consulaat in 
Djedda zijn verscheidene brieven 
bekend naar Nederland Het af
gebeelde postblad (afb 10) werd 
echter m 1895 verzonden naar de 
suikerfabriek Smdang Laoet bij 
Cheribon Hetgaatomfamiliecor-
respondentie met de volgende 
inhoud "Beste Nonnie, Hierbij 
eene Turksche Carte-Lettre voor 
Uwe collectie en wat postze
gels Maken Gij en Pon het goed> 
Met mijne gezondheid gaat het 
gelukkig goed Hartelijke groeten 
ook aan Pon van Uwe ließ 
Broer Jacques" 

De Eerste Wereldoorlog 
In 1908 vond een bloedeloze 
staatsgreep plaats, uitgevoerd 
door een groep jonge, idea
listische officieren, die m het 
Westen de Jonge Turken worden 
genoemd Als resultaat kregen 
een drietal van deze Jonge Turken 
sleutelposities m de regering 
waarvan Enver Pasha als Minister 

van Oorlog de machtigste zou 
worden Toen de oorlog uitbrak 
was het Ottomaanse Rijk neutraal 
Belangstellenden kunnen in 
diverse publicaties de (zo nu en 
dan vermakelijke) machinaties 
en intriges volgen, waarmee het 
Ottomaanse Rijk uiteindelijk het 
Duitse kamp in werd geloodst' 

Van de correspondentie met Indie 
tijdens de Eerste Wereldoorlog 
kan slechts een enkel exemplaar 
worden getoond een briefkaart, 
geschreven in het Arabisch, 
verzonden van Palembang (1917) 
naar Mekka met doorgangsstem
pels van Singapore en Djedda 
(afb 11) 

In de traditionele geschiedschrij
ving wordt het Ottomaanse leger 
tijdens WO I afgeschilderd als 
corrupt en inefficient Dit oordeel 
IS vrijwel uitsluitend gebaseerd 
op Engelse en Duitse bronnen 
De laatste jaren heeft een nieuwe 
generatie historici ook gebruik 
kunnen maken van de ontsloten 
Turkse archieven, waardoor een 
genuanceerder beeld mogelijk 
werd' De vernederende neder
lagen van de Balkanoorlogen 

BRIEFKAART - tf%'^TÈf»OSi\LE-KART0EPj 
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Afb II Briefkaart geschreven in Arabisch in april 1917 verzonden van Palembang naar Mecca 
, w, , 1^ Doorgangsstempels van Singapore en de havenstad Djedda -™- ~ ^ ^ 
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Afb 10 ottomaans postblad, door een Nederlander in Djedda verstuurd (189s) naar een fami
lielid op de suikerfabriek Smdang Laoet bij Cheribon Cachet van het Nederlands Consulaat 

in Djedda 

leidden ertoe dat de pro-Duitse 
Enver Pasha het heft stevig m han
den kreeg Het Ottomaanse leger 
werd op Duitse leest hervormd De 
lessen van de geleden nederlagen 
leidden tot een betere bewege-
lijkheid, een grotere vuurkracht 
en tactische verbeteringen als het 
aanleggen van loopgraven en het 
uitvoeren van tegenaanvallen 
Het resulteerde in een respecta
bele tegenstander voor de geal
lieerde troepen 

Vier fronten 
Tijdens WO I was het Ottomaanse 
leger op vier fronten actief Het 
begin van de oorlog verliep 
desastreus Tegen het advies van 
zijn Duitse adviseurs m ontwik
kelde Enver Pasha het onzalige 

idee Rusland over de Kaukasus 
aan te vallen Zijn droom was ver
loren gebieden terug te winnen 
en vervolgens door te stoten naar 
het Turkse moederland Turkistan 
om een Pan-Turkse beweging m 
gang te zetten Het Ottomaanse 
leger was geheel onvoorbereid 
voor een trek over de Kaukasus in 
de winter en werd volledig in de 
pan gehakt Ook een poging om 
vanuit Palestina het Suez kanaal 
te veroveren, faalde volledig 
De Ottomaanse legerleiding was 
erin geslaagd om na vijf maan
den oorlog hun land tot de rand 
van een complete nederlaag te 
leiden' 

In Europa waren inmiddels in 1915 
zowel het Westelijk front als het 

Aß 13 Plan voor een naoor
logse opdeling van het Ot

tomaanse Rijk in het Midden 
Oosten volgens het geheime 

verdrag van Sykes Picot (1916) 
Zowel Engeland als Frankrijk 

zouden elk hun gebieden 
krijgen Het zuidelijk deel van 

de Ottomaanse provincie Syrie 
zou als Palestina internatio

naal bestuurd worden 
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Du tch I n d i a r 
Aß 13 Na afloop van WO I werd een gloednieuwe natie gecreëerd Palestina waarover het 
zo begeerde mandaat aan Engeland werd verleend Door de tegengestelde beloften die de 
Engelsen hadden gemaakt hadden zij in toenemende mate moeite de orde te handhaven 
Na afloop van WO II ontstond een onhoudbare situatie waarin de Engelsen hun mandaat 

uiteindelijk als een hete aardappel lieten vallen 

Oostelijk front vastgelopen Zo 
ontstond m Engeland het idee in 
de Dardanellen een derde font te 
openen Er werd van Ottomaanse 
zijde weinig verzet verwacht 
De geallieerden zouden kunnen 
doorstoten naar Constantmo-

Officier Hedjaïien montant un dr mada 

pel Met de verovering van de 
hoofdstad zou het Ottomaanse 
verzet definitief worden gebro
ken In plaats daarvan werden de 
geallieerde schepen ontvangen 
met een granatenbombardement 
en moesten zij m een verraderlijk 

n* 

Afb lit Kamelen waren de miskende helden van de woesti/noorlog De behoefte aan water 
speelde daarin een belangrijke rol Kameelruiters bleken van onschatbare waarde te zijn niet 
alleen voor gevechtsacties maar ook voor het transport van gewonden en water Reguliere 

cavalerie had de beperking dat de paarden zelf ook water nodig hadden 

mijnenveld manoeuvreren Door 
het felle verzet werden de geal
lieerden voor een belangrijk deel 
vastgepind in de lager gelegen 
gebieden 'Gallipoli'groeide 
uit tot een grote Ottomaanse 
overwinning en een belangrijke 
impuls voor het nationaal Turks 
bewustzijn 

BIJ het uitbreken van de Oorlog 
had London een eenheid uit India 
naar Mesopotamie gedirigeerd 
De Engelse vloot was van kolen 
overgegaan op olie waardoor de 
aanvoer van olie uit Perzie be
schermd moest worden Basra viel 
snel en de Engelse commandant 
kreeg orders om langs de Tigris 
op te rukken en Bagdad m te ne
men, honderden kilometers ver
derop Toen het Ottomaanse leger 
goed getramde versterkingen liet 
aanrukken, moest hij zijn troepen 
terugtrekken en werden deze 
vervolgens omsingeld in het dorp 
Kut El Amara Ondanks verschei
dene pogingen om de Engelse 
troepen te ontzetten moesten zi] 
zich in april 1916 na een belege
ring van ruim 140 dagen uitgeput 

overgeven Het was de grootste 
nederlaag van een Engels leger 
sinds Yorktown in de Amerikaanse 
Onafhankelijkheidsoorlog 

Promises, Promises 
In 1916, na de nederlaag in Gal-
lipoli en de rampzalige overgave 
van Kut hadden de Engelsen 
behoefte aan goed nieuws In 
Europa was nog steeds geen 
beweging en het Ottomaanse 
leger bleek minder zwak dan 
verwacht Hussein, de sjarief van 
Mekka, werd daarom gepolst 
of hij met geïnteresseerd was in 
een opstand Desjarief waseen 
voorzichtig man en informeerde 
netjes wat hem dat zou opleveren 
Het beleid van de jonge Turken 
had aanvankelijk een brede steun 
van de bevolking maar m de loop 
der jaren werden de minderheden 
als de Armeniers en de Arabieren 
steeds meer ten achter gesteld 
ten voordele van de Turken Een 
opstand van de Arabieren zou 
na afloop van de Oorlog kunnen 
leiden tot een verenigd Arable en 
welke leider zou meer geschikt 
zijn dan een afstammeling van 

Afb IS Hedjaz was de eerste Arabische natie uit het Ottomaanse territorium die z ch 
onafhankelijk verklaarde Deze brief naar Tegal (1921) is gefrankeerd met een postzegel uit de 

eerste serie frankeerzegels die door het koninkrijk Hedjaz werd uitgegeven 

Afb lea en 16b Na afloop van de Oorlog werden de Ottomaanse provincies Basra Bagdad en Mosul samengevoegd tot de nieuwe stamlmkwmfover de Engelsen het mandaat verkregêh'W 
1920 brak prompt een volksopstand uit van de Sunni elite minderheid de Sjiitische stamhoofden en de Koerden in het noorden groepen die normaal niet met elkaar konden opschieten De 

Engelsen moesten de RAF laten aanrukken voor massale bombardementen en gebruik van gifgas' De werkloze FeisaI werd van stal gehaald om in 1921 tot Koning te worden gekroond Waar 
schuwingen dat deze staat door de samenstelling gedoemd was te mislukken werden gezien de oliebelangen opzij geschoven Deze brief uit Bagdad naar Batavia (1927) werd doorgestuurd 

naar Weltevreden met twee maal het administratief stempel Weltevreden Op de achterzijde een waarde uit de eerste serie reguliere frankeerzegels van hetjonge koninkrijk 
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Afh 17a In I92i, toen het kalifaat in Turki/e werd beëindigd, nep Koning Hussein in Hed/az 
zichzelf uit tot kalief Dat viel slecht bij Ihn Saoud, de Sultan van het nabij gelegen Nadjd 

en leider van de de puritems-islamitische Wahabieten. In de daarop volgende oorlog werden 
de Hasjemieten verslagen'. Zo ontstond het koninkrijk van Hedjaz en Nadjd, de voorloper 

van het koninkrijk Saudi-Arabie (1932). Deze briefkaart uit Djedda (1931) naar Calang werd 
gefrankeerd met een postzegel van het koninkrijk Hedjaz en Nadjd, 

de Profeet zelf zoals de sjarlef en 
zijn zonen? Naar aanleiding van 
deze correspondentie stuurde 
het Engels Bureau in Caïro een 
pro-Arabische medewerker van 
het Bureau, T.E. Lawrence, naar 
de sjarlef om dit aantrekkelijke 
visioen nog eens enthousiast aan 
de man te brengen. Lawrence 
werd goede maatjes met FeisaI, de 
derde zoon van Hussein, met wie 
hij verscheidene prikacties tegen 
de Ottomaanse troepen begon uit 
te voeren'. 

Inmiddels waren november 1915 
in Londen geheime onderhan
delingen begonnen tussen de 
Engelsman Sykes en de Fransman 
Picot over de verdel ing van het 
Midden Oosten na afloop ven 
WO I. Het was immers nooit te 
vroeg om de huid van de beer te 
verkopen voordat die geschoten 
was. Mei 1916 werd een geheim 
verdrag ondertekend waarin 
beide partijen hun invloedssfeer 
kregen (afb 12). In het verdrag 
was geen plaats ingeruimd voor 
een (Arabische) macht van enig 
belang. Ook aan een joodse staat 
werd geen aandacht besteed. 

Voor Engeland was (de route 
naar) India altijd een politiek 
troetelkind. In 1917 werden de 
Engelsen steeds meer bewust hoe 
belangrijk de ligging van Pales
tina was, zowel voor de land- als 
de zeeroute naar India. Omstreeks 
dezelfde tijd was de Zionistische 
lobby, aangevoerd door de che
micus Chaim Weizman, druk bezig 
internationale steun te krijgen 
voor hun idee van een joods thuis 
in Palestina. Zo kwam de Balfour 
verklaring tot stand waarin 
Engeland verklaarde 'welwillend 
te staan tegenover de vestiging 
in Palestina van een nationaal 
tehuis voor het Joodse volk, en zijn 
beste krachten zou aanwenden 
de verwezenlijking van dit doel te 
bevorderen'. Daarmee hadden de 
Engelsen (een deel van) Palestina 
aangeboden aan zowel de Arabie
ren als de Zionisten'". 

Het einde en de afrekening 
Het einde van het Ottomaanse 
Rijk werd ingeluid toen de 
Engelsen besloten vanuit Egypte 
naar Palestina op te rukken. De 
moeilijkheden voor deze tocht 
door de woestijn waren enorm. De 
Engelsen hadden negen maan
den nodig om de Sinaï over te 
trekken. De Ottomaanse troepen 
konden gebruik maken van een 
natuurlijke verdedigingslinie van 
Gaza naar Beersheba. De Engelsen 
hadden niets geleerd van Gallipoli 
en dachten deze linie frontaal te 
kunnen aanvallen met het te ver
wachten resultaat als gevolg. Ook 
een tweede aanval, ondersteund 
met mosterdgas en het eerste 
optreden van tanks in de woestijn, 
werd door de Turken afgeslagen. 

Pas nadat generaal Allenby tot 
nieuwe bevelhebber van de En
gelse troepen was genoemd, werd 
met een derde aanval eindelijk de 
Turkse linie bij Beersheba door
broken. De Ottomaanse troepen 
waren nog in staat een gecontro
leerde terugtocht te realiseren, 
maar de verdere opmars naar 
het noorden werd uitsluitend on
derbroken wanneer het Europese 
front weer eens versterkingen 
nodig had om het Duitse eindof-
fensief tot staan te brengen. 

Na afloop van de Oorlog riepen 
Arabische nationalisten in 
Damascus FeisaI uit tot Koning 
van een onafhankelijk Arable. De 
Engelsen waren geneigd hen hun 
zin te geven maar Frankrijk wilde 
daar niets van weten. Er brak een 
ouderwetse ruzie uit tussen beide 
geallieerden en het scheelde wei
nig of er was zelfs weer geduel
leerd. In 1920 kreeg Frankrijk tot 
groot verdriet van Lawrence het 
mandaat over Syrië en de Liba
non. FeisaI moest Damascus verla
ten. Een opstand van de Arabieren 
werd met grof geweld onder
drukt". De Engelsen kregen voor 
hun instemming praktisch de hele 
rest; Palestina (afb 13), Transjor-

Afb irh De 'Poelau 
Laut' en drie zus-

terschepen werden 
m 1928/29 voor de 

Stoomvaart Mij 
Nederland gebouwd. 
Ze waren ontworpen 

voor het vervoeren 
van vracht en s8 eer
ste klas passagiers. In 
het bedevaartseizoen 
brachten zij pelgrims 

over de Indische 
Ocean en vervoerden 
dan tot 1000 dekpas-

sagiers'. Met deze 
speciaal gedrukte 

kaart konden passa
giers laten weten dat 

zij veilig in Djedda 
waren aangekomen. 

Kapal Motor „POELAU LAUT". 
D)eddah. C-^^iM^ -^/^/ 

Memberi ma'Ioem pada sekalian ahĥ  dan 
sahabat̂  saja soedah sarapei di Djeddah dengen 
kapal Motor „POELAU LAUT" serta didalam 
pcrlajaran slamat tida koerang apa*. 

V/assalam, 
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danië en de drie Mesopotamische 
provincies. Sjarlef Hussein die met 
zijn woestijntroepen (afb 14) de 
geallieerden had gesteund, werd 
koning van Hedjaz (afb 15) met de 
heilige steden Mekka en Medina. 
Zijn tweede zoon Abdallah werd 
koning van Transjordanië en voor 
zijn derde zoon FeisaI was, na een 
grondige 'pacificatie' de troon 
over de drie Mesopotamische pro
vincies bestemd, samengevoegd 
tot een nieuwe natie: Irak 
(afb 16a en 16b). 

Als Koning van Hedjaz was Hus
sein zo onverstandig om zich in 
1924, toen het kalifaat in Turkije 
werd beëindigd, zichzelf tot 
nieuwe kalief (beschermer van 
de Islam) te benoemen. Dat viel 
slecht bij Ibn Saoud, de Sultan van 
het nabij gelegen Nadjd en leider 
van de de puriteins-islamitische 
Wahabieten. In de daarop volgen
de oorlog werden de Hasjemieten 
verslagen". Zo ontstond het 
koninkrijk van Hedjaz en Nadjd 
(afb 17a en 17b), de voorloper 
van het koninkrijk Saudi-Arabie 
(1932). 

Tot slot 
Nu in 2014 de herdenkingen van 
de eerste Wereldoorlog 100 jaar 
geleden op gang komen, valt 
op hoe weinig aandacht wordt 
besteed aan de gebeurtenissen in 
het Midden Oosten. In een recent 
overzicht van het verloop van de 
Eerste Wereldoorlog wordt zoals 
gebruikelijk uitsluitend Galli
poli genoemd". In Indië waren de 
naoorlogse veranderingen in hun 
buitenlandse correspondentie 
duidelijk merkbaar. Helaas wor
stelt de wereld nu nog steeds met 
de conf icten die de opdeling van 
het Ottomaanse Rijk in het Midden 
Oosten heeft opgeroepen. Het zal 
wel nog even duren voordat deze 
zijn opgelost. 
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Iedereen heeft kostbaarheden in huis. Soms zelfs zonder dat men zich hier bewust van is. 
Een paar oude munten, een ketting of een horloge, een treintje waar grootvader nog mee heeft 
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Op zoek naar... 
De Kartelrand, het Infor
matieblad voor de leden 
van De Globe, afdeling Wa
geningen, verschijnt twee 
keer per jaar. Aflevering 36 
(februari 2014) wordt voor 
het grootste deel gevuld 
door Bert van Marrewijk, 
maar ook NiekEdelen-
bosch komt met een paar 
artikelen, onder andere 
over Russische postzegels 
met afbeeldingen van 
leden van de Romanov-
dynastie. 

Het postzegelhart van 
Van Marrewijk ligt voor 
een belangrijk deel bij 
de moderne filatelie, met 
een lichte voorkeur voor 
onderwerpen die op het 
eerste gezicht wat margi
naal lijken. Al een tijdje is 
hij op zoek naar een admi
nistratief stempel ('Door 
dierlijke uitwerpselen 
besmeurd'), maar zolang 
dat nog niet op zijn bureau 
ligt, zijn ook andere stem
pels een kleine bespreking 
waard: 'Beschadiging door 
vuurwerk', 'Vertraagde 
bestelling door ongeval', 
'Heeft schip verlaten', 
enz. Een poststuk met een 
stempel 'Briefjas' in kastje 
roept voorlopig alleen 
vragen op. 
Voor verzamelaars die 
op zoek zijn naar nieuwe 
inspiratie en mogelijkhe
den, komt Van Marrewijk 
met een nieuwe rubriek: 
'Doe eens wat anders...' Hij 
verkent de mogelijkheden 
van het verzamelen van 
opdrukken op postze
gels. Uiteraard moet de 
verzamelaar daarbij op 
zoek naar de achtergron
den van die opdrukken. 
Zegels van Britse koloniën 
die onafhankelijk werden 
zijn een rijke bron van 

inspiratie, maar ook voor 
Nederland-verzamelaars 
liggen er kansen. Nieuwe 
waarde-opdrukken, een 
ander gebruiksdoel, wijzi
ging van landsnaam (Ne
derlands Indië- Indonesië), 
gelegenheidsopdrukken, 
enz. Verzamelen kan 
verder gaan dan de hokjes 
van een voordrukalbum. 
Van Marrewijk: "ledere 
verzamelaar is een zzp'er; 
je maakt helemaal alleen 
de dienst uit en je mag al 
je beslissingen zelf nemen. 
Zolang je maar binnen de 
perken van de wet en het 
huishoudbudget blijft." 

Vaste kern 
Thema, hét tijdschrift voor 
thematische verzamelaars, 
kan rekenen op een vaste 
schrijversploeg. Zo komt 
lacques van de Winkel 
met een verhaal over zijn 
moestuin ('Groenten uit 
een zakje'). Hij gaat in op 
de geschiedenis van moes-
en volkstuinen en die 
voert ver terug: tot aan het 
begin van onze jaartelling. 
Het is een persoonlijk ver
haal: hij legt uit waarom 
hij een moestuin heeft en 
wat er in de omgeving 
daarvan allemaal te zien 
en te beleven is. 
jan Botman is toe aan 
het 52e uitstapje in de 
literatuur. Hij bezoekt deze 
keer )apan, Nederland en 
Moldavië. Daarbij komt 
niet alleen de recente serie 
met Nederlandse schrijvers 
aan de orde, maar ook het 
velletje Grenzeloos Neder
land en België, waarop een 
boekenplank met deels 
herkenbare titels te zien is. 
Voor thematici telt iedere 
millimeter. 

Peter van Nies is de 
vogelkenner in Thema. 
In zijn 27e bijdrage over 

dit onderwerp vliegt de 
appelvink langs. Gerrit 
Mosselman (aflevering 
34) doet de bloemen en 
vraagt aandacht voor de 
'stinsenplanten'. Nooit van 
gehoord? Het zijn planten 
die ooit naar Nederland 
zijn gehaald en die kans 
zagen zich hier staande te 
houden. Het sneeuwklokje 
en het lenteklokje (afbeel
ding) zijn daar voorbeel
den van. 
Over vaste bijdragen ge
sproken. )an Cees van Duin 
neemt er twee voor zijn 
rekening. In 'Filatelistische 
elementen' behandelt hij 
het telegram en uiteraard 
komt hij met een nieuwe 
bijdrage in de reeks die 
wel altijd aan zijn naam 
verbonden zal blijven: 
'Mag ik dit stuk wel of niet 
opnemen?'. 
De redactie heeft weer 
een mooie en kleurrijke 
bijdrage afgeleverd, met 
als bonus een poststuk uit 
de Eerste Wereldoorlog, 
het thema van de 21e Brie-
venbeurs. www.nvtf.nl 

Thematisch over de 
grens 
Themaphila is het Bel
gische broertje (zusje?) 
van Thema. De verschillen 
zijn groot als we kijken 
naar het uiterlijk. Thema is 
volledig in kleur, de lezers 
van Themaphila moeten 
het met zwart-wit doen. 
Aflevering 126 loopt een 
beetje achter op schema, 
maar de redactie belooft 
een inhaalrace. 
Roger Gallens komt 
met een thematisch 
geïllustreerde bijdrage 
over 'Radio Londro', 
BBC-uitzendingen in 
het Italiaans tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. Het 
meest uitgebreide stuk in 
deze aflevering is van )an 
Bouckaert. Hij schrijft over 
de drafsport. De oor
sprong van deze tak van 
paardensport, waarbij de 
paarden voor een karretje 
worden gezet, ligt in de 
oudheid. Ben Hur kennen 
we allemaal. In het artikel 
worden ook de gangen 
van het paard besproken 

en geïllustreerd (stap, 
draf, galop), de voor
naamste paardenrassen, 
enkele beroemde paarden, 
het verloop van een wed
strijd en een flink aantal 
renbanen, verspreid over 
de hele wereld. Verder 
in dit nummer stukken 
over korfbal, Tsjechische 
scoutspost, de Koninklijke 
Bibliotheek van België en 
een eerste artikel van Mark 
Bottu over cultuur en kunst 
in de Orthodoxe Kerk. 
lammer dat deze afle
vering van Themaphila 
niet wat meer algemene 
thematische artikelen be
vat (vergelijk Jan Cees van 
Duin), want in het verleden 
heb ik hier veel kennis 
opgedaan. 

Kinderen en kaarten 
De Vereniging voor 
Kinderpostzegels en 
Maximafilie komt vier 
keer per jaar met een 
prachtig Bulletin. In 
aflevering 116 presenteert 
Martin Guldemond zich 
als nieuwe secretaris en 
staat Edward Froon stil 
bij het toekennen van de 
Gouden Bondsspeld aan 
Albert Jacobs. Ook blikt 
hij uitgebreid terug op 
dePostexen vraagt hij 
aandacht voor Maxi France 
2014; in Poitiers worden 
(1 t/m 4 mei) de Euro
pese Kampioenschappen 
Maximafilie gehouden. Het 
is een landenwedstrijd, 
waarbij drie collecties per 
land afgevaardigd mogen 
worden. 
Over de Postex niets dan 
lof: voor de organisatie én 
voor de kwaliteit van het 
tentoongestelde mate
riaal. 2013 wasvoorde 
vereniging een lustrum-
jaar (30 jaar) en een zeer 
geslaagdle propaganda-
tentoonstelling was daar 
een van de hoogtepunten 
van. Prachtig materiaal 

uit binnen- en buitenland 
trok veel belangstelling. 
Edward Froon besteedt 
aandacht aan het Issenhei-
mer altaar van Grünewald 
(bij Colmar, in de buurt 
van Straatsburg) en vond 
een groot aantal kaarten 
waarop delen van dit 
altaar te bewonderen zijn. 
Bate Hylkema analyseert 
de productietechniek 
van de drie tweekleurige 
kinderpostzegels die in 
1925 verschenen. Kleur-
verschuivingen, perfo
raties, roltandingen en 
poko's passeren de revue. 
Hylkema besteedt ook 
aandacht aan de terug
keer van de latere koning 
Willem I in Scheveningen 
in 1813, welke gebeurtenis 
200 jaar later voor vele 
festiviteiten zou zorgen. 
Ook in de Nieuwtjesdienst 
van Ronald van der Leeden 
(en op de omslag van Bul
letin 116) presenteert ons 
Koningshuis zich. Er is een 
website, maar dat vereist 
wel enig googlewerk: 
http://www.nedvision.nl/ 
thematische-filatelie/vkm/ 
indexi.html 

Onbegnrensde 
mogelijkheden 
Voor USCA-Post, 
aflevering 188, schreef Adri 
Veenstra een artikel over 
de Canadese 'Caricature 
Definitives', een serie 
die ruim 40 jaar geleden 
verscheen. Het gaat om 
een klein aantal zegels 
in lage waarden tussen 
de 1 en 10 cent, met 
portrettekeningen van 
Koningin Elisabeth Hen 
enkele Canadese ministers 
die een belangrijke rol 
gespeeld hebben in de 
geschiedenis van het 
land. Veenstra belicht 
hun achtergronden en 
verdiensten en kondigt 
een vervolgaan. 
Iedereen kent de 
langlopende serie 
Americana-zegels, kleine 
zegels met afbeeldingen 
van Amerikaanse 
symbolen, voorwerpen 
en gebouwen. Max Lerk 
laat zien dat er aan deze 
eenvoudige zegeltjes 
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veel plezier te beleven 
valt: combinaties uit 
postzegelboekjes, fosfor-
perikelen, gomsoorten, 
velranden en opschriften, 
perfins, versnijdingen, 
papierverschillen, 
voorafstempelingen 
(precancels), etc. 
Het blad van de USA-
Canada verzamelaars 
wordt verzorgd door 
de firma Editoo en dat 
resulteert in een mooi 
blad (A4), volledig in 
kleur, waardoor de talrijke 
afbeeldingen goed tot 
hun recht komen. Dat 
is ook te zien bij het 
artikel over Amerikaanse 
belastingzegels dat Arnold 
van Herk vertaalde en 
bewerkte. Ze verschenen 
voor het eerst in 1755 
als droogstempel in 
papier. In de loop der tijd 
zouden voor heel veel 
verschillende producten 
en diensten tax-stamps 
worden geïntroduceerd, 
in de Scott-catalogus 
komen we ze tegen vanaf 
i862(R-nummers). Een 
prachtig verzamelgebied 
met ongekende 
mogelijkheden. 
www.usca.nl 

Oudste stad 
Jos Stroom levert met twee 
artikelen een belangrijke 
bijdrage aan de vulling 
van het eerste nummer 
van 2014 van Novioposta 
(Nijmegen). Een gaat over 
de Transorma-machine en 
de geheimzinnige rode let
tertjes die we op poststuk
ken kunnen aantreffen 
die met deze sorteerma-
chine verwerkt zijn. In 
'Steden tot en met heden' 
beschrijft hij hoe PostNL 
met bijzondere steden-
uitgiften de verzamelaars 
bedient. 'Mooi Nederland' 
kent iedereen intussen 
wel: fraaie velletjes gewijd 
aan een bepaalde stad, 
kwistig versierd met al
lerlei bijzonderheden van 
de betreffende plaats. 
Nijmegen had als oudste 
stad van Nederland de 
primeur. We vinden er o.a. 
de Belvédère in terug, de 
Sint-Stevenskerken het 
beeld van Mariken. Ook 
in het verzamelvel en het 
prestigeboekje 8 is de 
postzegel van Nijmegen 
terug te vinden. Minder 
bekend is de reeks 'Steden 
tot en met heden', een 
coproductie van PostNL en 
uitgeverij Davo. In de reeks 

wordt een aantal steden 
behandeld die we ook al 
tegenkwamen in de 'Mooi 
Nederland'-reeks. Voor 
deze serie moet een abon
nement afgesloten wor
den. Je krijgt er veel moois 
voor, al zul je de betrokken 
zegels zelden of nooit op 
een poststuk aantreffen. 
Bij de velletjes - met drie 
(persoonlijtce) zegels- is 
er één steeds gewijd aan 
het verleden, één aan het 
verleden. )os Stroom laat 
ook nog zien hoe de PTT in 
de jaren dertig de steden 
in het zonnetje zette: 
met voorgefrankeerde 
briefkaarten waarop een 
opmerkelijk stadsgezicht 
te bewonderen viel. En 
natuurlijk ontbrak Nijme
gen ook in deze serie niet. 
www.noviopost.nl 

BUITENLANDSE BUDEN 

Noors 
De hoofdredacteur stuurt 
mij maandelijks een aantal 
zeer boeiende buitenland
se tijdschriften. Nu spreek 
ik een aardig woordje 
over de grens, dus naast 
de Belgische en Engelse 
artikelen, red ik me ook 
prima in het Duits en Frans. 
De laatste tijd zit er echter 
ook een aantal meer 
exotische talen tussen. 
'Waarom bespreek je dat 
Noorse tijdschrift nooit'? 
Maar goed, waar een wil is, 
is een weg en de techniek 
staat voor niets. Ik scan 
dus eerst het artikel met 
XnView en bewaar het als 
pdf formaat. Daarna open 
ikhetmetReadiris,;jro/e5-
sional version, waarmee 
ik karakter- en woordher
kenning kan uitvoeren 
in het Noors (en vele 
andere talen als Japans, 
Russisch, Arabisch...). Ik 
kan het dan bewaren als 
Microsoft Word document 
waarbij de plaatjes keurig 
als afbeeldingen worden 
meegenomen. In word 
start i k dan de add on Ba-
bel die het Noors enigszins 
in het Engels vertaalt. Niet 
perfect, maar net leesbaar 
genoeg om een en ander 
te begrijpen. Het Norsk 

Filatelistik Tidsskrift 
(NFT) is het blad van de 
Noorse Filatelistenbond. 
Het is een kleurrijk blad 
op A4 formaat. Het eerste 
nummer van 2014 opent 
met een artikel over de 
Nieuw-Zeelandse zegels 
welke gewijd zijn aan de 
films naar de verhalen 
van Tolkien. De nieuwste 
serie toont scènes uit de 
tweede Hobbitfilm. Hob
bits, dwergen, elfen en 
een tovenaar. Elke zegel 
bestaat als blokje en als 
zelfklever. Iets verder 
wordt een postfris paartje 
van de Noorse nummer 1 
getoond dat binnenkort 
wordt geveild (inzet zo'n 
14.000 euro). Een paartje 
met een stamboom, want 
het was ooit onderdeel van 
de vermaarde Ferrari col
lectie. Een goede reden om 
de geschiedenis van deze 
graaf en zijn verzameling 
weer eens te vertellen. 
Zonder twijfel betreft het 
de grootste verzameling 
met wereld-zeldzaam-
heden ooit bij elkaar 
verzameld waaronder een 
blauwe Mauritius en de 
gele Zweedse drie Skilling. 
Moderne postgeschiedenis 
is er ook. De inkjetstempels 
worden geïnventariseerd. 
Aan de hand van de volg
nummers is achterhaald 
dat een aantal machines 
op verschillende plek
ken is gebruikt. Net als in 
Nederland is er sprake van 
centrale sorteercentra met 
een algemene naam in het 
stempel. 
www.filatelist.no 

Machinestempels 
Over machinestempels ge
sproken. In de Verenigde 
Staten is er een vereniging 
die zich bezig houdt met 
machinestempels van over 
de gehele wereld:'The 
Machine Cancel Forum'. 
Deze vereniging heeft 
een kwartaalblad op A4 
formaat van rond de 40 
bladzijden. Het januari
nummer van 2014 heeft 
een Nederlands tintje met 
een uitgebreid artikel over 
de stempels van Willem 
Rozendaal. Rozendaal 
was een glasschilder en 
graveur die in de jaren '30 

werd uitgekozen door )ean 
Francois van Rooyen, de 
secretaris-generaal van de 
PTT, om de machinestem
pels een radicale make
over te geven. Voor 1930 
waren de Nederlandse 
stempels strak en sober 
(zeg maar calvinistisch). 
Rozendaal brak radicaal 
met deze traditie. De stem-
pelvlaggen kregen een 
opvallender uiterlijk (vaak 
met gestileerde dieren) en 
het datumstempel werd 
aangepast aan de vlag. 
Een andere opvallende 
verandering was dat vlag 
en stempel van plaats gin
gen veranderen. Voor die 
tijd stond de vlag rechts, 
zodat de zegels vaak geen 
rondstempel als afdruk 
kregen maar een stuk 
vlag. In enkele gevallen is 
het overigens moeilijk om 
nog een echt onderscheid 
te maken tussen vlag en 
datumstempel. Kort na het 
uitbreken van de oorlog 
eindigde de samenwer
king tussen Rozendaal 
en van Rooyen. Een van 
de laatste ontwerpen 
van voornoemde was het 
beroemde stempel, "Va
kantie in Vredig Neder
land" dat mei 1940 werd 
geïntroduceerd. 
Verderop in het blad meer 
leuke artikelen. Zo wordt 
er aandacht besteed aan 
een machinestempel van 
Ljubljana dat gedurende 
en kort na de oorlog door 
maar liefst drie postadmi-
nistraties (Italië, Duitsland 
en Joegoslavië) is gebruikt. 
Moderner is het artikel over 
de nieuwe Inkjet machi
nestempels die ook in de 
Verenigde Staten steeds 
meer opduiken. Zelfs het 
postkantoor North Pole van 
Anchorage heeft er een. 
Dat deze printtechniek 
meer mogelijkheden biedt 
dan bij de gewone machi
nestempels, blijkt uit twee 
stempels van Jacksonville. 
Deze zijn 2 keer zo hoog als 
een regulier stempel en is 
zeer handig om een grote 
enveloppe met veel zegels 
in een gang af te stempe
len. Ben benieuwd of dit 
model ook in Nederland 
opduikt. 
www.machinecancel.orq 

Eerste Wereldoorlog 
Het zal unlet ontgaan 
zijn, dit jaar wordt de 
100e verjaardag van het 
uitbreken van de eerste 
wereldoorlog herdacht. 
Voor Belgaphil nummer 
33 is dit aanleiding om een 
artikel op te nemen over 
het Belgisch Legerkorps. 
In oktober 1914 hadden de 
Duitse en de geallieerde 

troepen de kust bereikt, 
en was het zaak om te 
voorkomen dat de Duitsers 
in Vlaanderen naar het 
zuiden zou doorbreken. 
Dit was de eerste Ijzerslag 
gedurende welke de slui
zen bij Nieuwpoort werden 
geopend en de kuststreek 
onder water werd gezet. 
Het Belgische leger ver
dedigde het gebied van 
Nieuwpoort tot Diksmuide. 
Tussen Diksmuide en leper 
nam het Franse 'Belgische 
Legerkorps' (Detachement 
d' Armee de Belgique of 
DAB) de honneurs waar. 
De post van deze troepen 
is te herkennen aan de bij
behorende veldpostkan
toren. Posities van de een
heden zijn echter niet al te 
duidelijk. Deze worden aan 
de hand van de naar huis 
gezonden ansichtkaarten 
door de schrijver van het 
artikel gereconstrueerd. 
Het is in elk geval duidelijk 
dat men dus extra alert 
moet zijn op Belgische an
sichtkaarten welke tussen 
oktober 1914 en begin 1915 
door Franse soldaten zijn 
verzonden. 
www.klbp.be 

Reinverted ienny 
Enkele maanden geleden 
schreef ik over de nieuwe 
'inverted Jenny' uitgifte. 
Van dit blokje was een 
klein aantal zegels uitge
geven waarbij het vlieg
tuigje wel goed stond. 
Deze blokjes werden 
verstopt in de enveloppen 
met de reguliere blokjes. 
In de American Philate
list van februari 2014 staat 
een advertentie waarin 
25.000 $ per blokje wordt 
betaald. Een lot uit de lo
terij dus als u als argeloze 
burger zo'n velletje koopt. 
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DE TANDJES VAN DE MACHT 
BIJTEN IN DE 
EERSTE WERELDOORLOG 
JAN HEIJS, LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

Inleiding 
Ook in dit artikel zullen we weer 
zien dat de politieke ontwikke
lingen worden weerspiegeld in 
postale politieke propaganda. Ik 
geef geen compleet overzicht van 
alle gebeurtenissen maar laat en
kele saillante voorbeelden zien van 
postale politieke propaganda in de 
aanloop naar de oorlog, tijdens de 
oorlog en tijdens de naweeën van 
de oorlog. 

Aanloop 
Ondanks twee Vredesconferenties 
voorafgaand aan de Eerste Wereld
oorlog, breekt deze toch uit op 28 
juli 1914. Redenen zijn de machtste-
genstellmgen en het onderlinge 
wantrouwen in het Europese Sta
tensysteem in combinatie met een 
wapenwedloop. 
In 1899 probeert men de vrede te 
bewaren door op de ie Vredescon-
ferentie internationale afspraken 
te maken over ontwapening, 
oorlogvoering en een regeling voor 
de vreedzame oplossing van inter
nationale geschillen. In 1907 wordt 
een 2e internationale Vredesconfe-
rentie gehouden. 
(afb. 1) Afspraken over het 
oorlogsrecht komen er wel, maar 
over ontwapening niet, met name 
Duitsland weigert. 
In plaats van een geplande 3e Vre-
desconferentie, breekt de Eerste 
Wereldoorlog uit. De teleurstelling 
IS groot en komt tot uitdrukking in 
deze Veldpostkaart d.d. 2 oktober 
1914 (afb. z), twee maanden na het 

Dit keer heeft het jaarlijkse artikel over postale 

politieke propaganda het thema de Eerste 
Wereldoorlog. Reden is dat de Brievenbeurs 
(poststukken) en Filamania (postzegels), die 

jaarlijks op Goede Vrijdag en Paaszaterdag in Gouda 
gehouden wordt, dat als thema gekozen heeft omdat 

deze oorlog 100 jaar geleden begon. 

uitbreken van de oorlog, met een 
afbeelding van het Vredespaleis 
en de tekst: "Te huur of te koop 
wegens faillissement ". 

Oorlog 
Nederland blijft neutraal gedu
rende de oorlog maar mobiliseert 
wel. Hier een speciale veldpost
kaart d.d. 13 oktober 1914, van een 
Groninger die m Utrecht gelegerd 
IS, met de tekst: "VIII. Mobilisatie 
1914. Nederlanders, vaders, oomes, 
tantes en moeders, wees gerust 
fier waken uwe mannen broeders. 
Schoonmoeders, suikertantes en 
halve neven, vreest niet de land
weer beschermt uw leven." (afb. 3) 

De in oorlog zijnde landen voeren 
ook postaal oorlog 
De bondgenoten Duitsland, 
Oostenrijk, Hongarije en Turkije 
worden de 'Centralen' genoemd. 
Zij staan met hun vlaggen op deze 
veldpostkaart d.d. 17-9-1917 met 

de tekst: "De heilige Bond bevecht 
overwinningen in de oorlog voor 
vrijheid en mensenrechten". 
(afb. 4) 
Ook wordt op veldpoststukken 
gebruik gemaakt van stickers 
en stempels om de tegenpartij 
propagandistisch te beschieten. 
Allereerst een veldpostkaart d.d. 

22.4.1917 van de Duitse Landst. 
Infanterie bataljon II in Darmstadt 
met een sticker "Gott strafe Italien 
und England." (afb. 5) Vervolgens 
zegt de Oostenrijkse mortiereen-
heid Nr. 18 op 15.8.1916: "Gott strafe 
England, Italien strafen wir selbst.' 
(afb. 6) 
Tot slot nog op Hongaarse veldpost 
d.d. 10.7.1915: "Isten verd meg 
Italiat", in goed Nederlands 'God 
straft Italië', (afb. 7) 

Financiering van de oorlog 
De financiering van de oorlog 
gebeurt onder andere via de uit
gifte van oorlogsobligaties. Door 
beide partijen (de Centralen en de 
Geallieerden) wordt de koop ervan 
postaal aangemoedigd. 
Hier een Engelse (Geallieerde) brief 
uit 1918 met een vlagstempel "Buy 
national war bonds now" vertaald: 
'Koop nu oorlogsobligaties'. (afb. 8) 

Vredespaleis Te haor of te koop 
regens faillissemeot 

DEUXiÈME CONFÉRENCE 

VIII. TAobÜisaüe 1014 
T^ederlanders, Vaden, Ocfmes, Tanies en TAoeders, 

Wees gerust fier vaben uwe mannen broeders. 
Schoonmoeders, Sulbertantcs en holve jNeven, 

Vreest niet de landweer bescherml uw leven 
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De tegenpartij (de Centralen) doen 
hetzelfde Een brief uit Beieren 
m 1918 heeft het vlagstempel 
"Hilf siegen, Zeichne Kriegsan
leihe" vertaald 'help overwinnen, 
teken oorlogobligaties' (afb. 9) 
Hongarije maakt zelfs reclame op 
een postwaardestuk "legyezz ha-
dikolcorl megrovidited a haborut", 
vertaald 'Verkort de oorlog, koop 
oorlogsobligaties' (afb. 10) 

Belgische regering vlucht naar 
Frankrij!« 
Duitsland verklaart Rusland de 
oorlog m augustus 1914 Frankrijk 
IS bondgenoot van Rusland (Geal
lieerden) Duitsland eist van België 
een onbelemmerde doortocht naar 
Frankrijk België weigert en Duits
land bezet vervolgens vrijwel ge
heel België De Belgische regering 
verhuist noodgedwongen naar het 
Franse St Adresse, bij Le Havre Het 

blijven verzenden van post met 
Belgische zegels is ook propagan
da dat België niet klem te krijgen 
IS Zoals deze aangetekende 
brief van de Belgische regeering 
(aantekenstrookje en poststempel 
St Adresse) naar Nederland d d 
19-10-1917 (afb. 11) 

In Frankrijk worden anti-Duitse 
stickers gebruikt om naast de 
postzegel op een brief te plakken, 
zoals hier een brief d d 7 2 1917 
met een sticker "souvenez vous 
de 1914, pas d'allemands, rien 
d'alIemand "vertaald 'Denk aan 
1914, geen Duitsers, mets van de 
Duitsers' (afb. iz) 
Irak was onderdeel van het Turkse 
Rijk dat de oorlog verloor, maar 
kwam twee maanden voor de Wa
penstilstand in Britse handen Op 
Turkse zegels werd dat zichtbaar 
door de opdruk "Iraq m British 

occupation" vertaald 'Irak onder 
Britse bezetting' (afb. 13) Maar 
soms zit de propaganda hem ook 
in wat nu juist niet gebeurd De 
complete langlopende serie van 15 
zegels werd van een opdruk voor
zien behalve de hoogste waarde 
van 200 piaster Deze droeg name
lijk een afbeelding van de Turkse 
sultan (ajfb. 14) en deze werd twee 
maanden voor het einde van de 
oorlog dus alvast postaal 'geëlimi
neerd" In werkelijkheid regelde 
de later opgerichte Volkenbond de 
verdeling van de bezette gebieden 
na de oorlog en kregen de Britten 
in 1920 het mandaat over Irak 

De Bulgaren maken gebruik van 
de oorlog en bezetten Macedonië 
Ze geven er ook postzegels voor 
uit Drie series tijdens de oorlog 
(afb. 15,16,17) en een zelfs na de 
oorlog (afb. 18) in 1921 met koning 

Ferdinand voor de kaart van 
Macedonië Het bezette Macedonië 
raakte Bulgarije meteen na de oor
log weer kwijt aan Griekenland en 
Servië Dus was deze uitgave nogal 
provocerend voor Griekenland en 
Servië Postale gevolgen heeft dat 
bij mijn weten nooit gehad 

Na de oorlog 
Op 11 november 1918 eindigt de 
Eerste Wereldoorlog voor Duits
land met een wapenstilstand De 
Duitse keizer Wilhelm II doet op 9 
november afstand van de troon 
en op 10 november vlucht hij naar 
het neutrale Nederland Op dit 
telegramformulier -uit 1924- is het 
keizerlijke wapen (afb. 19) zwart 
gemaakt (afb. 20) 
Vredesonderhandelingen waren 
de aanzet voor diverse volksstem
mingen en een, volgens velen, voor 
Duitsland wurgend vredesakkoord 
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De Duitse Vredesdelegatie had een 
eigen poststempel en aanteken-
strookje zoals op deze brief d d 
23 5 1919 te zien is (afb. 21) 

Oostenrijk moet afstand doen van 
diverse gebieden (Zuid-Tirol, Tri-

*©« 

est, Istrie, en delen van Dalmatie, 
Karinthie en Kram) en het moest 
de zelfstandigheid erkennen van 
Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Polen 
en Joegoslavië 
Uit veel stempels werd de Duitse 
naam verwijderd zoals hier het 

' , 1 V C>-eri. ze 
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Tsjecho-Slowaakse stempel Ceska 
Tfebova met de rechterkant, waar 
de Duitse naam heeft gestaan, 
helemaal leeg (afb. 22) Het is ook 
nog eens een mengfrankering met 
Oostenrijkse en Tsjecho-Slowaakse 
zegels op de laatste dag dat dit 
toegestaan was 27-11-1919 
Bovendien kreeg Oostenrijk een 
verbod op de naam 'Deutschoster-
reich en op aansluiting bij het 
Duitse Rijk Deze naam was eind 
1918 al op hun postzegels gedrukt 
(afb. 23) 
Ondanks dat Oostenrijk het vre
desverdrag op 10 september 1919 
ondertekende, was het land het 
er met mee eens Op de langlo
pende serie uit 1919-1921 gebruikte 
men dus toch gewoon de naam 
'Deutschosterreich' (afb. 24) Pas 
onder druk van het onthouden aan 
Oostenrijk van de noodzakelijke 

18 

kredieten wijzigt men de naam m 
1922 m'Oostenrijk (afb. 25) 

Volksstemmingen 
Als gevolg van het vredesak
koord worden m vele gebieden 
volksstemmingen gehouden In 
die gebieden worden tijdelijke 
postzegels uit gegeven die een 
neutrale positie benadrukken van 
het gebied tot en met de volks
stemming 
Hier achtereenvolgens de zegels 
van Marienwerder (afb. 26), Al-
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lenstein (afb. 27) Sleeswijk 
(afb. 28) en OpperSilezië 
(afb. 29). In alle zones werden 
ook wel propaganda vignetten en 
kaarten uit gegeven. Het voert te 
ver om er hier veel te laten zien, 
ze zijn niet postaal. Maar één 
voorbeeld is deze propaganda
kaart van OpperSilezië met op 
de voorzijde: "Obersilesien bleibt 
Deutsch", 'Opper Silezië blijft 
Duits', (afb. 30) Op de adreszijde 
een Duitse postzegel met een pro
pagandavignet er naast: een nage
drukt pools zegel van 1 Marka met 
de opdruk "Deutscher Wert gleich 
7 Pfg., Wählt Deutsch." 'Duitse 
tegenwaarde 7 Pfg., kies voor 
Duitsland', (afb. 31) Ze lieten zien 
dat Duitsland economisch sterker 
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was dan Polen. Propaganda om 
voor Duitsland te kiezen hetgeen 
ook gebeurde. 
De Joegoslavische opdrukzegels 
van Karinthië (afb. 32) waren pro
paganda voor de aansluiting bij 
Joegoslavië. Het mocht niet baten, 
Karinthië koos voor Oostenrijk. 

Slot 
De Duitsers vinden het vredesak
koord een wurgakkoord. Ze moes
ten vele gebieden en alle koloniën 
af staan, een enorme oorlogsschuld 
betalen en bovenal werd Duitsland 
gedwongen de schuld van de 
oorlog op zich te nemen. Op deze 
overheidsbrief uit 1933 is dit te zien 
door dit niet postale nevenstem
pel: "Wer behaupted, Deutschland 

Bayerisohe 
helndebank [Girozentrale] 
Oaffentlicho Bankanatall 

Zweigstelle Kaiserslautern 
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ist am Weltkrieg Schuld gewesen, 
lügt. Diese Lüge ist die Wurzel 
unsrer Not.", vertaald 'Wie beweert 
dat de Wereldoorlog de schuld van 
Duitsland is, die liegt. Deze leugen 
is de basis van onze nood.' (afb. 33) 
Het af betalen van een grote oor
logsschuld, terwijl de economische 
crisis in de dertiger jaren steeds 
heviger wordt, werd een alsmaar 
groter probleem. Hitler maakte hier 

handig gebruik van bij zijn verkie
zingscampagnes. In het stempel 
wordt de Eerste Wereldoorlog nog 
'Wereldoorlog' genoemd omdat 
er nog geen Tweede Wereldoorlog 
was. Het Vredesakkoord na de 
Eerste Wereldoorlog heeft volgens 
velen mede geleid tot een Tweede 
Wereldoorlog. Het Duitse neven
stempel uit 1933 vindt in ieder geval 
van wel. 
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VERZAMELGEBIEI 
Samenstelling: 
)an Borluut 
borluut.jan@gtnail.coni 

DE BOUW VAN HET MENSELIJK LICHAAM - DE HUMANI CORPORS FABRICA KUIFiE EN ZIJN VRIENDEN 

Een blok met 5 verschillende zegels van '2' 
(=i.4o€) met fragmenten van het mense
lijk lichaam. Uitgegeven ter gelegenheid 
van de 500e geboortedag van Andreas 
Vesalius. 

A V O R E - A S -
1514-2014 

\'I-S'\I U'S' 

Andries van Wesel (Andreas Vesalius) was 
arts en anatoom. Hij schreef het eerste 
complete boek over de menselijke anato
mie, de humani corporis fabrica libri Sep
tem, (de bouw van het menselijk lichaam 
in 7 boeken). Schema 3 (Tertia musculorum 
tabula), dat gaat over de spieren, vormt 
de achtergrond van de zegels. 
Geboren in Brussel op 31 december 1514, 
gestorven op Zakynthos op 15 oktober 
1564. 
http://nl.wikipedia.org/wiki/ 
Andreas_Vesalius 
Ontwerp KrisMaes en GuillaumeBroux. 
De zegels zijn gedrukt in gecombineerde 
plaatdruk met rakeldiepdruk op een Goebel 
druk-aan-de-rol pers in de Zegelwerkplaats 
te Mechelen. Gravure van Guillaume Broux. 
Het zegelformaat is 4,38.15x48.75mm. Een 
perforatiemaat van 111/2 22/28 tanden 
horizontaal/verticaal. De perforatie in het 
blok loopt van uit de zegels één tot enkele 
gaten naar buiten door. 
Barcode +78596 in de rechtermarge van 
het blok. Verschijningsdatum: 22 april. 

De blokjes kosten 7.oo€ en worden 
slechts als compleet blokje verkocht. 

B E L G I Q U E - B E L G I i 

- BELGIQÜE ( 1 ) 

é(0-SOg t>(3>-Mti«nDnnorm«MaO-iaog U(S> 

'BIJZONDER 
LELIJK' 

Op 22 april 2014 verschijnt 
een postzegelboekje met 10 
verschillende zelfklevende 
zegels van '1' 
(= o.7o€). Ontwerp Hergé, 
de tekenaar van Kuifje, 
pseudoniem van Georges 
Remi. 
Afgebeeld zijn de perso
nages: 
- Kuifje, 
- Bianca Castafiore 
-Jansen en Janssen 
- Bobbie 
- professor Zonnebloem 
- kapitein Haddock 
- Abdallah 
-TchangTchong-Jen 
- generaal Alcazar 
- butler Nestor 

De boekjes kosten 7.oo€ 
en worden slechts als 
geheel verkocht. 
De boekjes zijn gedrukt in 
4 kleuren offset in de Zegel
werkplaats in Mechelen. 
Barcode +78589 bovenin 
het blok. 

Bijzonder 
Het poststuk dat afgebeeld is in 
de advertentie hiernaast voor de 
de postzegeltentoonstelling in 
leper, België rechtvaardigt echter 
een toelichting. De eigenaar van 
het poststuk, Patrick Maselis, 
organisator van de tentoonstel
ling, vertelt iets meer over het 
stuk, de afzender en hoe hij er aan 
gekomen is. 

IJzer 
De envelop werd verzonden door 
een soldaat 'aan het Ijzerfront' 
naar een Belg in Nederland. Op 
zich niets bijzonders. Hiervan 
(België - Nederland) bestaan er 
legio voorbeelden. 
De brief, gefrankeerd aan 20c 
(voorkeurtarief voor Nederland), 
werd geschreven vanuit de loop
graven aan het Belgische front 
op 28 september 1918. Er bestond 
voor militairen geen portvrijdom 
voor post naar Nederland. 
Wat echter de aandacht trekt op 
deze briefomslag is de naam van 

Het gebeurt niet alle dagen dat de redactie van Filatelie 
naar aanleiding van een afbeelding in een advertentie 

vraagt om hierover iets te vertellen. 

Hierbij het opgetekende relaas. 

de afzender: Jéröme Maselis. 

Loopgraaf 
in de Eerste Wereldoorlog werd 
aan de (rivier) De IJzer een loop
gravenoorlog uitgevochten. Een 
van de soldaten was dus Jéröme 
Maselis die daar als dienstplichtig 
soldaat meevocht aan het front. 
Hij gebruikte de militaire postco
de : Z302 (vierde legerdivisie, 10° 
regiment artillerie). De Z-codes 
werden ingevoerd op 20 januari 
1918. Het vertrekstempel is van de 
vierde legerdivisie. 
De brief werd als gebruikelijk 
gecensureerd door de Belgische 
censuur in Folkestone, Engeland: 

witte strook (Censure Militaire) 
met censornummer 55, en in ovaal 
censuurstempel 'CF' (dit stempel 
is wat zeldzamer en was pas en
kele maanden in gebruik enkele 
maanden in gebruik). 

Trouvaille 
Het is geen poststuk dat ras-
verzamelaar Patrick Maselis in het 
familiearchief vond. Nee, deze 
brief geschreven door grootvader 
Jéröme werd bij toeval gevonden 
door Hubert De Belder, een oplet
tende veilingmeester van een 
postzegelclub. Hij zag weliswaar 
de naam Maselis staan, maar had 
er geen idee van dat dit familie 

was van de huidige filatelist. 
Sterker nog, dit is het enige 
poststuk van Jéröme en ook het 
enig bewaarde handschrift van 
hem! Grootvader overleed in 1937. 
In 1940 gingen al zijn bezittingen 
verloren tijdens een bombarde
ment. Totdat deze brief boven 
water kwam had Patrick slechts 
enkele foto's van zijn grootvader. 
Hij heeft hem ook nooit gekend. 

Lelijk 
De kwaliteitvan het poststuk 
laat te wensen over. Er zijn vrij 
verkrijgbaar legio gelijksoortige 
poststukken voorhanden in een 
veel mooiere kwaliteit, en over het 
algemeen voor niet eens veel geld 
te koop. 
Zo'n familiestuk is echter van 
onschatbare waarde, en wordt 
gekoesterd als een waar kleinood. 
Bijzonder èn lelijk dus! 

mailto:borluut.jan@gtnail.coni
http://nl.wikipedia.org/wiki/
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Waar? 
Vleeshuis - Neermarkt - leper 

Wanneer? 
Zaterdag 12 juli: iih -171130 (doorlopend) 
Zondag 13 juli: iih- lóhoo (doorlopend) 

Brief uit de loopgraven langs de IJzer van de hand van Jerome Maselis 
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ENGELSE EN DUITSE 
GEÏNTERNEERDEN 

IN NEDERLAND 14-18 
FOKKE POSTEMA 

Oorlog 
Al ruim voor het begin van de 
Oorlog zag het Duitse opperbevel 
dat Duitsland het zou moeten 
opnemen tegen Frankrijk en Rus
land Een oorlog op twee fronten 
dus Er van overtuigd dat Rusland 
vele weken nodig zou hebben om 
te mobi I iseren besloot de chef van 
de Duitse generale staf generaal 
Alfred Graf von Schlieffen om 
eerst Frankrijk aan te pakken Als 
Frankrijk verslagen was konden 
de Duitse legers snel omkeren 
naar het oosten en daar Rusland 
verslaan Tussen Duitslanden 
Frankrijk liggen de Vogezen, een 
natuurlijke verdedigingslinie Het 
zou daarom moeizaam worden 
om Frankrijk via die route snel 
te verslaan Von Schlieffen had 
een beter idee De Duitse legers 
zouden met een grote boog via 
Nederland en België Frankrijk 
omsingelen en verslaan Omdat 

Gedurende de Eerste Wereldoorlog verbleven behalve 

een zeer groot aantal gevluchte Belgische militairen en 
burgers ook de nodige Engelsen en Duitsers in Nederland. 

De eerste militairen werden al in 1914 geïnterneerd. In 

1918 kwamen via een uitwisselingsprogramma nog eens 
enkele duizenden Engelsen en Duitsers, onder wie veel 

burgers, in Nederland terecht. Verder zijn vele gewonde 

en zieke Engelse en Duitse krijgsgevangenen 
via Nederland uitgewisseld. 

het Duitsland goed uitkwam als 
Nederland neutraal bleef, werd al 
meteen afgezien van een inval in 
Nederland Daarentegen stelde 
Duitsland België op 2 augustus 
1914 een ultimatum de Belgen 

•Sj^'^W 

moesten de Duitse legers vrije 
doorgang verlenen, zogenaamd 
om een dreigende Franse inval 
te verhinderen Het ultimatum 
werd afgewezen en op 4 augustus 
1914 overschreden Duitse troepen 

de grens met België (1) Diverse 
grensdorpen werden verwoest 
"Als een gifslang door een 
moestuin kronkelt het moordend 
Duitse leger door de Maasvallei" 
schreef de Maastrichtse socialist 
Michael Ubachs in zijn memoires 
(2) Nog maar net over de grens, 
bij Luik, stootten de Duitse troe
pen al op hardnekkige Belgische 
weerstand Omdat hierdoor de 
uitvoeringvan het 'von Schlieffen 
plan in gevaar kwam, zetten de 
Duitsers hun grove geschut m de 
Dikke Bertha's' Twee weken later 

was Luik gevallen Het Belgische 
leger trok zich eerst nog terug op 
Leuven, maar moest uiteindelijk 
nog verder terug trekken op de 
vesting Antwerpen 

Duitsers 1914 
Geschrokken van het felle verzet 
van de Belgen bij Luik vluchtten 
de nodige Duitse militairen al in 
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het begin van de oorlog over de 
Nederlandse grens Zoals het lan-
donzi|digheidsverdrag (opgesteld 
tijdens de 2e Haagse Vredes-
conferentie, zie Filatelie 2013-12) 
voorschreef werden deze soldaten 
opgepakt, ontwapend en in ver
zekerde bewaring gesteld zo ver 
mogelijk van het strijdtoneel af 
Na een tussenstop in een kazerne 
in Maastricht werden de Duitsers 
naar een speciaal mterneringsde-
pot m Alkmaar overgebracht Het 
was met handig dat ook Belgische 
soldaten in Alkmaar gehuisvest 
werden Vijandelijke militairen m 
één stad leverde natuurlijk pro
blemen op, zodat al snel besloten 
werd het depot weer op te heffen 
De Belgen werden overgebracht 
naar Gaasterland m Friesland 
De Duitsers verhuisden naar een 
nieuw ingericht interneringskamp 
in Bergen m Noord-Holland (3,4) 
Het kamp was kennelijk niet erg 

comfortabel, want veel geïnter
neerden zochten ontspanning 
buiten het kamp Na enige tijd 
mochten ze ook buiten het kamp 
wonen en werken Als gevolg 
daarvan woonden er steeds maar 
een dikke too man in het kamp 
Uiteindelijk zouden rond de 
1300 Duitsers gedurende de rest 
van de oorlog in Noord-Holland 
verblijven 

Engelsen 1914 
De vesting Antwerpen bleek net 
als Luik ook moeilijk te houden 
Begin oktober werd door de 
Minister van Marine van Groot-
Brittannie, Winston Churchill, de 
'First Naval Brigade' ingezet als 
ondersteuning bij de verde
diging van Antwerpen Die 
hulp mocht met baten Nahet 
bombardement van Antwerpen 
door de belegeraars moesten de 
Engelsen zich terug trekken Bij 

de terugtocht konden zij kiezen 
tussen krijgsgevangenschap door 
naar het zuiden te vluchten, of 
vluchten naar Nederland Hoewel 
de soldaten verwachtten dat zij 
via Nederland naar Engeland 
konden vertrekken om verder 
deel te nemen aan de gevechten, 
werden zij tot hun verrassing ge
ïnterneerd Aanvankelijk werden 
ZIJ over gebracht naar kazernes 
in Groningen en Leeuwarden (5) 
Vanaf begin januari 1915 konden 
ZIJ ondergebracht worden in een 
barakkenkamp aan de Hereweg 
in Groningen, het 'Engelse kamp', 
door de Engelsen zelf 'Timber-
town' genoemd naar de houten 
barakken (6) 'Timbertowr)' 
was mede door toedoen van de 
bewoners al snel vrij comfortabel 
met recreatieruimten, een school, 
een kerkje van de 'The Missions 
to beamen'(het waren immers 

mariniers) (7) en sportvelden De 
brigade (1600 man) zou er tot 
het eind van de oorlog blijven 
ZIJ verwierven in heel Nederland 
bekendheid door hun variété ge
zelschap T/ie Timbertown Follies' 
(8) en door hun kwaliteiten m het 
voetbal (9) 

Uitwisselingen 
Begin 1915 kwamen tussen de re
geringen van Duitsland en Groot-
Brittannie gesprekken op gang 
over de mogelijke uitwisselingen 
van krijgsgevangenen, die door 
hun lichamelijke of geestelijke 
toestand niet meer aan de ge
vechten konden deelnemen Het 
ging hierbij om ernstig gewonde, 
verminkte mensen en vele solda
ten met wat we nu een 'posttrau
matische stressstoornis' zouden 
noemen Nederland was neutraal 
en had een ideale ligging om als 

Ccen kcicn, geen zeep, al wil men 't duur betalen 
En 'kisag rzar 4 ons brood blüle bakker halen. 
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doorvoerland te fungeren De 
gesprekken, waarbij de Rode Kruis 
organisaties van beide landen 
betrokken waren, leidden niet 
meteen tot een definitieve over
eenkomst Desondanks vonden er 
de nodige uitwisselingen plaats, 
eerst via Vlissingen, later via Hoek 
van Holland Toen de overtocht 
over de Noordzee te gevaarlijk 
werd nadat Duitsland begin 1917 
de onbeperkte duikbootoorlog 
had afgekondigd, werden de 
uitwisselingen gestaakt 

Overeenkomst 
Omdat de oorlog doorging nam 
het aantal krijgsgevangenen 
natuurlijk alleen maar toe 
Hierdoor kwam er meer druk op 
de onderhandelingen en op 2 
juli 1917 kwam het eindelijk tot 
een definitieve overeenkomst De 
uitwisselingen zouden worden 

hervat Ook zou een aantal 
krijgsgevangenen tijdelijk in 
Nederland worden geïnterneerd 
De achtergrond hiervan was om 
het leven van gevangenen, die 
nog wel actief zouden kunnen 
vechten, maar daarom niet terug 
mochten naar hun vaderland, te 
verbeteren 
Hoewel m Nederland door de 
oorlog een groot gebrek ontstaan 
was aan brandstoffen en voedsel 
(10), besloot de regering toch, 
tegen het sentiment van de 
bevolking in, extra buitenlanders 
op te nemen Door de opvang van 
de krijgsgevangenen versterkte 
Nederland haar neutrale positie 
Verder was het natuurlijk ook een 
mooie kans om het nodige aan 
voedsel en steenkool Nederland 
m te krijgen De oorlog voerende 
landen moesten hun geïnter
neerde landgenoten immers goed 

(laten) verzorgen! De volgende 
groepen krijgsgevangenen kwa
men in aanmerking om in Neder
land geïnterneerd te worden 
Gewonden die door een behande
ling in Nederland beter af zouden 
zijn en gevangenen van wie de 
gezondheid door voortduren 
van de gevangenschap ernstig 
achteruit zou gaan 
(Onder)officieren die minstens 
18 maanden gevangen hadden 
gezeten 
Zieke krijgsgevangen burgers 
burgers die zich bij het begin 
van de oorlog m het land van de 
tegenpartij bevonden 
Voor de organisatie van de 
uitwisselingen en de internering 
tekende generaal majoor M On-

nen (11) Hij was al sinds het begin 
van 1915 hoofd van de dienst 
Internering en werd door de 
regering gevraagd om ook deze 
internering te leiden Ondanks 
zijn deskundige leiding duurde 
het door de nodige organisatori
sche problemen nog 5 maanden 
voor er daadwerkelijk begonnen 
werd met het uitwisselen en in
terneren Voor de huisvesting van 
de geïnterneerden werd gebruik 
gemaakt van hotels, pensions, 
grote leegstaande gebouwen en 
barakkenkampen Om de inter
nering m goede banen te leiden 
werden er regio's bepaald de 
Duitsers zouden ondergebracht 
worden m Hattem, Dieren, Wolf-
heze, Arnhem, en Rotterdam De 

BiulsthH Jnk nkrunjs L i | f HslUm ;(ajpleinsani nul Uljc''; 
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'Engelse gebieden' omvatten in 
eerste aanleg den Haag, later ook 
Noordwijk, Nijmegen en Leeuwar
den (12). 

Duitsers 1918 
Begin 1918 werden de eerste 
Duitsers geïnterneerd. Officieren 
werden ondergebracht in diverse 
hotels in Rotterdam (hotel de 
l'Europe (13) en hotel Continental) 
en Dordrecht (hotel Bellevue). De 
overige militairen werden gehuis
vest in leegstaande panden in 
Rotterdam. Daarnaast vertrokken 
de nodige militairen naar een 
daartoe opgericht barakkenkamp 
in Wolfheze (14,15) De burger 
krijgsgevangenen vertrokken 
naar een speciaal ingericht kamp 
in Wapenveld, kamp Hattem ge
noemd (16,17). In beide kampen 
was het goed toeven door alle 
voorzieningen: theater, bios
coop, kerk, bibliotheek, scholen, 
werkplaatsen en sportterreinen. 
Aan alles om het leven in het 
kamp prettiger te maken was 
gedacht. Uiteindelijk hebben 
ongeveer 5000 Duitsers zo het 
laatste oorlogsjaar in Nederland 

doorgebracht. 

Engelsen 1918 
De meeste Engelsen kwamen 
terecht in Scheveningen. De of
ficieren in hotel Royal (18) en de 
onderofficieren in hotel Bristol 
(19). Verder werden de nodige 
leegstaande huizen in Schevenin
gen en den Haag gebruikt om de 
manschappen onder te brengen. 
Nadat de burgemeester bezwaar 
gemaakt had tegen het gebruik 
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van burgerwoningen voor de 
internering werd besloten tot de 
bouwvan een speciale kazerne 
voor de Britten. Dit gebouw, 
gelegen aan de Bachmanstraat 
in den Haag, werd 'Townley Hall' 
genoemd, naar de Britse gezant 
m Nederland Sir Walter Townley 
(zo). De geïnterneerden hadden 
voldoende ontspanningsmoge
lijkheden ter beschikking, maar 
trokken graag het (nacht)leven 
van de grote stad in. Ook de 
boulevard en het strand in Sche
veningen waren zeer in trek (21). 
Zo was het m het Haagse best uit 
te houden gedurende het laatste 
oorlogsjaar. Al met verbleven er 
naast de 'First Naval Brigade' in 
het laatste oorlogsjaar zo'n 6000 
Engelsen in Nederland. 

Na het sluiten van de wapenstil
stand op 11 november 1918 was 
Nederland niet langer verplicht 

om buitenlandse soldaten geïn
terneerd te houden. Er werd dan 
ook besloten om alle geïnter
neerde militairen vrij te laten. 
Kort daarop werd begonnen met 
de repatriëring en begin 1919 was 
vrijwel iedereen weer thuis. 
Toch werden er na de wapenstil
stand nog twee Duitsers geïnter
neerd, of zo men wil, werd hun 
asiel verleend: de Duitse keizer 
en zijn zoon (22). Keizer Wilhelm 
II vluchtte op 10 november via 
Eysden Nederland m. Een dag la
ter, nadat hem asiel verleend was 
door de Nederlandse overheid, 
kwam de keizer aan in Ameron
gen. In 1920 verhuisde hij naar 
Doorn, waar hij in 1941 overleed. 
Zijn zoon, kroonprins Wilhelm, 
was twee dagen na zijn vader 
uitgeweken naar Nederland. De 
Nederlandse regering besloot dat 
hij overgebracht moest wor
den naar het (toen nog eiland) 
Wieringen. Na een wat moeilijke 
start kreeg de kroonprins steeds 
meer contact met de plaatselijke 
bevolking, die hem eigenlijk 
best een aardige man vond. Hij 
doodde zijn tijd met motor rijden 
en sporten. Verder werkte hij in de 
plaatselijke smederij (23). In 1923 
had hij er genoeg van en ging 
terug naar Duitsland, waar inmid
dels de eerste grondslagen voor 
de tweede wereldoorlog werden 
gelegd. 



OORLOGSGASTEN 
IN GOUDA GEDURENDE 
ERSTE WERELDOORLOG 

RIEN DE JONG 

Inleiding 
Mede onder druk van de Ne
derlandse overheid, vertrokken 
al vóór het eind van het jaar de 
meeste Belgen naar huis. Toch 
bleven ongeveer 100.000 Belgen 
gedurende de rest van de oorlog 
in ons land. Ongeveer twintig 
procent daarvan kwam terecht in 
kampen, de zogenoemde vlucht
oorden. 

Behalve een aantal voorlopige 
kampen in het begin van de oor
log, voor de burgervluchtelingen, 
werd er al spoedig een viertal 
permanente vluchtoorden voor 

Nadat de Eerste Wereldoorlog op 28 juli 1914 uitbrak, 
kwam er al direct een grote stroom vluchtelingen op 

gang in Europa. Vanuit België, bijvoorbeeld, vertrokken 

in korte tijd naar schatting ruim één miljoen burgers en 
militairen naar het neutrale Nederland. 

Belgische burgervluchtelingen 
ingericht. Naast de drie grote 
barakkenkampen, gevestigd in 
Nunspeet, Ede en Uden, werd 
er een kleiner kamp ingericht m 
Gouda. 

G o u d a 
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aß. I Vluchtoord Gouda aan de Oraaf Fhrisweg, omstreeks igie 

Gedurende de oorlogsjaren 
verbleven in deze vier kampen 
samen in totaal een kleine 20.000 
Belgische burgervluchtelingen. 
Het merendeel van de 100.000 
in ons land aanwezige Belgen 
verbleef dus buiten die vluchtoor
den. Veel welgestelde vluchte
lingen verbleven jarenlang in 
een pension of zelfs in een hotel. 
Anderen hadden woonruimte 
gehuurd of zelfs gekocht in ste
den en dorpen in heel Neder

afh. 2 Het 
vluchtoord was 
gelegen rechts 

van het 
St.Jozefpavil/oen 

(een ziekenhuis dat 
ten tijde van de 

Eerste Wereldoorlog 
nog gebouwd moest 

worden). Nadat 
het vluchtoord 

Gouda begin 1919 
opgeheven was, 

vestigde zich 
daar opnieuw 

een kwekerij. In 
de jaren vijftig 

ontstond er een 
nieuwe woonwijk. 

land. Maar het kwam ook voor 
dat Nederlanders vier jaar lang 
belangeloos een Belgisch gezin in 
huis namen. 

vluchtoord Gouda 
Na de Duitse inval in België, op 4 
augustus 1914, kwamen in de loop 
van woensdag 7 oktober de eerste 
treinen afgeladen met Belgische 
vluchtelingen Rotterdam binnen. 
Door het initiatief van het plaatse
lijk steuncomité (particulier initi
atief) m Gouda had men in eerste 
instantie op 8 oktober de lees en 
concertzalen van twee sociëteiten 
(Ons Genoegen en De Réunie) ge
huurd voor het onderbrengen van 
de vluchtelingen. Verdere locaties 
waren de concertzaal van de 
Katholieke Sociëteit en een boot in 
de Haven. Uit het comité werd een 
Commissie van Toezicht samen
gesteld. Deze commissie kreeg 

? ( i  ^ ^ ^ 

a/b. 3 Een schoolklas jongens in het vluchtoord Gouda. afb. 4 Een deel van een kwitantie ten bedrage van f 108,= voor het onderwijs in het 
vluchtoord Gouda 



afb. s De Belgen 
uit het vluchtoord 
Gouda op de 
Kleiweg op weg 
naar de Markt. 

/é. 

de verantwoordelijkheid voor het 
functioneren van het vluchtoord. 
Voorzitter werd de directeur 
van de toenmalige Koninklijke 
Stearine Kaarsenfabriek, de heer I. 
IJssel de Schepper. 
Omdat er meer ruimte nodig was, 
werden er ook nog wat kaas
pakhuizen gehuurd. Uiteindelijk 
wist men de serres (kassen) van 
de 'Naamlooze Vennootschap 
Snijgroenkweekerij v/h Gebr. 
Steensma' aan de Graaf Florisweg 
(afb. 1,2) te huren. Omdat de 
export van haar producten bijna 
geheel weggevallen was, had 
de kwekerij groot belang bij de 
verhuur van het terrein en de 
kassen. IJssel de Schepper had als 
commissaris van het bedrijf een 
belangrijke rol gespeeld bij het 
tot stand komen van de overeen
komst. 

Eind december 1914 werd het 
comité officieel door de regering 
erkend en werd met haar mach
tiging een contract gesloten, 
waardoor de serres met het 
bijbehorende terrein officieel als 
vluchtoord konden worden inge
richt. Op 15 oktober 1914 was al een 
eerste groep van honderdvijftig 
Belgen per extra trein vanuit Rot
terdam naar Gouda vertrokken. 

Op 1 november 1914 waren er in 
Gouda 1.444 vluchtelingen. Zij 
hadden geen keus, omdat er in 
Rotterdam geen accommodatie 
meer voor armlastigen beschikbaar 
was. Op 8 januari 1915 vertrok er 
opnieuw een groep van vijfhon
derd vluchtelingen vanuit het 
Rotterdamse Uraniumhotel (van de 
Uranium Steamship Company) naar 
Gouda. Op 1 maart 1915 telde het 
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afb. 6 Vrachtenvehppe (met rekening) aan de directeur van het 
vluchtoord voor de levering van een zending zeep. 
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afb. I ha KumfjgKiJ', gebruikt in het vluchtoord te Uden. De cijfers stellen 'punten' voor. Een 
punt Is een halve cent Een herenpak kostte in de winkel van het kamp 6.000 punten. 

vluchtoord 1.962 personen. De over
grote meerderheid van deze Belgen 
bestond uit Vlamingen. Door de 
Commissie van Toezicht werden 
strenge regels opgesteld. De com
mandant en zijn medewerkers, 
onder wie ook onderwijskrachten, 
zorgden er voor dat de Belgen zelf 
het merendeel van het in het kamp 
te verrichten werk deden. 

Al snel werd er een leerplichtwet 
ingevoerd voor jongens van zes 
tot zestien jaar en voor meisjes van 
zes tot veertien jaar (afb. 3,4). Ook 
werd vakschoolonderricht zoals 
houtbewerken, metaalbewerken 
en schilderen gegeven. Om de 
vluchtelingen te vermaken, wer
den er avonden met onder meer 
toneel en muziek georganiseerd. 

Commiss ie van Toez icht van het Vluchtoord 
T E G O U D A . 

Telef. No. 399. 

afb. 8 Envelop op 28 oktober 1918 verzonden door de directeur van het vluchtoord. 

COMMISSIE VAN TOEZICHT VAN HET VLUCHTOORD 
TE G O U D A . 

Telef. Mo. 3 0 0 . 
öourla, 25 October iPls, 
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afb. 9 Brief waarin meegedeeld wordt dat er In het vluchtoord te Gouda nimmer kartonnen 
munten zijn uiti 
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afh 10 Briefkaart van eer) dochter die buiten het vluchtoord in Oouda verbleef aan haar 
ouders m Mechelen/Belgie gezonden op 3 mei 191e (aankomststempel Mechelen 21 mei 1916) De 
briefkaart werd aangetekend verzonden vermoedelijk om er verzekerd van te zijn dat hij ook 

werkelijk zou aankomen' Op de kaart is geschreven Via Aken Duitsland Censuurstempel 
Auslandstelle Emmerich Frei gegeben Controlenummers 6 (geschreven) en 36 (stempel) 

afb 12 Ansichtkaart gezonden door militair Jean aan zijn vriend Louis Caart m het 
vluchtelingenkamp in Gouda De kaart werd volgens het stempel op 28 mei 1917 verzonden 
vanuit Carteret Manche (Normandie Frankrijk) Rechts boven geschreven SMS (Service 

Militaire Beige) Verdere kenmerken/stempels links van France 17A geschreven en de 
censuurstempels OUVER.T 18 PAR LAUTOHITE MIUTAIR.F (censuurplaats Dieppe Frankrijk) 

23 (controle nummer) en M (gecensureerd m Maastricht) 

Verder was er een turnvereniging 
en had men een eigen muziek
korps Op 19 juni 1916 werd er een 
'dankbaarheidsfeest' gevierd m 
het vluchtoord Gouda Het kamp 
was versierd met vlaggen en 
groen Na de lunch vertrokken 
de Belgen met hun muziekkorps 
voorop naar het stadhuis op de 
markt (afb. 5) Op 11 november 
t9i8 werd de wapenstilstand 
gesloten en was de Eerste We
reldoorlog voorbi) De nog in ons 
land verblijvende Belgen keerden 
langzaamaan terug naar hun 
vaderland en m februari r9i9 kon
den eindelijk ook alle Belgische 
vluchtoorden in ons land worden 
ontruimd 

Goudse middenstand 
Het zal duidelijk zijn dat de 
Goudse middenstand de vruchten 
plukte van de aanwezigheid 
van het vluchtkamp en daarbij 
(aantoonbaar) nogal eens een 
dubieuze rol speelde Het kwam 
zelfs in november 1916 tot vragen 
m het parlement 
De minister van Binnenlandse Za
ken wilde het kamp zelfs opheffen, 
omdat de huur te hoog was Om 
dit te voorkomen, verlaagde de 
verhuurder, de heer Steensma, uit
emdeJijk de huur in twee stappen 

met m totaal 50% Er was nogal 
eens sprake van vriendjespolitiek 
die de kosten voor het vluchtoord 
in vergelijking met de andere 
vluchtoorden beduidend hoger 
maakte Zo leverde bijvoorbeeld 
StoomZeepziederij 'De Hamer' 
(T P Viruly & Co ), onderdeel van 
de Koninklijke Stearine Kaarsen
fabriek, zeep aan het vlucht
oord Eerdergenoemde l)ssel de 
Schepper was directeur van deze 
zeepproducent en voorzitter van 
de commissie van toezicht van 
het vluchtoord en dus was het 
vanzelfsprekend dat de zeep voor 
het vluchtoord geleverd werd 
door 'zijn' firma (afb. 6) 

'Kampgeld' 
Om de kampbewoners 'zinvol' 
bezig te houden en opdat verve
ling met tot opstandigheid zou 
leiden, probeerde de kampleiding 
zoveel mogelijk mensen binnen 
en buiten het kamp aan het werk 
te krijgen Om te voorkomen dat 
niemand meer zin had m huis
houdelijk kampwerk werd er een 
geldelijke beloning verstrekt 
In het vluchtoord Uden kregen de 
vluchtelingen als beloning voor 
verrichte werkzaamheden echter 
geen geld, maar punten (afb. 7) 
Uitsluitend in de officiële kamp
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A^^ ri(. ^^'4. 
afh II Kaart verzonden op 12 februari 1917 vanuit het vluchtoord te Oouda aan een Belgische 

militair in het Belgische leger (Armee Beige) In de rechter bovenhoek is geschreven met 
hoofdletters SM (Service Militaire) Links van het op het Goudse postkantoor gebruikte 

langebalkstempel met nummer 2 het stempel POSTES MIUTAIRIS BELGIË LEGERPOSTERIJ 

ïyn. m..r»n,^^ ^^ äl,t<,ren s.houOen Vor 

■''mtvutm*». 

0oor eano oomfinati© van tioTant en i3 
II _.. ._— ^^rtinca*' t.« mHlfBn. dflftf ril 

Boor •sno oonolniitls van solamon I j ot o on p,iuku,n do „^u,. , „ 
,«n .«11 b»?a)t op sloll «11 naman op voor.ajrdB äat Hase na al lo. i ,"„ , " 
oorlos Haar »ls»ndom zal blyvan. "1 

ooals U Bloh zul t herinneren waren ooreproi kelyk de 1 oata' 
werk te e t a l l e n hoofd raraamd on ƒ.160 er !« ïerl[i,everö per 

man« zyn deze koaten teru^ ebraoht tot J lo( --, walte moeton 
worden voldaan op de vol; ondo wyze 

ƒ. 50 -- per te werk te stellen hooi 1, Ineens & 
f,dB — in 7 achtereenvolttnde maandelykeohe temynen 

van^Xï,^'-" per te werk te stellen hoold. 
voor dleßenen onder de Werkgevers,wlen hot roeilyk mocht vallen om par te 
werk t stellen hoofd ineens de som van ,'.50 — te voldoen,bestaat da elo-
senheld dit bedrag ook lani^zamerhand te voldoen, en /fel tn 6 aohtoraenvol^endo 
maandelykscbe termynen,elk groot ƒ.10.— per te werk te stellen hoofd. 

De iieiuische RSbeering heelt den bou« van de barak opGedraßen aan den 
lieer P.f ieba^rt,Belgisch Architect, tydelyk te 'B-t/ravenhage,dle reeds vele 
werken hier in Sederland voor nare rekenlnc heeft uit^jsvoerd. De barak zal 
worden ini,erioht voor 50 te weik te stellen üointerneerden,waarvan 2S bestemd 
zyn voor de üoudeo ie Werkgevers on E'S die in de allereerste plaats deze ba-ak 
zullen bouwen, en welke verder zullen helpen aan den DOUW van waarach nlyk een 
00-tal demontabele twee- Ä drievertrekswoningen ten 1 ehoeve van de in het 
üoudaohe Vluchtoord verbljf houdende JelciEiohe Vlucntelinßan. De heer Lle-
baert heeft de inrichting van de barak opgenojon met het Algemeen aoofdkwar-
tlor,Afdaelln£, Interneering,terwyl deze barak hooi,Btwaarachynlyk zal worden 
gebouwd op een i,edeelte van het lois vrye terrein van het bporttarrein,zoodat 
due de üelbleohe hier te werk gestelde ueinternoerden in de nabyheld van de 
Belgen in het Vluchtoor'd zyn. 

Waar nu reeda apoalii een aanvang met den bouw zal worden gemaakt,zou 
ik het zeer op prys stellen van ü te iio^en vernenan of U zich op deze voor
waarden wilt aaneluitan, en roo Ja, voor hoevool we interneerden, met nauwkau-
rise oiteclrjving welke werkkrac! I a i ü verlangt. Uit de my te verschaf fan ih-
liohtin^an zal ik lan Verï-ajueletaat naken on de/en oorendan naar het Algemeen 
Hooldkwartier te 's-üravenhage,van wie wy dan nader zullen vernemen,nadat 
door dit Bureau de noodige stappen by de Centrale Arbeldebaurs en daarna in 
de Interneerlngakttiüpen zullen zyn gedaan. 

Met het oog op een apoedltje afdnenlnt^ van ean en ander,zoude Ik het 
waardoeren van U zoo spoedig mo ^ 1 f non opi,ave alB hierboven ßoffensoht te 
■oasen ontvangen. Hy Btoods tot el «in van vordere inlichtingen gacmt be

reid verll rnnl ,v)r 1 ïf 1 in a'wa Htint Uwer moedige definitieve horlon
da vel /ökörln^ lyner hoogachting, 

Uw dw 

aß 13 Circulaire gedateerd 17 augustus 191e betreffende de tewerkiti II ng door een in Gouda 
te interneren groep Belgische militairen (SAMH) 

Winkel konden die punten worden 
ingewisseld voor kleding, schoe
nen, rookartikelen of snoepgoed 
In andere vluchtoorden werd 
voor verrichte werkzaamheden 
met gewoon geld betaald Over 
het vluchtoord Gouda ging (en 
gaat nog altijd) het verhaal dat 
er betaald werd met kartonnen 
munten Hierover werd soms 'cor 
respondentie' gevoerd (afb. 8,9) 

Het versturen van post 
In principe was er, volgens 
internationale verdragen, vrij
heid van briefpost Omdat de 
Duitsers vreesden voor briefver
bmdingen met het vijandelijke 
front via Nederland eisten ze 
censuur Ook verboden ze het om 
post te zenden naar bepaalde 

gevechtsgebieden Post vanuit 
Nederland naar België verzonden 
door burgers naar burgers liep 
via Duitsland (afb. 10) Voorpost 
verzonden door burgers naar 
militairen was al direct na het uit
breken van de oorlog door middel 
van een wet, artikel 24 van de 
'Wet op de regeling van de brie
venposterij' (daterend van 1908), 
bepaald hoe om te gaan met de 
frankermg van deze post Deze 
manier van frankering ging in op 
27 augustus 1914 Voor de post aan 
militairen werd op de plaats waar 
normaal een postzegel geplakt 
werd duidelijk aangegeven dat 
het om post voor een militair ging 
en dat moest tevens blijken uit de 
adressering (afb. 11) 
Natuurlijk waren er ook militai



afb. 14 Ter gelegenheid van het bezoek (eind 1916) aan de Belgische vluchtelingen m het 
vluchtoord te Couda, poseren de Belgische militairen in een park in Gouda XsAMH). 
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Afzender: 
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afb. 16 Briefkaart op de bus gedaan op het station Gouda (langebalkstempei STATION 1) op 31 
mei 1918 door de Belgische militair Jean Baptiste van Aken van de interneringsgroep m Gouda 

aan zijn broer in het interneringskamp Zeist. In de rechter bovenhoek volgens voorschrift 
geschreven S.M. (Service Militaire). 

ren die vanuit de plaats waar ze 
gelegerd waren post zonden aan 
hun dierbaren in hun vaderland 
of naar het land waarheen ze 
gevlucht waren. Deze post werd 
van de vastgelegde censuurken
merken voorzien (afb. 12). 

Militaire interneringskampen 
Tijdens de gevechtshandelingen 
van de Duitse militairen in België 
weken ongeveer 32.000 Belgische 
militairen en ook nog een paar 
duizend Britten en Duitsers uit 
naar ons land. Om te voorkomen 
dat deze militairen opnieuw aan 
de strijd zouden gaan deelnemen, 
werden ze onmiddellijk geïnter
neerd. Dit gebeurde volgens het 
geldende landonzijdigheids
verdrag, aangezien Nederland 
neutraal gebied was. Voor dit 
doel werden nieuw opgerichte 
permanente interneringskampen 
ingericht in onder andere Zeist en 
Harderwijk. In Zeist was dat begin 
november 1914. Vanuit hun eerste 
opvanglocatie, een kazerneterrein 
in Amersfoort  waar op 13 oktober 
16.500 Belgische militairen ver
bleven  gingen 6.000 Belgische 
militairen en een maand later nog 
eens 6.000 man naar Zeist. In 
het interneringskamp Harderwijk 
verbleven eind december 1914 
in totaal 13.000 militairen. De 
uitgeweken militairen moesten 
in principe geïnterneerd blijven 

tot het einde van de oorlog. Een 
uitzondering werd gemaakt voor 
hen die ernstig ziek werden of 
bepaalde gebreken hadden. Zij 
konden voortijdig worden gere
patrieerd. Na drie jaar internering 
was een groot aantal Belgische 
militairen vertrokken omdat ze 
elders werk en woongelegen
heid hadden gevonden. Daarom 
werd besloten het kamp Zeist 
samen te voegen met het kamp in 
Harderwijk. De in Zeist overgeble
ven geïnterneerden verhuisden 
tussen 2 en 7 september 1918 naar 
Harderwijk. Nadat de beëindiging 
van de Eerste Wereldoorlog op n 
november 1918 had plaatsgevon
den, kwam langzaam, met ingang 
van 2 december, de repatriëring 
van de Belgische militairen op 
gang. 
Het depot Harderwijk werd opge
heven op 1 januari 1919. Een paar 
dagen later werd het opnieuw in 
gebruik genomen voor de tijde
lijke opvang van terugkerende 
krijgsgevangenen van allerlei 
nationaliteiten. De kampen kre
gen ook nieuwe namen. Zo werd 
het voormalige interneringskamp 
Harderwijk: 'Depot van Krijgs
gevangenen'. Dit depot werd 
volgens het Algemeen Rijksar
chief (Ministerie van Buitenlandse 
Zaken, A 250 Europese Oorlog 
19141918, toegangsnr. 2.05.04, 
inv.nr. 744: overzicht nieuwe 

Kiiegsgefangeiiensenciung 
^ ^!| Krijgsgevatigenenzeiiding 

? ^ Envoi pour prisonniers de guerrc 
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afb. (j Retourbriefkaart op 10 augustus 1918 verzonden vanuit Wolverthem, België naar 
de Belgische militair lean Baptiste van Aken van de interneringsgroep in Gouda met het 

censuurstempel 'Uberwachungsstelle Freigegeben ColnDeutz'. 

krijgsgevangenkampen) gesloten 
in de loop van februari 1919. 

Belgische militairen in Gouda 
Naarmate de oorlog en dus ook 
de internering langer duurde, 
werden groepen militaire geïnter
neerden uit de depots (Harderwijk 
en Zeist) elders in den lande 
geplaatst om tegen betaling zin
vol werk te verrichten. Uiteraard 
werd zo'n groep geïnterneerden 
bewaakt door een (klein) aantal 
Nederlandse militairen. De komst 
van deze interneringsgroep naar 
Gouda was al in de krant van 18 
augustus 1916 aangekondigd met 
de mededeling: "Dat er een barak 
voor 50 personen gebouwd zal 
worden. Van deze 50 personen 
zullen er een 25tal in verschil
lende bedrijven te werk gesteld 
worden en de anderen zullen een 
aantal demontabele woningen 
bouwen voor het vluchtoord in 
Gouda aan de Graaf Florisweg" 
(afb. 13). 
De interneringsgroep in Gouda 
vestigde zich aan de Bodegraaf
sestraatweg op 25 oktober 1916 en 
bestond op het eind van het jaar 
uit 46 Belgen, 1 Engelsman en 7 
man bewakingspersoneel. 
Spoedig na aankomst van deze 
groep werd er een bezoek ge
bracht aan de Belgische burger
vluchtelingen in het vluchtoord 
(afb. 14). Eind 1917 was de groep 
uitgegroeid tot meer dan hon
derd man. Ongeveer vijf weken 
na de wapenstilstand (11 novem
ber 1918) vertrokken de meeste 
Belgen naar hun vaderland en op 
31 december 1918 werd de 'groep 
Gouda' geheel opgeheven. 

Militaire post 
In het begin was het voor de 
Belgen moeilijk een brief naar hun 
dierbaren in België te sturen. De 
Duitsers verboden post te zenden 
naar bepaalde gevechtsgebieden, 
maar soms gold dat verbod voor 
heel België. Vanaf juni 1916 kwam 
er verbetering in deze situatie 
toen de Duitsers met het Neder
landse voorstel akkoord gingen 
om iedere geïnterneerde Belg 
ééns per maand één briefkaart 
met aangehechte retourkaart 

te verstrekken (afb. 15). Andere 
correspondentie dan met deze 
kaarten werd niet meer toege
staan. Naar Vlaanderen, waar de 
meeste geïnterneerden vandaan 
kwamen, mocht om strategische 
redenen zelfs helemaal geen post 
verzonden worden. De in Neder
land geïnterneerde militairen 
konden binnen Nederland met 
elkaar corresponderen volgens 
de geldende postale regels (afb. 
16,17) en hoefden dan ook geen 
gebruik te maken van de eerder 
genoemde speciale briefkaart 
met aangehechte retourkaart. 

'Depot voor Buitenlanders' 
Al was de oorlog dan voorbij, er 
waren nog steeds grote stromen 
vluchtelingen onderweg. Bijvoor
beeld loden uit OostEuropa, op 
de vlucht voor vervolging. Ook 
Belgen die in Duitse krijgsdienst 
waren getreden en daardoor kans 
liepen de doodstraf te krijgen. 
Verder Vlaamse activisten die uit 
België vluchtten omdat ze hadden 
gecollaboreerd met de Duitsers. 
De meeste nieuwe vluchtelingen 
hadden geen middelen van be
staan en wanneer, door controle 
van de politie, bleek dat ze zich 
door bijvoorbeeld diefstal in 
leven hielden, konden ze op basis 
van de nieuwe vreemdelingenwet 
in kampen worden opgenomen. 
Aangezien het kamp in Harderwijk 
leeg stond, werd het midden 1919 
opnieuw ingericht met de nieuwe 
naam 'Depot voor Buitenlanders'. 
Hier werden onder andere 'lastige 
elementen' ondergebracht. In de 
praktijk waren dit vooral Russen 
en Polen. Maar ook mensen van 
andere nationaliteiten kwa
men in dit kamp terecht, zoals 
onder andere Finnen, Italianen, 
Chinezen, Duitsers en Belgen. Op 1 
januari 1920 verbleven er in totaal 
ongeveer 500 personen in dit 
kamp; aan het eind van dat jaar 
was het aantal gegroeid tot ruim 
1.100. Het kamp werd, nadat het 
al in augustus 1921 ingekrompen 
werd doordat veel vluchtelingen 
uit eigen beweging naar hun 
vaderland vertrokken, op 1 januari 
1922 opgeheven. 
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a/b. ;7 Briefkaart verzonden op a maart 1918 door dezelfde afzender en gezonden aan 
dezelfde geadresseerde als hij afb. 16 In plaats van SM. (Service Militaire) te vermelden, werd 
het stempel 'PORTVRIJ FRANC DE PORT. Militaires étrangers internes dans les Pays-Bas'op de 

briefkaart geplaatst. 

Een kaart vanuit Gouda 
gezonden naar Luik belandt in 
Harderwijk 
De student Henri J.M.W. de Quartel 
uit Gouda, verzendt op 31 augus
tus 1920 een BERICHT VAN ADRES
WIJZIGING (afb. 18) naar Willy 
Paret in Luik, België. De student 
gaat in Delft wonen volgens zijn 
nieuwe adres (en zou later als be
roep hebben: mijningenieur). Zijn 
kaart wordt echter op i september 

1920 vanuit Luik doorgezonden 
naar Harderwijk nadat het adres 
veranderd was in Camp te Harder
wijk Holland en daar voorzien van 
het stempel INTERNERINGSDEPOT 
HARDERWIJK (met onvolledig 
leesbare letters (NSUHIR?) m het 
stempel). Blijkbaar verbleef Willy 
Paret in het inmiddels zogeheten 
'Depot voor Buitenlanders'. Wie 
was Willy Paret en wat was de 
connectie van de student met 

F O R M U L I E B 
\ O O R. 4 
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afb. 18 Formulier voor adreswijziging vanuit Gouda naar Luik/Belgie verzonden maar terecht 
gekomen in Harderwijk 

Willy Paret (Belg?). De student 
was geen Belg of toch wel? Hij was 
In Utrecht geboren op 5 mei 1903. 
Zijn vader was op 25 juni 1870 m 
Gorinchem geboren, beroepsmili
tair en zou op 20 december 1917 in 
Luik overleden zijn? 

Bronnen 
- Die Postzensur - Band I, Karl Kurt 

Wolter. München 1965. 
- Rotterdam en de Belgische vluch

telingen in de Eerste Wereldoorlog 
- M.H.C.H. Leenders en W.G.M. Orth-
Sanders (Rotterdams Jaarboekje 
1992). 

- Oorlogsgasten, Evelyn de Roodt -
Europese Bibliotheek, Zaitbommel 
- 2000. 

- Eeuwig Gouda 1900-2000 (Gouds 
schrijverscollectief, namens Club 
Gouda 2000). 

- Tidmge van die Goude, jaargang 31 -
februari 2013. 

BRIEVENBEURS-
FIUMANIA-GOLDACARTA 

Dat het thema dit jaar 'Eerste Wereldoorlog' is zal de 
lezer van Filatelie niet zijn ontgaan. Al sedert 2004 

gebruikt Filatelie en de beurzen hetzelfde thema voor 

het voorjaarsthemanummer. 

21e INTERNATK5NALE P0ST5TUKKENBEURS 

Beurs 
Jaarlijks vindt op Goede Vrijdag 
en Paaszaterdag (dit jaar 18 en 
t9 april) de Brievenbeurs (post
stukken), Filamania (postzegels) 
en GoldaCarta (prentbriefkaar-
ten) in Gouda plaats. 
Het thema van de beurs is 'Eerste 
Wereldoorlog'. Reden is dat deze 
100 jaar geleden is uitgebroken. 

Tentoonstelling 
Dit jaar zal er een mini-ten
toonstelling zijn over de Eerste 
Wereldoorlog, zowel filatelie als 
prentbriefkaarten. Zoals gebrui

kelijk wordt het thema van de 
beurs gebruikt voor een thema
nummer van Filatelie. 
Verder zijn er ook dit jaar weer 
een aantal (buitenlandse) 
handelaren die niet op andere 
beurzen in Nederland staan. (Zie 
ook de advertentie in dit blad). Er 
zijn buitenlandse handelaren uit 
Duitsland, Belgié en Denemarken. 
De Stichting Jan Hmtzenfonds 
verkoopt poststukken ter bekosti
ging van publicaties. De Stichting 
Pro Filatelie verkoopt postzegels 
ten bate van de Jeugd. Verder zijn 
er een tiental infostands waarin 

de BRIEVENBEURS 
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gespecialiseerde verenigingen 
en postzegelbladen (waaronder 
Filatelie) zich presenteren. 
Voor meer informatie: 
www.brievenbeurs.com 

Sporthallen de Mammoet, Gouda 
Vrijdag i8 april: 10.30 - 17.00 uur 
Zaterdag 19 april: 10.00 - 16.00 
uur 

http://www.brievenbeurs.com


NIET EERDER GERAPPORTEERD 
STEMPEL VAN CURACAO 

SVEN PÄHLMAN 

>e brief 
Het tarief voor deze brief (afb. i), 
t pence, is het tarief naar UPU lan
len in Westlndie voor enkelvou
dige brieven verzonden per 'British 
West Indian Packets' Dit was het 
tarief ingaande 1 april 1879 

Seschrijving 
De brief werd vooruit betaald 
leen wat onduidelijk rood stempel 
'Paid D') en verzonden vanuit 
Liverpool op 5 augustus 1879 
[nummerstempel 466) en verzon
den per schip 'per Californian', 
een schip van de 'West Indian & 
Pacific Steamship Company' en 
verzonden naar Curasao 
Het schip arriveerde in Curafao 
op 29 augustus en diezelfde dag 
werd het aankomststempel op de 
brief gezet De naam Curasao in 

Zover bekend, werd niet eerder melding gemaaict 
van het Curasao stempel op de hier besproken 

Engelse brief uit 1879. 

schreefloze letters, en de datum 
met letters en cijfers met schreven 
(afb. 2) Zover mij bekend IS, werd 
dit stempel nog niet vermeld in de 
literatuur 

Commentaar 
Het Curaf ao stempel is een aan
komststempel met een diameter 
van 22 mm met de naam Curaf ao 
in schreefloze letter Hiermee 
lijkt het in eerste instantie op het 
stempel genoemd m ')ulsen & 
Benders'(nr 183), maar duidelijk 
IS het verschil te zien met dit 

stempel (op de briefkaart, afb. 3) 
waar de letters en cijfers duidelijk 
anders zijn, en dat de maand in 
letters is weergegeven m plaats 
van met letters zoals bij het nieuw 
ontdekte stempel (afb. 4) 
Mogelijk werd het reguliere Cura
sao stempel provisorisch vervangen 
door dit stempel met een mix van 
schreefloze letters, en letters en cij
fers met schreven, dat met dagelijks 
werd gebruikt door de posterijen 

De meerderheid van de poststuk
ken van Europa naar Curasao 

werd tot april 1882 vervoerd door 
'British packets' Vanaf april 1882 
werd het vervoer overgenomen 
door de snelle schepen van de 
'American Red D line', m aanslui
ting op de stoomschepen van de 
'Norddeutscher Lloyd', met aan
sluiting in New York voor verder 
vervoer naar Europa 
Ook waren er twee belangrijke 
Britse postvervoerders van Cura
faose post De eerste, en meest 
gebruikte, was 'Royal Mail Steam 
Packet (RMSP) line' De tweede de 
'West Indian «.Pacific Steamship 
Company (WI&PSC) packets', die 
veel minder frequent Curafaosc 
post vervoerde Post vervoerd 
met deze maatschappij is relatief 
schaars 
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VOETBALLEN MET DE VIJAND 
Veel mannen die zich in 
de zomer van 1914 hadden 
aangemeld om te gaan 
vechten, dachten dat ze 
met de kerst weer thuis 
zouden zijn. Sommigen 
waren zelfs bang dat ze 
te laat zouden zijn. Ze 
vreesden dat ze de oorlog 
zouden missen, in wer
kelijkheid zou de oorlog 
vier lange jaren duren. 
Kerstmis 1914 werd op het 
slagveld gevierd. Op som
mige plaatsen in Vlaande

ren deed zich iets vreemds 
voor. De Duitse soldaten 
zaten in hun loopgraven, 
net als hun tegenstanders: 
Britten, Fransen en Belgen. 
Duitse troepen uit Saksen 
en Beieren deden iets 
bijzonders. Ze nodigden 
de vijand uit om kerst met 
hen te vieren. Het waren 
vooral de Britten die het 
aanbod aannamen. Ze ga
ven elkaar cadeaus, aten 
en dronken gezamenlijk 
en speelden zelfs een 

potje voetbal. De dode 
kameraden die in het nie
mandsland tussen de twee 
vijanden lagen, werden 
weggehaald. Er kwam 
een begrafenisplechtig
heid waar beide partij bij 
aanwezig waren. Na de 
kerstdagen vochten de 
vijanden weer met elkaar 
alsof er niets was gebeurd. 
De legerleidingen van 
beide kampen waren niet 
zo blij met deze kerstvie
ringen. Men was bang dat 
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de vechtlust door dit soor 
verbroederingen zou ver
dwijnen. In 1915 herhaalde 
het gemeenschappelijke 
kerstfeest zich op verschil 
lende plaatsen aan het 
front. Daarna was het 
over. De Britse legerlei
ding had namelijk zware 
straffen aangekondigd. 

DE SLAG DIE EEN SLACHTING WERD 

In 1916 stonden de Duitsers 
aan de ene kant en de 
geallieeerde Fransen en 
Britten aan de ander kant 
tegenover elkaar. Beide 
partijen hadden zich letter
lijk ingegraven in hun loop
graven en het einde van 
de oorlog was niet in zicht. 
De geallieerden hoopten in 
de zomer van 1916 op een 
doorbraak. Op advies van 
een Britse generaal werden 
de Duitsen stellingen 
dagenlang gebombar
deerd met granaten. Hij 
was ervan overtuigd dat dit 
de Duitsers zou verzwak
ken. Na het bombardement 
moesten geallieerde solda
ten tot de aanval overgaan 
en met redelijk gemak 
zouden zij de Duitsers on
der de voet lopen. Het liep 
allemaal anders. Toen op 
ijuln9i6 de geallieerden 
tot de aanval overgin
gen, bleken de Duitsers 
helemaal niet verzwakt. Het 
bombardement had niet de 
schade aangericht waarop 
gehoopt was. Er vond een 
slachting plaats aan gealli
eerde kant. Alleen al in het 

eerste uur van de aanval 
werden 30.000 soldaten 
gedood en aan het eind 
van de dag waren het er 
60.000. Aan Duitse zijde 
waren dat er 8000. De ge
allieerde legerleiding wilde 
niet van stoppen weten en 
gaf het bevel door te gaan 
met aanvallen. Pas op 18 
november 1916 zag men in 
dat het geen zin had om te 
blijven aanvallen. Bij deze 

Slag om de Somme kwa
men meer dan 600.000 
geallieerde soldaten om 
en 450.000 Duitse. Geen 
van beide partijen had 
enig terrein van betekenis 
gewonnen. De kaart die 
we hierbij afbeelden werd 
gestuurd door een Britse 
soldaat. De kaart werd ge
censureerd. Dat wil zeggen 
dat hij door de legerleiding 
werd gelezen voordat hij 
mocht worden verstuurd. 
Als je goed kijkt, zie je dat 
de soldaat heeft geschre
ven dat hij zich ergens in 
Frankrijk bevindt. Op de 
voorzijde heeft hij de tekst 
met de plaatsnaam door
gekrast. Men was bang 
dat de vijand via dit soort 
kaarten informatie zou 
krijgen over de plaatsen 
waar geallieerde soldaten 
zich bevonden. 

GEVLUCHT NAAR NEDERLAND 
de van de oorlog blijven. In 
België was men niet altijd 
op de hoogte waar familie 
en vrienden terecht waren 
gekomen. Via het Rode 
Kruis probeerde men dan 
de verblijfplaats te weten 
te komen. Correspondentie 
daarover hoefde niet ge
frankeerd te worden en is 
daarom voor verzamelaars 
interessant. 

Bijna dagelijks zien we 
beelden van vluchtelingen 
uit Syrië die een veilige 
plek zoeken. Zij hebben 
hun huizen verlaten omdat 
ze daar met meer veilig 
zijn. In 1914 was Nederland 
zo'n veilige plaats voor 
honderdduizenden Belgen. 
Zij waren op de vlucht 
geslagen toen de Duitsers 
hun land binnenvielen. 
Uit angst gedood te 
worden, kwamen zij naar 
Nederland. Overal in het 
land deden vrijwilligers 
hun best om opvang te 
regelen en de gevluchte 
Belgen de helpende hand 
te bieden. Er kwamen spe
ciale kampen met tenten of 
houten barakken, een soort 
schuren met slaapplaatsen 
en eenvoudige woonver
trekken. Na november 1914 
keerden de meeste vluch
telingen weer terug naar 
België, maar ruim 100.000 
van hen zouden tot het ein
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De Eerste Wereldoorlog 
Deze oorlog had een heel vreemd begin. Het 

hing van toevalligheden aan elkaar en ik 
weet zeker dat je dit heel boeiend gaat vin

den. Let goed op wat er gebeurt, dan vergeet 
je het nooit meer. 

bendeleden een granaat 
naar de auto. Frans Ferdi
nand pakte de granaat op 
en gooide hem weg, waar 
hij op straat ontplofte. 
Er werden drie officieren 
gewond. 

Toeval 
De leden van de Zwarte 
Hand stopten met hun 
actie. GavriloPrincip 
ging een broodje eten. En 
toen gebeurde het. Frans 
Ferdinand wilde naar het 
ziekenhuis om de gewonde 
officieren te bezoeken. De 
chauffeur reed verkeerd, 
kon met verder en stopte 

Keizer FransJozef 
In OostenrijkHongarije 
heerste Keizer FransJozef, 
hier zie je hem op zijn 
8oste verjaardag. Oosten
rijk had een ander land 
veroverd, dat was Bosnië. 
En weet je wie daar heel 
verontwaardigd over wa
ren? De buren, de Serviërs. 
En ze werden geholpen 
door de Russen. Onthoud 
die informatie, want daar 
kom ik op terug. 
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Koning Peter 
In Servië zat koning Peter 
op de troon. Hij was een 
militair, en hij vocht in een 
aantal oorlogen die op zijn 
grondgebied gevoerd wer
den. Vlak voordat de Eerste 
Wereldoorlog zou uitbre
ken, trok hij zich terug uit 
de regering. Hij benoemde 
zijn zoon, kroonprins 
Alexander, tot regent. 

De troonopvolger 
Op 28 juni warende 
OostenrijksHongaarse 
troonopvolger, Frans 
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Ferdinand en zijn vrouw 
op bezoek in Sarajevo, een 
stad in Bosnië. Ze reden 
door de stad in een auto. 
Ze zouden het stadhuis 
bezoeken en langs nog 
een paar bezienswaardig
heden rijden. 

De bende van de 
Zwarte Hand 
Gavrilo Princip was een 
eenvoudige man, die ge
probeerd had in militaire 
dienst te komen. Ze had
den hem weggestuurd, ze 
vonden hem te klein en te 
zwak. Gavrilo wilde toen 
laten zien dat hij hele
maal niet klein en zwak 
was. Hij sloot zich aan bij 
de bende van de Zwarte 
Hand, die van plan waren 
om de troonopvolger om 
het leven te brengen. Op 
28 juni gooide één van de 

mmmmmmmmmmmmmm 
voor de broodjeszaak. 
Wie kwam daar net naar 
buiten? Gavrilo Princip. Hij 
pakte zijn pistool, schoot 
en doodde Frans Ferdi
nand en zijn vrouw. 

De oorlog 
De Oostenrijkers waren 
heel boos op de Serviërs, 
en dus ook op de Russen. 
Rusland en Oostenrijk 
gingen met elkaar on
derhandelen, maar dat 
lukte niet goed. Samen 
met Duitsland verklaarde 

OostenrijkHongarije de 
oorlog aan Servië en haar 
bondgenoten (Rusland). 
OostenrijkHongarije viel 
Servië binnen, de Duitsers 
vielen België, Luxemburg 
en Frankrijk binnen, omdat 
die landen vriendjes waren 
met Rusland. En Rusland, 
dat Servië steunde, viel 
Duitsland binnen. Omdat 
België door de Duitsers 
werd aangevallen, kwam 
Engeland te hulp. 

POLSKA 
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Hoe het verder ging 
De Duitsers hadden ook 
gebieden m de Stille Zuid
zee. Die wilde Japan wel 
inpikken, dus hup! Japan 
begon de Duitsers aan te 
vallen. Hoe kwam Amerika 
in de oorlog? Duitsland 
vernietigde alle schepen 
die niet in de bepaalde 
vaarzones voeren. Dit was 
de reden voor Amerika 
om Duitsland de oorlog te 
verklaren. Tja, toen was de 
oorlog wel een Wereldoor
log geworden! 

Hoe het eindigde 
Duitsland verloor de oor
log. Dus ook Oostenrijk
Hongarije moesten zich 

overgeven. In een treinwa
gon in een bos in Frankrijk 
werd de wapenstilstand 
gesloten, op n november 
1918. 

De 12 Filatelistische 
elementen: 
Portvrijdom 
Bij een verzameling horen 
meer dan alleen postze
gels. Er kunnen ook allerlei 
stempels en bijzondere 
uitgaven bij gedaan 
worden. Dat noemen we 
Filatelistische elementen. 
Eén van de elementen 
is "Portvrijdom" en hier 
op de enveloppe heb je 
daar een voorbeeld van. 
De brief is m de Eerste 
Wereldoorlog verstuurd en 
er hoefde geen postzegel 
op (jammer voor mij) maar 
een woordje: militair (wel 
weer leuk). Dat woordje 
betekende dat de brief 
verstuurd werd door 
militairen die ergens in 
het land gelegerd waren. 
In het veld, zal ik maar 
zeggen. Op die manier 
hoort deze enveloppe in 
een verzameling over de 
Eerste Wereldoorlog, als 
één van de 12 filatelistische 
elementen. Volgende 
maand vertel ik over een 
ander element. Ga jij ook 
eens in je album kijken of 
jij zoiets hebt? 

Succes er mee! 

_ 
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Thematisch panorama Junior 
JONGEREN AAN HET FRONT 

28 juli 1914: Oostenrijk-
Hongarije verklaart de 
oorlog aan Servië. Een 
reeks oorlogsverklaringen 
volgt, en nog geen twee 
weken later is bijna heel 
Europa in oorlog. Aan 
de ene kant vechten de 
Duitsers met de Oostenrij
kers en Hongaren, aan de 
andere kant de Engelsen, 
Russen en Fransen. Ruim 
vier jaar lang wordt 
er gevochten. Aan het 
westfront, in Frankrijk en 
België, vindt een loop
gravenoorlog plaats. De 
fronten bewegen amper. 
Pas in 1918 lukt het de 
geallieerden, met de hulp 
van de Amerikanen, een 
doorbraak te forceren (1). 
Aan het oostfront vindt 
wel een zogenaamde 
bewegingsoorlog plaats. 
Maar ook hier vallen hon
derdduizenden doden. 
Als op 11 november 1918 
de wapenstilstand wordt 
getekend, zijn er 10 mil
joen soldaten gesneuveld 
en nog eens 20 miljoen 
gewond geraakt (2). 8 
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miljoen soldaten zijn nooit 
teruggevonden. In Frank
rijk is dan eentiende van 
de mannelijke bevolking 
omgekomen, waardoor 
een enorm tekort ontstond 
aan arbeidskrachten, 
want bijna alle mannen in 
de leeftijdscategorie 20-
40 waren overleden (3). 

Liegen 
Dat waren echt niet alleen 
beroepssoldaten. In geen 
van de landen was het be
roepsleger groot genoeg 
om het front continu van 
soldaten te voorzien. Er 
werden grote campagnes 
gestart om soldaten te 
werven, want veel landen 
kenden geen dienstplicht. 
Posters mef'Britain needs 
you" en „Britons join your 
country's Army" waren 
in heel Engeland te zien 
(4). Er heerste in alle 

oorlogvoerende landen 
een groot optimisme. )e 
kon kiezen, in dienst gaan 
voor drie jaar of voor 
de duur van de oorlog. 
Iedereen koos voor de 
duur van de oorlog, want 
„voor Kerstmis zijn we 
weer thuis" (5). Het was 
stoer om in dienst te gaan, 
mensen vonden je een 
watje als je het niet deed. 
Vrouwen deelden witte 
veren uit aan mannen die 
zich niet voor het leger 
meldden. Officieel moest 
je achttien zijn om bij het 
leger te kunnen, maar 
heel veel jongens van 
zeventien of zelfs jonger 
meldden zich aan. Zij 
moesten liegen over hun 
leeftijd. Veel officieren op 
de werfkantoren zagen 
wel dat de jongens jonger 
waren, maar zeiden er 
niets van of moedigden ze 
zelfs aan (6). 

In de loopgraven 
En zo kon het gebeuren 
dat jongens van zeven
tien in Frankrijk terecht-

i kwamen. Ongeveer een 
] kwart van de soldaten 
' kwam m de loopgraven 
terecht (7) Anderen 
waren verantwoordelijk 
voor de bevoorrading van 
voedsel en wapens, de 
communicatielijnen of het 
vervoer van de troe

pen. De condities in de 
loopgraven verschilden 
ontzettend, maar over het 
algemeen was het er met 
erg prettig. In de winter 
overstroomden veel 
loopgraven, waardoor de 
soldaten voortdurend tot 
hun knieën in het water 
stonden. De winter van 
1916-1917 was één van de 
koudste ooit. Vaak lagen 
er nog lijken in verschil
lende staten van ontbin
ding in de loopgraven, 
waardoor veel ongedierte 
rondliep, vooral ratten en 
vlooien, die allerlei ziektes 
met zich meedroegen. 
De latrines waren vies en 
onhygiënisch, waardoor 
ziektes zich makkelijk 
konden verspreiden. En 
dan waren er nog de ge
vechten. Granaataanval-
len, mosterdgasaanval
len, vuurgevechten... Het 
aanvankelijke enthousi
asme over de oorlog was 
snel verdwenen. 

Vrouwen aan het front 
Niet alleen jongens gingen 
naar het oorlogsgebied. 

ook meisjes speelden een 
belangrijke rol. Zij vochter 
in de meeste landen niet 
mee, maar werkten als 
ambulancechauffeuse, 
verpleegster of vrachtwa-
genbestuurster. Daardoor 
kwamen ze vaak wel aan 
het front en zagen ze de 
vreselijkste dmgen (8). 
Ook aan het thuisfront 
draaiden ze volop mee: nu 
alle mannen in Frank
rijk waren, moesten de 
vrouwen hun plekken in 
de fabrieken en winkels 
overnemen. De Eerste 
Wereldoorlog heeft dan 
ook, vooral in Groot-Brit-
tannië, een belangrijke rol 
gespeeld m de vrouwen
emancipatie. Het enige 
land waar verschillende 
vrouwenbataljons waren, 
en de vrouwen dus ook 
meevochten, was Rusland. 
Dit was vooral een propa
gandastunt om nieuwe 
soldaten aan te trekken, 
en toen dat met bleek te 
werken werden de batal
jons weer ontmanteld. 

Amy Oroeneueld 
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ANTWOORDEN PUZZEL JANUARI 2014 
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De antwoorden van de 
puzzel van januari zijn: 1. 
NieuwZeeland, 2. de draak 
Smaug; 3.1 november 2013, 
if de Concorde; 5. Mirages; 6. 
januari 2003; 7. Nederland, België, ZuidAfrika, Ca
nada, Zwitserland, Slovakije en Portugal; 8. zij leggen 
eieren met donkergele tot oranje dooiers, 9. de Van 
Krimpenzegel (1946) en de Crouwelzegels (1976). 
De prijsjes van deze maand gaan naar 
Seppe Van Reusel, P. Crooijmans en MIchiel Horikx. 
Hartelijk gefeliciteerd! 

PUZZEL APRIL 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. Als je opgeeft wat 
je verzamelt, zullen we proberen bij het uitzoeken 
van een prijsje daar rekening mee te houden. Hier 
zijn de vragen van april: 
1. Waardoor dreigden er voedseltekorten in Enge

land tijdens de Eerste Wereldoorlog? 
2. Waar stond een van de Zeven Antieke Wereld

wonderen? 
3. Hoe heette de slag die in 1916 leidde tot een slach

ting van manschappen? 
4. Welke organisatie probeerde te vertellen waar 

gevluchte familieleden zich bevonden? 
5. Hoe oud moest je officieel zijn om bij het leger te 

kunnen? 
6. Wanneer werd de wapenstilstand getekend? 
7. Wie vermoordde de OostenrijksHongaarse 

troonopvolger? 
8. Hoe heette de oude keizer van Oostenrijk? 

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

n 1500 jongens 
en meisjes gingen je voor! 
De postzegelclub van ]FN 

op internetrde StampKids Club. 
Surf nmr www.stampkids.nl 

DIT IS DE LAATSTE KEER... 
...dat de Posthoorn uit vier pagina's bestaat. Vanaf volgende maand leveren 
we een pagina in, maar we beloven dat we een mooi blad zullen blijven maken. 
We zullen het in de toekomst alleen iets compacter moeten doen. 

DAG VAN DE JEUGDFILATELIE IN WIJK AAN ZEE 
in het weekend van 12 en 13 
april wordt in Wijk aan Zee 
de tentoonstelling FILAMA
NIFESTATIE gehouden. On
derdeel daarvan is de 29ste 
Dag van de Jeugdfilatelie. 
PostNL zal dan de speciale 
Dag van de jeugdfilatelie
postzegel presenteren en 
aan een jeugdlid aanbie
den. Tijdens FILAMANIFES
TATIE zijn er allerlei leuke 

activiteiten. Op zaterdag 
is de tentoonstelling open 
van 10.0018.00 uur en op 
zondag van io.oot6.oo 
uur. De toegang is gratis 
voor iedereen tot en met 
18 jaar. Dorpshuis De Mori
aan, Dorpsduinen 4 
1949 EG Wijk aan Zee. Voor 
informatie kan je terecht 
op de website 
www.filamanifestatie.nl. 

WIST JE DAT 
...de vuurtoren op het 
eilandje Pharos bij 
Alexandria in de mon
ding van de rivier de Nijl 
tot de Zeven Antieke We
reldwonderen behoort? 
De toren die bestond uit 
kalksteen en marmer 
werd gebouwd om
streeks 290 vóór Christus. 
Hij was 122 meter hoog, 
zo hoog als een mo
derne torenflat van 40 
verdiepingen. Op de top 
stond een standbeeld 
van Poseidon, de god 
van de zee. Men denkt 

dat er op de bovenste 
verdieping altijd een 
vuur van pure olijfolie 
heeft gebrand. Na enkele 
aardbevingen is de vuur
toren in de veertiende 
eeuw ingestort en niet 
meer herbouwd. Dat de 
toren ook werkelijk heeft 
bestaan moet blijken uit 
de vondsten van duikers
ploegen die in 1996 grote 
steenbrokken in de zee 
bij Alexandria hebben 
gevonden. 

Toon Oomens 

DUITSERS TORPEDEREN PASSAGIERSSCHIP 

De Eerste Wereldoorlog 
werd met alleen op het 
land uitgevochten. De 
Duisters hadden onder
zeeboten, waarmee ze 
GrootBrittannië behoor
lijk dwars zaten. Schepen 
met voorraden voedsel 
werden getorpedeerd. 
Daardoor dreigden er 
grote voedseltekorten. 
Met veel kunst en vlieg
werk konden de Britten 
voorkomen dat ze van de 
honger stierven. In 1915 
torpedeerden de Duitsers 
ook een passagiersschip, 
deLusitania. Het was 
een schip dat veel weg 
had van de Titanic. Ze 

beweerden dat het schip 
niet alleen passagiers ver
voerde, maar ook wapens 
en munitie. Dat bleek vele 
jaren later inderdaad het 
geval te zijn geweest. Bij 
de torpedering kwa
men 1198 passagiers om 
het leven, waarvan 128 
Amerikanen. De Britten 
hoopten dat de Verenigde 
Staten onmiddellijk de 
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oorlog zouden verklaren 
aan Duitsland. Dat was 
niet het geval. Aan boord 
van de Lusitania bevon
den zich ook 32 kinderen, 
maar vier van hen hebben 
het overleefd. In 1981 gaf 
Man een postzegel uit om 
Peel Lugger te eren. Hij 
was een van mannen die 
hielpen bij het redden van 
overlevenden. 
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BOEKEN PLANK 
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Postinrichtingen 
t in Nederland tot 1871 | 

I 
Deel 2 

In 2006 luisterde de Ne
derlandse Vereniging van 
Poststukken- en Poststem
pelverzamelaars (Po & Po) 
haar twaalfde lustrum op 
met het doen verschijnen 
van een lijvig handboek 
en catalogus over de 
Postmerken en Postinrich
tingen tot 1871. Deel 1 stond 
er fijntjes bij vermeld. 
Zeven jaar later komt de 
vereniging dan met deel 2, 
dat qua uitvoering (mooi 
in hardback gebonden, 
en ook circa 600 pagina's 
omvattend) sterk lijkt 
op de voorganger. Het 
nieuw verschenen boek 
straalt net als deel 1 uit 
dat het met veel liefde en 
toewijding gemaakt is, en 

dat is een compliment. En 
om nog maar meer veren 
van stal te halen: voor elke 
toegewijde verzamelaar 
van Nederlandse poststuk
ken, die ongetwijfeld deel 1 
al in de kast heeft staan, is 
deel 2 een must. 
Anders dan bij deel 1, waar 
er (netjes per provincie 
gerangschikt in een alfa
betische lijst) een overzicht 
gegeven werd van de 
diverse stempelafdrukken 
die door de jaren heen in 
de honderden kantoren 
werden gebruikt, gaat 
deel 2 verder de diepte in 
met een drietal hoofdon
derwerpen. 

Hoofdonderwerpen 
In de sectie binnenlands 
postverkeer komen de 
verschillende diensten en 
hun postale uitingen aan 
bod, zoals de diligence
diensten, expeditiedien
sten, kasteleinsbrieven, 
schuiten en stoomboten. 
Ook is er ruim aandacht 
voor de talloze admini
stratieve kenmerken als 
ontoereikend, aange-
teekend, en na posttijd. 
Een duidelijk verschil met 

deeh is dat het meer als 
een boek leest, en niet 
alleen een opsomming 
van gegevens is. Hierdoor 
oogt het geheel wat meer 
coherent en leesbaar. 
Talloze illustraties, zowel in 
detail als complete brieven 
verduidelijken en verle
vendigen het onderwerp 
waar nodig. 
Eenzelfde benadering is 
er voor de tweede sectie, 
grensoverschrijdend 
postverkeer, waarin post 
van, naar en via Neder
land wordt belicht aan 
de hand van de verschil
lende typen, routes en 
bijbehorende stempels. 

Vanzelfsprekend vormen 
de staatkundige ontwik
kelingen tot in de 19e eeuw 
een rode draad voor dit 
deel. Deze worden dan ook 
duidelijk als context voor 
de inhoud gebruikt. 
Een derde belangrijk 
onderwerp dat wordt aan
gesneden in deel 2 zijn de 
'militaria', waarbij de peri
ode vanaf de tachtigjarige 
oorlog tot het einde van de 
19e eeuw wordt besproken. 
Veel aandacht vanzelf
sprekend voor de 'Franse 
jaren' en de beginjaren 
van het koninkrijk zoals we 
dat nu kennen. 

. ^ v ^ - - - - - ^ - ^ ' " * ' - ^ . ^ ' 

Brief met stempel van de Ryn en Yssel Stoomboot 
Maatschappii/Deventer, i8so 

Aan het einde van het 
boek komen nog diverse 
onderwerpen als smok-
kelbrieven, ramppost en 
vervalsingen aan de orde. 
Met de aantekening dat 
er in deel 2 gekozen is 
voor het weglaten van een 
waardeaanduiding voor 
de verschillende stempels 
mogen de samenstellers 
van het boek trots zijn op 
hun werk, en de lezers blij 
met het werk, wat met 
grote regelmaat uit de kasi 
zal worden gehaald. 
Charles Beterams 

Postmerken & Postinrich
tingen in Nederland tot 
1871 (PEP). Handboeken 
Catalogus. 
Samenstelling: Werkgroep 
Postgeschiedenis onder 
auspiciën van Po & Po. 
562 Pagina's, gebonden. 
Formaat ca. 175x247 mm. 
ISBN: 978-90-71650-32-1. 
Prijs voor niet-leden: € 30 
(excl. Verzendkosten: bin
nen Nederland €7). 
Het boek is te bestellen bij: 
H. Kölner, e-mail 
h.kolnerOplanet.nl, 
telefoon: 074-2919240. 

NIEUWE MICHEL CATALOGI 

Östeneich-Spezial 2013 

Voor de verzamelaar die 
Oostenrijk verzamelen als 
grote passie heeft. Michel 
heeft weer een doorwrocht 
boekwerk afgeleverd. 
Met ruim 720 bladzijden, 
meer dan 6000 kleuren 
afbeeldingen plus 40.000 
prijswaarderingen en 
bijgewerkt tot aan medio 
2013, is het daadwerke
lijk een kloeke uitgave. 
De waarderingen zijn in 
meerdere kolommen weer
gegeven. Van postris tot 
gebruikt en op brief plus zo 
hier en daar voor blokken 
van vier en voor strippen. 
In deze'Spezial'vinden 
we alle Oostenrijkse 
post-, port-, telegraaf- en 
'Zeitungs'-zegels, inclusief 
diverse lokaal uitgegeven 
zegels, die sinds 1850 zijn 
verschenen. Ook de zegels 
voor Lombardije, Venetië 
en Bosnië-Herzegovina 
zijn opgenomen. Ook de 
overgangsperiode na de 
tweede Wereldoorlog, van 

het Oostenrijk als deel van 
Nazi-Duitsland naar de 
oprichting van de 2e Oos
tenrijkse Republiek wordt 
behoorlijk uitgebreid 
behandeld, met 'Notmaß
namen', 'Schwärzungen' 
en de diverse overdruk
ken op o.a. de zegels die 
gebruikt werden in de 
Sovjet zone plus de zegels 
van de Amerikaanse, Britse 
en Franse zone. Vele plaat-
fouten en bijzonderheden, 
zoals tandingvariëteiten, 
worden uitgebreid weer
gegeven. Ook zijn, waar 
nodig, vele type onder

scheidingen en druk-en 
opdrukverschillen opge
nomen. Uiteraard worden 
de rolzegels en postze
gelboekjes en mapjes niet 
vergeten. Ook de uitgaven 
van de Oostenrijkse post 
in China, op Kreta en 
in de Levant vinden we 
terug. Aparte hoofdstuk
ken voor, zwartdrukken 
(vanaf 1946), jaarboeken, 
herinneringsbladen, 
'Jahresgaben' en zegels die 
op andere manieren dan 
via de post verkrijgbaar 
waren, de persoonlijke 
postzegels, automaatstro
ken, postwaardestukken 
(méér dan 100 pagina's), 
internationale antwoord 
coupons (nieuw!), de 
Oostenrijks-Hongaarse 
veldpost en de zegels die 
door de DDSG (de private 
Donau scheepspost zegels) 
uitgegeven waren evenals 
de posttarieven comple
menteren het geheel. 
Taal: Duits 
Bladzijden: 720 
ISBN: 978-3-95402-056-0 

Prijs: € 57,80 Excl. ver
zendkosten. 

Luxemburg 2013/2014 

Michel werkt bij het 
samenstellen van deze 
catalogus samen met de 
Luxemburgse catalogus 
uitgever van 'PRIFIX', 
'Banque du Timbre' en 
'P&T Luxembourg'. Ten 
opzichte van de voor
gaande twee edities is 
deze nu in tweetalen: 
Duits en Frans. Uiteraard 
zijn de prijzen bijgewerkt. 
Het geheel is in Michel 
stijl uitgevoerd met (ruim 
1000) prima illustraties en 
duidelijke omschrijvingen 
en zowel technische als 
achtergrond informatie. 
De (5500) waardebepalin
gen zijn in twee kolommen 
weergegeven. Een voor 
ongebruikt (postfris voor 
latere uitgaven) en een 
voor gebruikt. Een extra 
kolom met prijzen voor ze
gels op brief, bijvoorbeeld 
enkelfrankeringen, zou in 

mijn opinie bij een volgen
de uitgave niet misstaan. 
Behalve alle postzegels 
(tot en met die van 2 mei 
2013) vinden we ook de 
automaatlabels, dienst-, 
port-, en telegraafzegels. 
De samenhangende zegels 
uit postzegelboekjes wor
den niet vergeten en aan 
de zegels die tijdens de 
Duitse bezetting werden 
uitgegeven is een apart 
hoofdstuk(je) gewijd. 
Verder vinden we nog een 
tabel jaargangen (vanaf 
1945) en een overzichtje 
met de uitgegeven blok
ken. 
Taal: Duits/Frans 
Bladzijden: 160 
ISBN: 978-3-95402-071-3 
Prijs: € 25,00 Excl. 
verzendkosten. Uitgave: 
Schwaneberger Verlag 
GMBHVerlijmd, 20,5 x 15,5 
cm. Verkrijgbaar bij de 
postzegelhandel. 
www.michel.de 
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DE POST IN HET GEBIED VAN 
DE OPPERBEVELHEBBER OOST 

[TIJDENS EN NA WO I 

Inleiding 
Met deze oorlogsverklaring be
gint Duitsland de Eerste Wereld
oorlog richting het oosten. Twee 
dagen later verklaart Duitsland de 
oorlog aan Frankrijk en heeft het 
land een oorlog te voeren op twee 
fronten. Deze strategische fout zal 
uiteindelijk leiden tot het verlies 
van Duitsland. De oorlog aan het 
oostfront leidde, in tegenstelling 
tot het westfront, al snel tot grote 
gebiedswinst. Daar waar in het 
westen de opmars al snel werd 
gestuit in Noord-Frankrijk en 
België, boekte het Duitse leger in 
het oosten al snel terreinwinst en 
kwam uiteindelijk terecht in Lijf-
land (Estland), Kurland (Letland), 
Litouwen, Wit-Rusland en de 
Oekraïne. In de veroverde gebie
den werd in de grotere plaatsen 
al snel een etappen-postkantoor 
geopend. Op 4 november 1915 
werd het centrale beheer van de 
etappen-postkantoren onderge
bracht bij de opperbevelhebber 
Oost, die tot taak had de coör
dinatie van deze etappen-post
kantoren te voeren. Het gehele 
gebied dat onder deze opperbe
velhebber viel wordt ook wel het 
'Postgebied Opperbevelhebber 

VICTOR COENEN 

Op 1 augustus 1914 verklaart Duitsland de oorlog 
aan het Russische rijk. Een grote fout die eerder 

Napoleon Bonaparte de kop kostte en later 
Adolf Hitler ook ten val zou brengen. 

Oost' genoemd. Deze opperbevel
hebber, die moest zorgen dat de 
etappen-postkantoren optimaal 
functioneerde, slaagde daar meer 
dan voortreffelijk in. Slechts aan 
het einde van de eerste Wereld
oorlog bleek het noodzakelijk 
op een paar kantoren aparte 
noodpostwaarden uit te geven. 
Het is echter ronduit opmerkelijk 
te noemen, dat na de officiële ca
pitulatie van Duitsland, de Duitse 
posterijen werd gevraagd ook na 
de oorlog de post voor de civiele 
bevolking te blijven organiseren. 
De meeste Duitse postkantoren 
sloten uiteindelijk hun deuren 
midden 1919. 

De algemene uitgave 
Op 15 januari 1914 komt er een 
serie postzegels uit van 2 Vi pfen
nig tot 1 Mark voorzien van de 
opdruk 'Postgebied Ob. Ost' in 
Gotisch schrift (afb 1). Als basis 
wordt de Germaniaserie gebruikt. 
De opdruk is in twee versies 

uitgevoerd. Aanvankelijk bij de 
eerste drukken was de opdruk 
glanzend zwart en later werd een 
matzwarte kleur gebruikt. De Ger-
maniazegels, die zich kenmerken 
door de grote verscheidenheid 
aan kleuren, zijn ook hier terug 
te vinden. Deze verschillende 
basiskleuren komen van zeer 
veelvuldig tot uiterst zelden voor. 
Deze algemene Opperbevelheb
ber Oost-zegels zijn tot het sluiten 
van de Duitse postkantoren aan 
de loketten verkrijgbaar geweest. 

De filatelie van het Oppebevel-
hebber Oost-gebied wordt een 
stuk interessanter wanneer we de 
bijzonderheden nader gaan be
kijken. Zo was er een paar weken 
een noodpost operatief in Dorpat 
(thans: Tartu), een briefbemid-
delingsbureau in Bialystok, een 
verbindmgs-postdienst in Grod
no, een noodpostkantoor in Libau 
(thans: Liepäja) en een speciale 
koeriersdienst voor het 10e Duitse 

Leger. Deze bijzonderheden zijn 
veelal moeilijk te vinden, maar 
dat maakt dit gebied nu juist zo 
buitengewoon boeiend. 

Het briefbemiddelingsbureau 
van Bialystok 
Ten gevolge van een verordening 
van de opperbevelhebber Oost 
werd op 3 juli 1916 een speciaal 
bureau opgezet, dat erop gericht 
was om het briefverkeer van de 
lokale bevolking van Bialystok 
in verbinding te brengen met 
verwanten of kennissen in het 
buitenland. Dit met de bedoeling 
om vermiste- of zoekgeraakte 
verwanten te vinden. Hiervoor 
werden speciale vraagformu-
lieren ontworpen, die dan door 
de lokale, zoekende bevolking 
moest worden ingevuld met de 
persoonsgegevens van degene 
die werd gezocht alsook een 
korte bondige mededeling. Een 
mededeling die mocht bestaan 
uit slechts een paar regels. Deze 
formulieren werden vervolgens 
naar het bemiddelingsbureau 
gebracht en werden vervolgens 
voorzien van een zogenoemde 
kwijtingszegel. Omdat het bemid
delingsbureau met alleen zorgde 
voor de formulieren maar deze 
ook daadwerkelijk postaal behan
delde kunnen we de kwijtingsze-

Afb 1) Voorbeeld van de opdrukken 'Postgehiet Ob. Ost' op de Germania basiszegels Afb 2) Kwijtmgzegel 
van Biafystok van 1 

Mark afgestempeld met 
rubberen stempel 

Afb 3) Kwijtingzegel 
van Biafystok van 2; 

Pfg met handtekening 
vans Wolfsohn 

Afb it) Noodpostzegels van Dorpat, waarbij de 20 Pfg zegel m twee kleuren is te zien 
Afb 5) Noodpostzegel 

van Dorpat met 
horizontale, witte 

tussenstrook 
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>l/6 6) 0;> eerste rfog wan uitgifte verstuurde briefkaart met noodopdruk 20 pfg De kaart Afb 7) Briefkaart van Minsk naar Berlijn, dus buiten het operatiegebied van het loe Duitse 
verd in Dorpat gecensureerd en voorzien van 'geprüft' m rode inkten werd in Riga opnieuw leger en in Königsberg (thans: Kaliningrad), conform voorschrift gecensureerd (30 pfg 

gecensureerd en voorzien van de portvrije frankering van 7 Yi pfg. standaardtarief voor kaarten * 10 pfg tarief voor kaarten buiten het operatiegebied) 

J/t 
'1/ 

Afb a) Door een militair verstuurde brief van Baranowitschi naar Zjytomyr, binnen het 
operatiegebied, gefrankeerd met 40 Pfg ter voldoening van de ontvangstkosten 

Afb 8) Brief van Minsk naar 
Bulgarije dus buiten het 
operatiegebied van het loe Duitse 
leger De brief is teruggestuurd 
naar de afzender daar adres 
onbereikbaar was 'Zurück' Keine 
Beforderungsmoglichkeit' (60 
pfg standaardtarief voor brieven 
120 pfg tarief voor brieven 
buiten het operatiegebied) 
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jels van Biatystok echte post
vaarden noemen. Als basiszegel 
verd speciaal voor dit doel een 
iparte zegel ontworpen, waarop 
iet stadswapen van Biatystok is te 
en. De zegels werden vervolgens 

voorzien van een zwarte opdruk 
net het porttarief van 25 pfennig. 
)e gebruikte zegels moesten wor
ien ontwaard met een speciaal 
tempel tevens voorzien van een 
landtekening van de postmeester 
i. Wolfsohn (afb 2). De meeste 
:egels zijn aldus ontwaard, maar 
lagenoeg dezelfde hoeveelheid 
;egels werd niet voorzien van 
Wolfsohn's handtekening 
afb 3). Het tarief van 25 pfennig 
veranderde per 18 oktober in 
Mark, waardoor een tweede 
iitgave nodig was. Het oude 
arief werd van een zwarte balk 
/oorzien alsook de opdruk 1 Mark. 
/an de eerste zegel zijn er in 

totaal 4.600 stuks gedrukt en van 
de tweede zegel zijn slechts 1.470 
stuks gedrukt. Niet verwonderlijk, 
dat deze zegels vrij zeldzaam zijn. 

Noodpost van Dorpat 
Op 5 maart 1918 werden in de 
Estlandse plaats Dorpat wegens 
gebrek aan voldoende Duitse 
Opperbevelhebber Oostzegels 
van 20 en 40 pfennig, uit nood 
twee postzegels en een briefkaart 
overdrukt (afb 4). Als basiszegels 
werden Russische zegels gebruikt 
van 10 en 20 Kopeken, die werden 
gedrukt in vellen van 100 zegels 
(vier blokken van 25 zegels met 
horizontaal en verticaal witte 
stroken tussen de blokdelen, 
waardoor paren met tussenstrook 
bestaan, afb 5). Post die op het 
postkantoor van Dorpat werd 
afgegeven werd voorzien van een 
noodpostzegel en afgestempeld 

met een rubberen blokstempel 
Dorpat. Alle brieven en briefkaar
ten werden gecensureerd en de 
censor was verplicht met rode 
inkt 'geprüft' op het poststuk te 
schrijven en te voorzien van zijn 
handgeschreven initiaal. Het 
poststuk werd vervolgens naar 
Riga gestuurd, waar het poststuk 
werd voorzien van een portvrije 
Opperbevelhebber Oostzegel. 
In Riga werd de zegel regu
lier afgestempeld en opnieuw 
gecensureerd. De censor plaatste 
het gebruikelijke censuurstempel 
van Riga alsook een klein rond 
stempeltje met R van het censuur
kantoor van Riga. Deze zegels zijn 
maar kort in omloop geweest te 
weten van 5 tot 22 maart 1918. Er 
zijn maar weinig echt gelopen 
poststukken bewaard gebleven 
(afb 6). 

Koeriersdienst van het Duitse 
10e leger 
Het gebied waar het 10e Duitse 
leger onder leiding van mfan
teriegeneraal Von Falkenhayn 
actief was, omvatte naast de 
hoofdzetel in Minsk (WitRusland) 
het totale gebied gelegen tussen 
m het noorden Lijfland (Estland) 
en Kurland (Letland) en m het 
zuidoosten van de Oekraïne. Om 
het postverkeer van de civiele 
bevolking in goede banen te 
leiden werd conform een besluit 
van de opperbevelhebber Oost op 
19 juli 1918 een speciale postdienst 
opgericht. Bij het opgeven van 
een postzending binnen het ope
ratiegebied werd als stelregel een 
tarief van 30 pfennig berekend 
voor brief en ansichtkaarten 
(afb 7). Voor brieven gold een 
tarief van 60 pfennig (afb 8). 
Indien de post bestemd was voor 
een plaats buiten het operatiege
bied werd een extra portbedrag 
geheven van 10 pfennig voor 
brief en ansichtkaarten en 20 
pfennig voor brieven. Dit extra 
portbedrag werd voldaan met 
reguliere, in Duitsland koerseren
de Germaniazegels (dus zonder 
opdruk Postgebiet Ob. Ost.). Een 
vrij kostbare geschiedenis temeer 
daar de ontvanger ook nog eens 
aan de postbesteller een bedrag 
van 20 pfennig moest betalen 
voor brief en ansichtkaarten en 
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30 pfennig voor brieven. In wezen 
moest er dus dubbelop betaald 
worden. Voor het voldoen van het 
basistarief werden er in augustus 
1918 speciale zegels uitgegeven, 
waarop in het Cyrilpfenniglisch 
'controle en 30 resp. 60 pfennig' 
staat vermeld. Tevens bestond 
de mogelijkheid, uitsluitend voor 
militairen, om de post te voldoen 
met een speciale verrekenzegel 
van 40 kopeken. Hiertoe werd de 
basiszegel van 30 pfennig ge
bruikt en voorzien van een paarse 
opdruk, waarop in het Cyrillisch 
staat vermeld 'vooruitbesteld 
40 kopeken'. Zowel kaarten als 
brieven komen sporadisch voor 
terwijl er van de militaire zegel 
van 40 kopeken op gelopen brief 
slechts nog een handvol bekend 
is(afb9). 

De verbindingspostdienst van 
Grodno 
In de roerige periode net na de 
Eerste Wereldoorlog bevond er 
zich nog een grote hoeveelheid 
Duitse troepen in de voorheen 
door Duitsland bezette gebieden. 
Zo ook in het gebied rondom 
Grodno. De overgave van Duits
land kwam voor velen als een 
plotselinge verrassing en dat is 
dan ook de reden dat er zich nog 
zo veel Duitse troepen in voorheen 
bezet gebied bevonden. Deze 
Duitse, achtergebleven troepen 
werden geleidelijk aan gerepa
trieerd. Het Russische Rode leger 
nam de bezetting van de Duitsers 
over en bereikte in februari 1919 
de frontlijn van Grodno - Brest -
Kowel. De uiteindelijke bezetting 
van Grodno door de overwin-

ningsmacht vond echter niet door 
het Russische Rode Leger plaats 
maar door het Poolse leger, die op 
26 april 1919 Grodno innamen. 
Om de overwinning en inname 
van Grodno door het Poolse leger 
te vieren, bereidden een aantal 
burgers van Grodno een aantal 
postzegels met Poolse opdruk
ken voor. Een met een messing 
stempel aangebrachte opdruk: 
Poczta polska, 40 Gr., met guir
landes versierd. De opdruk werd 
uitgevoerd in een violetkleurige, 
vette inkt. Als basiszegels werden 
hiervoor vier Russische postzegels 
-en één Oekraïense- gebruikt. De 
vier Russische zegels hadden een 
nominale waarde van resp. 1, 2,3 
en 5 Kopeken en waren ongetand. 
De Oekraïense zegel was een 
getande, Russische 1 Kopeke zegel 
voorzien van een zwarte opdruk 
(drietand) in de zogenoemde 
'dikke Kiev opdruk'. Van deze 
zegels werd van ieder één vel van 
100 stuks geprepareerd, waarbij 
aangetekend moet worden dat 
de Oekraïense zegel als enige van 
een kopstaande Poczta Polska 
opdruk werd voorzien (afb 10). 
Deze vellen werden vervolgens 
overgedragen aan de chef van het 
Poolse veldpostkantoor, de heer 
Listowski. Hij accepteerde echter 
de vellen met Poolse overdruk
ken niet, daar hij ieder moment 
een zending met geldige Poolse 
zegels verwachtte. Deze zending 
zou op 1 mei 1919 aankomen en 
in die tussentijd accepteerde de 
Poolse posterijen contante beta
ling ter voldoening van de port. 

In april 1919, ruim 4 maanden na 

het einde van de Eerste Wereld
oorlog, was het Duitse veldpost
kantoor, ondanks het feit dat er al 
een Pools veldpostkantoor opera
tief was, nog steeds in gebruik. Dit 
Duitse veldpostkantoor stond on
der leiding van de communicatie
officier Luitenant K. Bauer. Hij ac
cepteerde naast de gebruikelijke, 
militaire veldpost eveneens post 
bestemd voor civiele doeleinden. 
Deze post werd door de sergeant 
van Luitenant Bauer, per vracht
wagen van Grodno naar Suwatki 
vervoerd. Suwatki ligt vandaag de 
dag in Polen en bevindt zich circa 
75 kilometer ten noordwesten 
van Grodno. Omdat in Suwatki 
zowel de Duitse, de Poolse als de 
Litouwse posterijen actief waren, 
werd de post van hieruit verder 
behandeld. De post gefrankeerd 
met Grodno-zegels van luitenant 
Bauer werden standaard door de 
Duitse posterijen overgenomen en 
besteld. 

Luitenant Bauer had de totale 
oplage van één vel van de vijf 
overdrukte waarden in zijn geheel 
overgenomen van de drukker. Het 
betreft hier dus de vier Russische 
en één Oekraïense zegel met 
Poczta Polska opdruk met waarde 
40 Gr(oszy). Hij kocht de zegels 
tegen de nominale waarde (40 
Groszy per stuk). Hij liet een rub
ber stempeltje maken met in een 
rechthoek geplaatst, de letters V. 
P. Grodno in gotische letters. V.P. 
stond hier voor 'Verbindungs
post' en 'Grodno' voor de plaats. 
Luitenant Bauer verkocht deze 
zegels vervolgens aan de lokale 
bevolking ter frankering van 

civiele post. Duitse officiële post 
en militaire post genoten portvrij 
dom. 
Hij bepaalde zelf het tarief voor 
zijn verbindingspostdiensten op 
40 Groszy (= 40 pfennig) voor 
een reguliere, particuliere brief 
en 2 mark voor een zakelijke 
brief. Aangezien hij niet over een 
poststempel beschikte dat hij ter 
ontwaarding van 'zijn' zegels kon 
gebruiken besloot hij de zegels 
handmatig te ontwaarden door 
de zegels van de eerste letter van 
zijn achternaam "B" met zwarte 
inkt te voorzien (afb 11). Het 
schijnt echter ook gebeurd te zijn 
dat bij afwezigheid van luitenant 
Bauer, de bedoelde sergeant de 
zegels verkocht, opplakte, maar 
niet zelf ontwaardde. Zo kan het 
theoretisch bestaan dat er ooit 
brieven opduiken, die wel echt 
hebben gelopen, maar niet zijn 
voorzien van een letter 'B'-ont-
waarding. 

Zoals reeds eerder vermeld zijn 
van deze opdrukken slechts 100 
stuks geproduceerd. Ongeveer 
70 series van deze zegels zijn 
daadwerkelijk gebruikt ter fran
kering van poststukken. Echter de 
meeste brieven zijn vernietigd of 
in ieder geval nooit meer terugge 
vonden. De afgelopen decennia 
werden er geen complete brieven 
op internationale veilingen te 
koop aangeboden en het is zeer 
de vraag of er überhaupt nog wel 
complete brieven bewaard zijn 
gebleven. Slechts een handjevol 
echt gebruikte exemplaren heeft 
de tand des tijds doorstaan en 
zijn uitermate schaars. De over-

Afb 10) De ongetande verbindmgszegels van Crodno 

Afb 13) De niet uitgegeven 2 'A pfg 
zegel van Libau met rode opdruk 
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Afb 11) De getande 
verbindingszegel van Crodno 
met als basiszegel de 1 Kopeke 

van de Oekraïne 
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Afb 12) Een echtgebruikti 
verbindingszegel 

van Orodno met in 
de rechterbovenhoek 
de met zwarte inkt 

door luitenant Bauer 
geschreven initiaal 'B' 
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Afb 14) De eerste druk van de noodpost van Libau in blauw 



ebleven 30 series zijn volgens 
e overleveringen door luitenant 
auer ten behoeve van verzame
,ars verkocht aan Listowski 
0 series) en aan een pastor 
lamsch (20 series). Van deze on
ebruikte zegels zijn er een aantal 
11920 van Listowski gestolen en 
at er met de series van pastor 
lamsch gebeurd is, is onbekend, 
e hier afgebeelde ongebruikte 
xemplaren moeten in ieder 
eval uit één van beide 'handen' 
fkomstigzijn. 

e noodpost van Libau 
1 Libau, de hoofdstad van 
uriand was de lokale burger
evolking en de Duitse, handel 
rijvende bevolking in het gebied 
1 het bijzonder, op voorhand 
>gen de overname van de post
ienst door de Letten. De Duitse 
ostdienst functioneerde per slot 
an rekening uitstekend en stipt 
n de bevolking in Libau had er 
'einig vertrouwen in dat de Letse 
ostdienst een zelfde hoog niveau 
OU kunnen evenaren. Hierop 
ervoegde een aantal vooraan
taande burgers zich bij de Duitse 
jkscommissaris met het verzoek 
et civiele postverkeer naar Duits
md en het neutrale buitenland, 
oortaan via de Duitse veldpost te 
iten lopen. Los van de veronder
telde onbetrouwbaarheid van 
,e Letse postdienst kwam nog het 
2it, dat de Russische Bolsjewieken 
teeds dichterbij kwamen; Riga en 
\itau (thans: Jelgava) in Kurland 
^aren reeds ingenomen. Op 
■rond van deze omstandigheden 
lesloot de Duitse rijkscommissaris 
.at de burgerbevolking voort
an gebruik mocht maken van de 
luitse veldpostdienst. 
1 die tijd werd ter voldoening 
an de porto door de Duitse veld
lostdiensten gebruik gemaakt 
an reguliere Duitse postzegels, 
1 dit geval dus Germaniazegels 
onder opdruk of ander kenmerk, 
ie Duitse veldpostdienst maakte 
■ebruik van veldpoststempels, 
/aar vanuit militair strategisch 
ogpunt geen plaatsnaam in 
tond vermeld. In Libau waren 
wee Duitse veldpoststempels 
1 gebruik 'Deutsche Feldpost' 
n 'K.D. Feldpoststation' met 
ermelding van het veldpostkan
oornummen68. 
imdat het plaatsnaamstempel 
ibau' bij de overname van de 

postdienst, tezamen met de rest
bestanden van postzegels met 
opdruk 'Postgebiet Ob. Ost.' door 
het Duitse leger was meegeno
men, was de noodzaak ontstaan 
om een speciaal voor Libau 
bestemde opdruk te vinden. Het 
enige, dat voorhanden was, was 
een (naar men aanneemt) tweetal 
handstempeltjes met het woord 
'Libau'. Deze handstempeltjes 
werden vervolgens op de voor
handen zijnde, niet van een be
zettingsopdruk voorziene Duitse 
Germaniazegels overdrukt, onder 
de verantwoordelijkheid van de 
Duitse veldpostmeester Schwabe
dissen. Hiermee was het pro
bleem van het aangeven van de 
herkomst van de civiele poststuk
ken door de Duitse veldpostdienst 
opgelost. In tegenstelling tot wat 
nogal eens wordt verondersteld, 
betreft de Libauopdruk een puur 
postale noodzakelijkheid en is het 
geenszins filateüstisch maakwerk. 

Opdruk Libau 
Niet alle waarden waren bij de 
Duitse veldpost voor gebruik 
beschikbaar. De waarden van 5, 
10,15,20,25 en 50 pfennig waren 
voorhanden en zijn uiteindelijk 
van de opdruk Libau voorzien. 
De waarden 5,15,20, 25 en 50 
pfennig komen voor met zowel 
rode als blauwe opdruk. De 10 
pfennig waarde komt uitsluitend 
met blauwe opdruk voor, omdat 
de rode inkt van de opdruk niet 
voldoende duidelijk naar voren 
kwam op de achtergrond van 
de rode Germaniazegel. Om 
die reden had de postzegel van 
20 pfennig ook alleen in rood 
bedrukt moeten zijn, want in de 
meeste gevallen is de blauwe 
opdruk zeer slecht zichtbaar op 
de blauwe achtergrond van de 
20 pfennig zegel. Voor de later 
opgedoken waarden van 2,7 Vz 
en 40 pfennig zijn geen amb
telijke stukken voorhanden, die 
de uitgave van deze waarden 
rechtvaardigen en dienen als ver
valsingen te worden aangemerkt. 
De waarde van 2 'A pfennig echter 
is op last van postmeester Schwa
bedissen wel voorbereid, maar 
is nooit officieel aan de loketten 
verkrijgbaar geweest (afb 12). 

De Libauopdruk is bekend in 
twee typen, wat bewijst dat 
er meerdere opdrukstempels 
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Afb IS) De tweede druk van de noodpost van Libau in rooi 

gebruikt zijn geweest. Het verschil 
in type heeft met de afwijkende 
lengte van het woord 'Libau' te 
maken. Het eerste type meet een 
breedte van 16,2 tot ca. 16,4 mm 
en het tweede type tussen de 
15,8 en 16,0 mm. Beide typen zijn 
gelijk in hoogte en meten tussen 
de 3,2 en 3,4 mm. 
Het eerste type is meestal scherp 
en relatief duidelijk, terwijl het 
tweede type veelal een wat meer 
gebruikte indruk maakt; de 
opdruk is meestal wat smoezelig 
van uiterlijk. Het verschil tussen 
beide opdrukken is voor het 
geoefende oog goed te zijn bij de 
'L' van Libau. Het eerste type laat 
hier scherpe hoeken zien terwijl 
bij het tweede type de hoeken wat 
zijn afgerond. Het belangrijkste 
onderscheid echter blijft toch de 
breedte van de opdruk. 

Rood en blauw 
De kleuren die gebruikt zijn bij de 
opdrukken zijn rood en blauw. De 
keuze van de kleur van de opdruk 
is naar alle waarschijnlijkheid 
afhankelijk geweest van welk 
stempelkussen er op het moment 
van overdrukken voorhanden 
was. De blauwe opdruk is het 
meest gebruikt, de rode opdruk 
is daardoor het meest moeilijk 
te vinden. Bij de twee hoogste 
waarden is de rode opdruk zelfs 
een absolute rariteit! Aangezien 
voor één en dezelfde opdruk 
beide kleuren voorkomen en het 
voorhanden zijn van het stem
pelkussen doorslaggevend was 
bij de kleurkeuze, komt het voor 
dat de kleuren als gevolg van de 
wisseling van stempelkussen, 

aanzienlijk kunnen verschillen. 
Van helderrood tot donkerkar
mijnrood en van ultramarijn 
naar grijsblauw tot soms zelfs 
violetachtig. Er zijn voorbeelden 
bekend waarbij de bovenkant van 
de letters in rood en de onder
kant van de letters in blauw zijn 
gedrukt. Deze opdrukken komen 
echter maar zeer zelden voor. 

Aantallen opdrukken 
De oplage van de Libauopdruk
ken is in de regel bijzonder klein 
geweest, temeer daar deze zegels 
met de hand werden overdrukt en 
gezien de relatief korte periode, 
waarin deze zegels zijn gebruikt. 
Aangezien de toenmalige postbe
ambte niet nauwkeurig bijge
houden heeft hoeveel vellen van 
elke waarde hij heeft overdrukt 
lopen de schattingen enigszins 
uiteen. Echter, de opgave van de 
betreffende postbeambte wordt 
als meest betrouwbare bron aan
genomen en wordt sinds jaar en 
dag in de catalogi als standaard 
gebruikt. Van type 1 wordt aange
nomen, dat er van de 5 en 
15 Pfg slechts één ä twee vellen 
zijn gedrukt (100 ä 200 stuks) en 
van de 10 en 20 circa vier k vijf 
vellen (400 ä 500 stuks). Van de 
25 en 50 Pfg ontbreekt iedere 
opgave, maar aangenomen kan 
worden, gezien de grote zeld
zaamheid van deze zegels, dat 
er hier slechts één vel van iedere 
waarde is gedrukt (afb 13). 
Van de zegels gedrukt in type 2 
ligt de onderstaande opgave voor 
(afb 14): 
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Afb 16) Overgefrankeerde briefkaart van Libau naar Wriezen aan de Oder. De kaart is gefrankeerd met een paartje van is pfg van ae eerste druk in blauw. 
Doordat de kaart is voorzien van een stempel van de gezant van de Letse en Estse regering is de kaart niet gecensureerd. 
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Blauwe rode 
opdruk opdruk 

5 pfennig 400 300 
10 pfennig 5.000 onbekend 
15 pfennig 500 400 
20 pfennig 1.500 500 
25 pfennig 200 300 
50 pfennig 300 200 

In de eerste dagen waren de 5, 
10 en 20 pfennig zegels aan de 
loketten verkrijgbaar. Brieven die 
ter post werden bezorgd moesten 
voorzien zijn van postzegels met 
de Libauopdruk. Opgegeven 
brieven, die reeds waren voorzien 
van Germaniazegels zonder 
opdruk, werden alsnog van een 
opdruk voorzien. Na de 11e januari 
1919 toen het decreet kwam, waar
in gesteld werd, dat het overdruk
ken van de Germaniazegels met 
de Libauopdruk voortaan niet 
meer werd toegestaan, werden de 
nog in voorraad zijnde overdrukte 
Libauzegels ook ongebruikt aan 
het loket afgegeven en de nog 
in voorraad aanwezige zegels 
met Libauopdruk mochten nog 
worden opgebruikt. Het wordt 
aangenomen, dat alle ongebruik
te zegels van de waarden 15,25 en 
50 pfg. met blauwe opdruk en alle 
rode opdrukken uit deze periode 
afkomstig zijn. 
Direct na het bekend worden van 
het bestaan van de Libauopdruk

ken werd het postkantoor over
spoeld met vragen van handela
ren. Het kan echter met een grote 
mate van zekerheid aangenomen 
worden, dat geen exemplaren 
aan handelaren zijn afgegeven en 
dat de meeste waarden dan ook 
postaal zijn opgebruikt. 

Decreet 
De datum van uitgifte van de 
Libauopdrukken was 2 januari 
1919, hetgeen door de legerin
specteur van het 8e Duitse leger 
in het postgebied van de Opper
bevelhebber Oost gemeld is aan 
de rijkspost te Berlijn. In antwoord 
daarop werd op 11 januari 1919 een 
decreet ontvangen, waarin werd 
gesteld, dat het niet toegestaan 
was om met het overdrukken van 
de Germaniazegels met Libau
handstempelopdrukken door te 
gaan. Er stond in bedoeld decreet 
eveneens, dat de reeds over
drukte zegels mochten worden 
opgebruikt (afb 15). Er zijn stem
peldata bekend geworden van 13, 
14,18 en zelfs 21 januari 1919, maar 
dit zijn zeer zeldzame uitzonde
ringen, want de voorraden met 
overdrukte zegels waren sowieso 
erg klein. Het gebruik van de 
Libauopdrukken heeft zo lang 
kunnen duren, omdat er nimmer 
een grens aan de geldigheid werd 
gesteld in het decreet van 11 janu

ari 1919 zo zijn er zijn nog een paar 
brieven bekend geworden met 
data van februari en maart 1919, 
van een legerofficier naar een 
adres München. De laatst bekende 
datum is 25 maart 1919. 

Het spreekt voor zich, dat we bij 
deze uitgave kunnen spreken van 
een buitengewoon lage oplage, 
waardoor deze zegels relatief wei
nig in de handel verkrijgbaar zijn. 
De Libauopdrukken op gelopen 
poststukken zijn buitengewoon 
schaars. De Libauopdrukken in 
type 1 zijn zeer zeldzaam evenals 
de meeste opdrukken in rood 
aangebracht. De 25 en 50 Pfg. 
zegels zijn door de lage oplage de 
meest zeldzame van de opdruk
ken in zowel type 1 als in type 2. 
Ongebruikte zegels zijn schaarser 
dan gebruikte exemplaren, daar 
ze eigenlijk pas nä de 11e januari 
1919 pas aan de loketten verkrijg
baar waren uit de nog aanwezige 
restbestanden. Bijzonderheden, 
zoals kopstaande opdrukken en 
dubbeldrukken zijn te kwalifice
ren als absolute rariteiten. 

Conclusie 
Met recht kan gesteld worden, 
dat de zegels van het postgebied 
Opperbevelhebber oost tot de 
meest interessante uitgaven van 
tijdens en direct na de Eerste We

reldoorlog kan worden gerekend 
Bij verzamelaars van de Baltische 
staten, verzamelaars van Duitse 
gebieden en verzamelaars van 
het motief Germania spreken 
deze zegels reeds jarenlang tot 
de verbeelding. Over met name 
de speciale gebieden binnen dit 
verzamelgebied is relatief weinig 
bekend. In het Nederlands is, 
op twee artikeltjes van de hand 
van de auteur in 'Notities' van 
de Nederlandse Academie na, in 
de Nederlandse taal überhaupt 
niets over dit interessante gebiec 
gepubliceerd. De auteur hoopt 
dat de in dit artikeltje beschrever 
geschiedenis van dit gebied met 
haar bijzonderheden aanleiding 
zal geven tot hernieuwde inte
resse in dit kleine maar interes
sante verzamelgebied. 
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KLEINE ANNONCES 
VERMELDING VAN NAAM EN ADRES (OF NAAM EN TELEFOONNUMMER) 
IN DE ANNONCE IS VERPLICHT 

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

Alle abonnees kunnen voor
delig in Filatelie adverteren. 
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 maximaal zes regels 
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 25.000 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 u\ 
bankrekening af te schrijven 

Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar: 

Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 

QJ: 
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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 

MË 

10,00 euT 

13,50 eure 

17,00 eure 

20,50 eur 

24,00 euT 

27,50 eur( 

31,00 eur 
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in 
Hj AlmereHout tot het eenmalig afschrijven van het 

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

(handtekening) 
^ ̂ '°°^ Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 

IBAN: me* een ondertekende machtiging worden in behandelin; 
genomen. Sluitingstermijn: minimaal vier weken voor het 

Ten name van: verschijnen van 'Filatelie'. 



Fll PUZZEL 5 vragen en antwoorden 
aan de redactie: 
Postbus 7, 3330 AA Zwijndrecht of hillesuni@filatelist.coni 

/ : ■Tkv 

\^X '^^ 

J ^ r i 

R O 

^ 0*wm<vvKAJu4

>P STRAAT GEVONDEN 

en mysterieuze brlefom
lag die op straat werd 
(evonden In 1938. 
ie brief werd op 6 augus
us 1938 (een zaterdag) 
ler trein verzonden in 
eiden, met bestemming 
,otterdam(0). Het porto 
lestond uit 5 cent brief
lort plus 10 cent expres 
oeslag voor de treinex
iresse, totaal 15 cent. Om
iat de brief op het station 
/as afgegeven ging er een 
o cent treinzegel op. De 
irief werd afgestempeld 
net NED. SP/6 AUG 1938/ 

LEIDEN H.S. G.C. 
Wat is de betekenis/ 
afl<orting van de letters 
H.S. G.C.? En, hoe kwam 
de brief in Den Haag op 
straat terecht terwijl hij 

van Leiden naar Rotterdam 
vervoerd werd? Op de 
achterzijde een stempel 
Rotterdam 88, dus niet 
echt per expresse.... 

VAAROM10 CENT? 

fóarom is deze briefkaart 
lelast met 10 cent port? 
)e briefkaart (2V1 cent) is 
ingeldig. Deze werd in 
lie ti jd belast met 
cent boven port, 

ninus frankering. 
)at zou dus 2V2 + 5 cent = 
'A cent zijn. Toch werd 
l ieno cent geplakt. 

Avezaat 

JSfVfV^t^i/iBsyjgggBagsaisaaBaa^SiVaiSissiaesa 

Attn /^S^ A*,^^:^ 

to %H^^='«s'';^^l4*i«Är 

V 
ssasgggsagsgsggsiSisgsgsgsaa '̂iiiiaiMggsggsisg^gssMA^^ 

OPLOSSING VAN FILAPUZZEL 3 

De redactie ontving ver

schillende reacties waar
voor hartelijk dank! op de 
vraag over het specificatie 
f ormul ier voor antwoord
stukken (model 1402) 
gebruikt te Zoetermeer op 
5.1.1968. (februarinummer, 
pagina 115) 
Het ei van Columbus bleek 
te zijn dat dit formulier 
ook kon worden gebruikt 
voor de afrekening van 
portstukken. Een eerdere 
versie van het formulier 
laat dat ook duidelijk zien 
(zie afbeelding formulier 
P1404 d.d. 18.8.1966 met 
de specificatie van een 
portstuk ä 15 et, zijnde het 

voldoende gefrankeerde 
stukken). 
De portstukken gespecifi

ceerd op het formulier van 
5.1.1968 zijn nu als volgt te 
verklaren: 
2 stuks è 40 et: twee onge

frankeerde binnenlandse 
brieven eerste gewicht: 
verschuldigd tweemaal 
het port van 20 et. 
1 stuks ä 16 et: een bin

nenlandse brief eerste 
gewicht die gefrankeerd 
was als drukwerk, maar 
die volgens de PTT geen 
drukwerk was. Dat wil 
zeggen: gefrankeerd met 
i2ct. = 8ct. teweinig. Dus 
2x = i6ct. 

minimum port voor on

STAATSBEDRIJF DER POSTEBjIENiTELEGRAFIE EN TELEFONIE 1 

Kantoor ■Stotlonio»»in>*'»«l 1 

Aan ~ . ./^ Ë 

A- ......A../^..^/. 1 
S P E C I F I C A T I E 1 

van het bedrag verschuldigd voor de hierbij aangeboden P 

L stuks i .. jdT.. et. = f a... / ^ 1 

stuks 4 et. — f ^ _. .y ^ 1 

_ stuks \ . . et. — f „ ^ 1 

stuks ä ct. = f , 1 

stuks \ et. — f » 1 

«ruk« \ et. — f _.̂  ^ ■ 

Stuks i ct. = r i 
« . . . 1 

stuks \. et. = f , 

Totaal f i ^ , . ^ r 1 

Dar... / * $ ^ E 
Par,^. control»4mbt. Paraaf ambt. i 

P1(«O3670'61 1 

ANTWOORD PORTPUZIEL 4 

Het dubbeltje port werd 
door het postkantoor 
op de brief geplakt in 
verband met 'expresse 
op verzoek'. Deze dienst, 
uitgevoerd door de tele

grambesteller (vandaar 
het telegraaf stempel). 
bestond tussen 1929 en 
1951. De gewone besteller 
was aan de deur geweest 
met de doorgestuurde 
aangetekende brief en 
vond de geadresseerde 
niet thuis en liet een 
mededeling (bijvoorbeeld 
Model 226) achter. 
Naar aanleiding van deze 

mededeling werd naar 
het postkantoor gebeld 
met het verzoek de brief 
per Expresse te bestel

len. Hiervoor diende het 
enkelvoudige expresse 
recht, zonder verhoging, 
betaald te worden. In 1931 
dus 10 cent. Aangezien de 
brief direct besteld werd. 
was een expressestrook 
overbodig. Wel staat 
het te betalen bedrag 
(0.10) links op de omslag 
geschreven, (zie boek 
'Met de meeste spoed en 
promptitude', Arie Zonjee/ 
Ot Louw, pag 105) 
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EEN TSJECHOSLOWAAKSE 
SERTREIN IN SIBERIË? 
Leg dat eens even uit alstublieft! 

Eerste Wereldoorlog 
Aanvankelijk waren het geïm
proviseerde treinen, maar later 
werden deze treinen speciaal 
ontworpen en vaak zwaarbewa
pend met kanonnen, mitrailleurs 
en Infanteristen of combinaties 
daarvan. Er verschenen tijdens de 
Eerste Wereldoorlog zelfs snelle 
pantserkruisers op de rails in het 
Rusland. 
In 1919 verschenen enkele postze
gels voor gebruik door het 'Tsje-
choslowaakse Legioen' in Siberië. 
Op één ervan staat een pantser-
trein afgebeeld, om precies te 
zijn, een pantserkruiser. Helaas 
is de zegel in een nogal vage tint 
groen gedrukt. (1) Andere zegels 
tonen een soldaat op wacht, 
gekleed in het oude Oostenrijkse 
uniform (2) en een orthodoxe 
kerk in Irkoetsk (3). Latere zegels 
zijn duidelijk geïnspireerd door 
de destijds in Rusland gebruikte 
wapenschildjes met een ovaal in 
het midden. (4) 
In Rusland, bondgenoot van 
onder andere Engeland, Frankrijk 
tegen Duitsland, Oostenrijk-
Hongarije en Turkije, waren 
krijgsgevangenen uit Tsjechië 
en Slowakije die in 1917 tot een 
Legioen gevormd werden dat aan 
geallieerde zijde tegen Oosten-
rijk-Hongarije en Duitsland ging 
vechten. Tsjechen (de meerder
heid) en Slowaken hoopten op een 
toekomstige zelfstandige staat 
Tsjecho-Slowakije. Toen in novem
ber 1917 Lenin en zijn bolsjewieken 
de macht grepen en vervolgens in 

OLAV PETRI 

Een vreemde titel over een heel apart stuk 

geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog. 
Pantsertreinen hebben tot in de Tweede 

Wereldoorlog dienst gedaan. 

maart 1918 een separaat vredes
verdrag tekenden, wilden de 
militairen naar Frankrijk om daar 
verder te strijden. Maar hoe kon je 
daar komen? 

Frankrijk 
)e kon ook de kortste weg naar 
huis nemen, maar door Oostenrijk 
en Hongarije werd je als deser
teur beschouwd. Na veel overleg 
vertrokken 100.000 man per trein 
als 'gewapende burgers' naar 
Vladivostok aan de Stille Oceaan. 
Daar zouden schepen ze inladen 
en over de oceaan naar Amerika 
varen, per trein moesten ze dan 
dwars door Amerika en vervol
gens over de Atlantische oceaan 
naar Frankrijk. 

Roden en Witten 
Rusland verkeerde in de loop 
van 1918 in een toestand van 
burgeroorlog, de 'Roden' tegen 
de 'Witten'. Het Legioen kwam 
op de stations treinen tegen die 
de andere kant op reden, vol met 
krijgsgevangen Oostenrijkers en 
Hongaren die als vrije mensen 
naar huis mochten. Dat leidde tot 
opstootjes en de bolsjewieken 

wilden toen het Legioen ontwape
nen. Een heel erg dom idee, want 
dit was het enige goed georga
niseerde leger in heel Rusland. 
Het Legioen wilde beslist niet 
ongewapend door Rusland reizen 
en kwam in opstand tegen de 'Ro
den'. In één klap was de complete 
spoorlijn, van de Oeral tot de Stille 
Oceaan, de enige goede verbin
ding door Siberië, in handen van 
het Legioen, duizenden kilometers 
rails. Immers, de voorste treinen 
waren al in Vladivostok aangeko
men, terwijl de achterste nog in 
Europees Rusland waren. Het Le
gioen raakte al snel betrokken bij 
de burgeroorlog aan 'Witte' zijde 
(admiraal Koltsjak en de zijnen) 
en reed deels weer terug om ach
tergebleven Tsjechische troepen 
te redden. Daarbij raakten ze diep 
in Rusland zelf. 

Goudschat 
Onderweg kregen ze in Samara 
aan de Wolga een goudschat van 
de Staatsbank in handen en die 
namen ze mee naar Siberië op 6 
wagons. Op de spoorlijn pikten ze 
en passant pantsertreinen in, een 
ervan, de 'Zaamurets' gaven ze de 
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naam 'OrIik', adelaar, een prach
tige trein die op bovengenoemd! 
postzegel staat. (5) De oorlog in 
Siberië werd feitelijk langs de 
spoorlijn uitgevochten en de 
zwaarbewapende pantsertreiner 
speelden een grote rol. In de film 
Dokter Zjivago davert er een lang 
een trein met vluchtelingen. 

Legioen 
Het Legioen gaf postzegels uit, 
eerst voor de veldpost, later ook 
voor gebruik door burgers. De 
zegels werden aanvankelijk ter 
plekke, bijvoorbeeld in Irkoetsk, 
gedrukt. De post moet nog 
gefunctioneerd hebben ook. Het 
Legioen was goed georganiseerd 
en had onderling ook uitstekend« 
verbindingen per telegraaf. Op 11 
november 1918 kwam een einde 
aan de Eerste Wereldoorlog. 
De zelfstandige staat Tsjecho-
Slowakije werd uitgeroepen, 
waarvandaan men voor verdere 
zegels zorgde. De kortste weg 
terug, door Europees Rusland, 
was in die tijd afgesloten door de 
Roden die het Legioen beslist niet 
in de buurt van de grote steden it 
Europees Rusland wilden hebben 
En zo zijn de legionairs wachtend 
en vechtend, met steun van 
Amerika en Japan, uiteindelijk 
in 1920 uit Vladivostok per schip 
vertrokken. (6) Het gestolen gouc 
hebben de Tsjechen overigens w« 
aan de Russen teruggegeven. De 
OrIik, van de postzegel, eindigde 
na de Russische Burgeroorlog in 
Chinese handen in Mantsjoerije e 
ging in 1932 ten onder in de strijd 
tegen Japan. 



voor meer informatie: www.QirDh.nl 
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Eerstedag brieven van 
Nederland en overzeese 
gebiedsdelen 

Stempelafdrukken op de eerste 
emissie van Nederiand 

Franse militaire poststempels 
gebruikt in Nederland in de 
Franse tijd NIEUW 

Hollandse 'tractaatstempels' 
gebruikt in de 'eerste' periode 
(1809-1811) NIEUW 

Catalogus naamstempels met 
schreefloze letters 
1866 - 1945 NIEUW 

Rolzegels van Nederiand 

Klüssendorf automaatstroken 
NIEUW 

Automaatstroken FRAMA, 
Nagler en Hytech NIEUW 

Automaatstroken Wincor-
Nixdorf, aCon en Gunnebo 

NIEUW 

Postzegels in 
hangverpakkingen NIEUW 

Mobiele en Rijdende 
postkantoren NIEUW 

Nederiandsch Indië: 
Puntvlakvullingstempels 
1935 - 1949 NIEUW 
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Opgaven voor deze rubriek 
in liet juninummer 2014 
(verschijnt 5 juni) moeten 
uiterlijk op 4 mei in het 
bezit zijn van de redactie 
van 'Filatelie', Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
e-mail: hillesum(gifilatelist 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 vermel
den: datum, plaats, locatie, 
adres locatie, openings
tijden en telefoonnummer 
en/of email adres van de 
organisator. Onvolledige 
opgaven van evenementen 
kunnen helaas niet verwerkt 
worden. 

Hoewel deze agenda met 
veel zorg wordt samen
gesteld, kan de redactie 
niet garanderen dat de 
genoemde evenementen 
ook op de opgegeven data 
en tijdstippen doorgang 
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 aangeboden. Wij ad
viseren u met klem om - en 
dat geldt dan vooral bij het 
bezoeken van ver van uw 
woonplaats gelegen evene
menten - eerst even met de 
organisatoren te bellen. 

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

12-13 april: 
Wijk aan Zee. Tentoonstel
ling Filamanifestatte 2014, 
Dorpshuis "de Moriaan", 
Dorpsduinen 4, za 10 00-
17 00 uur, 20 10 00-16 00 
uur pv heemskerkcaziggo nl 

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

8-10 mei: 
Essen, Duitsland. Briefmar-
kentnesse,8-<)rwe\ 1000-
18 00 uur, 10 mei -17 00 uur 
www briefmarkenmesse-
essen de 

14-22 juni: 
Parijs, Frankrijk. 5fl/on du 
timbre Pare Floral 
www ffap net/Evenements/ 
Salon_Timbre_20i4 php 

12-13 juli: 
leper, ie\g\ë. Postzegelten
toonstelling 'De Postdienst 
m woelige tijden (Oorlogs-
post 1914-1918)', Vleeshuis, 
Neermarkt, 12 juli 11 00-17 30 
uureni3)uliii 00-16 00 
uur T 0032474848439 
patnckOmaselis be 

29-31 augustus: 
Haldensleben, Duitsland. 
Multilaterale Briefmar-
kenausstellung (waarbij 
Nederland participeert) 
www multilaterale20i4 de 

27-28 september: 
Capelle aan den IJssel. 
Wijkcentrum De Trefterp, 
Marsdiep 1, za 10 00-17 00 
uur, zo 11 00-15 00 uur 
cdvr1esq@xs4all.nl 

23-25 oktober: 
Sindelfingen, Duitsland. 
Briefmarkenmesse, 23-24 
oktober 10 00-18 00 uur, 
25 oktober 10 00-17 00 uur 
www briefmarken-messe de/ 
content/html/smdelfingen 
html 

21-23 november: 
Lillestrsm, Noorwegen. 
Nordia 2014, Norges Vare-
messe www nordia20i4 no 

29-30 november: 
Capelle aan den llssel. 
Wijkcentrum De Trefterp, 
Marsdiep i,za 1000-1700 
uur, zo 11 00-15 00 uur 
cdvriesq(Sxs4all nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

5 april: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2 13 00-16 00 uur 
T 0229-582544 

Hendrik Ido Ambacht. San-
dino. Reeweg 79,12 00-16 00 
uur T 078-6814441 
Lisse. t Poelhuys, Vivaldis-
traat 4,10 00-15 30 uur 
T 06-21485476 
dickschopman(agmail com 
Meppel. Kerkelijk centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10 00-
15 00 uur T 0529-432746 
Nunspeet. Verenigings
gebouw de Wheme, Ds de 
Bouterlaan 5 13 15-16 00 uur 
Tel 0341-256163 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13 00-16 00 
uur T 0162 432738 
ceespifpersOcasema nl 
www oosterhouterpost nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkho/1,10 00-15 0° 
uur T 0297-525556 
Waalwijk. Buurthuis Bloe-
menoord, Bloemenoordplein 
3,9 00-13 00 uur 
T 0416-337982 

6 april:. 
Obdam. De Brink, Dorpsstraat 
153-155.9 00-12 00 uur T 
0226-452047 

10 april: 
Kloetinge. Amicitia, Schim-
melpenninckstraat 14,19 30-
21 30 uur T 0113-228562 
ecmfSzeelandnet nl 

12 april: 
Boskoop. "In de Stek", Put-
telaan 148,13 00-17 00 uur 
T 0182-616946 
|andezwi|ger@telfort nl 
Dronten. Kerkcentrum Open 
Hof, De Zuid 2, (t/o bussta
tion), 13 30-16 30 uur 
T 0321-318934 
Elshout. Gebouw 't Rad, Kerk
straat 39,10 00-13 00 uur T 
0416379919 
Gouda. Prinsenhof (achter de 
Riethoek), Anna van Meerten-
straat 10,12 30-16 30 uur 
T 0182-374230 of 06-11837028 
Hoofddorp. ANBO-Gebouw 
"De 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 
deloupeOhccnet nl 
Neede. Cafe Restaurant "De 
Olde Molle", Diepenheimse-
weg 21, to 00-16 00 uur 
T 0545 294550 
a damen38o®upcmail nl 
Zeist. Christelijk College Zeist, 
Graaf Adolflaan 4,10 0 0 -
15 00 uur T 0547-363000 

13 april: 
Anna-Paulowna. Ontm 
Centr Veerbrug, Sportlaan 21, 
9 30-13 00 uur 
T 0224-223029 
Echt. Buurthuis St Joris, 
Cypresstraat 58,9 30-
13 00 uur T 0475-330788 
uthan(a)i2move nl 

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 077-4752472 
infoOphilavenIo nl 
wwwphilavenlonl 
Wijchen, Brede school Het 
Noorderlicht, Roerdompstraat 
76,10 00-13 00 uur 
T 024-6413608 of 024-6413355 

15 april: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Brumeweg272,13 30-16 00 
uur T 024-3584332 
secretanstSnoviopost nl 

18 april: 
Leiden. Het Gebouw, Aru-
baplem,i9 00-21 30 uur 
T 071-5611719 

19 april: 
Aalsmeer. Het Parochiehuis, 
Gerberastraat 6,09 30-
15 00 uur T 0297-343885 
www postzegelverenigin
gaalsmeer nl 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravellijn 55,10 00-
16 00 uur T 055-3558600 
organisatie(S)eindejaarsbeurs 
nl. www emdejaarsbeurs nl 
Mijdrecht, De Meijert, 
Dr J V d Haarlaan 6,09 30 
-13 00 uur T 0297-289322 
www verzamelaarsrondeve-
nen nl 
Steenwijk, De Meenthe, Sta
tionsweg 1,10 00-15 00 uur 
T 0521 515835 wwwfilatelis-
tenverenigingijsselham nl 
Veenendaal. Veenendaalhal, 
Nijverheidslaan 8,9 30-15 30 
uur T 0318 552206 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum De Camp, De Bosrand 15, 
13 00-16 30 uur 
T 033-2863510 
Zwolle. Jubal, Geert Groot 
estraat 1,10 00-15 00 uur 
T 038 4539140 

20 april: 
Veghel-Zuid. "DeGolf-
stroom" van Diemenstraat ia, 
9 30-12 30 uur 
T 0413-367786 
verzamelbeursveghel® 
onsbrabantnet nl 
www verzamelbeursveghel nl 

26 april: 
Dordrecht, Dubbeldam 
De Gravm.Vijverlaan 1002, 
10 00-16 00 uur 
078-6140706 
Roermond. Wijkhuis Tege-
larijveld, Schepen van Her-
tefeltstraat 26a, 10 00-12 30 
uur T 0475-321179 

27 april: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6,9 00-
12 00 uur T 0227-542286 

Diemen. Clubhuis De Schake 
Burg Bickerstr 46A, 10 00-
16 00 uur T 020-6942002 
Echt. Cafe "De weegbrug", 
Stams Loperweg 10, Echt 
9 30-12 00 uur 
hotterbeekx(S)hetnet nl 
Huissen. Cultureel centrum 
'D Brink', Brink 8,10 00-15 ot 
uur T 026-3271979 
Veldhoven. Locatie D'Ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 
09 30-12 30 uur postzegel-
beursverldhovencaupcmail n 

28 april: 
Deventer. Wijkgebouw Van 
Vlotenlaan 85,19 00-22 00 
uur www deventerpostzegel-
vereniging nl 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Brumeweg 272,19 00-22 00 
uur T 024-3584332 
secretarisOnoviopost nl 

3 mei: 
Bilthoven. Oost Europa ver
eniging, 'Vogelnest', Boslaan 
1,1000-16 00 uur 
T 0346-572593 (na 19 00 uur 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2 13 00-16 00 uur 
T 0229-582544 
Heeze. Dorpshuis 't Perron, 
Schoolstraat 48, vanaf 12 00 
uur T 040-2263192 
Hendrik Ido Ambacht. San-
dino, Reeweg 79,12 00-16 00 
uur T 078-6814441 
Lisse. t Poelhuys, Vivaldis-
traat4,io 00-15 30 uur 
T 06-21485476 
dickschopman(agmail com 
Meppel. Kerkelijk centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10 00-
15 00 uur T 0529-432746 
Oosterhout. wc De Bunthoef 
Bloemenhof 2,13 00-16 00 
uur T 0162 432738 
ceespijpersOcasema nl 
www oosterhouterpost nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10 00-15 00 
uur T 0297-525556 
Waalwijk. Buurthuis Bloe-
menoord, Bloemenoordplein 
3,9 00-13 00 uur 
T 0416-337982 

4 mei: 
Obdam. De Brink, Dorpsstraa 
153-155.9 00-12 00 uur 
T 0226-452047 

7 mei: 
Noordwijk Binnen. Dien
stencentrum De Wieken 
Wassenaarstestraat 5, vanaf 
13 30 uur 

8 mei: 
Kloetinge. Amicitia, Schim 
melpennmckstraat 14,19 30-
21 30 uur T 0113-228562 
ecmOzeelandnet nl 

mailto:cdvr1esq@xs4all.nl


I me!: 
ImereHaven. O.S.G. De 
eergronden, Marktgracht 
i, 10.0015.00 uur. 
036 534i427(na 16.00 uur). 
lenslokkerOchello.nl 
rontcn. Kerkcentrum Open 
of, De Zuid 2, (t/o bussta
on), r3.3016.30 uur. 
0321318934. 

Ishout. Gebouw 't Rad, Kerk
raat 39,10.0013.00 uur. 
0416 37 9919. 

ouda. Prinsenhof (achter de 
iethoek), Anna van Meerten
raat 10,12.3016.30 uur. 
0182374230 of 0611837028. 

oofddorp. ANBOGebouw 
3e jeugd van Gisteren", 
eemsterstraat 4,10.0016.00 
ur. T: 0654741761. 
oogkarspcl. Reigersnest, 
achtegaal 1,12.0016.00 uur. 
0227542286. 

outen, Filanumis 2014, Expo 
outen, 9.3016.00 uur. 
0505033926 ('s avonds). 

'ww.wbevenementen.eu 
eusden. De Til, Hamersveld
Bweg 30,13.0016.30 uur. 
0334943220. 

eloupe(Shccn et.nl 
laassluis. Zalencentrum jo
ingshof, Uiverlaan 20,12.00
j.oo uur. T: 0105916747. 

imei: 
larschot, Belgii. Koninklijk 
thenemum, Pastoor Der
entlaan 47,9.0016.00 uur. 
: 003216 560706. 
LnnaPaulowna. Ontm. 
entr. Veerbrug, Sportlaan 2t, 
3013.00 uur. 
0224223029. 

Echt. Buurthuis St.jorls, 
Cypresstraat 58,9.30
13.00 uur. T: 0475330788. 
uthan(ai2move.nl 
Hoogkanpcl. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12.0016.00 uur. 
T: 0227542286. 
Vtnio. Feestzaal LimianZ, 
Kaldenkerkerweg 182B (naast 
station), 10:0013:00 uur. 
1:0774752472. 
info(Sphilavenlo.nl 
www.philavenlo.nl 
Wijchcn, Brede school Het 
Noorderlicht, Roerdompstraat 
76,10.0013.00 uur. 
T: 0246413608 of 0246413355. 

16 mei: 
Leiden. Het Gebouw, Aru
baplein, 19.0021.30 uur. 
1:0715611719 

17 mei: 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravellijn 55,10.00
16.00 uur. T: 0553558600. 
organisatie(Seinde)aarsbeurs. 
nl. www.einde|aarsbeurs.nl 
Bosicoop. "In de Stek", Put
telaan 148,13.0017.00 uur. 
T: 0182616946. 
iandezwijgerOtelfort.nl 
Mijdrecht, De Meijert, 
Dr.j.v.d.Haarlaan 6,09.30 
13.00 uur. T: 0297289322. 
www.verzamelaarsrondeve
nen.nl 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum De Camp, De Bosrand 15, 
13.0016.30 uur. 
T: 0332863510. 

18 mei: 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,9.0012.00 
uur. T: 0224298416. 
VeghelZuid."DeGolf
stroom" van Diemenstraat ia, 
9.3012.30 uur. 
T: 0413367786. verzamel
beursveghel(5)onsbrabantnet. 
nl www.verzamelbeursveg
hel.nl 

19 mei: 
Deventer. Wijkgebouw Van 
Vlotenlaan 85,19.0022.00 
uur www.deventerpostzegel
vereniging.nl 

20 mei: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,14:0016:30 
uur. T: 0243584332. 
secretaris(Bnoviopost.nl 

a^ mei: 
Brielle. "Zalencentrum" 
Langestraat 76,13.0016.00 
uur. T: 0181415640. 
halooverbeekcshotmail.com 
De Bilt. LACA, centrum 
"H.F.De Witte" Henri Dunant
plein 4,12.0017.00 uur. 
pweda(Slive.nl 
Dordrecht, Dubbeldam. De 
Gravln,Vijverlaan 1002,10.00
16.00 uur. 0786140706. 
Katwijlt. De Wiek, Fresiastraat 
19,10.0015.30 uur. 
T: 0715173995. 

15 mei: 
Diemen. Clubhuis De Schakel, 
Burg. Bickerstr. 46A, 10.00
16.00 uur. T: 0206942002. 

Huissen. Cultureel centrum 
'D Brink', Brink 8,10.00t5.00 
uur. T: 0263271979. 
Veldhoven. Locatie: D'Ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 
09.3012.30 uur. postzegel
beursverldhovenOupcmail.nl 

26 mei: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,19:0022:00 
uur. T: 0243584332. 
secretaris(Snoviopost.nl 

31 mei: 
HardinxveldGiessendam. 
Dorpshuis Drijvershof, Nas
saustraat 6,9.0013.00 uur. 
T: 0620111834. 
arjanvanbaaren(5)concepts.nl 
www.dephilatelist.nl 
Roermond. Wijkhuis Tege
larijveld. Schepen van Her
tefeltstraat 26a, 10.0012.30 
uur. T: 0475321179. 

5 juli: 
Putten (GLD). 't Voorhuys', 
Voorthuizerstraat 14,10.00
16.00 uur. T: 0332459923. 

7 juni: 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13.0016.00 
uur. T: 0162 432738. 
ceespilpersócasema.nl 
www.oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10.0015.00 
uur. T: 0297525556 
Waalwijk. Buurthuis Bloe
menoord, Bloemenoordplein 
3,9.0013.00 uur. 
T: 0416337982. 

8 juni: 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12.0016.00 uur. 
T: 0227542286. 
Wijchen, Brede school Het 
Noorderlicht, Roerdompstraat 
76,10.0013.00 uur. 
T: 0246413608 of 0246413355. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 8082, 
2518 AD 's Gravenhage 
T: 0703307500 
Infolijn: 0703307575 
www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag 1017 uur, zaterdag, 
zondag en feestdagen 1217 
uur. Gesloten op maandag, 
Koningsdag, 25 december en 
1 januari. Museumjaarkaart 
gratis. 
Studiezaal Postwaarden 
Maandelijks kunt u  alleen op 
afspraak  origineel materiaal 
uit het depot postwaarden 
bestuderen en bezichtigen. 
Onderzoeksdag: (donderdag) 
15 mei, 19 juni. Als u materiaal 
wilt bestuderen, neem dan 
contact op met Monique 
Erkelens (T: 0703307567). 
De museumbibliotheek is 
toegankelijk na telefonische 
afspraak: mevr. Spiekman (T: 
0703307570, 's morgens). 
Tentoonstelling XXS Dutch 
Design alsmede de 'Blauwe 
Mauritius': tot 29 juni. 

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

>AG VAN DE jEUGDFILATELIE 

iSVatelie 

Wijk 

Deze rubriek heeft u helaas 
een paar maanden moeten 
missen, maar deze maand 
kan ik u weer een aantal 
bijzondere poststempels 
laten zien. Het eerste 
stempel is het stempel dat 
past Dij de uitgifte van 
de postzegels Dag van de 
leuqdfilatelle, de Postegel 
en de Postduif. De Dag van 

de leugdfilatelie wordt 
gehouden in Wijk aan Zee 
op 12 april 2014. De egel en 
de duif zien we terug in het 
ontwerp van het bijbeho
rende bijzondere poststem
pel van PostNL. We zien ook 
vier klassieke strandstoelen 
en de Dorpskerk van Wijk 
aan Zee. 

BRIEFMARKENMESSE 
ESSEN 

PostNL is van 8 tot en met 
10 mei 2014 aanwezig met 
een stand op de Briefmar
kenmesse in het Duitse 
Essen. Tijdens de beurs zal 
in de stand een bijzonder 
poststempel in gebruik 
zijn met als afbeelding een 
boertje en een boerinnetje 
met een typisch Nederland
se uitstraling. Het meinum

.^VeBrfef;^^^^ 

"Jef 20A* 
mer heeft u dan al een week 
in huis, maar ik toon u nu 
alvast het ontwerp van het 
stempel. 

4AGEK0MEN STEMPELS AAAART 2014 

n deze rubriek probeer 
k zo actueel mogelijk te 
ijn, maar helaas lukt dat 
liet altijd. Er zijn na de 
leadline van het maart
lummer twee ontwerpen 
^an stempels in mijn bezit 
jekomen die in die maand 
verden gebruikt. Omdat Ik 
n Filatelie een zo volledig 
nogelijk beeld wil geven 
'an alle Nederlandse 
jijzondere poststempels, 

laat Ik u de stempels 
alsnog zien. Het eerste 
stempel is van Filafair 2014 
dat werd gebruikt in 's
Hertogenbosch op 14 en 15 
maart. In het stempel zien 
we de plattegrond van 
de stad 'sHertogenbosch 
binnen de oude stadsmu
ren met de Sint )an. Het 
tweede stempel is van 
de Postzegeltotaaldag in 
Leiden 
(23 maart 2014) met de 

.^cVtotaa/,/ 

^'■fogenfao'^ 

beeltenis van Pieter Pauw. 
Pieter Pauw was een Neder

lands botanicus, anatoom 
en hoogleraar die overleed 

op 1 augustus 1617 te Leiden. 
Tijdens zijn leven studeerde 
hij geneeskunde in Leiden 
aan de Universiteit 
(1581 tot 1584). Hij liet in 
Leiden het eerste anato
mische theater bouwen. 

Ol 

■ ■ 

http://r3.30-16.30
http://et.nl
http://www.philavenlo.nl
http://www.einde%7caarsbeurs.nl
http://iandezwijgerOtelfort.nl
http://www.verzamelaarsrondevenen.nl
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http://www.verzamelbeursveg
http://hel.nl
http://www.deventerpostzegelvereniging.nl
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http://10.00-t5.00
http://www.dephilatelist.nl
http://www.oosterhouterpost.nl
http://www.muscom.nl
mailto:k.verhulst@ziggo.nl


Samenstelling 
Walter M.A deRooij 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk 

België 
Herdruk vlinder 
koninginnenpage 
Eind vorig is het uit 2012 
daterende boekje met de 
Koninginnenpage (5 XI 
Europa) herdrukt op een 
andere papiersoort. Bo
vendien is de groene kleur 
van de zegels aanmerkelijk 
lichter. 
Het papier van de zegels 
is onder UV wat lichter 
(de post noemt het papier 
polyvalent wit), terwijl de 
kleur van het dragerpapier 
onder UV donker is. 

Het herdrukboekje met de vijf 
konmgmnenpages 

Brunei 
Asean Summit 2013 
Brunei was in 2013 gastheer 
van AQAsean Summit, een 
bijeenkomst van Zuidoost
Aziatische landen ter 
bevordering van eikaars 
economische en culturele 
ontwikkeling. De organisa
tie bestaat sinds 1976. Het 
was voor de derde maal dat 
de top in Brunei plaatsvond. 
Dat er op 9 oktober een 
drietal postzegels ter 
gelegenheid van deze bij
eenkomst was verschenen, 
was al bekend. Nu blijkt dat 
het stripje van drie 
$ izegels ook m een boekje 
verkrijgbaar was. 

Vlinders 
Er is intussen een nieuw 
boekje met vlinderze
gels verschenen. Nadere 
informatie m een volgende 
nummer. 

Bulgarije 
Metro Sofia 
Er rijden pas zestien jaar 
treinen ondergronds in 
Sojia. Met een drietal 
postzegels werd er op 
22 november van het 
afgelopen jaar aandacht 
aan besteed. De drie 
postzegels plus een vignet 
vormen ook de inhoud van 
een boekje. Te zien op de 
zegels zijn het wapen van 
de stad, rijtuigen, stations 
en enkele bovengrondse 
gebouwen. 

Deens design 
Met name Deense meubels 
genieten wereldwijd faam. 
Niet alleen uit de gouden 
jaren tussen 1930 en 1970, 
maar ook vanwege de 
retrogolf in deze eeuw. 
Op 15 maart kwam de 
Deense post met een 
drietal postzegels met het 
beste van het Deense 
design uit de twintigste 
eeuw: 6.50 kronen met de 
driebenige schaalstoel van 
Hans). Wegner, 
18.00 kronen met de 
Spaanse stoel van Borge 
Mogensen en als derde 
en Europazegel!de 
waarde van 14.00 kronen 
met de in 1931 door Poul 
Henningsen gepresen
teerde concertvleugel. 

Boekjesvelletje van Bulgarije 

Denemarken 
Dybb0l 1864 
18 April 1864 is één van 
de zwartste dagen in 
de geschiedenis van 
Denemarken. Op die dag 
startten 20.000 Pruisische 
soldaten de aanval op De
nemarken en drie maan
den later was het land zo 
ongeveer gehalveerd. 
Met twee postzegels her
dacht de post op 15 maart 
de 150e verjaardag van 
deze oorlog: één van 
9.00 kronen met de Deen
se generaal Du Plat die op 
het slagveld sneuvelde en 
één van 18.00 kronen met 
een beeld van de belege
ring van Dybbol. 
Beide zegels zijn m strips 
van tien (generaal) en vijf 
(belegering) verkrijgbaar. 
Sinds begin dit jaar wordt 
dit soort strips tot de boek
jes gerekend, omdat ze 
gevouwen kunnen worden. 

Voorzijde van het nieuwe boekje van Brunei 

De zegel van 6.50 kronen 
IS verkrijgbaar in een tien 
waarden tellend strip
boekje. En alle drie zijn ze 
opgenomen in het jaarlijks 
te verschijnen prestige
boekje. Dit ringband
boekje bevat velletjes met 
de drie zegels en twee 
velletjes met andere klas
sieke designs van Wegner 
en Mogensen. Prijs van het 
geheel is 139 kronen. 

De wereldberoemde PHvleugel, 
m 2011 opnieuw m productie 

genomen 

Zeilvaart 
De Scandinavische landen 
kwamen dit jaar voor het 
laatst met een gemeen
schappelijke uitgifte 'De 
zee in het noorden'. Dit 
jaar is de scheepvaart aan 
de beurt en de Deense 
post gaf op 17 maart 

twee zegels uit waarop 
zeilschepen te zien zijn: de 
jol (6.50 kr) en de kielboot 
(14.00 kr). De meest 
verbreide jolsoort is de 
Laser Radial en het is deze 
boot die op de zegel in het 
boekje staat afgebeeld. 
Het boekje bevat tien van 
deze zegels. 

De jol IS een eenpersoons zeilboot 

Prinses Benedikte 
wordt 70 
Een lichtpuntje in de duis
tere oorlogstijd was op 
29 april 1944 de geboorte 
van prinses Benedikte, 
tweede dochter van 
kroonprinses Ingrid. Op 
dezelfde datum dit jaar 
wordt het feest luister 
bijgezet met een speciale 
postzegel. Daarop staat 
de prinses met op de 
achtergrond leden van 
de padvindersbeweging. 
Zij is sinds het jaar 2000 
beschermvrouw van de 
groene padvindsters. 
De postzegel heeft een 
waarde van 9.00 kronen. 
De zegel is, tezamen met 
een vignet, verkrijgbaar 
in strips van vijf stuks. Per 
strip (boekje) betaalt men 
5 kronen extra voor de 

Deense padvinderij. 
Prinses Benedikte en haar 

padvindsters 

tnki 3  € tur einen guten ïweck 

Hans en Grietje m een 

Duitsland 
Hans en Grietje 
Al ruim zestig jaar 
geeft de Duitse post 
weldadigheidszegels 
uit. De Bundesarbeitge
meinschaft der Freien 
Wohlfahrtspflege verdeel 
de opbrengsten onder de 
hulpbehoevenden. Met 
de op 6 februari versche
nen drie zegels 'Hans en 
Grietje' start de post voor 
de komende jaren een 
serie met sprookjes van de 
gebroeders Grimm. 
Eén van dezegels, de 
60 + 30c met de twee 
kinderen in het bos, is ook 
per tien in een boekje ver
krijgbaar. In tegenstelling 
tot de velzegels zijn deze 
zelfklevend. 

Ecuador 
Galapagos 
Op 3 oktober vorig jaar 
verscheen opnieuw een 
tweetal boekjes met mooi« 

^ ■lliW"'"|i 

Eén van beide nieuwe Ecuador 
boekjes 



aatjes van beziens
aardiglieden op de 
älapagos eilanden. Het 
treft een herdrul<van 

j zegels die zich inde 
Dekjesvani6 januari 
313 bevonden. Alleen de 
htergrondkleuren van 

s zegels en de bedruk
ng van de marges zijn 
ïrschillend. De inhoud 
sstaat dus opnieuw uit 
i/ee zegels van 0.25,0.50, 
.75 en 1.00 dollar. Met 
ederom afbeeldingen 
in de galapagosalbatros, 
e grote zeeschildpad, de 
laanvis, de spechtvink 
1 de galapagosbuizerd. 
m maar wat fauna te 
oemen. Maar ook het 
lysterieuze stenen hoofd 
p Isla Floreana en nog 
ikele fraaie plaatjes van 
ndere(5/a5. 
an elk boekje zijn 36.000 
<emplaren vervaardigd. 

icröer 
uurtorens op de Faeröer 
■ is helaas nog maar wel
ig bekend over het op 28 
pril te verschijnen boekje 
iet postzegels waarop 
)to's van vuurtorens staan 
fgebeeld. Het gaat om 
rie postzegels (14.50, 
1.50 en 17.00 Deense 
ronen). De zegels in het 
oekje zijn zelfklevend, 
et kerstboekje dit jaar 
terstliedjes, deel 2) komt 
it op 24 september. 

Inland 
efeliciteerd! 
jn felicitatie per post 
ordt door velen op prijs 
esteld. Enalsdezegel 
an ook nog eens een glas 
hampagne, een taart of 
en bos bloemen laat zien, 
an de vreugde niet op. 
e Finse post geeft daartoe 
nds 3 maart de gele
enheid. Op die datum 
erscheen een boekje 
iet vijf ie klas (=€1.00) 
enszegels. 
)h. Enschedé vervaar
gde 250.000 boekjes. De 

agels zijn zelfklevend. 

Fins boek/e met felicitatiezegels 

Frankrijk 
Koeien 
Vorig jaar waren het de 
paarden. Nu de koeien. 
De Franse post wil dat de 
mensen van n u besef
fen dat er verschillende 
paarden en koeienrassen 
bestaan. Daarom gaf zij 
op 3 maart een boekje uit 
met twaalf verschillende 
runderrassen. Nu zou ik 
ook niet verder komen dan 
een zwart en roodbonte 
koe en mijn slager heeft 
het over imo«5/rt. 
De twaalf namen zeggen 
mij verder weinig. Wat 
dacht uvan La Bretonne 
Pie Noir (lijkt een beetje 
op ons zwartbont), La 
Saosnoise, La Marakhien 
of La Mirandaise (bijna 
helemaal wit)? Allemaal 
vrouwtjes, dat wel natuur
lijk. 
Enfin, het gaat om zelf
klevende zegels. En met 
die graseters verbaast het 
ongetwijfeld niemand dat 
het, wat de waarde betreft, 
groene zegels zijn. Het 
speciale tarief van 61c voor 
post die er wat langer over 
mag doen (post gaat niet 
per vliegtuig). 

Hongkong 
Lichtgevende Chinese 
dinosaurussen 
De dinosaurussen zijn er al 
even niet meer (uitgestor

lu^aóJUn 
il mik timm 

Frans koeienboekje 

3 februari bevestigde de 
Spaanse post dat er door 
de jaren heen, en ook nu 
nog, een grote verschei
denheid bestaat. Op acht 
zegels staan even zoveel 
verzamelgebieden: loterij
biljetten (ic), postkaarten 
(2c), ruilkaarten (5c), 
mineralen (10c), loden 
soldaatjes (25c), horloges 
(50c), munten (€1.00) 
en postzegels (€ 1.00). 
Niet al te duur ook dit 
boekje. 

ven circa 66 miljoen jaren 
geleden), maar sinds 
20 februari komt er een 
zestal weer tot leven op 
een serie van zes post
zegels. Als aardigheidje 
heeft Enschedé de zegels 
gedrukt met een lichtge
vend effect, waardoor 
de afbeeldingen in het 
donker oplichten. 
De zes zegels (van $1.70, 
$2.20, $2.90, $3.10, $3.70 en 
$5) zijn ook op drie velle
tjes in een prestigeboekje 
beschikbaar. Prijs van het 
boekje is $48. 

Weersverschijnselen 
Een tweede prestigeboekje 
kwam uit op 27 maart. 
Het weer heeft zo'n grote 
invloed op het dagelijks 
leven, dat men vond dat 
zoiets ook op postzegels 
tot uitdrukking mag wor
den gebracht. Het gevolg 
is een zevental zegels met 

Verzamelen 

een regenboog, vorst, wol
ken, weerlicht, mist, regen 
en een tyfoon. En dus ook 
in een boekje. Prijs ervan 
bedraagt $ 53. 

Spanje 
Verzamelen 
Verzamelen zit de mens 
kennelijk in het bloed. 
En het kan van alles zijn: 
poppen, fossielen, boeken, 
stripbladen,enz. Op 

Verenigde Staten 
Batman 
De Verenigde Staten 
hebben een rijke boek
jeshistorie. Al m het jaar 
1900 verscheen het eerste 
boekje. Daarna volgden 
er meerdere honderden. 
Opvallend is dat erin tot 
nu toe slechts drie presti
geboekjes zijn uitgegeven. 
Het eerste kwam pas in 
het jaar 2000 uit en had 

Het eerste Amerikaanse pres\ •e (2000) 

De zes Chinese dinosaurussen 

Wat een weer! 

als thema de Amerikaanse 
onderzeevloot. 

Daarna volgden een 
boekje ter ere van de Old 
Glory, de bijnaam voor de 
Amerikaanse vlag (2003) 
en een exemplaar met als Q J 
onderwerp de expeditie • ^ M 
reizen van Lewis & Clark "TST* > 
(2004). s*?
Er wordt nu gezinspeeld "53°" 
opeen vierde boekje. Het >V>
zouin juli verschijnen en TZü»" 
de 75e verjaardag van de I X H ^ 
fictieve superheld Batman " 
vieren. Deze stripfiguur OA@ 
was overigens gebaseerd 
op de ornitopter (vleer
muisman) van Leonardo 
da Vinci. 



NIEUWE UITGIFTEN 
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In deze rubriek worden 
zegels vermeid van landen 
die  voor zover dat valt na 
te gaan ~ zijn aangesloten btj 
de Wereldpostunie (UPU). In 
enkele gevallen worden ook 
nietUPUlanden vermeld, 
bijvoorbeeld als hun uitgiften 
als normale emissies in 
de algemeen gebruikte 
postzegelcatalogi (zoals Michel 
en Yvert) worden vermeld 

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

EUROPA 

ALBANIË 
i5ii'i3. Rode Kruis 150 jaar, 
40,150 L. (samenhangend); 
blok 250 L. Hulpverleners 
Rode Kruis in actie, vlag. 

BOSNIÉHERZEGOVINA 
(Kroatische PostMostar) 
2^-2-'^e^. Dag van de Moe
dertaal. 
Driemaal 0.60 KM. Kinder
boekenschrijfster Jagoda 
Truhelka (18641957), dichter 
en schrijver Antun Gustav 
Matos (18731914), dichter 
Lucijan Kordic (19141993). 
252'i4.40e sterfdag 
schilder Gabrijel Jurkic (1886
1974). 
5. KM. Schilderij 'Twee 
vrouwen met brandhout'. 

BOSNIËHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
52'i4. Beroemde personen. 
1.70,1.70 KM. Italiaanse 
natuurkundige en astronoom 
Galileo Galilei (15641642), 
Britse toneelschrijver en 
acteur William Shakespeare 
(15641616). 

I 002498 ~ 

25ii'i3. Buitenlandse Alba
niëkenners, II. 
10,100,150 L. (samenhan
gend).^Historici resp. Kroaat 
Milan Sufflay (18791931), 
Tsjech Konstantin jiricec 
(18541918), Hongaar Lajos 
Thallóczy (18541916). 
6i2'i3. Recente archeologi
sche vondsten. 
20,90,100,120 L. (samen
hangend). Verschillende 
voorwerpen. 
i8i2'i3.100e sterfdag 
Nikolla Nafos. (18431913). 
200 L. Portret nationalist 
oprichter weeklad Shqiptari. 

ALDERNEY 
i22'i4. Lieveheersbeestjes. 
40, 53. 55. 63. 71,79 pResp. 
Coccinella 7punctata, pas 
uitgekomen Coccinella 
7punctata, Coccinella 
2punctata, Halyzia 16gut
tata, tweemaal Harmonia 
axyridis. Ook velletje met de 
zegels. 

BULGARIIE 
i8i2'i3. Cultureel historisch 
erfgoed. 
1., 1. L. Voorwerpen uit 4e 
eeuw V. Chr. met diermotie
ven: griffioen, paard. 

3ii'i4. Olympische Winter
spelen in Sotsji. 
Blok 1.40 L. Scnansspringen. 
io2'i4. Paddestoelen. 
0.10, 0.20,0.50,1. L. Resp. 
Boletus pinophilus, Coprinus 
picaceus, Amanita citrina. 
Russuia virescens. 
2i2't4. Voetbalverenigin
gen FC Levski 100 jaar. 
0.65 L., Spelers, beeldmerk. 
2i2'i4. 450e geboortedag 
Galileo Galilei (15641642). 
1. L. Italiaanse natuurkun
dige en astronoom. 

ANDORRA SPAANS 
32'i4. Aanvullingswaardes. 
€ 0.01, 0.02 ,0 .05 ,0 .50 ,1 .  . 
Staatswapen in verschillende 
kleuren. 

AZARBEIDZiAN 
3ii'i4.130e geboortedag 
M.A. Rasulzadeh (18841955). 
0.20 m. Portret staatsman 
en vlag. 

CYPRUS 
i23'i4. Seizoenen. 
€0.22,0.43,0.85,1.71. 
Resp. winter: meisje onder 
paraplu, voorjaar: bloemen 
met vlinder en bij, zomer: zee 
met dolfijn en vis met meisje 
en ballon, herfst: kind met 
bladeren. 

DUITSLAND 
i3'i4. Cartoons, groetze
gels. 
€ 0.45,0.60. Resp. 'Vrolijk 
Pasen', 'Voor Jou' met twee
maal haas en kip. 

i3'i4. Burchten en sloten. 
€ 0.90. Albrechtsburg in 
Meissen. 
i3'i4. Evangelische blaas
muziek. 
€ 2.15. Blaasmuzikanten. 

ESTLAND 
i92'i4. Historisch Museum 
150 jaar. 
€0.45. Archeologische 
vondst uit iiei2e eeuw. 

LFs n A;U.(X)MUI'SFUM 
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EESTI 

i92'i4. Frankeerzegel. 
€ o.to. Posthoorn in groen. 
2i2'i4. Serie 'Staatshoof
den'. 
€ 0.45. Konstantin Pats (1874
1956). 
53'i4. Frankeerzegel, 
stadswapen. 
€ 0.45. Vöru met dennen
boom. 
53'i4. Frankeerzegel. 
€2.. Vlag. 

EESTI 

FINLAND 
33'i4. Olympische Winter
spelen in Sotsji. 
1 KI. Gouden medaillewin
naars teamsprint langlaufen 
Sami jauhojärvi en livo 
Niskanen. 

33'i4. Pasen. 
1 KI. Konijn, eieren. 
33'i4. Felicitatiezegels. 
Vijfmaal 1 Kl. (in boekje).Taart 
met aardbeien en kat, bloem 
met vlinders, bloem en 
bessen, mand met bloemen, 
eekhoorn en bloesemtak. 

! 
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. 'f 
hi 

33'i4. Fruit, rolzegels. 
Driemaal 2 Kl. Peer, appel, 
kers. 

FRANKRIJK 
33'i4. Fotografie. 
€ 1.65. Foto 'Tokyo 04' van 
Maxime Bruno. 
i73'i4. Pelgrimswegen naar 
Santiago de Compostella, III. 
Velletje met viermaal € 0.83. 
Via Lemovicensis (kathedraal 
in Bazas), Via Podiensis 
(klooster van St. Pierre in 
Moissac), Via Tolosana (brug 
en kathedraal in Auch), Via 
Turonensis (poort in Pons). 
Alle zegels met beeldmerk 
SmtJacobsschelp. 

i73'i4. André GlaisBizom 
(18001877). 
€ 0.66. Politicus en advoca; 
243'i4. Beren. 
Velletje met viermaal € 0.61 
Ailuropodamelanoleuca, Ui 
sus arctos, Ursus americanu 
kermodei, Ursus maritimus. 
3i3' i4. Kunst. 
€ 1.65. Schilderij van Joan 
Mitchel l (19251992). 

■ f j JOAN MITCHELL t925iae2 ] 

.-;4 
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FRANCE 

Et 

a 

1.65 € 

GIBRALTAR 
3ii'i4. Frankeerzegels. 
G,2, 4, 6, 8,10,14, 20,28, 4C 
50,54, 64,70 p., 12., 2.50 
Portret uit 1953 van koningir 
Elizabeth II (1926) in verscni 
lende kleuren. 

g j b l O , 

Gltealtar 

i92'i4. Eerste Wereldoorio 
100 jaar geleden. 
12,40, 50,64,68 p., £1.. 
Klaproos met resp. Minister 
van Oorlog Lord Kitschener 
(18501916), inschrijvings
bureau met grammofoon, 
militair verlaat huis, aanko
mende militairen bij kleer
maker, militairen in looppas 
militairen in treinwagon. 

GRIEKENLAND 
i72'i4. Gebeurtenissen. 
€ 0.05, 0.38,0.72,0.90, 
t.50,1.95. Resp. Kanaal van 
Korinthe 120 jaar geleden 
geopend: kanaal en scheper 
oprichting Friendly Society 
200 jaar geleden: oprichter; 
Unie met Ionische eilanden 
150 jaar: beeldmerk, Thes
saloniki Europese Jeugd 
Hoofdstad: hoofd met tekst. 
Universiteit van loannina 50 
jaar: gebouw en vogel, 300( 
geboortedag St. Cosmas var 
Aetolia: icoon met heilige 
(17141779). 



tOOT-BRITTANNIE 
-3-'i4. Beroemde perso-
:n. 
;nmaal ist (samenhan-
ind). Schrijver en radio-
esentator Roy Plomley 
114-1985), econome en 
diopresentatrice Barbara 
ard (1914-1981), voetbal-
•)oe Mercer (1914-1990), 
teur Kenneth More (1914-
82), acteur Sir AlecGuiness 
)i4-200o), geheim agente 
ïorunissa Inayat Khan 
)i4-i944), theaterdirectrice 
I schrijfster loan Littlewood 
)i4-2002), dichteren 
hrijver Dylan Thomas (1914-
53), moleculair bioloog 
ax Perutz (1914-2002),gra-
ch ontwerper Abram 
smes (1914-1996). 

3-3-'i4. Frankeerzegel. 
2.80 kn. Tempel van Augus
tus. 

LETLAND 
7-2-'i4. Olympische Winter
spelen m Sotsji. 
€0.85. Skeleton. 

LITOUWEN 
30-ii-'i3. Frankeerzegels, 
volksmuziekinstrumenten. 
0.10, 0.20,0.35 Lt- Resp. 
houten fluit, kleifluiten, 
strijkinstrument. 
i5-2-'i4. Vastenavond. 
2.- Lt. Maskers. 

ALIE 
i-i-'i4. Wijding nieuwe 
irdinalen. 
0.70. Paus Franciscus 
936) zet baret op hoofd van 
»rdinaal. 

- - . . . . . j 

RSEY 
)-3-'i4. Europa, nationale 
uziekinstrumenten. 
;, 50, 60, 80 p. Resp. gitaar, 
eugel, saxofoon en trom-
et, banjo. 

MACEDONIË 
i-i2-'i3. Rode Kruis. 
8.- den. Aidslint. (Verplicht 
toeslagzegel 1-7 dec). 
tl^-^-'^c^. Fiscalisering loterij
systeem. 
8.-, 8.- den. Winkelwagen, 
rekenmachine. 

MAN 
i9-2-'i4. Demonstratieteam 
Red Arrows 50 jaar. 
40, 42,69,73 p., 11.08, 2,65. 
Verschillende afbeeldingen 
van Aerospace Hawk-vlieg-
tuigen. 

ROATIE 
2-'i(i. Olympische Winter-

jelen in Sotsji. 
10 kn. Skiër. 
i-2-'i4. Huisdieren. 
iermaal 3.10 kn. Chinchilla 
hinchillalanigera), Syri-
he hamster (Mesocricetus 
^ratus), konijn (Oryctolagus 
aniculus), cavia (Cavia 
orcellus). 

r^ w 
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i9-2-'i4. Eerste Wereldoorlog 
100 jaar geleden, leven in de 
loopgraven. 
40, 42,69p., tl.08,1.45, 
1.67. Rode papaver met resp. 
militairen met veldtelefoon, 
maken van loopgraven, ge-
vechtspauze, militairen met 
gasmaskers en paard, groep 
soldaten, commandopost. 
i9-2-'i4. Eerste Wereldoorlog 
100 jaar geleden, kunst. 
Blok 13.-. Kunstwerk met 
twee mannen, gemaakt uit 
afval van slagveld. 

MOLDAVIË 
i8-i-'i4. Traditionele volks
kunst. 
1.20,1.75,5.75 L. Resp. pot
tenbakken, vlechten van 
wilgentenen, tapijtweven. 

: 5,75E Glosul covoarclor 

mozmm 

7-2-'i4. Olympische Winter
spelen in Sotsji. 
4.50,5.40 L. Resp. skiën en 
bobsleeën en snowboarden, 
ijshockey en kunstrijden en 
biathlon. 

MONACO 
5-3-'i4. Formule i-coureurs. 
€ 0.66,0.66,0.83, 0.83. (per 
waarde samenhangend) 
Racewagens met resp. 
Canadees Gilles Villeneuve 
(1950-1982), Braziliaan Ayr-
ton Senna (1960-1994). 

i4-3-'i4. Voorjaarskunstfes-
tival 30 jaar. 
€1.20. Beeldmerk. 
i4-3-'i4. Stichting Prinses 
Gracia van Monaco 50 jaar. 
€ 0.66. Portret prinses (1929-
1982). 

i-4-'i4. Marsupilami. 
€ 0.83. Stripfiguur van André 
Fraquin. 

i-4-'i4. Eerste luchtvaartrally 
van Monaco 100 jaar gele
den. 
€ 2.83. Vliegtuigen, route
kaart. 

i-4-'i4. Naakt in de kunst. 
€ 1.65,1.65. Schilderij 'Diane 
in bad' van Carlo Maratti 
(1625-1713), gravure van 
schilderij uit 18e eeuw. 

MONTENEGRO 
3i-i-'i4. Historische kunst. 
€ 0.30.0.95. Resp. kantwerk, 
grafsteen. 

i7-2-'i4. Olympische Winter
spelen in Sotsji. 
€0.95. Skiër. 

OEKRAÏNE 
i4-2-'i4. Gebouwen van ar
chitect Vladyslav Horodets-
kyi (1863-1930). 
2.-, 2.-, 2.-, 3.30, 4.80, 
5.60 Hr. Resp. Karaim Kenesa 
(1900), tweemaal verschil
lende delen van Horodets-
kyi-gebouw (1901-1903), 
Nationaal Kunstmuseum 
(1897-1899), St. Nicolaas-
kathedraal (1899-1909), 
Horodetskyi-gebouw (1901-
1903). 
i8-2-'i4. Schatten uit Oekra
ïense musea. 
4.80 Hr. Kerkbanier met 
engel Gabriel. 
27-2-'i4. Serie 'Schoonheid 
van de Oekraïne', regio 
Kirovohrad. 
2.- Hr.; velletje met 2.-, 
2.-, 2.50, 4.80 Hr. Resp. 
kunstacademie Kirovohrad 
Gymnasium, Hemelvaart
kathedraal (Bobrynets), 
gedenksteen uit Scythen-
tijdperk. Academisch Mu
ziektheater M.L. Kropyvnyt-
ski, volksdansgroep Prolisok. 

OOSTENRIJK 
28-2-'i4. Serie 'Oud Oos
tenrijk'. 
€ 0.62. Postkantoor in 
Gablonz. 

8-3-'i4. Ziekenhuis van de 
Barmhartige Broeders 400 
jaar. 
€ 0.62. Ziekenhuis in Wenen. 
i3-3-'i4. Serie 'Muziekinstru
menten'. 
€ 1.70. Weense contrabas. 

POLEN 
7-2-'i4. Olympische Winter
spelen in Sotsji. 
1.75, 5.- Zl. (samenhangend). 
Resp. schansspringen, 
langlaufen. 

22-2-'i4.200e geboortedag 
Oskar Kolberg (1814-1890). 
4.20 Zl. Portret etnograaf en 
componist. 

PORTUGAL 
27-i-'i4. Privatisering Post
dienst CTT in 2013. 
Blok €1.70. Beeldmerk, 
verschillende postzegels, 
vrachtwagens. 

io-2-'i4. Bijzondere sporten. 
€0.40,0.50, 0.70, 0.80, 
1.70. Resp. surfen, moun-
tainbiken, skateboarden, 
wildwatervaren, paragliding. 

ROEMENIE 
7-2-'i4. Olympische Winter
spelen in Sotsji. 
Viermaal 2.10 L. (samenhang
end). Cross country skiën, 
kunstschaatsen, bobsleeën, 
biathlon. 

20-2-'i4. Roma op schil
derijen van Roemeense 
kunstenaars. 
Velletje met 3.30,4.30, 4.50, 
8.10 L. Schilderijen van resp. 
losif Iser (1881-1958): man 
met luit, Nicolae Grigorescu 
(1838-1907): meisjesportret, 
Pierre Bellet (1865-1924): 
vrouw met mand, Nicolae 
Vermont (1866-1932): vrouw 
op stoel. 

i-3-'i4. Acteurs en actrices. 
Vel met twaalfmaal 1.60 L. 
Mircea Albuiescu, Tamara 
Buciuceanu-Botez, Valeria 
Gagealov, lleana Stana lo-
nescu, Draga Olteanu Matei, 
Marin Moraru, George Motoi, 
Sebastian Papaiani, Florin 
Piersic, Mitica Popescu, 
Sanda Toma. Alle zegels met 
sterrenbeeld. 
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RUSLAND 
9-i-'i4. V.A. Steklov (1864-
1926). 
15.- R. Portret wiskundige en 
fysicus. 
24-i-'i4. Olympische Winter
spelen in Sotsji. 
Vel met vijftienmaal 25.- r. 
Biathlon, bobslee, skiën 
afdaling, curling, noordse 
combinatie, skiën cross 
country, skiën schans-
springen, rodelen, skeleton, 
schaatsen, snowboarden, 
kunstschaatsen, Freestyle 
skiën, ijshockey, shorttrack 
schaatsen. 
24-i-'i4. Frankeerzegels. 
i.-,i.50, 2.-, 2.50,3.-, 4.-,5.-, 
6.-, 10.-, 25.- r. Kremlins van 
resp. Astrakan, Zarasjk, Ka
zan, Kolomna, Rostov, Nizjni 
Novgorod, Veliki Novgorod, 
Pskov, Moskou, Rjazan. Alle 
zegels met staatswapen. 

3i-i-'i4. Onderscheidingen. 
Driemaal 25.- r. Ordes van 
Oesjakov, Zjoekov, Koetoe-
zov. 
y-i-'iti. Olympische Winter
spelen in Sotsji. 
Velletje met 25, 50, y j r . 
Medailles resp. brons, zilver, 
goud. 
i3-2-'i4. Dierentuin Moskou 
150 jaar. 
Blok 40 r. Hoofdingang. Op 
rand: papegaai, giraf, tijger, 
pallaskat, pauw, KrokodiF, 
Druine beer, flamingo, Aziati
sche olifant, gibbon. 

SAN MARINO 
i7-3-'i4. Soroptimisten Club 
San Marino 25 jaar. 
€ 0.85. Vrouw, bomen. 
i7-3-'i4.35e Wereldcongres 
Sportvissen. 
€ 0.85. Dobber, vissen. 

-7r-OCONGBESSO 
S'—^ MONDIALE 

0 0 Dl PESCA SPORTIVA 
San Marino « 

0,85 : 

i7-3-'i4. Oprichting verf-
fabriek Colorificio Sammari-
nese 70 jaar geleden. 
€ 0.70. Getal 70 in kleurige 
punten. 

i7-3-'i4. Strijd tegen gender-
gerelateerd geweld. 
€0.05, 0.85,1.90, 3.60. 
Resp. kinderhoofd met 
handen voor gezicht, jongen 
met stok, kind met geweer, 
meisje. 

i7'3-'i4- Federatie Bijzondere 
Sporten in San Marino 30 jaar 
€ 0.70. Beeldmerk van orga
nisatie ter bevordering van 
gehandicaptensport. 
'7"3-' '4- Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
€ 0.70, 0.85. Resp. trompet, 
hoorn. 
I7"3"'i4- Verklaring Rechten 
van de Wet 40 jaar geleden. 
Velletjemet €2.50,2.50. 
Handen. 

SERVIË 
2i-i-'i4. Start onderhande
lingen EU-lidmaatschap. 
22.- Ndin. Landkaart, vlag
gen. 

22 
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3i-i-'i4. Chinees Nieuw
jaar" , Jaar van het Paard. 
22.-, 45.- Ndin. Paarden en 
dierenriem. 
7-2-'i4. Olympische Winter
spelen in Sotsji. 
22.-, 46.- Ndin. Resp. kunst
schaatsen, schansspringen. 

SLOVENIË 
i-ii-'i3. Rode Kruis. 
€ 0.17. jongeren bij bouwac
tiviteiten, kinderen aan het 
strand. 

SLOWAKIIE 
i4-2-'i4. Internationaal jaar 
van de Kristal lografie. 
€ r.- (met tab). Röntgenop-
name van chroomkristal. 

i l 1 >o 1 

io-3-'i4. Pasen. 
€ 0.45. Glas-in-loodraam met 
lezus aan kruis. 

SPANJE 
3-2-'i4. Verzamelen. 
€ 0.01,0.02,0.05,0.10, 0.25, 
0.50,1.-,! .- . Resp. loterij
briefjes, aanzichtkaarten, 
kleurenplaatjes, mineralen, 
horloges, tinnen soldaatjes, 
munten, postzegels. 
6-2-'i4. Plattelands architec
tuur. 
€0.54,0.54,0.54 (sa
menhangend). Molens in 
Castilla-La Mancha, graan-
en voedselopslagplaatsen, 
plattelandshuisjes aan meer. 
i2-2-'i4. Hogere Telegrafis
ten School 100 jaar geleden 
opgericht. 
€ 0.54. Studenten en tele-
graafband. 
i4-2-'i4. Pelgrimsreis van 
Franciscus van Assisi (1182-
1226) naar Santiago 800 jaar 
geleden. 
€ 0.54. Standbeeld met Sint 
lacobsschelp, kerk. 
i4-2-'i4. Moslimrijk van 
Badajoz 1000 jaar geleden 
gesticht. 
€ 0.54. Monument, Moors 
kasteel. 

i4-2-'i4.325e geboortedag 
Bias de Lezo y Olavarrietta 
(i689-i74i)-
€ 0.54. Portret admiraal, 
zeilschip. 
i8-2-'i4. Onderzeeboot Peral 
125 jaar geleden gebouwd. 
€ 0.54. Portret ontwerper 
Isaac Peral (1851-1895) en 
onderzeeër. 
27-2-'i4. Postzegelten
toonstelling ExfiTna 2014 in 
Torremolinos. 
Blok € 3.16. Toren van de 
Molens (14e eeuw). 

io-3-'i4. Opleidings- en 
onderzoeksinstituut SEPI* 
50 jaar. 
€ 0.38. Beeldmerk, oplei
dingsinstituut Casa Palacio 
del Campus Los Renales. 

Gs A 
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i2-3-'i4. Serie 'Musea'. 
€ 0.54, 0.54. Vaas en glas
werk met beeld van vrouw 
uit Museum van Guadelajara, 
schilderij van Fernando Zóbel 
(1924-1984) uit Museum voor 
Abstracte Spaanse Kunst in 
Cuenca. 

i4-3-'i4. Informatietechno
logie. 
€ 0.37. Smiley, QR-code. 
24-3-'i4. Park Güell van 
Gaudi in Barcelona. 
Blok €3.16 (rond zegel). 
Voorzijde van 2-euromunt. 

Pntrlmonio 

25-3-'i4. Serie 'Merk Espana'. 
€0.92. Beeldmerk. 

TSJECHIË 
5-3-'i4. Historisch vliegtuig. 
13.- Kc. Rapid (1912) van 
Eugen Cihak (1885-1958). 

5-3-'i4. Metro in Praag. 
13.- Kc. Prototype treinstel. 
5-3-'i4. Vrijwillige brand
weer 150 jaar. 
13.- Kc. Brandweerwagen met 
brandweerlieden en hond. 

TURKIJE 
7-2-'i4. Olympische Winter
spelen in Sotsji. 
1.10,1.10,2.20, 2.20 NTL. 
Resp. skiën schansspringen, 
skiën afdaling, schaatsen, 
kunstschaatsen. 

: TÜKldYBCOMHDRlYBTi i 
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20-2-'i4. Omroepstichting 
TRT 50 jaar. 
1.10, 2.20 NTL. Resp. beeld
merk met tekst 'Op weg naar 
een eeuw', beeldmerk en 
gebouw. 

VATICAAN 
2i-3-'i4. Pasen. 
€ 0.85. Detail van fresco in 
kapel Redemptoris Mater. 

2i-3-'i4. Boekenbeurs van 
Turijn. 
€ 0.70. Boeken, koepeldak 
van St. Pieter. 
2i-3-'i4. Heiligverklaring 
paus Johannes XXIII (1881-
1963). Gezamenlijke uitgifte 
met Polen. 
€ 0.70; velletje met tweema 
€ 1.-. Resp. paus Johannes 
XXIII; paus Johannes Paulus 
(1920-2005), paus Johannes 
XXIII. 

2i-3-'i4. Heiligverklaring 
paus Johannes Paulus II. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Polen. 
€0.85; blok €0.85 (met 
munt); blok € 1.90; blok € 
2.50. Paus. 

WIT-RUSLAND 
6-3-'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
H, P. (ook samenhangend). 
Blaasinstrumenten resp. 
surma, horum. 

n-3-'i4. Vogel van het jaar. 
N.Cuculuscanorus. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
27-i-'i4. Bloemen. 
15.-, 20.-, 30.- Dh. Orni-
tholagum arabicum. Bellis 
silvestris, Calendula arvensi 

http://sachi.ru


4GUILLA 
■ii')3 200 jaar metho
smeop Anguilla. 
), 65 c., $10.. Resp. oude 
etiiodisten pastorie, land
lart en beeldmerl<, Eben 
lezer en BethelI<erl<. 
;ii'(3. Zeekapiteins van 
iguilla, I. 
,50,75 c., $1.35. 2., 2.25, 
50,5.. Resp. George Ri
lardson, james Woods, Fritz 
cson Hughes, Christop

!r lohn Connor, Herschel 
jmbs, Walter Hodge, Zilp
is Fleming, John Franl<lin. 

%UBA 
2'i4. Carnaval 60 jaar. 

)0,300,325,325 c. (samen
mgend). Gezichten met 
rsieringen. 

HUTAN 
iti.'i(i. Kunst en geluk, 
elletje met viermaal 20 nu. 
loorlopend beeld); blok 
3 nu. Verschillende afbeel
ingen van een fallus op een 
uur; lama Drukpa Kunley 
iet pijlen en boog en snaar
istrument 'dramyen'. 

OLIVIA 
i'i4. Voetbalvereniging 
j Paz 100 jaar. 
50 Bs. Beeldmerk met berg 
nbal. 
!i'i(t. Dakarrally. 
)., 20. Bs. Resp. motorrij
er en beeldmerk, beeld
lerk. 

RAZILIË 
2'i^. Paysando Sport Club 

)o jaar. 
Porte Carta Comercial. 

ibileumbeeldmerk voetbal
ereniging. 

RUNEÏ 
>i2'i3. Vlinders. 
), 2os.,$i.;blok$2.. Resp. 
apilio iswara, Ideopsis juve
ta, Charaxes solon; Papilio 
emoleus. 

HILI 
oi2'i3. Lastarrialyceum 
30 jaar. 
310. Portret oprichter 
iséLastarria (18171888), 
ebouw, beeldmerk. 

COLOMBIA 
i3i2'i3. Ontdekking Grote 
Oceaan 500 jaar geleden. 
$ 1.400. Spaanse ontdek
kingsreiziger en conquista
dor Vasco Nunez de Balboa 
(i475"i5i9) me* indiaan. 

COOKEILANDEN 
3i'i4. Cultureel feest in 
dorp Highland Paradise. 
10, 20,30, 50,60 c.,$!., 
1.30,1.50,1.70. Resp. man 
blaast op schelp, vrouw 
vlecht bloemenkrans, 
dansers, meisje, landschap 
met bomen, rieten poppen, 
muzikant met trommel en 
danseressen, dansers en 
drummer, wijzende man. 
6i'i4. Frankeerzegels, 
insecten II. 
10, 40c.,$i., 2.10, 2.50, 
3.,3.50, 450, 550,6.70, 
7., 10.10. Resp. Teleogryllus 
oceanicus, Euconocephalus 
roberti, Apis mellifera, Cro
cidolomiapavonana, Junonia 
villida, Aedes polynesiensis, 
Homalodisca coagulata, Ly
gys flavoscutellatus, Euploea 
lewinii perryi, Hypolimnas 
bolina, Porcelliolaevis, 
Vagrans egista bodenia. Ook 
velletje met de zegels. 

Ju, 

COOK 
ISLANDS 

$2.50 

8i'i4. Chinees Nieuwjaar**. 
Jaar van het Paard. 
Velletje met $ 3., 3.. Paar
den. 
^t^1'M^. Doop Britse prins 
George. 
Velletje met S 4., 5.. Prins 
met resp. hertogin van 
Cambridge, hertog van 
Cambridge. 

CURASAO 
2013. Afschaffing slavernij in 
Koninkrijk der Nederlanden 
150 jaar geleden. 
Velletje 500 c. (driehoek 
zegel); velletje 500 c. (rond 
zegel); velletje 500 c. (drie 
verietjes in boekje). Resp. 
vingers en ketting, handen 
en hoorn, hand met spade. 

i4i'i(t. 200 jaar Koninkrijk 
der Nederlanden. 
150,200, 250, 300, 350 c. 
Resp. wapenschild met kroon 
en leeuw, kroon, staatswa
pen, posthoorn, leeuw. 

ECUADOR 
29ii'i3. Toerisme m Guayas. 
Velletje met zesmaal $ 0.75. 
Verschillende routes van 
resp. 'Vertrouwen' met kruis
beeld, 'Avontuur' met apen, 
'Visser' met vissers m bootje, 
'Cacao' met cacaotelers, 
'Suiker'met suikerriet. 

ETHIOPIË 
2o8')3. Addis Abeba 125 
jaar. 
0.15,0.35,2., 3. B. Resp. 
woongebouwen, infrastruc
tuur met elektriciteitsmast en 
watervoorziening en wegen
net met antenneinstallatie, 
gemeenschapsgebouwen, 
historische gebouwen. 
3i2'i3.0AU*5ojaar. 
0.10,0.40, 2., 4.B. Resp. 
jubileumembleem en 
hoogbouw, hoofdkwartier in 
Addis Abeba, vergaderzaal, 
landkaart met vredesduiven 
en straten en landbouw
grond. 

FALKLANDEILANDEN 
<!5"3"''4 Bedreigers en voed
sel van koningspinguïns. 
30,75 p., £1., 1.20. Resp. 
Aptenodytes patagonicus 
voedt jong, lantaarnvis (Pro
tomyctophum choriodon), 
zeeleeuw (Otaria flavescens), 
Aptenodytes patagonicus. 

FILIPPIINEN 
20r'i^. Saint Louis College 
50 jaar. 
10. P. Gebouw in San Fer
nando, La Union. 
27i'i4. Valentijnsdag. 
10. P. Handen met hart. 

)22'i4. Chinees Nieuw
jaar**, laar van het Paard. 
Velletje met 50., 50., 
100. P. Paarden. 
242'i4. Miss World 2013. 
30., 40. P. (samenhan
gend). Megan Lynne Young 
resp. portret, met sjerp. Ook 
velletje met dezegels. 

HONGKONG 
202'^t^. Chinese dinosau
russen. 
$1.70,2.20, 2.90,3.10, 
3.70,5.. Resp. Daxiatitan 
binglingi, Microraptor gui, 
Lufengosaurus magnus, 
Tuojiangosaurus multispinus, 
Protoceratops andrewsi, 
Yangchuanosaurus shan
gyouensis. Ook velletje met 
dezegels. 

INDIA 
30i'i4. Internationaal laar 
van de Kristallografie. 
20. R. Symbolische afbeel
ding. 

22'i4. Indian Museum 200 
jaar. 
Velletje met 5., 20., 20. R. 
Resp. stenen schaal met 
vogelmotief, museum, 
schildering met boogschut
ter op os. 
8214. lagji* Singh (1941
2011). 
5., 20. R. (samenhangend). 
Portret zanger, zanger en 
sitarspeler. 
ii2'i4. Centrale Commissie 
Veiligheid. 
5. R. Beeldmerk met oog, 
symbolische mensafbeel
dingen. 

INDONESIË 
9i'i4. Verkiezingen. 
Viermaal 2.500 Rp. (sa
menhangend). Vrouw in 
stemlokaal, hand met pen, 
stembus als mascotte, men
sen en hand met stembiljet in 
Indonesische kleuren. 

IRAK 
4i2'i3. Dag van de Vrouw. 
1.500 Din. Gezicht. 

t8r2'i3. Wereld Dag van 
Arabische Taal. 
500,1.000 Din. Beeldmerk 
met kalligrafie. 

28i'i4. Burgerluchtvaart 
organisatie ICAO* 70 jaar. 
500,1.000,1.500 Din. 
Beeldmerk en verschillende 
vliegtuigen met resp. ver
keerstoren, stationsgebouw, 
wereldkaart. 

IRAN 
29i'i4. ECO*, twintig jaar 
samenwerking. 
4.500 Ris. Tandwiel, trein, 
vrachtwagen, landkaart 
beeldmerk. 
i2'i4. Wereld Kinder Dag. 
4.500 Ris. longen met pincet 
en postzegel, vergrootglas, 
postzegelalbum. 

« « 1 

^iPL.^ 
oUr—— 
^ ï^n< 
I f t t ^ 
i w a . 

«.^«.^»« 
t^ÊÊdPSti 
•JzZ^^itif. 
J L " ^ I i ^^^Ä 
ï^iï<w a/ft 
3 IrfftïpSiV^] 

' ■ ^ ^ !  a 

j^^ti.. 

U4' 
e^ '•.̂ V 

T 

♦ il 
•"l 

Wi^' 
M 

lORDANIE 
2i2'i3. Paarden. 
10., 20., 30., 40., 50. Pt.; 
blok 50. Pt. Verschillende 
paarden. 
2i2'i3. Artiesten. 
Achtmaal 20. Pt. Verschil
lende artiesten. 
2i2'i3. Schepen. 
20., 30., 40., 50. Pt.; blok 
50. Pt. Verschillende klas
sieke zeilschepen. 

92'i4. Trekvogels. 
Achtmaal 200. Pt. Balea
rica regulorum, Pelecanus 
onocrotalus, Anas platyrhy
nchos, Ficedula albicollis, 
Buteo buteo vulpinus, Sylvia 
atricapilla, Merops apiaster, 
Plegadisfalcinelius. 

KENIA 
2oi2'i3. Diplomatieke 
betrekkingen met Chinese 
Volksrepubliek 50 jaar. 
30., 110. Sh.; blok 150. Sh. 
Vlaggen met resp. vazen, 
presidenten Uhuru Kenyatta 
(1961) en Xi Imping (1953) met 
kraanvogels; presidenten en 
kraanvogels. 
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KIRIBATI 
i5-io-' i3. Frankeerzegels, 
schepen. 
Ve lmets , 10,15, 20, 25, 30, 
35 .40 ,45 .50 ,55 .60 ,75 c., 
$1.-, 2.-, 5.-. Resp. scheepje 
met drijvers, veerbootje, 
veerboten, vissersboten, 
veerboot, vrachtscheepies, 
vrachtschip, kano met drij
vers, veerbootje, kano met 
drijvers op strand, vracht
schip, containerschip, cruise
schip, zeiljacht, loodsboot, 
zeilkano met drijvers. 

KOREA NOORD 
i4- i - ' i4 . Rode Garde van 
Arbeiders en Boeren 55 jaar. 
30 w. Mensen met bewape
ning en tractoren. 
20-i-'i(f. Groeten en fruit. 
10,30, 50 ,70 , 90,110 w. 
Resp. perziken en meloenen, 
aubergines en druiven, pom
poenen en kiwi's, kastanjes 
en paddestoelen, Chinees 
mosterdblad en kaki's, radijs 
en kolen. 
25-i-'i4. Cultureel erfgoed. 
30, 40 w. Resp. Celaaon vaas 
met chrysantenmotief, kera
miek pot met drakenmotief. 

^6-2-'^l^. 72e geboortedag 
Kim )ong-il (1942-2011). 
Driemaal 10 w.; blok 50 w. 
Kim Jong-il resp. bij schiet-
traming van militairen, 
jeugdportret , tijdens bezoek 
aan Komdok-mijn; tijdens 
studie op Kim ll-sung Uni
versiteit. 
i9-2- ' i4 . Afkondiging 'Model 
aanpassing samenleving aan 
Juche '40 jaar geleden. 
Blok 70 w. Standbeeld. 
25-2-'i4. Publicatie 'Socialis
tische landelijke vraagstuk
ken '50 jaar geleden. 
30 w. Graanschoof met ba
nier, tractor, auto, elektrici-
teitsmast. 

3-3-'i4. Architectuur. 
30 ,30 w. Appartementen 
bij Kim ll-sung Universiteit, 
kinderziekenhuis Okryu. 

LIBIË 
4-5-'i3. Internationale Wed
strijd Brievenschrijven voor 
Jongeren. 
1.000 Dh. Wereldbol, brief. 

UBYA WJ 

27-5- ' '3- Revolutie 2 jaar 
geleden. 
5 .000 ,10 .000 Dh. Vlag op 
verschillende achtergrond-
kleuren. 
i7-6-'i3. Campagne tegen 
woestijnvorming. 
500 Dh. Hand met planten, 
landschap, vlinder. 
i8-8-' i3. Parlement. 
500 Dh. Gebouw. 
20-8-' i3. Vuurtoren. 
1.000 Dh. Toren in Benghazi. 
i6-9-' i3. Martelarendag. 
750,1.000 Dh. Resp. Portret 
verzetsleider Omar Mukhtar 
(1858-1931) met landkaart en 
vlaggen, vlag en bloemen
krans. 

9-io-'i3.UPU* 140 jaar. 
1.000 Dh. Landkaart, beeld
merk. 
24-i2-'i3. Onafhankelijkheid 
63 jaar. 
250,750,1.000 Dh. Resp. 
Portret en vlag, beeldmerk 
met vlag, portretten en ruiter 
met vlag. 

AAALEISIË 
i4-2-'i4. Rozen. 
60, 70 sen, RM 1.20; blok 
RM 5.- (hartvormig zegel). 
Verschillende rozen. 

MARSHALLEILANDEN 
i2-i-'i4. Militaire vliegtuigen. 
Vijftienmaal i 0.46. B-24D 
Liberator, F-104 Starfighter, 
KC-135 Stratotanker, AV-8B 
Harrier II, P-40 Warhawk, 
F/A-18 Hornet, P-38 Light
ning, F-too Super Sabre, P-26 
Peashooter, F-16 Fighting 
Falcon, TBD Devastator, F-15 
Eagle, C-130 Hercules, F-105 
Thunderchief, B-17 Flying 
Fortress. 
22-i-'i4. Postdienst 30 jaar. 
Blok $ 5.60. Zeilkano's. 

5-2-'i4. Chinees Nieuwjaar", 
Jaar van het Paard. 
Velletje met viermaal $ 1.15. 
paarden. 
i-3-'i4. Insecten. 
Tienmaal $ 0.49. Tweemaal 
verschillende insecten, Eno-
clerus rosmalus, Neuroptera 
sp., Vanessa atalanta, Apis 
sp., Harrisina sp., Eristalis 
tenax. Bombus sp., Scara-
baeidae sp. 

MEXICO 
20-i2-'i3. Orgels. 
$7.-, 7.-, 11.-, 11.-, 13.50,13.50. 
Orgels in kerken, resp. Santa 
Maria (Tultepec), Maria de 
la Natividad (Tamazulapan), 
kathedraal (Oaxaca), San 
Jeronimo (Tiacochavuaya), 
San Andres (Zautia), Santo 
Domingo (Yanhuitlan). 
i6- i- ' i4 . Nationale Water
commissie Conagua 25 jaar. 
Vijfmaal $ 7.- (samenhan
gend). Tweemaal waterdam-
men, monument, tweemaal 
waterzuiveringsinstallaties. 
3i-i-' i4. Dag Van Liefde en 
vriendschap. 
$ 7.-. Kinderen op schommel, 
hart. 

MONGOLIË 
i4- i- ' i4 . Moeflon, opdrukken 
op zegels uit 1987. 
Viermaal 1.300 T op 60 m. 
Ovisammonammon. 
i5-2-'i4. Bloemen. 
200,300,400, 900,1.000 T. 
Resp. Lilium dahuricum en 
Cypripedium calceolus met 
bij, Saussurea involucrata 
en roofvogel, Iris siberica en 
Lilium pumilum met vlinder, 
Trollius asiaticus en Tulipa 
unifloramet libel, Cypripe
dium macrantum en Adonis 
siberica met lieveheers
beestje. 

NIEUW-CALEDONIË 
3-2-'i4. Chinees Nieuwjaar" 
Jaar van het Paard. 
110 F. Paard. 

NIEUW-ZEEUND 
5-3-'i4. Historische huizen. 
70 c , $ 1.40,1.90,2.40,2.90. 
Resp. koloniaal landhuisje, 
villa, Californische bunga
low. Art Deco-huis, State 
House. Ook velletje met de 
zegels. 

NORFOLKEILAND 
30-9-'i3. Kusten. 
15.60,95 c , $ 1.20, t.70,1.85. 
Resp. Bail Bay, Second Sands, 
Anson Bay, Slaughter Bay, 
Bumboras, Emily Bay. 
i i - i i- ' i3. Kerst. 
'5.55 c , $ 1.10,1.65. Kerstver
sleringen van drijfhout resp. 
krans, kerstboom, drijfhout, 
sterren. 

PERU 
12-10-'13. Fossielen. 
Blok 10.- S. Canaanimys 
maquiensis met fossiel. 

2-i2-'i3. Kerst, kinderteke
ningen. 
Viermaal 4.- S. Gezicht, han
den en vlaggen, kinderen, 
fruit. 

PITCAIRNEIUNDEN 
27-2-'i4. Albatros. 
Velletje met $ 1.80, 2.10,3.-. 
Verscnillende afbeeldingen 
van Diomedea exulans. 

« « . ' I —I 
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POLYNESIË 
27-i-'i4. Centrale Postbank 
50 jaar. 
75 F. Gezin op het strand, 
beeldmerk. 

3i-i-' i4. Chinees Nieuw
j a a r " , jaar van het Paard. 
140 F. Paarden. 
2i-2-'i4. Internationaal Jaar 
van Familielandbouw. 
75,100 F. Resp. vrouw en 
bloemen, man en groeten 
en fruit. 

SAMOA 
8-i-'i4. Chinees Nieuwjaar' 
Jaar van het Paard. 
Velletje met 50 ,90 c , $ 1.-, 
2.-, 2.50, 3.-. Paarden. 
io- i - ' i4 . Bedreigde dieren. 
50C.,$i .50,2.- , 2.25, 2.50, 
3.50, 5.50,6.60,7.-, 9.-, 20. 
25.-. Resp. potvis (Physeter 
macrocephalus), zeepaardji 
(Hippocampus histrix), bult 
koppapegaaivis (Bolbome-
tojion muricatum), blauwe 
marlijn (Makaira nigricans), 
pijlstaartrog (Himantura 
gerrardi), Napoleonvis (Che 
Onus undulatus), kortvinma 
kreelhaai (Isurus oxyrinchus 
hagedis (Emoia samoensis), 
weekdier (Hippopus hip-
popus), karetschildpad 
(Eretmochelys imbricata), 
geelbruine verpleegster-
haai (Nebriusferrugineus), 
witpunthaai (Carcharhinus 
longimanus). 

SENEGAL 
i5-i2-'i3. Natuurreservaat 
Gueumbeul. 
25, 50 ,200 , 450 F. Resp. 
verschillende reptielen en 
zwaan, gazelles, aap met 
roofvogels en ijsvogel, ver
schillende vogels. 

SINGAPORE 
26-2-'i4. Varens. 
ist Local, 5 0 , 8 0 c., $1 . - . 
Resp. tweemaal Angiopteris 
evectra, tweemaal Cibotium 
barometz. 

SRI LANKA 
27-ii-'i3. Dr. Tissa Abeyse-
kara (1939-2009). 
5.- R. Portret cineast en 
schrijver. 
1-12-13. Kerst. 
5.-, 30.- R. Kinderen met 
resp. Heilige Familie en duif, 
duiven en ster. Ook velletje 
met de zegels. 
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i2-'i3- Organisatie van af-
ammelingen van Arabische 
indelaren Moors Associa-
3n 100 jaar. 

R. Beeldmerk met land-
lart. 

i-i2-'i3. Dharmadasa Wal-
3la (1927-1983). 

R. Portret musicus en 
inger 
-i2-'i3. Ven. Baddegama 
imalawansa Anu Nayake 
lero. 

R. Portret geestelijke. 
j-i2-'i3. Sri Lanka Admini-
rative Service. 
- R. Beeldmerk met leeuw, 
indwiel. 
•.-^-'\e^. Boerenfestival Thai 
Dngal. 

25.- R. Resp. ploegende 
oer met ossen, boer en boe-
nmet kookpot. Ook velletje 
iet dezegels. 

r. MAARTEN 
i2-'i3. Schilderijen van Jo

annes Vermeer (1632-1675). 
io, 250,350,500 c. Resp. 
Aeisje met de rode hoed', 
iet melkmeisje', Meisje 
iet de parel', 'Brieflezende 
rouw'. 

T. PIERRE ET AAIQUELON 
6- i - ' i 4 . Vogel . 
0.47. Bombycilla garrulus. 
2-'i4. Concours van Arche, 

raditionele kinderspelletjes. 
0.93. Meisje blaast bellen. 

6-2-'f4. Visserij. 
1.16. Trawler 'Shamrock III', 

6-2-'i4. Klassieke zeilsche-
len. 
:i.25. Katrol en takel. 

SURINAME 
i9-2-'i4. Vogels. 
B, SR$i.45, 2.-, 2.50,3.50, 
4.50, 6.-, 7.-, 8.-, 9.-, 10.-
(samenhangend). Resp. 
Hylophilus muscicapinus, 
Euphoniaplumbea, Colum-
bina talpacoti, Lophotric-
cus vitiosus, Myrmotherula 
brachyura. Icterus nigrogu-
laris, Passerina cyanoides, 
Pipra erythrocephala, Pithys 
albifrons, Xenopsminutus, 
Terenuraspodioptila, 
Sclerurusmexicanus. 

TADZJIKISTAN 
i9-ii-'i3. Wildedieren. 
Driemaal 1.60 S. (samenhan
gend, ook ongetand). Tijger, 
beer, vos. 
i9-ii-'i3. Architectuur. 
Velletje met viermaal 3.- S. 
(samenhangend, ook onge
tand). Hisor-fort, moskee van 
Dushanbe, mausoleum van 
Mir Said Hamdoni, Hulbuk-
fort. 
i9-ii-'i3. Vogels. 
Viermaal 2.- S. (samenhan
gend, ook ongetand). Patrijs, 
tweemaal arend, uil. 
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i9-ii-'i3. Vissen. 
Viermaal 2.- S. (samenhan
gend, ook ongetand).Zalm, 
karper, goudvis, meerval. 

THAILAND 
7-2-'i4. Symbolen van liefde. 
Tweemaal 5.- B. (hartvormig, 
samenhangend). Hand, hart. 

TONGA 
3-i-'i4. Doop Britse prins 
George. 
Blok$10.-. Hertogen her
togin van Cambridge met 
prins. 

- Xivßdom of 
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6-i-'i4. Chinees Nieuwjaar**, 
jaar van het Paard. 
Velletje met viermaal $ 2.45. 
Paarden. 

TONGA NIUAFO'OU 
6-i-'i4. Chinees Nieuwjaar**, 
jaar van het Paard. 
Velletje met viermaal $ 1.50. 
Paarden. 

TUNESIË 
27-i2-'i3. Bekende personen. 
250, 250,600,1.000 m. 
Resp. schilder Ibrahim 
Dhahhak, schilder en komiek 
Youssef Rekik, filmregisseur 
Taher Cheriaa, dichteres 
Zoubeida Bechir. 
io-i-'i4.50 jaar diploma
tieke betrekkingen met 
Volksrepubliek China. 
700 m. Boog van brug over 
irrigatiekanaal. 

; TUNISIE 

7-2-'i4. Goedkeuring 
grondwet. 
1.350 m. Document met 
lakzegel, vulpen, vlag. 

VERENIGDE NATIES 
i7-3-'i4. Internationale Dag 
van Geluk. 
US$ 0.47,1.15, Zw.Fr. 1.-, 1.40, 
€ 0.90,1.70. Resp. lachende 
vrouw, kussende mensen 
op strand, hondensnuit, 
lachende vrouwen, lachende 
Aziatische jongen, berberaap 
(Macaca sylvanus) met jong. 

27-3-'i4. Vlaggen. 
Viermaal $ 1.15. Afghanistan, 
Cambodja, Congo, Servië. 

VERENIGDE STATEN 
i8-2-'i4. Ralph Ellison (1913-
1994)-
91 c. Portret schrijver. 
22-2-'i4. Huwelijkstaart. 
70 c. Taart met bloemver-
siering. 
4-3-'i4. Brug. 
$ 5.60. Verrazano-Narrrows 
Bridge (New York), schip. 

ZUID-AFRIKA 
ii-2-'i4. Nelson Mandela 
(1918-2013). 
Velletje met Standard Post
age. Portret vrijheidsstrijder 
en politicus. 

i3-3-'i4. Alfred 'Chief' An
derson (1907-1996). 
70 c. Portret vliegenier. 

i3-3-'i4. Herdenkingsmonu
ment USS Arizona. 
$ 19.95. Bezoekerscentrum in 
Pearl Harbor. 

WALLIS EN FUTUNA 
24-i-'i4. Nieuwe bakbiljetten. 
50,90,115, 800 F. Resp. 
bloemen, rog en schildpad, 
vissen en schelpen, huis en 
peddels. 
i-3-'i4. Plant. 
95 F. Cyrthandra futunae. 

NH.!>ON 
.ROLIHLAHI A MANPH A 

mi'"' '•• 
28-2-'i4. Kaapstad, World 
Design Capital. 
Vijfmaal 5.- R. Verschillende 
teksten. 

l THE HEART 
IS lOF THOSE 
THINGS THAT 
^PERCEIVE 

ART WITH 
SOUTH AFRICA K."> 
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'Gebruikte afkortingen: 
ECO Economic Cooperation 

Organization 
ICAO International Civil 

Aviation Organization 
OAU Organization of African 

Unity 
SEPI Sociedad Estatal de 

Participaciones Indu
striales 

** Chinees Nieuwjaar: jaar 
van het Paard 3i-i-'i4 t/m 
i8-2-'i5. 

OTTO VON GUERICKE 

In 2002 werd in Duitsland 
ter gelegenheid van de 
400e geboortedag van Otto 
von Guericke (1602-1686) 
een postzegel van 153 euro
cent uitgegeven. 
Hij is bekend geworden 
door zijn proef met de 
zogenoemde Maagden
burger halve bollen. Von 
Guericke was natuurkun
dige en burgemeester van 
Maagdenburg. 
Twee halve bollen werden 
zonder verdere bevestiging 
tegen elkaar geplaatst, 
waarna de lucht er uit werd 
gepompt. Zelfs met 16 

paarden lukte het toen niet 
om de bollen van elkaar te 
trekken. Hij toonde hiermee 
de kracht van de luchtdruk 
aan. 
Op de achtergrond van de 
postzegel staat het zon
nestelsel afgebeeld, de zon 
achter de halve bollen met 
daar omheen de planeten 
tot en met Saturnus. Meer 
waren er toen niet ontdekt. 
In dit zonnestelsel heeft 
de tweede planeet vanaf 
de zon, Venus twee manen 
en Mars, de vierde planeet 
geen. De werkelijkheid is 
omgekeerd. Venus heeft 

geen manen en Mars heeft 
er twee, Phobos en Deimos. 
Deze manen zijn pas in 1877 
ontdekt, dus ver na de dood 
van Guericke. 
Deze postzegel is dus om 
twee redenen merkwaardig: 
De manen van Venus be
staan niet en die van Mars 
ontbreken, maar waren in 
zijn tijd nog niet ontdekt. 

Kees Dekker 

125 JAAR WINKEL'S HARMONIE 

IL I j 

Winkel's Harmonie viert dit 
haar haar 125-jarig jubileum 
en IS daarmee één van de 
oudste muziekverenigingen 
in Noord Holland. Eén van 
de acties om het jubileum
concert te financieren is de 
uitgave van een persoonlijke 
postzegel. Een velletje van 
10 zegels kost 
€ 10,= en kan worden be
steld via dmkok@hetnet.nl 
Opsturen kost € 1,50 (ge

frankeerd met 2 persoonlijke 
zegels). Het bedrag kunt u 
overmaken op IBAN-nummer 
NL85RABO0370955528 t.n.v. 
Winkel's Harmonie o.v.v. 
uw naam en adres. De post
zegels worden dan z.s.m. 
toegezonden. 

"ÖJ: 

mailto:dmkok@hetnet.nl


THEMATISCI PANORAMA 
Samenstelling: 
Jeffrey Groeneveld, Purmerend. 
Reacties en tips: 
jeffreygroeneveldghetnet.nl 

Aan het begin van de 
twintigste eeuw telde 
Europa welgeteld twee 
republieken: Frankrijken 
Zwitserland. In de overige 
landen heersten prinsen, 
koningen en keizers. Door 
familiebanden waren zij 
met elkaar verbonden. De 
Engelse koning Edward 
VII (i) was een oom van 
de Duitse keizer Wilhelm II 
(2), die op zijn beurt weer 
een achterneef was van de 
Russische tsaar Nicolaas II 
(3). Zijn moeder Dagmar 
was een Deense prinses, de 
dochter van koning Chris-
tiaan IX (4), en haar zuster 
Alexandra (5) was gehuwd 
met kon ing Edward VII. 
Zijn moeder koningin 
Victoria (6) was niet alleen 
de grootmoeder van de 
Duitse keizer, maar ook die 
van tsarina Alexandra, de 
vrouw van tsaar Nicolaas 
(7). Men is geneigd te 
denken dat met dergelijke 
nauwe familiebanden het 
ook wel goed zou zitten 

KONINKLIIKE FAMILIEBANDEN GEEN GARANTIE VOOR VREDE 

met de contacten tussen 
de diverse landen onder
ling. Dat was echter niet 
het geval, want zoals bij 
gewone burgers het geval 
is, komt er ook in konink
lijke families jaloezie en 
achterdocht voor. Ook in 
koninklijke families is er 
onenigheid en kan men 
met de een beter opschie
ten dan met de ander. 

Prototype 
Keizer Wilhelm II was de 
zoon van de Engelse prin
ses Victoria en Frederik 
van Pruisen. Zij hadden 
behoorlijk liberale denk
beelden en zouden van 
Duitsland vast en zeker 
een moderne constitutio
nele monarchie gemaakt 
hebben. Het lot wilde 
echter dat Frederik kort na 
zijn troonsbestijging over
leed en niet eens de kans 
heeft gekregen om een 
democratiseringsproces in 
gang te zetten. Zijn zoon 
Wilhelm moest niets van 
vernieuwing hebben en 
hechtte zeer aan het oude 
autoritaire model, waarbij 
de keizer het laatste woord 

in alles had. Tijdgenoten 
omschreven hem als onbe
rekenbaar, een twijfelaar 
en niet altijd ter zake 
kundig. Daarbij kwam 
dat hij een handicap, zijn 
linkerarm was onvolgroeid 
door een complicatie bij 
de geboorte, probeerde 
te compenseren met 
intimiderend gedrag. In 
alles was hij het proto
type Duitser waar men 
in Engeland zo'n hekel 
aan had. Niet in het minst 
zijn oom Edward VII, En 
dat terwijl Wilhelm tot op 
zekere hoogte bewonde
ring had voor de Engelsen. 
Hij kwam graag bij zijn 
grootmoeder, koningin 
Victoria, en deed mee aan 
de zeilwedstrijden in het 
Engelse Cowes, waar hij 
overigens zonder schroom 
zijn Engelse gastheren de 
ogen uitstak met Duitse 
pracht en praal, zodat hij 
zich nog minder geliefd 
maakte. Toen koningin 
Victoria stervende was, 
kwam Wilhelm speciaal 
voor haar over naar En
geland en bleef aan haar 
zijde. Ze stierf uiteindelijk 

in zijn armen en Wilhelm 
liep met zijn oom en neef, 
de latere koning George V, 
vlak achter de kist door de 
straten van Londen (8). 

Jaloezie 
Koning Edward Vil werd, 
geheel tegen de verwach
ting in, een succesvolle en 
geliefde koning. Nauwere 
banden tussen Frankrijk en 
Engeland waren mede het 
gevolg van een staats
bezoek van Edward aan 
Frankrijk. Hij werd met 
boegeroep verwelkomd 
toen hij in 1903 aankwam 
in Parijs. Maar met zijn 
charme en goede humeur, 
plus het feit dat hij uit
stekend Frans sprak, wist 
hij het tij te keren en de 
harten van de Fransen te 
veroveren. Bij zijn vertrek 
een aantal dagen later 
klonk er applaus en werd 
hij toegejuicht. In 1904 
tekenden de beide landen 
een vriendschapsverdrag, 
dat door keizer Wilhelm 
met argusogen werd 
bekeken. Hij zag dit als een 
bedreiging van de positie 
van Duitsland en zocht 

toenadering tot Rusland 
om zo te voorkomen dat 
Duitsland ingesloten zou 
raken tussen staten die 
zijn land geen warm hart 
toedroegen. De relatie me 
de Russische tsaar was 
echter ook niet zo harte
lijk. De Deense moeder 
van Nicolaas had het de 
Duitsers nooit vergeven 
dat Pruisen in de 19e eeu\A, 
de afscheidingsbeweging 
in Sleeswijk-Holstein had 
gesteund. Het was uitge
lopen op een gewapend 
conflict tussen Denemar
ken en Pruisen en na twee 
oorlogen werd tijdens 
het Congres van Wenen 
het gebied aan Pruisen 
toegekend (9). Als de 
Deense koninklijke familie 
bijeenkwam, waren daar 
ook altijd de familieleden 
uit Engeland en Rusland 
aanwezig. Wilhelm was 
vreselijkjaloersdathij 
daar niet bij kon zijn, 
wetende dat hij de gezel
ligheid van het Deense ho; 
moest missen, maar ook 
dat er daar ontzettend 
over hem geroddeld werd 
Tsaar Nicolaas II was in 
1896 zijn vader opgevolgd 
en hoewel Rusland roerige 
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den meemaakte, erfde 
j een behoorlijk stabiele 
oon. Nicolaas en Wilhelm 
idden weinig gemeen, 
colaas was verlegen 
1 timide en bleef in 
genstelling tot de keizer 
>ver op de achtergrond, 
aar ook hij hield vast aan 
2 autoritaire tradities 
e er in zijn land waren. 
!gen het verlangen naar 
eer democratisering in 
eld hij vast aan oude 
ïrworvenheden, daartoe 
mgespoord door zijn 
■ouwen Wilhelm, die 
2m in brieven liet weten 
at hij het helemaal eens 
as met de harde lijn van 
;pressie. In Duitsland 
itstond ondertussen 
;n vreemde situatie. Het 
ariement werd gedomi
eerd door sociaaldemo
•aten, die solidariteit met 
rbeidersin hetbuiten
.nd propageerden, terwijl 
e politiek van de keizer 
r ondertussen op gericht 
as om zo sterk te worden 
at het de buurlanden kon 
\/erheersen.Opaan
ringen van de keizer en 
iet volledige steun van 
e legerleiding werd het 
uitse leger gemoderni
:erd en goed bewapend, 
ekeizerlijke vloot werd 
anzienlijk uitgebreid in 
en wapenwedloop met de 
ritse Hoyal Navy (10). 

iesastreus 
istorici strijden tot op 

de dag van vandaag 
over de schuldvraag 
wie verantwoordelijk is 
voor het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog. 
Over het algemeen wordt 
gesteld dat Duitsland 
iets te gretig is geweest 
in het aanmoedigen van 
OostenrijkHongarije om 
na de aanslag op aartsher
tog Franz Ferdinand (11) in 
actie te komen. Duitsland 
was in de positie om de 
Dubbelmonarchie ervan 
te weerhouden om Servië 
de oorlog te verklaren, 
maar heeft dat nagelaten 
met alle gevolgen van 
dien. Duitsland schroomde 
niet om zijn bondgenoot 
OostenrijkHongarije te 
steunen en zowel Rusland, 
dat Servië te hulp kwam, 
de oorlog te verklaren als 
België binnen te vallen om 
zo Frankrijk met een ver
rassingsaanval te kunnen 
overrompelen. Het was een 
inschattingsfout, waardoor 
in 1914 keizer Wilhelm II (12) 
aan de ene kant en tsaar 
Nicolaas en de Engelse 
koning George V (13), die 
zijn vader was opgevolgd, 
aan de andere kant van 
de strijdende partijen 
kwamen te staan. Voor 
twee van hen zou de oor
log desastreuze gevolgen 
hebben. 

Vrees 
Tsaar Nicolaas liet zich in 
1915 benoemen tot opper

bevelhebber van het Russi
sche leger ( i ^ . Hoewel in 
de praktijk zijn generaals 
de leiding hadden, was 
hij wel degene die in de 
ogen van de bevolking 
verantwoordel ij k was voor 
de nederlagen die het 
leger leed. In combinatie 
met de onvrede die er toch 
al heerste verzwakte dit 
zijn positie meer en meer. 
In 1917 werd hij gedwon
gen om af te treden en 
gevangen genomen. 
De Britse premier David 
LloydGeorge (15) liet 
doorschemeren dat zijn 
regering wel genegen was 
om de tsaar en zijn familie 
asiel te verlenen. Tot zijn 
grote verbazing vond hij 
echter koning George op 
zijn pad. Uit vrees dat de 
bevolking zich tegen de 
Britse koninklijke familie 
zou keren, gaf hij te ken
nen dat hij niet wilde dat 
zijn neef Nicolaas naar 
Engeland kwam. Lloyd
George besloot daarop 
om het asielverzoek af te 
wijzen, waarmee de weg 
vrijkwam voor de moord 
op de tsarenfamilie (16). 

Vluchteling 
Keizer Wilhelm II verloor 
ook zijn troon, maar kwam 
er genadiger vanaf. In 
november 1918 vluchtte 
hij naar Nederland, waar 
koningin Wilhelmina erin 
toestemde de keizer asiel 
te verlenen. Zij achtte dat 

haar plicht aangezien 
Nederland geen partij was 
geweest in de oorlog, maar 
ook omdat Wilhelm de titel 
Prins van Oranje droeg. Hij 
was net als zij een nazaat 
van prins Frederik Hendrik 
(17) en de keizer had recht 
op deze titel volgens 
een oud verdrag uit de 
18e eeuw. Wilhelm zou 
nog ruim twintig jaar in 
ballingschap in Neder
land wonen, waarvan de 
langste tijd in Doorn (18). 
Wilhelmina zou hem echter 
nooit bezoeken mede om
dat ze diepe minachting 
had voor een vorst die, in 
haar ogen, zijn land in de 
steek had gelaten. Toen in 
1940 de Nazi's erin slaag
den om in korte tijd Frank
rijk te veroveren, stuurde 
Wilhelm een telegram naar 
Adolf Hitler om hem te 
feliciteren met dit succes. 
Ruim een jaar later stierf 
hij en op eigen verzoek 
werd de keizer bijgezet in 
een door hem gelDouwd 
mausoleum in Doorn. Het 
doorkruiste plannen van 
Hitler om een grootse be
grafenis te organiseren en 
de pers kreeg een verbod 
om uitgebreid stil te staan 
bij het overlijden van de 
verbannen keizer. 

Modelkoning 
Alleen koning George V 

kwam ongeschonden uit 
de oorlog. Hij had in 1917 
de Duitse familienaam 
SaksenCoburgGotha la
ten veranderen in Windsor 
en leek zich meer druk te 
maken over zijn postzegel
collectie (19), waaraan hij 
veel tijd besteedde, dan 
over zijn Russische familie. 
Koning George V en zijn 
vrouw Mary ontwikkel
den het concept van de 
familiemonarchie, waarbij 
het familieleven van de 
vorst als voorbeeld voor 
de natie diende. Dankzij 
de moderne media als 
de film en radio kon zo 
een ideaalbeeld worden 
geschapen (20). Bij zijn 
zilveren regeringsjubi
leum in 1935 ondervond 
George hoe succesvol deze 
strategie was geweest (21). 
Tijdens de rondritten door 
Londen werd hij tot zijn 
eigen verbazing overal 
met oprecht enthousiasme 
ontvangen. Niemand kon 
toen bevroeden dat men 
een paar maanden later 
weer de straat op zou 
gaan, maar dan om de 
vorst de laatste eer te be
wijzen. De monarchie was 
toen zo verankerd in de 
Britse samenleving dat het 
zelfs de koningscrisis, die 
zou volgen toen Edward 
VIII (22) de liefde boven de 
kroon verkoos, overleefde. 
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AANGEBODEN 

www.niotiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. 
Pzh. Jansen. Tel. 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Tel. 046-451275'. 
E-mail robert-wiktorOhome.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Tel. 0229-261611. 
www.stamps-dns.com 

www.aephilatelie.nl en 
www.postzegel-velllng.com 
voor al uw postzegels van vele 
landen. Voor meer informatie: 
A.M. Eijgelaar. Tel. 010-5222914. 

Nederland, Europa, Overzee, 
Motief www.tenkatephilatelie.nl 
E-mall infoOtenkatephilatelie.nl 
Tel. 06-46644808 of 026-4722176. 

Mist u nog iets in uw ver
zameling? In onze winkel een 
ongekend groot aantal series en 
blokken van diverse landen en 
motieven www.wereldzegels.eu 
M.v.Dal. Tel. 0492-522224. 

Indonesië na 1949 is mijn speci
aliteit, pfr. + gst. mooie voorraad 
abonnementen op maat en manco 
lijsten verzorg ik ook. M. Snoek. 
E-mail: mennosnoekOhetnet.nl 
Tel. 0228-318267 of 06-14511744. 

www.philatelie-amsterdam.nl 
Motief, wereld en partijen. 
K.A. Erkelens. Tel. 020-6838643. 

Gebruikte albums voor 40% 
van de nieuwprijs! Mooie kwa
liteit Davo, Lindner, Leuchtturm, 
Safe www.tenkatephilatelie.nl 
Tel. 026-4722176 of 06-46644808. 
E-mail: info(Sten katephilatelie.nl 

Gratis cursus postzegels- en 
munten verzamelen zie: 
www.filateliehpz.nl Helderse post-
zegelhandel. Tel. 0223-614066. 

wwwjnaxpoststukken.nl Verkoop 
van Nederlandse poststukken 
en ansichtkaarten. M. Albers. 
Telefoon 06-20607085. 

Nieuw, www.voorsterphilatelie.nl 
Voor postzegels, albums en cata
logi. A. Peters. 
E-mail: infoOvoorsterphiiatelie.nl 
Tel. 06-51548440 of 045-5245256, 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, 
DDR, Zwits., Oostenrijk, Liech
tenstein, Brasil en Indonesië 20 
- 25%. R. Dorman, Fonteinkruid 37, 
7772 ML, Hardenberg. 
Tel. 0523-272182. 
E-mall: hj.dormanOconcepts.nl 

USA, Canada, alle manco's, ook 
uit grote series en ongetand.). 
Dijkstra, Lindenoord 20, 8172 AL 
Vaassen. Tel. 0578-571958. 
E-mail: dijks20(5)gmail.com 

Indonesië, Europa, Curacao, 
motief, speciale enveloppen 
wielrennen, FDC's Ned. boekjes, 
jaarsets, prestige boekjes en 
persoonlijke zegels. Verhagen 
Stamps. Tel. 06-54687519. 
E-mail: jjhverhagenOtelenet.be. 
Profiteer van aantrekkelijke 
prijzen 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen 
postzegel- en muntenverza-
melingen van de gehele wereld. 
Contante betaling. D. van der 
Toorn. Tel. 070-3388427 of 
06-51118436. Bezoek aan huis. 
Geen object te groot. 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk. Bredenhof. Tel. 010-4826725. 

Frankeergeldig Nederland 
met of zonder gom, koopt. J.F.P. 
Peerenboom. Tel. 040-2619766 of 
06-53204122. 

Te koop gevraagd: ik bied de 
hoogste prijs voor uw ongebruikte 
Nederlandse euro-postzegels. 
W. Bongers. Tel. 06-36578674. 

Wie heeft voor mij Pra ster
renboekje 1999, catw, 175,- euro? 
J. Osenga, Glanswit 31,2718 AD 
Zoetermeer. 

Blauwdrukken 1,5,6,7 en 9 ge
zocht. J. de Bokx, Kloetingseweg 
20 A, 4444 AD 's-Heerabtskerke. 
Tel. 06-50227215. 

Alle soorten bundels en mas
sawaar afgeweekt per kilo. 
H. Koning, Forellendaal 816,2553 
KN Den Haag. Tel. 070-3972999. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 0575-848859, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezier. Join the 
club, see you! 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
06-51140411,0181-774870 of 
www.filitalia.nl 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika? Maak eens kennis 
met ons, 4 bijeenkomsten in Tiel, 4 
veilingen, eigen blad, rondzend-
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,-euro. Inl. P. Mulder. 
Tel. 020-6197689. 
E-mail ppmulder(Splanet.nl 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen 
rondz., 4bijeenkomsten p.j. in DÉ 
Bilt. Contr. 19 euro. Info: Pietjan 
Zwaag. Tel. 020-6277894. E-mail: 
secretaris(5)cfv-marianne.nl 

Vereniging USA & Canada 
Filatelie, jaarlijks 7 bijeenkomste 
en 7 veilingen. Een uitgebreide bl 
bliotheek en rondzendingen. Onz 
website: www.usca.nl Erik Mulde 
info(5)usca.nl Tel. 06-25240316. 

Nunspeet Zaterdag 3 mei 2014 
Grote Verzamelbeurs Sporthal 
de Brake, Oosteinderweg 19 van 
10.00 -16.00 uur. 
Inl. J. den Besten. Tel. 0341-256163 

P.V. "Telstar" houdt op za
terdag 5 juli haar jaarlijkse 
Postzegel- en ruilbeurs van 
10.00 -16.00 uur in 't Voorhuys, 
Voorthuizerstraat 14 te Putten. 
Gratis entree. Tafels te huur. Inl. 
P.R. Offeringa. Tel. 033-2459923. 

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

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

Gratis prijslijst op aanvraag 
BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

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

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

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

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

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

http://www.niotiefonline.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.aephilatelie.nl
http://www.postzegel-velllng.com
http://www.tenkatephilatelie.nl
http://www.wereldzegels.eu
http://mennosnoekOhetnet.nl
http://www.philatelie-amsterdam.nl
http://www.tenkatephilatelie.nl
http://katephilatelie.nl
http://www.filateliehpz.nl
http://wwwjnaxpoststukken.nl
http://www.voorsterphilatelie.nl
http://www.sgbritannia.nl
http://www.filitalia.nl
http://www.usca.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl


B R E D̂E N H O F J> O S T ẐE GJ LI M f O RT 
"^ovenstraat 286a, 3077 BL RotterdamIJsselmono 

k D (• Telefoon 0104826725 • Fax 0104797065 
gn^°il '"fo® '̂"sdenhof.nl« Internet: www.bredenho^ 

Zojuist binnen gekomen; 
)OSTENRIJK GROOT zonder euro's 250gr. 19/" 

SLOWAKIJE MISSIE Ikg. 42,'° 
ZWITSERLAND GROOT tot 2005 250gr. 25,°° 
NOORWEGEN MISSIE met nieuw 500gr. 35,°° 
WERELD OUDE KILOWAAR met zegels van 

voor 1940 tot co. 2000 
leuke mix nu Ikg. 35,°° 

KIJK VOOR MEER OP 

WWW.BREDENHOF.NL 

24e Internationale 
Postzegelbeurs Essen 
Messe Essen 
Messehaus Süd 

I 

■ Meer dan 130 vakhandelaren, 
veilinghuizen, producenten 
van accessoires, uitgevers 
postadministraties 
& agentschappen uit 
de hele wereld ' 

1e Dag emissies Duitsland 

Speciale beursstempel & postwaardestuk 

■ Centrum Filatelie met 
vakmensen & keurmeesters 

■ Duitse kampioenschappen 
voor thematische filatelie 

GRATIS TOEGANG! 
Verheugd u op de wereld 
van de postzegels 

Deutsche Post O ? 
PHILATELIE 

Öffnuntszei ten: 8.9. Mai, 1018 Uhr 10. Mai. 1017 Uhr 

Veranstalter: Jan Bill ion • Messeajentur • Freil israthring 13 a • 40878 Ratingen 
Telefon + 49 (0) 2102/5 06 75 ■ Fax + 49 (0) 2102/89 58 25 

info@briefmarkenniessee$sen.de  www.briefmarkenmesseessen.de 

5' FILANUMIS 2014 
ZATERDAG 10 MEI in de EXPO HOUTEN 

(Meldoornkade 24, 3992 AE Houten) 

Grootste filatelie en muntenbeurs van Nederland ! 
► 3300 m2 zaal gevuld ► vele tientallen standhouders met poststukken, postzegels 

en partijen ► ruime internationale deelname ► promotiestands van thematische en 
gespecialiseerde verenigingen ^ volop zitgelegenheid en catering In de zaal 

ZAAL OPEN 9.30  16.00 uur / Entree 4,00 (vanaf 16 jaar) 
Op vertoon KNBFBondspas entree slechts 2,00 

Centraal gelegen in Nederland en goed bereikbaar ook vanuit richting Antwerpen I 
Pal aan de A27 (afrit 29) met volop gratis parkeergelegenheid. 

Directe busverbinding (2x per uur) van en naar Utrecht CS via Connexxion lijn 47 
(in en uitstappen pal naast de beurslocatie) 

Voor alle aanvullende info zie WWW.WBEVENEMENTEN.EU 
met overzicht van deelnemers (wekelijkse update)!! 

T 

http://www.bredenho%5e
http://www.bredenhof.nl
http://www.briefmarkenmesse-essen.de
http://WWW.WBEVENEMENTEN.EU
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Kijkdagen veiling 402: 

Kijkdagen (10.0017.00 uur) 
Woensdag 9 april 
Donderdag 10 april 
Vrijdag 11 april 
Maandag 14 april 
Dinsdag 15 april 
Woensdag 16 april 
Donderdag 17 april 
Dinsdag 22 april 
Woensdag 23 april 
Donderdag 24 april 
Vrijdag 25 april 

Kijl<dagen (10.0016.00 uur) 
Zondag 27 april 
Maandag 28 april 

Voorafgaand aan de veiling 
Dinsdag 29 april 
Woensdag 30 april 
Donderdag 1 mei 

„̂*** 

van hst mooie aanbod I * 

m^ ̂ '^ 
Uit ons aanbod voor deze veiling: 

• Ruim 2000 zeer avontutirlijke collecties 
en partijen fn mappen, albums en 
dozen; 

» Zeer uitgebreide collectie port Emissie 
1870; 

» Prachtig Nederland met veel postfris; 
» Uitgebreide collectie halfrondstempels 

Nederland; 
» Schitterende afdeling buitenland met 

losse nummiers vajrvele diverse landen 
van Albanië tot en met Zwitserland. 

f 

MAMMA^MUBiSSSiiBGB 

■■■■■■■■■■■■ 

Inzenden voor onze najaarsveiling? 

M K Dat kan! 
Neemt u dan telefonisch contact 

met ons op ( 070  364 79 57) om 

uw collectie te presenteren in onze 

internationale étalage. Alle kavels 

wereldwijd te beziehten op internet. 

Wij zijn u graag van dienst! 

Voor grotere inzendingen 
komen wij graag naar u toel 

MMMÉMMIiaÉMÉÉAIÉÉMMi 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 
en bent van harte welkom! 

Op UW verz 
^ . 

% 

'"^''ooruwvett*^ 
^ 

. # 

Rietdijk B.V. 
Kantoor: Noordeincle41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031(0)70364 79 57 
Fax : +031(0)70363 28 93 

info@rietdijkveilingen.com 
www.rietdijkveilingen.com 

mailto:info@rietdijkveilingen.com
http://www.rietdijkveilingen.com

