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WEESP 
onze voorjaarsveiling was enorm in aanbod en opbrengsten, 

in totaal wisselden er voor 3.2 miljoen euro aan postzegels van eigenaar 
en werden er weer records gebroken met o.a. 
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inzet 
€7.500,= 

opbrengst 
€71.000,= 

< j f>  2 L # 

hoogste prijs ooit 
voor een buitenlandse br 

in Nederland behaald 

unieke envelop van Stockholm naar Den Haag 
uit het archief van Baron de Geer van Jutphaas 

cat.waarde 
€1.131.874,= 

inzet 
€125.000,= 
opbrengst 

^294.000,= 

zeer uitgebreide collectie Engeland en Kolonien 
tussen 1840 en 1995 in 42 albums 

VOOR ALLE OPBRENGSTEN ZIE: W W W . N P V . N L 

IP Wilt U ook een recordprijs voor uw collectie? 
neem dan contact op met ons om uw collectie eens te bezichtigen en te taxerer 
■ . inzenden mogelijk tot 29 Augustus voor onze Najaars veiling 

eeuwenveldseweq 14a 1382LX Weesp tel.0294433020 internet: www.npv.nl beëdigd makelaars en taxateu 

http://WWW.NPV.nl
http://www.npv.nl


PARTNER IN 
THE GLOBAL 

PHILATELIC NETWORK 

CORINPHILA 
GJ. GARRITSEN REGISTERTAXATEUR FEDERATIE TMV 

Onze 219® veiling wordt 
gehouden op 17, 22, 23 
en 24 mei 2014 
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CORINPHILA VEILINGEN BV 
HEEMRAADSCHAPSLAAN 100 

1181 VC AMSTELVEEN  NEDERLAND 
TEL . + 31  (0)20 ■ 624 97 40 

FAX + 31  (0)20  624 97 49 

INFO@CORINPHILA.NL 
WWW.CORINPHILA.NL 

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

WWW.CORINPHILA.CH 

Nederland voorfilatelie o.a. Corsinibrieven, emissie 1 852, 
afstempelingen, goede losse nummers, postwaardestukken met 
variëteiten en particulier en particulier bedrukt, Indonesië 
interimperiode zeldzame frankeringen. Internationale Antwoord

coupons, buitenland betere losse nummers, originele landen

collecties, engrosposten, prentbriefkaarten en munten. 

De catalogus en overzicht van kijk en veilingdagen vindt u op 

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

mailto:info@corinphila.nl
http://www.corinphila.nl
http://www.corinphila.ch
http://www.corinphila.nl


A C A D E M I E DE PHILATELIE 

Patron Her Majtsn The Queen 
S VOOR FILATELIE vzw 

Srf iiï m Ä i 

POSTZEGEL 
TENTOONSTELLING 

De Postdienst in woelige tijden 
jMb (Oorlog spost 1914-1918) 

im 

/aar? 
K Vleeshuis - Neermarkt - leper 

Wanneer? 
Zaterdag 12 juli: 11h - lyhso (doorlopend) 
Zondag 13 juli: iih-i6hoo (doorlopend) 

- TOEGANG GRATIS 

Brief uit de loopgraven langs de IJzer van de hand van Jéróme Maselis 

be 2014-18 



VAN DIETEN 
POSTZEGELVEILINGEN BV 

In voorbereiding is veil ing 630 te Roermond 

op 10 en 11 oktober 2014 

Deze veil ing zal weer garant staan voor 

een belangrijke filatelistische gebeurtenis! 

(D,ip/oi/ci//i (. y^/((Ui/.k/nivpi^ i?^i/ii(H/ii/iuc/i 

Den Hoeren Llppmann A K r a c h t . 

- n r ï A V ' T ' ï H A O : 

G r a v o n s t r a a t 5 . 

Martin-proefhamerstempel 's-Gravenhage 8.6.05,12-lN / * * a 

Enig bekende afstempeling op een prachtig couvert 

uit de collectie Martin-stempels van dr. J. Vos 

Verzending per KLM is niet meer mogelijl<, maar na bijfrankering 

kan de brief nog wel met de Imperial Airways worden verzonden. 

Dit opgeplakte etiket maakt de afzender daarop attent. 

K ; Uit de collectie gecensureerde luchtpost van en naar 

Nederlands-Indië 1939-1942 van M. Verkuil 

wv 
o.ffi., VI ^ &i..J,aiEID BESTA/u ^x 
vaR2:Eiroi'I'". Ï ÏR "imperial Airways", i r 
di t cval lïTOOt uohtor hot stuk wurdon 
b i jf;of ranko ord. 

Sl j hcraanbioding *on postJ L.a en. 
dioiit düzo nota to vrordon ovcrgoltjd. 

lorugbetolinß dor frankaorkoston, 
iudxon goon opnlouw vorionding wordt 
p'owonscht, kan m e t p laa ts hobbcn 

Voor deze vei l ing kunt u to t medio augustus 2014 nog kwali tat ief goed materiaal inbrengen. 

Een aantrekkeli jke collectie, een waardevolle postzegel, een bi jzonder poststuk. Wij veilen het graag voor u! 

1 bent daarvoor van harte welkom op onze kantoren in Roermond of in Den Haag, graag na telefonische afspraak 

^"'\ifsda Van Dieten Postzegelveilingen BV 
• • • 

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

(Postadres: p/a Museum voor Communicatie, Zeestraat 80-82, 2518 AD 's-Gravenhage) 
info@vandieten.nl • www.vandieten.nl 

iMffij 

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


KILO WA AR 
VOORJAARSAANBIEDINGEN 
1 250 gr FRANKRIJK GROOT-FORMAAT 

al met 2013-uitgaven 
2 250 gr JAPAN GROOT-FORMAAT 

enorme variatie en veel blokzegels 
3 500 gr NOORWEGEN MISSIE ook met hw's 
4 100 gr BELGIË GELEGENHEIDSZEGELS zeer nieuw 
5 100 gr ZWEDEN GROOT-FORMAAT met veel nieuw 

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

veel groot-formaat en nieuw 
7 100 gr FAROEREILANDEN eigen import met h w 's 

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

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

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

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

13 100 gr DUITSLAND GROOT-FORMAAT € 
met veel 2013 en h w's en iets toeslag 

Door schaarste aan goede kilowaar zijn levertijden niet uit te 

34,-

34,-

34,-
12,-
14,-

32,-

36,-

18,-
9,-

17,-

€ 13,-

€ 18 

12,-

sluiten 

Bezoek mogeliik na telefonische afspraak Levering uitsluitend op vooruitbetaling op 
l\IL09 INGB 0003 7525 94 of l\IL18 SNSB 0932 8137 20 Betaling ook mogelijk met 
creditcard (VISA, MASTERCARD) en Paypal , 
Portovrii vanaf € 75 - daaronder € 3 - verzendkosten E ^ M 
extra Bii aankoop van 4 of meer items 5 % korting 9R 
Bestellingen onder € 35 - kunnen wij helaas met uitvoeren 
Aanbiedingen zolang de voorraad strekt prijswijzigingen voorbehouden 

Paypal 

Postzegelhandel J . VAN HAARLEM 
Postbus 330, 6500 AH Nijmegen 

Tel. 024-3777730 
E-mail: j .haar lem@wxs.nl 

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

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

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

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

UW postzegelhandel op interne 

ULM a 

KILOWAAR MET 2007/2008/2009 UITGAVEN 
CROOTFORMAATZEGELS ALLE PRIJZEN IN EURO' S 1 
Zvi^itserland met toeslag en hogere waarden 
Oostenrijk grote sortenng 
W Europa grote sortenng en hoge waarden 
Skandinavie grote sortenng met IJsland 
Duitsland met toeslag en hoge waarden 
Noorwegen grote variatie en hogere waarden 

veel nieuw en met hoge waarden 
grote sortering 
vele landen (iets Europa) 

Engeland 
Finland 
Wereld 
MISSIEWAAR 
Duitsland Nieuw en met hogere waarden 
Australië veel nieuw en met hogere waarden 
N Zeeland veel grootformaat en hogere waarden 
Engeland met buitenland en hogere waarden 
W Europa onuitgezocht met grootformaat 

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

9,50 

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

8,50 
17,00 
23 50 

9,00 
8,50 

132,0§ 
228,00 

95 00 
112,00 

90,00 
90,00 
87,50 
90,00 
95,00 

28,00 
62,00 
90 00 
28,00 
32,50 

Pnjswijziqrngen voorbehouden / levering zolang de voorraad strekt 
Orders beneden € 60 00 + € 5 00 porto Orders boven € 60 00 portovnj 

Levenng onder rembours + €11 50 Filatelistische frankering 
Korting voor grotere partiien op aanvraag 

LEVERING UITSLUITEND ONDER REMBOURS OF NA VOORUITBETALING OP 
Giro rek nr 7832196 of SMS bank rek nr 82 19 07 581 

HULS J .B.A. b.v. 
M.L. KIngstraat 55 - 6245 GH EYSDEN - Tel. 043-4093495 

VOLLEDIGE PRIJSLIJST GRATIS OP AANVRAAG 

-V FILATELIE DE BOEIER -V 
Uw postorderbedrijf voor postzegels in pracht kwaliteit van: 
^ N e d e r l a n d & OR (postfns/gestempeld) 
^ Z w i t s e r l a n d (postfns/gestempeld) 
^ I n d o n e s i ë (postfns) 
^ T h e m a Spoorwegen (vni. postfns) 

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

geen winkel Klipper 75, 2991 KL Barendrecht 
Tel-0180-690810 
E-mail. info@filateliedeboeier.nl www.filateliedeboeier.nl 

• Compleet overzicht Dave 
en Importa albums 

• Hawid klemstroken met 
± 15% korting 

• Vaste aanbieding 
Importa insteekboeken 

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

• Franco vanaf 75,00 euro 

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

AANBIEDING LUXE ALBUMS DAVO 
Elke maand leuke aanbiedingen 

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

TE KOOP GEVRAAGD 
Frankeergeldige Postzegels, (nominaal) 

Luxemburg = 
Denemarken = 
Frankrijk = 
Nederland = 
Kanaaleilanden = 
Liechtenstein = 
Noorwegen = 
Engeland = 
USA = 
Zweden = 
Zwitserland = 
Duitsland Euro Zegels = 

€ 0.55 per 
e 0,80 per 
€ 0,60 per 
€ 0,65 per 
€ 0,13 per 
€ 0,40 per 
€ 4,00 per 
€ 0,55 per 
€ O 30 per 
€ 4,50 per 
€ 0,45 per 
€ 0,75 per 

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

100 NKR 
1 GBP 
I DOLLAR 

100 ZWKR 
1 SFR 
1 EURO 

l kunt UH frankeergeldige postzegels aanbieden 
tijdens dt' beurs in Houten 

Ruud Vergossen Filatelie 
Havik 4, 5554 MN Valkenswaard 

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

mailto:j.haarlem@wxs.nl
http://www.postbeeld.nl
http://www.freestampcatalogue.nl
http://www.postzegelbiog.nl
mailto:info@filateliedeboeier.nl
http://www.filateliedeboeier.nl
mailto:r.vergossen@hetnet.nl
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Jatelie' (waarin opgenomen De 
iilatelist en De Posthoorn) wordt uitge
even door de Stichting Nederlandsch 
aandblad voor Philatelie. 

e officiële mededelingen van de 
3nmkli)ke Nederlandse Bond van 
latelistenverenigmgen KNBFen de 
_ ma's van De Posthoorn vallen buiten 

3rantwoordeli|kheid van de redactie 

oofdredactie: 
ené Hillesutn FtlateM« 
ene Hillesum 
Dstbus 7,3330 AA Zwijndrecht 
ïlefoon 07861015 20 
illesum@filateltst com 
'WW defilatelie nl 

dvertentieverkoop: 
ureau de Troye 
rieelvogelweg 5,1349 CG Almere 
anine de Troye 
ïlefoon 0365384528 
ïlefax 0365384880 
ifo@bureaudetroye.nl 
'ww.bureaudetroye nl 

bonnementen en bezorgklachten: 
bonnementenland 
ostbus 20,1910 AA Uitgeest 
^lefoon 0900ABOLAND 

(09002265263) 
slefax 0251310405 
lutaties www.aboland nl/blad/filatelie 

dreswijzïgingen: 
dreswijzigmgen geeft u op aan de 
scretaris van de vereniging waarvan u 
dbent Individuele abonnees zenden 
un adreswijziging aan de administratie 
Eie 'Abonnementen'). 

ioe word ik abonnee?' 
r zi|n twee abonnerrientsmethoden 
een collectief abonnement 
kunt lid worden van een vereniging 
e bij 'Filatelie' is aangesloten, het 

bonnementsgeld maakt dan deel uit van 
V verenigingscontributie 
een individueel abonnement 

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

tandaard) of € 77,85 (buitenland, 
Tiority) Een individueel abonnement 
aat per de eerste van een willekeurige 
laand m, het loopt minimaal één jaar 
11 nummers) Abonnementsbeemdigmg' 
e 'Opzegging abonnement' 

eigische abonnees 
i/oont u m België'? Dan kost een 
bonnement €34,25 Stort dit bedrag 
p rekening BE79 000 03508 82331 n.v. 
enningmecstcr Filatelie, Brussel, 
ermeld duidelijk het adres, waarnaar 
et blad moet worden verzonden 1 

»pzegging abonnement: 
ipzeggen kan via uw verenigmg 
en individueel abonnement 
an aan het eind van de lopende 
bonnementsperiode worden beëindigd 
doet dit door uiterlijk vier weken vóór 

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

osse nummers: 
ummers van de lopende jaargang 
unnen (mits voorradig) voor € 4 75 per 
lummer (mclusief porto) worden besteld 
a bank NL41 ABNA 0588 245 070 van 

abonnementenland m Uitgeest, vermeld 
Ie gewenste editienummers en uw 
olledige adres. 

«stuur: 
■oorzitier 
C van Balen Blanken Al) P 

ecretans 
FC Elzinga,Schalmei5 
876 VC EttenLeur 
elefoon 0765035295 
lennmgmeester 
) van de Kasteele 

:opyright: 
) 2014 Maandblad Filatelie 

>plage van dit nummer: 
5 000 exemplaren 

SSNnummer 01663437 

\ , Official ^^# 
> partner «* 

H Uit de wereld van de filatelie 292 

B Verzamelgebied Nederland 294 
H Maximafiiie 295 
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H Nieuwbii PostNL 297 

Uitzending PTTers naar Duitsland in WO II 298 

I Bondspagma's 300 

Een bijzondere brief uit de Napoleontische tijd (1) 302 

H Wij lazen vooru 304 

retroReveal 306 

Bericht aus dem Kleinwalsertal (2) 310 

PostgeschiedenisvanTsjechoSlowakiie(2) 312 
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I De Posthoorn 317 
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Belgische vluchtelingen m Nederland (2) 324 
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H Postzegelboekjes 336 

H Nieuwe uitgiften 338 

I Thematisch panorama 344 

H Kleine annonces 346 

retroReveal 
306 

Devei indeling van 
onze 1̂  Nederlandse 
postzegel 

mm m 
Bi£d ĵoor£agyna^^^ 
In het tweede deel van zijn artikelenserie 
over de postgeschiedenis van 
TsjechoSlowakije belicht Simon 
Oosterhuis nu de periode van 
'De Eerste Republiek', 1918  1938. 
Op afgebeeld velletje uit 1934 het 
Tsjechische volkslied: Kde domov müj. 

UFO's op postzegels 
330 

Bijl van der, Pzh 346 

Boeier De, Fil 286 

Bredenhof, Postz.imp 347 

Catawiki 291 

Corinphila 283 

Dieten van, Pzv 285 

Goudwisselkantoor 309 

Gärtner Christoph, Auktion 348 

Haarlem van, I. Pzh 286 

Hcrscheit, Ron Pzh 346 

Huls 286 

Int. Postzcgelbeurs Essen 291 

MPO 291 

Nederlandsche De, Pzv 282 

NVPH 290 

Postbeeld 286 

Poststempel Het 286 

Postzegcltcntoonstellmg leper 284 

Smits Philately 288/289 

Vergossen Ruud, Fil 286 

Zeist Pzh 347 * " 

I Bureau de Xroye 
T e l e f o o n 0 3 6  5 3 8 4 5 2 8 

, o f i n fo@)bureaude t roye .n I 

01 

Het maandblad Filatelie IS 0///Cffl/Partner van de AI|PC4550C/flC/on lnternatior)ale des journalistes Philatélitjues) enhd 
van deASCAT{de internationale organisatie van uitgevers van postzegeicatalogi en postzegeltijdschriften) 
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Qrote Wade 23 V^^i 3439 NX Nieuwegein , 
Te^.: 0302443170 (24 uurs be^tellijn) ^ j^j 

info@filatelie.net  Ban||i: ;^|U1i(i#f.378 / Giro: 7227081 
4 \^>wrf,t!|#; ►!Trf̂ ^̂ "'T'̂ '̂*'**T̂ **̂ *̂ 

Een kleine greep uit onze mooie collecties. 
Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATEUE.NE1 

21921 Italiaanse, Franse en Griekse gebieden en koloniën. Prijs: € 15000 
Zeer mooie, uitgebreide, postfnsse ongebruikte en gebruikte collectie Italiaanse Franse en Gnekse gebieden en kolo

men in 2 blanco Leuchtturm albums en een insteekboek Collectie bevat mooi deel Franse kolomen met o a Franse 
post in Egypte {voorlopers met stempel 5080), een bnef met Franse zegel met stempel Port Said Port Said no 19 
(Yvert), aangetekende bnef van Port Said naar Duitsland, zeer mooi deel Italiaanse Staten met ook gekeurd matenaal, 
goed deel Italiaanse kolomen met o a zeer moot Entrea, een monsterzakje van Tnpoli naar Amsterdam met de 5/ ze

gel (Sassone 20 000 euro) etc etc Cat waarde van de collectie is ca 170 000 euro waarbij de Franse zegels in het 
buitenland gebruikt met zijn geteld en ook de kopstaande zegels van Sardinië met zijn meegenomen Werkelijk een fan

tastische collectiei Alle foto's op WWWFILATEUE NBT 
21848 Frankrijk 18491977. Prijs; € 14000 
Schitterende gebruikte/ongebnjikte collectie deels gespecialiseerd, deels ietwat gevarieerde kwaliteit, meest zeer 
mooi, heel veel topmatenaal w o 1849 Ifr vermiljoen in beide kleuren (eert Scheller), Ifr stnp van 3("), de dure lucht

posten, porten en blokken in Kabe album Schitterende collectie met enorme cat w n 

Alle foto's op. WWW.FILATELIE NET 
21513 USA 18472008. Prijs: € 13250 
Fantastische collectie USA 18472008 in 13 luxe Lindner albums Collectie is tot ca 1930 ongebruikt en gebruikt en 
daarna voornamelijk postfns waaronder ook luchtpost, pakketpost port etc Collectie bevat ook Confederatie, blokken, 
velletjes, boekjes etc Zeer hoge cat en nominale waarde' Alle foto's op WWW FILATELIE NET 
21861 China 19001980. Prijs € 9500 
Grote partij met heel veel betere uitgaven, wo Hemelse vrede sene gebruikt 1979 kindblok Paardenblok, vele an

dere betere uitgaven, ook wat ander matenaal, in grote doos Zeer waardevol lot'i 
Alle foto's op WWWFILATEUE NET 

21517 USA plaatblokken. Prijs € 8 4 0 0 
Gigantische, voornamelijk postfnsse collectie plaatblokken van USA vanaf 1918 in 27, voornamelijk Lindner albums 
Enorme hoeveelheid matenaal waaronder ook luchtpost, port, special delivery, special handling etc Zeer hoge cat en 
nominale waarde' Alle foto's op WWW.FILATELIE NET 
22104 Europese landen. Prijs. € 8250 
Fantastische voornamelijk ongebaiikte nalatenschap Europa in 7 Schaubek albums en 3 insteekboeken Collectie be

vat o a België (waarin blauwe Madonna), Luxemburg Oostenrijk (o a 80e verjaardag FransJozef, 1910) Duitse Rijk 
(o a Chicagofahrt), Bundespost (o a posthoorn ongebruikt), DDR (o a Thunngen blok 1 2, Karl Marx blokken), Berlijn, 
Italië, Liechtenstein, Zwitserland (o a. blokken en Pax sene) etc Mooie collectie, zeer hoge cat waardei 

Alle foto's op. WWW FILATELIE NET 
21888 Turkije 18632009. Prijs: € 7250 
Fantastische, postfnsse ongebmikte en gebruikte collectie Turkije 18632009 in 5 albums Deze collectie puilt uit van 
de betere zegels, waaronder eerste emissie gespecialiseerd en verder o a (Michel no's) lO('), 13B{*}, 44A, 50A, 99(*), 
107A', 113A, 128*, 1 4 1 " , 142', 144149', 166*, 167', 168* 212221* 245,252258*, halve maan opdrukseries vrijwel 
compleet voornamelijk ongebruikt, waaronder veel betere zegels veel ossenkop opdrukken 640652* 755', 767

778* 779786** 793798*799806', 807825'* ("}, 826835*, 843856' 857867' 868881**, 891912*', 913934', 
985999* (vrouwencongres), etc Ook goed port, dienst etc aanwezig Zeer mooie collectie, zeer hoge cat waardei 

Alle foto's op. WWW FILATELIE NET 
22000 Montenegro 18741905. Prijs. € 6750 
Zeer uitgebreide ongebruikte en gebruikte speciaalverzameling Montenegro 18741905 in 10 banden Collectie bevat 
duizenden zegels verzameld naar kleur tanding, oplage met veel vaneteiten, vellen en veldelen, ca 1000 proeven 
stempels, bneven etc met ook veel gekeurd matenaal en certificaten Werkelijk eenmalig uniek object' 

Alle foto's op WWWFILATEUE NET 
21970 Engeland en koloniën topnummers. Prijs € 6600 
Prachtig en zeer waardevol lot betere en dure uitgaven, alle als losse veilingkavels in het buitenland aangeschaft w o 
Engeland PUC pond POSTFRIS, East Afnca and Uganda Protectorate 50 Rupees ongebruikt (Stanley Gibbons 75, 
catw 3000 POND"! Razend zeldzaam zegel, laatst verkocht voor 2000 euro'). North Borneo, Perak hoge waarden, 
Mauritius two pence post paid gebmikt (linksonder mpt, doch zeer zeldzaam zegein), New Zealand Ish ongetand en 
andere dure uitgaven, van Diemensland 4d ongebruikt met gom, Turks Ish gebnjikt (Yvert 5, cat w 3000 euro") etc 
etc in stockboek Cataloguswaarde van deze toppers ruim 33 000 EURO" Alle foto's op- WWWFILATELIE NET 
21551 Oud Duitse Staten. Prijs. € 6500 
Fantastische ongebruikte en gebruikte collectie Oud Duitse Staten m 2 albums Collectie bevat zeer veel dure zegels 
zoals (Michel nos) Beieren la met mooi nummerstempel (certificaat), 7 (gekeurd), 13a (gekeurd) 13b (gekeurd), 
47ZW*, Bremen 5 etc Zeerveelgekeurdmateriaal, veel bijzondere stempels etc Zeer hoge cat waarde' 

Alle foto's op WWW.FILATELIE NET 
21275 USA uitgebreide luchtpost collectie 19181994 Prijs: € 6250 
Zeer uitgebreide meest postfnsse collectie/accumulatie van iemand die helemaal gek was van de luchtpost uitgaven, 
met de Ie en 2e sene meerdere keren + diverse waarden in blokken van 4 of plateblocks, de zeldzame 1930 sene luxe 
postfns + 2x extra de 65c groen verder vele plateblocks, ook de meeste uitgaven nog in complete vellen aanwezig("i) 
ook diverse variëteiten en andere bijzonderheden, een deel van de uitgaven getint, opgezet in 7(iii) albums Enorme 
catw en nominale waardel' Alle foto's op WWW.FILATELIE NET 
21997 Wereld ca. 18401900. Prijs: € 6150 
Prachtige klassieke collectie in mooi oud zelfgemaakt album, waann o a zeer goed oud Duitse Staten en Duitse Rijk 
met Brustschilden 5 Mark Reichspost ongebruikt, goed Italiaanse Staten, Engeland, met ook hogere waarden Victona 
Nederland 118, Denemarken Spanje, aardig Kaap de Goede Hoop, Verenigde Staten etc etc Hoge cat waarde' 

Alle foto's op WWWFILATEUE NET 
21959 Spanje 18511865. Prijs: € 6000 
Insteekboek met ongebruikte betere zegels van Spanje 18511865 Bevat o a (Michel no's) 6*, 7' (gekeurd), 9(') 
(certificaat Bergua 2007), 10(*) 11 (') (gekeurd), 38(") {certificaat ADO 2007), 39(') (certificaat Graus), 4348', 4954', 
64' (certificaat Comex 1981 en 2008) Prachtige collectie, cat waarde 32750 euroi 

Alle foto's op WWW.FILATELIE NET 
21285 Engelse koloniën oud/klassiek Prijs: € 6000 
Zeer indrukwekkend lot veelal betere zegels en senes, met o a Cayman Tercentenary set t/m 10sh gebruikt, Papua be

tere zegels, Brits Guiana t/m de hoge waarden. Canada met hoge waarden postfns(') Bahrein Rhodesia Engeland 
met pond IR OFFICIAL gebruikt, Zanzibar Australië en Australische Staten, Jamaica klassiek. Jubilee 1935 met heel 
veel senes India en Staten Hong Kong Labuan met 6 cents op 8c in velletje van 10("), Penny black, Kaapse dnehoe

kenetc etc Stockboek vol met beter matenaain Alle foto's op WWWFILATELIE NET 
21322 Hele wereld oud klassiek beter materiaal. Prijs: € 5950 
Samenstelling betere uitgaven wo Engeland met veel klassiek Penny black, plaatnummers, PUC pond gebruikt, 
Victona en Edward t/m lOsh Malta 5sh Victona Sicilie incl SOgr, van Diemensland, New Zealand ongetande Chalon 
heads, Bahamas pond Victoria 10R East Afnca and Uganda. Jamaica 5sh Victoria, Obock incl 1fr, Australische staten, 
Duitse Staten met betere uitgaven Vaticaan 1 scudo gebruikt Roemenie proefvelletjesC?) Finland 10kop rood ge

bruikt IJsland 4sk en 16sk gebruikt Ie emissie, Italië met SAGGIO opdrukken etc etc Insteekboek vol met beter ma

tenaal Alle foto's op WWW.FILATELIE NET 
22001 Portugal 18532005. Prijs: € 5750 
Extreem uitgebreide postfnsse, ongebruikte en gebruikte, deels dubbel verzamelde collectie Portugal 18532005 in 13 
albums en diverse stockboeken Collectie bevat zeer veel betere zegels waaronder (Michel nos) 3 4 (2x, beide ge

keurd), 58, 910, 1216, 1724 2533, 3445 (waaronder ook duurdere tandingen) 58, 61 8792, 96108, 122, 347

377', 385405", 553558', 559564*, 578580", 606613", blok 1*, 1,2*, 2, 3" , 3,4**, 4, 5" , 5, etc Verder zeer veel 
doubletten aanwezig, waaronder ook veel dure blokken Alle foto's op: WWW.FILATELIE NET 
21910 Engeland 18401951. Prijs € 5700 
Schitterende en waardevolle collectie, vanaf een ongebruikte Penny Black, vierrandig, met gom, gebruikte Penny 
black, gebruikte 2d blauw Penny reds ongetand zeer uitgebreid met vele dure vananten, nr in Maltese Cross etc 
Embossed sene, uitgebreid surface pnnted met betere plaatnummers en de dure waarden, 1867 hoge waarden met 
5sh wmk kruis en 10sh met het zeldzame wmk anker(i'), 1870 1 1/2d ongebruikt blok van 4(ii), Victona pond paars en 
pond groen, 1929 PUC pond ongebruikt etc etc in stockboek Waardevolle collectie met zeer sterk klassiek aandeein 

Alle foto's op WWWFILATEUE.NET 
21796 Wereld collectie ca. 18401970. Prijs: € 5500 
Zeer goed gevulde voornamelijk gebruikte wereld collectie 18401970 op blanco bladen in 7 ordners Bevat zeer veel 
matenaal, waaronder Azie met goed China, Japan Maleisië en Staten Alle foto's op WWW.FILATELIE NET 
21503 Wereld 18401940. Prijs € 5 5 0 0 
Zeer goed gevulde collectie Wereld 18401940 m groot, oud Yvert album Collectie bevat veel beter materiaal, waaron

der goed Engeland met o a Victona 1 pond paars, Engelse kolomen met o a Canada 1897 3, 4, en 5 dollar Azie, 
Franse kolomen Europese landen etc Hoge cat waarde' Alle foto's op. WWWFILATEUE.NET 

21240 Nederland 18521993. Prijs: € 550 
Uitsluitend postfnsse en ongebruikte, in de hoofdnummers complete collectie Nederland 18521993 in 3 album 
Klassieke deel in wat gemengde kwaliteit, maar collectie bevat zeer veel betere zegels zoals (NVPH no's) 48*, 80 
101*, 104105M30131* 136138', 236237', 346349', 518537', port compleet, etc Zeer hoge cat waarde' 

Alle foto's op. WWWFILATEUE.NE 
19975 Nederiand 18521978. Prijs: € 550 
Prachtige postfnsse en ongebruikte collectie Nederland 18521978 op Scott albumbladen in doos Collectie bevat zet 
veel betere zegels zoals (NVPH no's) 1' , 2* 46', 3444*, 4548* (no 48 2x'), 90101* (101 zonder gom), 104105 
121131* 136138*, 149162*, 177198' 346349*, 356373', 518537*, port 312' (8 ontbreekt), 1326* 2728*, 3 
43*, 4460* dienst 18' etc Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' Alle foto's op WWWFILATEUE NB 
21345 Zuid Amerika 18431930. Pnjs € 540 
Schitterende zeer frisse ongebruikte en gebruikte collectie, zeer mooie kwaliteit, van de diverse landen, met een groi 
aantal dure en hele dure zegels en senes, met o a Argentinië redelijk volledig Brazilië incl 1843 60r, 1850 t/m 60C 
1854/61 t/m 430r, Chili, Mexico, prachtig Columbia met provincies, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras etc Al 
landen redelijk tot zeer goed aanwezig, in Yvert album Prachtkoop met enorme cataloguswaarde" 

Alle foto's op WWWFILATEUE.NE 
21797 Wereldcollectie zonder Europa tot ca. 1950. Prijs* € 525 
Fantastische ongebnjikte en gebruikte wereldcollectie in 6 oude albums Collectie bevat geen Europese landen, mai 
wel goed Azie (o a China Japan Macao, Maleisische Staten), Portugese, Engelse, Franse en Spaanse koloniei 
goed Latijns Amerika etc Mooie schatgraverspartiji Alle foto's op. WWWFILATELIE NE 
21045 Europa tot ca. 1960 Prijs. € 520 
Zeer mooie, uitgebreide collectie Duitsland Zwitserland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk en Denemarken in 2 grote oi 
de albums Collectie bevat zeer veel beter matenaal van voornamelijk Duitsland zoals (Michel no's) leuk oud Duits 
Staten, Duitse Rijk dubbel ver2ameld (ongebruikt en gebruikt) met o a blok 1 ' (Iposta), 2* (Nothilfe) 3 op brit 
(Ostropa), en verder veel senes met velrand ingeplakt, dus de zegels postfns (o a 506, 538, 543, 565568, 603 68f 
688 695697,728 729 etc) Verder goed Franse zones, Berlijn (o a UPU, Goethe, blok 1 (iets kort)) Bundespost et 
Hoge cat waarde" Alle foto's op WWW FILATELIE NE 
21853 Scandinavië vanaf 1855 Prijs: € 500 
Prachtige ongebruikte/gebruikte kwaliteitsverzameling, vnjwel complete verzamelingen van alle landen, met nagenoe 
alle toppers, in album Uitzonderlijke collectie met gigantische cataloguswaardei' 

Alle foto's op WWW.FILATELIE NE 
20693 Duitsland 19451948. Prijs: € 495 
Prachtige dubbele collectie, zowel postfns ais gebruikt, gespecialiseerd verzameld met typen en tandingen, van gea 
lieerde bezetting, prachtig Sovjet zone incl Pocta zegel met eert, dure gekeurde zegels blok 1 gebruikt met fotoa 
test blok 2 gekeurd blok 3 blok4(2xgebruiktgekeurd), Goethe blok 2x, Schwärzungen, bezirkstempels etc etc o[ 
gezet in 4 insteekboeken Cat w volgens verzamelaar meer dan 70 000 EURO'" 

Alle foto's op WWW.FILATELIE NE 
21080 Nalatenschap Duitsland. Prijs: € 480 
Uitgebreide postfnsse, ongebruikte en gebruikte nalatenschap Duitsland in 13 albums Collectie bevat o a aardig ou 
Duitse Staten, goed Duitse Rijk, Duitse kolomen, Duitse Zones, Bund postfns en gebruikt, waaronder posthoorn pos 
fns, Bertijn met o a postfns roodopdrukken, UPU, Goethe, Wahrungs, DDR in 5 albums etc Hoge cat waardei 

Alle foto's op WWWFILATEUE.NE 
20728 Oostenrijk 18502001. Prijs € 480 
Zeer goed gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Oostennjk 18502001 in 4 Borek albums Collectie b( 
vat alle goed uitgaven zoals beide Wipa zegels, Wipa blok (gestempeld), Rotary, Dolfuss, Hitler opdnjkken etc Ze« 
mooie collectie zeer hoge cat waarde' Alle foto's op. WWWFILATELIE NE 
21680 Italië en gebieden 1851ca. 1940. Prijs. € 475 
Insteekboek met divers postfns ongebruikt en gebruikt matenaal van Italië en gebieden, waaronder zeer veel beter mj 
teriaal zoals (Michel nos) 56*,59,86' 9596,9798,98' 201204, 356*, 357* 366B, 413" (3x), 439444*, 445446 
483 503 504 etc Tevens aardig oud Italiaanse Staten en Italiaanse gebieden Cat waarde Sassone ruim 7500 
euro' Alle foto's op WWWFILATEUE NE 
20981 Brits Amerika. Prijs € 460 
Zeer uitgebreide postfnsse ongebruikte en gebruikte stock Bnts Amenka op kaartjes in 2 kaartenbakken Bevat o < 
Bahamas, Barbados, Brits Honduras Falkland Islands Montserrat etc Partij is gesorteerd volgens de Scott catalogu 
en heeft een cat waarde van ca 30 000 US$ Alle foto's op WWW.FILATELIE NE 
21999 Italië 18622006. Prijs: € 450 
Prachtige geheel gebruikte collectie, in meest zeer mooie kwaliteit, op enkele zegels na in de hoofdnummers g« 
heel compleet met vele dure uitgaven zoalsl862 10c t/m 80c ongetand, 1863/7 t/m 2L, 1878 opdrukken, 1879 t/r 
2L incl 30c bruin 1889 t/m 5L, 1910 Ganbaldi 1924 Victory, 1924 Crociera, jaren 20/30/50 nagenoeg comple* 
met alle dure uitgaven en de goede luchtposten, verder heel goed back of the book met port, dienst, pakketpo; 
met vele dure uitgaven, in 5 dure Lindner albums Catw Sassone 2010 55 000+EURO'" 

Alle foto's op: WWWFILATELIE NE 
21859 Oostenrijk 18501974 Prijs: € 450 
Prachtige deels gespecialiseerde collectie in meest zeer mooie kwaliteit, vnjwel geheel compleet in zeer mooie kwal 
teit, incl de topnummers, in 2 albums Schitterende collectie" Alle foto's op. WWW.FILATELIE.NE 
21856 Europese landen. Pnjs: € 450 
Zeer mooie collectie van Honganje, Cyprus, Gibraltar, Monaco, Bulganje en Nederland, met zeer veel topmatenai 
aanwezig in 2 albums Alle foto's op WWWFILATEUE.NE 
22016 Nederland en koloniën 18521962 Prijs. € 435 
Zeer goed gevulde voornamelijk gebruikte collectie Nederland 18521962 in oud Schaubek album Collectie bevat zee 
veel beter matenaal zoals (NVPH no's) 13,1 op bnef met halfrondstempel Onderdendam, 46, 712, 29. 3 0 " in blo 
van 4 (1 zegel met plakker), 3 1 " in blok van 4 (1 zegel met plakker), 32**, 47', 48,49,64" , 8486* 101,104105,13C 
131,136138 (op bnef), 141143" in paren, port 12,312,28,3143', postbewijs 17, intemenng 1' , 1 op bnef, 2(*) et( 
Tevens nederlands Indie, waaronder 1' , 2,149159* (Bandoeng), 149159 op brief, 160166* Curagao 4243, port4(* 
7*, 1120* etc Mooie collectie hoge cat waarde' Alle foto's op. WWW.FILATELIE.NE 
21941 Israël 19481971. Prijs € 4 3 5 
Schitterende postfnsse collectie m de hoofdnummers geheel compleet full tab met diverse extra's als keerdruk parer 
zegels met tab links en rechts meest in zeer mooie kwaliteit incl de zeer zeldzame hoge waarden uit 1948 full tab, a 
Ie andere toppers De verzamelaar heeft zeer veel geld betaald voor de toppers Helaas echter ook wat zegels nagt 
gomd De collectie zit in een duur Leuchtturm album Cat w Yvert ruim 26 000 EURO'" 

Alle foto's op WWWFILATELIE.NE 
19981 USA 18511975 Pnjs: € 430 
Postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie USA 18511975 in oud Yvert album Collectie bevat mooi klassiek dee 
waaronder 1861 90 cent Washington ongebruikt zonder gom (met certificaat), 1870 90 cent Perry karmijn gebruik 
1882 90 cent Perry paars gebruikt 1892 Columbus 1 dollar gebaitkt, 3 dollar ongebruikt zonder gom (met certificaat 
1898 Omaha t/m 1 dollar, etc Tevens wat back of the book aanwezig Alle foto's op WWWFILATELIE.NE 
21613 Engeland en kolomen topzegels 18401910. Prijs: € 425 
Insteekboek met betere zegels van Engeland en kolomen Bevat (Yvert no's) Engeland 2,3339 46 (5 pond oranje g« 
repareerd), 89 (1 pond bruin Victona 2x}, Gibraltar 72*, Bnts Oost Afnka 7681". 82, Tobago 6(') en Nieuw Zeelan 
144147* Cat waarde ruim 21 500 euro' Alle foto's op-WWW FILATELIE NE 
20944 Engeland en Britse postkantoren in het buitenland 18401972. Prijs: € 425i 
Prachtige gebruikte/ongebruikte collectie, met zeer veel klassiek Engeland diverse kwaliteit zoals gebruikelijk, met o i 
3x penny black lx 2d blauw 1847 Ish, veel surface pnnted met de betere waarden en plaatnummers, 1867 hog 
waarden incl 5sh(5) lOsh (beschadigd hoekje) Edward t/m lOsh, seahorses t/m lOsh meervoudig, 1948 RSWongs 
bruikt en gebruikt, port en officials dan zeer uitgebreid Middle East Forces t/m de hoge waarden en op bnef, China of 
drukken t/m $2, veel Levant w o Salomca uitgaven t/m 1sh, ook 1/2d (cat 5000 pond) en 3d met dubbele opdruk, vei 
der doubletten, fiscaal etc etc opgezet in 2 zelfgemaakte albums Zeer indrukwekkende collectie'" 

Alle foto's op. WWW.FILATEUE.NE 
21883 Franse postkantoren in China. Prijs: € 400' 
Schitterende ongebruikte en gebruikte collectie Franse postkantoren in China op Yvert albumbladen in klembanc 
Collectie bevat veel beter materiaal van o a Canton, Hoi Hao (o a Yvert 72a'), KouangTcheou (o a 16 34' 50* 
Mongtzeu (o a 14*, 15*, 16* 32* 33* 49', 50*, 66*) Pakhoi (o a 33*, 50*), Tchongking (o a 47*, 81*), YunnanFo 
(o a 12 15* 32*) etc Hoge cat waarde zeer mooie collectie' Alle foto's op. WWWFILATELIE NE 
21774 Engeland 1882. prijs: € 400i 
10 shilling Victona ultramarijn met I R Official opdruk met hoger staande punt achter R (Stanley Gibbons OIOa), onge 
bruikt met certificaat Cat waarde 12000 pond (ca 14500 euro) Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
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1738 Nederland grootrondstempels. Prijs: € 4000 
mtastische collectie grootrondstempels van Nederland in 5 insteekalbums Collectie bevat ca 10500 zegels met groot

ndstempels van postkantoren, huplpostkantoren, bijkantoren, treinstempels, tramstempels, bootstempels etc Collectie 
ïvat zeer veel mooie afdrukken, waaronder ook veel bijzondere stempels Alle foto's op. WWW.FILATEUE.NET 
1611 Fiume 19181924. Prijs: € 4 0 0 0 
ebruikte collectie Fiume 19181924 in Manni album Collectie bevat zeer veel beter materiaal, waaronder veel gekeur

3 en gecertificeerde zegels Gat waarde Sassone 31800 euroi Alle foto's op: WWW.FILATEUE NET 
D953 IJsland 18731989. Prijs: € 4000 
DStfrisse en ongebruikte, zeer goed gevulde collectie IJsland 18731989 in Davo luxe album Collectie bevat zeer veel 
ïter materiaal zoals (Michel no's) I f ) , 2*, 3(*), 4' , 5{") , 23B*, 30BF31BF* (opdaikken zwarl i p v rood, cat Michel 
Ï500 euro, gekeurd}, 3547*, 4862*, 6975", 8398', 99103*, 114118*, 119120*. 121', 124*, 125140', 141', 142

16*, 147149', 150155", 166', 167", 175180', 218221*, dienst 12(*), 3340"/ ', 4111**, 42'(gekeurd), 43', etc Zeer 
ooie collectie, zeer hoge cat waardei Alle foto's op. WWW.FILATEUE.NET 
0697 Treinen 19002008!! Prijs: € 4000 
■achtige "/*/0 zeer uitgebreide verzameling, thematisch opgezet met de ontwikkeling van de tremen, vanaf de stoom

ïin, opgevrolijkt met bneven, stempels en fdc's, levenswerk van de verzamelaar, opgezet in 53'" albums 
Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 

0345 Monaco 18851998. Prijs: € 4000 
)ornameli)k postfnsse (paar oudere zegels met plakker of zonder gom) collectie Monaco 18851998 in 4 Davo luxe al

ims Collectie mist slechts enkele zegels en is vanaf 1921 geheel compleet, inclusief luchtpost, port, blokken, vooraf

empelingen etc Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
2079 Luxemburg 18521967. Prijs: € 3850 
sntastische, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Luxemburg 18521967 in Kabe album Collectie puilt uit van 
; betere zegels, waaronder (Michel no's) 12, 3,4{'), 4, 5,7 (3x), 8 (2x), 9*, 9,10,11 (3x), 12*, 12(*}, 14', 14,82,83, 
37231** (227*), 240244', 245249* 252256, 259264*, 266280**/* (intellectuelen, met ook doubletten, waaronder 
^9*), 333338", 333338, 468473", 478483, 488489", 490494**, 572574*', blok 3 " , 7" , dienst type 1 4* (ge

ïurd), 6 (gekeurd), 8(') (gekeurd), type 2 1* (in paar, gekeurd), 5 (gekeurd), 8' (gekeurd), 9* (gekeurd), 9 (gekeurd), 
pe 1 13a (gekeurd), 14* (gekeurd), 15 (gekeurd), type 2 13* (gekeurd). 15* (gekeurd), 1 6 n (gekeurd), 21* (zowel ty

; 1 als 2, beide gekeurd), etc etc Zeer hoge cat waarde' Alle foto's op. WWWFILATELIE.NET 
2004 Engelse koloniën ca. 19501970. Prijs: € 3850 
steekboek en 2 klembanden met albumbladen met divers postfns en ongebruikt matenaal van diverse Engelse kolo

en Bevat veel matenaal, waaronder beter zoals (Stanley Gibbons no's) Antigua 180195*', Bahamas 157*, 247

51**, Barbados 289301", 322335**, Brits Antarctica 115", Nyassaland 173187**, etc Hoge cat waarde' 
Alle foto's op. WWW.FtLATELIE.NET 

0530 Duitsland Sovjetzone 19451948. Prijs: € 3800 
chitterende meest gebruikte verzameling, gespecialiseerd verzameld met typen, tandingen, papiersoorten en water

erken, zeer veel dure uitgaven aanwezig in meest mooie kwaliteit, deels gekeurd, (ook wat twijfelachtige stempels) 
et o a Berlijn en Brandenburg 1B/7B gebruikt, Mecklenburg incl 20/22 gebruikt (2 series, beiden gekeurd), 29/36x en 
3/40y gebruikt, Sachsen met Schwärzungen, OstSachsen nr 1 gebruikt (gekeurd), postmeistertrennungen, Sachsen 
ï/84, Thunngen incl blok 1/2 gebruikt (gekeurd), blok 3, blok 4 met tentoonstellmgsstempel, samenhangende brug

aren en brugpaarblok. West Sachsen, handstempel opdrukken, Goethe blok, diverse leuke bneven etc etc in 2 al

jms Prachtige koop met enorme cataloguswaarde" Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
0833 USA 18951995. Prijs: € 3750 
eer uitgebreide, gebruikte collectie USA 18951995 in 24 (") blanco Leuchtturm albums Collectie bevat veel blokken 
5n 4, kleurnuances, variëteiten, aanhangsels (o a Zip code), plaatnummers etc Ook blokken aanwezig en wat leuke 
■leven Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
9965 Engeland 18401970. Prijs: € 3600 
itgebreide deels gespecialiseerde gebruikte collectie, met nadruk op het (dure) klassieke deel, in ietwat diverse kwa

eit, doch veel is mooi en fns van kleur, met o a 1840 2x penny black, 2d blauw, penny reds t/m plaat 224, embossed 
cl redelijke 6d en 1sh, enorme hoeveelheden surface pnnted met de betere waarden en dure plaatnummers, dienst 
cl betere waarden, seahorses uitgebreid liggende en kopstaande watermerken, port vrijwel compleet, in Leuchtturm 
bum Enorme cat w en mooie collectie' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
2085 Zuid Afrika en gebieden 18531997. Prijs: € 3500 
looie postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Zuid Afnka en gebieden 18531997 in 2 blanco albums Collectie 
evat mooi deel oud Afnkaanse Staten (o a Kaap de Goede Hoop, Natai, Oranje Vrij Staat. Transvaal, Zululand), aar

g Zuid Afnka waann ook veel (betere) paren, goed deel portzegels goed Zuid West Afnka etc 
Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 

1530 Nederland 18522001. Prijs: € 3500 
oed gevulde postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Nederland 18522001 in 6 Davo albums Collectie bevat 
;el beter materiaal zoals (NVPH no's) 29(*) 44,46*, 47,48', 49,80,101,104105,130,131*, luchtpost 13, goed rol

inding, port vrijwel compleet, intemenng 12(*), postbewijs 17, etc Goede collectie, zeer hoge cat waarde' 
Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 

1358 Canada 18512004. Prijs: € 3500 
eer indrukwekkende meest gebruikte collectie in meest nette kwaliteit, met heel goed klassiek aandeel wo 1851 6d 
olet gnjs gebnjikt metcer1(vierrandig, met diverse keuren), 1852/57 3d en lOd, 1859/64 t/m 17c, Victona kopjes uit

ebreid 1897 Jubileum t/m $5 compleet, verder ogenschijnlijk compleet incl de betere uitgaven van 19001950 t/m de 
ollarwaarden, in 2 zelfgemaakte albums Mooie kwaliteitscollectie' Alle foto's op: WWW.FILATELIE NET 
1169 Zweden 18551969. Prijs: € 3500 
eer goed gevulde postfnsse, ongebruikte en gebnjikte collectie Zweden 18551969 in Kabe album Collectie bevat veel be

ir matenaal zoals (Michel nos) 15, 6 712,13 54, 8696, 97106,139XK* (opdmk kopstaand), 144158' (Ie UPU sene), 
59173* (2e UPU sene), aardig dienst, port etc Mooie collectie, hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
1357 Maleisische Staten 18672002. Prijs: € 3350 
rachtige meest gebruikte collectie van de diverse gebieden, beginnend met Straits Settlements, incl vele betere ze

els en senes, hoge waarden afstempelingen, Johore t/m $ 100, veel RSW uitgaven, Malaya, Singapore t/m modern 
te etc opgezet in 4 albums Prachtkoop met enorme cat w " Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
2048 Italië 18611975. Prijs: € 3300 
ostfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 18611975 in 2 Davo cnstal albums en 1 msteekboek in wat ge

lengde kwaliteit Collectie bevat aardig klassiek deel en veel betere zegels zoals (Michel no's) 22, 49, 54, 59,9596, 
798, 153156*/o, 193, 391407*, 439444', 479487*, 494513*, 514519*, 560575*, etc Ook aardig back of the 
ook aanwezig Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
1423 Italië 18611992. Prijs: € 3300 
eer goed gevulde, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Italië 18611992 in 2 blanco Leuchtturm albums 
oltectie bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 41*, 49*, 59,9596,9798*, 153156' (gekeurd), 183185*, 
88183' (Manzoni, hoogste waarde gekeurd), 194200*, 361*, 391407, 439444', 445446*, 479487, 494513", 
32542*, etc Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
2123 Franse koloniën tot ca. 1945. Prijs: € 3250 
rachtige, uitgebreide, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Franse kolomen tot ca 1945 op Yvert bladen in 2 
ude albums Collectie bevat zeer veel matenaal, waaronder ook beter Cat waarde ca 17000 euro 

Alle foto's op: WWWFILATEUE.NET 

21382 Luxemburg 18522000. Prijs: € 3250 
Zeer goed gevulde, postfnsse, ongebnjikte en gebnjikte collectie Luxemburg 18522000 in Leuchttumi album Collectie 
bevat zeer veel beter matenaal zoals (Michel no's) 12, 311, 1215, 1623, 2736, 56, 240244, 245249', 252256, 
259264*, 266280*' {Intellectuelen, 20 frank gekeurd), 284289, 333338, 468473*", 478483", 488489", 490

494" , blok 3*', 7" , goed dienst etc Zeer mooie collectie, hoge cat waarde' Alle foto's op. WWW.FILATELIE.NET 
21265 Duitsland Am/Br. Zone 19451948. Prijs; € 3250 
Prachtige zeer gespecialiseerde verzameling, met veel kunde bij elkaar gebracht, dubbel verzameld, met kleurnuan

ces, typen, (plaat)fouten, bneven veel schaars matenaal aanwezig incl sene t/m 1 Mark gebruik! meervoudig, ook 1 
Mark als enkelfrankenng, veel uitgaven band en netopdrukken incl vaneteiten, 1948 Kölner dom zeer uitgebreid met 
tandingen, bneven en blokken van 4, 1948/52 gebouwensene heel. heel uitgebreid etc etc prachtig opgezet met be

schrijvingen in 3 albums Schitterende collectie" Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
19715 Zwitserland port vanaf 1878. Prijs: € 3250 
Uitgebreide postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie portzegels en portovrij zegels van Zwitserland vanaf 1878 in 
8 albums en stockboeken Bevat vele duizenden zegels, deels m veldeeltjes, gespecialiseerd naar tanding, plaat, op

drukken, plaatfouten etc Fascinerende collectie' Alle foto's op WWW.FILATELIE.NET 
21640 Sovjetzone/DDR 19451990. Prijs: € 3200 
Fantastische, voornamelijk postfnsse en ongebruikte collectie Sovjetzone/DDR 19451990 in 7 Lindner albums 
Collectie bevat veel betere zegels zoals (Michel no's) Sovjetzone 2022**, 4 1 " (Potschta). 80X**, 150155X", blok 1 " 
(certificaat Sturm), 2 " , 4**, 5 " . DDR 251255", 260", 286288*', 327341**, blok 7* (Debna), 89 A/B'* (Karl 
Marxblokken), etc Collectie bevat ook veel extra's zoals plaatfouten, brieven, plaatnummers, 1843" m compleet vel 
van 50 met verkeerd randinschnft, postzegel boekjes, veel doubletten etc Alle foto's op. WWW.FILATELIE.NET 
22074 Engeland en koloniën. Prijs: € 3100 
Uitgebreide postfnsse, ongebruikte, maar voornamelijk gebruikte partij Engeland en kolomen in 3 ordners en 2 insteek

boeken Partij bevat aardig klassiek matenaal van o a Engeland, India, Zuid Afnka, Nieuw Zeeland, Australië (o a 
1/ Kangaroo met kopstaand watenmerk), Barbados, Ceylon (o a 4 penny kopstaand watermerk, Stanley Gibbons 
279a), Hong Kong (o a 1891 Jubilee opdruk), Egypte, Canada etc Hoge cat waarde' 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
21133 Maurit ius 1858. Prijs: € 3100 
Kleine collectie van 3 ongebruikte en 10 gebruikte exemplaren van Mauntius 1858, opdruk 'Four pence' op albumpagi

na in map Bevat o a een gebruikt paar met certificaat en een losse zegel met certificaat Zeer zeldzaam matenaal, 
zeer hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22086 Engelse koloniën in Afrika. Prijs: € 3000 
Zeer uitgebreide, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Engelse kolomen in Afnka in 4 albums en 1 msteekboek 
Collectie loopt van klassiek tot ca 1999 en bevat o a goed Sierra Leone, Tanganyika, Tnstan da Cunha, Nigena etc 
Zeer veel matenaal, hoge cat waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22055 Franse koloniën in Azië 18861997. Prijs: € 3000 
Zeer mooie, postfnsse, ongebruikte en gebruikte collectie Franse kolomen in Azie 18861997 in blanco Leuchtturm al

bum Collectie bevat veel matenaal, waaronder beter zoals (Yvert no's) Indochina 1, 16, 38, 9095', port 1, 2, 3, pak

ketzegels 1, 3*, China 48', 60*, 61*, Canton 26* (dubbele opdruk), 29', 45', 48*, 49*, 64, 6783*, Hoi Hao 13, 28', 46', 
4965*, MongTzeu 32, Pakhoi 30*, 31 ' , 49*, TchongKing 1*, 2', 3', 6', 8', 42('), 44', 63, port 2* in paar, 3(') in paar, 
4' , Yunnafou 12*, 13*, 14*, 15(*), 3349', 65*, etc Verder uitgebreid Cambodja (inclusief o a 117', 5762") en Laos 
aanwezig Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
21684 Buiten Europa 18501920. Prijs: € 3000 
Zeer goed gevulde, ongebruikte en gebruikte collectie Buiten Europa in oud Schaubek album Bevat Noord en Zuid 
Amenka, Australië en Nieuw Zeeland en wat Azie Collectie bevat zeer veel matenaal, waaronder ook veel beter Zeer 
hoge cat waarde' Alle foto's op. WWWFILATELIE.NET 
21136 Oostenrijk 18501900. Prijs; € 3000 
Ongebruikte en gebruikte collectie Oostenrijk 18501900 op oude albumbladen in msteekboek Collectie bevat beter 
matenaal zoals (Yvert no's) 1,2,7,11,2226, 39,45, telegram 1,2,3, 5,8,1721, krantenzegels 1, 2 (kort aan de lin

kerkant, maar met certificaat), 56, 7(*), 8 (2x), diverse Donau zegels etc Zeer hoge cat waarde' 
Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 

20341 Turkije stempels. Prijs: € 3000 
Fantastische partij stempels van Turkije in 8 insteekboeken m doos Veel zegels op bnefstukje en alles gedocumen

teerd Heel veel matenaal dat volgens de vonge eigenaar met in de Coles en Walker catalogus is terug te vinden Voor 
de specialist' Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
20305 Nederland 18522000. Prijs: € 3000 
Geheel gebruikte, zo goed als complete collectie Nederland 18522000 m 4 Davo luxe albums Collectie bevat ook 
back of the book, zoals luchtpost, port, dienst, brandkast etc Bovengemiddelde kwaliteit, zeer hoge cat waarde' 

Alle foto's op. WWW.FILATEUE.NET 
20201 Frankrijk brieven. Prijs: € 3000 
Doos met ca 400 klassieke bneven van Franknjk waaronder betere afstempelingen (ook buitenlandse kantoren), fran

kenngen, voorfilatelie bneven etc Prachtig kavel' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
19615 Oostenrijk stempelverzameling 18501880. Prijs: € 2950 
Prachtige collectie met zeer groot aantal zegels en zeer grote verscheidenheid aan afstempelingen, ook m andere kleu

ren op groot aantal (veelal) betere zegels wo 1850 1k(10), 2k(9x), stapels 3k, 6k en 9k zegels met mooie afstempe

lingen, 185859 2kgeel(5), 3krgroen(2), 3krzwart(2), 1861 2kgeel(11), 1867/80 Frans Joseph t/m 50kwo 25kmet 
stempel Vaduz'etc etc in album Schitterende collectie met vele zeldzame afstempelingen" 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
22088 Franse koloniën 18881999. Prijs: € 2900 
Zeer uitgebreide, postfnsse, ongebruikte en gebruikte partij Franse kolomen 18881999 m 10 albums en 1 map m gro

te doos Partij bevat zeer veel matenaal waaronder goed motief, gouden en zilveren zegels, blokken, betere oude ze

gels etc Ideale partij voor wederverkoper of ebay Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21102 IJsland 18731895. Prijs: € 2900 
Ongebruikte en gebruikte collectie IJsland 18731895 op oud albumblad en los in stockboek Bevat beter matenaal zo

als (Yvert no's) l ( ' ) , 2', 3', 3 (certificaat), 4* (3x), 4 (gekeurd), 5 (gekeurd), 611,18 19*, dienst 12 (certificaten), etc 
Verder ook wat doubletten aanwezig (wat gemengde kwaliteit) Zeer hoge cat waarde' 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
20759 Engeland 18401965. Prijs: € 2850 
Gebruikte parlij Engeland 18401965 m Windsor album, met veel klassiek matenaal inclusief no 1 (5x) en veel betere 
zegels, waaronder ook aardig dienst Cat waarde ca 40 OOG pond Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
21486 Finland 18561970. Prijs: € 2750 
Mooie uitgebreide, gebruikte collectie Finland 18561970 m stockboek Collectie bevat zeer mooi klassiek deel, waar

onder veel serpentines, Zeppelmzegel (ongebruikt met plakker), Inken, Kagala, militair, autopakketpost etc Hoge cat 
waarde' Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21092 Modena 18521859. Prijs: € 2750 
Complete, ongebruikte en gebruikte collectie Modena 18521859 op albumbtad en los m msteekboek Collectie bevat 
o a 1852 40 cent met variëteit CNET 1859 5 cent groen ongebruikt (keur Senf) 15 cent ongebruikt (gekeurd), 40 cent 
ongebaiikt (gekeurd), etc Tevens veel doubletten en 1852 25 cent op bnef Mooie collectie, zeer hoge cat waarde' 

Alle foto's op WWW.FILATELIE.NET 

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

INFORMATIEBON 
Naam 

Adres 

Postcode Kies één van onderstaande mogelijkheden: 

O ja, stuur mij uw 2maandelijkse prijslijst 
Plaats 

O ik wil mijn verzameling verkopen, neem contact 
Geboortedatum met mij op via tel. nr. 

Stuur deze bon op naar: Smits Philately, Grote Wade 23 A/B, 3439 NX Nieuwegein of fax naar 0302892620 
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voor meer informatie: www.iMDh.nl 
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Eerstedag brieven van 
Nederland en overzeese 
gebiedsdelen 

Stempelafdrukken op de eerste 
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Franse militaire poststempels 
gebruikt in Nederland in de 
Franse tijd NIEUW 

Hollandse 'tractaatstempels' 
gebruikt in de 'eerste' periode 
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Catalogus naamstempels met 
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Rolzegels van Nederland 

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 

Nederlandsch Indië: 
Puntvlakvullingstempels 
1935-1949 NIEUW 
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24e Internationale 
Postzegelbeurs Essen 
Messe Essen 
Messehaus Süd 
■ Meer dan 130 vakhandelaren, 

veilinghuizen, producenten 
van accessoires, uitgevers 
postadnninistracies 
& agentschappen uit 
de hele wereld ' 

~ Ie Dag emissies Duitsland 

Speciale beursstempel & postwaardestuk 

Centrum Filatelie met 
vakmensen & keurmeesters 

Duitse kampioenschappen 
voor thematische filatelie 

GRATIS TOEGANG! 

Verheugd u op de wereld Dê ,t,,he Post vQf 
van de postzegels 

t 
catawiki 
Wekelijkse 
Postzegelveilingen 

.& 

Offnuntszeiten: t.9. Mal. 101t Uhr 10. Mai. 1017 Uhr 

Veranstalter: Jan Billion ■ Messea^entur ■ Freili jrathnnj 13 a ■ 4017t Ratingen 
Telefon + 49 (0) 2102/5 04 75 Fax + 49 (0) 2102/t9 5« 25 

lnfo@bricfmarkenmesseessen.de ■ v/ww.briefmarkenmesseessen.de 

f MPO hét adres voor: 
^.. veiling 

advies & bemiddejng 
beurzen 
in & verkoop 

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

cdtawiki.nl/postzegelveiling 

idrcs MPO: r:nergie\veg 7. 340! MD IJsselstein 
ri063944  Fa\: 0306019895  WWW.MPO.NL 'S Werelds grootste catalogus & 

ghuis voor verzamelaars 

mailto:lnfo@bricfmarkenmesse-essen.de
http://WWW.MPO.NL
http://cdtawiki.nl/postzegelveiling
http://WWW.MPO.NL
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VERNIEUWD BONDSBESTUUR 

OpdeALVvandeKNBFin 
Wijk aan Zee stond onder 
andere de bestuursverkie
zing op de agenda. 
De voorzitter van de KNBF, 
Wybo Heere was aftredend 
en niet herkiesbaar. De 
secretaris, Ene Kniese, was 
tussentijds afgetreden en 
Siemon Tuin was aftredend 
en niet herkiesbaar. 
Tot voorzitter werd geko
zen )an Cees van Duin en de 
nieuwe secretaris is Hans 
Kraaibeek. Deze was vice
voorzitter, en m die functie 
niet herkiesbaar. 
CornévanZandwijk 
benoemd tot vicevoorzit
ter, een functie die hij 
combineert met die van 
jeugdzaken en filatelisti
sche vorming. 
In de nieuwe samenstel
ling is het bestuur van de 
KNBF tevens verkleind: van 
negen naar zeven leden. 

Bij hun afscheid werd Wybo 
Heere benoemd tot Lid van 
Waardering en Siemon Tuin 
tot Lid van Verdienste. 

foto's: Remder Lumge/ 
Rem Hillesum 

Hans Kraaibeek 

POSTZEGEL HAVANK 

Havank (pseudoniem 
voor Hans van der Kallen) 
genoot in de vijftiger 
en zestiger jaren van de 
vorige eeuw grote bekend
heid als detectiveschrijver. 
De hoofdpersoon in zijn 
boeken was de eigenzin
nige hoofdinspecteur 
Charles C.M. earlier, alias 
De Schaduw. 
Havank overleed op 
zestigjarige leeftijd op 21 
juni 1964 in Leeuwarden, 
waar hij ook begraven ligt. 
In 1994 wilde de Gemeente 
Leeuwarden zijn graf rui
men, maar daar ontstond 
veel weerstand tegen. In 

datzelfde jaar is de Stich
ting Mateor opgericht met 
als doel het graf van Ha
vank voor het nageslacht 
te bewaren. Als donateurs 
van Mateor komen wij 
jaarlijks rond zijn sterfdag 
bijeen in Leeuwarden en 
brengen uiteraard een 
bezoek aan zijn graf. Dit 
jaar is het 50 jaar geleden 
dat de schrijver overleed 
en 110 jaar geleden dat hij 
werd geboren. 
Voor liefhebbers is een vel
letje van 10 zegels verkrijg
baar bij de penningmees
ter van de Stichting Mateor 
te Leeuwarden De kosten 

bedragen € 10 euro. Ver
zendkosten: € 0,64. (bank: 
NL83lNGBoooo239765 
ten name van de Stichting 
Mateor te Leeuwarden) 
www.havank.nl 

Peter H.de Dreu 

Met maar liefst drie nomi
naties 'op ons vakgebied' 
IS Nederland dit jaar 
goed vertegenwoordigd. 
Dit aantal is niet eerder 
voorgekomen sinds de 
instelling van de deze 
prijzen in 2007. 

De prijzen worden pas op 
24 mei bekend gemaakt. 
In de categorie 'Exhibition 
design' is de tentoonstel
ling 'XXS Dutch Design' 
in het Museum voor Com
municatie genomineerd. 
De tentoonstelling werd 
ontworden door 'Trapped 
in Suburbia' uit Den Haag. 

In de categorie 'Miscel
laneous Printed' zijn twee 
werken genomineerd: 

De postzegels voor wereld 
bloeddonordag van 
Suzanne Rosier Branding 
en Design, Den Haag en 
'Postage Stamp Dublin 
Unesco City of Literature' 
(voor de Ierse postadmi
nistratie) door The Stone 
Twins uit Amsterdam. 

The Stone Twins hebben 
ook diverse postzegels voc 
PostNL ontworpen, zoals 
het Postcrossing velletje ui 
2011. Afgebeeld de werkte
kening (collectie Museum 
voor Communicatie). 

Of er genomineerden zijn 
die met een van de vele 
prijzen naar huis gaan 
leest u in het juli/augus
tusnummer. 
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VERENIGINGSBLADPRIJZEN 2014 
Ook in 2014 wordt weer gestreden om de Filatelie Verenigingsbladprijzen, met de hoofd
prijs van € 250. Dit jaar voor de bladen van de 'gespecialiseerde' postzegelverenigingen. 
Volgend jaar komen de publicaties van algemene verenigingen voor deze prijzen weer in 
aanmerking. Tevens kunnen er weer artikelen ingezonden worden (ook artikelen die zijn 
geplaatst in bladen die niet meedingen naar de Verenigingsbladprijs!) die in aanmer
king willen komen voor de sponsorprijs (€ 100) voor de 'beste auteur'. 
Verenigingen en auteurs die aan de wedstrijd willen deelnemen, kunnen een formulier 
aanvragen bij de secretaris. 

Verenigingsbladprijzen 2014 
De heer L.F.C. Elzinga, 

Schalmei 5,4876 VC Etten-Leur 
of per e-mail 

leo.elzlnga@telfort.nl 

Het formulier moet uiterlijk 15 juli 2014 samen met drie complete sets bladen (of 3 bladen 
van het nummer als het een artikel betreft) aan de secretaris per post worden terugge
zonden. Het gaat om de nummers van de laatste, complete jaargang van vóór 1 juli 2014. 
Dat kan dus een jaargang zijn die geheel in 2013 is verschenen, maar ook een jaargang 
die van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 loopt. Formulieren die na 15 juli worden ontvan
gen kunnen helaas niet in behandeling worden genomen. 
De redactie wenst u alvast veel succes met uw inzending! 

JITREIKING COSTERUS- EN VAN DER WILLIGEN MEDAILLES 

)p voordracht van het 
:osterus Kapittel zijn 
jdens de Algemene Ver

gadering van de KNBF 
len aantal onderschei-
lingen uitgereikt door 
ie voorzitter, Mr. Wybo 
^eere. 

)e Costerusmedailie werd 
oegekend aan de aan de 
leer Egbert B. Stuut uit 
Vppingedam voor onder 
mdere zijn grote bijdrage 
lan de 'Posthistorie Suri-
lame 1650-1975' welke in 2 
ijvige boeken is versche
len. Zijn medeauteur, de 
leer W.K. Erfmann werd 
eeds eerder onderschei-
len. 

De Van der Willigenme-
daille ter bevordering 
van de studiezin en het 
aanmoedigen van het pu
bliceren werd dit jaar maar 
liefst drie keer toegekend. 
De voorzitter kon de 
medailles uitreiken aan de 
heren Arie H.N. Zonjee en 
Ot Louw voor hun in 2013 
verschenen publicatie 
'Met de meeste spoed en 
promptitude, expresse in 
Nederland'. 
Dit boek van bijna 300 
pagina's behandelt de 
in Nederland door de 
post gebruikte expres-
sestrookjes en andere 
postale aanduidingen 'die 
een poststuk sneller op de 

plaats van bestemming 
moesten brengen'. Het 
boek beschrijft de expres-
sedienst in de periode 
1863-1999. 
De derde Van der Willigen
medaille werd toegekend 
aan de heer). Lux uit Vaals 
voor zijn vele publicaties 
in het tweetalige blad 'Le 
Philatéliste Beige'. Zijn 
artikelenreeks betreft 
een grondige studie 
en beschrijving van de 
postverbindingen met 
Frankrijk, vanuit verschil
lende landen. Helaas kon 
hij bij de uitreiking niet 
aanwezig zijn. 

foto's: Reinder Luinge 

Egbert Stuut V.in.r. Ot Louw en Ane Zonjee 

EDITORIAL 

We worden groter! 
Nee, helaas, de omvang van Filatelie zal niet 
toenemen, noch de grootte van het blad. Ook de 
oplage zal niet drastisch wijzigen. 
Wat wel wijzigt is de grootte van de tekst. Naar 
aanleiding van suggesties in die richting van lezers 
heeft het bestuur van de uitgevende stichting 
'Nederlandsch Maandblad voor Philatelie', de raad 
van toezicht van de stichting en de redactie eind 
maart unaniem besloten dat we het lettertype iets 
zullen vergroten. Dat zult u direct merken aan de 
leesbaarheid. 
Aangezien dit opmaaktechnisch nogal wat voorbe
reiding vergt zal dat pas in het juli/augustusnummer 
van dit jaar worden doorgevoerd. 
Toch kunt u nu al kennisnemen van deze verande
ring. Deze kolom 'editorial' is al opgemaakt in de 
nieuwe lettergrootte. U kunt dus zelf gemakkelijk het 
verschil zien met de tekst op de rest van deze pagina. 

Aangezien erbestuursmutaties zijn geweest bij de 
KNBF, is ook de colofon van de KNBF al aangepast aan 
de nieuwe lettergrootte. 

In dit nummer ontbreken door plaatsgebrek de 
Portpuzzel en de Filapuzzel, alsmede het antwoord 
op de postpuzzel uit het maartnummer. 

Het oktobernummer zal weer in het teken van de 
Postex te Apeldoorn staan en -evenals verleden 
jaar- wordt het weer een bijzonder themanummer. 
Het thema voor dit jaar is: 'Cinderella's en back of the 
book' 

De situatie op De Krim heeft ook voor ons filatelisten 
'gevolgen'. Uiteraard niet te vergelijken met de 
gevolgen die het heeft voor de bewoners aan deze of 
gene zijde, maar toch. 

De Russische postadministratie heeft besloten dat 
ingaande 25 maart post van Rusland naar De Krim 
tegen binnenlands tarief verzonden kan worden. 
In de loop van april zou de Russische postdienst 'Krim 
Post' opzetten. Of dat geëffectueerd is was bij het 
afsluiten van dit nummer niet bekend. 
Er zullen op De Krim ook nieuwe postcodes worden 
ingevoerd om aan te sluiten op het verwerkings
systeem van de Russische post. 

De UPU, de Wereldpostvereniging, heeft haar leden 
bij schrijven van 4 april, op verzoek van de Oekraïnse 
postdienst (Ukrposhta), laten weten dat er grote 
problemen zijn met de postvoorziening naar De Krim, 
en daarmee aan de leden van de UPU verzocht geen 
post te verzenden met bestemming De Krim. Het 
betreft de postcodes: 95000-99999. 

Enkele postadministraties, zoals de Canadese en die 
van de Verenigde Staten, hebben het publiek 
officieel meegedeeld dat de postverzending naar De 
Krim onderbroken is. Belde postadministraties deden 
dit op 11 april. 

René Hillesum 

MUTATIES 

De volgende mutatie is 
in het overzicht van bij 
Filatelie aangesloten ver
enigingen doorgevoerd: 

Bergen op Zoom 
FV Delta-Oost: Poolster
laan 14,4624 XA 

Bergen op Zoom, 
telefoon 0164-250041, 
s van-esch@tele2.nl. 

Mutaties op dit overzicht 
kunt u uitsluitend sturen 
aan: Mevr. E. Braakensiek, 
Prins Willem Alexander-
laan 41,3273 AS Westmaas, 
»e.braaker)siek@tele2.r)i 
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VERZAMELGEBIEDf: 
Samenstellmg. Rem Bakliuizen Van Den Brink 
E-mail; dz1ewon@xs4all.nl 
Website, www.galeoptix.nl/fila/druktech htm 

DE ROUEGELS '1* EN '2 ' 

Van de vorige versie rollen 
met zakelijke zegels moet 
er een nieuwe oplage zijn 
gedrukt bij Lowe-Martin 
vóórdat de nieuwe rolze-
gels op 2 januari versche
nen. 
Deze zegels (nieuwe 
oplage) zijn gedrukt m 
offset met druk-aan-de-
rol bij Lowe-Martin in 
Canada. Gebruikt werd 
een raster dat zo fijn is dat 
we het niet echt konden 
zien. Althans bij de eerste 

oplage, maar de zegels die 
eind december 2013 zijn 
gevonden (met dank aan 
Jan Jelle Claus) doet zowel 
de druk van de tekst als 
die van het lijnenspel iets 
dikker aan. Te denken viel 
aan een te vette druk, ech
ter als je de zegels goed 
uitvergroot dan wordt 
overal de karteling van 
een raster zeer duidelijk. 
Op het dragerpapier van 
de rolzegels is om de 5 
zegels een rugnummer 
aangebracht. 

200 JAAR KONiNKRUK 

Op 24 maart verscheen een 
blok met 10 [=5x2] zegels 
waarde 2 en wel met 2 ver
schillende afbeeldingen 
om en om. 
Waarom waarde 2? Om 
nog meer cachet te geven 
aan een herdenking waar 
geen Nederlander bij stil 
staat en al helemaal geen 
zegels van waarde 2 voor 
zou willen kopen als die 
die al nodig had? 
En om het buitenland te 

vertellen wat we te vieren 
hebben, daarvoor zijn 
deze zegels ook al onge
schikt. 
Gedrukt bij Cartor, La 
Loupe, Frankrijk (doch
ter van Walsall Security 
Printing in Walsall, UK), 
in offset op een velinleg 
pers. Het zegelformaat is 
G: 25 X 36mm; kamtanding 
13.6:13.33317/24 tanden 
horizontaal/verticaal. De 
tanding loopt boven en 
onder door, links en rechts 
niet. 

De drukvellen bestaan 
uit 5 horizontale rijen van 
3 blokken naast elkaar. 
Accordering van het mo-
delvel op 3 januari 2014. 
Vijfkleuren offset (cyaan, 
magenta, geel, zwart en 
fosfor) met een raster van 
150 onder rasterhoeken 
per kleur verschillend: 
magenta 15 graden, cyaan 
75 graden , geel o graden 
en zwart 45 graden. 
Papierrichting | (verticaal) 
Artikelnummers: 340461 er 
product-barcode + 81292. 

JEUGDFILATIE 

Eveneens op 24 maart 
verscheen een blok met 10 
[=5x2] zelfklevende zegels 
waarde 1, met 2 verschil
lende afbeeldingen om 
en om - een gestyleerde 
postduif dan wel postegel. 
Gedrukt bij Cartor, La 
Loupe, Frankrijk, in offset 
opeenvelmlegpers. De 
zegels zijn geslit. 
De drukvellen bestaan uit 

3 horizontale rijen van 3 
blokken naast elkaar. Ac-
cordermg van het model-
vel op 4 december 2013. 
Vijfkleuren offset (cyaan, 
magenta, geel, zwart en 
fosfor) met een raster van 
150 onder rasterhoeken 
per kleur: magenta 45 
graden, cyaan 45 graden, 
geel en zwart 45 zonder 
raster of niet vast te stel
len.. 
Aangezien de zegelafbeel

dingen ten opzichte van 
het blok niet altijd rechtop 
staan, kunnen zegelposi-
ties herleid worden als we 
de rasterhoeken vergelij
ken met de stand van de 
L-vormige fosforbalk daar 
die altijd dezelfde hoek 
maakt met het zegelbeeld. 
Papierrichting | (verticaal) 
en ook de kleine verticale 
kerven in het papier kun
nen helpen de plek van de 
zegel in het blok terug te 
vinden! Papierrichting | 
(verticaal) 
Artikelnummers: 340571 en 
product-barcode + 81315 
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Samenstelling 
Edward Froon 
Email f2hedwardfroon@hetnet.nl 

»ORTUGAL 

let land kent een rijke 
naximafilie traditie met 
'roeger drie verenigingen 
in de lioogste maxiniafi
iedichtheid per hoofd van 
le bevolking van Europa, 
ielaas IS dit niet meer 
;o door veroudering. De 
)eperkte jonge actieve 
lanwas houdt de hobby 
jelukkig zeer levend. In de 
nternationale competitie 
Beste maximafilist ter 
vereld' zijn ze vaker m de 
)rijzen gevallen, mede 
lankzij de strakke vorm
geving van de Portugese 
)ostzegels. 
Ve zullen het land van 
loord tot aan de hoofd
;tad Lissabon m vogel
vlucht bekijken aan de 
land van een aantal 
ecente maximumkaarten. 
Ne starten in het hoge 
loorden m Guimaraes, de 
jakermat van Portugal. 

In het kasteel (afb. i), 
werd Alfonso Henriques in 
1109 als hertog geboren. 
Hij riep de Portugese 
onafhankelijkheid uit van 
het Koninkrijk León en na 
enkele grote veldslagen 
lukte dat ook werkelijk. Het 
is een echt middeleeuws 
kasteel met een stevig 
donjon om bescherming 
te kunnen bieden tegen 
deMoren die het Ibe
risch schiereiland toen 
nog grotendeels in bezit 
hadden. Guimaraes klinkt 
wellicht bekend door
dat het in 2012 culturele 
hoofdstad van Europa was. 
Het intieme centrale plein 
van het stadje ligt vóór de 
kerk, Onze Lieve Vrouw van 
Oliviera. (afb. 2) 
Iets naar het zuiden 
stroomt de grote rivier de 
Douro (afb. 3) waarlangs 
vele wijngaarden liggen. 

Stempeling inde plaats 
Pinhao, bekend om zijn 
goede wijngaarden en 
de port. De rivier stroomt 
vanuit Spanje naar de 
Atlantische Oceaan met in 
de monding Porto. 
(afb. 4) Het is een be
langrijke havenplaats, het 
Rotterdam van Portugal 
en naamgever van de 
bekende zoetere wijn port. 
Beide steden waren m 
2001 Culturele hoofdstad 
van Europa. Porto staat op 
de werelderfgoedlijst door 
zijn ligging en magnifieke 
historische bebouwing. 
Opvallend zijn het grote 
witte bisschoppelijk paleis 
en in het midden van 
de stad wordt de Douro 
overspannen door een 
'moderne' ijzeren spoor
annex verkeersbrug die 
ontworpen is door een 
leerling van Eiffel. De kaart 

is een postwaardestuk 
van de Portugese post, zie 
de brug m de ingedrukte 
postzegel, (afb. 4a) 
In 2012/3 bracht de Por
tugese post series uit met 
telkens twee afbeeldingen 
van het interieur en het 
exterieur van belangrijke 
gebouwen als paleizen 
en kerken. Afb. 5 toont 
de oude kathedraal van 
Coimbra, de zuidelijker ge
legen, tweede hoofdstad 
van het jonge Portugal 
na Guimaraes. Stevig 
gebouwd als een fortkerk, 
die ook bescherming 
moest kunnen bieden 
tegen de Moren. Als u naar 
de ingang kijkt, zult u er 
de poort van het tien euro 
biljet in herkennen. Er is 
ook een nieuwere kathe
draal in Coimbra. (afb. 6) 
Verder naar het zuiden 
zijn we snel aangeland 

bij de huidige hoofdstad 
Lissabon. In 2012 werden 
de Portugese ingenieurs 
geëerd met een postzegel 
(afb. 7) met de 17 km lan
ge Vasco da Gamabrug. 
Het is de langste brug van 
Europa die over het breed
ste gedeelte van de rivier 
de Taag aangelegd werd. 
Tenslotte, de bekendste 
telg van Lissabon, Amaha 
Rodrigues, de koningin 
van de Fado tijdens een 
gepassioneerd optreden in 
die stad in 1964. 
(afb. 8) Wellicht zong ze 
haar bekendste nummer 
'Uma Casa Portuguesa'. 

II n I
m L i ■"■■ 

nK,^mi » 1 ^ 1 

Tai 

mailto:f2hedwardfroon@hetnet.nl


VERZAMELGEBIED 
• • 

BELGIË 
Samenstelling: 
lan Borluut 
borluut.)an@gmail.com 

p t f v "MiinZeger'zegel, met het nieuwe logo van bpost 

^f)*' dl *' "MonTimbre", avec Ie nouveau logo de bpost. 
)•> ^ MVTM 

4084 
18.10.2010 

1,50 0,8( : BELCif BEICIQUE'. 

O 

%^bpost; 

RENOVAJIEf?/^,,, ,,. \ 
W h R K  E N [■•{ "'•"■■'■'. , 

d« "MIjnZegel" zegel (nieuw formaat). 

!u timbre «MonTimbre» (nouveau format). 
o™ D 400 ex D P6a y * MVTM 

logo bposi, mei gom / logo bpost, avec gomme 
logo bposl. zelMevend / logo bpost, autoacihésif . 

;3 (€1,22) 2 w/v 

FDC ! 

* * 0 
1,S0 1,00 
1,90 1.00 
3,00 2,00 

PERSOONLIIKE ZEGELS MET TAB: TOTAAL GEPRINT 

NPM 

#<A bpost 
• ^ ^ boost ' 

BELGIQUE 
BELGIË 

296 

In de OBPde Belgische 
speciale catalogus  wor
den de zegels met het logo 
Bpost die als basis dienen 
voor de postzegels met 
persoonlijke tab nogal ver
waarloosd. 
Om te beginnen worden 
die zegels door de fi latei is
tische dienst (en daarmee 
ook door de handel) 
uitsluitend geleverd als 
zegels zonder tab. Dat wil 
zeggen dat uit een vel van 
15 of 20 zegels met tab alle 
tabs worden afgescheurd 
en vernietigd. 

Daarentegen waren de 
zegels met tab in strippen 
van 5 volop verkrijgbaar 
als Duostamps met diverse 
stripfiguren en dergelijke, 
maar ook als zegels toe
gevoegd aan de wens
kaarten van Hallmark. 
De afbeelding op de tab 
kwam overeen met die van 
de wenskaart. 
Zowel voor Duostamps als 
voor Hallmark waren er 
al de aan Bpost vooraf
gaande 'basiszegels met 
tab' die al gedurende 
lange tijd benut werden 
en geleidelijk aan werden 
ook de nieuwere types van 
de basiszegels ingevoerd. 
Sommige postkantoren 
hebben in hun schappen 
ook nu nog een zeer grote 
variatie aan basiszegels. 
Naast die van Hallmark 
zijn ook de wenskaarten 
van Editor voorzien van 
zegels met tab zij het met 
de smalle tab, waar Hall
mark steeds de brede tab 
hanteert. 
Sommige Duostamp
zegels konden ook In com
plete vellen van 15 aan de 
loketten worden gekocht. 
In 2011 zijn de Duostamps 
afgeschaft. 

Sinds 2012 zijn de Happy 
Stamps verkrijgbaar aan 
de loketten. Het basis
zegel van Bpost, logo met 
als tab diverse wensge
legenheidsmotieven: 
geboorte  happy baby; 
huwelijk  happy love en 
de mix happy mix met 
twee soorten feestjes. Een 
verpakking met 10 zelf
klevende Happy Stamps 
kost € 7,99 (2 strippen met 
telkens 5 zegels; of alle 
5 dezelfde afbeelding of 
met 5 verschillende afbeel

dingen). 
Los van de zegels met tab 
die je in de postkantoren 
kon kopen, waren de 
zegels al lang te voorzien 
van een tab met eigen 
plaatje: de echte persoon
lijke tab zegels. Bestelling 
hiervan in eerste instantie 
via papieren formulieren 
doch nu alleen nog maar 
via het internet. 
Zowel de Duostamps als d« 
Hallmarks kunnen gezien 
worden als zegels met een 
tab, uitgegeven door een 
commerciële organisatie 
waarbij Bpost de verkoop 
faciliteerde. Niettemin 
verdienen deze uitgiften 
een volledig eigen rubriek 
in een zichzelf respecte
rende catalogus. De Happ) 
Stamps daarentegen zijn 
een uitgifte van Bpost 
zelf en horen gewoon een 
hoofdnummer te krijgen ir 
de catalogi. 
Er was steeds een brede 
tab en een smalle tab 
mogelijk. 

De verschillende varian
ten van de 'brede' zegel 
De in 2010 verschenen 
zegels zijn gedrukt op fos
forescent paper en geprini 
door een digitale pers 
van de Zegelwerkplaats in 
Mechelen. (1) 
Er zijn twee types, waarbij 
de de tweede vermoede
lijk slechts zeer beperkt is 
gebruikt. 
Het donkerrood is 
opgebouwd uit magenta 
+ zwart (45 graden), het 
magenta in tab en zegel 
onder een hoek van 20 
graden, zegel en tab op de 
Xeikon geprint: 
A. het zwart van de tekst 

isikleurig:(2+3) 

Het donkerrood van de 
hoorn is opgebouwd uit 
magenta * cyaanbiauw 
(onder 75 graden), het 
magenta in de tab en 
zegel onder een hoek van 
30 graden, op de Xerox 
1000 en de zegels hebben 
dan ook een MIC (gele 
punten) die samen de 
Machine Identification 
Code vormen.: 
B. het zwart van de tekst 

iS4kleurlg(4) 
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•e verschillende varian-
en van de 'smalle' zegel 

de smalle zegels is geen 
iminescerend papier 
neer gebruikt. De zegels 
iet tab zijn geheel geprint 
p de Xerox looo digitale 
rukpers van de Zegel-
/erkplaats. Alle zegels 
ebben een MIC. (5) 

ie verschillende varianten 
ntstaan vooral door het 
of niet meenemen van 

et logo en de Bpost tekst, 
Je immers zwart is, in het 
leurscheidingsproces. 
ingezien zwart een van 
.e kleuren is bi| de digitale 
.rukpers is kleurscheidmg 
an zwart overbodig. Toch 
ebeurt het. 
r zijn tot dus ver 8 ver-
chillende types gevon-
len. De volgordea-h is 
Ie chronologische. Een 
weedeling naar zwart 
ƒ blauw in hetdonker-
ood van de hoorn was 
(edurende langere tijd 
hronologisch, maar bij de 
afelversie kwam het zwart 
1 donkerrood weer terug, 
let donkerrood van de 

hoorn is opgebouwd uit 
magenta + zwart 
(45 graden): 
a. het zwart van de tekst 

isi-kleurig(6) 
b. het zwart van de tekst 

IS i-kleurig met gekar
telde contouren (7) 

c. het zwart van de tekst 
is 4-kleurig; strakke 
contouren van de 
hoorn 

ƒ. het zwart van de tekst 
is 4-kleurig; de contou
ren van de hoorn zijn 
gerafeld (8+9) 

Het donkerrood van de 
hoorn is opgebouwd uit 
magenta + cyaanblauw 
(onder 75 graden). (10) 
d. het zwart van de tekst is 

4-kleurig en compact; 
de contouren van de 
hoorn zijn strak 

e. het zwart van de tekst 
is 4-kleurig en los; de 
contouren van de hoorn 
zijn gekarteld (11) 

g. het zwart van de tekst 
is 1-kleurig met strakke 
contouren; de contou
ren van de hoorn zijn 
strak 

h. het zwart van de tekst 
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is 4-kleurig; de contou
ren van de hoorn zijn 
gerafeld 

Minder vaak gebruikte 
varianten van de 
'smalle' zegel 
Behalve de 'i' zegels zijn er 
vanaf 2012 ook zegels met 

'2' en '1 Europa symbool' 
(12*13) 
Overigens is bij alle Bel
gische zegels het 'Europa' 
en 'Wereld' symbool per 
01.01.2014 afgeschaft en 
komt er dui(delijk de tekst 
'Europe' en 'World' na 
de'1'respectievelijk'3'. 

Er is dus nog geen sprake 
van dat het onderscheid 
tussen 'Europa' en 'Wereld' 
vervalt zoals in Nederland. 
Het'2' wordt alleen voor 
binnenlands gebruik ge
hanteerd. Wanneer komen 
de zegels met'/ Europe'7 

POSTNL 

9 mei 

OX ORANJE OP HET WK-VOETBAL 

let postzegelvelletje 10 x 
)ranje op het WK Voetbal 
lesteedt aandacht aan de 
len keer dat het Nederlands 
Iftal heeft deelgenomen 
lan de wereldkampioen-
chappen voetbal. De tien 
'erschillende zegels m het 

velletje zijn allemaal gewijd 
aan een ander WK waaraan 
Nederland deelnam. 
Het ontwerp is van Ingmar 
Birza. De oplage 350.000 
velletjes en gedrukt in 
Frankrijk bij Cartor Security 
Printing. 

-po« ^ ^ l O X OBANJE OP HET WK VOETBAI.: 

mmmmÊmÊÊÊÊKÊÊmmÊiÊÊÊmÊÊt .•«. 

mmmmmtmmmMmi. 

Keramiek Uit Delft 

MOOI NEDERLAND 

In de serie keramiek 
verschijnt deze dag het 
velletje met keramiek van 
Delft en een verzamelvel. 
De uitgifte van het verza
melvel betekent ook dat 
de serie keramiek hiermee 
wordt afgesloten. 
Evenals de andere vel
letjes in de keramiek serie 

werden ook deze weer 
ontworpen door Rutger 
Fuchs (1970) uit Amster
dam. 
Het velletje van Delft toont 
uiteraard het beroemde 
Delfts Blauw, en wel stuk
ken uit de 17e en 18e eeuw. 
Het velletje bestaat uit 
vijf verschillende zegels 
waarde 1. Oplage 85.000 
exemplaren en gedrukt 

door Joh. Enschedé in 
Haarlem. 

Het tweede vel is het ver
zamelvel. Ook met vijf ver
schillende postzegels met 
keramiek uit ieder van de 
vijf plaatsen waar een vel
letje aan gewijd werd. De 
oplage hiervan is 297.000 
en ook deze werden in 
Haarlem gedrukt. 
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UITZENDING PH-ERS 
NAAR DUITSUND IN WO II 

HANS E. AITINK 

Uitgezonden 
Met grote belangstelling heb 
ik de serie artikelen van Ton 
Hulkenberg over 'De Post uit de 
voormalige Freie Stadt Danzig tus
sen 1-10-1939 en eind maart 1945' 
(Filatelie, november en december 
2013) gelezen. Mijn bijzondere 
aandacht werd getrokken door 
het laatste artikel 'PTT-ers over de 
grens'. Hierin laat Ton Hulkenberg 
de heer Thedinga, die verplicht als 
PTT-er in 1943 naar Duitsland werd 
uitgezonden en terecht kwam 
in Danzig, zijn verhaal vertellen. 
{Ftlatelte maart 2014) 

Naar aanleidmg van dit verhaal 
heb ik nadere bijzonderheden 
gevonden, die de uitzending van 
PTT-ers voor het bedrijf had en 
hoe men het tekort aan personeel 
wilde opvangen. 

Na de bezetting in mei 1940 
Aan het Duitse militaire bestuur 
van Nederland kwam op 
29 september 1940 al een einde en 
dit werd vervangen door een bur
gerlijk bestuur onder leiding van 
de rijkscommissaris Seyss-lnquart 
met zijn staf. In de staf waren vier 
Generalkommissare opgenomen, 
waarvan Dr. Fischböck General
kommissar für Finanz und Wirt-

Het gebeurt maar zelden dat er een inhoudelijke 
reactie komt naar aanleiding van een inhoudelijke 

reactie, die weer een reactie was op 
een artikel dat verscheen in Filatelie. 

schaft werd. Hieronder viel ook de 
PTT, die werd ondergebracht bij 
As Abteilung Post-und Fernmel-
dewesen.{i) Het hoofd van deze 
afdeling werd Dr. Linnemeyer, die 
ook werd benoemd tot Leiter der 
Deutsche Dienstpost Nieder
lande. Hij bemoeide zich ook met 
de uitzending van PTT-ers naar 
Duitsland. Deze uitzending was in 
het begin nog op vrijwillige basis. 
Arbeiders van andere bedrijven 
werden in Duitsland eingesetzt, 
maar PTT-ers werden abgeordnet. 
De Nederlandse PTT ambtenaren 
werden dus tijdelijk gedetacheerd 
bij een Duitse overheidsinstantie. 
De meest arbeiders werden via 
de Arbeitseinsatz in Duitsland te 
werk gesteld, maar bij PTT-ers 
sprak men over uitzending naar 
Duitsland. 

Uitzending vanaf maart 1941 
In maart 1941 droeg Linnemeyer 
de directeur-generaal van de PTT 

op om twintig bestellers aan te 
wijzen voor werk van tijdelijke 
aard bij de Deutsche Reichspost 
(DR.P). De directeur-generaal van 
de PTT, dr.ir. M.H.Damme zocht 
overleg met de secretarissen-
generaal van bepaalde departe
menten en met Generalkommis
sar Fischböck over deze kwestie. 
Uiteindelijk werd besloten dat 
deze ambtenaren niet konden 
worden gemist en het initiatief 
van Linnemeyer kon geen door
gang vinden. 

OOK ZOO Ti 

1941 
Een volgende poging werd door 
Linnemeyer gedaan in juni 1941, 
toen de Duitse legers de Sovjet 
Unie binnen vielen. Inmiddels 
had de Duitse legerleiding een 
opdracht aan de N.V. Nederlands( 
Kabelfabriek verstrekt om een te
lefoonkabel te vervaardigen, die 
was bestemd voor de verbinding 
tussen Berlijn en Moskou. Deze 
kabel werd in delen gefabriceerd 
en de delen moesten aan elkaar 
worden gelast. Hiervoor waren 
PTT-vaklieden nodig. De PTT 
diende deze lassers te leveren. 
De Wehrmacht had zelf al een 
aantal PTT-ers aangenomen voor 
dit karwei. De gegevens over dezt 
kwestie kwamen bij het Hoofd
bestuur terecht. Uiteindelijk gaf 
de directeur-generaal van de 
PTT een officiële aanwijzing en zo 

>^WWDEN 

DUITSCm 
I Rijkscommissaris Seyss-lnquart (rechts) met enkele leden van zijn staf(v.r.n I) 

de Ceneratkommissare Fischböck, Schmidt en Rauter en de Befehlshaber 
der Sicherheitspolizei und des SD, W Harster 2 lenaffiche mor vrijwillige aanmelding voor werk in Duitsland uit 1942 

'm 



/■ertrok een groep vrijwilligers van 
ie PTT voor de laswerkzaamheden 
lan de kabel naar Polen. (2). 

;ind 1941 trad directeurgeneraal 
)amme af en hij werd opgevolgd 
ioor de NSBer ir. W.L.Z. van der 
/egte, die per 1 januari 1942 door 
eysslnquart werd benoemd. 

tiederlandse PTTers 
Tengevolge van het vastlopen van 
iet Duitse offensief in de modder 
;n sneeuw voor Moskou en door 
Ie grote verliezen, die werden 
jeleden, moest de Wehrmacht 
;teeds meer werknemers uit 
Ie industrie oproepen voor de 
nilitaire dienst. Hierbij waren ook 
/eel werknemers van de Deutsche 
^ost. Hierdoor ontstonden bij 
ieze organisatie grote proble
men bij het uitvoeren van de 
/erschillende werkzaamheden. 
Het gevolg was dat de Reichs
^ostminister Ohnesorge steeds 
3m meer Nederlandse PTTers 
Degon te vragen. Men had op dat 
moment behoefte aan lager per
ioneel, zoals (hulp)bestellers en 
onducteurs, maar ook aan (vak) 
verklieden van de technische 
lienst. Men zocht jonge onge
Tuwde werkkrachten. De uitzen
ding geschiedde nog op basis van 
/rijwilligheid en zo mogelijk werd 
3ok gekeken naar de politieke 
Detrouwbaarheid. 

3e behoefte aan personeel voor 
ie Deutsche Reichspost werd 
steeds groter. De basis van vrijwil
igheid verdween en werd vervan

gen door een verplichting van de 
tewerkstelling bij de Reichspost in 
Duitsland. 

Het Hoofdbestuur van de PTT 
heeft in de loop van de oor
logsjaren geprobeerd met alle 
mogelijke middelen de uitstroom 
te temperen. Soms lukte dit, maar 
steeds meer moest men aan de 
vraag van de Duitsers voldoen. 

De dienstverlening van de Neder
landse PTT kwam in de problemen 
door een toenemend tekort aan 
medewerkers. Het Hoofdbestuur 
deed alle mogelijke moeite om 
dit tekort aan te vullen door het 
aantrekken van personeel. 

Het tekort aan personeel pro
beerde men op te vangen door 
degenen die naar Duitsland 
moesten gaan werken van een 
ontheffing te voorzien. De Duit
sers probeerden dit regelmatig 
te verijdelen. Verder doken een 
aantal aangewezenen mede
werkers om in Duitsland te gaan 
werken onder. 

Het aantal Nederlandse PTTers, 
die bij de Deutsche Reichspost 
werkzaam waren bedroeg in 
januari 1944 4.442 man en 
in februari 1944 4.^28 man. 

Rondschrijven inspectie 
Roermond 
Bij toeval kwam ik in het bezit van 
een rondschrijven van 16 januari 
1943 van de Inspecteur aan de 
postdirectles van de afdeling 

Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
Insgectie Roeïmond 

UT 61.5.7/1/1 
Soermond 16 Januari 1943 

In een speciaal daartoe belegde samenkomst heeft de Drg er de aandacht 
op gevestigd, dat er rekening mede is te houden, dat vanwege bepaalde maatrege
len o.a. den arbeidsdienst in de toekomst wellicht moeilijkheden zullen worden 
ondervonden bij de aanwerving van het benoodigde mannelijk personeel. Het ie 
daarom noodig, dat tijdig onder het oog wordt gezien, of, indien noodig, bi3 
wijze van tijdelijken maatregel, gebruik zou kunnen worden gemaakt van krachten, 
welke 't zij voorheen m dienst van de P.T.T. zijn geweest, *t zij van vreemde 
krachten, welke na een korte opleiding voor bepaalde diensten zouden kunnen 
worden opgeleid. 
Hierbij is gedacht aan: 
a) gepenaionneerden, 
b) wachtgelders, 
c) gehuwde vrouwelijke exambtenaren, echter voor niet lenger dan halve dagtaken, 
d) jeugdige vrouwelijke krachten. 
Ten aanzien van de sub a, b en c genoemde krachten moet de restrictie worden 
gemaakt, dat zij nog geschikt worden geacht voor het verrichten van bepaalde 
diensten. Door het Hoofdbestuur zal worden nagegaan, welke wachtgelders nog in 
de termen vallen om weder in den dienst te worden teruggeroepen. 
Ten aanzien van de categorie sub d zij opgemerkt, dat het met noodig wordt 
geacht om een bepaalde schoolontwikkeling te eischen. Er kan mede worden volstaan, 
dat het genoten onderwijs voldoende waarborg biedt voor het uitvoeren van bepaalde 
werkzaamheden. Bij eventueele indienstneming van laptstbedoelde krachten moeten 
deze er met nadruk op worden gewezen, dat het met haar aan te gane dienotverband 
van tijdolijten aard is. »e bedoeling is voorts, dat deze krachten na een korte 
opleiding ( 4 ^ 6 weken) geschikt kunnen worden gemaakt voor het verrichten van 
bepaalde taken. Ik teeken hierbij nog aan, dat gepensionneerden, wachtgelders en 
vrouwelijke exambtenaren voor elk soort taak kunnen worden aangewezen en er dus 
geen aanspraak op kunnen maken in door hen voorheen bekleede functies te worden 
werkzaam gesteld. Tan oordeel, dat het ven het meeste belang ia te weten, welke 
taken aan de categorie sub d zouden kunnen worden opgedragen, verzoek ik met 
gebruikmaking van onderstaanden ataatvorm een opgave als daarin aangegeven te 
verstrekken. 

Diensten voor de uit I 
voering waarvan vrou t 
welijke krachten na 
korte opleiding kunnen | 
worden aangewezen 

Coll:ini 
AAN H.H. Directeuren 

in de afd. 
Roermond 

hoeveel vrouwelijke 
krachten voor de uit
voering van de in koloi 
1 bedoelde dieneten 
noodig zijn 

3 
[ hoeveel ambtenaren 
en van welken rang door 

{ den in kolom 1 bedoelden 
maatregel vrijkomen. 

I 
De Inspecteur, 

K 1124 

^lémmÉb'Él 
4 Vrouwelijke postbestellers m Den Haag in 1942 (Museum voor Communicatie) 

yA%,. • 

3 Het rondschrijven van 16 januari 1943 van de Inspecteur van de afdeling Roermond 
van de PTT met betrekking tot het aanstellen van nieuw personeel 

Roermond.(3). In dit schrijven 
meldde de Inspecteur dat in een 
speciaal daartoe belegde samen
komst de directeurgeneraal er 
de aandacht op had gevestigd 
rekening te houden met bepaalde 
maatregelen door onder andere 
de Arbeidsdienst, die in de toe
komst wellicht tot moeilijkheden 
zou leiden bij het werven van 
mannelijk personeel. 

Men wilde, als tijdelijke maat
regel, ambtenaren werven, die 
voorheen in dienst van de PTT 
waren geweest. Zij konden na een 
korte opleiding voor bepaalde 
diensten worden opgeleid. 

Er werd gedacht aan: 
a. Gepensioneerden, 
b. Wachtgelders, 
c. Gehuwde vrouwelijke examb

tenaren, echter voor niet langer 
dan halve dagtaken. 

Een restrictie voor deze groepen 
moet worden gemaakt, dat deze 
krachten nog wel geschikt werden 
geacht voor bepaalde taken. 
Verder moet het Hoofdbestuur 
nagaan welke wachtgelders nog 
geschikt waren om weer in dienst 
te worden genomen. 

De eerder genoemde groepen 
konden voor elk soort taak wor
den aangewezen. Er kon echter 
door hen geen aanspraak worden 
gemaakt in door hen voorheen 
beklede functies werkzaam te 
worden gesteld. 

d. Jeugdige vrouwelijke krachten. 

NOG BEPERKT TE KOOP 
(OP=OP): 

Cdrom 'Filatelie', de jaargangen 2004 tot en met 2012. 
Per stuk de complete jaargang met elf edities 

gedigitaliseerd. Als u oudere Cdrom's wilt bestellen 
(de prijs is € 10 per cdrom), met vermelding van de 
gewenste jaargang(en). Verdere (bestel)gegevens 

zie op pagina 327 in dit blad. 

Het zou niet nodig zijn voor 
deze krachten een bepaalde 
schoolopleiding te eisen, omdat 
het toekomstige dienstverband 
slechts van tijdelijke aard zal zijn. 
De bedoeling is voorts, dat deze 
krachten, na een opleiding van 
4 tot 6 weken geschikt worden 
gemaakt voor het verrichten van 
bepaalde taken. De postdirec
teuren dienden de drie gestelde 
vragen op het rondschrijven te 
beantwoorden.(4). 

Als gevolg van deze oproep kwa
men er wel aanmeldingen binnen. 
Er was echter een grote behoefte 
aan personeel, vooral in de drie 
grote steden in het Westen van 
ons land. Dit bedroeg daar 2.200 
krachten. Men kon nauwelijks 
aan dit grote aantal te voldoen. 
Op het platteland bij de klei
nere kantoren en hulpkantoren 
kon men de situatie ter plaatse 
regelen. Vele van de aangemelde 
meisjes werden al snel wegens 
ongeschiktheid ontslagen. 

Bronnen 
 Filatelie van maart 2014. 
 Rondschrijven nr.61.3.7/1/1. van 

de Inspectie Roermond van de 
PTT, van 16 januari 1943. 

 Dr.J.G.Visser. PTT 19401945. 
Beleid en bezetting. Staatsbedrijf 
der PTT 1968. 
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8 0 JAAR COSTERUSMEDAILLE 

Op 29 januari 1922 besloot 
het bestuur van de toen
malige 'Nederlandsche 
Bond van Vereenigingen 
van Postzegelverzamelaars' 
tot de instelling van een 
Bondsmedaille. 
In een gecombineerde ver
gadering van het bestuur 
van de Bond en de bezitters 
van de Bondsmedaille 
op 21 april 1934 vond een 
herziening van de Statuten 
plaats, waarbij onder meer 
de naam van de onder
scheiding gewijzigd werd 
inCosterus-medaille. 
Nu, 80 jaar na dato, wordt 
deze medaille nog steeds 
uitgereikt. 

Voordracht 
Vier weken voorafgaand 
aan de Algemene Vergade
ring van de KNBF (dit jaar 
12 april) komen de huidige 
bezitters van deze medaille 
bijeen om een kandidaat 
voor te dragen voor deze 
medaille om, zoals het 
reglement omschrijft 
"huläe te brenger) aan 
personen, buitengewoon 
verdienstelijk gemaakt 
hebben door wetenschap
pelijke navorschingen of 
gepubliceerde bijdragen 
op philatelistisch gebied". 
Ook dit jaar is er weer een 
Costerusmedaille uitge
reikt. 

Wie was nu echter deze 
'Costerus'? 
WILLIAM PIETERCOSTERUS 
PIETERSZOON werd op 21 no
vember 1874 in Edam gebo
ren. Na lager en voorberei
dend middelbaar onderwijs 
in zijn geboorteplaats en 
aan een kostschool in Am
sterdam, volgde hij de HBS 
te Wageningen en Utrecht, 
vervolgens colleges schei
en natuurkunde aan de 
Universiteit van Amsterdam 
ter voorbereiding op een 
loopbaan in de chemie, 
en bezocht tenslotte de 
Suikerschool aldaar. Na 
als chemicus werkzaam te 
zijn geweest aan suikerfa
brieken in Oosterbeek en 
Eckerdorf (Duitsland) zocht 
hij een baan in zijn beroep 
in Nederlands-Indië. Toen 
op 5 april 1898 zijn vader 
Pieter overleed zag zijn 
moeder haar enige zoon 
liever niet naar de Oost 
vertrekken. Door invloed 
van de burgemeester van 

Edam werd Costerus in 
aanmerking gebracht voor 
opvolging van zijn vader 
als gemeenteontvanger 
van zijn geboorteplaats en 
als zodanig werd hij nog in 
april 1898 door de gemeen
teraad benoemd. 
Reeds tijdens de ziekte van 
zijn vader had hij, tijdens 
zijn vakanties, deze in zijn 
ambtsbezigheden ter zijde 
gestaan en was daarmee 
dus enigszins bekend. Hij 
volgde ook zijn vader op als 
kassier en commissionair in 
effecten. Door zijn 
benoeming tot gemeente
ontvanger van Edam bleef 
dit ambt van 1829 tot zijn 
eervol ontslag op 1 juli 1938, 
dus meer dan een eeuw, 
onafgebroken in handen 
van grootvader, vader en 
zoon Costerus. De 
kassierszaak werd in 1917 
overgenomen door de 
Haarlemsche Bankvereeni-
ging, later opgegaan in de 
Twentsche Bank, van welk 
bijkantoor Costerus tot 
1 mei 1938 directeur was. 
Op zijn benoeming tot 
gemeente-ontvanger 
volgde vrij spoedig zijn 
verkiezing in het bestuur 
van de afdeling Noord-
Holland van de Nederland
sche Bond van Gemeente-
Ambtenaren, waar hij 
achtereenvolgens de 
functies van secretaris, 
voorzitter en vice-voorzitter 
(tot het einde van zijn 
loopbaan) vervulde. Ter 
gelegenheid van zijn 
zilveren bestuurslidmaat-
schap werd hij tot erelid 
van die afdeling benoemd. 
Gedurende veertig jaar was 
Costerus commissaris en 
administrateur van de 
Nutsspaarbank te Edam en 
sedert 1898 bestuurslid - la
ter directeur - van het 
Edams Museum. Hij was 

ereburger van zijn 
geboortestad, waar zijn van 
oorsprong Zeeuwse 
voorvaderen al twee 
eeuwen als kaashandelaren 
waren gevestigd. 

Verzamelaar 
Costerus verzamelde al 
jong van alles, ook postze
gels, postwaardestukken 
en poststukken. In 1896 
gaf hij het verzamelen van 
postzegels op; het werd 
hem te duur en te veelom
vattend, bovendien was 
hij enige malen beetgeno
men met valse zegels. Hij 
verkocht zijn postzegels 
aan handelaar). Riethoff 
in de Galerij te Amsterdam 
en zette de opbrengst om 
in postwaardestukken. Het 
verzamelen hiervan lag een 
korte poos stil gedurende 
zijn studietijd, toen hij niet
temin reeds het respectabel 
aantal van ongeveer 2.000 
postwaardestukken bezat. 
Kort na zijn benoeming tot 
gemeenteontvanger heeft 
hij zijn hobby weer hervat. 
Sindsdien heeft hij zich 
vrijwel uitsluitend tot het 
verzamelen van postwaar
destukken bepaald en bijna 
ieder land gespecialiseerd, 
waardoor zijn collectie 
tot ruim 70.000 stuks 
uitgroeide. 

Het meest interesseerden 
hem de landen buiten 
Europa. Wel heeft hij nog 
een postzegelverzame
ling van de Britse kolonie 
Victoria aangelegd, maar 
op den duur schonk het 
postzegelverzamelen hem 
niet voldoende bevredi
ging en beperkte hij zich 
tot de zegels die worden 
uitgegeven ter gelegenheid 
van postzegeltentoonstel
lingen. 
In juni 1913 neemt hij met 
o.a. Waller en Warren deel 

aan de Internationale Post-
waarden-Tentoonstelling in 
Parijs. Uit een verslag in Het 
Philatelistisch Maand
blad hierover: "Van onze 
Hollandsche verzamelaars 
is nog bekroond met goud 
de heer W.P. Costerus Pzn 
van Edam, die eene zeer 
uitgebreide verzame
ling van Briefkaarten, 
Enveloppen, Kruisbanden, 
Postbladen etc. heeft, wat 
wij "Poststukken" noemen. 
De verzameling Costerus 
is de meest volledige 
poststukkenverzamel ing 
die er bestaat, en de heer 
gemeenteontvanger van 
de Stad der roodkorstjes is 
een ijverig verzamelaar en 
maakt verre reizen om zijn 
collectie te verrijken, die 
± 16.000 stukken bevat en 
hier gedeeltelijk in 
4 albums is tentoonge
steld. Het Nederlandsche 
Gouvernement moest de 
collecties Warren, Waller, 
(-) en Costerus trachten 
machtig te worden, om er 
een Postmuseum van op te 
richten, want de collectie 
van het Rijk is verre van 
schitterend en volledig". 
In het Nederlandsch 
Tijdschrift voor Postze-
gelkunde geeft hij in 1915 
meldingen over nieuw 
verschenen postwaar
destukken. In 1916 is hij 
vaste medewerker van het 
tijdschrift en verschijnt zijn 
eerste artikel: De formaten 
der Koloniale Briefom
slagen uitg. 1905-1915. 
Van 1917 tot 1922 fungeerde 
Costerus als redacteur 
van de rubriek Poststuk
ken. In maart 1917 trouwt 
hij met Jannette Cornelia 
Theodora Poederbach. Zij 
krijgen twee zonen: Pieter 
Jacob (1918), ambtenaar 
gemeentesecretarie Edam, 
en William (1920), elektro
technisch ingenieur. 

Verenigingen 
Hij was lid van de Neder
landsche Vereeniging van 
Postzegelverzamelaars, 
later ook van Breda, Hol-
landia, l'Association des 
Collectionneurs d'Entiers 
Postaux (Parijs), de Société 
d'Etude de l'Entier Postal 
(Brussel), de Berliner 
Ganzsachen-Sammler Ver
ein en de Royal Philatelie 
Society (Londen). 
Van 1918 tot 1928 en van 
1937 tot September 1939 
was hij bestuurslid van de 
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^lederlandsche Vereeniging 
/an Postzegelverzamelaars, 
2erst als 'directeur van de 
/erkoophandel', daarna als 
oibliothecaris. Hij was lid 
/an de Raad van Beheer van 
iet Nederlandsch Maand
blad voor Philatelie. Voor 
dit laatste lidmaatschap 
noest hij in 1926 bedanken 
wegens drukke werkzaam
leden. 
n de Bondsvergadering 
/an 1921 nam hij het 
nitiatief tot instelling van 
3en medaille, 'om hen, die 
zich op bijzondere wijze 
/erdienstelijk hebben 
gemaakt voor de philatelie, 
te belonen en welke 
medaille "Bondsmedaille" 
werd genoemd'. 

Bondsbestuur 
lni924werdCosterusin 
het Bondsbestuur gekozen, 
waarvan hij achtereen
wlgens commissaris, 
penningmeester, secretaris 
en van 1931 tot februari 1939 
worzitter was. In 1939, op 
65jarige leeftijd, stelde 
hij zich niet meer herkies
baar; bij zijn afscheid werd 
hem de Wallermedaille 
toegekend. In 1941 werd hij 
gekozen tot voorzitter van 
de Bondsraad, welk insti
tuut in 1940 was ingesteld 
ter bevordering van de 
senheid en samenwerking 
n de toen zeer verdeelde 
Mederlandse filatelie. 
Ms auteur van talloze fila
telistische artikelen is Cos
terus ook buiten Nederland 
bekend geworden; zijn bij
dragen verschenen in Die 
janzsache en l'Amateur 
ies Entiers. "Wegens zijn 
i/erschillende studiën en 
Dublicaties op poststuk
<engebied, voornamelijk in 
3uitenlandsche tijdschrif
ten openbaar gemaakt" 
sntvangt hij op 24 augustus 
1929 de Bondsmedaille. Tot 
de belangrijke artikelen be
loren: De enveloppen van 
Nederland en Koloniën, de 
serste lijst van opdrukkaar
ten van Nederland (volgens 
de huidige nomencla
tuur: particulier bedrukte 
Dostwaardestukken), Over 
'ury's en Tentoonstel

lingen; Die Postkarten 
von Norwegen (ook in 
boekvorm verschenen); 
Die Briefumschläge von 
NeuSüdWales; Die Brie
fumschläge von Victoria; 
Die Postanweisungen von 
Rumänien (ook in boek
vorm); D/e Ganzsachen 
der Republik Polen (ook in 
boekvorm) en De Post
stukken van Egypte. 

Booleman 
De Amsterdamse postzegel
handelaar M.Z. Booleman 
vroeg Costerus een cata
logus samen te stellen van 
Nederlandse en koloniale 
poststukken. In samenwer
king met A.C Voss en W.G. 
Zwolle verscheen in 1927 de 
catalogus Poststukken. Al 
in 1917 was hij auteur van 
&e Eerste Nederlandsche 
handleiding en catalogus 
ten dienste van verza
melaars van poststukken 
van Nederland en de 
Nederlandsche Koloniën. 
In 1942 verscheen (als over
druk van een vervolgartikel 
'mhe\ Maandblad): De 
proeven der poststukken 
van Nederland. In 1947 

publiceerde hij de nog 
steeds zeer brui kbare Klap 
per op de Tijdschriften: 
Nederlandsch Tijdschrift 
voor Postzegelkunde 
18841921, Phllatelistlsch 
Maandblad 19121921, 
Nederlandsch Maandblad 
voor Philatelie 19221945, 
De Philatelist 19261939. 
Als spreker is Costerus 
minder op de voorgrond 
getreden. De wijze echter 
waarop hij bij verschillende 
officiële ontvangsten de 
verwelkoming door de 
betrokken burgemeesters 
beantwoordde en daarbij 
geestige of merkwaardige 
filatelistische anekdotes en 
bijzonderheden wist in te 
lassen, de manier waarop 
hijdeFilatelistendagen 
placht te openen en als 
tafelpresident bij Bondsdi
ners optrad, hebben bewe
zen dat ook het voeren van 
het woord in het openbaar 
hem niet vreemd was. 

lurylid 
Jurylid was hij voorde 
eerste maal op de nationale 
tentoonstelling in Rotter
dam (1920); dit heeft toen 

nog al wat stof tot spreken 
gegeven omdat een 
'poststukken' verzamelaar 
geroepen werd te oordelen 
over postzegels, waarbij 
men vergat hoe vaak eer
der postzegelverzamelaars 
geoordeeld hadden over 
poststukkeninzendingen, 
waarvan ze weinig of geen 
verstand hadden. Costerus 
was internationaal jurylid 
in 'sGravenhage (1924), 
Parijs (1925), Amsterdam 
(1927), Straatsburg (1927), 
Antwerpen (1930), Berlijn 
(1930), Amsterdam (1934), 
Brussel (1935), Parijs ('937) 
en Praag (1938). Voor 
Luxemburg en New York 
(1926) moest hij wegens 
tijdgebrek of door ziekte 
bedanken. De Bond had 
hem in 1939 als nationaal 
commissaris aangewezen 
voor de internationale 
tentoonstelling te Londen 
in 1940; door het uitbreken 
van de Tweede Wereld
oorlog kon dit evenement 
geen doorgang vinden. 
Zijn verzamelingen 
werden in de loop der 
jaren bekroond met één 
ereprijs (Kassei 1914), zes 

maal goud (Breslau 1913, 
Parijs 1913, Berlijn 1922, 
Rotterdam 1930, Algiers 
1930 en Brussel 1935), twaalf 
maal verguld zilver, acht 
maal zilver en twaalf maal 
brons. Bijzondere waarde 
hechtte hij aan de grote 
bronzen plaquette van de 
Poolse regering en aan een 
verguldzilveren extra
medaille van Algiers voor 
zijn verzameling proeven 
van Franse poststukken. 
Filatelistische onderschei
dingen vielen hem te beurt: 
de Bondsmedaille (1929), 
het erevoorzitterschap 
van de Nederlandsche 
Vereeniging van Postze
gelverzamelaars, het ere
lidmaatschap van de Union 
des Timbrophiles te Luxem
burg (1930), van de Société 
franf aise de Timbrologie 
(1938) en van de Berliner 
GanzsachenSammler 
Verein (1938). Voorts was 
hij corresponderend lid 
van de Franse Académie de 
Philatelie. 
William Pleter Costerus 
Pleterszoon overleed op 
77jarlge leeftijd In Bus
sum, op 3 november 1951. 

DE NIEUWE VOORZITTER VAN DE KNBF STELT ZICH VOOR 

)an Cees van Duin 
(1948, Rotterdam) verza
melt al postzegels vanaf 
zijn jeugd, traditioneel. 
Maar is eind jaren '80 be
gonnen met thematische 

filatelie en heeft twee inter
nationale verzamelingen 
met als onderwerp de ge
schiedenis van Nederland 
als geheel en van de stad 
Rotterdam in het bijzonder. 
Hij is al jaren lid (veelal de
cennia) van de Rotterdam
se Philatelisten Vereniging, 
de Nederlandse Vereniging 
voor Thematische Filatelie, 
Po&Po, Postzegelclub 
Rotterdam en Themafila 
(België). 
)an Cees van Duin is gebo
ren en getogen Rotterdam
mer, heeft er gestudeerd 
(bedrijfseconomie) en 
woont er nog steeds. Hij 
was en is bestuurder, pro

fessioneel en als'vrijwil
liger' in een veelheid van 
organisaties, wat betreft de 
filatelie vooral bij de NVTF. 
Hij heeft vele tientallen ar
tikelen op zijn naam staan 
voor het verenigingsblad 
van de NVTF, Thema; ook is 
hijjurylidbijdeKNBF. 
Graag gaat Jan Cees van 
Duin zich inzetten voor 
de KNBF: "Vele tiendui
zenden mensen beleven 
veel plezier aan het 
verzamelen van post
zegels en poststukken. 
Dat draagt voor hen bij 
aan hun studiezin en hun 
algemene ontwikkeling. 
Het in verenigingsverband 

verzamelen vervult ook 
een belangrijke sociale 
functie. De verenigingen 
verdienen alle ondersteu
ning, daar heeft de Bond 
ook zijn primaire rol. De 
KNBF en de verenigingen: 
samen sterk!". En verder 
zegt hij: "De KNBF heeft 
natuurlijk een functie voor 
degenen die hun verzame
ling willen tentoonstellen, 
maar de KNBF moet vooral 
ook opkomen voor de 
belangen van de 'gewone' 
verzamelaar. Dit allemaal 
in goede samenspraak 
met de besturen van de 
verenigingen.". 

POSTZEGELVERENIGING ARCEN, 
VERRAST OUDVOORZITSTER MIA VAN WELL 

Op de jaarvergadering 
welke 13 maart j.l. werd ge
houden heeft de vereniging 
Arcen afscheid genomen 
van haar voorzitster die 
ruim 32 jaar het boegbeeld 
van de vereniging is zijn 
geweest. 
De aanwezigheid van Har
rie Jans, penningmeester 
van de KNBF wierp bij haar 
vraagtekens op. Toen haar 
werd verteld dat de Bond 
graag wilde weten hoe 
het met de clubs in den 
lande stond en daarmee 
een plausibele verklaring 
gegeven werd voor de 

aanwezigheid van de heer 
Jans, heeft ze de vergade
ring voorgezeten met de 
gedachte 'dat kan'. 
Toen de nieuwe voorzitter 
haar toesprak en vertelde 
hij graag gezegd zou heb
ben 'het heeft onze Koning 
behaagd dat ' kwam er 
een bescheiden glimlach 
op haar gezicht. 
De heer Jans was van te 
voren ingelicht en gaf op 
voortreffelijke wijze weer 
wat zij allemaal voorde 
vereniging gedaan heeft 
en dat door haar betrok
kenheid de club een soort 

huiskamergevoel uitstraal
de en dat de onderlinge be
trokkenheid erg groot is. De 
door de club aangevraagde 
onderscheiding voor haar 
verdiensten werd door de 
Bond gehonoreerd met de 
Gouden Bondsspeld. 

Namens de club kreeg ze 
nog een velletje postzegels 
met haar eigen foto erop. 
In gezelschap van haar 
kinderen en kleinkinderen 
en uiteraard alle leden, 
werd de avond nog gezellig 
voortgezet. 
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FRED BOOM LID NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

Brief uit 1811 
De brief (Afb. 1, voorzijde) 
dateert van 23 maart 1811. Hij 
wordt in plat Vlaams en vooral 
in fonetische spelling geschre
ven door een zekere (zoals hij 
zijn naam schrijft) Franciscus de 
Coek vanuit Middelburg, waar 
hij vanaf 13 maart als militair in 
het Franse leger is ingekwartierd, 
gericht aan (zoals hij die naam 
schrijft) Josephus de Schüeter te 
"l/houter" (= Letterhoutem, nu 
gemeente Sint-Lievens-Houtem), 
"canton van Eerzele" (= kanton 
van Herzele), arrondissement van 
"houdenaerde" (= Oudenaarde, 
in de huidige Belgische provincie 
Oost-Vlaanderen). De schrijver 
is volgens de brief woonachtig 
"tot Zonneghem" (= te Zonnegem, 
nu ook gemeente Sint-Lievens-
Houtem) en blijkens de inhoud is 
de brief wel gericht aan de ge
noemde De Schüeter ("de baes"), 
maar bestemd voor zijn vader, 
moeder, zusters en broeders. 
Op de voorzijde van de brief de 
stempels 'MIDDELBURG' (zwart), 
'C.H.i'lR.' (zwart) en 'HOLLANDE/ 
PAR/FLESSINGUE' (rood) en daar
naast het door de geadresseerde 
te betalen port '7' (zwarte inkt). 
Deze stempels en portbere-

Dit is de eerste van een aantal afleveringen waarin 
Fred Boom een voorfilatelistisch poststuk 
onder de loep neemt, in al zijn facetten. 

kening vragen allereerst een 
verklaring. 

De staatlcundige context 
De brief wordt geschreven in de 
periode van de Franse overheer
sing van ons land. (globaal van 
1795 tot eind 1813). 
Nadat bij het Verdrag van Parijs 
van 24 mei 1806 een einde was 
gemaakt aan het Bataafs 
Gemenebest (voorheen de 
Bataafse Republiek) en het 
Koninkrijk Holland was uitge
roepen, riep keizer Napoleon bij 
decreet van 5 juni 1806 zijn broer 
Lodewijk Napoleon ('Louis') uit tot 
koning. Zo eenvoudig en eenzij
dig ging dat toen en ook later in 
de Napoleontische tijd. 
Op 21 januari 1808 werd het stra
tegisch belangrijke Vlissingen, 
waarvan al bij het Verdrag van 
Fontainebleau van 11 november 
1807 afstand was gedaan, bij het 
Franse Keizerrijk ingelijfd. 
Na de mislukte Britse inval in 
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Zeeland van eind juli 1809, waar
aan op 25 december van dat jaar 
een einde kwam, werd Walche
ren (en dus ook Middelburg) bij 
decreet van keizer Napoleon van 
27 december 1809 bij Frankrijk in
gelijfd. Bij het Verdrag van Parijs 
van 16 maart 1810 werd daarop de 
zuidelijke grens van het Koninkrijk 
Holland langs Waal, Biesbosch en 
Hollands Diep gelegd. Het gebied 
ten zuiden daarvan werd ingelijfd 
bij Frankrijk, voor zover dit al niet 
eerder Ingelijfd was. Nadat Lode
wijk Napoleon op aandringen van 
zijn keizerlijke broer op 1 juli 1810 
afstand van de troon had gedaan, 
werd het Koninkrijk Holland bij 
decreet van Napoleon van 
9 juli 1810 bij het Franse Keizerrijk 
ingelijfd. Aan die inlijving werd 
pas vanaf eind 1813 een einde 
gemaakt. 
De brief dateert dus uit de periode 
van inlijving van ons land bij het 
Franse Keizerrijk. 

Het postverdrag: 
periode van geldigheid 
Op 8 oktober 1808 kwam tussen 
het Koninkrijk Holland en het 
Franse Keizerrijk een traktaat 
(het postverdrag) tot stand met 
betrekking tot de behande
ling van de post tussen beide 
landen. Dit werd in het voordeel 
van Frankrijk gewijzigd bij 
decreet van Napoleon van 
4 juni 1809. 
Deze eenzijdigheid was kenmer
kend voor de machtsverhou-

dingen tussen de formeel nog 
onafhankelijke staten. 
Het postverdrag trad op 1 augus
tus van dat jaar in werking. Het 
zou zijn werking blijven behouden 
tot 1 april 1811, in weerwil van de 
inlijving van eerst delen van het 
Koninkrijk Holland in december 
1809 en maart 1810 en daarna het 
restant van het Koninkrijk Holland 
in juli 1810. Vanaf dat moment 
werden alle Franse wetten en 
regelingen van kracht. Voor het 
grondgebied van het voormalige 
Koninkrijk Holland blijft dus op 
postaal gebied alles bij het oude 
tot 1 april 1811, als ware er geen 
beëindiging van het Koninkrijk 
Holland en geen inlijving bij het 
Franse Keizerrijk. 
Op de postale behandeling van 
de hier besproken brief is dus 
nog steeds het postverdrag van 
toepassing (gebleven), als ware er 
geen inlijving geweest. Daarvan 
draagt de brief dan ook de sporen 
(waarover hierna nader). 

Het postverdrag: de tarieven 
Voor zover het gaat om ongefran
keerde brieven vanuit Holland 
(waarin Middelburg dan dus pos
taal gezien nog ligt) naar Frankrijk 
(waarin Letterhoutem dan ligt), is 
Holland voor de berekening van 
het door de ontvanger van de 
brief te betalen port in drie rayons 
verdeeld; het meest zuidelijke is 
rayon 1, centraal ligt rayon 2 en 
noordelijk ligt rayon 3. Voor elk 
rayon van verzending van een 
brief geldt als uitgangspunt (voor 
een brief met een gewicht tot 
6 gram) een door de ontvanger te 
betalen vast tarief voor de afstand 
van de plaats van verzending tot 
het Franse grenskantoor. Dit liep 
op van 4 décimes/sXuwers voor 
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rayon i via 5 décimes/sXuWers voor 
rayon 2 tot 7 rféc/mej/stuivers 
voor rayon 3. Bij dat vaste af
standstarief wordt dan opgeteld 
het Franse binnenlandse tarief 
voor de afstand van het Franse 
grenskantoor tot aan de plaats 
van bestemming in Frankrijk. 
Het hieruit voortvloeiende totale 
afstandstarief wordt vervolgens 
voor de berekening van het totale 
port nog onderworpen aan de 
berekening van het port naar 
gewicht. In de richting van Hol
land naar Frankrijk gebeurt dat 
volgens de Franse regeling voor 
de berekening naar gewicht over 
beide deelporten, dus over het 
totale afstandstarief, ook voor de 
afstand in Holland tot het Franse 
grenskantoor. 

Het postverdrag: 
de grenskantoren 
Als grenskantoren tussen Hol
land en Frankrijk worden bij het 
postverdrag aangewezen Mid
delburg/Vlissingen (immers Frans 
geworden: zie hiervoor), Breda/ 
Antwerpen (dan ook Frans) en ook 
rechtstreeks Parijs, Eindhoven/ 
Hammont (idem) en Nijmegen/ 
Kleef (idem). Over deze met elkaar 
corresponderende grenskan
toren moet het postverkeer 
tussen Holland en Frankrijk in 
beide richtingen lopen, waarbij 
de keuze van het grenskantoor 
afhankelijk is van de meest in 
aanmerking komende route, gelet 
op de plaatsen van verzending en 
bestemming. 
De hier besproken brief is vanuit 
Middelburg over Vlissingen, als 
daarmee corresponderend Frans 
grenskantoor, naar het toen 
Franse Letterhoutem verzonden. 
In Vlissingen is daarbij, zoals 
veelal het geval was, het Franse 
grenskantoorstempel 'HOLLANDE/ 
PAR/FLESSINGUE' geplaatst. 

Het postverdrag: de Hollandse 
'traktaatstempels' ofwel 
'Massonstempels' 
Voor Frankrijk bestemde onge
frankeerde brieven moeten vol
gens het postverdrag in Holland 
worden voorzien van het naam
stempel van het postkantoor van 
verzending en het rayonstempel 
ter aanduiding van het rayon van 

verzending, zijnde voor het eerste 
respectievelijk tweede dan wel 
derde Hollandse rayon het bijbe
horende rayonstempel: C.H.i'̂ ".R., 
C.H.2̂ R., C.H.3=.R. (= Correspon
dance Hollandaise X Rayon). 
In Holland beschikken de post
kantoren bij de totstandkoming 
van het postverdrag veelal niet 
over een naamstempel. Daarom 
vragen de Commissarissen van de 
Brievenposterij van het Koninkrijk 
Holland aan de firma Masson Ie 
jeune te Parijs om offerte uit te 
brengen voor, onder meer, de 
naamstempels en de rayonstem
pels. Dit leidt tot een bestelling bij 
en levering door de firma Masson 
Ie jeune daarvan. Dit verklaart de 
benaming 'Massonstempels'. Het 
zijn de eerste uniforme stempels 
van Nederland. 
Zo zijn ook de stempels 'MIDDEL
BURG' en 'C.H.i=".R.' op de hier be
sproken brief 'Massonstempels'. 

Het hier berekende tarief 
Omdat Middelburg in rayon t ligt 
(zie het stempel 'C.H.1̂ ^R.') en de 
brief minder dan 6 gram weegt, 
bedraagt het getaxeerde port: 
4 rfécmes/stuivers voor alle on
gefrankeerde Hollandse brieven 
van het ie rayon tot het Franse 
grenskantoor (hier Vlissingen) + 
3 c/éc/'me5/stuivers voor de Franse 
afstand VllssingenLetterhoutem 
van 50100 km. = '7' décimesl 
stuivers. 

Wat maakt deze brief zo 
bijzonder? 
Hoewel tot dusver slechts 
4 brieven bekend zijn met de 
stempelcombinatie 'MIDDELBURG' 
en 'C.H.i'̂ '.R.', beide in zwart, 
maakt dat deze brief nog niet 
echt bijzonder. De brief wordt 
echter wel bijzonder door de 
inhoud, de binnenkant. Hij blijkt 
namelijk op voor deze periode
unieke wijze gecensureerd te zijn 
en daarvan duidelijke en authen
tieke sporen te dragen I 

De sporen van de censuur 
Linksboven op het eerste binnen
blad staat een op het postkantoor 
te Middelburg bij de aanbieding 
van de brief geplaatst censuur
stempeltje 'C' (Afb. 2). 
Een zelfde stempeltje treffen wij 

rechtsboven op het tweede bin
nenblad aan (Afb. 3). 
En op het derde en laatste binnen
blad staat linksboven tussen de 
eerste en tweede regel nogmaals 
een dergelijk stempeltje en is he
lemaal linksboven, kennelijk door 
de censor, bijgeschreven 
'N" 2'(Afb. 4). 
Dat het hier werkelijk om cen
suurmerken gaat, volgt ook uit 
de heel bijzondere slotpassage in 
het handschrift van de schrijver 
helemaal onderaan de derde bin
nenpagina, ver onder zijn onder
tekening en ook onder een eerste 
naschrift: "en ik hebbe den brief 
moeten open doen" (Afb. 5)! 
Dergelijke censuurstempeltjes 
zijn verder uit de Napoleonti
sche tijd in Nederland tot dusver 
onbekend. Bekend is wel dat in 
opdracht van Napoleon nogal wat 
censuur op de post werd toege
past. De gecensureerde brieven, 
nogal eens door Napoleon zelf 
ingezien, werden vervolgens in 
het algemeen niet bezorgd (to 
say the kast). 
De reden van deze censuur, 
waarschijnlijk door een militaire 
censor (maar daarvan weten wij 
verder niets) is waarschijnlijk 
geweest dat deze militair werd 
aangemerkt als een mogelijk toe
komstige deserteur of anderszins 
onbetrouwbaar was. 

De verdere Inhoud 
In nog enkele andere opzichten is 
de inhoud van de brief interessant 
of op zijn minst aandoenlijk. 
Op het eerste binnenblad geeft de 
schrijver op zijn eigen wijze blijk 
van de vreemdheid van de hem 
omringende omstandigheden 
in het Middelburgse:"... want 
het lieg rondom hier in zee en 
wij en moegen hier geen waeter 
drienken want het is al zout water 
..." (Afb. 6). Dat is toch wel een 
heuglijke ervaring voor deze een
voudige Vlaamse landrot! 
Meer historisch dan geografisch 
interessant is het volgende relaas 
op het tweede binnenblad:"... en 
den tweentwietiesten 
[= tweeëntwintigste] maerte is 
hier op alle hoeken van de straet 
uijt gebel dat bonepaert [= Bona
parte = Napoleon] eenen joengen 
soene gekroegt [= een jonge zoon 

gekregen] heeft..." (Afb. 7). 
Die jonge zoon is de Koning van 
Rome, de lang verbeide zoon van 
Napoleon, geboren op 20 maart 
1811. 
Zoals bijna alle brieven van 
dienstplichtigen of plaatsvervan
gers in Franse krijgsdienst, afkom
stig uit de vele door de Fransen 
in die tijd veroverde gebieden en 
gericht aan het thuisfront, bevat 
de brief ten slotte het dringende 
verzoek om geld toe te zenden. De 
gemiddelde eenvoudige militair 
in Franse krijgsdienst verkeerde 
destijds in kommervolle om
standigheden, slecht gekleed en 
gevoed. 

Slotsom 
De brief heeft in posthistorisch 
opzicht veel te bieden. Hij geeft 
ook een kijkje in de beleving van 
een eenvoudige Vlaamse plat
telander die waarschijnlijk als 
dienstplichtige of plaatsvervan
ger, maar niet uit eigen enthou
siasme, in Franse krijgsdienst 
is geraakt en in den vreemde 
ontberingen moet proberen te 
doorstaan. 
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Verrekening 

BINNENUNDSE BLADEN 

Feestgedruis 
In het Mededelingenblad 
van ZWP (45e jaargang 
nr. 2) wordt uitgebreid 
teruggeblikt op de Postex. 
Zuid-West Pacific vierde 
daar het 45-jarig bestaan. 
Deze feestelijke gebeur
tenis werd onder meer 
opgeluisterd met een 
drietal publicaties die in 
het Mededelingenblad 
door Bert van Marrewij k 
uitgebreid en zeer lovend 
besproken worden. Ook 
in Filatelie werd aan deze 
studies al aandacht be
steed, zie p. 751. Overigens 
mag er wat mij betreft wel 
een kritische kanttekening 
bij de man ier waarop Dai 
Nippon en ZWP hun feestje 
vierden: met allerlei recla
memateriaal werd de toch 
al veel te nauwe toegang 
tot de kaders ernstig be
lemmerd. Minpuntje dus. 
Verder belicht Wim van 
Aalzum in deze aflevering 
een van de vele aspecten 
van de luchtpost van 
Nederlands-Indië: de ver
binding Palembang-iava 
(1930). Mooie poststukken 
in kleur worden daarbij 
van een deskundige 
toelichting voorzien. Kran
tenknipsels ondersteunen 
de uitleg van de postver
bindingen. 

Bert van Marrewij k schrijft: 
'Het gevaar van al die 
handboeken die tegen
woordig aan de lopende 
band verschijnen, dankzij 
de vereenvoudigde proce
dures voor het drukken en 
het maken van duidelijke 
kleurenafbeeldingen, is 
dat je gaat denken dat 
'alles al in kaart gebracht 
is'en dat je slechts slaafs 
de inhoud van de grote 
werken hoeft te volgen als 
zijnde de laatste en enige 
waarheid.' 

Zo zijn er op het gebied 
van postale formulieren, 
vignetten en labels nog 
vele ontdekkingen te 
doen. Voorzichtig zet hij 
vervolgens wat stappen op 
een nog niet of nauwelijks 
betreden pad: naoorlogse 
postpakketontvangbewij-
zen van Nederlands-Indië. 
Hij heeft een eerste (geïl
lustreerde) inventarisatie 
gemaakt. De website van 
de vereniging is zeker de 
moeite waard en wordt 
goed bijgehouden: 
www.studiegroep-zwp.nl. 

Gedrukt 
De lijst van bestuursleden 
ziet er nog steeds een 
beetje treurig uit, met 
veel vacatures en werk
zaamheden die 'tijdelijk' 
waargenomen worden. 
De jaarvergadering werd 
door drie leden en drie 
bestuursleden bezocht, 
maar de redactie van Druk 
Doende houdt stug vol 
en komt steeds weer met 
een prachtig verenigings
blad. De fi latei istische 
motiefgroep papier en 
druk (Nederland) houdt 
zich met een breed scala 
van onderwerpen bezig. In 
aflevering 83 is een artikel 
opgenomen dat Henk Veen 
in 2012 schreef voorde 
KSP-lberia (Jubileumnum
mer) over de zin en onzin 
van Portugese papierva
riëteiten. Onmisbare lec

tuur voor de verzamelaars 
van dit gebied. 
Ton Cornet is - i n het 
verlengde van dit artikel-
op zoek naar 'de tabel van 
Vinck'. Het gaat om een 
tabel die verband houdt 
met papierdiktes, maar die 
vooralsnog alleen bij naam 
bekend is. Wie steekt zijn 
hand op? 
(toncornetcSquicknet.ni), 
Verder aandacht voor 
het meest ondergewaar
deerde stukje papier: het 
wc-papier. Lijkt me een 
mooi onderwerp voor een 
eenkader, het artikel, ge
schreven door T. Huisman, 
geeft een mooie aanzet. 
Frankeermachinestempels, 
wc-huisjes (Finland) en 
recycling zijn invalshoeken 
en zo hier en daar zullen 
nog wel wat blote billen te 
vinden zijn. Dat ook levend 
pluimvee in het oude 
Europa gebruikt werd om 
het achterste te reinigen, 
was nieuw voor mij. 
Naast meer moois en een 
overzicht van nieuwe 
uitgiftes, komt de redactie 
met een vraag. Een ver
zamelaar heeft na jaren 
zijn verzameling verkocht 
voor 8000 euro. Als hij dat 
geld naar de bank brengt, 
wordt het dan als verdacht 
beschouwd? En kan hij dan 
nog een naheffing krijgen, 
omdat hij zijn verzameling 
nooit als vermogen heeft 
opgegeven? Het antwoord 
leest u op pagina 30. 

Sultans, Pasha's en meer 
Druk Doende is een blad 
waar je iedere filatelist een 
plezier mee kan doen, bij 
Al Barid ligt dat wat las
tiger. Het is echt een blad 
voor specialisten op een 
relatief klein gebied: de 
filatelie van de Islami
tische wereld. Een mooi 
blad, Toon Jansen en Ko 
Bibo zijn de redacteuren 
en hun openingszinnen 
in aflevering 73 laten zien 
dat dit kleine gebied toch 
heelgroot is. Ze beloven 
een tocht van Istanboel 
tot in de Hoorn van Afrika, 
en dit via Latakia, Amman 
en Perim. Als toetje een 
baanbrekend stuk over 
de T-stempels van het 
Ottomaanse Rijk. Ik moet 
bekennen dat ik de atlas 
er even bij heb gepakt, 
al helpt het kaartje op de 
omslag van het blad ook 
een beetje. 

PTJ.rHmmrilOH 

AL BARÏD 

Hans Paul Soetens stuitte 
in zijn zoektocht naar 
rozerode aantekenstrook-
jes van het Ottomaanse 
Rijk op een bijzonder 
poststuk (1904), gericht 
aan Louis Karl Adler Franz 
von Kamphöfener. De man 
was door de Duitse keizer 
Wilhelm I op verzoek van 
de Ottomaanse sultan naar 
Constantinopel gestuurd 
om adviezen te geven over 
de modernisering van het 
Ottomaanse leger. Dat had 
in 1878 een smadelijke ne
derlaag geleden tegen de 
Russen. De adviezen vielen 
kennelijk zo in de smaak 
dat Von Kamphöfener 
de eretitel Pasha mocht 
voeren. 

laten de verschillende 
types zien. Website: 
www.al-barid.com. 

Paard 
In het verenigingsblad van 
'De Philatelist' Geleen 
(44e jaargang, 79) wordt 
aandacht geschonken aan 
het jaar van het paard. 
Geen agrarisch verhaal, 
maar een verhandeling 
over de Chinese cultuur, 
waar het nieuwe jaar op 
31 januari begint. Zo'n 
nieuw jaar staat altijd in 
het teken van een bepaald 
dier. Er zijn er twaalf, die 
deel uitmaken van een 
cyclus: paard, schaap, 
aap, kip, hond, varken, 
rat, koe, tijger, konijn, 
draak en slang. Ook de vijf 
elementen metaal, water, 
hout, vuur en aarde spelen 
een rol in het verhaal. 
Het Chinees nieuwjaar is de 
belangrijkste van de Chi
nese feestdagen en wordt 
uitbundig gevierd, niet 
alleen in China en Taiwan, 
maar ook in vele China
towns over de hele wereld. 
Veel landen komen met 
postzegels ter gelegenheid 
van het nieuwe jaar. 
De astrologie combineert 

Een stuk van Folkert 
Bruining over de postale 
activiteiten in Latakia (nu 
in het huidige Turkije) ein
digt met een oproep aan 
leden om mee te denken 
en te zoeken. Want dat er 
in deze plaats een post
dienst actief was (ca. 1900) 
kan nog niet met stukken 
bewezen worden. 
Willy Pijnenburg kon 
kennelijk uit heel veel 
materiaal putten voor zijn 
overzicht van T-stempels 
die door de Ottomaanse 
posterijen gebruikt 
werden om aan te geven 
dat een stuk met Strafport 
diende te worden belast. 
Heldere afdrukken in kleur 

iemands geboortemaand 
en -jaar aan bepaalde ei
genschappen. Ook de Chi
nese astrologie doet dat. 
Mensen die geboren zijn 
in het jaar van het paard, 
hebben het in zich om uit
stekende artiesten, leraren 
of politici te worden. Het 
paard combineert name
lijk eigenschappen als 
waarnemingsvermogen, 
intelligentie en fysieke 
kracht. De astrologie doet 
ook aan voorspellingen: 
die zijn optimistisch en 
positief voor het komende 
jaar: groei en welvaart zul
len ons deel worden. 

mailto:ohndehe@gmail.com
mailto:edwin.muller@kpnmail.nl
http://www.studiegroep-zwp.nl
http://www.al-barid.com


Tussen druiven, 
tomaten en bloemen 
De Postzegelvereniging 
Monster werd opgericht 
opi aprih954 en vierde 
eind maart haar 6oe ver
jaardag. De vereniging is 
een afdeling van de NVPV. 
Het verenigingsblad 
(49e jaargang nr. 4) staat 
voor een belangrijk deel in 
het teken van dit jubileum: 
een kleine tentoonstelling 
met een aan het Westland 
gerelateerde verzamelin
gen, persoonlijke postze
gels, een speurtocht voor 
de jeugd, een feestavond 
met buffet en muziek. )e 
wordt maar één keer 60, 
en dat wil je vieren ook. In 
2009 is Monster gestart 
met het uitgeven van 
persoonlijke postzegels 
in een serie: Westlands 
Mooiste. In samenwerking 
met kwekers van West
andse producten zijn er 
inmiddels 10 verschillende 
postzegels uitgegeven. 
Druiven, tomaten, oranje 
paprika's en bijzondere 
bloemen sieren de kleur
rijke zegels. 
De vereniging zoekt 
nadrukkelijk de samen
werking met bedrijven, 
verenigingen en instel
lingen en dat gebeurt 
met gesloten beurzen. Zo 
werd de tentoonstelling 
gehouden in themapark 
De Westlandse Druif', 

waar niet alleen postze
gels en (jeugd) filatelie 
gepromoot werden, maar 
ook allerlei producten uit 
het Westland. Ik heb me 
laten verleiden tot een 
bezoek aan het evenement 
en het moet gezegd; het 
was heel bijzonder, leuk en 
gastvrij, een reclame voor 
de filatelie. 
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Heeft u nog geld over? 
Het zat er al een tijdje aan 
te komen. De 1 cent zwart 
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op rood van Brits Guyana 
verschijnt voor het eerst 
sinds 1980 weer eens op 
een veiling. Aanleiding 
voor diverse tijdschriften 
om hier een pagina aan 
te wijden. Te beginnen 
met de Gibbons Stamps 
Monthly van april 2014. 
De zegel werd destijds 
gekocht door de excen
trieke miljonair John du 
Pont voor het bedrag van 
$935.000. In 1986 toonde 
deze de beroemde zegel 
voor het laatst aan het 
publiek op de Ameripex 
'86. Van 1996 tot zijn dood 
in 2010 zat Du Pont vast 
wegens moord. En vier jaar 
later wordt de postzegel 
geveild bij Sotheby in New 
York voor een geschatte 
opbrengst tussen 10 en 
20 miljoen. 17 juni vindt 
de veiling plaats, dus u 
kunt nog even een tweede 
hypotheek regelen 

Het verhaal van deze 
zegel is karakteristiek en 
vergelijkbaar met andere 
beroemde zegels als de 
'TreSkilling' geel ende 
Mauritius zegels. In 1856 
raken de postzegels op 
in Brits Guyana en wordt 
besloten om gekleurd 
papier te overdrukken met 
een primitief ontwerp en 
te waarmerken met een 
paraaf van de postmees
ter. Het betreft voorna
melijk zegels van 4 cent 
op rood, rose en blauw 
papier. In 1873 ontdekt 
een schooljongen op oude 
correspondentie van zijn 
ouders een zegel van 1 cent 
op rood papier. De zegel 
is beschadigd en niet echt 
mooi, dus hij is blij als hij 
hem voor een paar shilling 
kan verkopen. Later blijkt 
dat deze postzegel de 
enige overgeblevene is 
en begint deze zijn tocht 
langs beroemde collecties 
zoals die van Ferrary. 

Opvallend genoeg dui
ken er meer zegels van 
deze emissie opeens op 
internationale veilingen 
op (toeval en meeliften 
op de hype?). Bij Feldman 
zien we in hetzelfde blad 
een fraaie 4 cent op blauw 
papier en de DBZ 8/2014 
toont een hoekstuk van de 
4 cent rood die te koop is 
bij veilinghuis Schwanke. 

Verder in de Gibbons 
Monthly aandacht voor 
de tentoonstelling deze 
zomer In leper. Twee 
vooraanstaande filatelis
ten tonen stukken uit hun 
verzameling die een beeld 
geven van de invloed van 
de Eerste Wereldoorlog 
op de post in België en 
Denemarken. 

Brits West Indië doet de 
meeste Nederlanders 
denken aan een einde
loze stroom plaatjes van 
eilanden als Santa Lucia, 
Antigua en de Cayman 
Eilanden. In Engeland 
hebben deze gebieden 
blijkbaar hun liefhebbers 
want er bestaat al 60 jaar 
een studiekring voor dit 
gebied. Aanleiding om 
een paar leuke artikelen te 
publiceren die aantonen 
dat deze eilanden niet al
leen voor de beeldfilatelist 
van belang zijn. Vooral 
mooi zijn de brieven uit de 
19e eeuw met de rode 'Post 
Paid' stempels zoals die 
veel zijn gebruikt in die re
gio. David Horry doet (wel
licht puur toevallig) een 
duit in het zakje met zijn 
met typisch Engelse humor 
geschreven column over 
nietuitgegeven zegels. 
In 1958 werd een serie uit
gegeven met gezamenlijk 
ontwerp door een aantal 
van deze eilanden met als 
onderwerp 'the West In
dies Federation'. Een zegel 
voor de Cayman eilanden 
was ook voorbereid maar 
omdat deze Caraïbische 
tegenhanger van Zwitser
land bang was voor zijn 
bankgeheim en een afkeer 
had van het woord fede
ratie werd de hele oplage 
op een afgelegen plekje in 
zeeverzonken. 
http://www.stanleygib
bons.com/stanleygib
bons/view/content/ 
sa_asm this_month 

'Mohrkopf' 
De Nederlandse taal is 
vanwege politieke correct
heid een aantal woorden 
armer geworden. Denk 
maar aan de negerzoen als 
bekend voorbeeld of de 
klassieke uitdrukking 'aan 
de Turken overgeleverd 
zijn' die nog stamt uit de 
tijd van de kruistochten. 
Ook het Duits kent dit 
fenomeen, daar is namelijk 
het woord 'Mohrkopf 
gesneuveld. Net als bij ons 
is de 'Mohrkopf in het 
Duits een gebakje, maar 
dan niet hetzelfdie dat wij 
moorkop noemen maar 
het schuimkoekje dat wij 
vroeger negerzoen noem
den. De Schweizer Brief
marken Zeiting 3/2014 
leert ons dat er behalve 
het lekkere chocolade
koekje nog acht beteke
nissen zijn. We vinden de 
Morhkopfa\s wapenschild 
(denk maar aan Corsica), 
papegaai, edelsteen, 
paard, paddenstoel, duif, 
carnavalsvereniging en 
goederenwagon voor gips, 
cement of kalk. En dat niet 
alleen, we kunnen ze ook 
allen thematisch illustre
ren. Verder aandacht voor 
een beroemde zegel van 
Guyana welke naar men 
zegt de duurste zegel ooit 
gaat worden. 
http://www.vsphv.ch/ 

Van Gogh 
De DBZ nummer 8 van 
2014 heeft een Nederlands 
tintje. We vinden een 
mooie bijdrage waarin 
het tragische leven van 
de schilder van Gogh 
wordt geïllustreerd met 
een aantal zegels met 
zijn werk. Nu is dit vaker 
gedaan, maar in dit geval 
is er sprake van een artikel 
dat duidelijk is geschreven 
door iemand die minstens 
zo veel weet van kunst 
weet als van filatelie. Veel 
aandacht voor ontwerp
keuze, kleurgebruiken 
ontwikkeling in plaats van 
de gebruikelijke opsom
ming van data. Nummer 7 
van dit tijdschrift heeft een 
artikel over, u raadt het al, 
een zekere zegel van Brits 
Guyana. Toch leren we hier 
weer wat meer details ken
nen. Als vorige eigenaren 
komen we nu ook Arthur 
Hinden Donald Duck 
tegen. We worden nu ook 
wat wijzer over de andere 
Guyana zegels; het is geen 
toeval. Sotheby verkoopt 
inderdaad de beroemde 
1 cent rood, maar de rest 
van de verzameling wordt 
door Feldman geveild. Ik 
raadt u dus aan om van 
beide veilinghuizen de ca
talogi aan te vragen als u 
een beeld wil hebben van 
de bijzondere verzameling 
van John Du Pont. 
http://www.dbz.de/ 
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VERTALING: HANS VAN DOOREMALEN 

Aß. I. De retroReveal website startpagina 

Het verleden 
De voortschrijdende technologie 
heeft in de loop der jaren vele 
nieuwe manieren opgeleverd om 
te kijken naar postzegels en post
stukken. Nog niet zo lang geleden 
was alles wat we hadden één of 
twee vergrootglazen (waarschijn
lijk 3 X en )o X vergrotend), een 
watermerkzoeker en een 
UVlamp. Fotografie met behulp 
van filters en andere geavanceer
de technieken was een mogelijk
heid, maar voor de beste resul
taten kostte dit veel tijd en had 
men allerlei speciale hulpstukken 
nodig. En zelfs bij onderzoek met 
UV licht (=Ultra Violet)« en infra
rood straling (= warmtestraling)''' 
was het niet eenvoudig wan
neer we dingen wilden 'zien' die 
buiten het bereik van ons normale 
gezichtsvermogen lagen. 

Nieuwe technieken 
Later kwamen er zeer geavan
ceerde, maar erg dure opties, 
zoals de 'Röntgenfluorescen
tiespectrometrie'<''en 'Raman 
spectroscopie''"' die de eigenlijke 
anorganische componenten van 
inkt en papier konden tonen. Iets 
minder kostbaar zijn machines 
zoals de VSC6ooo<'', die o.a. 
kleuren in verschillende lichtom
standigheden kunnen analyseren. 
Omdat deze steeds betaalbaarder 
worden, hebben belangrijke 
filatelistische organisaties, zoals 
de 'Royal Philatelic Society of Lon
don' en het 'Smithsonian National 
Postal Museum' er een kunnen 
aanschaffen. Het is echter nog 
steeds vereist voor de interpre
tatie van de resultaten van deze 
apparaten dat er een speciaal 
hiertoe opgeleide medewerker 
aanwezig is. 

In dit artikel wordt een nieuw, revolutionair 

instrument voor filatelisten en keurmeesters 
voorgesteld en besproken: retroReveal. 

Nieuw, gratis liulpmiddel 
Daarom is het zo goed dat er 
nu een nieuw en vooral gratis 
hulpmiddel is dat een resultaat 
oplevert dat veel nuttiger is dan 
men op het eerste gezicht zou 
kunnen denken. Zwak afgedrukte 
stempels of opdrukken zijn vaak 
moeilijk te zien onder normale 
omstandigheden. Met behulp van 
speciale technieken zijn ze wel 
zichtbaar te maken, maar de ge
middelde filatelist beschikt helaas 
niet over de benodigde pro
gramma's en/of de vaardigheid 
om deze te gebruiken, laat staan 
dat hij de kennis heeft welke stap

pen nodig zijn om de gewenste 
resultaten te krijgen. 

Het programma 
Dit nieuwe programma is beschik
baar op www.retroreveal.org, 
gehost door de '|. Willard Marriott 
Library' van de Universiteit van 
Utah, USA. Negeer gewoon de 
technische aspecten van hoe het 
werkt. Laat het gewoon zelf zijn 
werk doen. Dat is eenvoudig
weg een scan (bij voorkeur) of 
een digitale foto via de website 
uploaden, op een knop drukken, 
en vervolgens alle mogelijke uit
komsten bestuderen. Alle afbeel

dingen zijn in zwart/wit, en met 
de meeste zal je weinig kunnen 
doen. Wanhoop echter niet. Een of 
meer van de vele afbeeldingen zal 
waarschijnlijk verborgen details 
kunnen onthullen, die de hele 
exercitie de moeite waard zullen 
maken. 

Wat zijn de mogelijlcheden? 
Zoals met zo veel speciale proces
sen, blinkt retroReveal bij de een 
uit en valt tegen bij ander. Op 
een nietfilatelistische vlak kan 
het programma soms verborgen 
tekst op een palimpsest (=een 
hergebruikt stuk perkament dat 
als handschrift wordt gebruikt 
nadat de eerdere tekst is gewist) 
zichtbaar maken. Maar belang
rijker voor filatelisten is de mo
gelijkheid om zeer vage sporen 
van een stempel of opdruk op een 
postzegel of poststuk zichtbaar te 

NEW ZEALAND 

POSTACE&REVENUF. POSTACË&HËV£NU£ 

Afh. 2a*b. Een zwakke O PS O opdruk is 
vrijwel onzichtbaar totdat deze verwerkt is 

met de opties van retroReveal 
Afb. 3af. Twee verschillende onduidelijke 'Specimen' types, duidelijk getoond door retroReveal, met twee 

weergaven, waarvan een wit, van de opdruk. (Met dank aan Paul Wreglesworth) 

http://www.retroreveal.org


Afb. iad. Een paartje met een 
verdachte afstempeling, gescand in 
kleur (linksboven) De afbeelding midden 
hoven is van het paartje, waarbij 
met retroReveal helgrootste deel van 
de afbeelding van de postzegel weg 
gefiltreerd was, terwijl midden onder een 
volledige afdruk van hetzelfde stempel 
op een ander paartje getoond wordt De 
twee zijn rechtsboven over elkaar heen 
gelegd, waarbij aan de onderzijde van het 
stempel een extra lijn van een zwakkere 
afdruk zichtbaar is, welke ongeveer de 
breedte van een lijn lager lag 

maken. Bijvoorbeeld bij een brief, 
waarvan het adres is uitgegumd 
IS maar uiteraard niet uitge
sneden kan het adres op deze 
manier weer zichtbaar gemaakt 
worden. 

^/oorbeeld NieuwZeeland 
Een postzegel die onlangs proble
men veroorzaakte bij het keuren, 
was een dienstzegel van 
NieuwZeeland, met de opdruk 
'O.P.S.O.' (=0n Public Service Only) 
in zeer vage roze letters 
[Afb. za+b). De grootte en vorm 
i/an de letters bepalen het verschil 
tussen echte exemplaren en 
een aantal van de verschillende 
i/ervalsmgen. Met behulp van 
'■etroRei/efl/werd de opdruk zo 
goed zichtbaar gemaakt, dat de 
v'orm van de letters en de afme
tingen ervan voldoende informa
tie gaven om te vast te stellen, dat 
iet hier om een vervalsing ging. 

tioe gebruik je retroReveal? 
jtap i: Maak een goede scan. Het 
s belangrijk om een afbeelding 
/an de postzegel of het poststuk 
te hebben dat is opgeslagen in 
=en 'tif' indeling of een van de 
ändere 'stabiele' indelingen, die 
jeen detail verliezen bij elke keer 
iat er iets aan wordt veranderd. 
3e afbeelding moet zo worden 
oijgesneden dat een kleine marge 
'ondom overblijft, zodat alleen 

de postzegel of het poststuk over
blijft. De maximale grootte van 
het bestand is beperkt tot 
20 MB en 6.5 megapixels. De 
meeste postzegels beslaan met 
veel meer dan 0,5 MB als over
bodige marges goed weggesne
den zijn. Uiteraard is hiervoor 
een goede scanner nodig en 
fotobewerkingssoftware zoals 
PhotoShop. Goede resultaten kun
nen echter ook al bereikt worden 
met eenvoudigere gratis pro
gramma's, echter niet met die 
welke standaard met Windows 
worden meegeleverd, zoals Paint. 
Vaak wordt er met scanners hele 
goede bewerkingssoftware mee
geleverd. Weliswaar zijn dit soms 
oudere versies, maar deze kunnen 
heel goed voldoen. Dit alles maakt 
dat goede software beschikbaar is 
voor de meeste gebruikers. 

Inloggen 
Het aanmaken van een 'account' 
bij retroReveal is eenvoudig. De 
website vraagt om een gebrui
kersnaam en wachtwoord. Deze 
kunnen vrij eenvoudig zijn, maar 
vergeet niet dat het wachtwoord 
hoofdlettergevoelig is, dus ont
houd het goed. Het programma 
vraagt niet om het ter verificatie 
nogmaals in te voeren. 

Eenmaal ingelogd, kies Upload 
Lees de tekst, welke vermeld staat 

na "Upload image" (de zwarte 
letters op de bruine achtergrond 
IS moeilijk te lezen op sommige 
computerschermen). 
Voer een beschrijving in van de 
afbeelding die moet worden 
geüpload. Geef duidelijke details 
over de afbeelding, zoals land, 
nominale waarde, uitgifte, catalo
gusnummer of andere vermeldens
waardige zaken. 
 Zoek in uw computer het 

bestand, dat moet worden 
geüpload. 

 Kies of de afbeelding'private' 
of 'public' moet zijn. 'Private' is 
normaal, 'public is voor iedereen 
zichtbaar. 

 Druk op'submit'. 
 Het programma zal verder 

gaan naar 'Upload Gallery', de 
melding 'Upload Successful' 
verschijnt. 

De rode tekst op de bruine achter
grond onder 'Upload Successful' 
kan wellicht opnieuw moeilijk lees
baar zijn, maar indien nodig kan 
'Upload another image' worden 
geselecteerd. Nadat alle afbeeldin
gen zijn geüpload, is de 'Upload 
Gallery' zichtbaar op het scherm. 
Selecteer de afbeelding, die dient 
te worden verwerkt en dubbelklik 
er op om de 'Channel Inspector' te 
krijgen. De tekst is opnieuw moei
lijk leesbaar, maar in de rode tekst 
onderaan staat 'click here to begin 
processing.' 

50 Afbeeldingen 
De verwerkte afbeeldingen 
worden weergegeven in groepen, 
normaal gesproken drie, met 
verschillende computer 'filters' 
toegepast op de oorspronkelijke 
afbeelding, waarbij uit meer dan 
50 verschillende afbeeldingen 
kan worden gekozen. 
Hier begint het leuke deel. Als u 
door de afbeeldingen naar bene
den scrolt, ziet u dat de meeste 
niets meer dan zwart/wit versies 
van uw oorspronkelijk geüploade 
afbeelding zijn . Sommigen zien 
er uit als een zwart/wit fotone
gatief. Maar als je naar beneden 
gaat door alle afbeeldingen, zie 
je dat sommige interessant zijn, 
zoals een dik afgedrukt stempel 
op een hele vage afbeelding van 
een postzegel. En dit is misschien 
wel precies hetgeen u zoekt: een 
stempel, en eventueel een datum, 
die onduidelijk geworden is door 
de kleur van de postzegel. 
Andere afbeeldingen kunnen 
de afstempeling juist verminde
ren tot niet veel meer dan een 
schaduw, zodat u juist details 
van de postzegel kunt zien, die 
onduidelijk waren geworden door 
het stempel. Dergelijke details 
kunnen zijn zeer belangrijk bij 
het bepalen van de druk of de 
plaatpositie van een zegel. 

Specimen 
De meest onverwachte resultaten 
kunnen worden verkregen bij een 
zeer vaag gekleurde markering op 
de postzegel of het poststuk. Twee 
postzegels met een zwakke speci
men opdruk geven de impressie 
dat de opdruk aanwezig is, en dat 
de tekst waarschijnlijk 'Specimen' 
IS. Maar het kan belangrijk zijn 
welk type opdruk aangebracht 
is. Met behulp van retroReveal 
wordt dit een eenvoudige vraag 
om te beantwoorden. Afb. saf 
toont twee verschillende speci
men postzegels uit de collectie 
van Paul Wreglesworth, een grote 
verzamelaar en deelnemer aan 
tentoonstellingen van klassiek 
NieuwZeeland, en de nieuwe uit
gever van The Kiwi, het tijdschrift 
van de NewZealand Society of 
Great Britain. Hij was de eerste die 
ik ken, die ruchtbaarheid gaf aan 
het bestaan van retroReveal. 
Vandaar dat geen behoefte is aan 
verdere deskundige analyse door 
het gebruik van retroReveal. De 
afbeelding die toont wat u had 
gehoopt om te vinden kan wor
den opgeslagen op uw computer 
om in de toekomst, waar nodig, 
gebruikt te worden. Deze kan 
vervolgens worden gebruikt om 
details te tonen op een album of 
tentoonstellingspagina, die niet 
direct zichtbaar zijn bij de ori
ginele postzegel of het originele 
poststuk. Voor keurmeesters en 
specialisten kan het programma 
hulp bieden bij het ontdekken 
van reparaties en andere veran
deringen. 

dl 
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Gebruik van retroReveal door 
specialisten. 
Stel je een poststuk voor met 
daarop een paartje, blijkbaar zo 
ontwaard, dat het stempel zowel 
de zegels als de envelop raakt. 
Verschillende specialisten zagen 
het ieder op hun eigen manier 
(Afb. ^ad). De afdruk van het 
stempel rechts van het paar leken 
niet overeen te komen met de 
lijnen in het ovale stempel op de 
postzegel. Om dit te bevestigen 
werden een scan van het paartje, 
en een andere van het ovale stem
pel, eerst verwerkt met behulp 
van retroReveal, waarbij vervol
gens het grootste deel van het 
zegelbeeld werd weg gefilterd. 
Hieruit bleek dat de afstempe
ling op de rechter postzegel twee 
keer werd geslagen, en wel zo dat 
het voor één specialist duidelijk 
werd, dat de tweede afdruk van 

Aß. sa*h. Een retroReveal 
scat) van de Nieuw Zeeland 
2d op dun papier, gedrukt 
in 1862 toont dat de zegel 
reparaties heeft, zich 
uitstrekkend van rechtsboven 
tot linksonder 

het stempel ongeveer de breedte 
van een lijn lager lag. Bij het weg 
filtreren van het grootste deel van 
de afbeelding van de postzegel 
werd duidelijk dat de bovenste 
afdruk de sterkste was, en dat het 
paartje inderdaad hoorde op de 
envelop, ook al was het door de 
jaren heen iets verschoven. 

Reparaties 
Andere mogelijkheden die we 
kunnen vinden zijn gerepareerde 
zegels, waarbij een deel van de 
afbeelding ingekleurd is. Ook 
reparaties in het algemeen, zoals 
dunne plekken die weer zijn 
opgevuld, verwijderde adres
sen of tekst op poststukken, 
en aanvullingen van zwakke 
afstempelingen met datum en 
plaatsnaam. Het komt steeds weer 
voor dat verzamelaars stukken 
hebben, die niet overeenstemmen 

met hetgeen tot op dat moment 
bekend was. 
De postzegel in afb. sa+b is 
een exemplaar van de Nieuw 
Zeeland 1862 uitgifte, gedrukt op 
dun papier, dat scherp en hard 
aanvoelt ('pelure paper'). Dit 
papier is meestal zo dun, dat zeer 
weinig meer gedaan kan worden 
om het nog dunner te maken. 
In dit geval was de scherpte van 
druk rechtsboven onvoldoende. 
Bij gebruik van retroReveal v/erd 
aangetoond dat de postzegel 
rechtsboven gerepareerd was en 
dat de reparatie zich uitstrekte tot 
linksonder. De reparatie werd op 
een andere manier nog beves
tigd. 

Resultaat bewaren 
De resultaten uit retroReveal 
kunnen worden geselecteerd 
volgens de behoefte van de 
gebruiker. Als ze voor een pu
blicatie of voor afdrukken van 
hoge kwaliteit bedoeld zijn, is 
opslaan van de afbeeldingen in 
tifindeling een beschikbare optie 
binnen retroReveal. Vaak is het 
voldoende deze op te slaan in jpg, 
een formaat dat minder schijf
ruimte in beslag neemt. 
Vergeet niet dat het ook mogelijk 

is, dat er geen conclusies kunnen 
worden getrokken uit de resulta
ten van dit programma. Het be
langrijkste is het om het gewoon 
te proberen. Ook is het heel goed 
mogelijk dat een gebruiker naar 
het ene resultaat zoekt en verrast 
kan worden door iets anders, 
waar aanvankelijk niet aan was 
gedacht. 

Mijn dank aan Paul Wreglesworth, 
die als eerste geschreven heeft 
over dit programma en die zijn 
afbeeldingen beschikbaar heeft 
gesteld voor dit artikel. 
''' Uitleg over de diverse technieken 

voert hier te ver. Wie meer wil 
weten: www.wikipedia.nl 

*'' http://www.fosterfreeman.com/ 
index.php/questioneddocu
mentexamination/vsc6ooohs
col180comprehensiveexamina
tionsystem 

Noot van vertaler en redactie: 
Uit eigen ondervinding blijkt 
ook JPG goed te werken, maar 
bij gebruik hiervan moet er op 
worden gelet dat de 
JPG op de hoogste kwaliteit 
('^verliesloos) wordt opgeslagen. 

:.'^ii.ït.^e.g.:' 

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 uw 
bankrekening af te schrijven. 

Stuur het duidelijk 
ingevulde formulier naar: 

Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 

308 

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 

to,00 euro 

13,50 euro 

17,00 euro 

20,50 eure 

24,00 eure 

27,50 euro 

3i,ooeuro 
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in 
Hj AlmereHout tot het eenmalig afschrijven van net 

verschuldigde bedrag van zijn/haar eigen banknummer. 
Straat en nummer: 
PC t Plaats: n. <^ , ■ s 

(handtekening) 
Telefoon Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
IBAN: "̂ ^̂  ^̂ '̂  ondertekende machtiging worden in behandeling 

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

http://www.wikipedia.nl
http://www.fosterfreeman.com/


Uw kostbaarheden 
zijn goud waard! 

Goudwissefkantoor 
'S eigendom van 

familie De Ruiter en 
heeft ruim 25 jaar 
k expertise! 

m^^ 
ledereen 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 
gespeeld of een doosje met oude bankbiljetten. Laat uw kostbaarheden eens geheel vrijblijvend 
beoordelen door een specialist van Goudwisselkantoor. Zo ontdekt u of uw kostbaarheden goud 
waard zijn en mocht u het willen verkopen, dan bieden we u ook nog eens een reële prijs. 

Ontdek wat Goudwisselkantoor voor u kan betekenen: 

Sieraden (goud en zilver) 

Oude bankbiljetten 

Postzegels 

Antiek speelgoed 

*) Let op: deze diensten worden niet aangeboden op locatie Dordrecht 

Kijk voor de actuele openingstijden van de 
Goudwisselkantoren en het dichtsbijzijnde 
kantoor op onze website. 

Inkoop 

• 
• 
• 
• 
• 
• * 
• * 

O 
Verkoop 

• 
• 
• * 

• * 

jumm 

Veiling 

• 
• 
• 
• * 

Verpanden 

• 
• 
• 
• 
• 

O 
Beleggen 

• 
• 
• 

■■i^B. 

Taxatie 

• 

• 
• 
• 
• 
• * 
^^mg« 

ZM goudwisselkantoor 
oudwisselkantoor.nl 

http://oudwisselkantoor.nl


BERICHT AUS DEM 
KLEINWALSERTAL ('> 

FRANS HERAASE 

Een stukje geschiedenis 
In 2013 was het 700 jaar geleden 
dat zich bewoners vestigden 
in het huidige Grosswalsertal 
en het Kleinwalsertal. Dit werd 
herdacht met de uitgifte van een 
zegel waarop de H. TheoduI was 
afgebeeld, de schutspatroon van 
de Walser (afb. 1 en 2). 
Een groot aantal bewoners van 
het Zwitserse Wallis besloot in de 
14e eeuw weg te trekken, omdat 
de toenmalige heerser de man
nelijke volwassenen in zijn leger 
wilde opnemen. De bevolking 
voelde daar niets voor en besloot 
in groten getale te emigreren. Het 
probleem was een gebied te vin
den waar zij hun stiel (landbouw 
en veeteelt) konden uitoefenen. 
De meeste Alpendalen waren 
immers al in cultuur gebracht 
door de vaste bewoners. Na een 

Alweer enige tijd geleden verscheen het eerste 

deel over het Kleinwalsertal, namelijk in het 

februarinummer in 2011. <' 

trektocht van honderden kilo
meters vestigden de Walliser zich 
in eerste instantie in het huidige 
Grosswalsertal. Een gedeelte van 
de Walliser trok verder en ves
tigde zich in een kleiner dal, dat 
tegenwoordig het Kleinwalsertal 
wordt genoemd. 
De bewoners van beide dalen 
ontmoeten elkaar nog regelmatig 
tijdens het zogenoemde 'Walser 
Treffen'dib.i). 
Het Kleinwalsertal is (en was) 
was vanuit het zuiden alleen 
te bereiken over hoge bergen 
(afb. ft), met name de Lecht
aler Alpen, waar het bekende 
wintersportoord is gelegen. Het 
Klemwalsertal, slechts 15 km lang 
en 3 tot 4 km breed, was in de 14e 
eeuw nog onbewoond, maar m 
bezit van de Schwabische familie 

Von Rettenberg.*'' Nadat Hertog 
Sigmund von Tirol in 1453 het dal 
had veroverd, valt het sindsdien 
onder Oostenrijk, hoewel het 
voor driekwart is omsloten door 
Duits gebied en alleen over de 
weg te bereiken is via Duitsland. 
De eerste plaats die in het zuiden 
van het dal werd gesticht was 
Mittelberg en dat is nog steeds 
de naam van de gemeente. Het 
gemeentehuis is echter geves
tigd in Riezlern (afb. 5). Van 
de eerste bewoners wonen nog 
steeds nakomelingen in het dal 
met namen als: Kessler, Riezler 

j Het 9e WalserTreffen m 1986, ze; 
Walserin in klederdracht 

„> 7.6.1991 , 
C992 HifKheg«, KMiwalswtll 

6 Het Zollanschlussvertrag in 1991 met de 
grensovergang 

en Fritz (achternaam). In de loop 
der eeuwen kwamen er ook veel 
bewoners uit de Duitse Allgäu bij, 
waarheen de enige weg vanuit 
het Kleinwalsertal leidde. Om een 
einde te maken aan de gecom
pliceerde uitvoering van de com
plexe grensbelastmg werd in 1891 
tussen Bayern en Oostenrijk het 
zogenoemde Zollanslussvertrag 
gesloten (afb. 6), waardoor bij de 
grensoverschrijding van mensen 
en goederen geen belasting meer 
hoefde te worden betaald. 
Er waren steeds minder postin
stellingen in het Kleinwalsertal. 
Tot 2003 kende het drie postin
stellmgen: 
Riezlern, Mittelberg (gesloten 
30.9.2003, afb. 7) en Hirschegg, 
gesloten op 4.6.2010. Na de 
sluiting van het kantoor in 
Hirschegg kwam er op 7 juni 2010 
een 'postpartner' in Mittelberg, 
te vergelijken met de voormalige 
Nederlandse servicepunten. Dit 
werd echter in september 2013 
alweer gesloten (afb. 8). 

Sorteren en verzenden vanuit 
het Kleinwalsertal 
In het kantoor in Riezlern wordt 
alle post gereed gemaakt voor 
verzending, waardoor het 

mm ^ B | ^ ^ H H B ^ > ^ B 
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7 Laatste dag van het postkantoor in 
Mittelberg 

Lil '̂ ^"P 
REPUBUKÖSTERREICF 

■f Het Klemwalsertal met van beneden naar boven. Riezlern, Hirschegg en Mittelberg 
5 Zegels met afbeeldingen van plaatsen in het dal, van links naar rechts

Hiezlern, Hirschegg en de St Martinskapel m Baad (Mittelberg) 



fungeert als een soort voorsor-
teercentrum. Omgekeerd wordt er 
alle binnenkomende post gereed 
gemaakt voor de bestelling. Het 
gebouw waar dit gebeurt stamt 
uit i960 en is eigendom van de 
Oostenrijkse Telecommunicatie 
(afb. 9). De post voor Duitsland 
wordt per postauto naar Oberst
dorf gebracht en vandaar naar 
het Briefzentrum 87 in Kempten 
(afb. 10) De post naar overige 
landen gaat per postauto via 
Oberstdorf en de Riedbergpass 
(1400 m) naar Hittisau (afb. 11). 
Vandaar per auto over de Arlberg-
pass naar Hall/Tirol. Tot voor kort 
werd de post naar Wohlfurt Bahn
hof gebracht (afb. 12) en vandaar 
per trein naar Hall/Tirol. We zien 
dus dezelfde ontwikkeling als in 
Nederland. In het sorteercentrum 
Hall wordt de post gesplitst naar 
bestemmingen in Oostenrijk en 
diverse overige landen, inclusief 
Nederland. Zoals boven ver
meld, wordt de post m Riezlern 
voorgesorteerd (en gestempeld) 
voor Duitsland en overige landen 

Freilichtmuseum Stubing 

(inclusief Nederland). Hierbij 
wordt gebruik gemaakt van 
bundelbriefjes met de 4-cijferige 
postcode voor Oostenrijk en een 
vijfcijferige code voor Duitsland 
(afb. 13 en 14). 

Particuliere postbezorging 
(AllgäuMail) 
Recht tegenover het postkantoor 
van Riezlern bevindt zich een 
tijdschriftenkiosk. Men kan er 
ook zegels kopen van het Duitse 
particuliere postbedrijf 'Allgau 
Mail'. De Duitse provincie Algäu 
is gelegen ten noorden van het 
Kleinwalsertal. De tarieven van dit 
postbedrijf zijn enkele centen la
ger dan die van de Deutsche Post. 
De poststukken dienen te worden 
gedeponeerd m een rode brie
venbus ter onderscheiding van 
de Oostenrijkse gele brievenbus
sen. De brievenbussen worden op 
gezette tijden geleegd, waarna 
de inhoud wordt overgebracht 

Kempten 

ï De 'Postpartner' tri Mittelberg m de 
laatste maand van gebruik 

9 Het bestaande postkantoor in kiezlern 

II De gecompliceerde 
route voor de post 

naar overige landen 
Naar Hall/Tirol 

X 1 
MÜNCHEN 20iy 

Candidate City MlTGUTE 
wwwiSe-freundllcher--., 

naar het Duitse Oberstdorf. De 
bezorging vindt plaats in 80% van 
het grondgebied van Duitsland 
(afb. 15). Ook de Selfkant, de 
meest westelijke gemeente van 
Duitsland wordt bereikt (afb. 16). 
Voor de afbeeldingen op de post
zegels worden dikwijls thema's 
uit de lokale folklore in de Allgau 
en het Kleinwalsertal gebruikt. De 

1 P-il% X 

afgebeelde postzegel toont een 
meisjes uit het Kleinwalsertal met 
versierde kronen en muzikanten 
uit de Allgau. 

Literatuur 
' Bericht aus dem Kleinwalsertal in 

'Filatelie'2011, p . 112*113 
' Touristiek, Handel und Gewerbe 

im Klemwal-ser-tal, 1996 
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IS Het Duitse verzorgingsgebied van Allgau Mail 

12 Zaklabel voor de vroegere treinverbinding naar Hall/Tirol ie Brief a 9 2013 van Riezlern met particuliere post naar Hongen/Selfkant (Duitsland) 



MSTGESCHIEDENIS VAN 
TS|ECHO-SLOWAKI|I 

Deel II: De Eerste Republiek, i9iS - 193S 
SIMON OOSTERHUIS 

Republiek 
Als op 28 oktober 1918 de 
Republiek Tsjecho-Slowakije 
wordt uitgeroepen is dat voor de 
Tsjechen en Slowaken natuurlijk 
een enorme voldoening. Eindelijk 
een eigen huis! Geen autoritaire 
huurbazen meer die dicteren 
wat wel of niet is toegestaan. 
Maar dat huis is nog lang niet af. 
Er zijn nogal wat minderheden, 
Duitstaligen, veel Hongaren en 
een handvol Polen die ook in 
dat huis terecht zijn gekomen 
en op z'n minst een eigen kamer 
eisen. Voor de Karpaten Oekraïne 
moet nog een aanbouw worden 
gerealiseerd waar de Tokkies 
uit het nieuwe Hongarije zich 
heftig tegen verzetten. Dat is hun 
achtertuin! Burenruzies schijnen 
vooral te ontstaan over schuttin
gen en lawaai overlast. Zo ook in 
dit geval. Kortom, hier hoort weer 
een verhaal bij. 

In het maartnummer van dit jaar begon Simon 

Oosterhuis zijn serie artilcelen over Tsecho-Slowaltije. 

Dit deel begint in het belangrijice jaar 1918. 

Padvinders 
Toen de Donau Monarchie uitein
delijk in het najaar van 1918 in el
kaar zakte was dat voor de meeste 
toeschouwers niet echt een ver
rassing. Een onweersbui zie je ook 
aankomen al kan de heftigheid 
nog verrassen. Begin oktober tgtS 
begonnen padvinders in Praag bij 
te springen bij de postbezorging 
(Afb 1). Een duidelijk teken dat 
het centrale gezag in Wenen aan 
het verzwakken was en men de 
openbare dienstverlening zelf 
begon te organiseren. Dit beeld 
wordt nog versterkt door de 
vloedgolf aan revolutie uitgaven 
direct na de onafhankelijkheid. 
Daaraan moet lang gewerkt zijn. 

Je kunt duizenden postzegels niet 
even in een achterkamer tussen 
de soep en de patatten over
drukken. Dat vereist planning, 
budget en een visie. Die was er 
blijkbaar. Zulke omwentelingen 
leveren voor de filatelist een schat 
aan mogelijkheden. Opdrukken, 
opdrukfouten, vervalsingen, fila
telistisch maatwerk, heerlijk! 
(Afb 2-4). In het Slowaakse 
landsdeel was men net iets trager, 
daar duiken de eerste overdruk
ken van Hongaarse zegels op rond 
15 november 1918 (Afb 5). 

Siberië 
Intussen is een niet onaanzien
lijke groep Tsjecho-Slowaakse 

soldaten bezig aan een opmars 
door Siberië, richting Wladiwo
stok. Het roemruchte Tsjecho-
Slowaakse Legioen in Siberië. De 
omvang van deze groep varieert 
in de literatuur tussen de 50.000 
en 100.000 manschappen. Dat is 
naar WW I maatstaven niet zo heel 
veel, alleen al op de eerste dag 
van de slag aan de Somme, 1 juli 
1916, verloren de Britten meer dan 
50.000 man, maar in het uiterst 
chaotische Rusland van 1918 was 
dit toch een aanzienlijke machts
factor. Dit leger bestond uit 
overlopers en krijgsgevangenen. 
Voor de Tsjechen en Slowaken 
was het in augustus 1914 namelijk 
helemaal met zo logisch om op 
last van Oostenrijkers en Honga
ren ten strijde te trekken tegen 
Rusland. Een Slavische broederna
tie! Dan kun je natuurlijk lijdzaam 
verzet plegen, lees 'De brave 
soldaat Schweik' (Afb 6) van Ja-
roslav Hajek (ex-legionair en met 

/. Voorbeeld van een padvindersbrief De schuine tekst verwijst naar 
de naam van de bezorger, een padvinder 

De onderste tekst op de zegel is nogal provocatief ten behoeve van 
de nationale regering. Afgestempeld op 14-10-191S, 
dus nog twee weken vóór de onafhankelijkheid! ^<<ß <^ 

2. Filatelistisch maatwerk De Oostenrijkse zegels Mi 185 -199 en Mi 204 ~ 207 overdrukt met 
CESKOSLOVCNSKYSTAl in dezg Budweis (Ceske Budéjovice) versie Afgestempeld, uiteraard, 

m Budweis en gericht aan de heer Richter... Freiheit. 

3. Dezelfde Budweis overdruk op 
Oostenrijk 217 Het typische kenmerk 
van deze overdruk is de teen van de 

leeuw die direct naar de 
S van CESKO wijst. 

4. Oostenrijk 207 met de 
zg Hlubokd overdruk. De 
teen van de leeuw wijst 
tussen de E en de 5 van 

Cesko. 

't*mmimM*M*ß^ 
} . Hongarije Mi 190 -191 en Mi 212 met dezg Skalice opdruk, 

aangebracht in Skalica in noordoost Slowakije. 
6. De brave soldaat Schweik met zijn 

onafscheidelijke pijp Rechts een 75 mm 
houwitser uit 1915- Uitgave uit 1970, Mi 1950 
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7. /Ml 5A, so Kopeken met afbeelding van de 
door de legionairs gekaapte pantsertrein, 

de Oriik (Adelaar). Het inschrift luidt: 
'Legioenspost' Ts/echoSlowaaks legioen 
in Rusland In het stempel zijn aan de 

rechterzijde duidelijk de woorden 
'Polni Posta'  Veldpost, leesbaar 

een Russische getrouwd), dan wel 
deserteren of jezelf gevangen la
ten nemen. Dat laatste gebeurde 
massaal. Uit deze manschappen 
werd het TsjechoSlowaakse Legi
oen gevormd. In Italië en Frankrijk 
gebeurde dat ook maar met veel 
minder manschappen, hooguit 
lo.ooo. Groot verschil voor de 
filatelie is ook dat het Legioen m 
Siberië eigen postzegels heeft 
uitgegeven (Afb 78). Het zegt 
iets over de economische status 
van het Legioen, die was namelijk 
enorm. Men beheerste de Trans
Siberische spoorlijn en dus de 
lokale economie. Langzaam 
terugtrekkend naar Wladiwo
stok hadden een aantal van hen 
ook nog tijd om vriendinnen te 
vinden. De inschepinglijsten van 
1920 vermelden de aanwezigheid 
van zo'n 1200 vrouwen. 

Legioen 
De benaming 'Legioen' vindt 
overigens zijn oorsprong in 
Frankrijk waar de eerste vrijwil

DraKkai «en 

•LPOHS STACH 
l> ■ ■ H • I « . . 
H t r o d a l I « 
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8. Ml 6A, I Roebel, wederom 
afstempeling met 

'Polni Posta'. 

9. Ml 374, uitgegeven op isjuni 1937 ter gelegenheid van 
de 20jarige herdenking van de gevechten bij Zhorov 
in de Oekraïne waarin het legioen zich echt bewees 

Op het aanhangsel reclame voorAlfons Stach, een zeer 
bekende postzegelhandelaar in Praag 

ligers werden ingelijfd in het 
Vreemdelingenlegioen. Niet zo 
vreemd eigenlijk en al snel werd 
dit een Geuzennaam. In het tsaris
tische Rusland werd deze eenheid 
aanvankelijk niet echt vertrouwd, 
te westers, te weinig hiërarchisch. 
Van hoog tot laag tutoyeerde men 
elkaar. Voor Russische officieren 
was dat onbegrijpelijk. Bovendien 
werd hun gevechtswaarde laag 
aangeslagen. Dit veranderde vol
ledig na de slag bij Zborov, 
12 juni 1917, een stadje in de Oe
kraïne. (Afb 9) Het Legioen brak 
door de OostenrijksHongaarse 
linies en maakte ruim 3300 krijgs
gevangenen. Uiteindelijk had 
dit militair weinig effect want dit 
Kerenski offensief, genoemd naar 
de opperbevelhebber, was de 
laatste offensieve Russische actie 
van WW I en leverde verder geen 
enkel resultaat op. Het Russische 
leger stortte m toenemende mate 
in, mede veroorzaakt door de om 
zich heen grijpende revolutie. 
Publicitair was deze overwin

ning echter goud waard want 
OostenrijksHongaarse politici 
begonnen kritische vragen te 
stellen over overlopers en voor het 
eerst hoorden Tsjechen en Slowa
ken dat een aantal van hen tegen 
de gehate Habsburgers vocht. De 
censuur begon te falen. 
De klap op de vuurpijl waren de 
gevechten rond Bachmac in de 
noordelijke Oekraïne in maart 
1918. Ondanks vredesonderhan
delingen rukten de Centrale 
Mogendheden (Duitsland en 
OostenrijkHongarije) steeds 
verder op naar het oosten. De 
Legionairs houden hen hier tegen 
(Afb 10) en omdat er nu toch 
eindelijk een vredesakkoord komt 
mogen zij zich terugtrekken, 
richting Wladiwostok. Een 
tragisch maar in de Russische 
geschiedschrijving bekend 
incident speelt zich af in 
Tsjeljabinsk (dat stadje net 
oostelijk van de Oeral waarboven 
op 1522013 een meteoor 
ontplofte). Een trein met 
legionairs op weg naar het oosten 
stopt naast een trein met 
terugkerende Hongaarse 

12. Voor de strip fans onder ons. 

krijgsgevangenen op weg naar 
het westen. Een Hongaar gooit 
een steen en verwondt een Tsjech, 
waarop hij door diens kameraden 
wordt doodgeslagen. De lokale 
overheid grijpt in en arresteert de 
betrokken legionairs. Dan grijpt 
het Legioen de macht, ontwapent 
de Russische militairen en neemt 
het troepenvervoer over de 
Transsib over. De breuk met 
Moskou is compleet. Wat volgt is 
nog het kapen van een pantser
trem, het pikken van een niet 
gering deel van de Russische 
goudreserves en onophoudelijke 
gevechten met eenheden van het 
Rode Leger, lokale bandieten en 
andere ongeregelde troepen. 
Tomas Masaryk, op dat moment 
kandidaat president van het 
komende TsjechoSlowakije, doet 
daar tijdens zijn reis door de VS 
zijn voordeel mee. Hij wordt in de 
VS gezien als heerser over Siberië 
en zoiets geeft gezag. Tenslotte 
leveren de legionairs hun goud 
weer in (waarschijnlijk met 
helemaal...) en nemen in de 
zomer van 1920 vanuit Wladiswo
stok de boot terug naar Triest. Dat 

' .*.'̂ Ä.1 

II. De eerste echte TsjechoSlowaakse postzegels' Mi ia en 3 
Het begin van de bekende Hradcany reeks 

P»C£,";UO^Sl.OVCTf,Krt'' 

13 a De eerste drie types van de Hradcany uitgaven 

10. Herinneringsblad uitgegeven naar aanleiding van de 20jarige herdenking van de 
gevechten bij DossAlto, in Zuid Tirol, met ver van het Oardameer Gefrankeerd met Mi392, 

ter herdenking van de gevechten bij Bachmac in de Oekraïne. 

mi 
CU 

13 b. De tweede serie van drie types, het laatste ontwerp is uitsluitend gebruikt voor de 30 
Heller uitgaven in mat en donkerlila, ongetand nogal zeldzaam Afgebeeld is Mi 29 U a. 
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m De afgekeurde IS Heller ultramarijn op ie achterzijde van 
een verstuurde envelop en keurig afgestempeld 

17 Kaartje van de Karpaten Oekraïne (Roethenie) met links Slowakije Links onder in 
Hongarije ligt Tokay waar nog altijd zeer goede dessertwijnen worden gemaakt 

Rechts onder ligt Roemenie 

li. Strikt genomen buiten de scope van dit verhaal maar laat duidelijk 
zien waar in TsjechoSlowakije Duitstalige minderheden woonden 

duurt natuurlijk een tijdje De 
laatsten arriveren in december 
van dat jaar Het Legioen wordt de 
ruggengraat van het Tsjecho
Slowaakse leger en dat was hard 
nodig 

De eerste zegels 
Wat was er in die tijd verder nog 
gebeurd? Uiteraard op 28101918 
het uitroepen van de Tsjecho
Slowaakse republiek, hoewel de 
president nog met m het land 
was Maar waar blijven de eerste 
officiële postzegels? Makkelijke 
vraag maar geen simpel ant

woord Uit de brokken van de 
uiteengevallen Donau Monarchie 
begon TsjechoSlowakije te 
ontstaan Maar waar kwam het 
zwaartepunt te liggen? Uiteinde
lijk werd dat Praag, ondanks 
tegensputteren van de Slowaken, 
en al op 18121918 werden de 5 en 
10 Heller zegels type Hradcany 
uitgegeven (Afb 11) naar een 
ontwerp van de Tsjechische 
schilder AlfonsMucha Deze 
Jugendstil kunstenaar, die m 
Parijs m 1894 was doorgebroken 
met een affiche voor een optreden 
van de toen zeer beroemde 

mm::!f^m pm 

IS Een duidelijke vervalsing Links Mi 29 Ba met afgesneden tanding in het midden een 
origineel Kii'A en rechts een originele ongetande Mi 29 U a 

Het prijsverschil bedraagt een factor 2000 

CELOSTATNA VYSTAVA POSTOVYCH ZNAMOK 

m^^. 
BRAT1SUVA 

1937 
i^i^ 

16 Blok I van 2i oktober 1937 met op de rechterzeget (Mi 385) 
een afbeelding van het grafmonument voor Stefanik 

iS Brief stukje uit de Karpaten Oekraïne 
met afstempeling op Mi 297 A in latijns en 

cyrillisch schrift Uzhorod ligt op 
de grens met Slowakije 

actrice Sarah Bernhardt (Afb 12), 
heeft er fantastische zegels van 
gemaakt Een combinatie van de 
Prager Burcht, de Sint Vitus 
kathedraal (die ook in werkelijk
heid naast elkaar staan) en de 
opkomende zon daarboven als 
symbool van het verrijzende 
TsjechoSlowakije Uiteindelijk 
heeft hij zes verschillende 
ontwerpen gemaakt (Afb 13) 
voor in totaal 26 verschillende 
waarden Zoek de verschillen' 

Schatgraven 
Deze uitgaven zijn een goudmijn 
voor de verzamelaar Door de 
snelheid waarmee geproduceerd 
moest worden, de enorme 
oplagen en het aanvankelijke 
ontbreken van perforatiemachi
nes, ontstonden ontelbare 
variëteiten Uiteindelijk werd er 
wel geperforeerd en soms weer 
met Er werden kleuren gedrukt 
die weer werden afgekeurd 
(25 Heller ultramarijn), volledig 
verkocht aan het filatelistenloket 
m Praag en toch verstuurd! 
(Afbi4) De afgesneden 
tandingen om een veel duurdere 
met geperforeerde zegel na te 

bootsen zijn legio (Afb 15) Het 
feit dat de waarde aanduiding m 
Hellerwas, de Oostenrijkse 
munteenheid, en met m Filler, de 
Hongaarse munteenheid die m 
Slowakije tot de onafhankelijk
heid m gebruik was, geeft aan dat 
de Tsjechen m het nieuwe huis 
domineerden Dat was zeer tegen 
de zin van de Slowaken en zeker 
tegen het zere been van de 
nationalistische Slowaak Stefanik, 
de minister van Oorlog en 
bondgenoot van president 
Masaryk Hij wenste veel meer 
Slowaakse invloed op de gang 
van zaken in het nieuwe land en 
botste regelmatig zeer heftig met 
Masaryk Daaraan komt echter 
een abrupt einde Op 4 mei 1919 
verongelukt zijn vliegtuig op een 
vlucht van Udine naar Bratislava, 
met dodelijke afloop Dit incident 
IS nooit afdoende opgehelderd 
Neergeschoten omdat het toestel 
de Italiaanse kleuren droeg die 
leken op die van Hongarije 
waarmee men op dat moment 
nog in oorlog was? Een bewuste 
liquidatie? Gewoon domme pech? 
Feit IS dat dit incident de relaties 
tussen Tsjechen en Slowaken 
zwaar belastte Nogsteeds 
trouwens Het was m ieder geval 
een zware slag voor het land want 
de combinatie van een vooraan
staand geleerde (astronoom, 
wiskundige) met een succesvol 
oorlogsvlieger die zeer belang
rijke internationale connecties 
had, IS toch redelijk uniek 
(Afbi6) 

Karpaten Oekraïne 
Aan de oostkant van het land ligt 
de Karpaten Oekraïne (Afb 17), 
een gebied dat al duizend jaar bij 
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SO so 
1920 1920 

io. Poo/se zege/ met 
opdruk SO 1920, Ml 6. 

S I L V A N O SORANI 
VIA WASHINGTON 74 MILANO 

21. Mi 16 D,CenA (van links naar rechts) met opdruk SO 1920 en 
een prijsverschil van € 550 (D versus C en A). 

28 A p r i l e 1994. 

24. Van dit grijze 
muisje met overdruk 

(Ml lOi) zijn 180 
exemplaren bekend. 
Deze IS niet gekeurd 

en vals. Bij sterke 
vergroting van de scan 
IS te zien dat de opdruk 

over het stempel IS 
gezet. Jammer. 

CECOSLOVACCHIA: 1919, Kronen 1,50 su 2; 2,50 su 3; 4, francobolli di 
Posta aerea di Austria del 1918 nuovamente sopra
stampati "Posta Ceskoslovenska/X919", tre valorx 
nuoyi con gomma (Sass. NN. 62/64). 

Ho esammato i tre francobolli sopra descritti dei quali ho unito 
una riproduzione fotografica al presente Certificate. 
A mio parere i tre francobolli hanno soprastampe originali, gomma 
originale e sono perfetti e pertanto li ho firmati.* * * * * * * * * 
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23. De originele zegels. Altijd laten keuren, het aantal vervalsingen is bijna oneindig. 

22. De Oostenrijkse luchtpostzegels uit 1915 (Mi 22s  227) met opdruk Posta Ceskoslovenska 
1919. Het Italiaanse keuringsattest laat zich gemakkelijk lezen. 

25. Ml 205 208 met afbeelding van Masaryk. Uitgegeven naar aanleiding van 
het vijfjarig bestaan van de Republiek. 

Hongarije hoorde maar wel een 
eigen, Slavische bevolking kende, 
de Roethenen. Ook zij willen in 
min of meerdere mate autonomie 
dan wel ergens bij horen. Maar bij 
wie? De meningen waren zeer 
verdeeld, de spanningen liepen 
hoog op en het komt tot gewa
pende conflicten als de Hongaren 
onder hun nieuwe, communistisch 
gezinde president Béia Kun de 
vredesvoorwaarden van Trianon 
weigeren te accepteren, waarin 
een bepaling was opgenomen dat 
de Karpaten Oekraïne zich bij het 
nieuwe TsjechoSlowakije zou 
aansluiten. In 1919 is de situatie 
tenslotte zo ingewikkeld gewor
den dat bijna niemand het meer 
begrijpt. Uiteindelijk verdrijven de 
TsjechoSlowaken en de Roeme
nen de Hongaren uit deze regio. 
Ook de Oekraïners, die meenden 
zich met de burenruzie te moeten 
gaan bemoeien, werden terug 
over de schutting van de Karpaten 
gekieperd. In Hongarije is intussen 
BéIa Kun afgezet door een sterke 
man, admiraal Horty (zijn titel is 
geen grapje, hij was inderdaad 
admiraal geweest in de Oosten
rijksHongaarse marine), die het 
koningschap onderzijn gezag 
herstelt en de voorwaarden van 
Trianon accepteert. Het verdrag 
wordt uiteindelijk op 4 juni 1920 in 
Parijs getekend. Veelzeggend is 
wel dat de laatste Roemeense 
eenheden pas in juli 1921 het land 
verlaten. Wat nu ontstaat, is een 
autonome regio binnen Tsjecho
Slowakije met eigen, cyrillisch, 
schrift (Afb 18) en een eigen taal. 
De vraag dringt zich natuurlijk op 
of je het nog ingewikkelder kunt 
maken, drie talen en twee 
alfabetten in één land plus 
religieuze verschillen en minder

heden, maar het lijkt te werken 
want ook de grens met Hongarije 
wordt gestabiliseerd, althans voor 
bijna 20 jaar. Het omzetten van de 
geschreven Hongaarse plaatsna
men naar de doorgaans alleen 
gesproken Slowaakse namen 
duurt tot in 1921. 

Bohemen en Moravië 
In het BoheemsMoravische lands
deel, ruwweg de huidige Tsjechi
sche Republiek, had men weer zijn 
eigen specifieke problemen. De 
Duitstalige minderheid in vooral 
de grensgebieden maar ook in 
sommige centrale plaatsen (Afb 
19) neemt geen genoegen met de 
aangeboden kamer in het nieuwe 
huis en begint caravans in de tuin 
te zetten met het idee dat die naar 
het nieuwe Duitsland gesleept 
kunnen worden. Het Tsjecho
Slowaakse leger grijpt in en ruimt 
alles op. Dat zet de toon voor de 
komende jaren en die was niet 
goed. Zowel Tsjechen als Slowaken 
begingen de domme fout om hun 
minderheden als tweederangs 
burgers te behandelen. Hoezo 
Duits op school, of Hongaars? Niet 
dus. Ze deden hetzelfde als wat 
de Habsburgers met hen hadden 
gedaan. Dom, oliedom en in 1938 
zou zich dat ernstig wreken. 

Polen 
Dan is er nog de ruzie met Polen 
over het stadje Teschen (Tesin/ 
Cieszyn  Tsjechisch versus 
Pools). Alweer een grensconflict, 
nu in zuidoost Silezië. Hier is de 
inzet een belangrijk spoorweg 
station, een stuk spoorlijn en voor 
TsjechoSlowakije zeer belangrij
ke kolenmijnen. Het lijkt allemaal 
wat chaotisch en dat was het na
tuurlijk ook, maar we mogen niet 

vergeten dat door het ontstaan 
van het nieuwe Polen er opeens 
een grens getrokken moest wor
den waar die heel lang niet had 

bestaan. De Tsjechen zijn hier de 
agressors en bezetten dit stukje 
van Silezië tot aan de Weichsei. 
Na enig militair getouwtrek komt 
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28. Eén van de twee muziekblokken met de tekst van het Tsjechische volkslied, 'Waar is mijn 

huis'. Niet gegomd en duidelijk niet bedoeld om gebruikt te worden. Altijd laten keuren. 
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26. Mi 270, tienjarig bestaan 

van de Republiek. 

het toch tot een vredesconfe-
rentie in 1920 in Spa. De elite van 
toen had een goede neus voor 
vergaderlocaties. Men besluit tot 
een Salomons oordeel en Teschen 
wordt gesplist langs het riviertje, 
de Olsa, dat er doorheen stroomt. 
Het geplande volksreferendum 
wordt alsnog afgelast maar de 
postzegels waren al klaar, de 
bekende SO (Silésie Orientale, 
Oost Silezië) uitgaven van zowel 
Tsjecho-Slowakije als Polen 
(Afb zo). Voor de filatelist om 
te watertanden, alle plaatfouten 
van de Hradcany uitgaven komen 
weer terug en sommige zegels 
zijn door hun specifieke tanding 
zeldzaam, gezocht en dus duur 
(Afb 21). Het is alleen vervelend 
dat de Polen met het oordeel niet 
tevreden zijn, zij zullen in 1938 
alsnog hun gram halen. 

27. Een Fokker F VIII boven de Karelsbrug en 
de Prager Burcht, Mi309 A uit 1930. 

Postzegels voor het goede doel 
Intussen is men in Praag op het 
lumineuze idee gekomen om alle 
voorraden Oostenrijkse en Hon
gaarse zegels die ongeldig waren 
verklaard (28-2-1919) centraal in 
te zamelen, van een opdruk te 
voorzien (Posta Ceskoslovenska 
1919, zes verschillende versies) en 
aan het filatelistenloket in Praag 
met opslag te verkopen voor een 
goed doel. Dat doel is nog steeds 
onduidelijk en zal ook wel nooit 
meer bekend worden. Om de 
duurdere uitgaven te bemach
tigen moesten er aanzienlijke 
hoeveelheden, soms hele vellen, 
van de goedkopere uitgaven 
bijgekocht worden. Als u deze 
uitgaven wilt verzamelen moet u 
heel veel expertise en een dikke 
portemonnee meebrengen. 
(Afb 22 - 24). Het aantal verval

singen is immens. Toch wel heel 
leuk. 

Gezochte blokken 
In de jaren 20 en 30 is het 
uitgiftebeleid niet spectaculair. 
De gebruikelijke frankeerze-
gels met afbeeldingen van het 
staatshoofd, Masaryk (Afb 25), 
gelegenheidszegels (Afb 26) en 
in 1930 een fraaie serie luchtpost
zegels (Afb 27). Een uitschieter 
zijn de zeer gezochte blokken uit 
1934 met de tekst van het Tsjechi
sche volkslied: "Kde domov müj 
- Waar is mijn huis?" (Afb 28). 
Wat de Slowaken hiervan vonden 
is onbekend. 
Tenslotte moet worden opge
merkt dat Tsjecho-Slowakije 
tussen de twee wereldoorlogen 
eigenlijk wel een stabiele demo
cratie was, ondanks alle conflicten 
en spanningen met minderheden. 
Er was ook een niet onaanzienlijke 
welvaart, het land deed het in 
economisch opzicht beduidend 
beter dan bijvoorbeeld Neder
land. De tegenstelling tot de zeer 
autoritaire regimes waardoor het 
land werd omringd was groot. 
Polen, de Sovjet-Unie, Hongarije 
en Roemenië waren dictaturen, 
Oostenrijk en Duitsland een chaos. 
Het Tsjecho-Slowaakse leger was 
zeer modern, dank aan de Skoda 
fabrieken, en relatief groot, met 

dank aan de legionairs. Dit wekte 
helaas de aandacht. 
Begin september 1938 wordt 
er dan ook ruw op de deur van 
het nieuwe huis gebonsd door 
iemand die door de eminente 
Duitse historicus Golo Mann in zijn 
teksten consequent wordt aan
geduid als "H". Kortom, het Derde 
Rijk staat voor de deur. Daarover 
een andere keer. 
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EERSTE VLUCHTSTEMPEL AMSTERDAM - TURIJN 

Op 26 mei 2014 start KLM 
een nieuwe lijndienst naar 
Turijn. Bij de start van de 
nieuwe zomerdienstrege-
ling vliegt KLM twee keer 
per dag tussen Schiphol en 
deze Italiaanse bestem
ming. Met de toevoeging 
van Turijn als bestemming 
verstevigt KLM haar positie 
in Italië. Hierdoor komt het 
aantal Italiaanse bestem
mingen op zes. KLM vliegt 
al op Rome, Milaan, Flo
rence, Bologna en Venetië. 
De route wordt uitgevoerd 

in samenwerking met 
Alitalia. 

De vluchten naar Turijn 
worden uitgevoerd door 
KLM Cityhopper met een 
Fokker 70 toestel die plaats 
biedt aan 74 passagiers 
in Business, Economy 
Comfort en Economy Class. 
De KL1555 van Amsterdam 
naar Turijn vertrekt om 
09:20 uur en komt om 
11:05 uur lokale tijd aan. 
Om 11:45 uur vertrekt de 
KL1556 weer en komt om 

13:40 uur aan op Amster
dam Airport Schiphol. 
De avondvlucht vertrekt 
uit Amsterdam om 20:30 
uur en landt om 22:15 uur 
(KL1559). De terugvlucht, 
de KL1554, IS de volgende 

dag om 06:45 uur en keert 
vervolgens terug in Am
sterdam om 08:40 uur. 

Turijn is een stad in het 
noordwesten van Italië, 
vlakbij de Alpen en de 
grens met Frankrijk. Het 
is de hoofdstad van de 
regio Piemonte en is onder 
andere bekend vanwege 
de Olympische Winterspe
len die er in 2006 werden 
gehouden. Ook staat de 
stad bekend als automo-
bielhoofdstad van Italië, 

vanwege de vestigingen 
van FIAT. Daarnaast kent 
de stad een rijke historie. 

Ter gelegenheid van deze 
eerste vlucht heeft Aerop-
hilatelistische vereniging 
De Vliegende Hollander 
bij PostNL een bijzonder 
poststempel aangevraagd. 
In het stempel zien we een 
Fokker F70 en de beide 
vlaggen van Nederland 
en Italië. Helaas kunnen 
die niet in kleur worden 
weergegeven. 

STEMPEL VOOR DE POSTZEGELUITGIFTE ORCHIDEEËN ,\.vĴ " Gere;, 
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Voor de uitgifte 'Orchi
deeën' heeft de Vereniging 
voor Kinderpostzegels en 
Maximafilie een bijzonder 
poststempel aangevraagd 
bij PostNL. Zoals bekend 
vraagt deze vereniging 
twee keer per jaar een 
picturaal stempel aan die 
past bij een fraaie post
zegeluitgifte. Deze keer is 
gekozen voor de uitgifte 
met tien verschillende 
postzegels van orchidee-
en. De plaatsnaam Schin 
op Geul is gekozen omdat 

daar de Orchideeëntuin 
Gerendal is gevestigd. 
Uiteraard laat het stempel 
ook een afbeelding van 
een orchidee zien. 

Het Gerendal is een van 
de mooiste droogdalen 
van Nederland en bestaat 
50 jaar. Tussen Ingber en 
de Geul liep vroeger een 
beek en heeft een diep dal 
uitgesleten. Het is aan het 
einde zo diep dat het niet 
alleen de bovengelegen 
grindlagen maar ook de 

eronder gelegen mergel
lagen heeft doorsneden. 
Daardoor zijn de unieke 
kalkgraslanden ontstaan, 
de ideale biotoop voor 
orchideeën. 

Omdat de mens de natuur 
hier een handje geholpen 
heeft, is er nu een ware 
rijkdom aan soorten or
chideeën te bewonderen. 
Die hulp bestond in het 
stoppen met intensieve 
begrazing, waardoor de 
bodem bij gebrek aan 

meststoffen steeds schra
ler werd en zo'n bodem 
hebben orchideeën nodig. 
Ook heeft men de grond 
hier en daar omgewoeld 
om het kalkgehalte wat te 
verhogen, vlak eronder 
zit immers mergel. Vijftig 
jaar geleden heeft men er 
een 'natuurlijke' tuin met 
veel soorten van gemaakt 
door geschikte grond op 
de hellingen te versprei
den. Grond die niet alleen 
orchideeënzaad bevatte, 
maar ook een bijzondere 

^Pril 20^'' 

schimmel waarmee de 
orchideeën in symbiose 
leven. Aanvankelijk leidde 
dit tot een explosie van 
ongeveer 22 soorten, 
waarvan er nu nog een 
12-tal over zijn. 
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Ben jij een 
jonge kunste
naar tussen de 
6 en 12 jaar en 
zou je het leuk 
vinden om je 
eigen postze
gel te maken? 
Doe dan mee 

aan de ontwerpwedstrijd 

van PostNL: ontwerp je 
eigen postzegel. Je mag 
alles bedenken. Dit kan 
een vriendje zijn voor 
PostNL's nieuwste post
zegels: de postegel en de 
postduif, maar je mag ook 
iets totaal anders tekenen 
en kleuren! 
Uit alle inzendingen kiest 

de jury van PostNL een 
winnaar of winnares. Wat 
kan je winnen? Echte 
postzegels van je zelfge
maakte ontwerp, je post
zegel op een hele grote 
poster en je mag lunchen 
met de baas van PostNL: 
Hema Verhagen. Zij zorgt 
ervoor dat er steeds 
nieuwe en speciale post
zegels gemaakt worden. 

De ontwerp
wedstrijd loopt 
van 12 april tot 
15 mei 2014 en 
iedereen tussen 
de 6 en 12 jaar 
mag mee doen. 
Kijk voor meer 
informatie en 
format op de 
website van) FN 
http://jeugdfilatelie.nl 

POSTKANTOOR OP WIELEN 
Soms kom je een stempel 
tegen met de aanduiding 
"autopostkantoor". In 
1939 kreeg Nederland zijn 
eerste autopostkantoor. 
Dat was een postkan
toor op wielen. Het werd 
gebruikt bij bijzondere 
evenementen, zoals de 
TT van Assen, de Vier
daagse van Nijmegen 
of een bijeenkomst van 
een radioomroep. In dit 
autopostkantoor werden 
postzegels verkocht, kon 
je poststukken laten af
stempelen en ook was het 
mogelijk om er te telefo
neren. In die tijd hadden 
veel mensen geen tele

foon thuis en van mobiel 
telefoneren hadden ze 
nog niet gehoord. Tijdens 
de oorlog ging het au
topostkantoor verloren. 
Na de bevrijding werd 
een noodbus ingezet. 
Het duurde nog tot 1952 
voor er een nieuw echt 
autopostkantoor kwam. 
In 1953 werd een speciale 
postzegel uitgegeven 
om geld op halen voor 
de slachtoffers van de 
grote watersnoodramp. 
Het autopostkantoor en 
de noodbus werden toen 
ingezet om overal in het 
land deze postzegels te 
verkopen. Veel mensen 
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deden dat en plakten 
die zegels vaak ook nog 
op een enveloppe om ze 
met het stempel van het 
autopostkantoor te laten 
afstempelen. Het auto
postkantoor werd ook 
ingezet om de Zomer en 
Kinderzegels te promo
ten. In 1971 verkocht de 
PTT het autopostkantoor 

aan een circuseigenaar, 
die het nog jaren zou 
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gebruiken als kassawagen 
voor de kaartverkoop. 

DE WILLEM BARENDSZ, HOLLANDS GLORIE UIT DE JAREN VEERTIG 
Een tijdje terug vonden we 
dit stempel in een bak met 
poststukken. Het is een 
stempel van de Willem Ba
rendsz, het schip dat in de 
tweede helft van de jaren 
veertig een stuk Hollands 
Glorie was. De bemanning 
aan boord van de Willem 
Barendsz kon post naar 
Nederland versturen. Die 
werd afgestempeld met 
een speciaal stempel van 
het schip. 
Tegenwoordig moeten 
we niets van de jacht op 

walvissen 
hebben. 
Vlak na de 
Tweede 
Wereldoor
log lag dat 
heel anders. 
Toen was 
het vertrek van een boot 
die op walvissen ging 
jagen een nationale ge
beurtenis waar men heel 
trots op was. 
In die tijd was er aan alles 
een groot tekort. Om mar
garine en zeep te maken 
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zijn olie en vetten nodig, 
maar die waren moeilijk te 
krijgen. Er werd daarom 
besloten om op walvissen 
te gaan jagen. Het vet van 
de walvissen kon gebruikt 
worden als grondstof 
voor margarine en zeep. 
Speciaal voor deze jacht 
werd een oude tanker 
omgebouwd tot een 
modem schip waar wal
vissen verwerkt konden 
worden. Het schip kreeg 
de naam Willem Barendsz. 
In december 1946 vertrok 
het schip onder grote 
belangstelling richting de 
Zuidelijke Ijszee. De eerste 

expeditie duurde tot mei 
1947. Daarna zouden er 
nog zeventien volgen. Per 
keer werden er gemiddeld 
1400 walvissen gevangen. 
Toen Nederland in 1964 
met de walvisjacht stopte 
waren er zo'n 26.000 
buitruggen, postvissen, 
blauwe en witte vinvissen 
gevangen. De vraag naar 
vetten was in de loop der 
jaren toegenomen, maar 
de walvisjacht is nooit 
een winstgevende zaak 
geworden. Later werd 
Nederland een van de 
grootste tegenstanders 
van de jacht op walvissen. 

Als je geïnteresseerd bent 
in de walvisvaart kun je 
op http://www.geschiede
nis24.nl/anderetijden/ 
afleveringen/20092010/ 
Delaatstewalvisvaar
ders.html een interessante 
documentaire zien over de 
Willem Barendsz en haar 
bemanning. 

TOESTEMMING 
Hot ovememen van artikelen uit 
De Posthoorn is toegestaan, r 
aüeen met bTonvermeldinq. 

ADRESWIJZIGINGEN 
Een vriendelijk verzoek aan de 
abonnees van De Posthoorn. 
Alle adreswijzigingen, 
veranderingen in 
abonnementen, etc. graag 
doorgeven aan de 
ledenadministratie van De 
Posthoorn: 
Aria Sprangers, 
Provincialeweg Noord 128, 
<i286 EE Almkerk, 
telefoon: 0183  (+0 39 52 
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Wat zo leuk is aan het verzamelen van een thema, is dat je er ook een 
mooi verhaal van kan maken. Liefst een waargebeurd verhaal. Dat 
heb ik deze keer gedaan. Het is een verhaal in postzegels over een 
nijlpaard. Allemaal waar gebeurd, en het loopt ook nog zielig af. 

Pak je zakdoek en lees mee. Het verhaal van Huberta, het nijlpaard 
dat op wereldreis ging. 
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Het begint in 1928, 
in ZuidAfrika 
In een waterrijk gebied 
in Zululand, ZuidAfrika, 
leefde een groep nijl

paarden. Daar heten ze 
hippopotamus, ofwel 
"hippo". Hippo's zijn 
vreselijk gevaarlijke 
beesten. Ze eten gras, 
maar ze vallen wel men

sen aan. 

bleef lopen In de rich

ting van de OostKaap. 
Omdat iedereen haar 
zag, werd ze een kleine 
beroemdheid. De kran

ten schreven over haar 
en men wees aan waar ze 
was en waar ze gelopen 
had. Niemand deed haar 
kwaad. Ze noemden het 
"De grote trektocht van 
Huberta". 
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Ze gaat op weg 
Niemand weet hoe het 
precies gegaan is, maar 
op een dag ging één van 
de nijlpaarden op weg. 
Dat was Huberta. Dat 
ging niet ongemerkt, de 
mensen zagen haar lopen 
en ze vroegen zich af wat 
daar aan de hand was. 

Kleine beroemdheid 
Ze wandelde langs 
steden en dorpen, en ze 
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Ze wandelde drie 
jaar 
Ze wandelde door steden 
en dorpen. Eens werd 
ze gezien toen ze lag 
te slapen op een brug. 
Een andere keer besloot 
ze langs de etalages 
te wandelen van de 
grote stad Durban. Een 
plaatselijke koeienvanger 
zag haar op de spoorrails 
lopen. Hij zorgde er voor 
dat ze in veiligheid kwam. 

Onderbreking 
Ze stopte een tijdje met 
haar trektocht bij de 
monding van een grote 
rivier, en ja hoor, daar 
waren mensen die pro

beerden haar te vangen. 
Ze wilden haar naar de 
dierentuin van Johan

nesburg brengen. Maar 
madame rende hard 
weg, en je moet weten 
dat nijlpaarden heel 
hard kunnen rennen. 
Mislukt! 
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Tenslotte 
Uiteindelijk kwam ze na 
1600 km in East London 
aan, dat is een stad in 
ZuidAfrika. En hoewel 
iedereen wist dat ze 
beschermd was, is ze 
toch neergeschoten door 
jagers. De hele wereld 
was woedend. De jagers 

kregen een hoge boete, 
maar daarmee hadden 
ze Huberta niet terug. 

Je kan haar nog 
steeds bekijken 
Nadat de jagers een 
boete hadden gekregen, 
zijn anderen haar gaan 
zoeken. Ze hebben haar 
overblijfselen naar een 
taxidermist gebracht, 
dat is iemand die dieren 
kan opzetten. Dat is 
gelukt. Levensgroot 
staat ze in een museum. 
En zo leeft Huberta na 
haar tragische dood nog 
steeds voort. 

'SÊi 
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Nijlpaarden 
Wat weten wij van 
nijlpaarden? Om te 
beginnen weet je al dat 
het hele dikke bees

ten zijn. Als je ze inde 
dierentuin ziet, liggen ze 
bijna altijd onder water. 
Hun bolle ogen en hun 
kleine oortjes steken er 
boven uit, en dan gaapt 

hij: wat een enorme bek! 
En die gele tanden! Ze 
komen wel op de kant: 's 
avonds om te gaan gra

zen. Hun sporen kun je 
dan goed zien, het is net 
een platgetrapt paadje. 

De 12 Filatelistische 
elementen 
Bij een verzameling 
horen meer dan alleen 
postzegels. Er kunnen 
ook allerlei stempels 
en bijzondere uitgaven 
bij gedaan worden. Dat 
noemen we Filatelistische 
elementen. Wat ik hier 
heb is een postzegel

boekje over de dieren

tuin, heel toepasselijk bij 
dit thema. Een postzegel

boekje is een kartonnetje 
waarin postzegels zijn 
toegevoegd waarmee 
je je post kan versturen. 
Dus als je nu ineens's 
avonds postzegels nodig 
had en het postkantoor 
was gesloten, kon je uit 
een automaat die bij het 
postkantoor hing dit 
boekje trekken. 
Zie je dat dit element 
prima past bij het on

derwerp van deze keer? 
Op die manier maak je 
je verzameling wat meer 
compleet. Met stempels 
of deze automaatstrook

jes. 

Hebjijookzo'n leuk 
verhaal te vertellen? 
Doe het met postzegels! 
Succes er mee! 
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ANTWOORDEN PUZZEL FEBRUARI 2014 

De antwoorden van de puzzel van februari zijn: 1. Ze 
hebben geen staart. 2. Tracy 
3. woensdag i^. Ard Schenk 
en Yvonne van Gennip 5. 
t924 6. sommige leliesoorten. 

De prijsjes van deze maand 
gaan naar Seppe Van Reusel, 
enMichiel Horikx. 

Hartelijk 
gefeliciteerd! 

PUZZEL MEI 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 mei: 
1. Hoelang zijn de sleepstaarten van mannetjes 

pauwen? 
z.Wie wasHuberta? 
3. Waar wordt in 2015 de Dag van de Jeugdfilatelie 

gehouden? 
4. Als wat eindigde het autopostkantoor? 
5. Waarom ging men in de jaren veertig op walvissen 

jagen? 

Stuur je antwoorden voor 1 JULI 2014 naar de redactie 
van De Posthoorn, De Goedemeent 1,1447 PT Purme-
rend. Vergeet niet je naam, adres en PUZZEL MEI te 
vermelden. 

NIEUWSBRIEF 
De Koninkhike Bond van Filatelisten 
Verenigingen (KNBF) heeft een 
euke nieuwsbrief. Daarin staan 
artikelen over postzegels die Jul
ie vast ook interessant vinden. 
Iedereen kan die nieuwsbrief gratis 
ontvangen. Ga daarvoor naar de 
site van de KNBF (www.knbf.nl) en 
meld je aan. Van harte aanbevolen! 

EEN POSTZEGELTJE MEER OF MINDER 
Het poststuk dat Paul Boer 
ons had toegestuurd heeft 
tot een aantal reacties 
geleid (zie De Posthoorn, 
december 2012). We 
hebben inmiddels allerlei 
voorbeelden laten zien. 
Wil Bron stuurde ons 
deze kaart die ze een tijd 
geleden kreeg. Vrienden 
waren op vakantie in 
wat toen nog Joegoslavië 
was. Ze wisten dat Wil 
postzegels verzamelde 
en plakten toen speciaal 
voor haar een paar zegels 
op de kaart. Ook de zegels 
die ze nog over hadden 
werden opgeplakt, zodat 
de kaart, die groter is dan 
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een gewone ansichtkaart, 
aardig onder de zegels 
kwam te zitten. Wil was er 
erg blij mee, maar vond 

het geheel zo leuk dat ze 
na al die jaren de zegels 
er nog met vanaf heeft 
geweekt. 

WIST JE DAT... 
...je aan de staart van een 
pauw kunt herkennen of 
het een mannetje of een 
vrouwtje is? 
)e kent waarschijnlijk 
wel de pauwen die in 
sommige parken lopen. 
De mannetjes (dat zijn de 
pauwenhanen) hebben 
kleurige sleepstaarten 
van ongeveenso cm 
lang. De vrouwtjes (de 
hennen) hebben niet zo'n 
lange staart. Zowel de ha
nen als de hennen hebben 
een soort kroontje op hun 
kop. Als je goed kijkt zie je 
bij het mannetje aan het 

eind van de ongeveer 150 
staartveren een prachtige 
versiering die op een 
oog lijkt. We noemen dat 
toepasselijk een pau
wenoog. De pauwen zijn 
vooral blauw of groen. Als 
de mannetjespauw zijn 

grote staart opzet wil hij 
indruk op een vrouwtje 
en wil paren. Kun je je nou 
iets voorstellen bij het 
gezegde: "Ik ben zo trots 
als een pauw"? 

Toon Oomens 

VERZAMELEN EN TENTOONSTELLEN 
Verzendadviezen worden 
door de afzender aange
geven bij het versturen 
van een poststuk. De 
verzender heeft hier vaak 
meer voor moeten beta
len. De meest bekende 
zijn de aantekenstrookjes, 
de express labels, de 

priorstrookjes en de pak
ketzegels. Het aanteken-
strookje spreekt voor zich, 
dit wordt op een brief 
geplakt wanneer er extra 
betaald is voor een aan
getekende verzending. De 
verzender hoopt dat het 
poststuk, dat meestal iets 
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waardevols of belang
rijks bevat, veilig bij de 
geadresseerde aankomt. 
De express labels worden 
geplakt op post die extra 
snel de plaats van bestem
ming moet bereiken en de 
luchtpoststrookjes zitten 
op brieven die per vlieg
tuig verstuurd worden. 
De priorstrookjes zijn in 
veel landen de opvolger 
van de luchtpoststrookjes. 
Pakketzegels zijn geen 
echte postzegels, maar 
je mag ze wel gebruiken 
voor het exposeren. Maar 
men spreekt wel van pos-
taalvervoer. 

Patrick Peschke 

(Dit verhaaltje is een be
werking van een artikel 
dat Patrick schreef voor 
de ZuidHollandse vereni
ging van Postzegelverza
melaars) 

http://www.knbf.nl


HET POSTZEGEULBIIM VAN 
>ST VEERKAMP • ! • 

OT LOUW 

Het album verscheen in 1988. Tien jaar terug 

nam ik van een andere verzamelaar 
een dun albumpje over: 

hei Postzegelabum van Joost Veerkamp. 

Een fraai linnen hardcover-omslag met 
daarin zes pagina's waarvan alleen 

de eerste pagina zegels bevatte. 

Kuifje 
Ik wist van het bestaan van dit 
album (afb. i) maar de kosten 
waren tot dan toe een hinder
nis Toentertijdzat ik nogal krap 
bij kas en de aanschaf van het 
album, en zeker van de jaarlijkse 
supplementen (afb. 2), was een 
onneembare hobbel 
Voordien was ik al gebiologeerd 
door het werk van Veerkamp Met 
name zijn Grimeren voor begin
ners (Rap, 1987) vond ik fascine
rend Maar ook zijn tekeningen 
van vaderlandse architectonische 
hoogstandjes zijn fameus, vooral 
door de sfeer, lichtval en het 

4 Persiflage op Kuif/ealbum De 
scepter van Ottokar 

bijzondere kleurgebruik Joost 
Veerkamp (1953) is een tekenaar 
van de klare lijn, daarmee op 
een lijn staand met collega's als 
Herge en Joost de Swarte (afb. 3) 
Zo haalde hij m 1995 de interna
tionale pers met zijn persiflages 
op Kuifje-omslagen (afb. ^), die 
door de weduwe Herge werden 
gezien als een onaanvaardbare 
inbreuk op de auteursrechten 

2 Het zevende supplement 

van haar overleden echtgenoot 
De zaak werd uiteindelijk m der 
minne geschikt en afgekocht met 
een gulden, na de gedane belofte 
voortaan toestemming te vragen 
Joost Veerkamp is de ontwerper 
van talloze affiches, boekomsla
gen tot aan bieretiketten toe 

Ouderwets verzamelen 
Terug naar het Postzegelabum 

Joost Veerkamp 
Vorig jaar ben ik begonnen met 
de inhaalslag om de albumbladen 
te bestellen en de lege vakjes op 
te vullen Ouderwets verzamelen 
dus Gelukkig waren alle zegels 
en bladen nog op voorraad, zodat 
ik met enige regelmaat weer een 
nieuw supplement kan bestellen -
gelukkig nu ietsje beter bij kas -
Bij aankomst van een nieuw sup-

3 Zegel van Joost Swarte (1316) en 
de Joost Veerkamp versie 

6 Autoongelukje 
Bernhard (vgl 
Curasao i}8 163) 

7 Drie zegels uit de serie afgelopen met 

5 Kok en Staring (396) 

9 Zegel uit de ode 
aan CasOorthuys 
serie (vgl 573-577) 

II Het pompgemaal Laapersveld te 
Hilversum van Dudok 

12 Zegel voor de Stripdagen 
2010 in Haarlem met het 

VCD pand 



plement waan ik mij weer in mijn 
(filatelistische) kinderjaren. De 
zegels worden aangeleverd in een 
vel, dat je heerlijk in losse zegeltjes 
mag losscheuren en die vervolgens 
met een postzegelplakkertje in het 
album plakken. Dit had ik -door 
de terreur van het postfris-verza-
melen- vijftig jaar lang niet meer 
gedaan. Wat een genot! 
Maar goed, het gaat om de 
zegels. Die zijn namelijk erg leuk, 
alsmede de begeleidende teksten 
op de albumbladen. De echte 
verzamelaar herkent in de zegels 
talloze persiflages en pastiches van 
bestaande zegels, zowel Neder
landse als buitenlandse. Alle zegels 
knipogen naar je, zoals de zegels 
met hedendaagse beroemdheden, 
die verwijzen naar de zomerzegels 
uit de periode 1936-1941 (afb. 5). 
Ook is er een serie zegels van Veer
kamp, die sterke gelijkenis heeft 
met de eilanden-serie van Curasao 
(NVPH158-163, afb. 6). 

Het geheim van goed 
ontwerpen 
Uiteraard legde ik hem de vraag 
van het waarom voor, "Uitsluitend 
om achter het geheim van goed 
ontwerpen te komen. Dan is het 
onderzoeken van stijlen een eerste 
vereiste; steeds in de huid van 
een andere (postzegel) ontwerper 
kruipen." 
Zo heeft Veerkamp een uitgebreide 
studie gemaakt van de Japanse 
prentkunst, die in zijn postzegels 
tot uiting komt in de serie 'cultu
rele betrekkingen japan-Holland'. 
Maar ook blijkt zijn album een 
Wiedergutmachung te zijn voor 
het album Nederland & Overzeese 
gebiedsdelen dat zijn vader noest 
voor hem had volgeplakt en dat 
hij als puber op de Amsterdamse 
postzegelmarkt voor een geeltje 

verpatste, voor een gitaar waarmee 
hij de meiden dacht plat te krijgen. 

Catalogisering 
Inmiddels heb ik een goed contact 
met de tekenaar en ben bezig met 
de catalogisering van de door hem 
uitgebrachte zegels, die overigens 
lang niet alle een plekje hebben 
gekregen in i\']r\album. Naast 
zegels heeft Veerkamp ook veel 
fraaie stempels, enveloppen en 
allerhande postale trivia gemaakt, 
die eveneens in de catalogus zullen 
worden opgenomen. 
"Die verzamelaars", zo verklaart 
Veerkamp, "zijn vooral intellec
tuelen, kunstliefhebbers, weinig 
vrouwen, maar zeker ook veel 
filatelisten." 

Cinderella's 
Voor alle duidelijkheid: de zegels 
in het Postzegelabum van Joost 
Veerkamp zijn -nagenoeg alle
fake, het zijn Cinderella's, maar 
heel leuke Cinderella's, die ook de 
echte filatelist weten te prikkelen. 
Nagenoeg alle, want inmiddels is 
loost Veerkamp toegetreden tot 
dat deel van de grafisch ontwer
pers dat postzegels heeft ontwor
pen voor PostNL. In 2012 versche
nen de koeienzegels en vorig jaar 
de molenzegels, die het 'net niet' 
haalden tot postzegels van het 
jaar, ondanks mijn stem... En ook 
deze zegels hebben een plek in het 
album gekregen. 
Bij de molenzegels zijn ook kaarten 
van dezelfde molens verkrijgbaar, 
die ook nog eens bij de betref
fende molenaars van een fraaie 
afstempeling zijn te voorzien. 
Hiermee zijn we toch echt beland 
van de Cinderella's in de echte 
filatelie! 
Hoewel ik de Cinderella's leuker 
vind. 

Postwet 
Vraag aan Veerkamp: "Heb je ooit 
problemen gehad met de PTT of 
haar opvolgers in verband met 
overtreding van de postwet 
(artikel 36)? Weliswaar heeft het 
merendeel van de zegels het 
Inschrift Holland, maar er zit
ten ook exemplaren tussen met 
'Nederland' als Inschrift, te weten 
de Staatsliedenserie en de Cas 
Oorthuys-zegels." Veerkamp: ")a, 
om die reden gebruik ik inderdaad 
de aanduiding Holland. De door 
jou genoemde voorbeelden met 
Nederland betreffen zegels van 60 
en 70 jaar geleden zodat het mis
verstand dat er sprake zou kunnen 
zijn van een frankeerwaardige zegel 
praktisch niet voorkomt. De zegels 
waarop ze betrekking hebben zijn 
al lang niet meer geldig." 

In zijn zegels komt Veerkamp's 
droge humor vaak om de hoek 
kijken. Zoals bij de serie 'afgelopen 
met', met dingen die niet meer kun
nen, zoals scharrelen met varkens, 
je dochters An en Eefje noemen en 
wild plassen, (afb. 7) 

Koningshuis 
De zegels haken vaak in op de 
actualiteit, veel zegels hebben 
het Koningshuis als onderwerp, 
zoals de serie 'koninklijke tradities' 
met afbeeldingen van de diverse 
ongelukken van Bernhard, Pieter en 
Alex. (afb. 8) 
Ook brengt Veerkamp een ode aan 
de kinderzegels 1951 met de foto
portretten van Cas Oorthuys: een 
zes-zegel ige serie in identieke stijl 
met foto's van allochtone kinderen. 
(afb. 9) 
Niet alleen losse zegels, maar ook 
velletjes en complete vellen. Een 

schitterend zegelvel is een soort 
ouderwetse 'bouwplaat' van het 
in 1932 afgebrande Paleis voor 
Volksvlijt op het Frederiksplein te 
Amsterdam, (afb. 10) 

Architectuur 
Veerkamp is zeker gefascineerd 
door architectuur, zeker die uit het 
begin van de vorige eeuw. Zo heeft 
hij prachtige tekeningen gemaakt 
van o.a. het raadhuis van Hilver
sum, Grand Hotel Gooiland, het 
pompgemaal Laapersveld (afb. 11), 
het pand van V&D (met dat van Van 
der Pigge, afb. iz) in Haarlem, de 
Van Nelle fabriek in Rotterdam. Ook 
(delen van) deze prenten zijn op 
zijn zegels terug te vinden. 

Ook heeft Veerkamp in zijn album 
ruimte geboden aan andere ont
werpers/kunstenaars, zoals André 
Olgers, Alex van Warmerdam, Kees 
van Kooten, Ton Werkhoven, Hans 
Borrebach, Peter van Dongen 
(afb. 13) en Glen Baxter. 
Van het album zijn in 1988 twaalf
honderd stuks aangemaakt, die alle 
ergens een plek hebben gevonden. 
De zegels worden in een oplage 
van 1000 stuks in offset gedrukt, 
"minder is niet betaalbaar en 
meer is niet verkoopbaar", meldt 
Veerkamp. 

Het album bevat inmiddels 55 
bladen en bijna 500 zegels en is 
daarmee bijna 'vol'. Op de vraag 
'wat nu?' antwoordt de tekenaar: 
"Goeie vraag. Eigenlijk kunnen er 
nog twee pagina's in. Het ligt er dus 
maar aan wat ik op deze pagina's 
doe. Als ik twintig zegels maak en 
elk jaar een zegel uitbreng, kan ik 
nog twintig jaar verder; maar dit is 
wlshfull thinking, ben ik bang." 

HET PALEIS VOOR VOLKSVLIJT 

^ I iiiwii fï'igët 

^Jdt 'êucht 

» A T S T E D A G V A N B E S T / 
\ S T D A T O F E X I S T E N C E 

eOKREO AËfcEO - r ^ VIA AH MAIL 

8.1.M.-envelop Prins Bernhard 

13. Vel met Nederlands-
Indische bioscopen van Peter 
van Dongen wmmmmmmmimmmmmmimim» 

10. Het Paleis voor Volksvlijt-vel (in opgevouwen toestand op het albumblad) 



FILATELISTISCHJ EVENEMENTEN 

Opgaven voor deze rubriek 
in het juli/augustusnum
mer 2014 (verschijnt 7 au
gustus) moeten uiterlijlc op 
6 juli in het bezit zijn van 
de redactie van 'Filatelie', 
Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
e-mail: hillesiim(afilatelist.com 
Per e-mail heeft de voor
keur! 

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

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

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN /MANIFESTATIES 

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

14-22 juni: 
Parijs, Frankrijk. 5a/on du 
timbre. Pare Floral.. 
www.ffap.net/Evenements/ 
Salon_.TImbre zoia.php 

12-13 juli: 
leper, België. Postzegelten-
toonsteliing 'De Postdienst 
in woelige tijden (Oorlogs-
post 1914-1918)', Vleeshuis, 
Neermarl<t, 12 juni 11.00-17.30 
uur en 13 juni 11.00-16.00 
uur. T: 0 0 32 474 84 84 39. 
patrickOmaselis.be 

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

27-28 september: 
Capelle aan den IJssel. 
Wijkcentrum DeTrefterp, 
Marsdiep 1, za. 10.00-17.00 
uur, zo. 11.00-15.00 uur. 
cdvriesq@xs4all.nl 

17-19 oktober: 
Apeldoorn. 
Postex, Laan van Erica 50 
17-18 oktober: 10.00-17.00 uur, 
19 oktober: 10.00-16.00 uur. 
www.postex.nl 

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

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

29-30 november: 
Capelle aan den Ijssel. 
Wijkcentrum DeTrefterp, 
Marsdiep 1, za. 10.00-17.00 
uur, zo. 11.00-15.00 uur. 
cdvriesq(a)xs4all.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

3 mei: 
Bilthoven. Oost Europa ver
eniging, 'Vogelnest', Boslaan 
1,10.00-16.00 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: 040-226 3192 
Hendrik Ido Ambacht. San-
dino, Reeweg 79,12.00-16.00 
uur. 7:078-6814441. 
Lisse. t Poelhuys, Vivaldls-
traat 4,10.00-15.30 uur. 
T: 06-21485476. 
dickschopmanOgmall.com 
Meppel. Kerkelijk centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10.00-
15.00 uur. 1:0529-432746. 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13.00-16.00 
uur. T: 0162 432738. 
ceespijperstacasema.nl 
wviAw.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, Dorpsstraat 
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-
melpenninckstraat 14,19.30-
21.30 uur. T: 0113-228562. 
ecmOzeelandnet.nl 

10 mei: 
Almere-Haven. O.S.G. De 
Meergronden, Marktgracht 
65,10.00-15.00 uur. 
T: 036 534i427(na 16.00 uur). 
ellenslokkerfBchello.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. 
7:0416379919. 
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. 1:06-54741761. 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12.00-16.00 uur. 
T: 0227-542286. 
Houten. Filanumis 2014, 
Expo Houten, 9.30-16.00 uur. 
T: 050-5033926 ('s avonds). 
viww.wbevenementen.eu 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13.00-16.30 uur. 
T: 033-4943220. 
deloupe(Shccnet.nl 
Maassluis. Zalencentrum jo-
ningshof, Uiverlaan 20,12.00-
16.00 uur. T: 010-5916747. 

11 mei: 
Aarschot, België. Koninklijk 
Athenemum, Pastoor Der-
gentlaan 47,9.00-16.00 uur. 
T: 003216 560706. 
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(Si2move.nl 

Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12.00-16.00 uur. 
T: Tel: 0227-542286. 
Wijchen. Brede school Het 
Noorderlicht, Roerdompstraat 
76,10.00-13.00 uur. 
T: 024-6413608 of 024-6413355. 

16 mei: 
Leiden. Het Gebouw, Aru-
baplein, 19.00-21.30 uur. 
T: 071-5611719 

17 mei: 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravellijn 55,10.00-
16.00 uur. T: 055-3558600. 
organisatie@eindejaarsbeurs.nl 
v/ww.eindejaarsbeurs.nl 
Boskoop. "In de Stek", Put-
telaan 148,13.00-17.00 uur. 
T: 0182-616946. 
jandezwijger@telfort.nl 
Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.J.v.d.Haarlaan 6,09.30 
-13.00 uur. T: 0297-289322. 
www.verzamelaarsrondeve-
nen.nl 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum De Camp, De Bosrand 15, 
13.00-16.30 uur. 
T: 033-2863510. 

18 mei: 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,9.00-12.00 
uur. T: 0224-298416. 
Veghel-Zuid. "De Golf-
stroom" van Diemenstraat ia, 
9.30-12.30 uur. 
T: 0413-367786. 
verzamelbeursveghel® 
onsbrabantnet.nl 
www.verzamelbeursveohel.nl 

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

20 mei: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,14:00-16:30 
uur. T: 024-3584332. 
secretaris@novlopost.nl 

24 mei: 
Brielle. "Zalencentrum" 
Langestraat 76,13.00-16.00 
uur. T: 0181-415640. 
halooverbeek@hotmail.com 
De Bilt. Latijns-Amerika, 
centrum "H.F.De Witte" Henri 
Dunantplein 4,12.00-17.00 
uur, pweda@live.nl 
Dordrecht. Dubbeldam. De 
Gravin,Vijverlaan 1002,10.00-
16.00 uur. 078-6140706. 
Katwijk. De Wiek, Fresiastraat 
19,10.00-15.30 uur. 
T: 071-5173995. 

25 mei: 
Diemen. Clubhuis De Schakel, 
Burg. Bickerstr. 46A, 10.00-
16.00 uur. T: 020-6942002. 
Echt. Café "De weegbrug" 
Stams Loperweg, 9.30-12.00 
uur. hotterbeekx@hetnet.nl 
Huissen. Cultureel centrum 
'D Brink', Brink 8,10.00-15.00 
uur, T: 026-3271979. 
Veldhoven. Locatie: D'Ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 
09.30-12.30 uur. postzegel-
beursverldhoven@upcmail.nl 

26 mei: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,19:00-22:00 
uur. T: 024-3584332. 
secretaris@noviopost.nl 

31 mei: 
Hardinxveld-Giessendam. 
Dorpshuis Drijvershof, Nas-
saustraat 6,9.00-13.00 uur. 
T: 06-20111834. 
arjanvanbaaren@concepts.nl 
wv/w.dephilatelist.nl 
Roermond. Wijkhuis Tege-
larijveld, Schepen van Her-
tefeltstraat 26a, 10.00-12.30 
uur. T: 0475-321179. 

5 juli: 
Putten (GLD). 't Voorhuys', 
Voorthuizerstraat 14,10.00-
16.00 uur. T: 033-2459923. 

7 juni: 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13.00-16.00 
uur. T: 0162 432738. 
ceespijpers@casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl 
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Jithoom. Wkc Bilderdijkhof, 
Jilderdijkhof i, 10.00-15.00 
iur. 1:0297-525556 
Waalwijk. Buurthuis Bloe-
nenoord, Bloemenoordplein 
i, 9.00-13.00 uur. 
r: 0416-337982. 

3 juni: 
Hooglcarspel. Reigersnest, 
vlachtegaal 1,12.00-16.00 uur. 
r: Tel: 0227-542286. 
Wijchen. Brede school Het 
Moorderlicht, Roerdompstraat 
?6,10.00-13.00 uur. 
r; 024-6413608 of 024-6413355. 

14 juni: 
Souda. Prinsenhof (achter de 
^lethoek), Anna van Meerten-
itraat 10,12.30-16.30 uur. 
r: 0182-374230 of 06-11837028. 
hoofddorp. ANBO-Gebouw 
'De Jeugd van Gisteren", 
Seemsterstraat 4,10.00-16.00 
jur. 1:06-54741761. 
Leusden. De Til, Hamersveld-
;eweg 30,13.00-16.30 uur. 
r: 033-4943220. 
JeioupeOhccnet.nl 
Maassluis. Zalencentrum jo-
ningshof, Uiverlaan 20,12.00-
16.00 uur. T: oto-5916747. 

15 juni: 
Venlo. Feestzaal LimianZ, 
Kaidenkerkerweg 182B (naast 
Station), 10:00-13:00 uur. 
r: 077-475 2472-
nfoOphilavenlo.nl 
iwww.philavenlo.nl 

16 juni: 
Deventer. Wijkgebouw Van 
Viotenlaan 85,19.00-22.00 
uur www.deventerpostzegel-
yereniging.nl 

17 juni: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,13:30-16:00 
uur. T: 024-3584332. 
secretarisfflinoviopost.nl 

21 jun i : 
Boskoop. "In de Stek", Put-
telaan 148,13.00-17.00 uur. 
T: 0182-616946. 
iandezwijgercatelfort.nl 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum De Camp, De Bosrand 15, 
13.00-16.30 uur. 
T: 033-2863510. 

22 juni: 
Diemen. Clubhuis De Schakel, 
Burg. Bickerstr. 46A, 10.00-
16.00 uur. T: 020-6942002. 
Veldhoven. Locatie: D'Ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 
09.30-12.30 uur. postzegel-
beursverldhovenfBupcmail.nl 

23 juni: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,19:00-22:00 
uur. T: 024-3584332. 
secretaris(5)noviopost.nl 

28 juni: 
Dordrecht. Dubbeldam. De 
Gravin,Vijverlaan 1002,10.00-
16.00 uur. 078-6140706. 
Roermond. Wijkhuis Tege-
larijveld. Schepen van Her-
tefeltstraat 26a, 10.00-12.30 
uur. T: 0475-321179. 

13 juli: 
Venlo. Feestzaal LimianZ, 
Kalden kerkerweg 182B (naast 
station), 10:00-13:00 uur. 
T: 077 - 475 24 72. 
infotSphilavenlo.nl 
www.philavenlo.nl 

6 september: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2.13.00-16.00 uur. 
T: 0229-582544 
Meppel. Kerkelijk centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10.00-
15.00 uur. T:o529-432746. 
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 
uun T: 0162 432738. 
ceespijpers@casema.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. 

30 agustus: 
Zwolle. Jubal, Geert Groot
estraat 1,10.00-15.00 uur. 
T: 038-4539140. 

31 augustus: 
Echt. Café "De weegbrug" 
Stams Loperweg, 9.30-12.00 
uur. hotterbeekxOhetnet.nl 

7 september: 
Obdam. De Brink, Dorpsstraat 
153-155,9.00-12.00 uun 
T: 0226-452047. 

11 september: 
Kloetinge. Amicitia, Schim-
melpenninckstraat 14,19.30-
21.30 uur. T: 0113-228562. 
ecm (Szeelandnet.nl 

13 september: 
Elshout. Gebouw 't Rad, Kerk
straat 39,10.00-13.00 uur. 
T: 0416 37 9919. 
Gouda. Prinsenhof (achterde 
Riethoek), Anna van Meerten-
straat 10,12.30-16.30 uur. 
T: 0182-374230 of 06-11837028. 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12.00-16.00 uun 
T: 0227-542286. 
Leusden. De Til, Hamersveld-
seweg 30,13.00-16.30 uun 
T: 033-4943220. 
deloupe(Shccnet.nl 
Maassluis. Zalencentrum Jo-
ningshof, Uiverlaan 20,12.00-
16.00 uur. T: 010-5916747. 
Zeist. Christelijk College Zeist, 
Graaf Adolflaan 4,10.00-
15.00 uur. T: 0547-363000. 

14 september: 
Anna-Paulowna. Ontm. 
Centn Veerbrug, Sportlaan 21, 
9.30-13.00 uur. 
T: 0224-223029. 
Echt. Buurthuis St.Joris, 
Cypresstraat 58,9.30-
13.00 uun T: 0475-330788. 
uthan(ai2move.nl 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaai 1,12.00-16.00 uun 
T: 0227-542286. 
Venlo. Feestzaal LimianZ, 
Kaldenkerkerweg 182B (naast 
station), 10:00-13:00 uun 
T: 077-475 24 72. 
infocaphilavenlo.nl 
www.philavenlo.nl 
Wijchen. Brede school Het 
Noorderlicht, Roerdompstraat 
76,10.00-13.00 uun 
T: 024-6413608 of 024-6413355. 

20 september: 
Aalsmeer. Het Parochiehuis, 
Gerberastraat 6,09.30-
15.00 uun T: 0297-343885. 
www.postzegelverenigin-
gaalsmeennl 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravellijn 55,10.00-
16.00 uun T: 055-3558600. 
organisatieOeindejaarsbeurs.nl 
www.eindejaarsbeurs.nl 
Bllthoven. Oost Europa ver
eniging, 'Vogelnest', Boslaan 
1,10.00-16.00 uur. 
T: 0346-572593 (na 19.00 uur). 
Boskoop. "In de Stek", Put-
telaan 148,13.00-17.00 uur. 
T: 0182-616946. 
jandezwijger(Stelfort.nl 
Schoonhoven. De Zilverstad 
Nieuwe Singel 39,13.00-16.00 
uun T: 0172-216239. 
jzirkzeeOziggo.nl 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum De Camp, De Bosrand 15, 
13.00-16.30 uun 
T: 033-2863510. 

21 september: 
Schagen. De Groene Schakel, 
Mauvestraat 161,9.00-12.00 
uun T: 0224-298416. 

Veghel-Zuid. "De Golf-
stroom" van Diemenstraat 
ia, 9.30-12.30 uun T: 0413-
367786. verzamelbeursveg-
helOonsbrabantnet.nl 
www.verzamelbeursveghel.nl 

27 september: 
Dordrecht. Dubbeldam. De 
Gravin,Vijverlaan 1002,10.00-
16.00 uur. 078-6140706. 
Reeuwijk. De Brug Dunant-
laan 1,10.00-16.00 uun 
T: 06-53260579 
Roermond. Wijkhuis Tege-
larijveld. Schepen van Her-
tefeltstraat 26a, 10.00-12.30 
uur. T: 0475-321179. 
Zwolle, lubal. Geert Groot
estraat 1,10.00-15.00 uun 
T: 038-4539140. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 
2518 AD 's Gravenhage 
T: 070-3307500 
Infolijn: 070-3307575 
www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag 10-17 uur, zaterdag, 
zondag en feestdagen 12-17 
uur. Gesloten op maandag, 
Koningsdag, 25 december en 
1 januari. Museumjaarkaart 
gratis. 
Studiezaal Restwaarden 
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: 070-3307567). 
De museumbibliotheek is 
toegankelijk na telefonische 
afspraak: mevr. Spiekman (T: 
070-3307570, 's morgens). 
Tentoonstelling XXS Dutch 
Design alsmede de 'Blauwe 
Mauritius': tot 29 juni. 

EERSTE LUSTRUM VOOR FILANUMIS 
Zaterdag 10 mei wordt in de Expo Houten al weer 
de vijfde editie van deze internationale beurs 
georganiseerd. Naast de filatelie ook numismatiek. 
Het evenement mag ieder jaar rekenen op een 
grote publieke belangstelling. Het is de grootste 
postzegel- en muntenbeurs van Nederland. Het 
grootste deel van de 3500m' beursvloer wordt 
ingenomen door standhouders met postzegels, 
poststukken, postzegelpartijen en filatelistische 
toebehoren. Er zijn ruim 60 standhouders, waar
onder een ruim aantal uit België. 
Voor het eerst in het vijfjarig bestaan zullen 
ook een behoorlijk aantal gespecialiseerde- en 
thematische verenigingen zich met een 
promotiestand gaan presenteren. Nieuw is ook 
(op verzoek van zowel standhouders als bezoe
kers) dat de filatelie- en numismatiekstands bij 
elkaar staan ingedeeld in een bepaald gedeelte 
van de zaal. 
De zaal is geopend van 9.30-16.00 uur en de 
entree bedraagt € 4,00 maar op vertoon van 
de KNBF-ledenpas is dit slechts € 2,00. Meer 
informatie en een overzicht van de deelnemers, is 
te vinden op www.wbevenementen.eu 

http://iwww.philavenlo.nl
http://www.deventerpostzegelyereniging.nl
http://www.deventerpostzegelyereniging.nl
http://www.philavenlo.nl
mailto:ceespijpers@casema.nl
http://www.oosterhouterpost.nl
http://Szeelandnet.nl
http://www.philavenlo.nl
http://www.postzegelverenigingaalsmeennl
http://www.postzegelverenigingaalsmeennl
http://www.eindejaarsbeurs.nl
http://www.verzamelbeursveghel.nl
http://www.muscom.nl
http://www.wbevenementen.eu


BELGtSCHE VLUCHTEUNGEN 
fN NEDERUND ^ 

Tijdens de eerste Wereldoorlog (1914-1918) 
HUBER VAN WERKHOVEN, 

LID VAN DE NEDERLANDSE ACADEMIE VOOR FILATELIE 

Internering 
Na de val van Antwerpen vlucht
ten ook ongeveer 40.000 Belgi
sche militairen naar Nederland. 
Dit aantal was ongeveer een 
derde(l) van het totale Belgi
sche leger. Ze hadden de keuze 
gehad tussen krijgsgevangen 
zijn in Duitsland of geïnterneerd 
worden in Nederland. Teneinde 
de Nederlandse neutraliteit te 
handhaven werden zij ontwa
pend, 'geneutraliseerd', zodat ze 
geen militaire activiteiten meer 
zouden kunnen ondernemen. 
7.000 Van hen wisten, meestal in 
burgerkleren, te ontsnappen en 
voegden zich (soms via Engeland) 
weer bij het Belgische leger om 
(korter of langer...) deel te nemen 
aan de verschrikkingen van de 
loopgravenoorlog. 
De overige Belgische militairen 
werden 'geïnterneerd' in een 
aantal zogeheten Internerings
depots (géén kampen...). De 
grootste werden gevestigd rond 
de Veluwe: bij Oldebroek, Amers
foort ('Kamp Zeist' geheten) en 
Harderwijk (afb. 7). 
Net als de 'vluchtoorden' voor de 
burgervluchtelingen konden de 
interneringskampen duizenden 
personen huisvesten. Het werden 
complete dorpen, voorzien van 
scholen, postkantoor, ziekenhuis, 
kerk, winkels, kantines, biblio
theek, badhuis, werkplaatsen, 
theater/bioscoop en sportfacili
teiten (afb. 8). 
Het was een armoedig, zwaar 
bestaan, vol verveling en onte-

Het eerste deel van dit artikel stond in het 

aprilnummer van Filatelie. 

Na de opvang, nu de internering. 

vredenheid en vaak knagende 
onzekerheid over hoe het ging 
met familieleden elders. Dit leidde 
soms tot ongeregeldheden, met 
gevangenisstraf als gevolg 
(afb. 9). Een geliefde bezig
heid om de tijd te doden was het 
verzamelen van postzegels en 
prentbriefkaarten (afb. 10). 
De Belgische, naar het Franse Le 
Havre uitgeweken, regering be
schouwde de gevluchte militairen 
als deserteurs en toonde nauwe
lijks enige interesse. 

Post van en naar 
geïnterneerden 
Conform de Conventie van Rome 
1906 genoten geïnterneerde 
militairen portvrijdom voor hun 
uitgaande en inkomende cor
respondentie, voor zover deze 
overeenkwam met de regels 
die daarvoor waren gesteld. Te 
vergelijken met de situatie van 
krijgsgevangenen. Ze konden cor
responderen binnen Nederland 
en met het vrije buitenland. Bij
voorbeeld post naar het oorlogs
gebied in België (de zogenaamde 
'Etappe', achter de Duitse linies) 
en Frankrijk was niet toegestaan. 
Toch was de communicatie met 
de geïnterneerden vaak een 
moeizame aangelegenheid. De 

Duitsers legden het postverkeer 
allerlei beperkingen op; er was 
censuur en soms waren mensen 
gewoon 'onvindbaar'. 
De enorme hoeveelheid post van 
geïnterneerden die via de censuur 
in Keulen, Aken of Emmerich naar 
bezet België werd gestuurd, was 
de Duitse posterijen te machtig. 
Ze ging daarom meestal retour 
afzender, of verdween ergens in 
het postcircuit. Om deze stroom 
in te perken bedacht de Neder
landse PTT, zonder overleg met 
Duitsland, de volgende methode. 

Het 'Expeditiebureel Nederland-
België', gevestigd bij het centraal 
station in Utrecht, diende als lan
delijk uitwisselingskantoor voor 
de post van en naar de Belgen in 
Nederland (afb. 11). Het bureel 
kreeg van de PTT in de winter 
van 1916 tot taak het verspreiden 
van speciale plakzegels. Zo'n 
zegel moest voortaan op de post 
van de geïnterneerden worden 
geplakt. Maandelijks zou de PTT 
een nieuwe zegel uitbrengen. 
Voor I cent kon een geïnterneerde 
er twee kopen. Zodoende kon 
hij voortaan met meer dan twee 
keer per maand post versturen 
naar huis. Het waren dus geen 
frankeerzegels, want hun post 
was portvrij. Toch zijn ze m de 
NVPH-catalogus terug te vinden 
als 'interneringszegels' (afb. 12). 

i^TKnfKKUIKI.BKAMI' «IJ ZKIST 

Af). S: Sportfeesten ter gelegenheid van den verjaardag van Z. M Koning Albert I (8 april 
1916). Datumstempel "Legerplaats bij Zeist" Stempel "Portvrij / franc de Port / Militaires 

étrangers / internes dans les Pays-Bas" 

Sportfeesten ter gelegenheid van den 
verjaardag van 

Z. !< Koniig Alben I (8 April 1918) 
FAtes aportiTes A rDoeaejon de 

raniiiTersaire de sa 
MaJMlé le Eoi Albe« I (8 aïril 19161 
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itairen in het Interneringsdepot Harderwijk. 
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Aß. lo: Uit de tekst op deze kaart blijkt dat de Zwitserse afzender en Belgische ontvanger m 
Kamp Zeist elkaar plezier deden met het toesturen van prentbriefkaarten 

Afb. 9; Meestal kwamen gestrafte Belgische militairen terecht m Vlissmgen Auguste Knoels 
echter m het Huis van Bewaring te 's-Hertogenbosch Hij kreeg een brief uit Bethune in 

Frans Vlaanderen De brief werd verstuurd op 19 oktober 1916 en portvrij verzonden wegens 
S(ervice) Mdlitaire De Franse censuur liet de brief door Via de Noordzee en voorzien van 

elf stempels, arriveerde de brief na een reis van drie weken en met een tussenstop in Kamp 
Zeist ten slotte op 8 november m s-Hertogenbosch 
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Ajil^ithaltsort nicht 
ermittelt, daher zurück 

an den Auflieferer. 
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Afh. 11: Ondanks tussenkomst van het Fxpeditiehureel Nederland-Belgie (stempel 1 n 1915) 
ging deze brief terug naarde afzender (stempels m 3 talen niet gevonden' en retour 

afzender") De brief is verzonden uit een Engels hospitaal te Hoogstade, West-Vlaanderen, aan 
de Franse grens, naar een geïnterneerde m Nederland Engelse censuur 

Afb. a: De 
interneringszegels 

' ^ i ^ f ^ . ^«?^ 

^ ' ^ ^ 
<lfb. 13: Teruggestuurde brief bedoeld voor een Antwerpse madame De brief voldoet aan alle 

vier kenmerken die je mag verwachten bij het gebruik van een interneringszegel 
- datum-vertrekstempel van het betreffende kamp (in dit geval 721916, Harderwijk) binnen 

de gebruiksperiode tussen 3 en 24 februari 1916 
• stempel Portvrij / Franc de Port 

- naamstempel van het betreffende interneringsdepot 
- Duits retourstempel 'Zurück unzulässig' 

/erzamelaars moeten er veel geld 
doorbetalen Er zijn veel verval-
iingen van bekend 
en groene plakzegel diende voor 

de maand februari 1916. Persoon
lijke correspondentie naar België 
per brief was echter al sinds juli 
1915 verboden En in oktober 1915 

had Duitsland al het postverkeer 
van geïnterneerden met bezet 
België geblokkeerd Daar kwam 
nog bij, dat de Duitsers verrast 
waren door het grote formaat van 
de zegels, waaronder gemakkelijk 
boodschappen konden worden 
verborgen Verreweg de meeste 
gingen daarom retour met een 
stempel 'unzulässig' (afb. 13) 
Op 24 februari beëindigde de PTT 
dan ook deze werkwijze Voorde 
maand maart waren al bruine 
zegels gedrukt Die zijn dus nooit 
in gebruik genomen 

Op 1 april «916 voerde het Generaal 
Gouvernement m België de rege
ling m dat de geïnterneerden gra
tis met hun familie en vice versa 
konden corresponderen, mits ze 

gebruik maakten van speciale 
briefkaarten. Het waren dubbele 
kaarten, zoals briefkaarten met 
een betaald-antwoordkaart. 
Dezelfde kaarten werden gebruikt 
voor krijgsgevangenenpost Elke 
geïnterneerde kreeg één keer per 
maand zo'n kaart 
De Duitsers verschaften de kaar
ten via de Nederlandse militaire 
autoriteiten, aanvankelijk 20.000 
stuks per maand, later 27 000 
stuks. De Nederlandse regering 
betaalde daarvoor 280 RMk. 
Door middel van dit systeem 
kwam er eindelijk verbetering in 
de stroom postverkeer (afb. 14) 

In de loop van 1915 kregen de 
geïnterneerden meer bewegings
vrijheid en konden buiten het 
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Afb i<i Voorbeeld van een door de Duitsers toegestane Krijgsgevangenen 
antwoordbriefkaart die ook voor correspondentie met Belgische geïnterneerden kon worden 
gebruikt Deze kaart ging op 27 november 1916 vanuit Brussel na m Duitsland gecensureerd 

te zijn naar Kamp Zeist 

Afb. IS Fotokaart van de bij Crasso te s Hertogenbosch tewerkgestelde interneringsgroep 
De geïnterneerde soldaat Arthur stuurde de kaart portvrij op 14 71916 aan zijn vader die 

kennelijk bij particulieren verbleef in Hilversum Voor het schrijven zelf had Arthur de hulp 
nodig van een van zijn kameraden Zo te zien heeft vader de foto waarop zijn zoon was te 

zien met vier punaises boven zijn bed geprikt 

Afb. 16: Interieur ziekenzaal Afdeelmg kraamvrouwen van het Vluchtoord Uden De kaart 
ging op 1031917 naar familie te Nijmegen De tijd gaat snel voorbij hier alleen is het erg koud 

op de heide 
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Afb. ir. Post en telegraafkantoor van het Vluchtoord Uden met het zeven man tellend 
personeel Aan het bordje links aan de gevel te zien was er ook een plekje ingeruimd voor de 

coiffeur 

mternermgskamp op zoek gaan 
naar werk Dat was er volop, want 
de Nederlandse mannen waren 
gemobiliseerd en ondergebracht 
m de grensstreek Ook werden 
de Belgen vaak groepsgewijs 
onder militair toezicht ingezet als 
zogenaamde interneringsgroep 
(afb. 15) Meer dan 40% van alle 
geïnterneerden m Nederland was 
op deze manier aan het einde van 
de oorlog ingeschakeld in het 
arbeidsproces 'Harderwijk'was 
het laatste kamp dat overbleef 

Burgervluchtelingen 
Als gezegd kwamen er voor de 
burgervluchtelingen, onder 

andere in Nunspeet, Ede en Uden, 
grote 'vluchtoorden' Wie zelf
standig geen onderdak kon rege
len en betalen werd gedwongen 
ondergebracht m een vluchtoord 
De omstandigheden daar waren 
met benijdenswaardig (afb. 16) 
Door middel van allerlei voorzie
ningen groeiden ze uit tot in de 
volksmond geheten 'Belgische 
dorpen', elk met duizenden 
inwoners (afb. 17) Ook in de 
omgeving van de geinterneer
dendepots kwamen er kampen, 
speciaal voor de gezinnen van 
de Belgische militairen Niette 
dichtbij natuurlijk, omwille van de 
'goede zeden' Dergelijke kampen 

hadden namen als 'Albertsdorp' 
en 'Leopoldsdorp' 
Op grote schaal werden fotokaar
ten vervaardigd, vooral om fami
lie en kennissen te informeren 
Vluchtelingen die het konden 
betalen, verbleven bij voorkeur 
bij particulieren en in pensions 
Voor de correspondentie van en 
naar burgervluchtelingen gold 
geen portvrijdom (afb. 18) 

Na de wapenstilstand 
11 November 1918 was er eindelijk 
de Wapenstilstand Langzamer
hand keerden de Belgen terug 
naar hun vaderland (afb. 19) 
Toch bleven ook een aantal van 

hen wonen m Nederland Een ge
voel van dankbaarheid voor de in 
Nederland genoten gastvrijheid 
overheerste de vaak ook bittere 
herinneringen (afb. 20) 
België moest de kosten van 
internering terugbetalen aan 
de Nederlandse overheid Pas 
eind 1937 was de rekening van 
53 miljoen gulden door het door 
de oorlog geruïneerde België 
afbetaald De kosten van de bur
gervluchtelingen, geschat op 45 
miljoen gulden, vroeg Nederland 
met terug 
Na de wapenstilstand kwam 
opnieuw een vluchtelmgenstroon 
van Belgen naar Nederland op 
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Afb i8 Belgische burgervluchtelingen correspondeerden met hun familie in het vaderland 
'jeetal door middel van aangetekende briefkaarten in de hoop dat dit de kans zou vergroten 

dat hun post de geadresseerde bereikte Vaak was dit echter tevergeefs Deze briefkaart 
met voor het bezette België overdrukte Duitse postwaarden slaagde wel in haar opzet 

Vertrekstempel Brussel3 81916 censuurstempelAken 
aankomststempel s Hertogenbosch 19 8191e 

Op de achterzijde een schrijnende tekst 
'Eindeli/k vernemen wij toch wat nieuws van u en met welke vreugde' U zegt geen 

ueuws van ons te hebben ontvangen, ik heb u meer dan 20 maal geschreven uit Brussel 
Ik zie 00* in uw schrijven datgij het droevig nieuws van de dood van vader niet 

ontvangen hebt Wij hebben het ongeluk gehad hem over acht maanden te verliezen 
inds dien tijd is moeder 00Ä te bed maar nu is ze toch wat beter Je ziet dus beste Mark 

dat er te Leuven weinig goed nieuws is " 

Afb 1$ De terugkeer van Belgische burgervluchtelingen verliep nogal chaotisch Daardoor 
hadden de posterijen er hun handen vol aan om de juiste adressen in België te achterhalen 
Dit rouwcouvert werd in september 1918 dus voor de wapenstilstand door een in Overveen 
woonachtige Belgische vluchteling verzonden naar een combattant van het Belgische leger 
n januari 1919 keerde de brief als onbestelbaar naar Nederland terug Ten slotte ging hij naar 

het nieuwe adres van de oorspronkelijke afzender in Brussel 

jang Belgische patriotten namen 
lamelijk wraak met een klopjacht 
)p'activisten van de Vlaamse 
ieweging die hadden gecollabo-
eerd met de Duitsers De Duitsers 
ladden steun gezocht bij leden 
'an de Vlaamse beweging met als 
loei aansluiting van Vlaanderen 
)ij Duitsland, onder andere door 
niddel van vernederlandsing 
'an het bestuur en onderwijs in 
/laanderen (afb. 21) 

ïrenzeloos Nederland België 
kan de vooravond van het her-
lenkingsjaar 2014, een eeuw na 
iet begin van WOl, gaf PostNL drie 
50stzegelvelletjes uit onder de 
itel Grenzeloos Nederland Bel-
jfie' Een velletje heeft betrekking 
)p beeldende kunst Daarop een 
childerij Apres-midiaAmster-
lam (afb. 22) en een zelfportret 
'an de belangrijke Vlaamse 
:unstschilder Rik Wouters Deze 
leed dienst als soldaat bij de 
'erdediging van Luik Hij kwam 

na een verblijf m het interne
ringskamp'bij Zeist te wonen m 
Amsterdam, alwaar hij m 1916 ten 
gevolge van een ongeneeslijke 
ziekte IS overleden 

Bronnen (onder andere): 
R Silverberg Lecourrierdesmihtai-
res belges internes aux Pays Bas et en 
Suisse (1914-1919) Brussel 1978 
De Bosatlas van de geschiedenis van 
Nederland Groningen 2011 
De Groote Oorlog m het klein 90 

korte verhalen van meer dan 80 
auteurs s Hertogenbosch 2013 
Diverse artikelen op internet onder 
andere uit het archief van het Histo
risch Nieuwsblad 

Met dank aan de heren John Dehe )an 
Hoogveld Fons Simons en Jos Stroom 
voor het welwillend beschikbaar stel
len van afbeeldingen van poststukken 
uit hun verzamelingen 

Afb 20 op 21 december 1918 werd 
onder grote publieke belangstelling 

een steen onthuld aan de 
buitengevel van het stadhuis 
te s Hertogenbosch De tekst 

luidt De uitgeweken Belgen / Ter 
dankbare herinnering / 

aan de stad s-Hertogenhosch / 
oct 1914 - dec 1918 

Aß 22: Postzegel met het 
schilderij Apres midi a Amsterdam 
van Rik Wouters 
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Afb 21 [en veelzeggende envelop uit de jaren 30 (de violette postzegel van 10 cent type 
Veth IS uitgegeven m 1929) van het secretariaat voor Nederland van het Comité voor Recht 

en Herstel De brief is geadresseerd aan Prof Dr von Ziegesar te Berlijn voorzitter van 
het comité De naam van het comité spreekt voor zich Gevluchte en gevangengenomen 

respectievelijk uit hun ambt ontslagen Belgische activisten eisten eerherstel 
Een voorbeeld Henri Speleers hoogleraar aan de vervlaamste universiteit van Gent vanaf 

1915 vluchtte m 1918 naar Nederland nadat zijn woning was geplunderd en in brand 
gestoken Speleers keerde na de Duitse invasie m 1940 terug naar België 

- # ^ # * ^ - ^ -

Nu te koop Cd-rom'Filatelie 
SFgang 2013' Alle elf edities uit de jaargang 2013 

'gedigital iseerd Als u deze Cd-rom wilt bestellen, kunt u € 10 
overmaken op NL64INGB 0 0 0 0 7069 68 ten name van de penningmeester 

van de Stichting Nederlandsch Maandblad voor Philatelie m 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 m beslag nemen 
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N VEL INDELING VAN OIOE 

HANS CAARLS 

De uitgifte van de eerste Nederlandse postzegels 
op 1 januari 1852 was een jaar later 

dan de bedoeling was. 

Vertraging 
Toen eind 1849 een besluit was 
genomen om per 1 januari 1851 
tot de invoering van de eerste 
postzegels over te gaan kon men 
nog niet vermoeden wat voor 
moeilijkheden dit op zou leveren. 
De invoeringsdatum werd al gauw 
losgelaten en verschoven naar 
1 januari 1852 omdat de tijd te kort 
was om zich te verzekeren van een 
gedegen voorbereiding. Aanvan
kelijk was er veel bezwaar in het 
land, de ommezwaai van achteraf 
betalen naar vooruit betalen lag 
moeilijk, maar alle hobbels wer
den uiteindelijk genomen en 
Mr. A. Vrolik, voorzitter van het 
'Munt Collegie' te Utrecht, werd 
belast met de voorbereiding. 
Hij maakte dienstreizen naar de 
ons omringende landen die al 
verder waren met dit fenomeen. 

Naar Brussel, Parijs en Londen en 
bracht daar verslag over uit. 
De voorkeur ging uit naar plaat-
druk ook wel 'en taille douce' 
genoemd. In de Engels sprekende 
landen stond die productiewijze 
onder een andere naam bekend. 
Daar werd de techniek van het 
overbrengen Ciderography ge
noemd. De in Massachusetts (USA) 
geboren Jacob Perkins (1766-1849) 
reisde in 1819 naar Engeland om 
zijn inmiddels gepatenteerde 
procédé bekend te maken en te 
demonstreren. HeXtransferring 
proces werd gepatenteerd in 
Londen in oktober 1819 onder 
nr. 4400, gelijkertijd met een 
transfer-pers. 

Perkins & Bacon 
In 1822 werden de zaken over ge
daan aan zijn zoon Angler March 

mm 
imm mm\ 
Perkins en schoonzoon Joshua 
Butters Bacon. De firma maakte 
furore onder de naam 'Perkins 
and Bacon'. 
In 1834 trad een derde vennoot 
toe, de graveerder Henry Philip-
son Petch. In 1839 kregen Perkins, 
Bacon en Petch hun belangrijkste 
opdracht, de vervaardiging van 
de eerste Engelse postzegels. 
In navolging van deze eerste 
postzegels werden ook de eerste 
uitgiften van België, de Verenigde 
Staten van Amerika en diverse 
Staten in Duitsland gemaakt. Met 
dezelfde techniek. Het was dus vrij 
logisch dat Vrolik zijn keuze snel 
had gemaakt. Naar nu blijkt een 
verstandige keuze want al deze 
uitgiften blinken uit m fraaiheid 
en uitvoering en konden vanwege 
de fijnheid van de gravure haast 
niet nagemaakt worden. 

Valcmensen 
Toen uiteindelijke de keuze was 
gemaakt kwamen de praktische 
zaken aan de orde. De machi
nes moesten worden besteld 
(bij Hopkinson & Cope) en de 
aanbesteding (door H.A. Bake, 
muntmeester) voor de aanmaak 
van postzegels moest geregeld 
worden. 
Daarnaast dienden de nodige 
kunstenaars en vaklieden worden 
aangetrokken die onder andere 
de oorspronkelijke gravure moest 
maken (J-W. Kaiser) en de eerste 

drukplaten (Jaques Wiener en 
zijn opvolgers Menger en van der 
Keilen). 
Vervolgens het papier waarop de 
zegels zouden worden gedrukt 
(van de firma de erven Dirk 
Blaauw), de schepramen, die 
vervaardigd zijn door de vormen-
maker, (J-Kuijt) en niet te vergeten 
een plaatdrukker om de postze
gels te drukken (J. Brugman). 

Papierformaat 
In dit artikel zal ik niet ingaan op 
de machines maar wordt het ac
cent gelegd op het papierformaat 
en de daarbij behorende layout. 
De vervaardiging van het papier 
zelf zou gedurende de gehele 
looptijd van de Eerste emissie 
1852 een bron van voortdurende 
zorg zijn en blijven en vormt een 
hoofdstuk op zich. De problema
tiek was dermate ernstig dat 
hieraan een afzonderlijke studie 
gewijd kan worden en te groot 
van omvang om in dit artikel te 
beschrijven. 
Dit artikel behandelt alleen de 
maatvoering van het uiteindelijke 
drukvel. 
De maatvoering van het postze-
gelvel bedroeg, gemeten van de 
watermerklijnen van links naar 
rechts en van onder naar boven, 
ca. 24 X 26 cm. Daarbij kwam dan 
een overmaat die in de breedte 
bepaald werd door de schep-
randen van het schepraam en in 
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Ie lengterichting was die maat 
'ariabel omdat het aanvankelijke 
lubbelvel m tweeen werd gesne-
len Grosso modo kan de bruto 
naat gesteld worden op 30x32 a 
:m Nagenoeg vierkant dus »I 
n resolutie nr 91 van de Minister 
'an Financien (van Bosse) d d 
9 julij 185t wordt onder artikel 7 ĝ i 
'ermeldt *" 
'Op drie der Sub 6e vermelde 
taler) plater) zullen ter) kosten 
'an tweeden Contractant m 
HA Bake) worder) overgebragt 
<onderd postzegels waarna de 
'laten zodanig afgewerkt zullen 
uorden dat ze in alle opzigte 
'Oor het afdrukken gereed zijn 
'usschen deze postzegels die 
I Strepen hoog en 18 Strepen 
ireed zullen zijn, zullen witte 
uimten worden gelaten van 
Vi Streep 
lovendien een wit kruis van 
i strepen m het midden van het 
lapier, waardoor de 100 postze-
'els, m vier gelijke vlakken, elk 
'an 25, verdeeld worden " 

W Kaiser, die de gravure heeft 
jemaakt, is van deze maatvoering 
ifgeweken Het formaat van de 
jravure voor de postzegels werd 
:o in plaats van 21 strepen hoog 
)e breedte van 18 strepen bleef 
jelijk aan de opdracht Wiener, 
iie speciaal voor de aanmaak van 
Ie drukplaten was aangetrokken, 
veek vervolgens verder af met de 
naatvoermg 
)e gemiddelde afstand tussen de 
)ostzegels onderling was bepaald 
)p 2'A strepen maar werd, verti-
:aal ca 3 strepen en horizontaal 
'. strepen, terwijl het witte schei-
imgskruis met 8 strepen maar 
o strepen breed werd 
)eze kleine veranderingen had-
len natuurlijk gevolg voor de 
jositie van de watermerken die 
ioor vormenmaker Kuijt moesten 
vorden aangebracht op de 
ichepramen Het is met meer na 
e gaan of er voor de definitieve 
iitvoermg van het schepraam een 
!xemplaar heeft bestaan waarop 
Ie watermerken conform de op-
Iracht reeds geplaatst waren 
n ieder geval moeten deze 
vijzigingen consequenties heb-
jen gehad voor de uiteindelijke 
ay-out van het postzegelpapier 
Vant had Kuijt zich aan de maat-
'oering gehouden, dan waren de 
vatermerken op de posities 1-10, 
16-35,66-75 en 91-100 gedeelte-
Ijk buiten het zegelbeeld 
jevallen (zie de groene belijnmg 
)pdevel indeling) 
;uijt heeft dus moeten schippe-
en om alsnog alle watermerken 
)innen de maatvoering van de 
)ostzegels te krijgen (zie de rode 
)elijnmg op de vel indeling) 
)mdat de lay-out een feit was 
jeworden vormt de vel inde-
ing een welkome aanvulling bij 
len vluchtige bepaling uit welk 
;wadrant een postzegel afkom-
tigis De Eerste Emissie verzame-
aars die zich bezig houden met 

Magenta= werkelijkheid 
Groen = zoals het had moeten zijn 

POSTZEGELS 

SlHOHZiSOd 

De voorschnften voor de velindeling vastgelegd m een overeenkomst d d 19 juli 
1851 nr 91 Posterijen luidden tussen, enerzijds de voorzitter van het MuntCollegie 
Mr A Vrolik en anderzijds de heer H A Bake als aannemer voor de aanmaak van 
de postzegels, staat onder punt 7 o a vermeldt, 

"tussen deze postzegels, die 21 strepen hoog en 18 strepen breed zullen zijn, 
zullen witte ruimten worden gelaten van 2 % streep Bovendien een wit kruis van 
8 strepen in het midden van het papier, waardoor de 100 postzegels in vier 
gelijke vlakken, elk van 25, verdeeld worden" 

De realiteit laat ons echter zien dat het uiteindelijk resultaat hiervan afweek. 
De postzegels kregen een maat van 18 x 20 mm De tussen ruimte veranderde 
In 2,5 mm vertikaal en 2 mm honzontaal terwijl het witte kruis 10 mm werd 

plaatreconstructies hanteren dit 
verschijnsel dan ook als zodanig 
De watermerken van de postze
gels op positie 25,46, 55 en 76 
staan, theoretisch gesproken, 
perfect in het midden van het 
zegelbeeld 
Langzaam aan verschuift als het 
ware het watermerk ten opzichte 
van de positie van de postzegels 
zich naar het hart van het vel 
Met andere woorden, het wa
termerk op positie 1 staat rechts 
onderin en op positie 30 links 
onderin, dit geldt ook voor de 
posities 71 en 100 maar dan naar 
boven toe 
Als de drukker het te bedrukken 
postzegelpapier zuiver ten op
zichte van de drukplaat aanlegde 
kreeg men dus het beeld zoals dat 
IS weergeven op de tekening 

De watermerklijnen, met daarin 
vier maal het woord 'POSTZEGELS', 
waren zodanig geplaatst m het 
postzegelpapier dat deze bijna 
dezelfde maatvoering had als 
de drukplaat Ze dienden dus als 
hulpmiddel voor de plaatdrukker 
om de vellen zuiver aan te leggen 
Het IS evident dat door de enorme 
hoeveelheid te bedrukken vellen 
deze met altijd zuiver werden 
aangelegd 
Ten onrechte wordt door sommige 
veilinghouders de term 'verscho
ven watermerk' gebruikt wat na
tuurlijk een onmogelijkheid is Het 
vel IS gewoon door de plaatdruk
ker met correct aangelegd 
Uit het vorenstaande blijkt dat we 
nog lang met zijn uitgestudeerd 
over de Eerste Emissie en alles 
wat daarmee samenhangt Des te 

meer een uitdaging om zich ook 
bezig te gaan houden met deze 
boeiende periode van de Neder
landse postzegelgeschiedenis 

toelichting: 
een streep is 1 millimeter 

bronnen: 
bedoelde brief met instructies 
IS aangetroffen m het Nationaal 
Archief, afd Posterijen te 's Gra-
venhage 
Bibliotheek 'Studie- en Kontakt-
groep ie emissie Nederland' 
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UFO'S 
OP POSTZEGELS 

JOHN BEENEN 

Wat zijn UFO's 
Of u m UFO's gelooft of niet, het is 
een aardig verzamelobject voor de 
postzegelliefhebber. Veel landen 
hebben zich ermee beziggehou
den en er is voldoende goed be
reikbaar materiaal over te vinden. 
De afkorting UFO staat voor 
Unidentified Flying Object 
(afb 1, België 2000), met ver
klaard vliegend voorwerp, en staat 
in feite dus voor alles wat zich aan 
onverklaarbare verschijnselen in 
de lucht afspeelt. Daar zit dan ook 
meteen het verschil in inzicht m 
tussen verschillende mensen. Zij 
die echt menen een UFO te hebben 
waargenomen zijn vaak daarna 
zo opgewonden dat een neutrale 
waarneming nagenoeg onmoge
lijk is. Bovendien treedt het ver
schijnsel vaak maar eenmaal op 
en zijn eventuele ondersteunende 
foto's meestal van (te) ver weg of 
uiterst onscherp genomen. Verder 
bestaat er nog al wat literatuur 
over personen, die, vaak om eraan 
te verdienen, de boel in de maling 
hebben genomen. Zo blijken, na 
onafhankelijk onderzoek, de waar
nemers dikwijls psychisch niet al
tijd even stabiel te zijn geweest en 
kunnen de waarnemingen meestal 

Sommige mensen zullen hartstochtelijke aanhangers 
zijn van het idee dat er UFO's rondvliegen en dat de 
aarde regelmatig bezocht wordt door buitenaardse 
wezens. Anderen zullen het allemaal onzin vinden. 

nergens bevestigd worden. Het 
IS wel merkwaardig dat als het in 
de wereld ergens slecht gaat het 
aantal waarnemingen duidelijk 
toeneemt, vooral in 'ontwikkelde' 
landen zoals de VS en Rusland. Uit 
de derde wereld landen komen 
(nog?) vrijwel geen reacties. 

Hoe worden de meeste 'UFO's' 
verklaard? 
Veel zogenaamde UFO waarne
mingen blijken achteraf verklaard 
te kunnen worden door een grote 
verscheidenheid aan weersver
schijnselen zoals: weerballonnen, 
lichtreflecties -al of niet in de 
gebruikte optica-, atmosferische 
storingen, temperatuurinversies, 
lucht- of glasspiegelingen, bol-
bliksems, St.Elms vuur, roterende 

plasmawolken, al of niet expe
rimentele vliegtuigen, laser- en 
lichtshows, moerasgassen, sterk 
oplichtende sterren zoals Sirius, 
planeten zoals Venus, meteorie
ten en tegenwoordig zeker ook 
vallend ruimteschroot. Verder 
zijn een aantal waarnemingen 
te verklaren door reflecties van 
vogels en vliegtuigen, zoals de 
U-2 in de beginfase. Daarnaast 
zijn, zeker voor de meer intensieve 
waarnemingen, doorgaans ook 
psychische verklaringen het meest 
voor de hand liggend. 
Als we de overeenkomsten tussen 
de verschillende Ufo waarnemin-

I WANT TO 

gen nader bekijken laten die zich 
over het algemeen, maar tot dus
ver met allemaal, erg goed verkla
ren door weersverschijnselen. 
Zo wordt in het boek van de Russi
sche Marina Popovich (inderdaad 
de ex-vrouw van) een voorval 
beschreven van een verdwenen 
bemanning van een Russische 
Antonov in 1961, die met zeven be
manningsleden was opgestegen 
van een basis te Sverdlovsk. Na 
ongeveer 150 km, kort nadat de pi
loot contact had gehad, verdween 
het toestel van de radar. Na onder
zoek werd het toestel geheel intad 
teruggevonden op een kleine plek 
in een bos geheel omringd door 
bomen. Het leek erop of het toeste 
van bovenaf daar voorzichtig was 
neergezet. Van de bemanning was 
geen spoor te vinden. De motor 
sloeg echter na het opstarten 
meteen weer aan. In de omgeving 
werd aanvankelijk geen sporen 
gevonden, maar op 100 m van het 
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oestel werd tenslotte toch een 
:irkel van 30 m afgeplat gras aan-
jetroffen. Het geval bleef onopge-
ost ook al omdat de getuigen voor 
iltijd zijn verdwenen. 
T bestaat nog zo'n Russisch 
verhaal (www.skepticfiles.org): Bij 
robelak in Siberië werd een klein 
ransportvliegtuig met vier pas-
;agiers intact teruggevonden met 
log voor twee uur brandstof aan 
30ord maar zonder een spoor van 
Ie bemanning en passagiers. Ook 
laar werd op ca. 100 m afstand 
;en cirkel van verbrand gras en 
)mgewoelde aarde gevonden. Van 
Deide incidenten is echter geen be-
/estiging te krijgen. Ook het stan-
laardboek over Marina Popovich 
ref.2) geeft geen indicatie. Zijn het 
iezelfde verhalen? En ontwikkelt 
ich hier een legende? 
Jit de beschrijving van dit soort 
/erschijnselen wordt wellicht de 
sijzondere belangstelling voor 
JFO's in Rusland verklaard en daar
door wellicht de aanwezigheid van 
zeel (ongeautoriseerde) postzegel-
jitgiftes uit deze gebieden. 

<unnen UFO waarnemingen 
worden ingedeeld? 
JFO's kunnen, volgens een inde-
ing gemaakt door de Ameri
kaanse deskundige op dit gebied, 
Jr.Hynek, worden ingedeeld 
n vier klassen, waarvan enkele 
/oorbeelden: 

Lichtverschijnselen zonder 
verder effect 
Lichtverschijnselen die fysi
sche of fysieke effecten heb
ben op de waarnemer of de 
omgeving van de waarnemer, 
zoals het onverklaarbaar af
slaan van motoren, lichamelij
ke gevoelens, warmte, paniek 
bij dieren en zichtbare sporen 
op de grond (afdrukken) of 
vegetatie (verbranding) 
Waarnemingen van personen 
in of om de UFO 

G R E N A D A 

Daaraan is later een 4e categorie 
toegevoegd: 
IV. Ontvoeringen, in het Engels: 

'abductions' en in het Frans 
'enlevements', waarbij de 
waarnemer(s) claimen te 
zijn meegenomen in de UFO 
en vaak onverklaarbaar een 
stuk tijd kwijt zijn of op een 
kilometers verder verwijderde 
plaats terecht zijn gekomen 

Uiteraard vereisen met name 
de laatste twee categorieën een 
grondig onderzoek, waarmee 
grappenmakers, pseudoreligieuze 
fanatici en geestelijk instabiele 
personen kunnen worden uitge
sloten, (afb. 2-5 Komi 2002) 

Waarnemingen van 
de ie en ze categorie 
Ik zal alle waarnemingen nu en uit 
de oudheid die er in omloop zijn, 
niet beschrijven, dat zou een veel 
te lang artikel opleveren, maar 
geïnteresseerden in dit onderwerp 
kunnen zich aan de hand van de 
bijgevoegde literatuurlijst uitle
ven op het internet. 

Een van de allereerste naoorlogse 
waarnemingen van een 'vliegende 
schotel' werd op 24 juni 1947 
gedaan vanuit een vliegtuig door 
Kenneth Arnold (blok Tanzania). 
Geactiveerd door opgewonden 
persmensen werd de 'vliegende 
schotel' een begrip, hoewel alle 
waargenomen 'schotels' geen 
schotels zijn, maar ook wel sigaar-
of ballonvormig of zelfs veelhoe
kig, (afb. 6. Tanzania 1999) 

Kort daarna zou op 8 juli 1947 in 
Roswell, dichtbij Area 51, een UFO 
zijn neergestort met aan boord 
een aantal wezens die daarna nog 
even hebben geleefd. De officiële 
verklaring was dat het ging om 
een proefproject voor het testen 
ballonnen. Dat het incident een 
hype werd, kwam vooral omdat 

alle elementen, die het tot een 
mythe hebben gemaakt samen
kwamen: een in eerste instantie 
mysterieus voorwerp, een geheim 
project, een doofpotaffaire, angst 
voor spionage, desinformatie, 
niet te traceren personen, een 
slecht communicerende overheid, 
onbetrouwbare media belust op 
sensatie en onmacht of onwil om 
in alle objectiviteit de werkelijke 
toedracht te onderzoeken en te 
relativeren, (afb. 7. Roswell cover 
1998) En dat alles in het licht van 
een net afgelopen wereldoorlog 
en de juist opstartende Koude Oor
log. Over de werkelijke toedracht 
heb ik zo mijn eigen mening en die 
is beslist gruwelijker. 

Daarna zijn de 'Lichten van 
Lubbock' in 1951 zeer bekend 
geworden (afb. 8. Grenada 1978) 
en ook de waarnemingen in België 
in de periode 1989-1991, maar dat 
waren vermoedelijk laagvliegende 
Awacs vliegtuigen (België 2000, 
afbeelding aan het begin). 
Uit Noorwegen en Estland worden 
interessante waarnemingen ge
meld van magnetische aard. 

Een belangrijke vraag in de 
ufologie is: 'Zagen de astronau
ten UFO's?' Zeker is dat diverse 
astronauten vliegende objecten 
hebben gezien, maar de meeste 
ontkennen dat het UFO's zou
den zijn, hoewel Gordon Cooper 
en Frank Borman wel degelijk 
aanhangers waren van de UFO-
theorie. Er wordt zelfs beweerd 
dat de astronauten op de maan 
ruimteschepen hebben gezien 
geparkeerd op de bodem van een 
krater, maar dat wordt door hen 
hardnekkig ontkend. De transcrip

ties van hun verslagen melden dit 
ook nergens, maar ufo-aanhan
gers menen natuurlijk dat deze 
opnames zijn bewerkt. Hier een 
foto van een 'UFO', gefotografeerd 
door de bemanning van de 
Apollo 16. (afb. 9. Foto UFO 1972) 

Waarnemingen van 
de 3e categorie 
Er bestaan een groot aantal 
waarnemingen uit de 3e categorie, 
waarbij mensen 'contact' hadden 
met ruimtevaartuigen, mannen 
in fosforescerende pakken zagen, 
werden getroffen door sterke 
lichten en zelfs geraakt werden 
door groene stralen. Dat soort 
'ontmoetingen' is zeer discutabel. 
(afb. 10. Nicaragua 1994; afb. 11. 
Komi 2002) Als we aannemen dat 
elders in het heelal hogere levens
vormen bestaan, dan is het sta
tistisch vrijwel onmogelijk, maar 
niet helemaal onbestaanbaar, dat 
deze vormen ons heelal doorkrui
sen en in een afgelegen hoekje 
van onze Melkweg ook stuiten op 
onze onderontwikkelde planeet. 
In principe zou het dus mogelijk 
zijn dat ooit eens onverklaarbare 
ontmoetingen ontstaan, te meer 
daar deze ontmoetingen meestal 
spreken van een niet-inmenging 
in onze zaken en er dus van hen 
uit geen of weinig sporen zullen 
achterblijven. Wat dat betreft zijn 
er ook uit de diepe oudheid en in 
de Bijbel verhalen bekend. Maar 
verreweg de meeste van dit soort 
waarnemingen lijken toch van 
tenminste enigszins psychisch 
zwakke geesten. De blokken van 
Nicaragua (afbeelding) vertellen 
echter mooie verhalen en zien er 
griezelig genoeg uit. 

http://www.skepticfiles.org


Dat wil niet zeggen dat dit soort 
'ontmoetingen' beperkt blijven tot 
buitenaardse wezens. Ook op het 
gebied van aardse verschijnselen 
kunnen we er wat van: De mon
sters van Loch Ness en Oropogo, 
de verschrikkelijke sneeuwman 
(yeti Mysteries of the Universe), 
trollen, weer-wolven, griffioenen, 
spoken, kabouters, feeën, reuzen, 
elfen, eenhoorns, zeemeerminnen, 
draken, graancirkels en dergelijke, 
zijn mooi afgebeeld op zegels van 
Canada (1990), Engeland (2009) 
en Australië (2011) en de blokken 
van de Maldiven (Mysteries of 
the Universe), (afb. 12. Maldiven 
1992) 

Waarnemingen van 
de 4e categorie 
Het meest interessant, maar ook 
het meest discutabel, zijn echter 
de waarnemingen van de 4e cate
gorie, waarbij mensen verklaren te 
zijn meegenomen en in ruimte
vaartuigen lichamelijk onderzocht 
te zijn. 
Het meest bekende verhaal is 
van Betty en Barney Hill die op 
19 september 1961 'onderzocht' 
zouden zijn. Inmiddels blijft van 
hun waarnemingen door later 
uitgevoerde hypnosetechnieken 
geen spaan heel. 
Ook het verhaal van Linda Napo-
litano uit New York, die in 1989 
vanuit haar raam in een wolken
krabber door een ruimteschip zou 
zijn meegenomen, staat zwaar 
ter discussie. Op zichzelf zou dit 
natuurlijk het effect kunnen zijn 
van een ongebreidelde fantasie 
ware het niet dat op de grond 
een toeschouwer het verschijn
sel had gezien van een door de 
lucht vliegende vrouw, begeleid 
door een grijsachtig wezentje. Nu 
gelooft zeker 2% van Amerikanen 
in UFO's. Ook wordt gesproken 
van twee politiemannen die het 
'gezien' zouden hebben. Helaas 
zijn deze politieagenten nooit 
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gevonden en werd het verhaal 
gebracht door een kunstschilder, 
later gevestigde hypnotherapeut, 
Budd Hopkins, een man van zeer 
twijfelachtige reputatie die aan 
dit soort 'waarnemingen' graag 
wat verdiende. Kortom, vermoe
delijk een geval van een of andere 
persoonlijkheidsstoornis bij de 
betrokkenen. 

In Nederland bestaat er ook zo'n 
soort verhaal met enige bekend
heid. Het is goed te vergelijken 
met een dergelijk geval uit de 
Verenigde Staten, (afb. 13. Neder
land 2007) Onder hypnose zouden 
ook eicellen bij de betrokkenen 
zijn weggenomen. Maar beide 
verhalen stammen uit het brein 
van Budd Hopkins, een man die 
hierover een goed verkocht boek 
'Missing time' had geschreven 
en aan zijn hypnotherapie flink 
verdiende. 
De meest bekende bedrieger werd 
in de 50-er jaren van de vorige 
eeuw ene George Adamski, die 
een vliegende schotel zou hebben 
gefotografeerd en zelfs meegeno
men zou zijn door een Venusiaan 
op een van hun trips. Dat kan 
helemaal niet gezien de condi
ties op Venus. Zijn 'foto' van een 
schotel bleek later ook een van een 
lampenkap. 
Wat dat betreft laat ik hier een 
persoonlijke zegel zien van een 
waarneming, die ik zelf in 2007 in 
Italië deed. 

De 'ufologie' gaat ondertussen 
zover, dat zij de waargenomen 
wezens in drie types indelen; de 
'grijzen', kaal, met grote hoofden, 
grijs, beperkte gezichtsvormen en 
nog wat andere 'kenmerken'; de 
'humanoïden' of 'mensachtigen', 
lijkend op mensen en ons door
gaans welgezind; de 'reptielach-
tigen', vijandig, maar niet altijd 
zoals het reptielachtige wezentje 
ons in de film 'ET' laat zien. 
Deze types zijn te vinden op de 
ongeautoriseerde blokken van 
Komi, Tadjikistan, Tatarstan en 
Mordovië. (afb. 14. Tadjikistan 
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2002; afb. 15. USA 80-ies) 
Andere bronnen spreken ook nog 
over 'harige dwergen', robots, 
projecties, MIB's (Men in black) en 
'mensen met kappen' (hooded) 
op. Deze laatste zouden vooral ver
schijnen bij bijna-dood ervaringen 
en stellen vragen over het leven. 

Wat valt er nu te zeggen 
Ja, wat valt er nu te zeggen over 
dergelijke opvattingen. Een 
nuchter mens zal bij dit soort 
verhalen al gauw een verklaring 
zoeken in de psychische gesteld
heid van de betreffende persoon 
en die zullen het waarschijnlijk ook 
wel bij het rechte eind hebben. 
Per slot van rekening maken wij 
allemaal in onze dromen ook de 
raarste gebeurtenissen mee, die 
wij bij ons wakkere verstand nooit 
hadden kunnen bedenken en de 
mensheid kan wat bedenken. Aan 
de andere kant is het natuurlijk 
ook best opwindend te geloven in 
buitenaardse wezens die onze pla
neet in zekere zin 'onder controle' 
houden. Wat dat betreft is het 
verhaal van de geofysicus Leonid 
Pritzker, of het nu 'waar' is of niet, 
heel instructief. 

In de nacht van 10 op 11 februari 
1990 werd hij voor de ogen van 
anderen, die zich in zijn buurt 
bevonden, omgeven door een 
melkachtig witte wolk. Hij viel 36 
uur in diepe slaap, kreeg hoge 
koorts en had het gevoel of zijn 
hersenen uit zijn schedel werden 
gesneden. 
Na die belevenis veranderde zijn 
kijk op de wereld volledig en 
ontwikkelden zich speciale vermo
gens. Hij kon buitenzintuigelijke 
verschijnselen waarnemen en 
dingen die met het blote oog niet 
zichtbaar waren op foto's vastleg
gen. Daarbij had hij ook contact 
met UFO's en de wezens die daarin 
zaten. Dat ging vergezeld van 
een helder inzicht in de kosmos, 
in het gedrag van mensen en de 
ontwikkeling van bio-energie. 
Zijn theorie was dat de mensheid 
verplicht is eenzelfde hoeveelheid 

bio-energie aan de ruimte af te 
staan als zij daaruit opneemt. En 
dat geldt voor alle aardse organis
men. Bij hun ontstaan en ontwik
keling ontvangen zij bio-energie 
uit de kosmos en zijn zelf bronnen 
van bio-energie. Dat geldt al
lereerst voor hun bewustzijn. Van 
lager niveau zou de energie van 
gevoelsopwellingen, de emotie, 
zijn en van nog lager niveau de 
energie van lichamelijke arbeid. 
Als de uitstral ing van bewustzijns-
energie afneemt of stopt, moet die 
worden aangevuld door emoti
onele energie of die van licha
melijke arbeid. Lukt dit niet, dan 
ontstaan aardbevingen waarbij 
de bio-energie wordt aangevuld 
vanuit het binnenste van de aarde 
Dat Leonid Pritzker bijzondere 
vermogens had, is duidelijk, of 
hij contact had met buitenaardse 
wezens is voor een buitenstaander 
niet te controleren, of hij na zijn 
ongeval geestelijk een dreun heeft 
gehad, is niet onlogisch, maar dat 
hij met zijn verhaal over evenwicht 
in de natuur een punt heeft, is 
natuurlijk waar. 

Sciencefiction 
En dan kennen we nog het neefje 
van de ufologie 'Science Fiction', 
verhaald in een onnoemelijk aan
tal boeken en films. Voor mij hoort 
dat gebied niet bij de ufologie, 
maar het is te interessant om het 
ongenoemd te laten. Ook omdat 
de postzegelontwerpers van veel 
landen zich op dit gebied hebben 
gestort. Al met al zijn er een flink 
aantal zegels en series versche
nen, waarop de meest fantastische 
buitenaardse ruimteschepen zijn 
afgebeeld (Oezbekistan, Equato
riaal Guinee, Hongarije, Sharjah, 
Ajman, Australië, USA). 
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indere landen hebben zich uitge
2efd in buitenaardse landschap
len op verre planeten, zoals: 
uba en de Sovjet Unie. (afb. 16. 
)ezbekistan 1997; afb. 1718 Israël 
000; afb. 19. Cuba 1974) Ook 
ledachten sommigen de meest 
antastische ruimtewezens, zoals 
Ie Republiek Guinee en Neder
jndse Antillen, (afb. 20. Rep. 
uineei972) 
11936 veroorzaakte de radio
litzending 'Oorlog der Werelden', 
laar een boek van H.G.Wells, veel 
ipschudding in de Verenigde 
taten en veel jaren daarvoor en 
lok nu nog waren de boeken van 
ilesVerne bestsellers, 
lus verschenen ook sciencefiction 
chrijvers als Arthur C.Clarke 
afb. 21. Sri Lanka 1998) ook be
end van de geostationaire satel
et en de paraboolantenne Isaac 
,simov en H.G.Wells op zegels van 
lijvoorbeeld Israël, St.Vincent
irenadines en GrootBrittannië. 
en heel bijzondere uitgave is een 
el met 16 zegels van San Marino 
net de titel: 'Un secolo difantas
ienza', (een eeuw sciencefiction) 
«arop 16 sciencefiction schrijvers 
net een toepasselijke zegel wor
len geëerd. 

ilms over andere werelden wer
ten grote kassuccessen. Beelden 
lit 'Starwars', 'Startrek', en 'Lost 
■) space' zijn meer op postzegels 
ersehenen dan u wellicht denkt, 
oals de vaak dure series van 
lUstralië, St.VincentGrenadines, 
iuyana en Equatoriaal Guinee. 

Vat is er nu van al die 
(waarnemingen echt bewezen? 
laar aanleiding van de eerste UFO 
[olf in 1947 werd door de 
imerikaanse luchtmacht besloten 
en onderzoek in te stellen naar de 
inbekende vliegende objecten. In 
iet licht van de Koude Oorlog 
lacht men dat zij te maken 
ouden kunnen hebben met 
(eheime militaire missies. Deze 
telling bleek al spoedig niet 
oudbaar, maar toch werd een 
erder onderzoek ingesteld. Het 
erste onder de naam 'Project 
rudge', in 1952 gewijzigd in het 
iroject 'Blue Book' onder leiding 
an de kapitein Edward J.Ruppelt. 
^ de volgende 17 jaar onderzocht 
j 12.618 UFOwaarnemingen, 

/aarvan uiteindelijk 701 (5,5 %) 
oor die tijd onverklaarbaar 
ileken. Uiteindelijk werd het 
iroject beëindigd toen de fysicus 
dward U.Condon een vernieti
end rapport van 1465 pagina's 

had opgesteld over het Blue Book 
project. 
De inhoud van dit rapport werd 
en wordt nog steeds natuurlijk fel 
bestreden door de 'believers' die 
een negatieve conclusie over UFO's 
helemaal niet willen horen. 
De conclusie was uiteindelijk dat 
UFO's geen daadwerkelijke bedrei
ging vormden voor Amerika, maar 
hetgeloof erin wel. 
Als dat het geval is, is het van 
belang na te gaan, waar dit geloof 
dan vandaan komt. 
Hiervoor zijn in de literatuur 
veel verklaringen aangedragen, 
over het algemeen gebaseerd 
op onrustgevoelens over een 
onberekenbare toekomst ook wel 
'cultuurpessimisme' genoemd. 
Vanuit die gevoelens zullen bui
tenaardsen over ons waken en de 
puinhoop, die wij ervan gemaakt 
hebben, opruimen. 
Verder zijn er deskundigen die de 
toename van het geloof in UFO's 
en buitenaardse wezens verklaren 
door het ontstaan van een zekere 
vorm van massahysterie en een 
principieel afwijzen van wat ons 
door de overheid en instanties 
wordt voorgehouden, met een 
wat duurder begrip, het geloof in 
een 'complot of samenzwerings
theorie'. Als derde mogelijkheid 
worden in samenhang met het 
voorgaande ook 'geheime projec
ten' genoemd. 

Nu ik dit artikel heb gemaakt, ben 
ik nog minder overtuigd van het 
bestaan van UFO's en buitenaard
se wezens dan tevoren. 
Voor mij zijn het gewone aardse 
verschijnselen, die allemaal op 
een of andere wijze, meestal 
weerkundig, logisch verklaarbaar 
zijn, maar waarvan de oplossin
gen nog niet allemaal bekend zijn. 
Uiteindelijk waren de 'kanalen op 
Mars' en het 'Hoofd op Mars' ook 
onzin. Vanuit wetenschappelijk 
oogpunt is het natuurlijk wel de 
moeite waard met name de nog 
niet te verklaren waarnemingen te 
bestuderen, daar valt vooral van 
te leren hoe onze atmosfeer zich 
gedraagt. Voorlopig is er echter 

geen reden aan te nemen dat 
buitenaardse wezens bestaan, ook 
al omdat elk afdoende overtui
gend bewijs tot nu toe ontbreekt. 
Per slot van rekening betekent 
'ongeïdentificeerd' niet meteen 
'buitenaards' en is een 'getuige
nis' nog geen 'bewijs', (afb. 22. 
Hongarije 1978) 
Bij nader onderzoek blijken 
'getuigen' vaak niet traceerbaar 
of geheel in het niets opgelost, en 
ontbreken belangrijke documen
ten of zijn 'zoekgeraakt'. Ook 
kunnen vrijwel nooit onderdelen 
of zelfs maar kleine stukjes van 
ruimteschepen worden getoond 
en als zij al worden getoond, blij
ken zij bij onderzoek meestal van 
heel gewone samenstelling. 
Dat verklaringen van waarnemers 
vaak tegenstrijdig zijn, is niet zo 
vreemd, dat is ook bekend bij de 
beschrijving van ongevallen. Ge
tuigen zijn in principe onbetrouw
baar zeker als zij behoren tot de 
harde kern van de 'believers'. 
Toch bestaat er wellicht een 
probleem met betrekking tot 
de houding van autoriteiten. 
Het is duidelijk dat in een aantal 
gevallen informatie is en wordt 
achtergehouden. Dat zal dan geen 
betrekking hebben op buiten
aardse ontmoetingen, maar dient 
ter afscherming van geheime, 
soms niet al te ethische, militaire 
projecten. Wat dat betreft is het 
niet toevallig dat een groot aantal 
merkwaardige waarnemingen zich 
concentreert rond de woestijn van 
Nieuw Mexico, een gebied waar 
het Amerikaanse leger zeer actief 
is (Area 51). 
Maar als verzamelobject zijn al die 
afbeeldingen van geheimzinnige 
mannetjes en vrouwtjes natuurlijk 
best aantrekkelijk. En zeg nu zelf, 
zou u diep in uw hart ook niet wil
len dat het een beetje waar was? 
(afb. 23. Tanzania 1999) 
O ja, en dan nog iets anders, die 
persoonlijke postzegel van mij, 
dacht u dat dat de waarneming 
van een UFO was? Welnee, een 
douchekop die door mijn zoon 
werd opgehouden en waar wat 
aan gefotoshopt is. 
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Beschrijving brief 
Deze brief was afkomstig van 
Heinrich Senster, Schutzhäftling 
6719, blok 9 in het concentratie
kamp Neuengamme (Duitsland). 
(Afb.i) 
Aan de zijde van de afzender 
staan het tweeregelig violet 
stempel KONZENTRATIONSLAGER 
HAMBURGNEUENGAMME, het 
ronde violette stempel met erin 
nummer 24 van de censor en een 
V met potlood. Aan de adreszijde 
staan het rechthoekige violette 
stempel Postzensur K.L. Ng. Zen
siert... met een onduidelijke rode 
paraaf, een handmatig aange
brachte, onregelmatige cirkel met 
nummer 22 van een censor, het 
rode machinestempel met de tekst 
'Deutsche Reich', een hakenkruis 
en de datum 18 V1944. Het machi
nestempel deed tevens dienst als 
frankering met 12 Pfennig. 
Links onder KL 775/4.43 5.000.000. 

Nederlands tintje 
De brief is op 7 mei 1944 geschre
ven en gestuurd naar de vroed
vrouw Sogeler m de Pünglerstras
se, Vaalserquartierbei Aachen. 
(Afb. 2) 
Op het eerste gezicht leek het te 
gaan om een brief, geschreven 

Tijdens de Postex 2013 te Apeldoorn werd een 

besproken vouwbrief uit concentratielcamp 
Neuengamme aangeboden. 

door een Duitse geïnterneerde 
naar een adres in Duitsland. De 
Pungelerstrasse is de eerste straat 
rechts na de grensovergang naar 
Nederland. De tuinen grenzen aan 
de Kerkstraat in Vaals, waaraan de 
Sint Pauluskerk gelegen is. 

Het schrijven (Afb. 3) is echter af
komstig van de Nederlander Hein 
Senster en bedoeld voor mevrouw 
De la Rossette, een zuster van zijn 
moeder te Vaals in Nederland. 
Daar was een reden voor zoals 
blijkt uit de woorden Liebe Tante 
grüschen sofort meine gansche 
familie, bisonder Vater und Mut
ter. Und sage, das sie mir aucht 
schreiben sollen. 
Hein schreef in verduitst Neder
lands, wat blijkt uit woorden als 
sneller, verwanten en zelfstandige 
naamwoorden zonder hoofdlet
ters. 
Ook noemde Hein zijn broer 
Stephan en zijn neef Joseph. 

Smokkelbrief 
Hij had een motief om zijn brief 
via een grensadres naar Vaals te 
sturen: 
Ich schreibe nach Aachen, das 
alles sneller und besser geht mit 
die briefen und pakketen. 
Vanwege de genoemde 'sluip
route' zou van een 'smokkelbrief' 
gesproken kunnen worden. 
Hij mocht kennelijk pakketten 
ontvangen. Dat blijkt uit: Ich ben
otigen seife, klingen, Strümpfe, 
flocken, von konsum. (') 
Aan de schrijfzijde staat bovenaan 
een Auszug aus der Lagerord
nung (= uittreksel uit de kamp
verordening) van de Lagerkom
mandant Max Pauly (19071946) 
en een violet tweeregelig stempel 
'Sämtliche Post nur In deutscher 
Sprache zulässig' met een paraaf 
m potlood. 

Tweede brief 
Een tweede bijkans identieke 
vouwbrief van Hem, die langs 
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Aß. i: Voorzijde van de brief Aß. 3: Schrijfzi/de brief 

'.nabij gelegen grensover
gang bij Vaals 

(Foto: M.I. TaselaarCallenbach, oktober 
2013) 

hetzelfde tussenadres naar Vaals 
werd gebracht, kwam mij op 
27 december 2013 onder ogen. 
(Afb. 4+5) 
Dit schrijven, van 13 augustus 194̂  
was afgestempeld met het ronde 
korte balkstempel HAMBURG
BERGEDORF, 1881944. Behalve de 
meestal voorgeschreven tekst, 
over het feit dat hij gezond was er 
het hem goed ging, schreef Hein 
onder andere Z/eèe tante, pakete 
benötige ich einswelle nicht mir 
höchstens ein stuck rasierseife 
und ein paar klingen. 
Een opmerkelijke zin, omdat men 
altijd pakketten wilde ontvangen 

Vaals 
De Nederlandse mijnwerker Hen
drik (roepnaam Hem) Servatius 
lozef Senster werd geboren te 
Vaals op 21121914 als zoon van 
Hendrik Joseph Senster en Anna 
Maria Josephine Merx. 
Tijdens het eerste jaar van de 
Tweede Wereldoorlog zou hij ver
zetswerk voor de communisten en 
het illegale blad 'De Vonk' hebben 
gedaan. Cammaert schreef, dat hij 
naar aanleiding van de inval van 
de Duitsers in de Sovjet Unie op 
21/22 juni 1941 door de Sicherheits
politie was opgepakt vanwege 
communistische sympathieën. Q) 
Volgens Van Aernsbergen werd 
hij gearresteerd bij een openlijke 
demonstratie tegen de bezetter 
in de straten van Vaals en bij het 
NederlandsDuitse grenskantoor. 

Op de kermismaandag 2361941 
zou een groep, waarvan Hein 
deel uitmaakte, het 'Limburgs 
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Afb. 4*s: Voor en achterzijde zi/de van de tweede brief 

'oikslied' en 'Ik heb u lief, mijn 
lederland' hebben gezongen en 
iet bezems straatvuil in de rich

ing van de Duitse grens hebben 
'eveegd. 
iaarna is Hein (via de gevangenis 
1 Maastricht?) terechtgekomen in 
et Polizeiliches Durchgangslager 
.mersfoort. Hiervandaan is hij als 
chutzhaftUng (=gevangene ten 
ehoeve van de staatsveiligheid) 
p 19111941 per trein naar het 
'onzentrations Lager Neuen

[amme in Duitsland getranspor

eerd.W Het kamp lag ongeveer 
0 km. ten zuidoosten van 
lamburg. Bij aankomst moes

sn de persoonlijke bezittingen 
fgegeven worden. Daarna 
eerden de gevangenen gedoucht 
n onthaard. De burgerkleding 
'erd ingerui ld voor gestreepte 
ampkleding. Schoeisel, pas

end of niet, werd willekeurig 
ver de gevangenen verdeeld. De 
ersoonlijke gegevens werden 
p de politieke afdeling geregi

treerd, waarbij mishandelingen 
laatsvonden. Men kreeg in plaats 
an de eigen naam het gevan

enennummer op een zinken 
laatje, dat om de nek gedragen 
loest worden. De barakken waren 
vervol, sanitaire voorzieningen 
'aren ontoereikend en privacy 
'as er niet. Men kreeg onvol

oende voedsel en moest zware 
rbeid verrichten. Ook waren de 
ledische voorzieningen slecht, 
ver het langdurig verblijf van 
ein Senster in Neuengamme is 
iet veel meer bekend dan hij 
eeft geschreven, wetend, dat er 
ecensureerd zou worden, f) 

1 december 1945 kreeg vader 
)sef Senster, wonende op het 
ok al vlakbij de Duitse grens 
elegen Clermontplein 21 in Vaals, 

twee berichten van overlijden 
van het Rode Kruis, district Vaals. 
In de ene brief stond, dat hij in 
het kamp Neuengamme was 
overleden en in de andere, dat hij 
daar was verdronken. Bovendien 
hadden hem berichten bereikt, 
dat zijn zoon met nog veel andere 
gevangenen was geëvacueerd 
naar Noorwegen, dat deze sche

pen waren gebombardeerd en 
met man en muis waren gegaan. 
Daarom vroeg hij alsnog een 
nauwkeurig onderzoek. Over de 
overlijdensdatum van Hein Sen

ster zijn de bronnen tot op heden 
niet eensluidend gebleken. (') 
Dit toont aan, dat een echt be

trouwbare registratie uit die tijd 
vaak verloren is gegaan of heeft 
ontbroken. 
Hein Senster is vermoedelijk 
eind april 1945 vanuit het kamp 
Neuengamme in de richting van 
Lübeck gebracht. Een overlevende 
zou hem nog gezien hebben op 
de 'Athen', een pendelboot om 
gevangenen naar grotere 'eva

cuatieschepen' over te brengen. 
Daarna zou hij op 3 mei 1945 
ten tijde van de Engelse bom

bardementen op de tot zinken 
gebrachte 'evacuatieschepen' 
'Cap d'Arcona' en 'Tielbeck' in de 
Lübeckerbocht, vlakbij Neustadt, 
omgekomen zijn. 
Terecht staat op zijn bidprentje uit 
1945 onder andere: 'De vier laatste 
jaren van zijn leven waren één 
lange lijdensweg.' 

Hein Senster is met een aantal an

deren vermeld op een Verzetsmo

nument in Limburg. (Afb. 6) 
Ook komt zijn naam voor op de 
Erelijst van Gevallenen 19401945. 
Deze lijst bevat ongeveer 18.000 
namen en is te vinden in de hal 
van de ingang van het Binnenhof 
van de Tweede Kamer te 'sGra

venhage, bij het Nederlands Insti

tuut voor Oorlogsdocumentatie te 
Amsterdam of via internet. 

Nawoord 
Naar aanleiding van de getoonde, 
postaal al interessante brieven, 
verzonden uit het concentratie

kamp Neuengamme tijdens de 
Tweede Wereldoorlog, is het mo

gelijk gebleken door nader onder

zoek gegevens over de afzender 
en geadresseerden terug te vin

den. Tevens moet geconstateerd 
worden, dat bijna zeventig jaar 
na de oorlog de informatie over 
de arrestatie en het overlijden van 
Hein Senster niet eenduidig is. 

Noten 
(') In vertaling: Ik heb zeep, scheer

mesjes, kousen en dotjes nodig. 
Konsum is de naam van een winkel. 

(f) Zie pagina's 1002 en 1018 in deel II 
van Het verborgen front door A.P. 
Cammaert. 

(') Zie pagina 193 van ONZE GEVAL

LENEN door Antoon van Aerns

bergen. 
(*) Zie pagina 185 van Nederlanders in 

Neuengamme onder redactie van 
Dr. )udith Schuyf, Aprilis, Zaltbom

mel,2005. 
(5) De verschillende bronnen over 

het overlijden van Hein Semster 
verschillen van elkaar: 
In het boek ONZE GEVALLENEN 
van Antoon Aernsbergen staat op 
pagina 193: 
Eind 1944 gedood bij een bom

aanval op een schip, waarmee hij 
werd overgebracht van concentra

tiekamp Neuengamme naar Kiel. 
N.B. Op dat moment bestond het 
buitenkamp van Neuengamme in 
Kiel sinds September 1944 in elk 
geval niet meer! 
De Oorlogsgravenstichting 
vermeldt op haar website: In Neu

engamme, 1944. 

In Het verborgen front van 
A.P. Cammaert staat op de pagina's 
1002 en 1018 van deel II: 
Eind 1944 omgekomen bij bombar

dement in Duits concentratiekamp. 
In het Kerkboek van de Sint Paulus

parochie in Vaals is gevonden: In 
Neuengamme, 1945. 
De daarbij genoemde leeftijd van 
31 jaar kan niet kloppen vanwege 
zijn geboorte in december 1914! 
De Erelijst van gevallenen 1940 
1945 in de Tweede Kamer vermeldt: 
Lübeckerbocht, 3 mei 1945. 
In het boek Nederlanders in Neu

engamme staat: Te Neustadt (bij de 
Lübeckerbocht), 3 mei 1945. 

(O In het archief van de Heemkunde

kring Sankt Tolbert in Vaals zijn 
brieven van Hein Senster d.d. 
20 mei en 30 juli (1944?!) aanwe

zig, met zijn gevangenennummer 
6719 en de bloknummers 5 en 25. 
Hij heeft dus in verschillende blok

ken van Neuengamme verbleven. 

Bronnen 
 Aernsbergen, A. van: 
ONZE GEVALLENEN, 1964. 
 Cammaert, A.P.M.: 
Het verborgen front, deel II, 1994. 
 Nederlanders in Neuengamme 
onder redactie van Dr. Judith Schuyf, 
Aprilis, Zaltbommel, 2005. 
 Internetsite Neuengamme Wiki

pedia. 
 Website Erelijst van Gevallenen 
19401945

 Website OGS slachfofferregister. 
Nederlands Instituut voor Oorlogsdo

cumentatie in Amsterdam. 
 Afdeling Oorlogsnazorg van het 
Nederlandse Rode Kruis in Den Haag 
(R. Schütz). 
 Informatie en/of afbeeldingen 
van S.P. Geertsema, W. Nolten, 
Secretariaat van Heemkundekring 
Sankt Tolbert Vaals (H. Kuijpers), M.J. 
TaselaarCallenbach, eigen archief. 

Afb. 6: Een parkaanleg op de Eyserlmde, een 
heuvel aan de linkerkant van de Wittemer
weg tussen Wittern en Eys in Limburg. Het 

monument uit 1951, ontworpen door pater G.L 
Mathon CSs.r. en ir AH.J. Swmkels, isgewijd 

aan de christelijke offergedachte: de 'Gevallene' 
en de 'Geofferde' worden gedragen in de han
den van de nabestaanden. Op de zijkant links 

staat vermeld: 'Vaals: Hein Senster in Duits c.k.' 
(gevallen in het verzet der jaren 444;). 

(Foto: M.J. TaselaarCallenbach, oktober 
2013) 
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POSTZEGEL BOEKJES 
Samenstelling. 
Walter M.A. de Rooij 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk 
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De vier bhemzegels van 70 cent 

Australië 
Bloem-emblemer) 
Elk van de Australische sta
ten en gebieden heeft een 
bloem als embleem. In een 
serie postzegels worden er 
zeven afgebeeld. 
De zegels verschenen op 
24 maart. Vier ervan kosten 
70c (sinds kort het nieuwe 
binnenlandse brieftarief). 
Het zijn deze vier zegels die 
ook in boekjes verkrijgbaar 
zijn. Daarbij gaat het om 
de Acacia pycnantha, in 
1988 officieel tot embleem 
van Australië zelf verhe
ven, de Epacris impresso 
(Victoria), de Eucalyptus 
globulus (Tasmanië) en de 
Telopea speciosissima. 
Het gaat om boekjes van 
$7.00 (tien zegels) en 
$14.00 (twintig). Beide 
boekjes zijn ook per twin
tig (!) in een chequebook 
verkrijgbaar. 

Wenszegels 
Speciaal voor planners 
van evenementen, voor 
toeristen of voor hen die 
houden van hartverwar
mende correspondentie of 
uitnodigingen, verschenen 
er op 15 april maar liefst 
tien wenszegels. Sommige 
voor specifieke gelegenhe
den (verloving, huwelijk), 
andere voor wat meer 
algemene vieringen. Zeven 
van de tien zegels, alle van 
70c, zijn ook m boekjes 
van tien stuks verkrijgbaar. 
Afgebeeld worden zilveren 
ringen, champagneglazen, 
ballonnen, babymobiel, 
vuurwerk, rode roos en 
hartjesbloemen. Voor veel
gebruikers zijn er ook weer 
chequebooks beschikbaar. 

Een collectie wenszegelboekjes 

Voor het gemak zijn de 
zeven boekjes ook in een 
speciale set verkrijgbaar. 
Dat kost dan wel $2 extra. 
Daarnaast is er ook een 
prestigeboekje met uitslui
tend huwelijkszegels te 
koop. 
Prijs daarvan is $ 28.95. 

Brunei 
Vlinders 
De derde vlinderserie van 
Brunei verscheen op 12 
december 2013. Ze zijn alle 
drie ook in een boekje ver
krijgbaar. Het gaat daarbij 
om zegels van 10 sen, 20 
sen en $ 1.00. Voor zover ik 
kan nagaan, komen deze 
vlinders met m ons land 
voor en zijn er ook geen 
Nederlandse namen voor. 
De boekjes zijn met de 
hand vervaardigd. De ze
gels zijn met de velranden 
ingeplakt. 

Het nieuwe ulmderboekje van 
Brunei 

Canada 
Baby Wildlife 
In aansluiting op de uit
giften van begin 2011,2012 
en 2013, vervolgde de post 
op 31 maart (de datum van 
de tariefsexplosie) met 
een drietal boekjes waarin 
zegels met afbeeldingen 
van jonge dieren voorko
men: berggeit ($ 1.20, post 
naar de Verenigde Staten), 
Atlantische papegaaidui
ker ($ 1.80, grootformaat 
brieven) en eland ($ 2.50, 
post overzee). 
De drie boekjes bevatten 
elk zes zelfklevende zegels. 

Unesco erfgoed 
Ook op 31 maart startte de 
post met een serie zegels 
waarop mooie stukjes 
Canada te zien zijn. Bij de 
eerste vijf zegels wordt 
het P-tarief weer van stal 
gehaald. De P(= Perma
nent) vertegenwoordigt 
het actuele brieftarief, nu 

85c. De P-zegels werden 
eind vorig jaar ingetrok
ken, om voorraadvorming 
i.v.m. de sterk verhoogde 
tarieven per 31 maart 
tegen te gaan. 
Afgebeeld zijn het Gros 
Morne Nationaal Park, de 
jogginsFosill kliffen, de 
Rocky Mountains parken, 
en de Nahanni en Migusha 
nationale parken. De vier 
zegels komen samenhan
gend voor in boekjes van 
tien ($ 8.50) en boekjes 
van dertig stuks ($ 25.50). 

Cyprus geeft at sinds 1999 boekles 
met Europazegels uit 

Cyprus 
Europa 
Nationale muziekinstru
menten is het thema van 
de Europazegels van dit 
jaar. Cyprus deed er op 
2 mei ook aan mee door de 
uitgifte van twee postze
gels: €0 .34 met de 
pithklavin (fluit, gevon
den door archeologen) en 
€0.51 met de/flouton 
(soort luit). De beide 
zegels zijn ook per vier in 
een boekje verkrijgbaar. 
Oplage: 18.000 boekjes. 

Faeröer 
Faeroerse vuurtorens 
Van de vuurtorens op de 
achttien eilandjes midden 
in de Atlantische Oceaan 
staan er drie afgebeeld op 
de serie postzegels van 
28 april: de vuurtoren bij 
Toftir (14.50 kr), de 
Akraberg vuurtoren (15.50 
kr) en de Dfmun vuurtoren 
op het kleine eiland Stóra 
Dfmun (17 kr). De drie zegels 
zijn ook per twee verkrijg
baar in een boekje. Prijs 

van het boekje is 94 kronen. 
De zegels zijn zelfklevend. 

Franicrijjc 
Nieuwe tekst Marianne-
boekje 
Het steeds meer gebruikte 
Franse boekje - met twaalf 
maal Marianne groen 
(61c) - kreeg op 4 april een 
nieuwe kafttekst. Er staat 
een reclame op voor een 
product van de Franse 
post: een voorgefrankeer
de envelop. 

Zangvogels in Griekse boekjes • 

jes verzorgde: boekje met 
tien zelfklevende zegels 
in laagste waarde (70c, 
oplage 20 .000 boekjes) 
en een prestigeboekje me 
de serie in velletjes (€ 12, 
oplage 3.500). 
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Nieuwe tekst op Frans hketboekje 

Samen voor een beter 
klimaat 
In de week van het klimaat 
(begin april) stond dit jaar 
het verantwoord omgaan 
met onze planeet centraal. 
In een op 7 april versche
nen postzegelboekje laten 
twaalf postzegels (groen 
tarief, 61c) daarvan voor
beelden en adviezen zien 
aan de hand van grappige 
tekeningetjes van France 
Dumas. 

Grielcenland 
Zangvogels op het Griekse 
platteland 
Griekenland kent een rijk 
leven aan zangvogels. Vijf 
soorten zingen zo mooi 
dat ze een plaatsje op 
een postzegel verdiend 
hebben. Het zijn de 
nachtegaal, kneu, putter, 
sijs en groenling. De serie 
verscheen op 20 maart. 
Ze zijn gedrukt door )oh. 
Enschedé, die ook de pro
ductie van postzegelboek-

IJsland 
Visserij 
Op 8 mei komt IJsland met 
een tweetal boekjes waarii 
zich vier verschillende 
postzegels met afbeeldin
gen van vissersschepen 
bevinden. Het betreft wat 
oudere schepen, gebouwc 
in de zeventiger en tach
tiger jaren van de vorige 
eeuw, en die intussen alle 
vier vermoedelijk op de 
schroothoop zijn beland. 
De boekjes bevatten elk 
vier zegels. 

De vier IJslandse vissersschepen 



let ene boekje bevat 
egels voor brieven bin
lenlandtot sogram 

112 kronen), het andere 
'oor post naar Europa 
175 kronen). 

Aoldavië 
'uropa 
wee typisch OostEuropese 
nuziekinstrumenten staan 
ifgebeeld op de Europa
egels van Moldavië: de 
ambal (lijkt enigszins op 
en piano) en de Cobza 
snaarinstrument). Ze ver
chenen op 22 maart en zijn 
lok in boekjes verkrijgbaar. 
)e inhoud ervan bestaat 
lit twee velletjes met elk 
Irie zegels plus een vignet. 
Vaarden zijn 3 L en 5.75 L. 

ft 
Het nationale filharmonische 

orkest Serghei Lunchevici 

Joorwegen 
ocale boekjes Sandefjord 
O vijftien jaar lang geeft 
lepostvanSandefjord, 
n samenwerking met 
iet walvismuseum en de 
)laatselijke filatelistenver
miging, boekjes uit met 
iet thema walvisvangst. 
)e oplage is meestal maar 
mkele honderden, maar 
loordat zij het logo van de 
Joorse post dragen, horen 
ein deze rubriek thuis. 
)e vier boekjes versche
len dit jaar op 8 april. Op 
owel zegels als kaften 
taan afbeeldingen van 
Ie 'verwerkingsfabriek' 
ip New Island (Falkland). 
)eze heeft slechts zes 
aar bestaan omdat er te 
reinig gevangen werd. 
ifgebeeld zijn de balein
i/alvis, een walvisjager op 
Ie werf, de oprichting van 
Ie fabriek in 1909 en twee 
levoorradmgsschepen. 
Ik boekje bevat twee 
rzegels. De motieven op 
Ie zegels zijn gelijk aan 
lie op de kaften. 

)ostenrijk 
lieuwe 
ondermarkensets 
r verschenen dit jaar 
imiddels drieJowrfer
larkensets, een soort 
loekjes met losse zegels 
Is inhoud. Ze zijn niet 
lij Filatelie in Wenen 
erkrijgbaar, maar alleen 
lij postkantoren. Niet bij 
llemaal overigens. 
Ie drie boekjes bevatten 
Ier zegels van 62c, het 
imnenlandse brieftarief. 
let zijn dus gelegenheids

zegels. Op 22 januari een 
zegel met in te kleuren 
tekeningen: vijf symbo
len voor een toekomstig 
Oostenrijk. Vervolgens op 
28 februari in de serie 'Oud 
Oostenrijk' een afbeel
ding van het postkantoor 
te Gablonz, historisch 
centrum van de Habs
burgse glassierkunst. En 
op 8 maart een zegel met 
een afbeelding van het 
Weense ziekenhuis van de 
Barmhartige Broeders. Dit 
hospitaal bestaat 400 jaar. 

^ . ^ . f,lJ^TC|î HA ;̂i)l ri^BiPM? 

f ^ ^ T F R R f l C H 

Het postkantoor van Gablonz 

Verenigde Staten 
The StarSpangled Banner 
De informatie kwam dit 
jaar wat laat binnen. 
Mogelijk doordat er wat 
laat toestemming werd 
gegeven de portokosten 
voor een binnenlandse brief 
te verhogen naar 49c. 
Enfin, op 28 januari 
verscheen er een eerste uit
voering van een nieuwe 
permanente zegel 'The 
StarSpangled Banner' ofte
wel de met sterren bezaaide 
banier, de naam voor het 
Amerikaanse volkslied, en 
doelend op de Amerikaanse 
vlag. Het IS dit jaar twee 
eeuwen geleden dat Francis 
Scott Key de tekst maakte 
voor dit lied. De muziek 
bestond al eerder. 

Patriottisch: Vlag en vuurwerk 

Het betreft een boekje met 
zegels aan twee zijden. 
De zegels hebben de aan
duiding 'for ever'. Op dit 
moment 49c dus. Drukker 
isAshtonPotterUSA. 
Op 3 maart volgden er nog 

drie boekjes: twee met 
eveneens zegels aan beide 
zijden (Sennett Security 
Products en CCL Label), 
en een ATM (automaat) 
boekje (Ashton Potter). 

Kleurige winterbloemen 

Winterbloemen 
Het ene land komt in 
januari met een boekje vol 
lentebloemen (Denemar
ken), de Verenigde Staten 
komen op 14 februari
met winterbloemen in een 
boekje wanneer de winter 
zowat voorbij is. 
De melding ervan was ook 
rijkelijk laat. Zie hierboven. 
Niettemin, op de postze
gels staan closeups van 
een viertal winterbloemen: 
amaryllis, cyclaam, kerst
cactus en de witte narcis. 
Het boekje bevat twintig 
zegels, dus vijf van elk. Ze 
bevatten de aanduiding 
'for ever', het tarief voor 
iDlnnenlandse brieven, dat 
intussen van 46c naar 49c 
verhoogd is. 

Amerikaanse volière 

Zangvogels 
Tien zangvogels zitten 
rustig op een takje of 
omringd door bloemen op 
de serie postzegels van 
5 april. Ze zijn verkrijgbaar 
in het momenteel meest 
populaire formaat: het 
vouwboekje van tweemaal 
tien zelfklevende zegels. 
Afgebeeld zijn vogels als 
de leeuwerik, gors, wiele
waal, putter en mus, maar 
dan vaak een in Amerika 
levende ondersoort. 

Na veel verzoeken van 
Zweedse voetballiefheb
bers kwam de post op 
27 maart met een vijftal 
postzegels: vier actie
momenten (in het tenue 
van het nationale team) 
en één portret. De zegels 
zijn alleen per tien (dus 
tweemaal de serie) in 
een boekje verkrijgbaar. 
De waarde van de zegels 
wordt aangeduid met 
'brev'(momenteel 
6 kronen). 

Pro Patria boekje 2014 

Vlaggen in lente, zomer, herfst en winter, editie 2013 

Vlaggen 2014, alleen bij de 
kruidenier 
Tot veler verrassing kwam 
er op 17 maart een herdruk 
uit van het vlaggenboekje 
van 2013. Het bevat de 
vorig jaar verschenen 
'vlaggen voor elk seizoen' 
met de aanduiding 'for 
ever'. Het is een zoge
noemd vouwboekje met 
twintig zegels. 
Op de zegels staat het jaar 
'2014'. De oorspronkelijke 
uitgifte was in mei 2013, 
en vermeldt uiteraard het 
jaar '2013'. De productie 
ervan was al opgestart 
voordat de beslissing over 
het volksliedboekje (zie 
boven) viel. De boekjes zijn 
niet op het postkantoor 
te koop, maar uitsluitend 
via verkooppunten als su
permarkten, kruideniers, 
kiosken, en dergelijke. In 
totaal zijn er 60 miljoen 
boekjes vervaardigd. 
Genoeg voor ongeveer 
één jaar. 

Drukker Ashton Potter 
USA maakte 20 miljoen 
boekjes. 

Zweden 
Zlatan Ibrahimovic 
Het is ongetwijfeld Zwe
dens grootste voetballer 
ooit: Zlatan Ibrahimovic. 
Zoon van een Bosnische 
vader en een Kroatische 
moeder. Begon zijn inter
nationale carrière 
in Amsterdam (Ajax, 
74 wedstijden, 35 doelpun
ten) en oogst nog steeds 
wereldwijd bewondering 
om zijn kracht en acrobati
sche elasticiteit. 

Zwitserland 
Pro Patria 
Net als vorig jaar zet de 
stichting Pro Patria zich dit 
jaar weer in voor financiële 
(en nietmateriële) steun 
aan lokale en regionale 
musea om zo het culturele 
erfgoed te beschermen. 
Het gaat in totaal om zo'n 
400 musea, dus er moest 
wel een keuze gemaakt 
worden. 
Er verschenen vier zegels. 
Twee ervan zijn ook in 
het gebruikelijke boekje 
verkrijgbaar. Het bevat 
zes maal de 85+40 met 
het Maskermuseum te 
Basel en vier stuks met 
een afbeelding van een 
uurwerk examenstuk uit 
het Museum HótelDieu in 
Porrentruy. Prijs van het 
boekje is 14.50 Fr. 

01 
■am 

35 

De vijf zegels met de Zweedse voetbalheld 



Samenstelling: 
Arie Ncorland AI)P 
Postbus 21331,3001 AH Rotterdam 

,9J 
"55 

m 

!n deze rubriek worden 
zegels vermeid van landen 
die  voor zover dat valt na 
te gaan  zi|n aangesloten bij 
de Wereldpostunie (UPU). In 
enkele gevallen worden ook 
nietUPUlanden vermeld, 
bijvoorbeeld als hun uitgiften 
als normale emissies m 
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 niet door de 
samensteller van deze rubriek 
ontvangen. 

E U R O P A 

ALAND 
i i 4  ' i 4 . Nultolerantie voor 
drugs. 
€ 1.10+0.20. Appel, slangen, 
doodshoofd, planten, kiezen 
85'>4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
Europa (€1.10). Piano van 
pianolegende Alle Lindberg 
(18491933). 
85'i4. Sepac*, flora. 
Europa. Campanula trache
lium. 

ANDORRA (SPAANS) 
33'i4. Hedendaagse kunst. 
€ 0.54, beeld van man met 
fiets van SamantJia Bosque. 

74'14. Radio Andorra 30 
jaar geleden opgeheven. 
€ 0.92. Gebouw, radiogolven. 

AZERBEIDZJAN 
i72'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
0 .20 ,0 .60 m. (ook onqetand 
en samenhangend); bfok 
1. m. (ook ongetand). Resp. 
tar en balabam, kamancha 
en tyutek;qaval. 

3i5'i4. Zomer. 
Europa. Kat met hengel. 
3i5'i4. Sport. 
Lokalpost (€ 0.90). Powerlif

ter Kenneth 'Kenta' Sandvik 
(1975). 

BOSNIEHERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
282'i4. Vlinders. 
1.10,1.70,2.70, 4., 5.10 KM. 
Resp. Erebia medusa, Agiais 
urticae, Melanargia gala
thea, Nymphalis antiopa, 
Iphicliaespodalirius. 

ANDORRA (FRANS) 
293'i4. Klassieke auto. 
€ 0.98. La Hispano, Guadala

jara (1917) 

203 ' i4 . Stadion 'Borik' 40 
jaar geleden geopend. 
0.90 KM. Stadion in Banja 
Luka. 
203' i4. Natuurbescher
ming in Europa. 
0.90,1.70 KM. Bladen van 
resp. Vilina vlasvaren, beuk 
(Fagus moesiaca). 

BULGARIJE 
73'i4.135 jaar diplomatieke 
betrekkingen met Roemenië, 
0.80 L. Stoelen, rivier, 
scheepjes met vlaggen. 

i43 ' i4 .65 laar diploma
tieke betrekkingen met 
Volksrepubliek China. 
Blok 2.10 L. Paard. Op rand 
vlaggen. 
i73'i4.275e geboortedag 
St. Sophronius van Vratsa 
(17391813), 
0.65 L. Portret geestelijke. 

DENEMARKEN 
i53'i4.100e geboorteda
gen meubelontwerpers Hans 
J. Wegner (19142007) en 
Borge Mogensen (19141972). 
6.50,16. kr. Portretten en 
resp. stoelen, fauteuils. 

i53'i4. Serie 'Het Noorden 
en de zee'. Ook velletje met 
de zegels. 
6.50,14. kr. Resp. zeiler, 
zeiljacht. 
i53'i4. Slag bij Dybbel 150 
jaar geleden. 
9., 18. kr. Resp. Generaal 
Claude Du Plat (18091864), 
militairen op slagveld. Ook 
velletje met dezegels. 
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i53 ' '4 Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
14. kr. Vleugel, muziek
schrift. 

DUITSLAND 
34'i4. Milieubescherming, 
'Water is leven'. 
€ 0.60*0.30. Rivier met 
schepen, energiecentrale, 
elektriciteitsmast. 

34' i4. Dresden. 
€ 0.45, 0.45 (samenhangend, 
doorlopend beeld). Pano
rama op de Elbe. 
34' i4. Duitse Spoorwegen 
175 jaar. 
€1.45. Trein op brug. 

34'i4.150e geboortedag 
Max Weber (18641920). 
€ 0.60. Digitaal portret 
econoom en socioloog met 
tekst. 

34'i4. Aktie Mens 50 jaar, 
gehandicaptenhulp. 
€ 0.60. Mensen met rolstoel 
en tekst 'Wij zullen winnen'. 

^ n A c 50 JahreAktionMsnsth^ 60 ; 
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ESTLAND 
203 ' i4 . Vogel van het jaar. 
€0 .45 . Alcedoatthis. 

FAEROER 
i73'i4. Serie 'Het Noorden 
en de zee'. 
Velletje 14.50,14.50 kr. Veer
boot m.s. 'Norröna'. 

FINLAND 
i73 ' i4. Serie 'Het Noorden 
en de zee'. 
Velletje met tweemaal 1 KI. 
Verschillende afbeeldingen 
van veerboot Finnjet. 

FRANKRIJK 
283'i4. 50 jaar Diplomatie
ke betrekkingen met China. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Volksrepubliek China. 
€ 0.66,0 .98. Resp. Qinhuai
rivier (Nankin) met tempel 
van Confucius, Seine met 
bruggen en Notre Dame 
(Parijs). 
7414. Filatelistische beurs 
in ClermontFerrand. 
€ 0.61. Interieur van opera
theater in ClermontFerrand. 

74 ' i4. Ondergedoken 
joodse kinderen in Izieu. 
€ 0.61. Kinderen en 'Maison 
d'lzieu'. 
74'i4. Caroline Algle (1974
2007). 
€ 3.55. Eerste Franse ge
vechtspilote met vliegtuig. 

CuuhncAtgle 19T4 iwi7 
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224'i4. Serie 'Europese 
hoofdsteden'. Wenen. 
Velletje met viermaal € 0.66. 
Kasteel Belvédère, Hofburg, 
Karelskerk, Wiener Secession 
284'i4. Geschiedenis van 
Frankrijk. 
Blok€i.65,i.65. St. Louis 
(12141270), Slag bij Bouvines 
(1214). 
i95'i4.100e geboortedag 
Marguerite Duras (19141996) 
€ 1.10. Portret schrijfster. 

GIBRALTAR 
203'f4. Demonstratieteam 
Red Arrows 50 jaar. 
50,54 ,64 ,70 p., E 2.. 
Verschillende afbeeldingen 
van Aeropspace Hawk
vliegtuigen. 

GRIEKENUND 
203'i4. Zangvogels. 
€0.72,0.72,1., 1.62,2.62. 
Resp. Carduelis chloris, Lusci 
namegarhynchos, Carduelis 
cannabina, Carduelis spinus, 
Carduelis carduelis. 

GROOTBRinANNIE 
3i3'i4. Frankeerzegels. 
81,97 p., 11.47. 2.15. Type 
Machin in resp. hulstgroen, 
heidepaars, duifgrijs, zeetur^ 
quoise. 
3i3'i4. Regionale frankeer
zegels. 
Viermaal 97 p. Distel 
(Schotland), narcis (Wales), 
linnen (Noordlerland), eik 
(Engeland). 
i54'i4. Buckingham Palace 
300 jaar. 
Zesmaal ist; velletje met 
viermaal ist. Schilderijen var 
het paleis in 2014,1862,1846, 
1819,1714,1700; troonzaal, 
trappenhuis. Blauwe Salon, 
Groene Salon. 

HONGARIIE 
6i'i4. Chinees Nieuwjaar, 
laar van het Paard. 
Velletje met viermaal 110 Ft. 
Paarden. 



2'i4 Hongaarse Malteser 
j|porganisatie25 jaar. 
30 Ft. Wapenschild. 

)2'i4. Hongaarse heiligen 
1 zaligen II. 
2lletje met driemaal 
DO Ft. Bisschop Zoltan Lajos 
eszlényi (18921951), Sale
aner monnik Istvan Sérndor 
9141953), bisschop Szilérd 
Dgdénffy (19111953). 
■3'i4.100e geboortedag 
nnie Fischer (19141995). 
35 Ft. Pianiste met vleugel 
n dirigent. 
■3'i4.100e geboortedag 
)lnay Klan (19141998). 
ïO Ft. Portret actrice. 
■3'i4. Dierentuin van 
Dedapest, jonge dieren, 
el met twaalfmaa! 115 Ft. 
iraf, luiaard, manenschaap, 
rangoetan, Indische 
ntilope, prairiehond, 
Dekoes, stokstaartje, maki, 
rilpinguïn, Perzische leeuw, 
ombat. 

RLAND 
33'i4.50e Sterfdag Bren
an Behan (19231964). 
0.60. Portret dichter en 
:hrijver. 

ALIE 
3'i4. 400e geboortedag 
artino Martini (16141661). 
0.85. Portret pater en 
imensteller van eerste 
oderne atlas van China, 
ndkaart. 

2i3'i4. Duurzame energie
bronnen. 
Velletje met zesmaal € 0.70. 
Zonneenergie, waterkracht 
met waterval, aardwarmte 
met vulkaan, windenergie 
met palmbomen, zeeener
gie met golven, biomassa 
energie met zonnebloemen. 
223'i4. Serie 'Artistiek en 
Cultureel Erfgoed'. 
€ 0.70, 0.70. Detail van schil
derij 'Christus bij de kolom' 
van Donato Bramante (1444
1514), deel van standbeeld 
'David' van Michelangelo 
(14751564). 

273'i4. Instituut Internati
onale Politieke Studies (ISPI) 
80 jaar. 
€ 0.70. Gebouw van Palazzo 
Clerici in Milaan, embleem. 

KROATIË 
8i2'i3. Rode Kruis, Week 
van de Solidariteit. 
1.55 kn. Kruis, tekst, sneeuw
kristal. (Verplicht toeslagze
gel 815 dec.) 
i4'i4. Botanische tuin van 
wetenschapsfaculteit van 
Universiteit van Zagreb 125 
jaar. 
11.kn. Ingang. Op rand bloe
men, bomen en planten. 

24'i4. Pasen. 
3.10 kn. Dalmatische brood
krans. 

LETLAND 
282'i4. Persoonlijke zegels, 
vliegtuigen. 
€0.50,0.78, 0.85. Resp. 
Bombardier Cseries 300, 
Bombardier Q400 Next gen. 
Bombardier Cseries 300. 
Kader kan worden gebruikt 
voor persoonlijke invulling. 

LATVIJA €0.78 

282'i4. Persoonlijke zegels. 
Museum van Geneeskunde
geschiedenis in Riga. 
€ 0.50,0.78, 0.85. Resp. his
torische operatiekamer, ana
tomisch beeld, historische 
apotheek. Kader kan worden 
gebruikt voor persoonlijke 
invulling. 

73'i4. Bloem. 
€0.50. Tulp. 

223'i4. Bloemen. 
€ 0.01, 0.04, 0.07,0.50. 
Resp. madeliefjes, lever
bloempjes, afrikaantjes, 
lelietjesvandalen. 

LIECHTENSTEIN 
284'i4. Heiligverklaring 
paus Johannes Paulus II 
(19202005). 
Blok €1.50. Paus. 

MALTA 
i83'i4. Herdenkingen, II. 
Einde Overeenkomst militaire 
Faciliteiten 35 jaar geleden 
en 200 jaar politiekorps. 
€0.26,0.26,1.55,1.55. 
Verschillende politieboten en 
marineschepen. 

MOLDAVIË 
223'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
3., 5.75 L. Resp. cimbaal, 
korthalsluitcobza. 

203't4. Serie 'Klassieke 
Handelsmerken'. 
€ 5.90. Weense roos op por
selein van Augarten. 

MONACO 
304'i4. Ontwikkelingvan 
transport in prinsdom. 
€ 0.59. Historische tram, 
moderne autobus. 

POLEN 
73'i4. Wereldkampioen
schappen indoor atletiek. 
5. Zl. Kogelstoter, hardloper, 
polsstokhoogspringster. 
263'i4. Pasen. 
1.75,5. Zl. Gedecoreerde 
paaseieren. 
283'i4. Inwijding Wawel
kathedraal 650 jaar geleden. 
Velletje met 4.20, 8.30 Zl. 
Resp. kathedraal in Krakau, 
klok. 

LITOUWEN 
i2'i4. Chinees Nieuwjaar' 
Jaar van het Paard. 
Blok 7. Lt. Paard. 
8'3"''3 Vytautas Magnus 
Universiteit 25 jaar. 
1.55 Lt. Beeldmerk, 

MONTENEGRO 
272'i4. Bisdom Barske 925 
jaar geleden aartsbisdom. 
€0.30. Bisschopszegel. 
i43'i4. Flora. 
€ 0.30,0.95. Resp. bloem 
(Edraianthus wetstainii ssp. 
lovcenicus), paddestoel 
(Hypholoma fasciculare). 

LUXEMBURG 
83'i4. Sportorganisatie 
voor basisscholen LASEP 50 
jaar. 
€ 0.60. Mascotte, kinderen. 
83'i4.100 jaar padvinderij 
in Luxemburg. 
€0.60. Beeldmerk. 
83'i4. HMC, integratie
organisatie voor gehandi
capten, 50 jaar. 
€ 0.60. Mozaïek van 
hoofdvestiging in Capellen, 
beeldmerk. 

A > o < ^ 
PORTUGAL 
242'i4. Bedevaart van 
Fernao Menden Pinto (1509
1584) 400 jaar geleden. 
€ 1.; velletje met € 3.. Resp. 
Pinto op paard met zeilsche
pen en pauw met slang en 
oosters beeld; landkaart. 

.«•,«rfï /i^AÄHiA»JSis^ai 

NOORWEGEN 
i73'i4. Serie 'Het Noorden 
en de zee'. 
Blok A Europa. Bevoorra
dingsschip m.s. 'Nordmand 
Arctic'. Op rand boorplat
form. 

63'i4.800 jaar Notariaat in 
Portugal. 
€0.80; blok €3.. Resp. 
historische en hedendaagse 
aktes, computerscherm; 
notaris aan schrijftafel. 

83'i4. Filatelistenfederatie 
FSPL 80 jaar. 
Velletje met € 0.60,0.85 
(zijdedruk). Resp. album en 
hand met pincet, zegel en 
ladekast. 
83'i4. Rode Kruis Luxem
burg 100 jaar. 
€ 0.60. Tekst 'Mensen hel
pen, jubileumbeeldmerk 

OEKRAÏNE 
253'i4. Postdienst Ukr
poshta20jaar. 
2. Hr. Wereldbol, duiven, 
beeldmerk. 

OOSTENRIJK 
i93'i4. Frankeerzegels, 
bezienswaardigheden. 
€ 0.70, 0.70,1.70,3.40. Resp. 
Slot Schönbrunn (Wenen), 
Stephansdom (Wenen), reu
zenrad (Wenen), klokkento
ren (Graz). 

243'i4. Bekende personen. 
€ 0.40, 0.50,0.60,0.70, 
0.80,1.. Resp. dichteres 
Florbela Espanca (1894
1930), schilderes Maria Keil 
(19142013), dichter Joaquim 
Namorado (19141986), schil
der joao Hogan (19141988), 
schilder Antonio Dacosta 
(19141990), wiskundige 
Sebastiäo Silva (19141972). 

ROEMENIË 
203'i4. Pasen. 
1. L. Opstanding van 
Christus. 
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243'i4. Eenden. 
1.20,1.40, 8.ro, 14.50 L. Resp. 
Anas platyrhynchos, Aythya 
fuligula, Anas clypeata, Anas 
crecca. 

I ^9^S TOWg 

RUSLAND 
2iz'i4. Russische helden. 
Vijfmaal 15. r. Medailles 
met portretten van Mikhail 
Molofeev (19562000), 
Alexander Perov (19752004), 
Andrei Roxhkov (19611998), 
A. Türkin (19752004), Viktor 
Chechvy (19601999). 
73'i4. Paralympische Spe
len inSotsji. 
Velletje met 25., 50., 75. r. 
Medailles resp. brons, zilver, 
goud. 
73'i4. Schilder Aleksei M. 
Gritsai (19141998). 
Blok 50. r. Schilderij 'Zo
mertuin' met laan, bomen en 
beelden. 
i43'i4. Flora. 
Velletje met viermaal 15. r. 
Chamaenerion angustifo
lium, Lupinus polyphyllus, 
Cichorium intybus, Matrica
ria recutita. 

283'i4. Mark Lazarevic Gal
lai (19141998). 
15. r. Portret testpiloot, 
vliegtuig. 

SERVIË 
7io'23. Week van het Kind. 
10. Ndin. Meisje, sterren, 
vallende ster. (Verplicht 
toeslagzegel 714 okt.). 
4ii'i3. Europees kampioen
schap handbal voor vrouwen 
2014. 
10. Ndin. Speelster, beeld
merk. (Verplicht toeslagzegel 
410 nov.). 
i8ii'i3. Nationale Biblio
theek 40 jaar. 
10. Ndin. Gebouw. (Verplicht 
toeslagzegel 18 nov.i2 dec). 
i72'>4. Pasen. 
22., 46. Ndin. Iconen met 
resp. 'Laatste avondmaal', 
'Begrafenis van Christus'. 

SLOVENIË 
283'i4. 'I feel Slovenia'. 
B. Stenen vijzel met stamper. 

283'i4. Pasen. 
A, C. Resp. gekleurde 
paaseieren, schilderi] 'De 
Gekruisigde' van Tone Kral] 
(19001975). 

283'i4. Toerisme. 
€ 1.25. Kantwerk en galerij
bogen van kasteel Gewerke
neggin Idrija. 
283'i4. Middeleeuws 
klooster. 
€ 1.33. Kartuizerklooster in 
Pleterje. 
283'i4. Flora, druiven
planten. 
€0.60,0.64,0.92; blok 
€ 0.97. Verschillende afbeel
dingen van Vitis vinifera. 

TLOVËNIJA 

SLOWAKIl̂ E 
3i3'i4. Stefan Osusky 
(18891973)

€ 0.45. Portret politicus en 
diplomaat. 

SPANJE 
i44'i4. Serie 'Merk Spanje'. 
€ 1., 1.. Productiecentrum 
met medewerker, strand van 
Pechón (Cantabria). 

234'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
€0.76. Accordeon. 
244'i4. Spaanse gastro
nomie. 
Velletje met tweemaal € 3.15; 
velletje met tweemaal € 3.15 
(ronde zegels). Resp. manda
rijn met bloesem, 'jamón Ibé
rico'. Op rand kok met pan.; 
gerechten van topkok Ferran 
Adriè: soep 'Ajo blanco', soep 
'Ajo blanco 1996'. Op rand 
Adriè in keuken van restau
rant El Bulli (Girona). 

TSJECHIË 
263'i4. Kasteel. 
17. Kc. Kasteel van Cervena 
Lhota. 

C E S K Ä REPUBUKA 
Kei7 

263'i4. Prof. Zdenêk Kopal 
(19141993). 
21. Kc. Portret astronoom, 
planeten. 
263'i4. Bohumil Hrabal 
(19141997). 
17. Kc. Portret schrijver. 

TURKIJE 
272'i4. Topkapi Paleis 
(Istanbul). 
Velletje met 1.10,1.10 NTL. 
Ingang, interieur en portret 
Sultan Mehmet II (14321481). 

VATICAAN 
203'i4. Paus Franciscus 1 
jaar geleden aangetreden. 
€0.70,0.85, 2., 2.50. 
Verschillende afbeeldingen 
van paus. 

,' Papa Francesco anno 11  MMXIV S 

WITRUSLAND 
i43'i4. Sjerp uit Sloetsk. 
N. (driehoek). Borduurmotief. 

i24'i4. In WitRusland 
geboren astronauten. 
Velletje met viermaal N. Petr 
Klimuk (1942), Oleg Novitski 
(1971), Vladimir Kavalyonok 
(1942)

IJSLAND 
273'i4. Serie 'Het Noorden 
en de zee'. III. 
Blok 25og| Innanlands. Con
tainerschip. 

Norfturlflndln vtB Itanfl | SUp 

273'i4. Hedendaagse 
ontwerpen, V. 
Bsog Innanlands (112 kr.), 
50g Innanlands (130 kr.), 
250g Innanlands (155 kr.), 
50gTil Evrópu (175 kr.). Resp. 
zwembad in Hofsós, Akureyri 
Park Café, Borgarfjörflur 
Gymnasium, voetgangers
brug over Hringbraut. 
273'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
Tweemaal 50 grömm utan 
Evrópu (ook samenhangend). 
Elektromagnetische harp, 
steenharp. 

ZWEDEN 
i6i'i4. Zweedse klassiekers, 
sportwedstrijden. 
Vijfmaal Brev (in boekje). 
Langlaufen (Vasaloppet/ 
Öppet), langlaufen (Engel
brektsloppet), wielrennen 
(Vatternrundan), zwemmen 
(Óppen Alv), hardlopen 
(Lidingöloppet). Zegel Vasa
loppet ook in velletje. 

85'i4. Tandradbaan Pilati, 
125 jaar. 
100 c. Wagon, bergen. 

85'i4. Nationale Paralym
pische Spelen. 
100 c. Basketballers. 

85'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
100,100 c. (samenhangend' 
Dulcimer en accordeon, 
alpenhoorn. 
85'i4. Toeslagzegels Pro 
Patria, museumvoorwerpen. 
85*40, 85+40,100*50, 
100*50 c. Resp. clownsmas
ker (BinnmgenBasel), tegel 
(CurioTicino), zakhorloge 
(PorrentruyJura), draailier 
(WillisauLuzern). 

f6i'i4. Umea en Riga, 
culturele hoofdsteden van 
Europa. 
12., 12. kr. (oprol). Nati
onale Bibliotheek (Riga), 
Bildmuseet van universiteit 
(Umea). 

ZWITSERLAND 
85'i4. Duurzame energie. 
100 c. Windmolens, stuw
dam, zonnepanelen. 

85'i4. Steden. 
100,100,100 c. St. Gallen: 
kathedraal en boom, Luzern 
Kapelbrugen gezicht, 
Lugano: speedboot en duik( 
met hekwerk. 
2i5'i4. Klokkentorens. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Rusland. 
100,140 c. Resp. Zytglogge 
(Bern), Kazanskytoren 
(Moskou). 

^■■■■■■■■■■■iii 
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UITEN EUROPA 

TUTAKI 
ii'i^. Chinees Nieuw
ar", Jaar van het Paard. 
HIetjemetSi,, 1.30,1.50, 
'O. Paarden. 

.GERIjE 
i2'i4. Constitutionele 
lad 25 jaar. 
 Dh. Gebouw met vlag. 
>2'i4. Antieke munten. 

20. Dh. Verschillende 
beeldingen van Almoha
!dinar. 

■3'i4. Hooggerechtshof 
) jaar. 

Dh. Gebouw. 
,3'i4. Dag van de Gehan
capten. 
. Dh. Mensen en persoon in 
Istoel, gebouwen. 

iCENTINIË 
3'i4. looe sterfdag Jorge 
ïwbery (18751914). 
^.50. Portret piloot en 
mdtekening, vliegtuig, 
chtballon. 

3'i4. Upaep*, helden en 
iders. 
o., 10.. Oudpresident 
mezuela Hugo Chaves Frias 
)5420i3) en vlaggen met 
ndkaart, sjerp. 

4'i4. Argentinië 100 jaar 
»Antarctica. 

■; velletje met $6., 
Resp. kampement met 

aggen; zendmasten en 
iderzoeker met pinguïn 
ygoselis antarctica), pre
storische reptielen. 

iUBA 
3'i4. Klassieke auto's, 
smaal 225 c. (samenhan
md). Ford Thunderbird, MG 
dget, Dodge Challenger, 
rd Crown Victoria, Ford 
ustang. Corvette Sting Ray. 

AUSTRALIË 
243'i4. Bloemen als 
staatsembleem. 
Viermaal 70 c, $ 1.40,2.10, 
3.50. Resp. Acacia pycnantha 
(Australië), Epacris impressa 
(Victoria), Eucalyptus glo
bulus (Tasmanië), Telopea 
speciosissima (New South 
Wales), Dendrobium phalae
nopsis (Queensland), Anigo
zanthos manglesii (Western 
Australia), Swainsona 
formosa (South Australia). 

243'i4. Concessiezegels. 
(70 c. porto binnen Austra
lië). Gestileerde landkaart, 
kangoeroe. 
84'i4. Verjaardag koningin 
Elizabeth II. 
70 c, $ 2.60. Resp. portret 
en boeket rozen, portret met 
hoed en bloemdecoratie. Ook 
velletje met dezegels. 
i54'i4. Groetzegels voor 
speciale gelegenheden. 
Negenmaal 70 c; $ 1.40. 
Resp. ballonnen, kleerhanger 
met figuurtjes, vuurwerk, 
tweemaal landkaart (sa
menhangend), roos, harten, 
glazen champagne, ringen 
en bloemen, ringen. 
224'i4. Begin Eerste We
reldoorlog 100 jaar geleden. 
Vijfmaal 70 c. Vrijwilligers 
in een rij, onderzeeboot bij 
Duits NieuwGuinea, vertrek 
militairen naar Europa, 
trainingskamp in Egypte, 
militairen. 

m 
i DECLARED! t 

BAHREIN 
i6i2'i3. Nationale Dag. 
Velletje met 200,250,300, 
400 fils. Vlag met resp. man 
met helm, man m nationale 
dracht, vrouw met stethos
coop, vrouw met hoofddoek 
en Jboek. 
i5i'i4. Kunsttentoonstel
ling 40 jaar. 
20ofils. Kalligrafie. 
i6i'i4. Internationale 
Iuchtvaartshow20i4. 
200,300, 400 fils. Vlieg
tuigen. 

BOTSWANA 
2011. Frankeerzegel, vogel. 
7.30 P. Turdus libonyanus. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
27i'i4. 50 jaar diploma
tieke betrekkingen met 
Frankrijk. Gezamenlijke 
uitgifte met Frankrijk. 
1.20,1.20 y. Seine met brug
gen en Notre Dame (Parijs), 
Qinhuairivier en Confucius
tempel (Nanjing) 
232'i4. Roofvogels. 
1.20,1.20,1.50,1.50 y. Resp. 
Aquila heliaca. Circus cya
neus, Accipiter gentilis, FaIco 
tinnunculus. 
i3'i4. Schilderij. 
1.20,1.20,1.50 y. (samenhan
gend, doorlopend beeld). 
Schilderij 'Badende paarden' 
van Zhao Mengfu (12541322). 

COLOMBIA 
i83'i4. Gymnasio Moderno 
100 jaar. 
$ 800. Gebouw in Bogota, 
vlaggen. 

COSTA RICA 
72'i4. Upaep*, helden en 
leiders. 
Blok 360 Cs. Oudpresident 
Juan Rafael Mora Porras 
(18141860). 

i93'i4. Paus Franciscus 
(1936) 1 jaar geleden aange
treden. 
Blok 300 Cs. Portret. 

CUBA 
'7"6"''3 Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Bangkok, vogels. 
10,35, 40,50,65,75 c; blok 
1. P. Resp. Lophura diardi, 
Polyplectron bicalcaratum, 
Grusjaponensis, Pica pica, 
Phasianus versicolor, FaIco 
cherrug; Pavo cristatus. 
256'i3. 85e geboortedag 
Che Guevara (19281967). 
65 c. Standbeeld revolutio
nair en guerrillastrijder. 

247'i3. 230e geboortedag 
Simon Bolivar (17831830). 
65, 65 c. Portretten van vrij
heidsstrijder, geboortehuis 
in Caracas met vlag. 
267'i3.100e geboortedag 
Dr. Mario Mufioz Monroy 
(19121953). 
75 c. Portret medicus. 
i28'i3. Koffieplantage 
Cafetal Angerona 200 jaar 
gesticht. 
1.05 P. Ruïne en beeld van 
Griekse godin Angerona. 

69'i3. Digitale natuur. 
75 c. Duiklocatie El Brinco. 
9"9"'i3 Congres Upaep* in 
Havana. 
65 c; blok 1. P. Resp. hand 
met schrijfveer; beeldmerk. 
Op rand landkaart en vlag
gen. 
2i9'i3. Congres bewapen
de boeren. 
85 c. Boerenwoning met vlag. 
289'i3. Comités ter Ver
dediging van derevolutie 
53 jaar. 
65c. Portret Fidel Castro 
(1926), beeldmerk. 

r6io'i3. 65 jaar diplo
matieke betrekkingen met 
NoordKorea. 
85 c. Standbeeld met paard, 
vlag, gebouwen. 
22io'i3.10e Nationale Fila
telistische Kampioenschap
pen, beroemde personen. 
15,20, 45,65, 75, 85 c; blok 
1. P. Resp. Uruguayaanse 
dichter Mario Benedetti 
(19202009) met boek, 
Pruisische natuurkun
dige en ontdekkingsreiziger 
Alexander von Humboldt 
(17691859) met bloem, 
Amerikaanse zanger Nat 
King Cole (19191965) met 
microfoon, Argentijnse 
autocoureur Manuel Fangio 
(19111995) met racewagen, 
Spaanse flamencodanser 
Antonio Gades (19362004) 
met schoenen en danspaar, 
Mexicaanse actrice Maria Fe
lix (19142002) met filmspoel; 
schrijver Ernest Hemingway 
(18991961) met zwaardvis. 

^ _ . ^ ^ ^ . . _ l ^ g j ^ 
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5ii'i3. Bayamo 500 jaar 
geleden gesticht. 
50,65 c. Resp. toren van 
kathedraal, museum Nico 
Lopez. 
i3ii'i3. Casa de los Arabes 
30 jaar. 
75, 85 c. Resp. vaas, gebouw. 
25ii'i3. Museum van de 
Dans in Havana. 
75 c. Danspaar. 
2i2'i3. Prehistorische 
reptielen. 
5,15.50,65,75,85 c.; 
blok 1. P. Resp. Cricosaurio, 
Pterosaurio, Caribemys, Gal
lardosaurio, Camarasaurio, 
Ictiosaurio; Vinialisaurio. 

CURAgAO 
3ii'i4. Chinees Nieuw
jaar**, Jaar van het Paard. 
Velletje met viermaal 300 c. 
Paarden. 

i42'i4. Vriendschap. 
65,119,177,183,305,434 c. 
Hart met resp. koekjes, rozen, 
bonbons, teddybeer, juwe
len, gekonfijte vruchten. 

EQUATORIAAL GUINEE 
2013. Paus Johannes XXIII 
(18811963). 
550, 600, 650, 700 F. 
(samenhangend). Resp. drie
maal paus, pauselijk wapen. 

2013. Kerst. 
550, 600, 650, 700 F. 
(samenhangend). Resp. ge
boorte van Jezus, aanbidding 
door de Drie Wijzen, twee
maal geboorte van Jezus. 

FALKLANDEILANDEN 
i54'i4. Paddestoelen. 
30, 75p., t l . , ti.2o. Resp. 
Hygrophoropsis aurantiaca, 
Hygrocybe sp. Lyophyllum 
sp. Coprinus comatus. 

Falkland Islands l 

FIJI 
288'i3. Geboorte Britse 
koninklijke prins. 
40, 65 c, 11.20, 5.. Verschil
lende afbeeldingen van 
hertog en hertogin van Cam
bridge met prins George. 

i5i'i4. Onderwaterkabel 
van Vanuatu naar Fiji. 
65 c., $1.20, 6.. Resp. schip 
en kabelleggers, duiker, 
verbindingspluggen. De drie 
waarden samenhangend met 
tab (met landkaart) en drie 
zegels van Vanuatu. 

FILIPPIJNEN 
83'i4. Universiteit Alpha 
Phi Beta 75 jaar. 
Viermaal 10. P. (samenhan
gend). Beeldmerk, Malcolm
hal en zegel, bestuursleden, 
jubileumbeeldmerk en 
Vrouwe Justitia. 
i63'i4. Paus Franciscus 1 
jaar geleden aangetreden. 
40. P. Paus. 
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GHANA 
28z'i2. Frankeerzegels, 
groenten en fruit. 
o.io, 0.25, 0.27, r., 1.10,1.20, 
1.30,1.40,3., 5.Ghc. Resp. 
papaya, ananas, sinaasap
peC ui, tomaat, ui, wortel, 
mango, avocado, kokosnoot. 

GRENADA 
^4'i3. Kunstgeschiedenis, 
schilderijen. 
Twee velletjes met elk drie
maal $ 3.75. Resp. schilderijen 
van Fra Angelico (ca.1395
1555): 'Noli me tangere', 
'Klaaglied over de dood van 
Christus', 'Presentatie van 
Christus in de tempel'; details 
van schilderijen uit vroege 
renaissance: 'Aanbidding 
met St. Emidius' van Carlo 
Crivelli(ca.i435ca.i495), 
'Gekruisigde Christus' van Fra 
Angelico, 'Doop van Christus' 
van Andrea del Verrochio 
(14351488). 
279'i3. john F. Kennedy 
(19171963). 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
blok met tweemaal $ 4.75. 
Amerikaanse oudpresident 
resp. als student, in marine
uniform, met echtgenote 
Jacqueline tijdens nuwelijk, 
met echtgenote op inhul
digingsbal; portret, portret 
Jacqueline Kennedy. 

i6io'i3. Schelpen. 
Velletje met viermaal $ 3.25; 
blok $ 9.. Resp. Phyllono
tus brassica, Lyropecten 
subnodosus, Lobatus gigas, 
Cymathium lotorium; Char
coniavariegata. 

HONGKONG 
27"3"'i4 Weersverschijn
selen. 
$ 1.70, 2.20, 2.90, 3.10,3.70, 
5.; Blok $5.. Resp. regen
boog, vorst, wolk, bliksem, 
mist, regen; tyfoon. 

INDIA 
252'i4. Maulana Hasrat 
Mohani (18751951). 
5. R. Portret dichter. 

INDONESIË 
25i'i4. Chinees Nieuw
laar'*", Jaar van het Paard. 
Driemaal 2.500 Rp.; blok 
10.000 Rp. Resp. Tweemaal 
ruiter op paard, paarden
dans; paard. 

93'i4. Traditionele muziek
instrumenten. 
Tweemaal 3.000, zevenmaal 
5.000, tweemaal 8.000 Rp. 
(samenhangend). Resp. Dog
dog Lojor, Terompet Reog, 
Japen, Sampek, Gendang 
Pajang, Cetik, Sasando, 
Tambur, Lalove, Latatou, 
Akordeon. 

ISRAËL 
84'r4. Gebarentaal. 
(NIS 2.). Handgebaren voor 
resp. goedendag, liefde, 
vriendschap, kus, bedankt. 
84'i4. Regionale Raad 
Mateh Yehuda 50 jaar. 
NIS3.10. Landschapen 
druiventros. 

84'i4. Trouwen, persoon
lijk zegel. 
(NIS 2.). Ringen en harten. 
Zegel met tab voor persoon
lijke invulling. 
84'i4. Niet olympische 
sporten. 
NIS 3.90, 5., 5.70. Resp. 
kabel waterskiën, wushu, 
paraglidingmet landkaart. 
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84'i4. Herdenkingsdag. 
NIS 2.. Militairen. 

84'i4. Violen die Holocaust 
overleefden. 
NIS 9.60. Viool, ingang en 
spoorrails van concentratie
kamp AuschwitzBirkenau. 

IVOORKUST 
i28'i3. Flora. 
50, 250, 650, 700 F. Resp. 
Tapinanthus belvisii, Thon
ninga sanguinea, Ottelia 
uivifolia, waterval met oever
Jbeplanting en schildpad. 

JAPAN 
62'i4. Diplomatieke be
trekkingen met Zwitserland 
150 jaar. 
Achtmaal 80 yen (samenhan
gend); velletje met tweemaal 
80 yen. Resp. Zwitserse Alpen 
met J ungfrau, oude stad van 
Bern, wijnbouw bij Laveau, 
landschap met Berninatrein 
op brug, Jungfrauspoor
baan, veld met narcissen bij 
Montreux, bloesemweide bij 
Zermatt, Bernina Alpen met 
bloesempracht 
Bergweide met bloemen 
(Zwitserland), Fujibergmet 
kersenbloesem (Japan). 

i4'i4. Takarazuka Revue 
100 jaar. 
Velletje met tienmaal 82 yen. 
Verschillende afbeeldingen 
van dansers. 
24'i4. Japan 50 jaar lid van 
OECD". 
82, 82 yen (samenhangend). 
Hoofdvestiging in Parijs en 
beeldmerk, grafieken. 

KAZACHSTAN 
i5i'i4. Traditionele Yurt
tent. 
Velletje met driemaal 2001. 
(doorlopend beeld). Inrich
ting van tent. 

i5i'i4. Geschiedenis van 
nationale communicatie. 
Blok 2001. Telefoon, 
stoomtrein, duif met brief, 
computer, satelliet, mobiele 
telefoon. 

KOREA NOORD 
i2'i4. Nieuwjaarsbood
schap. 
10,10,10,30, 30,30 w. Resp. 
landbouwer en construc
teur met wetenschapper en 
fakkel, man met helm en 
portofoon, verpleegster en 
violiste met onderwijzer, 
militairen met bewapening 
en tank, personen achter 
banier, personen met opge
heven armen. 

72'i4. Olympische Winter
spelen in Sotsji. 
30, 50,70, 90 w. Resp. 
skiën, schaatsen, ijshockey, 
bobsleeën. Ook velletje met 
de zegels. 

KOREA ZUID 
282'i4. Koreaanse stripfi
guren, lil. 
Velletje met vijfmaal 300 w., 
driemaal 390 w., 400 w., 
1.930 w. Figuren uit kinder
strip over rups'Larva'. 

LIBANON 
f9ii'i3. AminMaalouf 
(1949). 
Lt too. Portret journalist en 
schrijver, lid van de Acade
mie Franfaise. 
27ii'i3. Onafhankelijkheid 
70 jaar. 
Lt 1.000. Vlag. 

i6i2'i3. Kerst. 
Lt 2.000. Kerstman, sneeuw
poppen. 

LIBERIA 
256'i3. John F. Kennedy 
(19171963). 
Velletje met zesmaal $ 70; 
Blok $ 280. Verschillende af
beeldingen van Amerikaanse 
oudpresident. 
'7"9"'i3 Geboorte Britse 
koninklijke baby. 
Velletje met viermaal $ 85; 
blok $ 280. Verschillende 
afbeeldingen van hertog en 
hertogin van Cambridge met 
prins George. 

7io'i3. Diamanten jubi
leum koningin Elizabeth II 
(1926). 
Velletje met viermaal % 85; 
blok $ 280. Verschillende 
afbeeldingen van Britse 
vorstin. 

MACAO 
i3'i4. Macao Post 130 jaar. 
2., 2.50,3.50, 4. ptcs.; blok 
i2.ptcs.;blol<50.ptcs. 
(zijdedruk). Resp. hoofdpost
kantoor, geldautomaten. 
Museum van Communicatie, 
beeldmerken van elektroni
sche postdiensten; hoofdves
tiging met brievenbussen en 
postbeambten; tekening van 
gebouw. 

MALAWI 
i27'i3. Traditionele danse 
165,260,270, 280, 290 K. 
Resp. Vimbuza, Uyeni, 
Tchopa, Masewe, Gule wa 
Mkulu. Ook velletje met de 
zegels. 

MARSHALLEILANDEN 
i58'i4. Panamakanaal 10c 
jaar. 
$ 5.60. Stoomschip en sleep 
ijoten. 

MEXICO 
282'i4. Nationale Kamer 
van Uitgeverijen 50 jaar. 
$ 7.. Boek met hand, beeld
merk. 

203'i4.100e geboorteda; 
Octavio Paz (19141998). 
$7.. Portret schrijver en 
dichter. 

MONGOLIË. 
253'i4. Vooraanstaande 
wetenschappers. 
100,100,300,300, 500, 
500 T. Resp. Natuurkundige 
Charles Darwin (18091882), 
natuurkundige en uitvinder 
Albert Einstein (18791955), 
architect en uitvinder Leo
nardo da Vinci (14521519), 
natuurkundige en astronoo 
Isaac Newton (16421727) na 
tuur en scheikundige Niels 
Bohr (18851962), natuurkur 
dige en astronoom Galileo 
Galilei (15641642). 

MONTSERRAT 
23i2'i3. Reptielen. 
Velletje met viermaal 2.75; 
blok $ 7.. Resp. Chelonoide 
carbonaria, iguana iguana, 
Anolissagrei, Hemidactylus 
frenatus; Anolis allisoni. 

72'i4. Frankeerzegels. 
$ 50., 100.. Resp. oorlogs
monument, staatswapen m 
vrouw en kruis en harp. 

NAMIBIË 
io2'i4. Traditionele houtf 
vaten. 
Standard Mail, Postcard 
Rate, N$5.4o, 6.20,7.30. 
Afkomstig van verschillend 
stammen resp. Hambukush 
Naman, Basubiya, Aawamb 
Ovaherero. 



3'i4 Nachtdieren. 
illetje met zesmaal Post
rd Rate (zeshoekige ze
ils). Galagomohon, Hystrix 
ncaeaustralis, Orycteropus 
er, Proteles cristatus, 
inetta genetta. 

EUWCALEDONIË 
3'i4. Cultureel evene
ent 'Kanak. kunst is een 
3ord'. 
3 F. Houten dakdecoratie. 

EUWZEELAND 
4'i4.Anzac*, begin 
/eede Wereldoorlog 75 jaar 
ileden. 
1.70 c., $1.40,1.90, 2.40, 
90. Affiches resp. werving 
kruten: militair met en 
jmpet. hulp op boerderij: 
ouw op tractor, mannen 
)dig bij luchtmacht: piloot, 
arineweek: oproep tot 'Vrij
idslening' en marineschip, 
eek van het leger: militair, 
aorioproep Taringa Wha
.rongo voor wapenfondsen: 
litair met geweer. 

4'i4. Koninklijk bezoek. 
IC, $2.40. Hertogen 
Ttogin van Cambridge met 
ins George. 

iZBEKISTAN 
i'i4. Provincie Karakal
ikstan. 
00, 2.000 (S) (samenhan
ind met tussenveld). Resp. 
■ïne van fort, gasstation. 
ndkaart op tussenveld. 
i'i4. Olympische Winter
elen in Sotsji. 
00 (S). Kunstrijden. 

KISTAN 
■3'i4. Habib|alib(i928
93). 

R. Portret schrijver. 

203'i4. AAuhammed M. 
Alam (19352013). 
8. R. Luchtmachtcommo
dore met gevechtsvliegtuig 
F86 Sabre. 

PAPOEANIEUWGUINEA 
4i'i4. Chinees Nieuwjaar**, 
Jaar van het Paard. 
Velletjemeti.30,1.30,6., 
8.70 K; blok 10. K. Paarden. 

PARAGUAY 
4i2'i2. Slowakije 20 jaar 
onafhankelijk. 
11.000 Gs. Lindebloesem. 

ST. PIERRE ET MIQUELON 
i23'i4. Frankeerzegels, 
Marianne. 
loog France, 250g France. 
Verschillende kleuren met 
overdruk SPM. 
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263'i4. Albert Briand 
(19091966). 
€0.35. Portret politicus. 
i94'i4. Historie. 
Velletje met viermaal € 0.66. 
Verschillende afbeeldingen 
van trekhonden. 

SURINAME 
i23'i4. Orchideeën. 
B, SR$i.45, 2., 2.50, 3.50, 
4.50, 5. 5.50.7.. 8.. 
(samenhangend). Resp. 
Dendrobium nobile, Hemero
callis fulva, Laeliocattleya 
sp., Lycaste cruenta, Ophrys 
apifera, Paphiopedilum 
sp., Phalaenopsis fuscata, 
Sophrolaeliocattleya sp., 
Vanda arcuata, Vanda 
bensonii. 

PENRHYN 
ioi'i4. Chinees Nieuw
jaar**, laar van het Paard. 
Velletje met $ 1., 1.30,1.50, 
1.70. Paarden. 

POLYNESIË 
73'i4. Dag van de Vrouw. 
75,100 F. Resp. vrouwen
hoofd met bloemenkrans 
van Hibiscus rosa sinensis, 
vrouw in klederdracht met 
bloemenkrans. 

i4'i4. Zonsondergang. 
77 F. Zon, palmbomen. 
i4'i4. Bloem. 
2 F. Gardenia tahitensis. 

TAIWAN 
63'i4. Vuurtorens. 
NT$5., 5., 10., 25.. Resp. 
Fangyuan, Chamu Yu, Lanyu, 
Sandiao|iao. 

*SIRB»IS 
' 1 

273'i4. Bessen. 
NT$5., 5., i5.,34.. Resp. 
Lycium chinense, Dianella 
ensifolia, Ampelopsis bre
vipedunculata var. Hancei, 
Diplocylospalmatus. 

THAILAND 
i52'r4. Zoologische organi
satie 60 jaar. 
3. B. Hert (Rucervus schom
burgki), beeldmerk 

222'i4. Postschool 125 jaar. 
3. B. Studenten, gebouwen, 
beeldmerk. 

TRISTAN DA CUNHA 
74'i4. Ontdekkingsreizi
gers en schepen. 
35, 45.70,11.50. Resp. james 
Weddell (17871834) en ')ane', 
George Nares (18311915) en 
HMS Challenger', Carsten 
Borchgrevnik (18641934) 
en SS 'Antarctic', Alexan
der Macklin (18891967) en 
'Quest'. 

URUGUAY 
3ii'i4. Chinees Nieuw
jaar", Jaar van het Paard. 
$ 15. Paard. 
242'i4. Infanteriebataljon 
Florida 185 jaar geleden. 
$ 15. Gebouw, embleem met 
geweren. 
255'i4. Carnaval. 
$ 15. Gezicht, carnavalsfiguur. 

53'i4. Upaep*, helden en 
leiders. 
$ 15, 45 (samenhangend), 
Oudpresident Venezuela 
Hugo Chaves Frias (1954
2013) en vlaggen met resp. 
landkaart, sjerp. 
73'i4. Louisa Questa (1920). 
% 15. Portret voorvechtster 
mensenrechten. 
73'i4.250e geboortedag 
José Gervasio Artlgas (1764
1850) 
$ 30, 50. Portret generaal en 
vrijheidsstrijder. 
ii3'i4. Slag bij Las Piedras 
200 jaar geleden. 
$ 12. Gevechtsscène met 
wapens en paard. 

VANUATU 
i5i'i4. Onderwaterkabel 
tussen Vanuatu en Fiji. 
40,130,190 vt. (samen
hangend). Resp. schip en 
kabelleggers, duikers, 
usbsticks. De drie waarden 
samenhangend met tab (met 
landkaart) en drie zegels 
van Fuji. 

VERENIGDE NATIES 
304'i4. Internationale Dag 
van de Jazz. 
Velletje met twaalfmaal 
USS 0.49; velletje met 
twaalfmaal Zw.Fr. 1.; velletje 
met twaalfmaal € 0.70. Resp. 
trompettist, trompettist, 
saxofoon, trompet, trompet
tist en saxofoon, saxofonist, 
trombonist, saxofoon, 
saxofonist, trombone, 
trompettist, microfoon; 
zangeres, saxofoon, pianist, 
trompettist, klarinet, drum, 
bekkens, drummer, trompet
tist, microfoon, klarinettist, 
bassist; saxofonist, zange
res, silhouet van trombo
nist, bassist, trombone, 

saxofonist, drankjes, bassist, 
grammofoonplaat, bekken, 
trombone, klarinettist. 

VERENIGDE STATEN 
i33'i4. Jimmi Hendrix 
(19421970). 
Forever. Portret gitarist met 
gitaar. 

2i3'i4. Yes, I do. 
70 c. Hart met bloemen. 
54'i4. Zangvogels. 
Tienmaal Forever. Sturnella 
neglecta, Sialia currucoides, 
Piranga ludoviciana, Pas
serina ciris. Icterus galbula. 
Coccothraustes vespertinus, 
Piranga olivacea, Pheucticus 
ludovicianus, Carduelis tris
tis, Zonotrichia albicollis. 

ii4'i4. Charlton Heston 
(19232008). 
Forever. Portret filmacteur. 

224'r4. Oppervlaktetempe
raturen zeewater. 
$ 1.15 (rond zegel). Tempera
tuurverdeling, landkaart. 

Gebruikte afkortingen: 
OECD Organization for 

Economie Coopera
tion and Develop
ment. 

Sepac Small European 
Postal Administrati
ons Cooperation 

Unesco United Nations 
Educational Scien
tific and Cultural 
Organization 

Upaep Union Postal de las 
Americas y Espana y 
Portugal 

Chinees Nieuwjaar, Jaar 
van het Paard 3ii'i4 t/m 
i82'i5. 
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THEMATISCH PANORAMA 
Samenstelling: 
)effrey Groeneveld, Purmerend. 
Reacties en tips: 
jeffreygroeneveld@hetnet.nl 

HET WITTE DOEK BLIJFT TOT DE VERBEELDING SPREKEN 

In de jaren vijftig werd ge
vreesd dat de bioscoopfilm 
zijn langste tijd had gehad. 
De televisie deed zijn 
intrede in de huiskamers 
en dat leidde tot een snelle 
daling van het bioscoop
bezoek. De filmindustrie 
deed verwoede pogingen 
om het tij te keren en 
probeerde door middel 
van bredere filmschermen, 
imposanter geluid en drie
dimensionale beelden de 
zalen weer vol te krijgen. 
Het bleek een achterhoede 
gevecht, want de nieuwe 
technische middelen kon
den niet verhullen dat veel 
van de films oninteressant 
waren. Het nieuwe was 
er gauw vanaf. Zo daalde 
jaar op jaar het bezoek en 
menige bioscoop moest de 
deuren sluiten. Een van de 
vele was de Roma bioscoop 
in Antwerpen (i), een 
voorbeeld van art deco ar
chitectuur, die uiteindelijk 
na twintig jaar verwaarlo
zing de deuren in zijn oude 

glorie weer kon openen. 
Maar dat was een uitzon
dering. Natuurlijk waren 
er nog steeds kaskrakers 
waar het publiek op af 
kwam, maar daarmee kon 
de filmindustrie niet gered 
worden. De introductie 
van de videocassette leek 
de doodsteek voor de film 
en de filmindustrie pleitte 
voor een verbod van de 
videocassette. Het bleek 
echter een blessing in 
disguise, een geluk bij een 
ongeluk. Met het uitbren
gen van oude successen op 
video groeide ook weer het 
verlangen om deze films 
op het witte doek te zien 
en daarmee ook weer het 
besef dat een film kijken in 
de bioscoop toch heel iets 
anders is dan op televisie. 
Nieuwe ontwikkelingen, 
zoals de mogelijkheid om 
in HD kwaliteit in de huis
kamer met Dolby surround 
geluid een eigen bioscoop 
te creëren plaatst de 
filmindustrie voor nieuwe 

uitdagingen, waarbij het 
nog onduidelijk is of het 
voorspelde einde nu inder
daad echt nabij is of niet. 

Britse successen 
Geheel in de geest van de 
tijd heeft de Britse Royal 
Mail een serie nostalgische 
postzegels uitgegeven (2). 
Ze zijn gewijd aan een 
aantal zeer succesvolle 
films. In 'A Matter of Life 
and Death'speeW de 
gentleman acteur David 
Niven de hoofdrol als de 
overleden piloot, die 
probeert de Dood te 
ontlopen. Zijn tegenspeel
ster is Kim Hunter. De 
onlangs overleden acteur 
Peter 0'Toole speelde de 
rol van zijn leven in 
Lawrence of Arabia, een 
film over een Britse kolonel 
in het roerige Midden-
Oosten in de jaren twintig 
van de vorige eeuw. 
2001A Space Odysee is een 
science fiction film uit de 
jaren zestig waarin 

menselijke evolutie en 
kunstmatige intelligentie 
de centrale thema's zijn. 
Hoewel de reacties niet 
onverdeeld positief waren, 
kreeg de film vier 
Oscarnominaties, waarvan 
er een werd gewonnen 
voor de beste visuele effec
ten. Een film over atleten 
die trainen voor de 
Olympische Spelen van 
1924 is 'Chariots of Fire', 
die niet alleen vier Oscars 
won, maar ook een 
soundtrack had die 
misschien nog beroemder 
is geworden dan de film 
zelf. 'Secrets and Lies', met 
in de hoofdrollen Brenda 
Blethyn en Marianne 
jean-Baptiste, gaat over 
een zwarte vrouw die 
ontdekt dat ze een blanke 
moeder heeft uit een arbei
dersmilieu. 'Bend it like 
Beckham' is een typische 
feelgood film waarin een 
meisje (Parminder Nagra) 
uit een traditioneel Indiaas 
gezin graag voetballer wil 
worden. Dat leidt 
natuurlijk tot problemen. 

maar samen met haar 
vriendin, een rol van een 
nog zeer jonge Keira 
Knightley, weet ze die te 
overwinnen. 
Films die bij het grote 
publiek minder bekend 
zijn, zijn de producties 
die speciaal voor de Britse 
post werden gemaakt om 
het werk van de poste
rijen voor het voetlicht te 
brengen. Lange tijd had d 
postdienst een eigen film
bedrijf (de GPO f//m Unit 
dat artistiek verantwoord 
werk produceerde. Vier 
van deze documentaires 
kregen een postzegel in 
een speciaal velletje (3). 
Met name 'Night Mail', 
over de posttrein van de 
London, Midland and 
Scottish Railway (LMS), is 
een klassieker. De muziek 
in deze film is van de ge
vierde componist Benjam 
Britten en de tekst is van 
de dichter W.H. Auden. U 
kunt de film in zijn geheel 
bekijken op Youtube 
(Night Mail intypen). 
Eerder dit jaar heeft Royal 

i f ^ ^ l I /üku 
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ail een serie uitgegeven 
Tl grote Britten te eren. 
ider hen waren ool< twee 
:teurs die niet alleen op 
;t toneel, maar ook op 
t witte doek hun sporen 
ïbben verdiend: Alec 
iiness (O eri Kenneth 
ore (5). Guiness speelde 
verschillende komedies, 
aar ook koning FeisaI 
Lawrence of Arabia en 
Di-Wan Kenobi in de 
ar Wars films. Kenneth 
ore speelde in meer dan 
films, waarvan 'Doctor 
the House', 'Sink the 

smarck' en het nog altijd 
)mischeGeney/eyede 
kendste zijn. 

sgisseurs 
Oostenrijkse post geeft 

k jaar een postzegel uit 
)or een landgenoot die het 
Hollywood ver geschopt 
!eft. Dit jaar ging de eer 
iar Senta Berger (6), die in 
62 naar de Verenigde 
aten vertrok. Vlak 
larvoor had ze aan de 
ide van Heinz Rühmann in 
e brave soldaat Schweijk' 
speeld. In Hollywood 
aakte ze onder andere de 

film De dief van Washing
ton, die later als televisiese
rie zeer populair werd. Haar 
rol werd echter uit de serie 
geschreven. 
Billy Wilder (7), de gevierde 
filmregisseur, was ook van 
Oostenrijkse afkomst. Hij 
ontvluchtte het land toen 
de Nazi's de macht grepen. 
In 2012 eerde US Post hem 
met een zegel waarop 
we naast zijn portret ook 
Marilyn Monroe herkennen, 
die een van de hoofdrol
len vertolkte in 'Some 
Like it Hot'. Ook andere 
regisseurs werden geëerd. 
Frank Capra (8) kwam 
oorspronkelijk uit Italië. 
Met zijn familie verhuisde 
hij in 1903 naar de VS. Zijn 
filmcarrière begon hij als 
acteur, maar zijn interesse 
ging meer uit naar het 
werk achter de camera dan 
er voor. Hij deed ervaring 
op bij het monteren en 
regisseren van korte films 
voor hij in 1933 doorbrak. 
Op de postzegel is zijn 
Clark Gable en Claudette 
Colbert te zien in de film 
'It Happened One Night', 
die vijf Oscars won. John 

Huston (9) was een van de 
vertegenwoordigers van de 
film noir, misdaadfilms met 
hoofdpersonen die in een 
existentieel bedreigende 
en nihilistische wereld 
leven. In 'The Maltese 
falcon' speelt Humphrey 
Bogart de hoofdrol. John 
Ford (10) werd bekend door 
westerns als 'The Sear
chers en Stagecoach'. De 
laatste film betekende de 
doorbraak van acteur John 
Wayne. 

Achter de schermen 
Bij het 50-jarige jubileum 
van de film 'Muiterij op de 
Bounty' van regisseur 
Lewis Milestone gaf Frans 
Polynesië (11), waarde 
filmopnames voor een deel 
plaatsvonden, een 
herdenkingspostzegel uit. 
Het geeft een goed beeld 
van wat er allemaal komt 
kijken bij het maken van 
eenfilm. Dat isookhet 
geval bij de serie zegels die 
US Post in 2003 uitgaf. De 
zegels belichten allerlei 
aspecten van het filmpro-
ces. Aandacht is er voor de 
regisseur (John Cassavet-

tes, 12), maar ook voor de 
schrijver van het script 
(Sidney Howard, 13), de 
editor (J. Watson Webb 
junior, 14), de visagist (Jack 
Pierce, 15), de mensen van 
de speciale effecten (Mark 
Siegel, 16) en het geluid 
(Gary Summers, 17), de 
componist van de 
filmmuziek (Max Steiner, 
18), de ontwerpers van de 
kostuums (Edith Head, 19) 
en decors (Perry Ferguson, 
zo) en de cameraman (Paul 
Hill, 21). Kenners zullen op 
de zegels elementen uit 
bekende films, zoals 'Gone 
with the Wind',E.T, 
'Citizen Kane' en Franken
stein ontdekken. 

Dominantie 
De overheersing van Hol
lywood laat niet onverlet 
dat ook op andere plaatsen 
in de wereld films worden 
gemaakt, zoals Royal Mail 
ook al heeft laten zien. 
Een serie van België wijst 
erop dat er ook bij onze 
zuiderburen een filmtradi
tie bestaat. De zegels zijn 
zodanig vormgegeven dat 
de afbeelding lijkt op twee 

opeenvolgende filmbeel
den (22). Italië vierde het 
zeventigjarig bestaan 
van de Cinecitta filmstu
dio's bij Rome (23), dat 
speciaal opgericht werd 
op instigatie van Mussolini 
om de concurrentie aan 
te gaan met Hollywood. 
Ironisch genoeg zou hier 
een van de meest succes
volle Hollywoodfilms, 'Ben 
Hur', worden opgenomen. 
Burkina Faso eerde een 
van de pioniers van de 
Afrikaanse film, de Sene
galese acteur en filmmaker 
Ousmane Sembène, met 
een postzegel. Hij maakte 
zo'n veertig films waarin 
thema's als kolonialisme, 
vrouwenrechten en racisme 
centraal staan (24). De 
post van Estland vierde het 
eeuwfeest van de film in 
Estland met een postzegel 
waarop Johannes Pääsuke 
te zien is met zijn filmca
mera (25). Pääsuke was van 
oorsprong fotograaf, maar 
raakte gefascineerd door 
het nieuwe medium dat de 
film was. Hij was verant
woordelijk voor de eerste 
film in Estland. 

^H^F^ Ook in Belgié kennen ze de 'postzegelmoord'. 
jflSÊi*'"'°' ^'°*' gezonden van Brussel naar Koksijde en onbestelbaar retour Brussel. 

Ondanks dat er in rood op staat geschreven 'obliteration propre' (mooi stempel) is \ 
er helemaal niet gestempeld maar gekrast Een taalprobleem) \ 



KLEIJ« ANNONCES 
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AANGEBODEN 

www.tnotiefoniine.nI Motief
postzegels met afbeelding. 
Pzh. Jansen. Tel. 0493320949. 

OostEuropa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Tel.0464512751
Email robertwiktor(S)home.nl 

StampsDNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Tel. 0229261611. 
www.stampsdns.com 

www.aephilatelie.nl en 
www.postiegclvei I ing.com 
voor al uw postzegels van vele 
landen. Voor meer informatie: 
A.M. Eijgelaar. Tel. 0105222914. 

Nederland, Europa, Overzee, 
Motief www.tenkatephilatelie.nl 
Email infocstenkatephilatelie.nl 
Tel. 0646644808 of 0264722176. 

Mist u nog iets in uw ver
zameling? In onze winkel een 
ongekend groot aantal series en 
blokken van diverse landen en 
motieven www.wereldzegels.eu 
M.v.Dal. Tel. 0492522224. 

Indonesië na 1949 is mijn speci
aliteit, pfr. * gst. mooie voorraad 
abonnementen op maat en manco 
lijsten verzorg ik ook. M. Snoek. 
Email: mennosnoekOhetnet.nl 
Tel. 0228318267 of 0614511744. 

www.philatelieamsterdam.nl 
Motief, wereld en partijen. 
K.A. Erkelens. Tel. 0206838643. 

Gebruikte albums voor 40% 
van de nieuwprijs! Mooie kwa
liteit Davo, Lindner, Leuchtturm, 
Safe www.tenkatephilatelie.nl 
Tel. 0264722176 of 0646644808. 
Email: info(5)tenkatephilatelie.nl 

Gratis cursus postzegels en 
munten verzamelen zie: 
www.filateliehpz.nl Helderse post
zegelhandel. Tel. 0223614066. 

Nieuw, www.voorsterphilatelie.nl 
Voor postzegels, albums en 
catalogi. A. Peters. 
Email: info@voorsterphilatelie.nl 
Tel. 0651548440 of 0455245256. 

Kilowaar grootformaat waarbij 
nieuw Duitsland, Nederland en 
WestEuropa. H.J. de Vries, 
Hillegom. Tel. 0252518302. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, 
DDR, Zwits., Oostenrijk, Liech
tenstein, Brasil en Indonesië 20 
 25%. R. Dorman, Fonteinkruid 37, 
7772 ML, Hardenberg. 
Tel. 0523272182. 
Email: hj.dorman@concepts.nl 

Leuk, Oostenrijk gestempeld en 
postfris cat. waarde 1480, euro + 
doubletten vraagprijs 200, euro. 
j.P. Boevé. Tel. 0182374147. 
Email: boeve357@kpnmail.nl 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen 
postzegel en muntenverza
melingen van de gehele wereld. 
Contante betaling. D. van der 
Toorn. Tel. 0703388427 of 
0651118436. Bezoek aan huis. 
Geen object te groot. 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk. Bredenhof. Tel. 0104826725. 

Frankeergeldig Nederland 
met of zonder gom, koopt. J.F.P 
Peerenboom. Tel. 0402619766 of 
0653204122. 

Te koop gevraagd: ik bied de 
hoogste prijs voor uw ongebruik
te Nederlandse europostze
gels. W. Bongers. Tel. 0636578674. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 0575848859, zie 
www.sgbritannia.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezier. 
Join the club, see youl 

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. 0332459923. 

De Filatelistenvereniging Zui
delijk Afrika? Maak eens kennis 
met ons, 4 bijeenkomsten in Tiel, 
4 veilingen, eigen blad, rondzend
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,euro. Inl. P. Mulder. 
Tel. 0206197689. 
Email ppmulder@planet.nl 

Filitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaan. 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
0651140411,0181774870 of 
www.filitalia.nl 

Contactgroep Frankrijk 
Verzamelaars (CFV), brieven 
en postzegels van Frankrijk en 
voorm. Franse Kol., eigen blad, 
veilingen, rondz., 4 bijeenkomsten 
p.j. in De Bilt. Contr. 19 euro. Info: 
Pietjan Zwaag. Tel. 0206277894. 
Email: secretaris@cfvmarianne.nl 

Nunspeet Zaterdag 3 mei 2014 
Grote Verzamelbeurs Sporthal 
de Brake, Oosteinderweg 19 van 
10.00 16.00 uur. 
Inl. J. den Besten. Tel. 0341256163. 

Vereniging USA & Canada 
Filatelie, jaarlijks 7 bijeenkomst« 
en 7 veilingen. Een uitgebreide b 
bliotheek en rondzendingen. On2 
website: www.usca.nl Erik Mulde 
info@usca.nl Tel. 0625240316. 

Verzamelt u Latijns Amerika? 
LACA heeft 4x per jaar een 
meeting in De Bilt, een blad vol 
interessante artikelen en 2X per 
jaar een veiling. Info: www.laca.r 
of 0235256681. 

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

GROENLANDIJSLANDFINLANDÄLAND 
POSTFRISGEBRUIKTPOSTZEGELBOEKJES 

Gratis prijslijst op aanvraag 

BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 
WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEH 

Postbus 23, ft 
6950 AA Dieren ^ 
Tel: 0313419041 "■ 
Fax:0313413295 
email pzhronh@bart.nl 

LAATSTE KANS! 

Althans, voorlopig. Nog tot en met 29 
juni is de beroemde 'Blauwe Mauritius" 
te bewonderen in het Museum voor Cow 
municatie in Den Haag. 
Sinds 1994 bezit het museum de meest t( 
de verJ}eelding sprekende postzegel vai 
de hele wereld: de eerste postzegel van 
het eiland Mauritius met de waarde van 
two pence uit 1847. Voor zover bekend 
bestaan er van deze zegel nog maar viei 
ongebruikte exemplaren wereldwijd. N; 
29 juni verdwijnt hij dus weer in de kluis 

VAN DER BIJL 
MISSCHIEN WEL DE BESTE 

POSTZEGELWINKEL 
VAN NEDERLAND 

t-t^ 
Zadelstraat 43, 3511 LS Utrecht 

Tel. 0302342040 Fax 0302317077 
Lid IFSDA, PTS, CNEP. 
Emirates Phitatelic Association 
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De winkel is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur. 

Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. 

■ r * ^ 1 ,.,. ,.„■■... Bonkrek. NL10ABNA0401819582 of NL54INGB0007231950. 

^ ^ ^ ^ ^ J I g l l l l l l l l l l l l i m i l l l g l i m ^ ^ €6,50. Boven €100, geen verzendkosten. Prijswijzigingen voorbehou< 
ER ZIJN WEER VEEL NIEUWE VERZAMEUNGEN EN 

RESTANTEN BINNEN GEKOMEN, KOM LANGS 
OM ZE TE BEKIJKEN. 

WIJ VERWACHTEN WEER VEEL NIEUWE KILOWAAR 
O.A. MISSIE U.S.A., MISSIE DUITSLAND, ZWEDEN 

GROOT, DUITSLAND GROOT, JAPAN GROOT, 
OOSTENRIJK GROOT, FRANKRIJK GROOT 

AANBIEDING VAN DE MAAND 

mmMMï mmmmmiËm mmïmmMS 

WWW.BREDENHOF.NL 

LAND 
AUSTRALIË 
BELGIË 
CANADA 
DENEMARKEN 
DUITSLAND 

ENGELAND 
ENG GEBIEDEN 
FAROER 
FINLAND 
FRANKRIJK 

«ANKRIJK 
GRIEKENLAND 
IRLAND 
TAPAN 
KANAALEIL & MAN 
LIECHTENSTEIN 
LUXEMBURG 
MALTA 
NEDERLAND 
NEDERLAND 
OOSTENRIJK 
SCANDINAVIË 
THAILAND 
USA 
WERELD 
WEST EUROPA 
IJSLAND 
ZWEDEN 
ZWITSERLAND 
ZWITSERLAND 

OMSCHRIJVING 
GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT 
GOEDE MODERNE MIX 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
HOGE WAARDEN EN TOESLAG 
MET IETS NIEUW GEEN KERST 
GOEDE SORTERING 
LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 
GOEDE SORTERING MET NIEUW 
VEEL NIEUW 
MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW 
LEUKE MIX MET NIEUW 
GROOT ASSORTIMENT LASTIG 
GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 
MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 
LEUKE MODERNE MIX 
GOEDE MIX MET T0ESL4G 
ALLEEN TOESLAG 
MET CA 25% EUROWAARDEN 
LEUK MET KLEINE LANDEN 
MODERNE MIX 
LEUKE MIX MET NIEUW 
VEEL LANDEN LEUK 
VEEL LANDEN MET NIEUW 
MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 
VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 
GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 
ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 

100 gr 
14,00 
15,00 
22,50 
10,00 

12,50 
11,00 

22,50 
50,00 
15,00 
14,00 
16,50 
15,00 
15,00 
17,50 
14,50 
35,00 
15,00 
9,50 
9,50 

13,50 
22,50 
13,50 
18,00 
16,00 
12,00 
13,50 
55,00 
10,00 
15,00 
19,00 

2 5 0 gr 
34,00 
35,00 
52,50 
22,50 

29,50 
25,00 
55,00 

35,00 
34,00 
38,00 
37,50 
35,00 
41,00 
34,50 

36,00 
22,50 
22,50 
32,50 

32,50 
42,50 
37,50 
27,50 
32,50 

23,50 
35,00 
42,00 

500 gr 
65,00 

42,50 

55,00 
49,00 

68,00 

62,50 

52,50 
60,00 

45,00 

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

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

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

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

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

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

neem dan eerst geheel vrijblijvend contact met ons op. 

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

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

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

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
mailto:info@pzhzeist.nl


28. AUKTION 
2"-^ - 7'^ June 2014 

WE EXTEND OUR AUCTION FOR ONE DAY! 

ilis (lentillit n Nifnitwl-Vi ri in.-». 

"^^e^i^^'i 

DEAR FRIENDS OF 
PHILATELY & NUMISMATICS, 

We are pleased to give a preview of our 
auction in June. 

SPECIAL CATALOGUES 
• „Collection Bruno de Perthuis - les Cartes 

Postales", collection political picture 
postcards, highlight unique collection 
"Burin satinque" 

• „Camp Post - collection Dr. Manfred 
Heber", allocation of an extensive collection 
Prisoner-of-War camps, other camps and 
nstitutions, focus on WW II and Poland 

SPECIAL SELECTION 

• „Austria" special offer stamps, covers 
and collections, outstanding compilation 
special postmarks-collection Scholz 

•„Egypt" single lots and collections, 
gold-medal collection ship mail 

•„Turkey" single lots and collections, 
emphasis Turkey m Asia, Angora special, 
issue 1920-1923 

FANTASTIC OFFER 
• China, India, Japan, Malayan States 
• Belgisch Congo, USA 
• France, Greece, Italy, Luxembourg, 

Poland, Russia, Swiss 

NEW in our programme „Band 5": 
„picture postcards" single lots & collections 

AUKTIONSHAUS CHRISTOPH GÄRTNER GmbH & Co. KG ^ ^ ^ ^ ^ 
steinbeisstr. 6+8 • 74321 Bietigheim-Bissingen/Germany • Tel. +49-(0)7142-789400 
Fax. +49-(0)7142-789 410 • info@auktionen-gaertner.de • www.auktionen-gaertner.de U.U. 

mailto:info@auktionen-gaertner.de
http://www.auktionen-gaertner.de

