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Van 13 t/m 16 mei 2015 hebben wij een grote stand in Londen tijdens 

/ 7 ^ /T^ TTTTT/ 
VUilU^^^ 

HBS 

ntoonste. 

li30NEI>EN.NY.[3l 

n navolging van onze zeer succesvolle veiling afgelopen jaar 
'an de collectie "Aat de Peijper" waarin wij o.a. het 100 Pond zegel 
'an Kenya en Uganda verkochten voor €208.000,= en vele andere 
ecords braken, zijn wij nu op zoek naar beter materiaal van 
ingeland en Koloniën. 
)oor deze veiling zijn wij ontdekt door vele kapitaalkrachtige 
.opers die op zoek zijn naar betere stukken van dit populaire gebied. 

® 
)p vrijdagavond 24 mei 2015 organiseren wij een speciale veiling op ons kantoor te Weesp. 

Het materiaal voor deze veiling kan ook tijdens de "Europhilex 2015" in Londen bezichtigd 
worden door kopers uit de gehele wereld en wij zullen dit met de nodige publiciteit omringen 

Voor deze veiling zijn wij dus op zoek naar collecties, betere zegels, poststukken etc. van 

ENGELAND EN KOLONIËN 

Overweegt u de verkoop van uw collectie of heeft u iets wat wij deze veiling 
voor u kunnen veilen neemt u dan vrijblijvend contact op met ons 
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Waar? 
Vleeshuis - Neermarkt - leper 

Wanneer? 
Zaterdag 12 juli: iih -171130 (doorlopend) 
Zondag 13juli: iih-i6hoo (doorlopend) 
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' TOEGANG GRATIS 

Brief uit de loopgraven langs de IJzer van de hand van Jerome Maselis 
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NIEUWE MICHEL CATALOGI: 
Zuid Europa (EK3) 2014 in kleur 
Handboek "Bogenecken" Duitse Rijk 
Oostenrijk Speciaal 2014 in kleur, met Ganzsachen 

Begin juli: 
Duitsland 2014/15 in kleur met CD 
Zuidoost Europa (EK4) 2014/15 in kleur 
Noord Europa (EK5) 2014/15 in kleur 
Centraal Afrika 2014 (Overzee 6/1) in kleur 

Begin september 
Zwitserland Speciaal 2014/15 in kleur met Ganzsachen 
LBK Liechtenstein 2014/15 in kleur 
West Europa (EK6) 2014/15 in kleur 
Prifix Luxemburg 2014/15 in kleur 
Oost Europa (EK7 )2014/15 verschijnt in oktober 

49,80 
32,-
62,-
25,-
62,-

auf der heide 
www aufderheide nl e mail aufderheide@hetnet nl 

Oude Woudenbergse Zandweg 4 
3707 AN Zeist tel 030-6924800 
IBAN NL36INGB0000001700 

IN ELKE UITGAVE 

• Overzicht met ruim 1300 actuele (verzamel)evenementen 
• Boeiende antiek, vintage en verzamelverhalen 

• Veilingnieuws 
• Regelmatig filatelie artikelen 

• En nog veel meer cultuurhistorie 

VERWEN UZELF OF GEEF EEN ABONNEMENT CADEAU! 

Meldt u aan op www.verzamelenmagazine.nl 
of bel: 0599 - 345770 (ma. t /m do.: 9.00-15.00 uur) 

VERZAMELENMAGAZINE.NL i 

Nijmeegse 
Postzegel- en 
Muntenhandel 
(ook oude ansichtkaarten) 

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

POSTBUS 176 
7440 AD NIJVERDAL 
KANTOORADRES: 
RIJSSENSESTRAAT 203B 
7441 AD NIJVERDAL 
TELEFOON 0548-655855 
FAX nr. 0548-655088 
EMAIL info@leopardi.nl 

rxj 

354 

POSTZEGELVEILING 
'LEOPARDI' 
VEILING 192 
zaterdag 5 juli 2014 
in onze EIGEN VEILINGZAAL, RIjssensestraat 203B te Nijverdal. 

• KIJKDAGEN: maandag 30 juni t/m vrijdag 4 juli 
van 10.00 tot 16.00 uur. Zaterdag 5 juli van 8.30 tot 12.30 uur. 

• VEILING: zaterdag 5 juli van 11.00 tot 12.30 uur 
de zgn. 'kleine kavels' en vanaf 13.30 uur de verzamelingen, 
partijen en dozen. 

• Vraag de GRATIS CATALOGUS! 
• Veiling 193 wordt gehouden op 20 september 2014. 

Tevens renteloze voorschotten op grotere kollekties. 

W. V. Leopardi, filatelistisch makelaar en beëdigd taxateur. 

http://www.verzamelenmagazine.nl
http://verzamelenmagazine.nl
http://www.muntenenpostzegels.nl
mailto:info@leopardi.nl
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Tel,: 030-2443117% (24 uurs besteiiijn) 
lnfo@filateiie.ne»t - Bank: 36^1^3f .378 / Giro: 722708-i^ ^ 

WWW.FH.ATELIE.NET ^JiPPf^™^""'^°" 
Een kleine greep uit onze mooie collecties. 

Vraag vandaag nog onze gratis prijslijst aan. Of kijk op: WWW.FILATELIE.NEl 
20993 Aland 1984-2003. Prijs: 140 
Postfrisse, vrijwel complete collectie Aland 1984-2003 in Davo luxe album. 
Collectie bevat ook alle blokken en postzegelboekjes. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
17958 Algerije stempeis. Prijs: 140 
Stockboek met ruim 350 zegels van Algerije met diverse stempels. Op de achterkant 
van de zegels staan de stempels met potlood genoteerd. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
19911 Azoren en IVIadeira tot 2007. Prijs: 150 
Insteekboek met postfris modern materiaal van Azoren en Madeira tot 2007. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
18084 Azoren en Madeira. Prijs: 120 
Insteekboek met een gebruikte collectie zegels, blokken en postzegelboekjes van 
Azoren en Madeira. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21981 België 1921-1926. Prijs: 100 
Steekkaart met 3 ongebruikte velletjes van België. Bevat 1921 wereldtentoonstelling 
velletje van 25, vrijwel postfris (OBP no. F187), 1924 filatelistische tentoonstelling 
Brussel (blok 1 OBP) en 1926 tuberculose zegels, 5 Frank in velletje van 10 (met vouw 
en zegels beetje los, OBP F244A). Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
22070 Birma 1937-1972. Prijs: 150 
Kleine postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Birma 1937-1972 op albumbladen 
in map met o.a. postfrisse serie vogels 1964. Tevens wat Bhutan aanwezig, waaronder 
3D zegels. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21889 Bund en Berlijn 1977-1999. Prijs: 150 
Uitgebreide, gebruikte stock Bund en Berlijn 1977-1999 in 3 insteekboeken. Gat. 
waarde volgens verzamelaar ca. 5800 euro. Koopje! 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21978 Bundespost 1949-1953. Prijs: 125 
Stockkaart met betere zegels van Bundespost 1949-1953, zoals (Michel no's): 112 VI 
(plaatfout), 114, 115, 117-120** (2x), 129**, 139-140*, 171-172** in paren. Gat. waarde 
1045 euro. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
19876 Bundespost 1949-1982. Prijs: 160 
Zeer goed gevulde, voornamelijk postfrisse collectie Bundespost 1949-1982 in 2 luxe 
Lindner albums. Gollectie bevat ook wat beter materiaal zoals (Michel no's): 111-112, 
116, 171 -172, 173-176, etc. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
19869 Bundespost 1949-1989. Prijs: 160 
Zeer goed gevulde, gestempelde collectie Bundespost 1949-1989 in 2 Kabe albums. 
Collectie bevat aardig materiaal zoals (Michel no's): 111-112, 116, 117-120, 122, 156-
159 en vanaf 1952 zo goed als compleet. Superkoopje! 

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

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21847 Bundespost muster opdrukken 1980-1990. Prijs: 100 
Insteekboek met 95 postfrisse zegels van Bundespost 1980-1990 met Muster opdruk. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21208 Censuurpost. Prijs: 125 
Kavel van 44 censuurbrieven van diverse landen tussen ca. 1915 en 1950 in klein al-
bumpje. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21939 Cliili 1852-1918. Prijs: 150 
Map met oude albumbladen met ongebruikt en gebruikt materiaal van Chili 1852-1918. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21562 Cyprus. Prijs: 115 
Postfrisse collectie Cyprus in insteekboek. Collectie bevat tevens wat Turks Cyprus. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21976 DDR 1949-1972. Prijs: 150 
Aardig gevulde, postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie DDR 1949-1972 in Davo 
album. Collectie bevat o.a. Debria blok ongebruikt en de ongetande Karl Marx blokken 
gebruikt. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
20819 Duitsland 1954-1993. Prijs: 150 
Leuke collectie van ca. 90 poststukken van Duitsland 1954-1993 in Schaubek album 
met blanco bladen. Veel ongewoon materiaal met leuke frankeringen. Tevens een fila
telistische brief met rood- en zwartopdrukken van Berlijn, gekeurd Schlegel. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
18061 Duitsland brieven collectie. Prijs: 150 
Interessant lot van 87 moderne brieven, meest rond 1990, met mengfrankeringen met 
zegels van het oude Oost Duitsland samen met West-Duitse zegels, deels aangete
kend of per expresse verstuurd. Schaars en zelden aangeboden! 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
20577 Duitsland. Prijs: 150 
Stockblad met enkele betere zegels van Duitsland. Bevat o.a. (Michel no's): Berlijn 71 
in gebruikt blok van 4, Saar 298 postfris etc. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21906 Eerste vluchten. Prijs: 125 
Map met 28 enveloppen van Nederland en koloniën, voornamelijk eerste vluchten. Een 
envelop is allen de voorkant, de rest is compleet. Bevat o.a. 2 Uiver enveloppen, een 
Snip envelop, Postjager, 2e Dingaansvlucht etc. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
18725 Egypte 1900-1970. Prijs: 125 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Egypte 1900-1970 in Safe album. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 

19983 Engeland 1905-1937. Prijs: ie 
Collectie van 23 brieven van Engeland 1905-1937 in album. Tevens een paar mê  
moderne items. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
18577 Etiilopië en Frans Guinee. Prijs: 10 
Insteekboek met ongebruikt en gebruikt materiaal van Ethiopië en tevens een instee 
boek met Frans Guinee. Leuke samenstelling met ook luchtpost, port etc. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
20235 Ethiopië en Somalië. Prijs: IE 
Ongebruikte en gebruikte collectie Ethiopië en Somalië in blanco Importa Victoria E 
bum. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
18970 Filipijnen 1870-1970. Prijs: 1 f 
Ongebruikte en gebruikte collectie Filipijnen 1870-1970 in insteekboek. Leuke collect 
met ook wat doubletten. Nadruk ligt op het klassieke deel. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
18965 Filipijnen 1886-1975. Prijs: ie 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte voorraad Filipijnen 1886-1975 in insteekboe 
Bevat veel materiaal! Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
20420 Frankrijk en gebieden. Prijs: 1! 
Stockblad met enkele postfrisse series pakketpost Frankrijk, 2 gesigneerde Epreuve 
de luxe en wat materiaal van enkele Franse gebieden. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
21526 Frankrijk frankeer machine labels. Prijs: 10 
Insteekboek met ca. 900 frankeermachinelabels van Frankrijk van diverse plaatse 
waaronder ook doubletten. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
19437 Franse koloniën. Prijs: IC 
Stockblad met enkele betere postfrisse zegels van diverse Franse koloniën, waarondi 
6 Concorde zegels inclusief Antarctica. Cat. waarde 430 euro. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
21578 Friesland brieven. Prijs: IC 
insteekboek met brieven, voornamelijk uit de jaren 50, alle in Friesland afgestempelc 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
20892 GB fdc-collectle 1949-1999. Prijs: 1E 
Nette collectie Ie dag enveloppen, van oud tot nieuw, w.o. betere en hooggenoteerc 
exemplaren, vele (betere) series op fdc, (oudere soms iets aan de randen getint, m( 
derne zijn ok), in doosje. Koopje! Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NB 
18963 Groot Brittannië regionale FDC's 1958-1993. Prijs: IE 
Ordner met regionale FDC's van Groot Brittannië 1958-1993, zoals Wales, Noot 
Ierland en Schotland. Vrijwel complete collectie in mooie kwaliteit. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
21524 Guernsey 1969-1991. Prijs: 13 
Postfrisse, complete collectie Guernsey 1969-1991 in luxe Lindner album. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
21038 IJsland. Prijs: 1( 
Insteekboek met materiaal van IJsland, waaronder 3 halve vellen met Gildi opdrukke 
en diverse labels en sluitzegels. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
21581 IJsland. Prijs: 10 
Insteekboek met divers materiaal van IJsland, waaronder aardige Cinderella's (o.a. ó 
valk zegels, spaarzegels etc), oudere FDC's en een veldeel met Gildi opdrukke 
Koopje! Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
20067 Indonesië 1955. Prijs: i ; 
Afro-Aziatische Conferentie 15 sen t/m 75 sen serie ongetande proeven in verticale pi 
ren, zonder gom als uitgegeven. Zonnebloem 133/136A, cat.w. 500 euro 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
20071 Indonesië 1967. Prijs: 12 
25 Rupiah muziek instrument ONGETAND blok van 6 met bovenvelrand, Zonnebloe 
578var, cat.w. 480 euro Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
21025 Iran. Prijs: U 
Insteekboek met voornamelijk postfris materiaal van Iran, meestal in blokken van 4. 

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

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
21519 Joegoslavië raketpost 1960-1978. Prijs: 1£ 
Collectie van 100 speciale raketpost enveloppen van Joegoslavië 1960-1978 in albur 
Mooie collectie met ook ongebruikte vignetten en diverse documenten. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
33058 Luxemburg 1956. Prijs: i : 
Stockblad met 10 x Luxemburg 1956 Michel 552-554 Kolen en Staal serie postfris 
luxe kwaliteit. Cat. waarde 700 euro. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
21522 IVIalta 1914-1971 en Gibraltar 1886-1971. Prijs: IE 
Postfrisse en ongebruikte collectie Malta 1914-1971 en Gibraltar 1886-1971 in Stanie 
Gibbons album. Aardige starters verzameling met ook wat betere zegels zoals (Mich 
no's): Gibraltar 38**, 49*, 51*, 58*, 93*, 188-201**, 244-275**, Malta 49*, 125*, 127 
163*, 301 -319**, etc. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
21725 Nederland 1852. Prijs: IE 
Stockblad met 21 x Nederland 1852 no. 2, plaat IV. Alle zegels zijn geplaat en redelijt 
kwaliteit. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NE 
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11683 Nederland bloemenpracht. Prijs: 120 
'ostfrisse collectie bloemenvelletjes van Janneke Brinkman in speciaal album. 
Jominaal reeds 110 euro. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
!0875 Nederland grootrond traject stempels. Prijs: 125 
jtockblad met 34 zegels met trein traject grootrondstempels van Nederland. Schaars 
nateriaal, mooie kwaliteit! Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
!0884 Nederland langstempels. Prijs: 160 
nsteekboek met ca. 600 langstempels van Nederland, voornamelijk op briefstukjes, 
i/aaronder ook nieuwjaarstempels. Veel emissie 1953 en 1971. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
!1689 Nederland luchtpost 1928. Prijs: 100 
jtockblad met 10 valse zegels Nederland luctitpost 1928 in 5 verschillende kleuren. 

Alle foto's op: WWW.FILATEUE.NET 
7986 Nederland maximumloarten 1959-1973. Prijs: 125 
Clelne leuke verzameling van dit zelden aangeboden materiaal w.o. meest complete 
lerles van de jaren 60/70, In stockboek. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
!1022 Nederland oude ansichtkaarten. Prijs: 140 
alburn met 138 oude ansichtkaarten van Nederland met stads- en dorpsgezichten. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
11426 Nederland port proeven. Prijs: 150 
/lap met 2 albumbladen met proeven van de portzegels van Nedertand 1870. Bevat 
1 totaal 20 kleurproeven van de 5, 10 en 25 cent. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
!0270 Nederland poststukken 1944-1945. Prijs: 165 
^ap met 29 poststukken van Nedertand 1944-1945, waaronder veel gefrankeerd met 
Sermaanse symbolen. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
!0282 Nederland poststukken. Prijs: 100 
Kleine collectie poststukken van Nedertand met stempel ""posterijen"" in map." 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
!0869 Nederland rubberstempels. Prijs: 150 
)tockblad met 38 zegels van Nederland afgestempeld met rubberstempels. Zeldzaam 
nateriaal! Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
!0871 Nederlands Indië vierkant stempels. Prijs: 150 
Collectie van ca. 100 vierkantstempels van Nederlands Indië In klein insteekboekje. 
/looie kwaliteit. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
11690 Nederlands Nieuw Guinea brieven. Prijs: 125 
Cavel van 6 brieven van Nederlands Nieuw Guinea, waaronder 1 gulden en Face. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
!1444 Nederlandse Antillen 1960-1999. Prijs: 150 
3oed gevulde, voornamelijk postfnsse collectie Nedertandse Antillen 1960-1999 in 
)avo album. Collectie bevat veel matenaal, waaronder veel blokken en ook wat oude-
e zegels. Koopje! Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
(3003 Nederlandse Antillen 1970-1989. Prijs: 150 
nsteekboek met een geheel complete postfrisse collectie Nedertandse Antillen 1970-
989, inclusief blokken. Collectie bevat alle zegels en blokken van NVPH 421 tot 934. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
11811 Noord Korea. Prijs: 125 
Cleine doos vol met blokken en velletjes van Noord Korea. Voornamelijk afgestempeld 
nateriaal, maar ook wat postfrisse blokken aanwezig. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
8749 Oekraïne 1918-1919. Prijs: 140 
Cleine ongebruikte collectie Oekraïne 1918-1919 op albumbladen In map. Bevat o.a. 
liverse verschillende types opdrukken. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
!1963 Oostenrijk en gebieden. Prijs: 150 
nsteekboek met voornamelijk gebruikt klassiek materiaal van Oostenrijk en gebieden. 
Vat gemengde kwaliteit, cat. waarde (Yvert) ruim 2000 euro. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
!0373 Reunion 1885-1971. Prijs: 140 
3ebruikte en ongebruikte collectie Reunion 1885-1971, met veel klassiek materiaal, 
üchtpost, port etc. Op bladen in map. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
7758 Rusland arctica. Prijs: 160 
/lap met 74 enveloppen en kaarten van Rusland, jaren 60 en 70 met het thema 
arctica. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
11967 Rusland jaren 40. Prijs: 120 
nsteekboek met voornamelijk gebruikt materiaal van Rusland uit de jaren 40, veelal in 
)lokken en strippen. Tevens wat zegels uit andere landen aanwezig. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 

20246 Scandinavië stempels. Prijs: 145 
Insteekboek met stempels van Denemarken, Zweden, Noorwegen etc. Tevens wat ou
de brieven van Oost Europa. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
19245 Suriname 1873-1975. Prijs: 150 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie Suriname 1873-1975 in Davo luxe al
bum. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
17992 Suriname pzm 1994-1993. Prijs: 125 
Suriname, collectie postzegelmapjes no. 1 t/m 87. In 2 Davo albums. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21009 Syrië en Libanon. Prijs: 165 
Voornamelijk postfrisse (paar zegels met plakker) collectie Syrië en Libanon in stock
boek. Leuke samenstelling inclusief enkele ongetande blokken. 

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

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
17935 Turkije. Prijs: 125 
Doosje met zakjes met divers materiaal van Turkije, waaronder wat beter zoals (Yvert 
no's): 929A (13x), diverse rode halve maan zegels met perforatie variëteiten etc. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
20868 UPU boekje Zweden. Prijs: 100 
UPU boekje, uitgegeven voor het UPU congres 1957 in Ottawa, met een postfrisse collec
tie Zweden 1951-1957. Mooi boekje, kwaliteit. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21615 USA 1870-1969. Prijs: 160 
Postfrisse, ongebruikte en gebruikte collectie USA 1870-1969 in Spaans album. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
18412 Verenigde Naties prestige booklets. Prijs: 140 
Doosje met 33 prestige booklets van de Verenigde Naties, New York, Geneve en 
Wenen. Hoge cat. waarde! Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21590 Verenigde Naties trio FDC's 1984-2007. Prijs: 150 
Collectie zgn. trio FDC's van de Verenigde Naties 1984-2007 in 4 albums. Deze FDC's dra
gen de zegels van alle 3 de gebieden (New York, Geneve en Wenen) met de 3 verschillen
de FDC stempels. Hoge aanschafwaarde! Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
18357 Wereld betere zegels. Prijs: 175 
Klein insteekboekje met beter zegels van diverse landen, waaronder aardig Zuid 
Amerika. Cat. waarde ca. 1100 euro. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21048 Wereld postfris. Prijs: 140 
Insteekboek met modern postfris materiaal van diverse landen, waaronder veel dieren
zegels en ook Walt Disney. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21964 Wereld snuffellot. Prijs: 100 
Map met oud klein Schaubek album en wat stockkaartjes met divers oud materiaal van 
verscheidene landen. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
18436 Wereld Vluchtelingen jaar 1959-1960. Prijs: 150 
Postfrisse collectie Wereld Vluchtelingen jaar 1959-1960 op Lindner albumbladen in al
bum. Bevat tevens FDC's. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21050 Zanzibar, Kenya, Oeganda en Tanganyika. Prijs: 150 
Insteekboek met divers ongebruikt en gebruikt materiaal van Zanzibar, Kenya, 
Oeganda en Tanganyika. Partij bevat veel materiaal, waaronder ook veel doubletten. 
Hoge cat. waarde! Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
20823 Zimbabwe. Prijs: 130 
Album met postfrisse series en enkele FDC's van de eerste uitgifte van Zimbabwe 
(1980) en de eerste port serie. Bevat ook zogenaamde imprintblokken (velrand met 
naam van de drukkerij). Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
19415 Zuid Afrika en gebieden. Prijs: 150 
Insteekboek met gestempeld materiaal van Zuid Afrika en gebieden. Bevat o.a. betere 
zegels van Brits Zuid Afrika zoals (Yvert no's): 40, 41, 56, etc. 

Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
20030 Zuid Afrika. Prijs: 125 
Kleine collectie ongebruikt en gebruikt materiaal van Zuid Afrika op albumbladen in 
map. Bevat o.a. enkele aardige brieven. Alle foto's op: WWW.FILATELIE.NET 
21017 Zwitserland. Prijs: 140 
Insteekboek met divers niet filatelistisch materiaal van Zwitsertand en o.a. Duitsland. 
Bevat o.a. specimen cheques van AKO-bank, vakantiezegels, diverse puntenzegels 
en staatsloterijzegels, etc. 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 2-maandelijkse 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 030-2892620 
Frr"̂ " 
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LEIDDRAAD 

Wie kent hem niet: De Leid
draad voor den speciaal
verzamelaar van Neder
land. Bijna antiek, en nog 
steeds veel gebruikt bij de 
plaatfoutenverzamelaar. 
De vereniging voor verza
melaars van plaatfouten 
en andere bijzonderheden 
op postzegels (opgericht 
in 1993) isnualleleid-
draadfouten in kaart aan 
het brengen en van een 
duidelijke afbeelding 
(scan) te voorzien. Hiertoe 
is op de website van de 

vereniging www.piaatfout. 
org een tabje 'leiddraad-
fouten' opgenomen. Het 
bestand is nog in opbouw, 
en de vereniging roept de 
lezers op om goede scans 
te leveren van fouten die 
nog ontbreken. De site en 
het leiddraad bestand is 
toegankelijk voor leden en 
niet leden. 
U kunt contact opnemen 
(c.heikampOcasema.nl) 
waarna u een lijst krijgt 
toegezonden van nog 
ontbrekende scans van 
plaatfouten. 

DUUR RETOURTJE STOCKHOLM! 

Op 25 april werd in het 
Museum voor Communica
tie m Den Haag door Van 
Dieten Postzegelveilingen 
het laatste deel van de 
collectie Aat de Peijper 
geveild. Hoogtepunt was 
kavel 467 met twee brie
ven Emissie 1852 van Hil-
legom per trein verzonden 
in 1859 naar de Zweedse 

hoofdstad Stockholm. 
De opbrengst van deze 
brieven was met € 68.000 
(exclusief kosten) veel 
hoger dan waarvoor het 
veilinghuis ze getaxeerd 
had. Niet zonder reden dus 
dat veilingmeester Henk 
van Lokven (op de foto in 
het midden) zeer tevreden 
kijkt. 

MUTATIES 

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

Haarlem 
Philatelica Haarlem: D. 
Molenaar, Vergierdeweg 

165,2026 ZC Haarlem, 
^irk.molenaar@upc-
mail.nl. 

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

TOM OF FINLAND 

De Finse postadministra-
tie komt 8 september 
met een gewaagde serie 
postzegels over 'Tom of 
Finland' (Touko Laaksonen 
1920-1991). 
'Tom' is wel de meest 
bekende Finse kunstenaar 
in het buitenland. Hij heeft 
meer dan 3500 homo-
erotische tekeningen 
vervaardigd. 
De serie werd ontwor
pen door Timo Berry uit 
Helsinki. 
Het Finse Postmuseum is 
jaren gesloten geweest, en 
opent op 6 september de 
deuren weer. Niet meer m 
Helsinki, maar in Tampere. 
De openingstentoonstel
ling Is gewijd aan 'Tom': 
'Sealed with a Secret -
Correspondence of Tom of 
Finland'. Het gaat hierbij 
primair over de correspon
dentie van 'Tom' tussen 
1940 en 1991, het jaar van 
zijn overlijden. 
Het velletje heeft we
reldwijd veel stof doen 
opwaaien. Vrijwel alle 
kranten in alle landen heb
ben er over bericht, en ook 
op de televisie (waaronder 
het NOS-)ournaal) werd er 

aandacht aan besteed. 
Toen de grote publlcl-
teitsgolf voorbij was, 
kwam 'Tom' weer even in 
het nieuws: ItellaPosti, 
de ultgever'had bedacht 
dat een voorverkoop wel 
aardig zou zijn. En dat 
was het! De server van de 
post ging letterlijk plat. 
Wie heeft besteld en denkt 
daarmee een rariteit In 
huis te halen komt -waar
schijnlijk- bedrogen uit. Er 

werden 200.000 velletjes 
besteld (op het moment 
van de voorverkoop was 
er nog geen vel gedrukt), 
maar het worden er meer 
als dat noodzakelijk is. Ze 
moeten aan het loket in 
Finland te koop zijn. 
Nederland heeft ook een 
rolletje: De op voorhand a 
spraakmakende postzege 
worden bij joh. Enschedé 
in Haarlem gedrukt. 

VERENIGINGSBLADPRiJZEN 2014 
Ook in 2014 wordt weer gestreden om de Filatelie Verenigingsbladprijzen, 
met de hoofdprijs 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 aanmerking 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.elzinga(5)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 teruggezonden. Het gaat om de nummers van de laatste, complete jaargang 
van vóór 1 juli 2014. Dat kan dus een jaargang zijn die geheel m 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 ontvangen kunnen helaas niet m behandeling worden genomen. 
De redactie wenst u alvast veel succes met uw inzending! 

http://www.piaatfout
http://mail.nl
mailto:e.braakensiek@tele2.nl
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Linker bovenhoek van het modelvel (Museum voor Communicatie, 
Den Haag) met de handtekening voor akkoord van R.D.C. Oxenaar 

U bent geholpen door: 
19052014 11:37 Kassa 1 Vrk 

POSTNL POSTZEGEL ORANJE ä 6,40 

EDITORIAL 

We worden groter! Dat heeft u in het vorige nummer op \ 
deze plaats al kunnen lezen. Dit is het laatste nummer 

waarbij nog het kleinere lettertype gehanteerd wordt. 
Vanaf het juli/augustusnummer krijgt het gehele blad 
een iets grotere letter. Zoals in het meinummer is dit 
editorial en ook de colofon van de KNBF al in het gro

tere lettertype afgedrukt. 
Een massale reactie was natuurlijk nu nog niet te 
verwachten, maar juist nu ik dit schrijf (half mei) is er 
toch een positieve reactie binnengekomen. We hopen 
natuurlijk van harte dat u na het verschijnen van het 
juli/augustusnummer laat weten dat u het een vooruit i 
gang vindt. j 

De Krim blijft natuurlijk de gemoederen bezighouden. 
In dit nummer treft u maar liefst twee artikelen aan die ' 
zijn ingegeven door de jongste geschiedenis van het 
schiereiland. Daarnaast de presentaties van de eerste 
'Russische Krimzegels'. 
Inmiddels weten we dat het ook 'rommelt' in het oos

ten van de Oekraïne, dus ook daar zal filatelistisch wel | 
het een en ander staan te gebeuren. Met Filatelie blijft 
u natuurlijk op de hoogte! 

Iets anders dat de gemoederen bezighoudt, maar 
van een geheel andere orde' is 'Tom of Finland'. Het 
gebeurt toch maar uiterst zelden dat iets op post

zegelgebied letterlijk de wereldpers haalt. Als het al 
r ï oko i ir+ /^ avi te ho+ ynooc + al rtmHat oom r l i i ro \r\OYr\OYY\Ao 

EDITORIAL 

We worden groter! Dat heeft u in het vorige nummer op \ 
deze plaats al kunnen lezen. Dit is het laatste nummer 

waarbij nog het kleinere lettertype gehanteerd wordt. 
Vanaf het juli/augustusnummer krijgt het gehele blad 
een iets grotere letter. Zoals in het meinummer is dit 
editorial en ook de colofon van de KNBF al in het gro

tere lettertype afgedrukt. 
Een massale reactie was natuurlijk nu nog niet te 
verwachten, maar juist nu ik dit schrijf (half mei) is er 
toch een positieve reactie binnengekomen. We hopen 
natuurlijk van harte dat u na het verschijnen van het 
juli/augustusnummer laat weten dat u het een vooruit i 
gang vindt. j 

De Krim blijft natuurlijk de gemoederen bezighouden. 
In dit nummer treft u maar liefst twee artikelen aan die ' 
zijn ingegeven door de jongste geschiedenis van het 
schiereiland. Daarnaast de presentaties van de eerste 
'Russische Krimzegels'. 
Inmiddels weten we dat het ook 'rommelt' in het oos

ten van de Oekraïne, dus ook daar zal filatelistisch wel | 
het een en ander staan te gebeuren. Met Filatelie blijft 
u natuurlijk op de hoogte! 

Iets anders dat de gemoederen bezighoudt, maar 
van een geheel andere orde' is 'Tom of Finland'. Het 
gebeurt toch maar uiterst zelden dat iets op post

zegelgebied letterlijk de wereldpers haalt. Als het al 
gebeurt, dan is het meestal omdat een dure, beroemde 
postzegel voor veel geld verkocht wordt. Een 'Blauwe 
Mauritius' bijvoorbeeld. Maar 'Tom' heeft nog veel 
meer aandacht gekregen, en over een langere periode, 
dan de aandacht voor de beroemde Blauwe. 
Het bijzondere is nog dat het aandacht was (en is) ver 
voor de uitgifte van het onderhavige blokje. Zelfs nog 
voordat het zelfs maar gedrukt was. Het begon op 
13 april, en het iolokje verschijnt pas 8 september. 

'joh. Enschedé en Zonen gaat in erotiek'. Zou u zich zo'n 
krantenkop kunnen voorstellen? Toch zit er een kern 
van waarheid in: De blokjes 'Tom of Finland' werden (of 
worden) in Haarlem gedrukt. 

We beginnen in dit nummer met een verslag van 
'vakantiebezoekjes' aan een buitenlands postmuseum. 
Om te beginnen Singapore. De volgende twee musea 
(SintPetersburg en Washington) zijn al aangekondigd. 
Mocht u als lezer een post of filatelistisch museum 
bezoeken, dan wordt een verslag zeer op prijs gesteld! 
Een fijne zomer gewenst! 

René Hillesuw 

ILOOPERS 

(/ie geniet daar niet van 
ip de televisie? Het aan

lod is groot, dus het is niet 
noeilijk daar vele afleve

ingen mee te vullen, 
loe anders is het 'in ons 
ak'. Natuurlijk, ook in de 
ilatelie bestaan er bloo

>ers. Enige aansprekende 
oorbeelden zijn de omge

:eerde Dendermonde en 
Ie inverted jenny. 

lijzonder 
ijn grote bloopers in de f i
itelie toch redelijk bijzon

Ier, nog uitzonderlijker is 
iet als twee gerenommeer

le uitgevende postadmi

listraties in een tijdsbestek 
'an twee weken een grote 
echnische blooper kunnen 
)ijschrijven. Eerst betrof 
iet de Finse postadmini

tratieitellaPostiopsmei 
!n twee weken later, op 
9 mei onze eigen PostNL. 
n beide gevallen blijkt dat 
:r onvoldoende controle 
«s op het afgeleverde 
lindproduct. 

Auziek 
inland gaf op 5 mei twee 
uropa postzegels met 
lationale muziekinstru

nenten:dekanteleen 
Ie accordeon. In de druk 
gedrukt bij )oh. Enschedé 
n Haarlem) zit een Cha

neleon code verwerkt. Als 
leze gescand wordt met 
Ie Cee App (voorheen de 
:hameleon explorer) ver

chijnt er een filmpje met 
len groot orkest: Sibelius 
academy Folk Big Band 
waarbij de kantele en de 
iccordeon uiteraard pro

ninent aanwezig zijn. Dit 
illes om te laten horen (en 
ien) dat het posten van 
len kaartje een plezierige 
)ezigheid is. http://youtu. 
)e/mdybfeVGodg 
iij uitgifte bleek echter dat 
ia het scannen niet het 
irkest en de kaartschrijver 
'ersehenen op de smartp

lone, maar een saaie site 
lie zelfs niet geschikt is om 
ip de smartphone weer 
e geven: http://musicfin

and.com 

'as op 14 mei werd ontdekt 
lat het iDedrijf Endea

vour Media uit Almere de 
verkeerde link aan de code 
had gehangen. Doordat de 
code geen rechtstreekse 
link is naar het YouTube

filmpje maar een link naar 
het bedrijf uit Almere die 
vervolgens weer doorlinkt 
naar de juiste site, kon dit 
euvel eenvoudig op 15 mei 
worden verholpen. 

Voetbal 
Ernstiger was het euvel dat 
PostNL overkwam. Voor 
19 mei stond de uitgifte 
van het velletje WK voetbal 
op het programma, (zie 
Filatelie van mei). Nadat 
de velletjes gedistribu

eerd waren en de officiële 
presentatie van 'het eerste 
velletje' was aangekon

digd (t6 mei) verschenen in 
het weekend de berichten 
dat de postzegels niet op 
te plakken zijn vanwege 
een onvoldoende gom

laag. 
Maandagochtend 19 mei 
werd in allerijl de officiële 
presentatie afgeblazen. 
De postzegels werden her

drukt. De postzegels wer

den naar verwachting op 
26 mei verkocht (medede

ling PostNL vanaf 21 mei). 
De postzegels werden door 
Cartor Security Prining in 
Frankrijk gedrukt. Met de 
Franse slag zullen we dan 
maar zeggen 
Wie niets vermoedend 
19 mei naar een verkoop

punt afreisde kreeg 
meestal te horen dat 
de zegels wel aanwezig 
waren maar niet verkocht 
mochten worden. PostNL 
had de verkooppunten 

hierover geïnformeerd met 
een spoedmail op 16 mei in 
de middag, waarin onder 
andere de volgende zin: 
"Wilt u niet starten met de 
verkoop van deze postze

gelvellen." Het kon echter 
ook gebeuren dat er wel 
een velletje gekocht mocht 
worden met de boodschap 
erbij dat er geen gom 
opzat. Ook de barcode was 
in ieder geval om 11.37 
uur gewoon te scannen, 
zodat er afgerekend kon 
worden! 

Zeldzaam 
Het gebeurt uiterst zelden 
dat een gedrukte oplage 
niet in de verkoop komt. 
Zover valt na te gaan is 
dat uitsluitend het geval 
geweest bij de postzegel 
die klaar lag in 1974 (ook 
WK dus!) voor het geval 
Nederland wereldkampi

oen zou worden. De gehele 
oplage werd vernietigd. 
Het enige dat ervan 
bewaard is gebleven is het 
modelvel in het museum 
voor communicatie. 

Eerdere gomproblemen 
De situatie met het Neder

landse WKvelletje doet 
denken aan de problemen 
die er in 1977 waren met de 
Scandinavische Norden

zegels. De zegels werden 
alle gedrukt bij de Finse 
(staats)drukkerij Finlands 
Banks Sedeltryckeri. 
(Zweedse benaming). Ook 
toen betrof het slechte 
gom. De aanpak was 
daar anders. Geruisloos 
werd een tweede oplage 
gedrukt en de eerste op

lage omgeruild. Tot het 
verschijnen werd de eerste 
oplage gewoon verkocht. 
Behalve de gom, waren er 
meer verschillen tussen de 
oplagen, en zelfs met het 
blote oog te zien. 

Statements PostNL 
Bij het afsluiten van deze 
kopij (21 mei) geeft de 
woordvoerder van PostNL 
de volgende antwoorden 
op de gestelde vragen: 
 Er wordt geen nieuwe of

ficiële eerste dag datum 
vastgesteld. Het blijft 
19 mei. Ook voor de FDC's. 

 De herdruk zal behou

dens de gom geheel 
ongewijzigd zijn. 

 Op de vraag: "Is het 
denkbaar (is er een mo

gelijkheid) dat velletjes 
van de eerste, foutieve 
oplage in de roulatie 
komen/zijn gekomen?" 
luidt het antwoord: "Nee, 
we gaan secuur de retou

ractie uitvoeren." 

Toch zijn er geluiden dat er 
diverse postzegelverkoop

punten zijn die verkocht 
hebben en dat de Collect

Club de postzegels gewoon 
heeft uitgeleverd. 

Hier afgebeeld een echt 
FDCstempel. Overigens 
werd dit gestempeld op 
een verkooppunt die de 
WK zegels niet ontvangen 
had, en dus ook niet ver

kocht kon hebben. Detail: 
geplakt zonder prittstift.... 

file:///r/OYr/OYY/Ao
http://youtu
http://musicfinand.com
http://musicfinand.com
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Samenstelling: Rem Bakhuizen Van Den Brink 
Email: dziew0n@xs4all.nl 
Website: www.galeoptix.nl/fiia/druktech.htm 

SPECIALITEITENCATALOGUS 2E EDITIE 

De tweede editie van de 
Specialiteitencatalogus 
van de NVPH is net als 
de eerste editie uit 2006 
deels gebaseerd op enkele 
'capita selecta' uit eerdere 
jaargangen Speciale Ca
talogi. 

Overwegend met als 
doelgroep de stempel en 
postgeschiedenisverzame
laars, zoals de 'Eerstedag 
brieven van Nederland 
en Overzeese Rijksdelen' 
'Stempelafdrukken op de 
eerste postzegelemissie', 
'Hollandse tractaatstem
pels' en 'Catalogus naam
stempels met schreefloze 
letters'. Maar de tweede 
editie heeft ook enkele 
lokkertjes voor de traditi
onele Nederland filatelie 
specialisten! 

Rolzegels 
De geheel uptodate ge
brachte 'Rolzegelcatalogus 
Nederland' is met ruim 
70 bladzijden een pracht 
stuk! Er valt weinig kritiek 
op te leveren zij het dat 
aan de ontstaansgeschie
denis geen aandacht is 
besteed en gesuggereerd 
wordt dat de huidige 
vereniging Postaumaat 
daarvoor alle credits 
verdient. Het ware lovens
waardig geweest om op 
z'n minst de namen van 
de reeds lang geleden 
beiden in 2001 gestorven 
auteurs Ruud Hammink en 
Huig Tielman te vermelden 
zonder wier research dit 
werk nooit zo ver had kun
nen komen. Het door Huig 
getekende schema van de 
drukwijzen wordt gebruikt 
zonder bronvermelding. 
Dat de huidige bewerkers 
de term 'drukrichting' niet 
wensen te gebruiken ze 
gebruiken de van het druk
proces losgetrokken kreet 
'uitvloeirichting'zij ze 
vergeven. Bij de rolzegels, 
onder andere in type Crou

wel, wordt van het raster 
wel aangegeven „ook met 
raster 100" doch dit wordt 
niet apart opgevoerd alsof 
daarmee gesuggereerd 
wordt dat zo'n onderscheid 
niet verzamelwaardig is. 

Automaatzegels 
Nieuw is het hoofdstuk 
over de automaatzegels 
dat wil zeggen de postze
gels die tijdens het proces 
van afgifte uit de automaat 
voorzien worden van een 
waardeaanduiding. Het 
begint met Klüssendorf 
en eindigt met Acon. 
Hier wordt een pracht 
overzicht gepresenteerd 
van zo'n beetje alles wat 
bekend is geworden over 
deze zegels. De kritiek die 
overblijft is deels een nogal 
principiële: er is geen aan
dacht voor de uitvoering 
van de waardeaanduidin
gen, afgezien van de kleur 
(zwart, zwart/rood, rood/ 
zwart) en voor de druk van 
de basiszegel. Die wordt bij 
de Klüssendorf wel vermeld 
doch niet doorgewerkt in 
de opstelling. Vergelijk dat 
met de rasters van de rol
zegels. Het gaat de auteurs 
kennelijk boven hun pet. 

Kwalijk is de opmerking 
die herhaaldelijk wordt 
geplaatst als zouden de 
automaatzegels niet in 
aanmerking komen voor 
een catalogusnotering 
omdat ze niet verkrijgbaar 
zijn geweest via de filate
listische dienst. Grotere 
nonsens is nauwelijks te 
bedenken. Kunnen de 
eigenaars van emissie 
1852 CS. ook wel inpakken 
en wegwezen. Wat wordt 
bedoeld is natuurlijk dat 
de waardeaanduidingen 
zijn geprint op thermisch 
papier en dat die na enige 
tijd verdwijnen kan. Net zo 
als de post voor de loketaf
gifteapparaten gekozen 
heeft voor een goedkope 

BASISPAKK6T h inkeong betaiiH t/mlOKj 
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versie van Cognitions 
Barcode Blaster in tegen
stelling tot de zuiderburen 
die al snel doorhadden 
welke problemen ze zich 
op de hals hadden gehaald 
en voor de landelijke ver
spreiding een duurzaam 
model aanschaften werd 
ook bij de automaatzegels 
gekozen voor nietduur
zaam papier daarmede de 
verzamelaars buiten spel 
zettend en de bonafide 
andere klanten die dach
ten een echt zegel uit de 
automaat te halen. Dat 
het om echte zegels ging 
werd ook duidelijk door de 
Post in de experimentele 
kantoren zoals Heemstede 
aangetoond. De klant had 
de keus van een automaat 
gebruik te maken en snel 
klaar zijn of aan te sluiten 
bij een wachtrij achterin 
het postkantoor. 

Pakketstroken 
Ook wordt in dit hoofdstuk 
niet vermeld dat de pak
ketstroken niet van een 
waardeaanduiding waren 
voorzien en dat een slimme 
gebruiker langere tijd de 
mogelijkheid had om in te 
geven in de automaat dat 
het om bijfrankering ging 
en daarmee in de praktijk 
voor niks een pakket kon 
verzenden! 
Als derde lokkertje het 
hoofdstuk over de Hang
verpakkingen. De vijf 
bladzijden zijn een herha
ling van wat eerder in de 
Speciale Catalogus stond 
zonder enige diepgang. 
Eigenlijk hoort dit gedeelte 
niet in een specialiteiten
catalogus thuis. 

De eerste 
postzegelemissie 
De bijna 100 pagina's over 
de stempelafdrukken op 
de eerste postzegelemis
sie in de eerste editie, en 
de opname hiervan in 
de tweede editie, doen 
vermoeden dat we, bijna 
een decennium verder, 

de nodige aanvullingen 
en toevoegingen kunnen 
verwachten. Niet alleen 
onderscheiden de beide 
edities zich nauwelijks 
van tekst en gebruikte 
afbeeldingen, ook zijn de 
aanpassingen minimaal 
en zal de specialist merken 
dat er een grote kans is op 
de aanwezigheid van een 
stempel/poststuk in zijn 
of haar collectie, dat als 
onbekend in de catalogus 
wordt opgevoerd. Was de 
eerste editie daarnaast 
qua vormgeving nogal 
inconsequent (het feit dat 
een bepaald stempel op 
brief bekend was, werd 
soms met een kleuren
balk, dan weer met een 
aanduiding bob = bekend 
op brief aangeduid), dit
maal is er voor een uiterst 

^ onduidelijke asterisk en 
haakje gekozen wat de lijs 
ten amper te lezen maakt 

, en dat terwijl de algehek 
j vormgeving duidelijk ver
I beterdis. 

Wie de catalogus koopt 
krijgt een bon van 
30 euro waarmee de ie 

, editie alsnog kan worden 
aangeschaft voor nog 
geen tientje. Moet de 
NVPHhandelaar waar je 

I de tweede editie koopt wel 
de eerste nog in voorraad 

I hebben. 

Specialiteiten Catalogus 
2e editie. Uitgave; NVPH, 
2014. ISBN: 9789073646636 
516 Pagina's, kleur, gebon
den. 16,5x24cm. 
€ 59,90. Verkrijgbaar bij 
de postzegel handel. 

N E D E R L A N D 

ORCHIDEEËN VAN HET GERENDAL 

Op 22 april 2014 verscheen 
een blok met 10 [=5x2] 
zegels van'1'elk met een 
verschillende afbeelding. 

Gedrukt bij Cartor, La Lou
I pe, Frankrijk (dochter van 
^ Walsall Security Printing 

in Walsall, UK), in offset op 
I een velinleg pers. Het ze
i gelformaat G = 25x36mm; 

kamtanding 13.6:13.333 
17/24 tanden horizontaal/ 

I verticaal. De tanding loopt 
' boven en onder door, links 

en rechts niet. 
De drukvellen zijn 5 hori

zontale rijen van 3 blokker 
naast elkaar groot. Accor
dering van het modelvel 
op 9 december 2013. 

Vijf kleuren 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: 340661 et 
productbarcode + 81377. 

POPPtNORCHIS 
ORCHIS ANTHROPCft?HORA 1 

mailto:dziew0n@xs4all.nl
http://www.galeoptix.nl/fiia/druktech.htm
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MAXIMA 

Samenstelling' 
Edward Froon 
Email' f2hedwardfroon@hetnet.nl 

AAXIMAFILIE INTERNATIONAAL 

leFIPcommissievoor 
^aximafilie heeft de 
ssultaten gepubliceerd 
1 de verkiezing'Beste 
Maximum kaart van 2012'. 
'an de zestig voorgedra
[en kaarten zijn de beste 
l ie afgebeeld. Eerste 
^erd de Oostenrijkse kaart 
an het schilderij met de 
egel ter gelegenheid van 
Ie 150e geboortedag van 
Ie schilder Gustav Klimt 
afb. 1). De ansichtkaart 
omt uit het Belvedère 
Museum in Wenen, waar 
et schilderij hangt, 
weede werd de kleurrijke 
aart van het Russisch
)rthodoxe klooster van 
Ie Heilige Drieeenheid 
avra van St. Sergius in de 
tad Sergiyev Posad, ca. 70 

km ten noordoosten van 
Moskou (afb. 2), dat op de 
werelderfgoedlijst staat. 
De ansichtkaart is een 
postwaardestuk uit 2010. 
Derde werd de Braziliaanse 
maximumkaart met de 
strip van de Sugarloaf 
Mountain kabelbaan in Rio 
de Janeiro, die verscheen 
ter gelegenheid van 
het eeuwfeest van de 
kabelbaan (afb. 3). De 
drie kaarten zijn ont
waard met een perfect ie 
dag stempel, waarbij er 
sprake is van drievoudige 
overeenstemming door de 
juiste plaats van stempe
ling, de speciale vermel
ding van het onderwerp 
en een overeenstemmende 
afbeelding. De ingezon

den Nederlandse kaart 
van de Magere Brug in 
Amsterdam behaalde een 
gedeelde 7e plaats. De 
complete competitie is te 
zien op de website 
www.maximaphily.info 

Succesvol waren de drie 
Nederlandse deelnemers 
aan de Euromax in Poitiers, 
waar de Franse maxima
filievereniging van 1 t/m 
4 mei haar 70e verjaardag 
vierde. Er waren twee wed
strijden, de MaxiFrance 
voor de Franse deelnemers 
(afb. 3a) en de Internatio
nale competitie, de Euro
max. (Zie de aankondiging 
in de Filatelie van maart op 
pagina 189). Uw rubrieks
redacteur werd van de 
22 deelnemers individueel 
de beste met 88 punten 

met zijn collectie over de 
beeldhouwkunst. Op 
afb. 4 IS zojuist de prijs m 
ontvangst genomen uit 
handen van FEPA direc
tuer Nicos Rangos, m de 
prachtige Gotische zaal 
van het Paleis van justitie 
van Poitiers. 
In de landenwedstrijd on
der acht landen scoorden 
de Italianen het beste, 
gevolgd door Spanje, 
Roemenië en Nederland. 
Op afb. 5 staat de nieuwe 
voorzitter van de Itali
aanse vereniging, Rosario 
D'Agata trots met de wis
seltrofee. Beste Fransman 
was Bruno Bouveret met 
zijn collectie Vuurtorens, 
die m oktober op de Postex 
te zien was. 

Verschillende zegels 

verschenen op deze grote 
regionale tentoonstelling, 
die druk bezocht werd 
wegens de vrije dagen 
van de leende 2e mei. 
Op afb. 6 een kaart die 
met de Gotische achter
kant van het Paleis van 
justitie, mooi ontwaard is 
met bijpassend stempel 
van de MaxiFrance 2014. 
Voor de vereniging van de 
regio Poitiers verscheen 
een eigen blok met 
regionale zegel (afb. 7). 
Die toont een deel van het 
Paleis met het vignet van 
de tentoonstelling. De 
Roemenen hadden nog 
een extra bijdrage met het 
fraaie boek van afb. 8 
over de geschiedenis van 
de Roemeense maximafilie 
en haar internationale 
voortrekkersrol. 

u/u... wtnrr m'miÊtÊÊÊÊKm^ie^ „ . „ . . . . » . ■ , . ,  . ^.. .^.. . . „ .  . , . . , .■». . .».«». 

Dr. lOAN DANILIUC 

MAXIMAFIIIA iN ROMANIA 
LAMAXIMAPHILIEENROUMANIE 

MONOCKAFIE 
MONOGKAPHIE 

mailto:f2hedwardfroon@hetnet.nl
http://www.maximaphily.info


VERZAMELGEBiEP] BELGIË 
Samenstelling. 
jan Borluut 
borluut.jan@gmail.coim 

MEER ROLAND, MINDER GOEBEL 

iGIQUE i5E 
steeds minder vaak wordt 
rakeldiepdruk gebruikt 
bij de productie van 
Belgische postzegels. We 
hebben dat al kunnen 
zien bij de invoering van 
de nieuwe koning Filip 
zegels, maar ook bij de 
andere zelfklevende 
producten zien we het 
gebruik van offset steeds 
vaker. Duidelijk IS dat 
rakeldiepdruk wordt 
uitgefaseerd. 
Devlinderzegels'i' 
(Koolwitje) in blokken met 

10 zelfklevende zegels 
respectievelijk '1 Europa 
symbool' (Koninginnen
page) in blokken met 
5 zelfklevende zegels, 
waren aanvankelijk 
uitgifte 25.06.2012 in 
rakeldiepdruk gedrukt. 
Sinds kort worden zijn 
ze ook verkrijgbaar m 
offsetdruk. 

Het blokje van 5 zegels 
'1 europa' verscheen al op 
3 januari 2014 in offset. 
Van dit blokje verscheen 

OlBIBll iaOEBI 
WWW bpost.be/taneven 

www bpost be/tanfs 

IM»KHnulMétlMag 

op 5 april 2014 een variant 
met nieuwe layout. Op 
5 april 2014 verscheen ook 
het blokje met 10 zegels 
met 'i'.nuin offset 
gedrukt. 
Waren de oorspronkelijke 
versies nog op fosforesce
rend papier, nu is onder 
UV nietoplichtend papier 

KRISTALLEN DOORGELICHT 

Op 10 juni 2014 verschijnt 
een blok met 2 verschil
lende zelfklevende zegels 
van'3 World'(= 4.17c). 
Ontwerp Clotylde Olyff. 

De zegels zijn gedrukt 
in 4 kleuren offset op 
transparant papier in de 
Zegelwerkplaats in Me
chelen. Voorzien van een 
slit om de zegels uit het 

blok te kunnen losmaken. 
Voor zover deze zegels 
überhaupt verder komen 
dan het postzegelalbum 
gezien de prijs. 

Barcode +78626 onderin 
het blok. 

De boekjes kosten 8.34e ei 
worden slechts als geheel 
verkocht. 

met het FSCkeurmerk 
gebruikt. 

Gezien de nieuwe regel 
betreffende de aandui
ding voor het buitenland 
valt een nieuwe variant 
van de Koninginnenpage 
te verwachten. 

9*na(nMltoMidB rending 05Ogr lx Q 

■BBaüEssiaEüai Ea D ISiSBSEHai IB D I 

Met ingang van het 
septembernumnier 

zal de rubriek 
'Verzamelgebied 
België' worden 

aangepast. Vanaf dat 
moment worden de 

nieuwe uitgiften niet 
meer opgenomen In 
deze rubriek maar 

in de rubrieken ', 
'Nieuwe Uitgiften' en~ 
'Postzegelboekjes'. 

WERELDKAMPIOENSCHAP VOETBAL IN BRAZILIË 

Op 10 juni 2014 wordt onder 
de titel „Brasil 2014" een 
rond blok met 5 dezelfde 

zegels van „1 Europe" (=1.17) 
uitgegeven. Het ontwerp is 
van Tom Hautekiet. 

De zegels zijn gedrukt in 
offset in de Zegelwerk
plaats te Mechelen. Het 
zegelformaat is formaat 
3  40.20x27.66mm. Een 

perforatiemaat 111/2 
23/16 tanden hor./vert. De 
perforatie m het blok loopt 
naar van bijna alle zegels 
langs alle zijden uit naar 

WERELDBEKER HOCKEY 2014 IN DEN HAAG 

Op 10 juni 2014 wordt on
der de titel 'Hockey World 
Cup 2014' een blok met 
5 dezelfde zegels '1 World' 
(= i.39€) uitgegeven. Het 
ontwerp is van Philippe 
Deputter en Kris Maes. 

De zegels zijn gedrukt 
in offset in de Zegel
werkplaats te Mechelen. 
Het zegelformaat is 
3  27.66x40.2omm. Een 
perforatiemaat 11 Vz, 

16/23 tanden horizontaal/ 
verticaal. De perforatie in 
het blok loopt naar boven 
met 1 gat door, linksen 
onder volledig naar de 
buitenrand. 

Barcode +78602 inde 
rechtermarge van het 
blok. 

De blokjes kosten 6.95c 
en worden slechts als com
pleet blokje verkocht. 

boven, links, rechts en naar 
onder. Om het middelste 
zegel te breiken moet of 
van uiterst boven of van 
uiterst onder ingescheurd 
worden. 

Barcode +78619 in het 
middenonder gedeelte var 
het blok. 
De blokjes kosten 5.85c 
en worden slechts als com
pleet blokje verkocht. 

mailto:borluut.jan@gmail.coim
http://bpost.be/taneven
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>ERSOONLI|K KADER 'INTERNATIONAAL' 

Ve hebben het even zonder 
noeten stellen Dit jaar waren 
T geen persoonlijke postzegels 
Wereld' en 'Europa' verkrijgbaar 
eruisloos werden die uit het 
issortiment gehaald Het advies 
'an PostNL om dan maar twee 
(ewone persoonlijke postzegels te 
)lakken, was natuurlijk een duur 
idvies Er komt nu verandering in 
'ostNL komt met een nieuw 
)uitenland kader, aangepast aan 
Ie nieuwe benaming 'Interna-
lonaal' Ter gelegenheid van de 
ipening van museum Mauritshuis 
n Den Haag op 27 juni wordt -dus 

pas 1 juli- de eerste uitgave met 
dit kader uitgegeven Anders dan 
voorheen ontbreekt nu de het pri-
oritylabel Afgebeeld een topstuk 
van het museum Het meisje met 
de parel van )ohannes Vermeer 
Ontwerp Ingmar Birza 
Oplage 75 000 en gedrukt bij joh 
Enschedé Security Print, Haarlem 

Mauritshuis, The Hague 
Home of Vermetr s Girl uliha P( üüïan ing 

: NEDERLAND: NEDERLAND: NEDERLAND: NEDERLANDj 
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NEDERLAND: 
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;NEDERLAND-NEDERLAND;NEDERLAND;NEDERLAND; 
iL lNIERN« ONAA l ' L N ERNA ONAA l ' L NIEBNAt ONAA l ' L N ERNAI ONAA l ' 

NEDERLAND: 

^ Ml Mauritshuis 8"7U34Vi083005" 
dtl ikehiun rtiLt J 1<Ĵ> 
aaiivanti vnkoiyp Ijuil 2 i 

mmmm 

4 juli 

IRENZELOOS JAPAN 

n de serie Grenzeloos IS 
iet nu de beurt aan Japan 
Îs gebruikelijk zijn het 

veer drie velletjes Nu met 
hema cultuur, kennis en 
landel 
let zijn totaal zes verschw
ende zegels, die allemaal 
erugkomen m ieder vel-
etje, maar m een andere 
volgorde 
)e cultuurpostzegels beei
len twee schilderijen af 
vaarin de invloed van )a-
)an duidelijk zichtbaar is 
)e courtisane van Vincent 
ân Gogh uit 1887 en De 

ode kimono van George 
ireitner uit 1893 De post
egels over de uitwisseling 
ân kennis portretteren 

twee wetenschappers 
de Japanse hollandoloog 
Ötsuki Gentaku -^M^^R 
(1757-1827) die alles over 
Nederland wist en Philipp 

Franz von Siebold uit Beie
ren (1796-1866) die vanuit 
)apan grote etnografische 
en natuurhistorische 
collecties naar Nederland 

stuurde Op de postzegels 
over de handelsbetrekkin
gen staan afbeeldingen 
over de unieke rol van 
Nederland m Japan als 

£̂̂1 

2 augustus 

KOPEREN BRUILOFT KONINGSPAAR 

Op 2 augustus, de dag 
dat dit kleurige velletje 
verschijnt, isheti2'/2 
jaar geleden dat koning 
Willem-Alexanderen 
koningin Maxima in het 
huwelijk traden 

Er zitten 5x2 verschil
lende zegels m het velletje 
waarde 1, binnenland 
Het ontwerp is van Har-
mme Louwé (1962) uit Am

sterdam Het IS een collage 
van foto's uit de afgelopen 
i2V2jaar Beginnend met 
de huwelijksaanzoek uit 
2001 en eindigend in 
S0tSJI,2O14. 

De velletjes zijn gedrukt 
bij Cartor Security Printing 
in Frankrijk De oplage is 
140.000 Stuks. 

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

Per stuk de complete jaargang met elf edities gedigitaliseerd 
Als u oudere Cd-rom's wilt bestellen (de pri|s is € 10 per cd-rom), 

met vermelding van de gewenste )aargang(en) 
Verdere (bestel)gegevens zie m kader 'laargang 2013' pagina 

Annonces 

gevolg van de landing 
in 1600 van het schip De 
Liefde in Japan, wat later 
uitmondde in 2,5 eeuw 
exclusieve economische 
betrekkingen met als 
belangrijkste schakel het 
eilandje Deshima tHft m 
de baai van Nagasaki 
Het ontwerp is van Haico 
Beukers (i960) en Marga 
Scholma(i966) Samen 
vormen ze sedert 1997 het 
bureau Beukers Scholma 
in Haarlem 

De oplage van velletje A 
(handel) is 155 000 en van 
B en C ieder 33 000 
Gedrukt bij Cartor Security 
Printing, Frankrijk 
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vaniototiyuur. 
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Voorzitter: 
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hondskeuringsdienst@planet.nl 

Verzelceringen 
Informatie bij het Bondsbureau 

AFSCHEID TON HULKENBERG 
NA 12 JAAR BONDSBIBLIOTHEEK 

30 april was de laatste 
werkdag van Ton Hulken
berg als vrijwilliger bij de 
Bondsbibliotheek. 
Na een periode van ruim 
12 jaar achtte hij het 
moment gekomen om zijn 
werkzaamheden te beëin
digen. In die 12 jaar heeft 
hij vele filatelisten wegwijs 
gemaakt in de enorme 
collectie van de biblio
theek die tot de grootste 
gespecialiseerde collecties 
in de wereld gerekend mag 
worden. 

Deze laatste werkdag kreeg 
ook nog eens een heel 
bijzonder tintje. Namens 
de KNBF reikten Harrie 

)ans, penningmeester en 
Mr Wybo Heere, oud-
voorzitter, de speld uit die 
behoort bij de benoeming 
tot Lid van Waardering van 
de KNBF. 

Hoewel we de expertise van 
Ton zullen gaan missen, 
heeft hij samen met Henk 
Weevers een aantal nieuwe 

links Harrie jans, 
rechts Ton Hulkenberg 

vrijwilligers ingewerkt, 
waardoor filatelisten ook 
in de toekomst met raad 
en daad kunnen worden 

bijgestaan in hun zoektoch 
naar en door de filatelis
tische publicaties van de 
Bondsbibliotheek. 

ONDERSCHEIDING ROB SLUIJTERS 

Tijdens de jaarvergade
ring van Postzegelvereni
ging Filatelica Weert e.o. 
gehouden op 8 maart 2014 
ontving Rob Sluijters, bij 
zijn afscheid als pen
ningmeester, na een 
penningmeesterschap van 
30 jaar, uit handen van de 
voorzitter van Regio 9 van 
de KNBF, de heer Bernard 
Witter, voor zijn vele 
verdiensten de zilveren 
bondsspeld van de KNBF. 
Tevens werd hij tot erelid 
benoemd van Postzegel

vereniging Filatelica Weeri 
e.o., waarvan hij reeds 
meer dan 30 jaar lid is. 
Wij wensen hem nog vele 
jaren postzegelplezier toe. 

Bernard Witter(l) en Rob Sluijters 

GOUDEN BONDSSPEL VOOR HENK OVERGOOR 

Op 23 april j.l. tijdens de 
Algemene Ledenvergade
ring van Filatelistenver
eniging "De Globe" nam 
Henk Overgoor na 12 jaar 
afscheid als lid van het 
hoofdbestuur. 
In 2002 werd hij benoemd 
in dat bestuur als com

missaris jeugdzaken. Zijn 
gedrevenheid voor de 
belangen van de jeugdfi-
latelie zijn in brede kring, 
binnen én buiten de ver
eniging, bekend. In 2007 
werd hij tevens commissa
ris tentoonstellingen. Deze 
uitbreiding van verant-

VAN DER WILLIGEN MEDAILLE VOOR 10 LUX 

Tijdens de Algemene 
Vergadering van de KNBF 
op 12 april jl. werd door de 
voorzitter bekend gemaakt 
dat de Van der Willigen 
medaille is toegekend aan 
de heer Jo Lux. 
De heer Lux was niet ter 
vergadering aanwezig, 
maar tijdens de algemene 
vergadering van de 
filatelistenvereniging 
'T FAKTEURKE MERGELLAND 
in Voerendaal/Klimmen op 
29 april jl.werd aan hem de 
medaille uitgereikt door 
Albert Haan, commissaris 
juryzaken van de KNBF. 
Deze hoge onderscheiding 
wordt aan )o Lux toegekend 
voor zijn artikelenreeks in Le 
Philatéliste Beige, officieus 
het blad van de Belgische 
Academie, uitgegeven door 
Patrick Maselis. Zijn artike-

De zaterdag openstelling van de 
bibliotheek in 2014 IS op 
4 oktober en 6 december 

Links Albert Haan, rechtsJoLux 

lenreeks betreft een gron
dige studie en beschrijving 
van de postverbindingen 
met Frankrijk, vanuit 
verschillende landen, met 
als uitgangspunt zijn eigen 
verzameling. 

De tot nu toe gepubliceerde 
artikelen zijn: 
-De post naar Frankrijk 

vanuit de Zwitsers Kantons 
Neuchatel en Geneve 
(1825-1845). 

- Taxcijferstempels gebruikt 
voor het door de ontvan
ger te betalen Franse port, 
volgens de toegevoegde 
Postale Conventie tussen 
Frankrijk en Pruisen van 
19 april 1853. 

- De transit-post volgens 
het Pruisisch-Frans post
verdrag van 1858. 

- Takscijferstempels voor 
de post van Nederland 
(België tot 1836) naar 
Frankrijk. 

- Zwitserse verreke
ningstempels gebruikt 
voor de post naar Frankrijk 
1828-1845. 

Wij hopen dat er nog meer 
artikelen van zijn hand zul
len volgen. 

Henk Overgoor (r) en Hans 
Kraaibeek 

woordelijkheden bleek bij 
Henk in goede handen. 
Naast zijn verantwoor
delijkheden binnen De 
Globe heeft hij zich ingezet 
voor een aantal speciale 
activiteiten. 
Van 2002 tot 2009 partici
peerde hij bij de Postex als 
verantwoordelijke voor de 
opbouw en afbraak van de 
tentoonstelling en van het 
inrichten en uitvoeren van 
het jeugdgedeelte. 
Vanaf Hollandfila 2010 en 
Eindejaarsbeurs 2010 was 
Henk (samen met Hans 
van Laarhoven) betrok

ken bij de opzet van het 
jeugdgedeelte van beide 
beurzen. Hier blijkt steeds 
een strakke organisatie te 
bestaan en toont de orga
nisator veel waardering 
voor de inzet van De Globe 
medewerkers. Twee keer 
per jaar wordt dit prach
tige jeugdevenement met 
veel succes gehouden. 
Vanaf zijn aantreden heeft 
Henk t.b.v. de jeugdafde
lingen steeds de jeugd
leiders gestimuleerd om 
activiteiten op te zetten. 
Ook pleitte hij voorde 
opleidingen van de jeugd
leiders binnen )FN en ook 
binnen de Globe. 
Henk heeft vele ten
toonstellingen helpen 
organiseren, niemand 
deed een vergeefs beroep 
opzijn hulp. 
Bij zijn afscheid werd hij 
voor zijn vele werk en acti
viteiten onderscheiden me 
de Gouden Bondsspeld. 

GOUDEN BONDSSPELD VOOR PIET VAN DIEMEN 

Op zaterdag 5 april werd in 
Diemen de 35e verjaardag 
van de plaatselijke post
zegelvereniging gevierd; 
de Zegelaars. Eigenlijk 
draaide het hele feest om 
één man, met een wel heel 
bijzondere naam: Piet van 
Diemen. Hij had 35 jaar ge
leden een belangrijke rol 
gespeeld bij de oprichting 
van de vereniging. Al die 
jaren had hij ook de rol van 
penningmeester en secre
taris op zich genomen! Hij 
werd verrast met de aan
wezigheid van heel veel 

leden, vrienden en beken
den, een optreden van de 
plaatselijke Neuteblazers, 
vele boeketten en andere 
cadeaus, twee kussen van 
de burgemeester en een 
gouden Bondsspeld. 

Plet van Dlemen krijgt de Bonds
speld door John Dehé opgespeld 

http://www.knhf.nl
mailto:knhf@knhf.nl
mailto:hihliotheek@knhf.nl
mailto:hondskeuringsdienst@planet.nl


40NDERD lAAR GELEDEN. 

n een circulaire, volgend 
aar honderd jaar geleden, 
verd aan postzegelverza
Tielaars m Groningen de 
/olgende vraag gesteld 
'Groote verwondering 
vekt het feit dat m een 
;tad als Groningen geen 
Dhilatelistenclub bestaat 
We weten toch dat er tal 
ân postzegelverzamelaars 

lier ter stede en m de 

omtrek schuilen, schuilen 
IS het juiste woord, want 
terloops verneemt men dat 
deze en gene verzamelaars 
IS Tot nadeel van de ver
zamelsport gaat ieder zijn 
eigen weg Wordt het dan 
niet hoog tijd een band 
tusschen de Groningsche 
Philatelisten te knoopen, 
welke leidt tot nieuw leven 
op ons verzamelgebied?" 

Op 16 september 1915 werd 
tijdens een samenkomst m 
Hotel Willems m Gronin
gen door de zeventien 
aanwezigen een vereniging 

van postzegelverzamelaars 
opgericht onder de naam 
"Philatelisten Vereniging 
Groningen" De vereniging 
IS uitgegroeid tot bijna 
500 leden die volgend jaar 
het honderdjarige bestaan 
op grootste wijze hopen te 
vieren Op 5 en 6 september 
2015 wordt m Sporthal De 
Hullen te Roden een natio
nale postzegeltentoonstel
ling georganiseerd onder 
de naam 'GRONINGEN 100' 

Naast de categorie t en 
2 zal er ruimte zijn voor 
bijvoorbeeld éenkader
objecten en, geheel nieuw, 
ekaders In de tweede hal 
van het sportcomplex een 
internationale beurs met 
o a buitenlandse post
administraties, gespecia
liseerde verenigingen en 
studiegroepen 
Info www philatelist nl 
 Groningen 100  email 
pvggrunopostOgmail com 

\DRIAAN MARIE ANNE VAN DER WILLIGEN 
!6 februari 1910  29 mei 1986 

n de Filatelie van mei 
verscheen een artikel over 
osterus, naar aanleiding 

/an het 80jarig bestaan 
/an de naar hem ver
loemde Costerusmedaille 
/anwege de vele positieve 
eacties, laten wij u graag 
«ennismakenmeteen 
jndere grootheid uit de 
ilateiie. Van der Willigen, 
viens naam ook aan een 
■nedaille IS verbonden 
JitjaarzaldeKNBFeen 
peciaal velletje postzegels 
jitgeven met daarop deze 
Tiedaille U leest er later 
■neer over m dit blad 

>hilatelistisch 
Maandblad 
7i]n vader, C vanderWil
igen was m 1911 een der op
'ichters van de Internatio
lale Postzegelverzamelaars 
/ereenigmgHollandia, 
velke naam bij de toetre
img tot Het Philatelistisch 
Maandblad m 1913 werd 
jewijzigd m IV Philatelica 
3m verwarring te voorko
nen met de reeds m 1902 
3pgerichte Amsterdamse 
/erenigmgHollandia Hij 
/ervulde achtereenvolgens 
arenlang de functies van 
secretaris, penningmeester 
;n administrateur rond
[endverkeer 

Jan hem erfde zijn zoon 
ie passie voor de filatelie, 
net de daarbij behorende 
nauwkeurigheid en stu
iiezin 
Het IS bekend, dat hij m het 
segin der jaren twintig als 
dertienjarige de Haagse 
Dostkantoren affietste, op 
;oek naar de plaatnummers 
/an de jubileumzegels 1923 
HIJ werd een allround ver
zamelaar met een speciale 
/oorkeur voor afstempe
ingen 

^ederlandsch Maand
}lad voor Philatelie 
/an der Willigen had 
;en goede pen, daarvan 
jetuigen zijn talrijke 
jedegen artikelen m het 
^Jederiandsch Maandblad 

voor Philatelie, m een hel
dere stijl, rijk voorzien van 
afbeeldingen van zegels 
en stukken uit zijn enorme 
verzamelingen Hier slechts 
genoemd de doorwrochte 
bijdragen over de afstem
pelmgen op de emissies 
1867,1869 en 1872 

Met ingang van oktober 
1932 werd hij redacteur 
van het Maandblad voor 
de rubriek Frankeerma
chinestempels, m januari 
1949 nam hij ook de rubriek 
Afstempelmgenover Beide 
rubrieken, toen verenigd 
onder de naam Stempels, 
heeft hij 37 jaar lang ver
zorgd 

Kring Laren 
Hij was lid en regelmatig 
bezoeker van de fameuze 
Postzegelclub Kring Laren 
In het verslag van de bij
eenkomst op 5 november 
1939 "De heer Van der 
Willigen toont Castricum, 
Egyptische letter m kastje, 
alsmede Axel in ovaal als 
distributiekantoor, voorts 
Amsterdam Breda takje 
anno 1883, met m Vellinga 
HIJ hield nog uitdeelmg van 
couverten met nieuwe fran
keermachinestempels" 

Bondskeuringsdienst 
HIJ was penningmeester 
van het Bondsdocumenta

tiecentrum (19681985) en 
Hoofd Bondskeuringsdienst 
(19711986) 
Enkele decennia gold Van 
der Willigen als de des
kundige op het gebied van 
zegel en stempelvervalsm
gen, waarvan hij blijk gaf 
door zijn gedocumenteerde 
waarschuwingen m het 
Maandblad Een Amster
damse rechtbankpresident 
sprak van "verregaande 
deskundigheid" toen hij als 
getuigedeskundige optrad 
m een zaak tegen twee 
stempelvervalsers 

In 1955 verscheen m boek
vorm De afstempel ingen en 
enkele andere wetenswaar
digheden van de emissie 
1852 van Nederland, 8 okto
ber van dat jaar werd hem 
"voor zijn uitstekend werk 
over de afstempel ingen 
op de eerste emissie van 
Nederland" de Costerus
medaille toegekend 

Postzak 
In 1959 schreef hij in De 
Postzak een tijdens zijn 
vakantie uitgedacht basis
voorstel tot invoering van 
logische nomenclatuur voor 
de talrijke verzamelobjec
ten HIJ introduceerde o a 
het alom overgenomen 
begrip "postwaardestuk", 
een uitgewerkte versie 
verscheen m drie afleve

ringen m het Maandblad 
(1961) Voor de catalogus 
Hagapost 1969 schreef hij 
het nog dikwijls geraad
pleegde artikel Honderd 
jaar drukwerkzegels over 
de emissie 1869 

Van der Willigen was tot zijn 
pensionering werkzaam bij 
het ministerie van Economi
sche Zaken te 'sGravenha
ge, daarna beschikt hij over 
meer vrije tijd waarin hij 
zijn grote kennis inbrengt 
bij de totstandkoming van 
een drietal belangrijke 
werken 

Alle aspecten van het 
postvervoer hadden zijn 
aandacht, vooral dat van 
de spoorwegen Aan het m 
1979 door het Nederlands 
Spoorwegmuseum uitge
geven boek Spoor en Post 
had hij als redacteur van 
een schrijverscollectief een 
groot aandeel 

Filatelie Informatief 
In 1979 maakte hij deel uit 
van de redactie van het 
circa duizend pagina's tel
lende losbladige naslag
werk Filatelie Encyclopedie, 
een vertaling en bewerking 
van Ullrich Hager's Grosses 
Lexikon der Philatelie (1978) 
In 1980 trad hij toe tot de 
redactie van het losbla
dige Filatelie Informatief, 
waarin hij twee studies 
publiceerde De ontwikke
ling en het gebruik van de 
Nederlandse poststempels 
(1982) en Het gebruik van 
de Belgische spoorweg en 
postcollizegels(i984) 
In de catalogus Philex 84 
verscheen van zijn hand het 
posthistorisch gedocumen

teerde artikel Ongeda
teerde poststempels 

Tentoonstellingen 
Niet alleen als publicist 
nam hij een vooraan
staande plaats m, hij was 
ook decennialang een 
graag bekeken inzender 
op tentoonstellingen Als 
een der eersten plaatste hij 
elk poststuk op een blad 
en hield een strak schema 
aan voor een korte, maar 
steeds heldere tekst Velen 
hebben hun kennis mogen 
verrijken met zijn steeds 
grondig gedocumenteerde 
toelichtingen 

Geen wonder dat op hem 
een beroep werd gedaan 
om toe te treden tot de jury 
van zeer vele verenigmgs, 
regionale, nationale en 
internationale tentoon
stellingen, zowel op de 
Amphilex 1967 als Amphilex 
1977 was hij vicevoorzitter 
van de jury 

Bekroningen 
In de loop der jaren ontving 
hij als erkenning van zijn 
uitnemende verdiensten 
voor de filatelie en de stem
pelkunde m het bijzonder 
tal van onderscheidingen 
Maandbladplaquette zilver 
1957, goud 1965, Leon de 
Raaymedaille 1956, erelid
maatschap Maandbladre
dactie 1982, Wallermedaille 
1985, erelidmaatschap 
Po & Po 1971 

Op 1 maart 1973 werd hij 
door The Philatelic Congress 
of Great Britain als vierde 
Nederlander uitgeno
digd m Londen de Roll of 
Distinguished Philatelists 
te komen tekenen, de 
belangrijkste internationale 
onderscheiding Eenjaar 
later werd hij door de Royal 
Philatelic Society tot Fellow 
(FRPSL) gekozen 

Adriaan van der Willigen 
overleed op 76jarige leef
tijd, op 29 mei 1986 
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KAREL, DE GROTE KEIZER 
VAN HET WESTEN 

JOKE VAN STRIEN 

Dit jaar is het precies 1200 jaar geleden - 28 januari 

814 - dat keizer Karel de Grote overleed, reden 

om eens aandacht te besteden aan zijn leven en 
verschijnen in de filatelie. 

Karels afstamming 
Wanneer Karel de Grote (i) eigen
lijk is geboren weten we niet. Er 
was nog geen burgerlijke stand, 
die kwam pas aan het eind van de 
18' eeuw. Ook werden er toen door 
de kerken nog geen doopboeken 
bijgehouden. 
Men neemt aan dat hij op 2 april 
747 of 748 is geboren op het fa
miliegoed in Herstal, ten noorden 
van de stad Luik in het tegen
woordige België. 

Karel stamde uit een familie met 
aanzien, de Arnulfmgen, met als 
stamvader bisschop Arnulf van 
Metz (2). De vitae (= levensbe
schrijving) van Arnulf vermeldt 
alleen dat hij uit een rijke adellijke 
familie komt die vermoedelijk 
bezittingen had bij Metz en 
Verdun. De voorouders van Arnulf 
worden alleen genoemd m latere 
genealogieën en hun namen zijn 
waarschijnlijk bedoeld om zijn 
afstamming te verbinden met 

de Frankische koning Clovis en 
Romeinse voorouders. 
Voor Arnulf bisschop werd, was 
hij getrouwd met Doda (geboren 
ca. 590). Waar de bruid vandaan 
kwam weten we ook niet. Hun 
zoon Ansegisel (607-662) trouwde 
met Begga, een dochter van Pip
pijn van Landen (fósg) en Ida van 
Nijvel. Hun familiebezit lag vlak 
bij elkaar, in het tegenwoordige 
Vlaams-Brabant. Met hen begint 
het geslacht der Pippmiden. 

Pippiniden worden Karolingen 
Pippijn van Landen of van Herstal 
(3) was hofmeier van Austrasië, 
de eerste dienaar aan het hof van 
de Merovingische koningen. Zijn 
nazaten ontvingen ook het hof-
meierambt en werden daardoor 
steeds machtiger, zelfs machtiger 
dan de koning. 
Zijn kleinzoon was Karel Martel 
(Strijdhamer), de stamvader 
van het Karolingische Huis. Zijn 
bijnaam verdiende deze Karel 
door de strijd die hij voerde om 
het Frankische rijk veilige grenzen 
te geven. Vooral zijn veldtochten 
tegen de Arabische legers in het 
zuiden, de slag bij Poitiers (712) en 
die bij Narbonne (714), droegen 
bij aan zijn roem. 
In ons land versloeg hij de Friezen 
onder koning Radboud (4). 

m i 11,1.1 IJ iw in 

M * É A f t f t * M i M * * M l | 



* « * * « « « « • • • • • I 

Ol iitrhlanH 

; 

■ ■ ■ ■ ■ l i l MwmëtWWfV^Vwr^lFf^W^tWUUMI 

w s i i i s M i r M m a H " ' " " — ^ * 

JMMWM>lM*ii*tit i**«i***i»i*i*i>*'»iiai*ii i i*»i»i%j 

'■EHHIMi 

Stêdspost Frysiän 
itiiiiiiitiitiiiii«■ «Hiniiii 

Stêdspost Frysidn 
a<iiwiiiii|ii»iii»iiiiiiiiiii»ii 

:i 

Toen Karel Martel in 741 stierf 
namen zijn beide zoons, Pippijn 
de Korte en Karloman samen het 
hofmeierschap over: Pippijn over 
het westelijke gebied, Karloman 
over het oostelijk deel (5). Toen 
Karloman in 768 stierf werd Pip
pijn de feitelijke heerser over het 
Frankenrijk met de gezalfde ko
ning 'bij de gratie Gods' Childerik 

als marionet. 
Met zijn rol was Pippijn helemaal 
niet tevreden. Daarom vroeg hij 
de paus 'of het rechtvaardig was 
als iemand koning was terwijl een 
ander feitelijk regeerde'. De paus 
antwoordde dat 'het koning
schap toekwam aan degene die 
de feitelijke macht uitoefende'. 
Na dit antwoord van de paus zette 
hij Childerik III af, stuurde hem 
naar een klooster en liet zichzelf 
door de in Soissons bijeenge
roepen Frankische edelen tot 

koning uitroepen. Daarop werd 
hij door missionarisbisschop 
Bonifatius (6) gezalfd (752). Twee 
jaar later kwam paus Stefanus 
persoonlijk naar Gallië om daar 
Pippijn en zijn beide zonen, Karel 
(de Grote) en Karloman in de 
abdijkerk van SamtDenis (7) te 
zalven. Als tegenprestatie hielp 
Pippijn de paus m zijn strijd tegen 
de Langobarden toen die Rome 
belegerden. 

Koning der Franken 
Ook van Karels jeugd weten we 
nauwelijks iets. In 768 volgde hij 
zijn vader Pippijn III de Korte op 
als koning der Franken, samen 
met zijn broer Karloman. Pas 
vanaf dat jaar krijgen we zicht op 
de levensloop van Karel doordat 
Einhard vijftien jaar na Karels 
overlijden begon met het op 
schrift stellen van diens leven 

aan de hand van informatie van 
Karels tijdgenoten. De verhou
ding tussen de broers was slecht 
door onderlinge rivaliteit over 
de machtsuitoefening in het 
rijk. Het koningschap werd niet 
lang gedeeld, want al drie jaar 
later overleed Karloman (771). 
Zijn kinderen werden tegen het 
toenmalige erfrecht in door Karel 
opzijgezet. Op die manier werden 
beide delen van het Frankenrijk 
weer verenigd (8). 

Trouwlustig 
Karel trouwde vijf keer en had 
in de loop der jaren heel wat 
bijvrouwen, waarvan wij van vier 
de naam kennen. Al die vrouwen 
baarden een groot aantal kinde
ren, waarvan er achttien bekend 
zijn. De zonen uit zijn echtverbin
tenissen werden koning van een 
gebied in het Frankische Rijk. De 

zonen van de bijvrouwen kwamen 
meest in de geestelijke stand 
terecht; de dochters bleven meest 
ongehuwd. Sommigen werden 
abdis van een klooster, of bleven 
aan Karels hof wonen. (Er Is een 
theorie dat, gezien de volgorde 
van naamgeving, de graven van 
Holland (het rijtje DlrkFlorls
Willem...) In de vrouwelijke lijn 
van Karel de Grote afstammen, 
maar het echte bewijs hiervoor 
is nog niet geleverd. Zie Litera
tuur, Dijkstra, 'Een stamboom 
in been'). 

Om politieke redenen, betere 
contacten krijgen met de voor
malige vijand en aandringen van 
de paus, trouwde Karel met een 
dochter van koning Desiderius 
van de Langobarden. Het huwelijk 
met Desiderata duurde nog geen 
jaar; toen stuurde Karel haar te
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Langobarden onderworpen, hun 
koning Desiderius afgezet (774) 
waarna Karel het koningschap 
overnam door de kroning met de 
ijzeren Kroon (12). Om een veilig 
onderkomen te hebben op zijn 
tochten door de Alpen stichtte hij 
het klooster Mustair, nu op de lijst 
van het UNESCOcultureel Erfgoed 
(13.13a) 
Bij de terugtrekking na en zware 
nederlaag tegen de Basken bij 
een expeditie naar Spanje over 
de Pyreneeën (14) en de ver
overing van Pamplona werd de 
achterhoede m een hinderlaag 
gelokt. In het Chanson de Roland 
(Roelandslied) werd de nederlaag 
een heldendaad (778). De Spaanse 
Mark vormde daarna een chris
telijke buffer tegen de moslim
Arabieren (ts). 
De macht over de vazalstaat 
Beieren kreeg Karel door zijn neef 
hertog Tassilo III onder de drei
ging van gewelddadig ingrijpen 
te dwingen de eed van trouw 
af te leggen. Na tweemaal te 
hebben geweigerd moest Tassilo 
uiteindelijk toch buigen voor de 
overmacht. Tassilo werd samen 
met vrouwen kinderen levens
lang in een klooster opgesloten. 
Nog eenmaal verliet Tassilo zijn 
gevangenis om tijdens de synode 
van Frankfurt officieel afstand te 
doen van zijn hertogdom (974). 
De naam van hertog Tassilo leeft 
nog altijd voort m de door hem 
geschonken miskelk, bewaard 
in de abdij van Kremsmünster In 
Oostenrijk (16). 
De tot dan toe heidense Saksen 
onderwierpen zich (804) na de 
wreedheden van Karels leger. Zo 
liet Karel bij Verden, bij Bremen, 
op één dag 4500 Saksen vermoor
den. De vele veldtochten naar het 
oosten hadden uiteindelijk re
sultaat: de heerschappij over een 
gebied dat zich uitstrekte vanaf 
de Ebro tot aan de Elbe (17). 

rug naar de beledigde Langobar
denkoning in Pavia. Over de reden 
van de scheiding circuleren vele 
verhalen. 
Uit het daaropvolgende huwelijk 
(772) met Hildegard, kleindochter 
van de hertog van Alemannia, 
familie van de hertogen van 
Beieren, werden negen kinderen 
geboren, waarvan vier zonen. Drie 
van hen stierven eerder dan hun 
vader, zodat de enige overge
bleven zoon Lodewijk  de Vrome 
 ('778) Karels opvolger werd. Uit 
de volgende huwelijken werden 
alleen dochters geboren. 

Zwerver 
Karel de Grote had net zoals zijn 
voorgangers geen vaste woon of 
verblijfplaats. Hij reisde met zijn 
familie, volgelingen en bezit
tingen van palts naar palts om 
daar voor kortere of langere tijd 
te verblijven. Ingelheim (9), Osna
brück, Paderborn (10), Frankfurt 
am Main zijn daar voorbeelden 
van. In elk van die steden had de 
vorst op een strategische plek: 
een omheind woongebouw met 
een grote zaal, slaapvertrekken, 
keuken, voorraadschuren en 
stallen. 
Zijn favoriete palts was die van 

Aken (11). Karel liet daar naast 
zijn paleis een kapel bouwen, als 
eerste in het Westen met een acht
hoekig grondvlak, naar de kerken 
van Byzantium, centrum van het 
OostRomeinse rijk. Karel liet de 
marmeren zuilen rechtstreeks 
uit Rome en Ravenna komen en 
paus Hadrianus gaf toestemming 
om mozaïeken uit Italië over te 
brengen. 

Veroveringen 
Karels leven was een aaneenscha
keling van veroveringstochten 
rondom zijn erflanden. Ten 
zuiden van de Alpen werden de 

Christendom 
Uit die veroveringen volgde de 
bekering tot het christendom van 
de overwonnen bevolking. In het 
kielzog van Karels leger trok
ken missionarissen de veroverde 
gebieden binnen, want niemand 
kon zich toen voorstellen dat in 
een staat verschillende religies 
vreedzaam naast elkaar konden 
bestaan. De verslagen vorsten 
werden bekeerd samen met hun 
volgelingen en tenslotte het 
gewone volk. Soms kwam de 
plaatselijke bevolking in verzet 
tegen de opgedrongen kerste
ning. Soms werd een missionaris, 
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;oals Bonifatius in 754 bij Dokkum, 
vermoord (18). 
)p het kaartje is te zien dat 
;arels rijk een afgerond geheel 
vas geworden. Niet alleen op 
itaatkundig maar ook op religieus 
jebied(i9). 

(eizer van het Heilige Roomse 
lijk 
oen paus Leo III in 799 (20) met 
ifzetting werd bedreigd door 
uziënde Romeinse adelfacties 
:ocht hij steun bij koning Karel 
lie hem op zijn palts in Paderborn 
)ntving. De paus bracht hem bij 
iie gelegenheid de 'sleutel van 
'etrus' met de belofte Karel in 
?ome tot keizer van het Heilige 
?oomse Rijk te kronen. Deze be
ofte loste de paus in op Kerstdag 
/an het jaar 800 in de Romeinse 
>t.Pietersbasiliek (21). 
3e keizer kroning bracht Karel in 
ronflict met de Byzantijnse keizer 
vjicephoras die weigerde hem als 
<eizer te erkennen. Na meer dan 
:ien jaar onderhandelen erkende 
;ljn opvolger, keizer Michael I, 
Carel tenslotte als keizer van het 
/Vesten in het verdrag van Con
itantinopel (812). Als geschenk 
stuurde keizer Michael hem een 
jlifant. 

>olitiek en rijkshervormingen 
<arel de Grote (22) begon aan 
zer\ reeks van hervormingen 
jp allerlei gebied en een grote 
nterne reorganisatie van zijn 
?ijk der Franken. De zogenoemde 
nofkapel werd het centrale be
stuursorgaan waar alle besluiten 
jenomen werden. De uitvoering 
/an die besluiten kwam in handen 
/an de graven. De belangrijksten 
Dnder hen, de mark, burg en 
saltsgraven, mochten optreden 
ils plaatsvervanger van de keizer. 
Dp die manier bond hij hen aan 
zich en kon hij rekenen op hun 
jteun. 
Het uitvaardigen van capitula

34 

ria zorgde voor meer uniforme 
wetgeving en rechtspraak, wat 
rust gaf onder de verschillende 
volken in het rijk. Wetten van 
overwonnen volken werden zo 
nodig ingepast in het bestaande 
Frankische recht. Voor de nieuwe 
bestuursorganisatie bracht Karel 
een groep geleerden uit heel 
Europa samen, aan wie belang
rijke hofambten, bisdommen en 
rijksabdijen werden toegewezen. 
Een paar namen: Petrus van Pisa, 
Alcuinus van York, hoofd van de 
Akense Domschool, de Langobard 
Petrus Diaconus. De bekendste 
was wel Eginhard/Einhard, een 
van de belangrijkste raadgevers 
van de koning. Hij kwam uit een 
rijke familie in de OostFrankische 
Mainstreek en studeerde aan de 
abdij van Fulda voordat de abt 
hem naar Aken stuurde, waar be
gaafde leerlingen hun opleiding 
konden vervolmaken (23). 
Ook het schrift werd gemoder
niseerd: de uitgerekte en slecht 
leesbare Merovingische letter 
werd vervangen door de Karo
lingische minuskel. Deze werd 
het officiële schrift voor wetten, 
oorkonden en boeken. 
Karel voerde een nieuwe munt in, 
de zilveren denarius die voortaan 
in het hele rijk als betaalmiddel 
werd gebruikt. Uit een pond zilver 
moesten 240 denarii worden 
geslagen. Om de hoogte van de 
prijzen voor graan en brood te 
beperken vaardigde Karel een 
capitularium uit waarin maxi
mumprijzen, geldend in het hele 
rijk, werden vastgesteld. 
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Karal de Groteplein 
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Karel de Grote kon wel lezen 
maar de kunst van het schrijven 
is hij nooit machtig geworden. 
In de signatuur is slechts de 
V in het 'wiebertje' door Karel 
zelf geschreven. De rest deed de 
klerk. 
De lineaire tekst aan weerszij
den van het kruisruitmonogram 
luidt Signum Karoligloriosissimi 
regis ('Zegel van de meest glorie
rijke koning Karel'). 

Karel en de Kerk 
Toen het christendom ook in 
de veroverde gebieden werd 
ingevoerd stichtte Karel een groot 
aantal nieuwe bisdommen en 
benoemde daar zelf de bisschop 
(24,25). Door jongere zonen van 
adellijke families te benoemen 
bond de keizer deze families aan 
zich. De Regel voor de dagelijkse 
gebeds en werktijden van Be
nedictus van Nursia (26) werd de 
leidraad voor de grote klooster
hervormingen. De hervorming 
van de liturgie met als leidraad 
heXSacramentarium van paus 
Gregorius de Grote (overl.604,27) 
zorgde voor de geestelijke orde 
en regelmaat in de kloosters. 
Karel bemoeide zich nadrukkelijk 
met de leer van de kerk door zijn 
actieve deelname aan de synode 
van Frankfurt (794), waarin het 
iconoclasme (afwijzing van de 
beeldenverering) en ketterse 
opvattingen van de geestelijkheid 
in Spanje op de agenda stonden. 
Niet alleen beval hij bestaande 
kloosters te hervormen, Karel 
stichtte ook nieuwe kloosters, o.a. 

tTlWfimi p r 

het klooster Lorsch (28) werd door 
zijn toedoen gebouwd. Het enige 
nog bestaande onderdeel, het 
poortgebouw, laat zien hoe mooi 
de nieuwe bouwstijl eigenlijk was. 

Verering en waardering 
Na een ziekbed van enige dagen 
in zijn geliefde Aken overleed Ka
rel de Grote op 28 januari 814. Hij 
werd de volgende dag bijgezet in 
de paltskapel, de Mariakerk. Zijn 
opvolging was het jaar daarvoor 
al geregeld: Karel had toen zijn 
enige overgebleven zoon Lode
wijk de Vrome tot medekeizer en 
opvolger benoemd. 
Keizer Frederik Barbarossa (1122
1190) (29) liet Karel de Grote op 29 
december 1165 door de aartsbis
schop van Keulen heilig verklaren. 
De heiligverklaring bleek een strijd
punt te zijn tussen paus Alexander 
III en de tegenpaus Paschalis III, 
die de goedkeuring had verleend. 
Daardoor werd zijn feestdag nooit 
officieel erkend. Dat belette de 
steden Aken en Osnabrück niet 
om op 28 januari Karel als zalige 
te vereren, jaarlijks is er in de Dom 
van Aken en in die van Frankfurt 
op 28 januari een speciale mis, de 
Karlambt, met een uit de is'"' eeuw 
overgeleverde liturgie en een preek 
door een lid van de Europese bis
schoppenconferentie. 
Keizer Frederik II (11941250) (30) 
liet in 1215 de vergulde Karel
schrijn (31) vervaardigen, waarin 
hij het gebeente van Karel de 
Grote liet leggen. Tegenwoordig 
staat deze Karelschrijn in het koor 
van de dom van Aken. 
Er is tijdens zijn leven geen 
enkel portret of beeld van hem 
gemaakt. Wel heeft Einhard in zijn 
biografie zijn uiterlijke kenmerken 
opgeschreven. Het schilderij van 
Albrecht Dürer uit 1513, opdracht 
van de stad Nürnberg, is een 
ideaalbeeld van de keizer bekleed 
met kort na zijn dood gemaakte 
onderdelen van de keizerlijke 
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regalia (i). Het meest gelijkende 
zou het ruiterbeeldje zijn uit de 
tijd van Karel de Kale (Metz, ca. 
860) uit het Louvre in Parijs, waar

schijnlijk een herdenkingsbeeld 
van Karel de Grote (3z). De reliek
buste in de Domschat van Aken is 
gemaakt in de 15' eeuw (33). 

In de late Middeleeuwen gingen er 
allerlei verhalen en legenden over 
keizer Karel rond, waarvan Re-
nout van Montelbaen {=De Vier 
Heemskinderen, 34), Karel ende 
Elegast en het Roelandslied (35) 
bij ons wel de bekendste zijn. 
In Nederland leeft hij voort in 
straatnamen (36). 
De stad Aken stelde in 1948 de 
Internationale Karelsprijs in. Deze 
prijs wordt jaarlijks toegekend 
aan een of meer personen of aan 
een organisatie die zich verdien
stelijk hebben gemaakt voor de 
Europese eenwording (37). De prijs 
bestaat uit een bedrag van 5000 
euro en een medaille met de beel
tenis van Karel de Grote, die wordt 
uitgereikt op Hemelvaartsdag in 
de kroningszaal van het stadhuis 
van Aken. In de lange naam lijst 
vinden we vele staatshoofden 
en regeringsleiders, waaronder 
koningin Beatrix (1996) en )oseph 
Luns (1967) in zijn functie van 
secretaris-generaal van de NAVO. 
Dit jaar is de Belg en voorzitter 
van de Europese Raad Herman van 
Rompuy de gelukkige. 
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NEPBRIEVEN UIT RUSUHD 
MET GENOEGEN UrTGEPLOZEN! 

OLAV PETRI 

Een stapeltje nepbrieven nodigde 
uit om eens uitgeplozen te worden. 
Ze zijn afkomstig uit zogenaamd 
autonome gebieden in de 
Russische Federatie en zijn blijkens 
de stempels in de Jeltsin-periode 
omstreeks 1997 verzonden naar 
adressen in Litouwen. Mooie 
postzegels erop met walvissen, 
vlinders, Tina Turner en zo. Ze zijn 
allemaal naar Vilnius gezonden en 
kregen daar een aankomststempel. 
Dat aankomststempel is te klein, 
26,2 mm in plaats van 29 mm 
doorsnede, en is dus vals. Het is 
niet geleend van een bevriend 
postkantoor. De aantekenstempels 
in Latijns schrift missen de letter 'R' 
maar hebben de Russische '3'. De 
Russische stempels hebben de 
juiste doorsnede -25,6 mm- maar 
de lettertjes zijn ietsje anders, de 
beginletter 'P' heeft een 'oog' dat 
te klein is. De adressen kloppen, op 
streetview kun je zelfs de huizen 
zien. De geadresseerden kloppen 
niet. Er is sprake van seriewerk, te 
zien aan de handschriften. De 
afzenders kloppen evenmin, met 
als leukste variant de brief die 
verzonden zou zijn vanaf Franz 

Jozefland, een eilandengroep in de 
Noordelijke Uszee boven Siberië. 
Daar verijlijven alleen poolexpedi
ties en militairen. Het enige 
postkantoor, postcode 'Archan
gelsk 163100', staat op het eiland 
Cheisa en is een uur per week open. 
Op Cheisa zijn geen straten, het 
adres aldaar, 'Brandingstraat78' is 
leuk verzonnen. Erg leuk is het ook 
om te zien dat sommige brieven in 
1997 zijn aangekomen terwijl ze 
blijkens de stempels pas in 1998 
verzonden zijn! 

Ooit kreeg ik via een OESE 
waarnemer die naar Tsjetsjenië 
ging -door mij goed geïnstrueerd 
om in Groznyj enveloppen op te 
rapen op straat of uit prullenbak
ken te halen- enkele postzegels van 
Tsjetsjenië die een Litouwse collega 
op zak had. Het was een nogal 
geheimzinnig gedoe geweest, werd 
mij verteld. Ze kwamen uit 
Engeland, hebben Kaukasische 
motieven, en zijn net als de Tina 
Turners gedrukt in rasterdruk. Zou 
hij als nevenverdienste bezig zijn 
geweest in Tsjetsjenië een 
handeltje op te zetten? 
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FRASNESLEZBUISSENAL 
GODFRIED 
BEELPREZ 

In de nummers 6 en 7/8 
van Filatelie van verleden 

FrasneslezBuissenah 10% typo x 40. 
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jaar gaf ik een uitvoerige 
beschrijving van wat in 
1946 in België gebeurde: —io%i —io%i _io%i —10% j _io% i _io% i _io% j 10% i 10% j 10« i 
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rioge prijzen 
3ij een verloederde toestand, 
jebrek aan goederen en een 
zwarte' markt, wilde de regering 
jen opzienbarende slag slaan. Op 
één dag zou een hoogmis worden 
opgedragen en hoopte men op 
'en terugval van de veel te hoge 
Drijzen. 

\Aeteen dacht men er aan ook de 
posttarieven met 10% te ver
minderen. Aangezien er slechts 
een paar dagen tot invoering 
overbleven, moest inderhaast ge
ïmproviseerd worden. Dat gaf wel 
eens aanleiding tot onverwachte 
oplossingen. 

FrasneslezBuissenal 
Gemeente van ongeveer 
3.000 inwoners (thans: 11.500), 
gelegen in de provincie Hene
gouwen, ten zuiden van Ronse. 

Âen wendde zich tot de plaatse
lijke drukker die inderhaast voor 
het opdrukken moest zorgen. 
Hij beschikte echter niet over 
voldoende '10%' tekens en moest 
wel creatief handelen om in zijn 
opdracht te slagen. 

De vellen van 150 zegels werden in 
vijf drukgangen bewerkt met een 
cliché van 40 opdrukken. 

Afb.1 geeft een goed idee van 
de negen verschillende types die 
tevens de relatieve zeldzaamheid 
weergeven. 
Waarschijnlijk echter waren de 
overdrukte zegels niet tijdig klaar 
om in voorraad te zijn op maan
dag 20 mei. 

Brugelette 
Om de eerste nood te lenigen 
werden wat overdrukte zegels 
betrokken van Brugelette (zo'n 
20 km ten zuidoosten van 
FrasneslezBuissenal): type 21. 
Dat wordt bevestigd door het feit 
dat van Frasnes alleen het type 
21 op een CCP (stortingsbewijs) 
wordt gevonden.(Afb.z) 

Ooit werden er maar drie exem
plaren teruggevonden van deze 
zegels die met zekerheid uit de 
voorraad van het kantoor Buis
senal komen. 

Afb.3 suggereert de juistheid 
van deze veronderstelling: pas 
op dinsdag werden de zegels 
aangeleverd (22 mei om 16/17 uur) 
dus tegen sluitingstijd. Daarom 
is het onwaarschijnlijk dat men 
stempels van 21 mei kan vinden, 
(afb. 3 is een kavelblaadje van de 
veiling Williame, mei 1949) 
Gezien de kleine voorraad in de 

kantoren,vraagt men zich af waar 
volledige vellen vandaan komen. 
Een de vellen van de 5 fr draagt 
trouwens als drukdatum 1945 
kwam dus zeker niet van de Post. 

Het verhaal is nog niet af. 

BIJ een bezoek aan het voormalig 
Postmuseum, vond ik een linotype 
(stukje metaal), dus geleverd 
door een drukker. Het stukje werd 
geïdentificeerd als komend uit 
Brugelette. juist die gemeente die 

zegels leverde aan Frasnes! 
Hiermee is de cirkel rond. Voorlo
pig leverde de drukker één exem
plaar om snel het werk te klaren 
en nadien sloeg zijn verbeelding 
op hol. 

Waarschijnlijk leverde een hande
laar enkele vellen en overdrukte 
men die om een opmerkelijke 
zeldzaamheid de wereld in te 
sturen. Er steekt waarschijnlijk een 
commercieel kantje aan de types 
451 tot 459. 
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BINNENLANDSE BUDEN 

Feest in Diemen 
Begin april vierden De 
Zegelaars uit Diemen hun 
35e verjaardag. Het was 
een mooi feest, waarbij 
de man centraal stond 
die 35 jaar geleden een 
belangrijke rol gespeeld 
had bij de oprichting 
van de vereniging: Piet 
van Diemen. Hij kreeg de 
gouden bondsspeld van 
de KNBF uitgereikt, een 
foto is elders in dit blad te 
vinden. 

Poitze9>lvepcnl9Jn9 

"DE ZEGELAARS" 

Ondcpofdclins van A S V "Di»m«n' 

Murt 2014 

Clubhuis "de Schakel' 

Peter Prins is de man die 
het verenigingsblad voor 
zijn rekening neemt. Het 
blad is eenvoudig van 
opzet, maar wel in kleur. 
Het aprilnummer wordt 
geheel gevuld met een bij
drage van Rien Krijgsman, 
dé man van de postge-
schiedenis van Diemen en 
Diemerbrug. Zijn verzame
ling was onder meer op 
de Filamanifestaties in 
Purmerend en Wijk aan Zee 
te bewonderen. Rien legt 
in zijn artikel onder meer 
het verschil uit tussen Die-
menaren en Diemenezen. 
Een Diemenees is iemand 
die in Diemen geboren is 
en daar nog steeds woont, 
een Diemenaar wóónt er 
alleen. Ook laat hij zien 
dat belangstelling voor 
posthistorie onverbrekelijk 
verbonden is met interesse 
voor de lokale geschiede
nis. Diemen, gelegen aan 
de vroeger druk bevaren 
Weespertrekvaart, was 
eens een niet onbelangrijke 
pleisterplaats voor honge
rige en dorstige schippers. 
Oude stukken met mooie 
poststempels zijn schaars, 
maar daarin ligt uiteraard 
de uitdaging. 

Legioen 
Verzamelaars van Tsje-
cho-Slowakije kunnen 

terecht bij een gespeciali
seerde vereniging, die on
der de titel 'Nieuws over 
ons verzamelgebied' 
met een goed verzorgd 
blad komt, geheel in kleur. 
Aflevering 22 (maart 2014) 
bevat, naast het nodige 
verenigingsnieuws, onder 
meer een artikel van Olav 
Petri over het Tsjecho-Slo-
waakse legioen in Rusland. 
'Een stukje geschiedenis 
met een brok filatelie'. 
Het stuk gaat uit van de 
veronderstelling dat het 
verhaal van dit legioen 
in Rusland wel bekend is, 
net als 'het epos van de 
tocht naar Vladivostok'. 
Voor wie daar de details 
niet van kent, is het artikel 
lastig te volgen. Een stuk 
geschiedenis van de 
Eerste Wereldoorlog, de 
Russische Revolutie en de 
vrede van Bresk-Litowsk 
passeren de revue, met 
een flinke uitweiding naar 
de legendarische pant-
sertreinen waarmee het 
legioen - vechtend - naar 
Vladivostok spoorde. 
Postzegels die met deze 
bijzondere strijdmacht 
verbonden zijn, worden 
van een uitgebreide toe
lichting voorzien. 
Verder bevat deze afleve
ring een tweede overzicht 
van luchtposttarieven naar 
het buitenland (ca. 1924-
1941) en een ruim overzicht 
van allerlei plaatfouten 
op de Hradcany 25 hel
ler-violet (Michel 28), 
stippen, beschadigingen, 
strepen en haakjes en 
ander uitzoekwerk voor 
de liefhebbers. Mooi is 
ook het stuk over de 21e 
Duitse'philatelistenda-
gen' in Karlsbad, 1909. 
Geïllustreerde post waar
destukken, stempels en 
aantekenstrookjes zijn de 
getuigen van dit bijzonde
re evenement. De website 
van de vereniging 
www.cs-filatelie.nl is 
bijzonder informatief, met 

ruime doorklikmogelijk-
heden. 

Verre landen 
In Vierstroom-Nieuws, 
het periodiek van Fila
telistenvereniging 'de 
Vierstroom' (afd. Arnhem, 
Eist en Velp / Rozendaal) 
valt een duidelijke belang
stelling voor exotische 
oorden op, in ieder geval 
in de twee nummers die 
mij bereikten (decem
ber 2013, maart 1914). Zo 
neemt John Driessen de 
lezers mee naar Trinidad & 
Tobago. Aanvankelijk was 
dit een Spaanse kolonie, 
in 1797 ontfermden de 
Britten zich over dit stukje 
paradijs in de Cariben. In 
1976 werd het een zelfstan
dige republiek. Gestolen 
auto's, steelbands en een 
wonderschone natuur zijn 
de ingrediënten van een 
persoonlijk gekleurd ver
haal, met mooie illustraties 
in kleur. 

Jan Huiskes, die met John 
Driessen de redactie 
vormt, gaat ook ver weg: 
hij belicht de herden
kingszegels van Australië 
en legt uit waarom ze 
verschenen (vanaf 1897). 
In het maartnummer reist 
Driessen naar Zambia, 
het land van de Victoria 
watervallen. Ook deze keer 
komt hij met een mooie 
mix vanpersoonlijke 
herinneringen, historische, 
economische en geogra
fische bijzonderheden. 
Kleine teleurstelling: de 
door Livingstone in 1855 
ontdekte watervallen lie
ten in de droge tijd maar 
weinig water zien. 
Verder in deze aflevering 
onder meer een stukje over 
de Cocos (Keeling) Islands 
en een mooi verhaal van 
)an Huiskes over Hutt River, 
een micro-staatje op circa 
600 kilometer ten noor
den van Perth in Australië. 
In 1970 stichtte Leonard 
Casley, een ontevreden 
graanboer, daar een 
onafhankelijke staat, met 
zichzelf als 'Prins' aan het 
hoofd. Uiteraard stuitte dit 

op problemen, maar de 
eigen paspoorten, postze
gels en bankbiljetten zijn 
gezochte collector-items 
geworden. 

Kauwgomplaatjes 
Op iedere beurs van enige 
betekenis zijn ze present: 
de motormuizen van de 
MFN, de Motor Filate
listen Nederland en ook 
voor de mensen die niet 
echt in motoren geïnteres
seerd zijn, ligt er altijd wel 
een pepermuntje klaar. 
Het maartnummer opent 
met wat 'Geneuzel van de 
voorzitter' (Hans de Kloet), 
die tevreden terugblikt 
op het jaar 2013, waarin 
heel wat leuke zegels 
met het thema motoren 
gespot konden worden. 
De wereldwijde snelle op
komst van de persoonlijke 
postzegels zorgt daarbij 
voor een verrijking van het 
materiaal. Aan de website 
van de vereniging 
(www.mfnl.nl) worden re
gelmatig nieuw ontdekte 
persoonlijke postzegels 
toegevoegd. Inmiddels 
staan er zegels van 16 
verschillende landen, in 
totaal bijna 750 stuks. 
Toch klinkt er ook een 
kritisch geluid. Er heerst 
onvrede over de vele 
uitgiften van de laatste 
jaren van landen als 
Guinee, Mozambique, 
Congo, Mali, etc. Op 
een clubdag werden ze 
bestempeld als 'neppers, 
bogusspul, troepzegels en 
kauwgomplaatjes'. Diverse 
Afrikaanse landen produ
ceren een niet aflatende 
stroom van zegel- en 
blokuitgiften, die ook nog 
eens een serieus karakter 
krijgen met een plaats in 
deMichel-catalogi. Een 
beetje kritische verza
melaar probeert dit soort 
plakplaatjes te mijden, in 
het artikel geeft Hans de 
Kloet wat tips. Verder in 
deze aflevering een stuk 
over motorzegels van 
Canada en een interessant 

en informatief artikel over 
Nederlandse belasting 
(zegels) en motorfietsen. 
Leuk blad, leuke club. 

Onbegrensde 
mogelijkheden 
Meer dan 300 kaders vol 
postzegels en poststukken 
waren er te bewonderen 
op Filamanifestatie 2014 in 
Wijk aan Zee. Het was een 
prachtig evenement, dat 
zal iedereen beamen die 
is gaan kijken. Er waren 
ook handelaren genoeg, 
met een rijk aanbod van 
topmateriaal tot stuiver-
boekenwerk. 

Als Filamanifestatie iets 
heeft laten zien, dan is het 
wel dat de filatelie nog 
steeds een boeiende en 
inspirerende hobby is, een 
land van onbegrensde 
mogelijkheden. Er waren 
veel bezoekers, maar in 
verschillende bladen van 
de organiserende vereni
gingen valt toch wat te
leurstelling te bespeuren. 
De Posthoorn, Zaandam: 
'Jammer dat van de ruim 
250 leden die de Posthoorr 
telt, nog geen 5% zich aan 
een tocht naar Wijk aan 
Zee gewaagd heeft. Abso
luut een gemiste kans.' 
In Purmerend hetzelfde 
geluid, net als in Heems
kerk. |an Koer schrijft: 'De 
Filamanifestatie was naar 
mijn mening een groot 
succes. Helaas heb ik niet 
zo veel leden van onze 
vereniging gezien'. 
In Heempost, het blad van 
Heemskerk, worden de 
plannen geschetst van een 
nauwere samenwerking 
tussen de verenigingen in 
Heemskerk, Castricum en 
Beverwijk. Het uiteindelijke 
doel is een fusie, maar hoe 
lang dat nog gaat duren, 
is onbekend. 
In Heempost verder de 
derde aflevering van een 
serie artikelen waarin 
Herman Winterberg de 
geschiedenis van Australië 
schetst aan de hand van 

mailto:johndehe@gmail.com
mailto:edwin.muller@kpnmail.nl
http://www.cs-filatelie.nl
http://www.mfnl.nl


de door dit land uitge
brachte postzegels. Het 
^zestigen van nederzet
tingen, het openen van 
steenkoolmijnen, de 
ontdekking van nieuwe 
gebieden en het opzetten 
van schapenteelt passeren 
de revue. Een leuk stuk en 
een mooie basis voor een 
thematische verzameling. 

BUITENLANDSE BUDEN 

Nederland in 
het buitenland 
Zo'n drie keer per jaar is 
er een moment dat alle 
drie de buitenlandse 
Nederland bladen bij mij 
in de bus liggen. Dit maakt 
de keuze voor de WLVU 
rubriek erg eenvoudig. 
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getoond. Dat was in die tijd 
nog een hele onderneming 
want het betrof een rond
vlucht van 7 dagen heen 
en 7 dagen terug met vele 
tussenstops (en 3 dagen 
rust in Sydney). In totaal 
werd door de driekoppige 
bemanning 14.210 km afge
legd. Na deze eerste vlucht 
zouden er meer vluchten 
worden uitgevoerd van en 
naar Australië. Verder in 
het blad wordt ingegaan 
op de correspondentie die 
de handelaar Tom Prentice 
had met verzamelaars in 
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Van Batavia naar 
Melbourne 
De Netherlands Phila
telist (UK) van maart 
2014 is dit keer vooral 
heel aantrekkelijk voor de 
luchtpost liefhebber. Maar 
liefst 20 bladzijden zijn er 
gewijd aan de vluchten van 
de KNILM tussen Batavia en 
Melbourne. Er wordt be
gonnen met de beroemde 
Abel Tasman vlucht uit 
mei 1931. Zowel stukken uit 
Indië als Australië worden 

Nederland (een vervolg 
op een artikel uit maart 
2013). Er wordt een oproep 
geplaatst voor meer stuk
ken die zijn gericht aan 
deze persoon. Ook wordt 
gevraagd naar informatie 
over de firma A.). de Wit die 
eind jaren '30 actief was 
In Amsterdam. Het blad 
sluit af met enige moderne 
postgeschiedenis van 
de Nederlandse Antillen. 
http://www.netherlandsp
hilatelic.ora.uk/ 

Van Amsterdam naar 
Sydney vla Batavia 
Ook Netherlands Philate
ly (US) besteedt veel aan
dacht aan Indië in nummer 
38/3, dit ter ere van de 150' 
verjaardag van de eerste 
postzegel van Nederlands
Indië. Er wordt uitgebreid 
geïllustreerd ingegaan op 
de deviezencontrole die in 
tussen 1947 en 1949 werd 
toegepast. In die tijd moes
ten alle brieven boven 20 
gram naar het buitenland 
open worden aangeboden 
om de export van deviezen 
(inclusief postzegels) naar 
het buitenland tegen te 
gaan. Bedrijven als banken 
konden toestemming 
krijgen van het Deviezen 
Instituut om brieven te 
verzenden met bankbiljet
ten erin. Deze konden die 
brieven gesloten afgeven 
mits voorzien van een of
ficieel etiket en/of rubber 
stempel. Ook is er een mooi 
artikel van een Japanse ver
zamelaar over de censuur 
in Batavia in 1940. Er waren 
hiervoor 19 verschillende 
nummers in omloop, welke 
allen, behalve nummer it, 

in het blad op brief worden 
getoond. Net als overigens 
bij het vorige tijdschrift 
verzucht ik als lezer dat 
het jammer is dat er niet 
met kleur is gewerkt. Ook 
hier trouwens aandacht 
voor luchtpost. Er worden 
stukken en foto's getoond 
van de eerste KLM/KNILM 
vlucht AmsterdamBatavia
Sydney in 1938, waaruit 
maar weer blijkt hoe finan
cieel lucratief deze verre 
luchtverbindingen waren 
in de jaren '30. Verder een 
aantal korte artikelen met 
een brief van de Engelse 
bezetting van Indië in 1813, 
en twee artikelen over de 
postverbindingen over zee 
inclusief een uniek paartje 
van de nummer 1 uit 1864 
met het stempel van het 
postagentschap op de 
stoomboot van Singa
pore naar Batavia, http:// 
asnpigTS.com 

Schaatsen 
Wel in kleur is het blad 
van de Arge Niederlande, 
Nederland onder de 
Loep van april 2014. 
Helaas nu net het blad 
van de drie dat dit keer 
iets tegenvalt. Er wordt 
geopend met een artikel 
rond het thema schaatsen, 
waaruit we opmaken dat 
er vreemd genoeg best 
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weinig zegels zijn uitge
geven in Nederland rond 
deze oerHollandse sport. 
En dan is een daarvan ook 
nog eens een 'persoonlijke 
postzegel'. Daarna een 
overzichtsartikel met een 
stuk geschiedenis over 
het Vredespaleis en zijn 
zegels. Geen poststuk
ken, vooral zegels. Hierna 
wordt er verder gegaan 
met een artikel over het 
Francotakje treinstempel. 
Er wordt fraai en zeldzaam 
materiaal getoond inclu
sief een viertal brieven. De 
twee laatste artikelen gaan 
over Nederlands Nieuw
Guinea. Eerst een aantal 
pakketkaarten die betrek
king hebben op pakjes 
welke vanuit de VS werden 
gestuurd in 1964 aan de 
arme bevolking van dit 
zojuist aan Indonesië over
gedragen gebied. Daarna 
wordt dienstpost getoond 
van de Geneeskundige 
Dienst uit 1961, enkele 
jaren voor de overdracht 
aan de VN. http://www. 
argeniederlande.de/ 

Meer Nederland in het 
buitenland 
Het maartnummer van de 
studiekring Antwerpen 
heeft ook een Nederlands 
tintje. Het hele blad is 
gewijd aan het nakomertje 
van de emissie Veth, de 22 
'/2 cent oranje welke in 1939 
verscheen voor het franke
ren van aangetekende brie
ven naar het buitenland 
en in 1940 al weer werd 
vervangen door dezelfde 
waarde uit de Konijnenberg 
emissie. Adam van der 
Linden toont een overzicht 
van brieven met deze zegel. 
In een aantal gevallen met 
enkelfrankering naar het 
buitenland zoals beoogd, 
maar er wordt ook een keur 
aan andere fraaie toepas
singen getoond. Het enige 
dat er niet bij is, is een 
enkelfrankering voor een 
correct binnenland tarief. 
Maar de schrijver geeft ook 
aan dat hij deze nog nooit 
heeft gezien, of zelfs nog 
nooit iemand heeft gespro
ken die er ooit een heeft 
gezien. Dus wellicht bestaat 
deze gewoon niet. Een ding 
Is jammer, ook dit blad is 
niet in kleur anders zou het 
een fraai oranje geheel zijn 
geweest. 

http://www.netherlandsphilatelic.ora.uk/
http://www.netherlandsphilatelic.ora.uk/
http://
http://www
http://arge-niederlande.de/


BEZOEK AAN 
HET POSTMUSEUM 

Bezoekt u ook een post- of 
filatelistisch museum in het 

buitenland? 
De redactie ziet graag uw 
bijdrage over dit bezoek. 

/; SINGAPORE 

HAN SIEM 

Weerzien met Singapore 
Voor m ij waren er een drietal 
redenen om dit jaar eens in 
januari/februari een vakantie door 
te brengen m Singapore. Chinees 
Nieuwjaar viel dit jaar op 
31 januari. Voor de Chinese 
gemeenschappen begint dan 
een twee weken durend festijn 
waarover ik eerder in Filatelie heb 
geschreven'. Mijn herinneringen 
aan een dergelijke nieuwjaarsvie
ring in Azië zijn bijna 60 jaar oud. 
Hoog tijd om die vage herinnerin
gen te actualiseren. Mijn laatste 
bezoek aan Singapore dateert van 
20 jaar geleden. / was not impres
sed. In 20 jaar kan veel veranderen, 
hoe zou het nieuwe Singapore eruit 
zien? Voor veel 'foodies' is Singa
pore een waar Mekka. De hele stad 
is geobsedeerd door food. Bekende 
Tv-koks als Anthony Bourdain en 
Gordon Ramsay maakten reeds een 

Een eerder gepland verslag -andere auteur- van een 

bezoek aan een postmuseum kon niet gerealiseerd 
worden. Het museum in Kazachstan bleek op het 

moment van het bezoek gesloten wegens verbouwing. 

bedevaart naar Singapore. Ik had 
het gevoel bij mijn vorig bezoek 
niet aan mijn culinaire trekken te 
zijn gekomen. Dat moest over. 

Chinees nieuwjaar 
Tijdens mijn voorbereidingen 
maakte ik de vergissing de aan
staande vakantie eens terzijde in 
een van mijn e-mails aan de hoofd
redacteur te melden. '"Wellicht een 
artikel over het Postmuseum?" 
kreeg ik prompt als reactie. Zo
doende werd dit museum alsnog in 
mijn voorbereidingen voor Singa

pore opgenomen (wat ik allemaal 
niet voor 'Filatelie' over heb). In de 
huidige internet tijd bracht dit mij 
onvermijdelijk bij een website'. 
Naast adres en openingstijden 
kreeg ik daar als informatie ook te 
lezen dat op officiële feestdagen 
als Chinees nieuwjaar het museum 
Open Dagen organiseert met gratis 
toegang! In een vorig gastland 
had ik geleerd altijd te proberen 
voor een dubbeltje op de eerste 
rang te zitten, laat staan gratis! En 
in mijn huidige gastland luidt een 
gezegde: When it's free, it's for 

me! Aan dat museumbezoek zat ik 
dus vast. 

Mijn vakantie in Singapore was 
heerlijk, dank u wel. Voor het jaar 
van het Paard was overal in de 
stad feestverlichting aangebracht 
(afb 1). Singapore heeft de laatste 
jaren een futuristische attractie 
van wereldformaat erbij gekregen: 
de Garden by the Bay^ (afb 2). 
En over de hawkers (Singaporese 
straatventers, afb 3) zijn boeken te 
vullen, waaronder een, geschreven 
dooreen huisarts'. De hoofdre
dacteur heeft mij er echter op 
gewezen dat dit artikel niet meer 
dan 4 pagina's mag beslaan. Laten 
we daarom maar snel naar het 
Museum stappen. 

The Singapore Philatelic 
Museum 
Singapore heeft geen Postma-

Afb i Fascinating stamps? Aß s Future of stamps 



seum, maar een Filatellstisch 
museum (subtiel verschil). Het 
museum wordt beheerd door the 
National Heritage Board (vrij 
vertaald: beheer van het nationale 
erfgoed). Als jong land blijkt Sin
gapore heel zuinig te zijn op hun 
erfgoed. Naast dit museum funge
ren ook nog \\z\ Asian Civilisations 
Viuseum, he\ Malay Heritage 
Museum, het National Museum 
of Singapore en Uet Peranakan 
Museum. 

In de lijst van sponsors van het 
museum vond ik als hoofdsponsor 
Singapore Post (natuurlijk), maar 
daarnaast ook PTT Dwtc/) Post 
International (goede relatie), KLM 
Dutch Airlines (nog een goede 
relatie) en de Mondriaan Founda
tion {een verrassing). Het museum 
is gevestigd in het gebouw van 
de voormalige Anglo-Chinese 
school en is gelegen in een wijk die 
karakteristiek is voor koloniaal Sin
gapore. Het museum beslaat circa 
10 lokalen, verspreid over twee 
etages. De toegangsprijs bedraag 
6 SGP $ voor volwassenen en 4 SGP $ 
voor kinderen (resp. € 3,40 en 
€ 2,40). Zoals vermeld is de 
toegang op bepaalde nationale 
feestdagen gratis. 

Het nieuwjaarsbezoek 
In Singapore zijn de eerste twee 
dagen van Chinees nieuwjaar 
nationale feestdagen. Voor ons 
bezoek koos ik de tweede 
nieuwjaarsdag. In enkele lokalen 
op de begane grond was een deel 

Aß 6 Future of Philately 

van de permanente collectie 
gehuisvest: 'Fascinating Stamps', 
'Window to the World' en 'Future 
of Stamps' (afb 4 en 5). Daar
naast waren twee lokalen 
ingeruimd voor de jeugd: 'Know 
the Stamps', 'Know the World en 
Singapore thru Stamps'. Onderde 
bezoekers waren opvallend veel 
kinderen (afb 6). Het filatellstisch 
belangrijkste deel van de collectie 
was gehuisvest in de Room of 
Rarities op de bovenverdieping. 
Daar was de zeldzaamste brief uit 
Singapore te zien. India, used In 
the Straits Settlements: een brief 
van Singapore naar Ierland 
gefrankeerd met alle toen 
beschikbare waarden Queen 
Victoria. Een andere zeldzaamheid 
was een brief met het vroegste 
gebruik van de B172 afstempeling. 
Eveneens op de bovenverdieping 
was de Heritage Room. Als 

ex-thematicus deed het mij goed, 
dat in dit lokaal de relatie tussen 
erfgoed en postzegelontwerp 
zoveel mogelijk concreet werd 
gemaakt (afb 7). Natuurlijk werd 
ook in het museum aandacht 
besteed aan het Jaar van het Paard 
(afb 8). Omstreeks 11 uur werden 
belangstellenden opgetrommeld 
voor een gratis rondleiding door 
het museum, verzorgd door een 
jonge, vrouwelijke assistent van de 
curator (afb 9). Het filatelistische 
gehalte van de rondleiding was 
vooral educatief van karakter met 
verhalen over de Black Penny, de 
vroege postgeschiednis van 
Singapore, rariteiten en misdruk-
ken. Bezoekers konden meedoen 
aan een filatelistische quiz. De 
antwoorden op de vragen konden 
gevonden worden in de displays in 
de diverse lokalen waardoor de 
bezoekers werden aangemoedigd 
deze te bekijken en te lezen. Na de 
lunch was tijd ingeruimd voor een 
recital van traditionele Chinese 
muziek, dat op een verrassend 
gepassioneerde wijze werd 
toegelicht en uitgevoerd. Na de 
informatieve en culturele 
onderdelen van de open dag, was 
rond 4 uur de tijd gekomen voor 
het pretprogramma. 

Leeuwendans 
Tot mijn vage herinneringen 
van Chinees nieuwjaar horen de 
luidruchtige uitvoeringen van 
de barongsai of leeuwendans in 
de binnenstad van Bandoeng. 
Zuinige Chinese middenstanders 

Aß 7 Inspiratie en postzegelontwerp 

transformeerden met nieuwjaar 
tot big spenders wanneer jongelui 
de leeuwendans voor hun winkel 
of restaurant uitvoerden. De leeu
wendans wordt traditioneel tijdens 
het Chinees nieuwjaar uitgevoerd 
en ruim beloond. Wie kan immers 
verwachten in het nieuwe jaar 
voorspoed en rijkdom te oogsten 
als bij de aanvang niet gulhartig is 
gezaaid? 

Goedwillende amateurs zijn in 
Singapore inmiddels vervangen 
door professionele dansgroepen. 
Met hun filatelistische schatten 
had het museum ruim uitgepakt. 
De barongsai werd eerst in het 
museum uitgevoerd en daarna 
erbuiten (afb 10 en 11). In het 
schemergebied van traditie en 
bijgeloof wordt de leeuwendans 
uitgevoerd om geluk voor het 
nieuwe jaar af te roepen en de boze 

Aß 10 Lion dance binnen 



Afb 12 Dragon dance Afb 13 Het voormalige schoolgebouw (foto. Dommi(jue Hilksum) 

geesten af te schrikken. Blijkbaar 
zijn de boze geesten in het Verre 
Oosten actiever dan in de rest van 
de wereld. Om ze te verjagen wordt 
de barongsai begeleid door een 
werkelijk oorverdovend lawaai 
van trommels en cimbalen. Niet 
minder luidruchtig was de daarop 
volgende drakendans (afb iz). De 
leeuwendans wordt uitgevoerd 
door twee personen per leeuw, de 
drakendans wordt door verschei

dene personen uitgevoerd. Gemid

deld is een draak circa 30 meter 
lang en samengesteld uit 9 secties. 
Voor de uitvoering is daarom in 
hoge mate coördinatie, behendig

heid en virtuositeit vereist. Meestal 
wordt de dans uitgevoerd als 
'zoekend naar de parel', waarbij 
de draak symbolisch doorlopend 
op zoek is naar wijsheid. Afgezien 
van alle traditionele wijsheden zijn 
beide dansen altijd goed voor een 
kleurig en luidruchtig spektakel. 
Het feestelijke besluit van de open 

dag werd door talrijke iPhones en 
iPads digitaal vastgelegd. 

Website 
Naast de Open Dagen is het 
Museum betrokken bij vele andere 
filatelistische activiteiten waar de 
website een overzicht van geeft. In 
het museum vinden de bijeenkom

sten plaats van de lokale filate

listische vereniging en periodiek 
postzegelbeurzen en veilingen. 
Naast de permanente collectie laat 
het museum ook speciale exhibits 
zien, zoals momenteel 'Horses and 
Courses' en komende augustus 
'Spice is Nice'. Dit laatste onder

werp werd gekozen in verband 
met de historische komst van de 
Europese naties op jacht naar de 
specerijen van het Oosten. Veel 
aandacht besteedt het museum 
aan educatie en informatie van de 
jeugd. Vanaf depreschools en de 
primary schoolM Ae.secundary 
school kunnen scholen groepsbe

zoeken brengen aan het museum. 
In de aangeboden educatieve 
programma's ligt het accent op het 
verband van filatelie met het erf

goed van Singapore. De verbinding 
tussen erfgoed en filatelie is ook te

rug te vinden in de boekjes voor de 
jeugd die in de museumwinkel te 
koop zijn. Niet voor niets wordt het 
museum geleid door de Beheerders 
van het Nationale Erfgoed. Verder 
zijn in het museum een postze

gelhandelaar met materiaal voor 
beginners aanwezig en natuurlijk 
een stand van Singapore Post. 

Evaluatie 
Conform de naam en de doelstel

ling van het museum ligt het 
zwaartepunt van het museum op 
de bevordering van de filatelie. 
Daarbij wordt veel aandacht 
besteed aan de jeugd. Mede door 
de ruime aanwezigheid van 
kinderen had de open dag een heel 
huiselijk karakter. De behuizing in 

een oud schoolgebouw (afb 13) en 
de grootte van de (school) lokalen 
versterkten deze indruk. Heel 
herkenbaar was de nadruk op 
scholing die in Chinese gemeen

schappen zo vaak te vinden is. 
De activiteiten van he\ Singapore 
Philatelic Museum zijn, net als die 
van Singapore zelf, sterk gericht 
op de jeugd en de toekomst, maar 
zijn niettemin sterk verankerd in 
de tradities en het erfgoed van de 
jonge natie. 

Geraadpleegde bronnen 
1 S\em,l.W.:De Chinese minder

heid in NederlandsIndië f\\a.Xe\\s 
2009/03, biz 182186 

2 http://www.spm.org.sg/SPMPor

tai/ 
3 Informatie is te vinden op Wikipe

dia en op YouTube staan een paar 
prachtige video's van deze attractie 

4 Tay, Dr Leslie: Only the best. The 
leatTshootipost guide to Singa

pore's shiokest Hawker food 

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

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 duideilj!« 
Ingevulde formulier naar: 

Bureau de Troye 
Prieelvogelweg 5 
1349 CG AlmereHout 

BON 
VOOR HET OPGEVEN VAN 
EEN KLEINE ANNONCE 

Vermelding van uw naam en 
adres (of naam en telefoon
nummer) in de advertentie 
is verplicht. Plaatsing onder 
nummer kost vier euro extra. 

ATTENTIE! 
Kruis hieronder aan in welke 
rubriek u uw kleine annonce 
opgenomen wenst te zien: 

□ AANGEBODEN 

□ GEVRAAGD 

□ DIVERSEN 

10,00 eure 

13,50 euro 

17,00 euro 

20,50 eure 

24,00 eure 

27,50 euro 

31,00 euro 

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Bureau de Troye in 
^^^.^. AlmereHout tot het eenmalig afschrijven van het 

verschuldigde bedrag van zijn/haar eigen banknummer. 
Straat en nummer: 

PC + Plaats: /u j * 1 • N 
(handtekening) 

' Alleen volledig ingevulde, duidelijk geschreven bonnen 
IBAN: 'Tiet een ondertekende machtiging worden in behandeling 

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

http://www.spm.org.sg/SPMPortai/
http://www.spm.org.sg/SPMPortai/


Uw kostbaarheden 
zijn goud waard! 

Goudwissefkantoor 
'S eigendom van 

familie De Ruiter en 
heeft ruim 25 jaar 
\ expertise! 

. » ^ ^ 

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. 
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ZM qoudwisselkantoor 
www.aoudwisselkantoor.nl 

http://www.aoudwisselkantoor.nl
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Inleiding 
In maart 2014 werd het Oekraïense 
schiereiland de Krim geannexeerd 
door de Russische Federatie. In 
1954 was het gebied door partijlei
der Chroesjtsjov, zelf in Oekraïne 
geboren, onttrokken aan de Rus
sische Federatie en aan de Oekra
ïense Socialistische Sovjetrepu
bliek geschonken ter gelegenheid 
van '300 jaar OekraiensRussische 
Vriendschap'. (13) Deze maat
regel leidde destijds niet tot veel 
opwinding, aangezien de USSR 
als een eenheidsstaat geregeerd 
werd en grenzen tussen Sovjet
republieken in belangrijke mate 
een administratieve aangelegen
heid waren. In dit artikel wil ik 
een schets geven van zaken die 
sinds de Middeleeuwen gespeeld 
hebben en die een rol spelen in 
het nationale geheugen van de 
bewoners van Rusland. 

Rusland en de Tataren 
In de jaren 12301240 werd het 
toenmalige Rusland met hoofd
stad Kiev door de Mongolen (m 
Rusland bekend als de Tataren) 
verwoest en schatplichtig ge
maakt. De grootvorst van het rijk 
verdween van het toneel, de ove
rige vorsten bleven. In de eeuwen 
die volgden, kwamen meer vor
stendommen op, het vorstendom 
Moskou werd daarvan geleidelijk 
de leider. In dezelfde periode 
raakten de Mongolen verdeeld en 
kwamen verschillende Tataarse 

I 

Het schiereiland De Krim is al een paar maanden 
wereldnieuws. Toch weten we hier maar betrekkelijk 
weinig over dit verre oord en juist dat maakt het zo 

moeilijk om goed en kwaad te beoordelen. 

vorstendommen, chanaten, tot 
stand. Daar moest men jaarlijks 
zijn schatting aan betalen. Dat 
ging gepaard met een ritueel dat 
de latere grootvorst van Moskou 
overnam, (tt) Men moest jaarlijks 
op de knieën aan de heerser in 
Mongolië zijn onderworpenheid 
tonen en met het voorhoofd de 
grond raken. Tataarse legers trok
ken regelmatig plunderend rond. 
Vorsten brachten uiteindelijk een 
groot leger samen en betaalden 
niet meer. In 1380 kwam het bij 
Koelikovo (5+6) tot een grote 
veldslag, de eerste die de Russen 
wonnen. De slag was op haast 
Bijbelse manier begonnen met 
een duel tussen twee belangrijke 
strijders. Beide ruiters sneuvel
den, maar de Rus Peresvet 
dat was een goed voorteken 
bleef m het zadel. 
Stapje voor stapje lukt het onder 
het Tataarse juk vandaan te ko
men en slaagden de Russen er in 
'het tapijt terug te rollen'. Hoog
tepunt was het veroveren van het 
chanaat van Kazan in 1552 door 
grootvorst Ivan IV de Verschrik
kelijke (de 'Geduchte' vanuit 

het Russisch). Een schitterende 
kathedraal in Moskou, met de 
duizelingwekkende kleurenpracht 
van de uivormige koepels, is aan 
die overwinning gewijd. Langs de 
randen van het Moskovische rijk 
vestigden zich kozakken. Russen 
met een militaire status en een 
aantal privileges. Zij moesten als 
eersten de klappen opvangen 
zodra Tataren een strooptocht 
ondernamen. Qua kleding en 
tradities namen zij vaak elemen
ten over van de volken waar ze 
mee te maken hadden. Bekend is 
een schilderij van Repin waarop te 
zien is hoe kozakken uit Zaporozje 
een brutale brief schrijven aan 
de sultan in Constantinopel. (7) 
Dit schilderij heeft in Rusland 
een bekendheid en status die 
te vergelijken is met die van de 
Nachtwacht in Nederland. 
Diverse chanaten, ook in Siberië, 
verdwenen geleidelijk van de 
kaart. Het aan het Osmaanse Rijk 
(Turkije) gelieerde chanaat van de 
Krim werd onder tsarina Katha
rina de Grote (8) in 1783 definitief 
onderworpen nadat het al een 
vazalstaat was geworden. Haar 
favoriet Potjomkin (Potemkin) 

3. Bogdan Chmelnistski/ op moderne 
Oekraïense zegel 

had hierbij de leiding. 'Taurië' 
werd het gebied ook genoemd, 
een naam die teruggaat tot de 
Klassieke Oudheid toen Griekse 
kolonisten zich er vestigden. Veel 
Krimtataren trokken weg naar 
Turkije, de laatste chan werd in 
Turkije ter dood veroordeeld. 
Anderen bleven achter tot de dag 
van vandaag. 

De Krimoorlog 
Katharina de Grote maakte een 
reis door de gebieden die aan 
het rijk toegevoegd waren en 
begon aan de ontwikkeling ervan 
te werken. Rusland liet in hoog 
tempo een grote stad bouwen, 
Sebastopol, op de Krim, basis voot 
de Zwarte Zeevloot. Deze stad 
en de Krim zelf werden bekend 
in de rest van de wereld door
dat de zogenoemde Krimoorlog 
(18531856) zich in belangrijke 
mate daar afspeelde. Engelse en 
Franse troepen belegerden lange 
tijd zonder succes Sebastopol. De 
marinebasis werd verdedigd door 
onder andere matrozen die het 
scheepsgeschut in snel opgewor
pen stellingen opstelde. De vloot 
had men zelf laten zinken bij de 
haveningang. Admiraals als Kor
nilov en Nachimov (913) speel
den een grote rol, zij overleefden 
de belegering niet. De schrijver 
Leo Toistoj (14) diende als officier 
ter plekke en schreef er zijn drie 
'Vertellingen uit Sebastopol' 
over. Uiteindelijk ontruimden de 
Russen de stad, maar de held

/. 300 jaar vriendschap 
vlaggen sovjet Rusland en 

Sovjet Oekraïne 
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4. Grootvorst van Moskovie Joerij Dolgoroekij 
2.300 jaar vriendschap 

kozakkenhetman 
Bogdan Chmelnitskij 

5 Koelikovo, vóór de slag 6. Koelikovo het duel 
7. Kozakken schrijven een brutale brief aan de 

sultan in Constantinopel 

8. Tsarina 
Catharina de Grote 



9. Admiraal Nach'mov 10. Admiraal Nachimov 
met scheepsgeschut op 

bastion 

BA KOPHMAOB 

II. Monument van de 
sneuvelende admiraal 

Komilov 

haftige verdediging maakt deel 
uit van het collectieve geheugen 
(/an iedere Rus. De helden zijn 
beroemd. Zelfs bij paleis Soestdijk 
staat een boom, geplant ter ere 
van de commandant van de stad, 
generaal Totleben! 

Riviera en revolutie 
Tegen het einde van de XlXe 
eeuw ontwikkelde de Krim zich als 
de Rivièra van Rusland met )alta 
als grote trekpleister. Rijke 
families bouwden er hun zomerre
sidenties. Het paleis van de tsaar, 
Livadia (15+16) is daar de 
bekendste van. In de korte roman 
'De Dame met het Hondje' 
beschreef Anton Tsjechov (17) de 
sfeer van de badplaats )alta in de 
zomer en hoe het leven van een 
vakantieganger verder kon 
verlopen, begin XXe eeuw. Na de 
Oktoberrevolutie en de daarop 
volgende burgeroorlog tussen de 
Rode (18) en Witte legers werd de 
Krim het laatste bolwerk van de 

aeaBaBsaaamaaa 

IS. Paleis van de tsaar Livadia 

Witten waarvandaan ze uiteinde
lijk met een massa schepen, 
beschermd door de Franse 
marine, moesten vluchten naar 
Turkije. De verovering van de Krim 
werd door de communisten in 
1940 nog eens herdacht met een 
serie postzegels. De naam 
Perekop (19+20) komt markant op 
de zegels voor, het is de bena
ming van de makkelijk te verdedi
gen landengte die de Krim 
verbindt met het vasteland. De 
mooie paleizen werden kuuroor
den voor arbeiders (dat was 
tenminste de bedoeling) er 
kwamen nieuwe kuuroorden bij. 
Postzegels ervan uit de jaren 
'30'50 lieten de Sovjetburgers 
zien hoe goed het leven voor hen 
kon zijn als ze in aanmerking kwa
men voor een verblijf. Ook de 
Krimtataren (21) werden met 
vergeten. In de grote etnografi
sche serie postzegels uit 1933 is 
ook aan hen een zegel gewijd. Dat 
was wel de tijd waarin de 
collectivisatie van de landbouw 
begon, een brute reorganisatie 
van de landbouw die tot 

21. Knmtataren 

19. Herdenking 
bestorming Perekop 

verovering Krim 

20. Herdenking Perekop, 
landkaart en generaal 

Froenze 

22. Verdediging Sebastopol WO2 

23. Heldenstad Sebastopol 

20. Vlaggen 
hondgenoten WO2 

12. Admiraal Komilov 18061854 
Herdenkmgszegel uit 1989 

13. De afgezonken 
oorlogsschepen 

16. Paleisje Zwaluwnest 

17. Anton Tsjechov 

vervolging en hongersnood 
leidde. Weinig Krimtataren zullen 
daar prettige herinneringen aan 
bewaard hebben. 

Hitler, Roosevelt, Stalin, 
Krimtataren 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog 
slaagde Hitler Duitsland er in om 
na een zware belegering, waarbij 
gigantische kanonnen gebruikt 
werden, Sebastopol te veroveren. 
(22) De vloot ontkwam deels 
naar de oostkant van de Zwarte 
Zee. De 'heldenstad Sebastopol' 
(23) draagt deze naam met ere. 
Ook Jalta op de Krim kwam in 
de schijnwerpers te staan, nu 
door de Conferentie van Jalta 
(24+25) in februari 1945. Deze 
werd gehouden in het paleis 
Livadia waar ooit tsaar Nikolaas 
en zijn gezin verbleven. Aan de 
conferentie namen Stalin, een 
doodzieke Roosevelt en Churchill 
deel en men zegt dat daar op een 
onbewaakt moment informeel de 
verdeling van Europa in invloeds
sferen zou zijn besproken door 
Stalin en Churchill: Polen ruilen 
voor Griekenland en zo. De Krim 

18. Rode Troepen in de Burgeroorlog 

kreeg na de herovering door de 
sovjet strijdkrachten met duistere 
maatregelen van Stalin te maken. 
Deze beweerde dat veel Krimta
taren nazi Duitsland m de strijd 
geholpen hadden. Daarom liet 
Stalin de Krimtataren onder vrese
lijke omstandigheden deporteren 
naar Centraal Azië! Dat gebeurde 
collectief met meer volkeren die al 
dan niet gecollaboreerd hadden, 
bijvoorbeeld in de Kaukasus. Pas 
onder Chroesjtsjov werden de 
volkeren gerehabiliteerd. Helaas 
mochten de Krimtataren niet uit 
Oezbekistan terugkeren. 

Hoe het verder liep 
In de naoorlogse jaren groeide 
de Krim uit tot de Russische Costa 
del Sol voor de massa. Er kwam 
een enorm vakantiekamp voor 
de jeugdbeweging, Artek m 
Goerzoef. (26+27) Dit complex, de 
feestelijkheden, de zon, de zee, de 
vriendschappen, ontmoetingen 
met jeugd uit andere communisti
sche landen, de tradities speelden 
een grote rol in de propaganda 
die rondbazuinde dat de jeugd 
het toch maar nergens zo goed 
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26. Vakantiekamp voorde 
jeugdbeweging Artek 

lé. Samantha SmitI 

had als in de Sovjet Unie! Tot 
vandaag toe is dit complex een 
geliefd vakantieoord voor de 
jeugd. En eerlijk is eerlijk, voor 
wie er een plekje kreeg, was het 
vaak ook onder het sovjet regime 
een uitzonderlijke vakantie. 
Het Amerikaanse schoolmeisje 
Samantha Smith (28+29) was er 
op uitnodiging in 1983 nadat ze 
partijleider Andropov in een brief 
had geschreven over de noodzaak 
van vrede en vriendschap tussen 
de volkeren. Als westerling kwam 
)e met gemakkelijk op de Krim 
omdat het gebied militair domein 
was. Russen mochten niet zomaar 
naar Den Helder, Nederlanders 
kwamen niet zomaar Sebastopol 
binnen. Met Gorbatsjov veran
derde alles in snel tempo. Er kwam 
openheid in velerlei opzichten. 
Krimtataren keerden in versneld 
tempo terug uit Centraal Azié naar 
hun geboortegrond. Ze werden 
niet met gejuich ontvangen, ook 
al omdat men vreesde dat ze hun 
bezittingen van 50 jaar geleden 
zouden opeisen. 
In augustus 1991 verklaarde 
Oekraïne zich onafhankelijk, op 
31 december 1991 kwam een einde 
aan de Sovjet Unie. Opeens was 
een onbetekenende admini
stratieve grens een staatsgrens 
geworden. Dit leidde bij de 
Russische bewoners van de Krim 
meteen al tot protesten. Er volg
den allerlei maatregelen, de Rus
sische vloot in Sebastopol moest 
verdeeld worden, de macht lag 
opeens in Kiev, de status van het 
gebied en de stad werden vervol
gens weer aangepast, Oekraïens 
werd als taal gepropageerd, Rus
sisch stond onder druk. Sebasto
pol werd uiteindelijk 'verpacht' 
aan Rusland, net als bijvoorbeeld 
ooit met Hongkong en Engeland 
gebeurde. De sfeer verslechterde 
steeds meer. Het was een tijd van 
grote mogelijkheden maar ook 
van toenemende grote proble
men. Emoties en schaduwen 
van het verleden gingen een rol 
spelen. Nationalisme kwam op. 
Populisten kregen het gemakke
lijk. De gevolgen konden we zien 
op de televisie. 
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mm» 29. Gezond gezicht met zon, 
"iedereen heeft recht op vrije tijd" 

Filatelie 
In de jaren '90 van de vorige 
eeuw stond het internet in Oost 
Europa nog in de kinderschoenen. 
Communicatie liep massaal per 
post en beperkt per vaste 
telefoon. De grote inflatie 
waarmee Oekraïne te maken 
kreeg nadat het in 1991 onafhan
kelijk werd, leidde tot een 
chronisch tekort aan postzegels. 
Men kon de inflatie niet bijhou
den. Op veel kantoren werden 
provisoria geregeld en aan het 
loket op de post geplakt. Vaak 
gebeurde dit in samenwerking 
met zakenlieden en filatelisten die 
geld roken. De posterijen in Kiev 
verbood provisoria, maar kon het 
niet verhinderen. Van een deel 
van deze 'lokale uitgiften' (3036) 
is aangetoond dat ze in opdracht 
van lokale postdirecties in omloop 
zijn gebracht, zonder dat primair 
aan winst maken gedacht werd. 
Deze provisoria kunnen als 
verzamel waard ig gezien worden. 
Ze staan beschreven in het zeer 
nuttige boek 'The Provisional 
Postage Stamps of Ukraine 
19921995'. Ook op de Krim 
verschenen echte provisoria naast 
fantasie opdrukken en zegels die 
soms elders gedrukt werden en 
die puur uit winstbejag m omloop 
werden gebracht. 'Echt gelopen' 
zegt weinig omdat in samenwer
king met postbeambten van alles 
mogelijk was. Een Britse hande
laar en filatelist demonstreerde 
dit met zelfgemaakte zegels die 
braaf meegeteld werden bij de 
frankering van zijn post en die 
gestempeld werden! Zelfs deze 
lokale zegels zijn later vervalst. 
Dat was met zo moeilijk, want het 
was geen geavanceerd drukwerk 
geweest. De jaren die volgden 
laten zien dat tot de annexatie de 
gebruikelijke Oekraïense 
postzegels in omloop waren. 
De annexatie van de Krim in de 
lente van 2014 zal mogelijk ook 
tot maakwerk leiden. De tijden 
zijn echter anders, internet is 
ook op de Krim gemeengoed 
geworden dus de rol van de tradi
tionele brief is kleiner geworden. 
Daar komt bij dat de Russische 
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32. Poststuk Krim met verdachte lokaaluitgave 
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/ 36. Modern stempel Sebastopol 
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DE KRIM, EEN CRIME? 

Uit: Atlas SSSfi. 
Moskou 1955. 

VN handvest 
Bij internationale conflicten is het 
uitgangspunt voor militaire actie 
tussen staten vastgelegd in artikel 
2 lid 4 van het VN handvest, dat 
landen verbiedt elkaar te bedrei
gen of geweld te gebruiken. Dit 
geweldverbod is bovenal interna
tionaal gewoonterecht. De enige 
twee uitzonderingen die hierop 
gemaakt kunnen worden, zijn zelf
verdediging en een dwingende re
solutie van de VN Veiligheidsraad. 
In dit hoogste veiligheidsorgaan 
houden de grootmachten Rusland 
en de Verenigde Staten van Ameri
ka elkaar feitelijk in de greep. Van 
zelfverdediging lijkt geen sprake 
te zijn, al beroept Rusland zich 
onder meer op de noodzaak van 
een buitenlandse humanitaire in
terventie, een controversiële uitleg 
van zelfverdediging. Dit zal echter 
tevergeefs zijn, omdat Rusland zou 
moeten aantonen dat een gewa
pende aanval op haar onderdanen 
of militairen heeft plaatsgevonden 
of imminent was. Het gebruik van 
geweld is vervolgens pas toege
staan, wanneer Oekraïne zou falen 
deze mensen te beschermen. Dat 
zou dan een laatste en proportio
neel redmiddel moeten zijn. Van 
dit alles is geenszins sprake. 

NATHAN BOUSCHER* 

Wat in Oekraïne begin december vorig jaar aanvankelijk 

begon met een massaal protest tegen de beslissing van 
president Viktor Janoekovitsj om onderhandelingen met 

de Europese Unie af te breken en in plaats daarvan de 
banden met Rusland aan te halen, mondde uit in een 
annexatie van de Krim door buurland Rusland. Weinig 

juristen twijfelen eraan, dat de inname van de Krim een 
flagrante schending is van het internationale recht. 

Legitimatie 
Enige tijd na inname van De Krim 
kwam Rusland met de verklaring 
dat de inval op verzoek was van 
(de verdreven) president Janoeko
vitsj. Om deze verklaring kracht 
bij te zetten, stelde Rusland 
dat het Oekraïense parlement 
onconstitutioneel handelde bij 
zijn afzetting. Regeringsleiders 
kunnen andere landen vragen 
om militaire hulp, zoals Mali vorig 
jaar Frankrijk verzocht. Voor het 
internationale recht is dit zoge
naamde verzoek van Janoekovitsj 
echter niet relevant. Van belang is 
wie de effectieve macht uitoefent. 

Onafhankeiijlc Oeicrame 
Verschillende verdragen tussen 
Oekraïne, Rusland en andere 
landen bevestigen de territoriale 
integriteit en politieke onafhan
kelijkheid van Oekraïne, zoals het 
Budapest Memorandum uit 1994 
waarin Oekraïne zijn nucleaire 
wapens opgeeft in ruil voor soe
vereiniteit. Het vriendschappelijke 
bilaterale verdrag tussen Rusland 
en Oekraïne uit 1997 verplicht 
beide landen om hun disputen 
vreedzaam op te lossen. Rusland 
schendt niet enkel het internati
onale recht, maar ook de eigen 
verdragen met zijn buurland. 

Referendum 
De Krim zou zich middels een 
referendum volkenrechtelijk kun
nen afscheiden of zelfs beslissen 
zich bij een ander land te voegen. 
Ondanks dat dit principe hoog in 
het vaandel staat, wordt het zelf
beschikkingsrecht in de praktijk 
niet snel vergeven, om het feit dat 
internationaal recht traditioneel 
is opgezet om de soevereiniteit 
van staten te waarborgen. Een 
dergelijke volksstemming had 
desalniettemin goed kunnen 
plaatsvinden, maar dan met toe
stemming van Oekraïne en niet na 
annexatie door Rusland. 

Het heikele punt in het internati
onale recht blijft het gebrek aan 
'rule of law', handhaving van de 
rechtsorde. Bij gebrek aan een 
(bevoegde) supra-overheid of 
autoriteit, of volksopstanden, 
zijn het de staten zelf die het 
recht moeten handhaven. Het zal 
daarom niemand verbazen dat 
het recht van de sterkste vaak 
geldt in de internationale arena. 

De auteur is werkzaam bij Corinphila 
Veilingen m Amstelveen en is 
afgestudeerd op internationaal 
publiekrecht. 

KRIM^PQSTZEGELS 
Op 18 maart werd De Krim 

ingelijfd bij Rusland. Zoals de 
Russen dat noemen: een akkoord 

van goedkeuring. 
Op de website van Filatelie werd er al 
aandacht aan eigen postzegels voor De Krim 
besteed. 
Dat was OP 1 APRIL! http://goo.gl/GQhvxR 
De Russische Postdienst heeft op 27 mei twee 
postzegels uitgegeven in de serie 'Russische 
Regio's'. Beide zegels hebben een waarde 
van i5r (ca. € 0,30). Het zijn schilderachtige 
voorstellingen van De Krim en Sebastopol. 
De zegels werden ontworpen door V. Beti-
ukov en hebben beide een oplage van 
450.000 exemplaren. 

http://goo.gl/GQhvxR


EUROKNALLERS 
1961 
1961 

Zomer 
Kind 
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Kinderzegels 1948, nrs 508/512 
luxepostfns, en vele andere series voor slechts € 1,persene' 

aantal jaar omschrijving 
X 1941 Zomer 
X 1941 Kind 
X 1943 Zeehelden 
X 1946 Hulp 
X 1946 Prinsessen 
X 1946 Kind 
X 1947 Kind 
X 1948 Regering 
X 1948 Inhuldiging 
X 1948 Kind 
X 1954 Bonifatius 
X 1954 Luchtvaart 
X 1957 DeRuyter 
X 1959 Europa 
X 1960 Vluchtelingen 
X 1960 Volksgezondheid 
X 1960 Europa 
X 1962 Automatisering 
X 1962 Kind 
X 1963 Rode Kruis 
X 1963 Kind 
X 1964 Kind 
X 1965 Kind 
X 1967 Kind 
X 1967 Kind 
X 1968 Zomer 
X 1968 Kind 
X 1968 Kind 
X 1969 Zomer 
X 1969 Kind 
X 1970 Zomer 
X 1970 Kind 
X 1971 Zomer 
X 1971 Bernhard 
X 1971 Kind 
X 1972 Zomer 
X 1972 Rode Kruis 
X 1972 Kind 
X 1973 Zomer 
X 1973 Gelegenheid 
X 1973 Kind 
X 1974 Zomer 
X 1974 Gelegenheid 
X 1974 Kind 
X 1975 Zomer 
X 1975 Kind 
X 1976 Zomer 
X 1976 Gecombineerd 
X 1976 Amphilex 
X 1976 Kind 

. X al deze 50 series luxe postfris 

EUROKNALLERS 

nvph nr 
392/96 
397/01 
412/21 
449/53 
454/59 
469/73 
495/99 
504/05 
506/07 
508/12 
646 
547/48 
693/94 
727/28 
736/37 
743/44 
745/46 
771/73 
779/83 
795/99 
802/06 
830/34 
849/53 
894/98 
899 
901/05 
912/16 
917 
920/24 
932/36 
965/69 
978/82 
985/89 
992/95 
996/00 
1003/06 
1015/19 
1020/23 
1026/29 
1032/35 
1038/41 
1046/49 
1052/54 
1059/62 
1068/71 
1079/82 
1085/88 
1094/97 
1098/02 
1107 

pril 

47, 50 

ALLES 
2,50 

Amphilex zegels 1967, nrs 886/888 
luxepostfns, en vele andere series voor slechts € 2,50 per serie' 

aantal jaar 
X 1941 

1941 
1942 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1952 
1952 
1956 
1956 
1957 
1957 
1958 
1959 

omschrijving 
Vliegende duif 
Vliegende duif 
Legioen 
Cijfer 
Zomer 
Zomer 
Wereldpost 
Leidse Universiteit 
Jubileum 
Kind 
Olympische spelen 
Kind 
Rode Kruis 
Europa 
Kind 
Kind 

nvph nr 
379/91 
379a/d 
402/03 
460/68 
490/94 
500/03 
542/43 
561/62 
588/91 
596/00 
676/80 
683/87 
695/99 
700/01 
715/19 
731/35 

prijs 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 

X 1962 Zomer 
X 1962 Gouda 
X 1963 Zomer 
X 1957 Amphilex 
X 1959 Kind 
X 1970 Kind 
X 1971 Kind 
X 1972 Kind 
X 1973 Kind 

. X al deze 27 series luxe postfns 

EUROKNALLERS 

752/56 
759/53 
766/70 
774/76 
786/90 

937 
983 
1001 
1024 
1042 

2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 
2,50 

65,

aantal jaar 
X 1923 
X 1907 
X 1924 
X 1926 
X 1927 
X 1928 
X 1933 
X 1934 
X 1937 
X 1937 
X 1938 
X 1939 
X 1939 
X 1948 
X 1950 
X 1952 
X 1954 
X 1956 
X 1967 
X al deze 

omschrijving 
Koningin Wilhelmina 
De Ruyter 
Kind 
Kind 
Kind 
Kind 
Vrede 
Emma 
Zomer 
Kind 
Kind 
Zomer 
Kind 
Hartz 
Kerken 
Tentoonstelling 
Zomer 
Europa 
Amphilex 
19 senes luxe postfris 

nvph nr 
82/83 
87/89 
141/43 
199/02 
208/11 
220/23 
256 
269 
296/99 
300/04 
313/17 
318/22 
327/31 
487/89 
556/60 
592/95 
541/45 
581/82 

prijs 
15, 
20, 
15, 
20, 
20, 
25,

15, 
15,

25,

20,

25,

20,

20,

25,

25,

25,

15,

20, 
20, 

375,

Kinderblok 1965, nr 854 
luxe postfris, en vele andere senes voor slechts € 5, per serie' EUROKNALLERS 

■ MiA 

aantal jaar 
X 1921 
X 1937 
X 1944 
X 1949 
X 1949 
X 1949 
X 1953 
X 1953 
X 1953 
X 1967 
X 1954 
X 1955 
X 1955 
X 1957 
X 1957 

1958 
1959 
1960 
1950 
1955 
1996 
1996 
1996 
1997 
al deze 

omschrijving 
Jubileum met opdruk 
Jamboree 
Bevrijding 
Zomer 
NIWIN 
Kind 
Rode Kruis 
Kind 
Juliana en profil 
Juliana en profil fosfor 
Kind 
Kind 
Zomer 
Zomer 
Kind 
Zomer 
Zomer 
Zomer 
Kind 
Kind 
Sesamstraat 
Sesamstraat 
Sesamstraat 
Verhuis 
24 series luxe postfris 

nvph nr prijs 
106 
293/95 
428/42 
513/17 
538/41 
544/48 
607/11 
612/15 
617/35 
618b/534b 
649/53 
666/70 
671/75 
688«2 
702/05 
707/11 
722/26 
738/42 
747/51 
854 
VI692 kaart 5, 
V1693 brief 5, 
VI593 post 5, 
VI705 5, 

115,

IE 
■ ^ ' % % 

Kinderzegels 1936, nrs 289/292 
luxe postfns, en vele andere senes vanaf slechts € 30, per serie' 

aantal jaar 
X 1899 
X 1922 
X 1923 
X 1923 
X 1927 
X 1929 
X 1930 

1930 
1931 
1933 
1934 
1934 
1935 
1936 
1936 
al deze 

omschrijving 
Cijfer 
Koningin Wilhelmina 
Opruiming 
Toorop 
Rode Kruis 
Kind 
Rembrandt 
Kind 
Goudse glazen 
Herdenking 
Crisis 
Curajao 
Luchtvaart 
Zomer 
Kind 
15 series luxe postfns 

nvph nr 
50/55 
81 
114/20 
134/35 
203/07 
225/28 
229/31 
232/35 
238/39 
252/55 
265/56 
267/68 
278 
283/86 
289/92 

prijs 
35, 
40, 
40, 
40, 
40, 
40, 
40, 
40, 
40, 
30, 
35, 
40, 
40,

40,

30,

550,

EUROKNALLERS B Q i o ' ! EUROKNALLERS 

Riebeeck 1952, nrs. 578/581 
luxe postfns, en vele andere senes voor slechts € 10, per serie' 

aantal jaar 
X 1923 

Guilloche strippen 1940, nrs 356a/d 
luxe postfns, en vele andere series vanaf slechts € 50, per serie' 

aantal jaar omschrijving 
X 1924 Vliegende duif 
X 1933 Kind 
X 1940 Guilloche 
X 1947 Hartz 

. . X al deze 4 series luxe postfris 

EUROKNALLERS 

nvph nr prijs 
144/48 50, 
261/64 
356a/d 
474/89 

50,
50,
75,

215,

EUROKNALLERS 

Koningin Wilhelmina 1923, nrs. 82/83 
luxe postfns, en vele andere series vanaf slechts € 15, persene' 

Tentoonstellingzegels 1924, nrs 136/138 
luxe postfns, en vele andere senes vanaf slechts € 95, persene! 

aantal jaar omschrijving nvph nr pnjs 
X 1919 Hulp 102/03 125,

X 1923 Opruiming 132/33 125, 
X 1924 Tentoonstelling 136/38 95, 
X 1928 Olympiade 212/19 100, 

1932 A N W 244/47 125, 
1940 Guilloche 356/73 100,

1942 Legioen 402/03b 95, 
1949 Juliana en face 518/33 125,

al deze 8 series luxe postfns 850,
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SPRING SALE DY (^J THEO PETERS VUL IN 
EN BESTEL 

DEGR0TE4LÜXEP0STFRIS TOP 10 NEDERLAND MOOI GESTEMPELD VOORDELIG 

IHIHIHIli 
■■■■■ ^z\ 
■■■■■ SB 

H H H 
^TOff HHJÜN ^flffli 

aantal omschrijving 

... X Konijnenburg 

... X Legioenblokken 

... X Juliana en face 

... X Meeuwtjes 

ww^^w mmmmmm 

nvph nr. Kwaliteit 

nrs 346/349 luxe postfns 269,

nrs. 402/403b luxe postfns 95,

nrs. 534/537 luxe postfris 555,

nrs. LP 12/13 luxe postfris 279,

aantal nvph nr. omschrijving 

... x nrs. 4/6 Koning Willem III 1864 69,

... x nrs. 7/12 Koning Willem III 1867/1868 179,

. X nr. 49 Wilhelmina Kroningsgulden 59,

... X nrs. 61b/c Bontkraag tete beche 749,

.X nr. 80 10 gulden oranje 1899 333,

... X nr. 101 10 gulden oranje 1913 389,

X nrs. 104/105 Jubileum met opdruk 89,

X nrs. 121/131 Jubileum 1923 215,

... X nrs. 346/349 Konijnenburg 39,

...X nrs. LP 12/13 Meeuwtjes 99,

TOP 12 POSTZEGELDOEKJES 

aantal nvph nr. 
.. X 
. X 

.. X 

.. X 

. X 

.. X 

.. X 

.. X 

.. X 

.. X 

.. X 

.. X 

PB 6b 
PB 6c 
PB6d 
PB8cf 
PB 9b 
PB9cf 
PB9d 
PB9df 
PB 9e 
PB9ef 
PB9f 
PB9ff 

omschrijving 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 
luxe postfris 

55,

16,

16,

29,50 
59,50 
25,

45,

39,

39,

59,50 
45,

45,

aantal 
... x 
... x 
.. X 
... X 
... X 
... X 
.. X 

... X 
.. X 

... X 

. . . X 

nvph nr. 
E.1 
E.2 
E.3 
E.4 
E.5 
E.6 
E.7 
E.8 
E.9 
E.10 

1« 

H 

^ 

DAG ENVELOPPEN 

^ 

S 

Complete set 1 t/m 10 

^ ^, i « " m . 

kwaliteit 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 
netjes geadresseerd 

nü voor 
699,

250,

145,

150,

125,

95,

53,

39,50 
59,

39,

1595,

Deze advertentie (of kopie) in een 

envelop zonder postzegel sturen aan: l ^ . IH EO PETERS 
N U M I S M A T I E K 4 F I L A T E L I E E Antwoordnummer 11338,1000 PJ Amsterdam 

stuurt u mij a.u.b. de aangekruiste artikelen: 

BESTELBONUS 
Bestellingen van 
€50, tot €100,

| k ^ ^ la^y^ U^^y) 

BlpKipiP3 

1975 compleet 
jaargang 
• luxe postfns 
• 21 zegels + 1 blok 
• leuk cadeautje' 

GRATIS.' D 

Bestellingen van 
€ 100,tot €300,

5 in 1 zakloupe 
Leuchtturm 
• vergroting 2,5xen 10x 
• hightech en witte ledlamp 
• UV lamp voor zegels en vals 

geld detectie 

GRATIS! D 

Kruis de gewenste 
bestelbonus aan! 

1 per klant 

Bestellingen 
vanaf € 300,

Nederland 
nr. 18 
• mooi gestempeld 
• cat w € 90,

• klassiek zegel 

GRATIS! D 

of bestel per telefoon (020) 622 25 30 of fax (020) 622 24 54 of email info(2)theopeters.com 

Subtotaal 
D Ja, ik verzeker mijn zending tegen verlies en diefstal 
D Verzendkosten zegels, munten, etc onder € 150, (binnen Nederland) 
D Verzendkosten albums, catalogi, supplementen (binnen Nederland) 
D Verzendkosten buitenland worden door ons berekend 

Totaal 

2,00 
2,75 
8,00 

Naam: 

Adres: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoonnummer: 

Email: 

m/v 

Handtekening: datum: 



DE GEALLIEERDE INVASIE 
rN NORMANDIË 

HANS E. AITINK 

Begin van de invasie 
In de nacht van 5 op 6 juli 1944 
ging de Invaslevloot van de 
Geallieerden op weg vanuit de 
Engelse havens naar Normandië 
In Frankrijk. Een tijd voor het aan 
land gaan van de troepen werden 
zeven zware kustbatterljen door 
de geallieerde troepenschepen 
onder vuur genomen. Verder 
zorgde Bomber Command voor 
zware luchtaanvallen op de bat
terijen. Elke batterij werd door 
ongeveer 500 ton aan bom
men getroffen. Om ongeveer 
half zes begonnen de gealli
eerde oorlogsschepen met een 
intensieve beschieting van alle 
Duitse kustbatterljen en verdere 
versterkingen. Om half zeven 
zetten de soldaten van het Eerste 
Amerikaanse Leger voet aan wal. 
Om half acht gingen de eerste 
Britse troepen van het Britse 
Tweede Leger met hun landlngs-
schepen naar het strand en begon 
daar de aanval. Er werden zware 
gevechten geleverd, maar het 
lukte de geallieerde troepen op 
deze eerste dag 156.000 militai
ren aan land te brengen. Van deze 
soldaten waren er op de 6e juni 
194410.000 gesneuveld of ernstig 
gewond geraakt. Later werd ook 
het Canadese Eerste Leger Ingezet. 
Er kon een klein bruggenhoofd 
worden veilig gesteld en In de 
daarop volgende weken volgde 
een intensieve strijd tegen de 
troepen, die de Duitsers hadden 
aangevoerd naar Normandië. De 

Deze maand wordt de geallieerde invasie in 
Normandië, 70 jaar geleden, herdacht. 

Hans Aitink beschrijft welke gevolgen dat had 
voor het postverkeer. 

koninklijke Nederlandse brigade 
'Prinses Irene' was op 7 augustus 
ontscheept en werd op 
12 augustus in het geallieerde 
front ingevoegd. De brigade 
kwam aan een frontgedeelte te 
liggen, waar zij tegenover zich een 
Duits regiment had, dat gedeelte
lijk uit Polen en Kroaten bestond. 

Invasiegebied 
Intussen werden voor de kust 
ruim tweehonderd caissons aan
gevoerd, die de twee Mulberry-
havens moesten beschermen 
en in de juiste positie werden 
gebracht. Er lag er één voor het 
Amerikaanse invasiegebied en 
een andere voor het Britse inva
siegebied. Deze havens waren van 
groot belang voor de aanvoer van 
troepen, bewapening, voorraden, 
brandstof en voedsel. 

In de loop van juli 1944 lukte het 
Britse Tweede Leger het om de 
Duitsers na een hevige strijd uit 
Caen te verdrijven. Nu kon einde
lijk verder worden opgerukt De 
Amerikaanse troepen richten zich 
eerst op het Zuiden en konden 
Avranches veroveren. De Britten 

;. Defrontsitu-
atie m Frankrijk 
op 25 augustus. 
Het roze gekleurde 
gebied was bevrijd. 
(NIOD). 

en Canadezen trokken over de 
volle breedte van het front naar 
het Noorden op (afb.i) in de rich
ting van Parijs. Deze stad werd op 
25 augustus 1944 bevrijd door de 
troepen van generaal De Gaulle. 

De Amerikanen rukten op m de 
richting van Elzas-Lotharingen en 
de Britten en Canadezen trokken 
noordwaarts. Op 3 september 
werd Brussel bevrijd. 

Op 15 augustus 1944 waren het 
Amerikaanse Negende Leger en 
het Franse Eerste Leger begonnen 
met de invasie aan de Rivièra. 
De troepen ondervonden weinig 
weerstand van de Duitse troepen 
en de Amerikanen en Fransen 
rukten naar het noorden op door 
het Rhönedal. 

De bevrijding van 
Zuid-Nederland 
De Britse troepen, met aan hun 
rechterflank de Amerikaanse 
troepen, trokken op naar Neder
land. Het Duitse Vijftiende Leger 
ontsnapte over de Westerschelde 
naar Noord-Brabant en versterkte 
daar de Duitse verdediging. De ge

neraal Student, met steun van de 
Kampfgruppe-ChiU, redde voor
lopig de situatie In Noord-België 
door een hardnekkige verdediging 
van het Albertkanaal. Het plan was 
bij de Geallieerden ontstaan om 
via Noord-Brabant door te stoten 
naar Arnhem en vandaar richting 
Ruhrgebled te trekken. 

De Geallieerden besloten om één 
van de drie legerkorpsen van het 
Britse Tweede Leger, namelijk het 
XXXe Corps, gecommandeerd 
door Lieuter)ant-general Brian 
G. Horrocks een snelle voortgang 
over de smalle corridor naar 
Nijmegen te maken. Om dit te 
laten slagen besloot men bij Son 
en Veghel door Amerikaanse 
luchtlandingstroepen te droppen 
om de bruggen over het Wilhel
minakanaal bij Son en over de 
Zuid-Willemsvaart bij Veghel in 
handen te krijgen. Verder zou 
men ook Amerikaanse luchtlan
dingstroepen droppen bij Grave 
bij de bruggen over de Maas en 
bij Heumen bij de brug over het 
Maas-Waalkanaal. Deze luchtlan
dingen werden op 17 september 
1944 door de Amerikanen uitge
voerd. Op dezelfde dag werden 
Britse luchtlandingstroepen ge
dropt bij Heelsum in de buurt van 
Arnhem. Van de drie bataljons, 
die na de landingen naar Arnhem 
trokken lukte het alleen aan 
het derde bataljon om langs de 
Westerbouwing de verkeersbrug 
te bereiken. 

2. op 18 september 
1944 trokken de 

eerste Amerikanen 
uit de richting Son 
Eindhoven binnen 

(NIOD). 



Op de avond van 17 september 
1944 werd vanuit Londen via de 
radio het codebericht uitgezon
den om in geheel Nederland over 
te gaan tot een staking van de Ne
derlandse Spoorwegen. Dit bevel 
werd opgevolgd en tot aan de 
bevrijding was het Nederlandse 
spoorwegverkeer stilgelegd. Een 
groot deel van de spoorwegmen
sen doken onder. 

Nijmegen 
Horrocks hoopte met de tanks van 
de Guards Armoured Division een 
snelle doorbraak te bewerkstel
ligen op de weg naar Nijmegen. 
Aan weerszijden van de weg 
bevonden zich Duitse eenheden, 
die sterke weerstand boden en zo 
vorderde het XXXe Legercorps 
maar langzaam. Op 18 september 
1944 werd Eindhoven door de 
Britse troepen bevrijd, (afb.z). 
Het gedeelte van de weg tussen 
Son en Grave werd door de Britse 
soldaten 'Heli's Higliway' 
genoemd. 

Arnhem 
Voor de Britse luchtlandingstroe
pen in de buurt van Arnhem was 
het moeilijk om met het eerste 
en tweede bataljon naar de brug 
op te trekken. In de buurt van 
Arnhem waren de resten van de 
9e {Ho hen stau f en) en de 10e 
(Frundsberg) Panzerdivision 
gelegerd. Deze tanks mengden 
zich in de strijd en de luchtlan
dingstroepen waren met hun 
betrekkelijk lichte wapens niet 
opgewassen tegen deze Duitse 
troepen. Het derde bataljon 
van de luchtlandingstroepen 
was niet in staat hun positie bij 
de verkeersbrug te houden en 
besloot terug te trekken naar 
het hoofdkwartier van de Britse 
bevelhebber generaal Urquhart 
in hotel Hartenstein in Ooster
beek. Uiteindelijk werd besloten 
vanuit het hoofdkwartier in de 
nacht van 25 op 26 september 
1944 over de Rijn terug te trekken 
naar de Betuwe met de overge
bleven troepen. Het plan Market-

Garden was helaas bij Arnhem 
mislukt. 

Begin bevrijding 
Op dinsdag 19 september 1944 
werd een deel van Nijmegen 
bevrijd door Amerikaanse 
troepen. En er werd een aanval 
op de verkeersbrug gedaan. Na 
zeer harde gevechten lukte het de 
Amerikaanse troepen op 20 sep
tember de bruggen uiteindelijk 
onbeschadigd te veroveren. 

Intussen waren de Amerikanen 
vanuit Maastricht maar het 
Noorden getrokken en ze wisten 
Zuid-Limburg te bevrijden. De 
Maasbruggen bij Roermond en 
Venio waren door de Duitsers op
geblazen. Het zou tot het voorjaar 
van 1945 duren, dat dit gedeelte 
van Limburg kon worden bevrijd. 

Een belangrijke zaak voor de 
Geallieerden was het in ge
bruik nemen van de havens 
van Antwerpen. Men moest het 
land aan beide zijden van de 
Westerschelde veroveren om de 
havens van Antwerpen ten volle 
te kunnen benutten. Het was voor 
de bevelhebber van het Canadese 
Eerste Leger, generaal Crerar, de 
taak om de Duitsers in dat gebied 
te verdrijven. Dit eiste een enorme 
inspanning. Eerst werd Zeeuws-
Vlaanderen veroverd. Daarna 
trok men Zuid-Beveland binnen 
en Bomber Command voerde een 
zwaar bombardement uit op de 
zeedijk bij Westkapelle om Wal
cheren onder water te zetten. Om 
dit proces nog te versnellen bom
bardeerde men ook de zeedijken 
bij Veere en Vlissingen. 

De strijd ging in de herfst van 
1944 in alle hevigheid door en 
omstreeks 8 november 1944 was 
Zeeland voor het grootste deel 
veroverd. Tegen het einde van 
oktober en begin november werd 
het Noordelijk deel van Noord-
Brabant bevrijd In de loop van 
de herfst werd ook na een harde 
strijd de Betuwe bevrijd. 

Nederland was verdeeld in twee 
delen. Het Zuiden was bevrijd 
en de rest van Nederland moest 
wachten tot maart 1945 en tot de 
bevrijding van 5 mei 1945, toen 
de oorlog was afgelopen en was 
geheel Nederland vrij. 

PostverJceer in moeiiijlcheden 
Na de invasie in Normandië was 
het postverkeer voor grote delen 
van Frankrijk onmogelijk en de 
problemen breidden zich uit in de 
loop van 1944 uit naar België en 
Nederland. 

We bekijken eerst afb. 4. Het is 
een Franse briefkaart van iF 20 en 
een bijgeplakte zegel van iF 20. 
Het porto bedroeg voor verzen
ding naar Nederland 2F40. De 
kaart werd op op 19 augustus 1944 
afgestempeld in het postkantoor 
van Chatillon sur Loire en moest 
worden verzonden naar EIburg 
in Nederland. De verbinding 
met Parijs was op dat moment 
onmogelijk geworden en de brief
kaart bleef op het postkantoor 
liggen. Op 25 augustus werd Parijs 
bevrijd, maar het zou nog enige 
maanden duren voordat de kaart 
naar Parijs kon worden gestuurd. 
De briefkaart werd in Parijs ge
censureerd. Als stempel werd een 
dubbel ovaal met spitse punten 
gebruikt. In dit ovaal staat de 
tekst 'OUVERT-PAR LES AUTORITES 
DE CONTROLE' en verder de letters 
P.A. in het zwart. PA.=Parijs. Deze 
letters gaven aan de naam van de 
stad waar de kaart werd gecen
sureerd. 

Vandaar ging de kaart naar 
Brussel, dat op 3 september 1944 
werd bevrijd. Het zou echter nog 
maanden duren voordat de kaart 
vanuit Parijs naar Brussel kon wor
den gestuurd. In Brussel passeerde 
de kaart de censuur en er werd een 
cirkelstempel van de censor op 
afgedrukt met daarin het cijfer 8) 
in roodbruin. Op 22 februari 1945 
werd de kaart op het postkantoor 
in Brussel afgestempeld en werd 
doorgezonden naar Eindhoven. 
Op 25 januari 1945 was het buiten

landse postverkeer weer openge
steld, onder andere met België. De 
kaart werd in Eindhoven naar het 
censuurkantoor 1 gezonden, dat 
was gevestigd in het postkantoor 
Begijnenhof.. De kaart werd daar 
gecensureerd en voorzien van het 
rechthoekig stempel met vier af-
geschuinde hoeken. In het stem
pel staat de tekst 'NEDERLAND / 
GEZIEN DOOR DEN CENSUURDIENST 
/ NR.3081". Dit nummer behoorde 
bij een bepaalde censor. 

De kaart kon niet worden doorge
stuurd naar EIburg in Gelderland, 
dat nog steeds door de Duitsers 
was bezet en bleef dus op het 
postkantoor in Eindhoven liggen. 
EIburg werd pas op 19 april 1945 
bevrijd en het zou nog enige tijd 
duren voordat de kaart naar deze 
stad kon worden gezonden. Met 
de bevrijding van ons gehele 
land op 5 mei 1945 kwam ook het 
postverkeer langzaam op gang. 
Op 11 mei 1945 werd toestemming 
gegeven om gewone briefkaarten 
te verzenden uit naar alle plaat
sen in Nederland. 

De kaart werd van Eindhoven naar 
Breda gestuurd en vermoedelijk 
op maandag 14 mei 1945 met een 
postauto van Breda via Tilburg-
Den Bosch-Nijmegen-Arnhem-
Zutphen-Deventer naar Zwolle 
verstuurd. Deze speciale dienst 
werd ingesteld door het Postbu-
reel MG Breda. De PTT zorgde ver
der voor het vervoer naar EIburg. 

Sittard 
Afb. 5 laat een brief zien, die op 11 
september 1944 vanuit het station 
Utrecht naar Sittard werd verzon
den. De verzending ging niet zo 
snel in deze periode in verband 
met de oorlogshandelingen. De 
kaart bevond zich op 
18 september nog op het post
kantoor in Sittard. Deze plaats 
werd op 18/19 september 1944 
door de Amerikanen bevrijd. De 
op het postkantoor aangetroffen 
post werd door de Geallieerden 
in beslag genomen en na enige 
tijd naar Londen gestuurd. Daar 
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3 De doorbraak van de zeedi/k bij Westkapelle op Walcheren 
na het bombardement op 1 november 1944 (NIOD). 4. Briefkaart uit Chatillon sur Loire naar EIburg. (driemaal gecensureerd). 
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werd deze post door de Engelsen 
gecensureerd en voorzien van 
een censuurstrook met de tekst: 
'KROOIM / OPENED BY / EXAMINER 
/ 7855. P.C.90'. In de loop van de 
zomer van 1945 werd de brief in 
Sittard bezorgd. 

Eindhoven 
Afb. 6 laat een brief zien, die op 
18 september 1944 werd gepost 
op het postkantoor Eindhoven. Op 
deze dag werd Eindhoven bevrijd. 
De brief bleef op het postkantoor 
Eindhoven liggen en kon niet 
meer naar Amsterdam worden 
gezonden. De tekst van de brief, 
die op 16 september 1944 werd ge
schreven, gaat over de toestand 
van die dagen in Eindhoven. 
Mevrouw Gerda JedelooCollée uit 
Eindhoven schreef aan mevrouw 
Ans ArnoldyTorenent in Amster
dam het volgende: 

"Eindhoven, 16 Sept. 44. 
Beste Ans, 

Eindelijk weer eens een ogen
blikje om je te schrijven. Er 
is inmiddels heel wat roering 
geweest en zijn wij nog steeds in 
afwachting. Alles ligt klaar voor 
het gebruik. Zondags en Maan
dag 4 was het hier een chaos 
van terugtrekkende troepen uit 
België. In een onafgebroken rij 
2 dagen lang ging alles hier over 
de Geldropsche weg naar Venlo 
en zoo huiswaarts, je zag de 
vreemdsoortigste vervoermid
delen erbij, loopend, fietsend, 
rijdend met auto's en paard en 
wagen, zwaar gecamoufleerd en 
steeds kijkend naar de lucht. 

Mijn buren zijn ook verdwenen, 
leder in een auto (hij en zij) 
waar de kinderen werden 
ingesmeten, het huis geeneens 
behoorlijk gesloten. B en W zijn 
ook verdwenen en vele anderen. 
Wij hebben hier noodbonnen, 
daar er van de distributiekanto
ren ook bonnen verdwenen 
schenen te zijn. A.s. Maandag 
gaan de bonnen pas in d.w.z. 
brood, peulvruchten, jam en 

5. Gecensureerde 
brief van Utrecht
Station (ll9l9ii4) 

naar Sittard 
(Engelse censuur) 
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suiker. Boter 125 gr. per persoon, 
gaat op een bevoorradingsbon 
en zal dus wel even duren. 
Aardappelen zijn er niet, vleesch 
al in geen 14 dagen, melk krijg ik 
voor ons vijven K L tapte per 
dag. Groente is er ook niet. Wim 
is dus maar steeds op pad om 
hier en daar wat te bemachti
gen, maar dat doet iedereen dus 
de spoeling is dun, als het nog 
een paar weken duurt is er hier 
werkelijk honger. Wij hebben 
gelukkig nog wel wat, maar het 
gaat hard. Het brood is hier 
zuur, gist is er niet meer en 
wordt het gemaakt met 
zuurdeeg. De kinderen krijgen nu 
nog alleen taptemelk op de 
nieuwe bonnen. Het is dus te 
hopen, dat er gauw verandering 
komt. Carel schooiert de heek 
dag buiten, alle scholen zijn 
gesloten, ook de meeste 
fabrieken (Philips ook). Hulp is 
hier ook niets. Ik heb nu een 
meisje voor ix per week van 10 
tot 5. Het is niet veel, maar beter 
wat als niets en dresseer ik mijn 
dochters nu maar, die hebben 
toch niets te doen. 

Volgens de geruchten liggen 
de troepen ongeveer 20 HM 
van Eindhoven en wachten op 
versterkingen. Van Moeder kreeg 

\ 

ik een brief dat heel Rijswijk en 
Den Haag al uitgeloopen was om 
de Engelschen en Amerikanen te 
begroeten. Het was een enorme 
menschenmassa en waar er zelfs 
al enkelen met oranje, maar die 
werden door een landwacht met 
een revolver op hun gezicht ge
slagen. Na enkele uren trok alles 
weer huiswaarts. 

Wij zitten hier practlsch zonder 
gas, alleen van half twaalf 
tot half een en als er dan nog 
wat is 's avonds van 6 tot 6.30, 
normaal hebben wij gas uit de 
mijnen, maar dat is nu afge
loopen en moeten wij komen met 
het gas hetgeen Eindhoven kan 
produceren en dat is niet veel en 
ook nog zoolang er kolen zijn. 

Schrijf je eens gauw terug hoe 
het bij jullie is. Wij leven hier 
van de enkele brieven, kranten 
zijn er de laatste weken ook al 
niet. Vele hartelijke groeten van 
ons allen voor jullie allemaal. 

Veel liefs en een zoen van, je 
Gerda". 

De brief werd vastgehouden op 
het censuurkantoor, dat vanaf 
1 november was gevestigd in het 
postkantoor Begijnenhof. Na twee 

6. Gecensureerde 
brief van Eindhoven 
(1691944) naar 
Amsterdam. 
(Nederlandse 
censuur) 
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weken proefdraaien met 
36 censors werd het censuur
kantoor 1 operationeel. Na deze 
datum werd deze brief gecensu
reerd en voorlopig vastgehouden. 
De geopende brief werd met een 
50 mm brede bruine strook weer 
dichtgeplakt. Op deze strook 
staan in zwart gedrukt twee 
regels, namelijk 'NEDERLAND / 
GEOPEND DOOR DEN CENSUUR
DIENST'. Gedeeltelijk op de strook 
en op de envelop was het num
merstempel 1068 geplaatst in 
paars; het stempel van de censor. 

De brief kon pas na de bevrij
ding van geheel Nederland weer 
verder naar Amsterdam worden 
verstuurd. 

Het is dit jaar 70 jaar geleden, dat 
de invasie begon voor de bevrij
ding van Europa van de Duitse 
knechtschap. Het moest voor veel 
grote delen van Nederland nog 
tot 5 mei 1945 duren voordat wij 
allen weer vrij waren. Bij degenen 
van ons die al deze jaren hebben 
meegemaakt, staan vele herinne
ringen in hun geheugen gegrift. 
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oorlog. 10 a. Het laatste jaar, eerste 
helft, 's Gravenhage / Staatsuitgeve
rij/1980. 
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problemen in Nederland en Neder
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 S. Drukker. Gevolgen van de oorlog 
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landse posfverkeer 1940 en 
'944'45. 
Posthistorische Studie 26. 

 H.E.R. Sandberg De PTT In bevrijd 
ZuidNederland. 4 oktober 1944 
28 juli 1945. 
Posthistorische studie 16. Po & Po 
1994

 Karl Kurt Wolters. Die Postzensur, 
Handbuch und Katalog. Band II. 
Neuzeit (19391965). 
München 1966 



DE POSTHOORN 
Redactie adres De Goedemeent 1,1447 PT Purmerend, telefoon 0299-463850 

M m V Willeke ten Noever Bakker, Amy Groeneveld, Marth van Herk, Alex Nuijten, 
Toon Oomens en Patrick Peschke. Administratie en adreswijzigingen. Aria Sprangers, 

Provincialeweg Noord 128,4286 EE Almkerk, telefoon' 0183 - 40 39 52 

Redactie: Jeffrey Groeneveld 

laargang 64-juni 2014 

TOESTEMMING 
Het overnemen van artikelen uil 
De Posthoorn is toe' 
alleen metbronve 

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

postzegelniagazine wanJEUGDFILATELIE Nederland 
GOUD VOOR STEPHANIE 
Stephanie Kuijpers was 
erg verrast toen de jury 
haar naar voren riep om 
de felicitaties en een mooi 
stockboek in ontvangst te 
nemen. Ze had haar ver
zameling over zwemmen 
al meer tentoongesteld, 
maar goud had ze nog 
nooit gewonnen. Het is 
heel bijzonder dat een ver
zameling van een jeugdlid 
bekroond wordt met 
goud. Maar in een familie 
waar men al vier genera

ties postzegels verzamelt, 
kan het niet anders of men 
beoefent er de filatelie op 
een hoog niveau. Stepha
nie sprak uitgebreid met 
de jury over hoe ze haar 
verzameling nog beter 
kan maken. Ton van der 
Laak, de voorzitter van 
het organisatiecomité, liet 
zich bij de kaders graag 
door Stephanie uitleggen 
waarom we zwemmen en 
wat je daar allemaal voor 
nodig hebt. 

DAG VAN DE JEUGDFILATELIE 
WEER EEN GESLAAGD FEEST 
Opi2april werd in Wijk 
aan Zee de 29ste Dag van 
de leugdfilatelie gevierd. 
Dat gebeurde met een 
tentoonstelling en allerlei 
spelletjes. Ondanks het 
mooie weer waren er toch 
aardig wat kinderen naar 
de badplaats gekomen. Ze 
werden ontvangen door 

jeugdleider Toon en zijn 
assistenten Willeke, Aria 
en Hans. Met de spelletjes 
konden punten worden 
verdiend die later weer in
gewisseld konden worden 
in het postzegelhoekje. 
De jury was erg tevreden 
over het niveau van de 
inzendingen. Er was IX 

verzilverd brons, 3 x zliver, 
4 X groot zilver, 6 x verguld 
zilver, 2 x groot verguld 
zilver en ix goud. De 
ereprijzen werden door de 
voorzitter van de jury uit
gereikt. Eerder hadden de 
inzenders al in persoonlijke 
gesprekken gehoord hoe 
ze hun inzendingen nog 
beter kunnen maken. De 
juryleden )an Pot en Bert 
Weenink hadden voor ie
dereen een positief woord. 

ZILVEREN SPELD VOOR SJOERD BANGMA 
)FN vindt het belangrijk 
om mensen die zich voor 
de jeugdf ilatelie inspan
nen in het zonnetje te 
zetten. Oud-bestuurslid 
Sjoerd Bangma van de 
Koninklijke Bond van 
Filatelistenverenigingen 
IS zo iemand. In Wijk aan 

Zee werd hij verrast door 
Adrie van der Veer, de 
voorzitter van JFN. Voor 
al het werk dat hij voor 
de jeugd heeft gedaan, 
kreeg hij de zilveren speld 
van )FN. Wij wensen hem 
van harte geluk met deze 
mooie onderscheiding! 

MARIUS MET 
SPRONGEN VOORUIT 
Marius Voshart kreeg een 
speciale beker tijdens de 
Dag van de leugdfilatelie. 
Zijn verzameling Dieren op 
de boerderij had namelijk 
van de jury behoorlijk meer 
punten gekregen dan de 
vorige keer. In zijn verza

meling vertelt Marius wat 
er allemaal op een boer
derij gebeurt. Hij weet dat 
uit eigen ervaring, want hij 
woont zelf op een boerde
rij. De beker werd uitgereikt 
door de voorzitter van JFN, 
Adrie van der Veer. 

ELIA WINT PUBLIEKSPRIJS 
Zo'n honderd in
zenders lieten hun 
verzameling(en) zien 
tijdens Filamanifestatie 
2014 en de Dag van de 
Jeugdfilatelie. De bezoe
kers mochten aangeven 
welke verzameling hun 

favoriet was. Heel verras
send bleek de meerder
heid de verzameling van 
Elza Epker over zeehonden 
de mooiste te vinden. De 
winnares was helaas niet 
zelf aanwezig om de prijs 
in ontvangst te nemen. 

SPECIALE POSTZEGELS 
UITGEREIKT IN WIJK AAN ZEE 
PostNL wil graag dat meer 
jongeren postzegels gaan 
verzamelen. Daarom 
probeert men om ze op 
verschillende manieren te 
laten zien dat het leuk is om 
iets met postzegels te doen. 
Vorige maand was er een 
speciale postzegelontwerp
wedstrijd. In maart werden 
Dag van de leugdfilatelie 
postzegels uitgegeven. 
Ze zien er vrolijk uit en ze 

hebben een aparte vorm. 
Tijdens de Dag van de 
leugdfilatelie kreeg Tijmen 
Soeterbroek een mooi inge
lijst velletje aangeboden. 
Hij kreeg ze uit handen van 
Ad Korporaal van PostNL. 
Tijmen is een enthousiaste 
verzamelaar, met name 
treinen op postzegels heb
ben zijn belangstelling. Nu 
maar hopen dat velen zijn 
voorbeeld zullen volgen. 
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Koop eens een enveloppe! 
Heel vaak zie ik jullie op tentoonstellingen 

met je neus in de postzegelboeken. Logisch, 
je bent op zoek naar een mooi zegeltje 

voor je collectie. Maar ga nu eens naar de 
handelaren met die leuke enveloppen. Je 

koopt een héle oude en thuis ga je speuren. 
Ideetje? 

Hoe ga je op ontdek

king? 
Het is natuurlijk heel 
handig om op internet 
op zoek te gaan naar alle 
dingen die op de enve

loppe staan. In dit geval 
was het grappig dat er 
zowel stempels op de 
voorkant als op de ach

terkant staan. Vragen 

die je wil beantwoorden 
zijn: wat betekenen die? 
Staat er informatie op 
die ik kan gebruiken? Is 
er onbedoeld nog iets 
waar ik wat aan heb? 

Ongeluk 
Kennelijk is er iets ge

beurd met de post waar 
deze enveloppe bij zat. 

M^ ä /TUo. Qi^ U/^^ 

Er zit een extra stempel 
op dat dat aangeeft. 
Maar is het waar? Klopt 
alles wel? En wat was dat 
dan voor een ongeluk? 
Als filatelist met zo'n 
poststuk in je verzame

ling wil je dat allemaal 
weten. 

© 
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Post Office BOI 9H6 
L i t t l a t o n , HA OlftSO 

!ll,i„.,ll,l,.l,ll„U.„ll,„l,l„il„l,ll»U,„l 

IMnllWiCU 

SI 
1 

••mmmm 

Helemaal daarheen 
en weer terug 
Dat vind ik nog het 
meest interessante 
aan deze enveloppen: 
deze is verstuurd in 
1937 vanuit een stad in 
(toen) NederlandsIndië, 
en daar aangekomen. 
Vervolgens is deze brief 
meegenomen naar 
Nederland en hier op een 

DIENST. 

postzegelbeurs verkocht 
aan een liefhebber. Wat 
een geschiedenis heb je 
dan in je album zitten! 

Ook interessant 
Deze is weer interessant 
omdat er geen postzegel 
op zit. Kennelijk was dat 
niet nodig omdat het 
post is van een Depar

tement. Dan was er met 

0«f»nement van 
8innenUndv:he Zkkon 
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de post afgesproken dat 
die enveloppen al van 
te voren werden betaald 
voor de bezorging. Ga 
het maar eens uitzoeken. 

Van beroemde men

sen 
Dit is een enveloppe van 
een president van de 
Verenigde Staten. Dat zie 
je aan de naam van de 
afzender, die staat links 
boven. En hoe kom je 
daar nou aan? Gewoon 
een brief schrijven, je 
krijgt er vanzelf eentje 
terug. En het is een 
begin van een leuke 
verzameling. 

Ik heb je genoeg 
ideeën gegeven voor 
een bijzondere verzame

ling. Vraag familie en 
vrienden of ze nog bij

zonder materiaal voor je 
hebben. Heel vaak is dat 
wel zo, alleen hebben ze 
geen idee dat ze jou er 
een plezier mee doen. 

Cyuje^t^ 
UWMo. 

Reageren? Willeke.tnb(5)wxs.nl 
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ANTWOORDEN PUZZEL MAART2014 

De antwoorden van de puzzel van maart zijn: 1. Jules 
Verne; z. architect; 3 . Adelaide; 4 . Bob de Bouwer; 
5. machine; 6. Coen, 
Wilbertenjob. 

De prijsjes van deze 
maand gaan naar Seppe 
Van Reusel. 

Hartelijk 
gefeliciteerd.' 

PUZZEL JUNI 2014: 
win een catalogus 
van PO&PO! 

Ä^talogusvSnde 

Tostwaardestukken 

\ wart Nederland en 

.Me*««iï"dslndie 
■— i rt 

De Vereniging van 
Poststukken en Post

stempelverzamelaars (ook 
bekend onder de naam 
Po&Po) heeft ons twee 
exemplaren van de nieuwe 
Geuzendam's Catalogus 
van de Particulier bedrukte w^™. 
Postwaardestukken van Ne "̂  
derland en Indië g e g e v e n . 
Wil je een van deze catalogi krijgen? Doe dan m e e 
met de puzzel van deze maand. 

De vragen zijn: 
1. Door wie werden de okapi's ontdekt? 
2. Uit welke stad in NederlandsIndië werd in 1937 
een brief verstuurd? 
3. Van welke beroemde Amerikaan bezit Willeke een 
brief? 
4 . Welke speciale postzege ls werden uitgereikt in 
Wijk aan Zee? 
5. Welk attractiepark vind je in d e buurt van Den 
Bosch? 
6. Welke markt was vroeger een van de drukste van 
Nederland? 

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

20&21 MAART 2015 
Postzegelbeurs met Nationale en Internationale handelaren 

Categorie III postzegeltentoonstelling met propaganda klasse 

BRABANTICA 

HERTOGPOST2015 
85 jaar sHERTOGENBOSSCHE FILATELISTEN VERENIGING 

FILAMARATHON 2015 3 
Volgend jaar wordt de 
dertigste Dag van de 
Jeugdfilatclie gehouden 
in Den Bosch. Natuurlijk is 
het weer mogelijk om m e e 
te doen met de Filamara

thon. je maakt daarvoor 
zes of twaalf A4bladen), 
waarop je aan de hand 
van filateljstisch materiaal 
de vo lgende zes opdrach

ten uitwerkt: 
1. Den Bosch is de hoofd

stad van NoordBrabant. 
Laat door middel van 
filatelistische e lementen 
zien wat je over deze stad 
weet. 
2. In NoordBreÜDant zijn 
diverse vliecjvelden, 
bijvoorbeeld GilzeRijen, 
Seppe, Volkel en Eind

hoven. Laat m e t behulp 
van postzege l s zien welke 
vl iegtuigen of helikopters 
hier volgens jou komen. 

3. NoordBrabant kent 
heel veel boerderijen. Laat 
eens zien wat er op een 
landbouwbedrijf wordt 
geteeld. 
4. | e komt naar de Dag 
van de Jeugdfilatclie in de 
Maaspoort te Den Bosch. 
Laat eens zien wat je vanaf 
huis tot aan de Maaspoort 
zoal tegenkomt. 
5. Vanuit Den Bosch rijdt 
een bus rechtstreeks naar 
de Efteling. Wat kun je 

vertellen en laten zien 
over de Efteling? 
6. De Bossche veemarkt 
was vroeger één van de 
bekendste en drukste 
van Nederland. Laat zien 
welke dieren hier volgens 
jou werden verkocht. 
De inschrijvingen voor de 
tentoonstelling moeten 
uiterlijk op i december 
2014 binnen zijn bij Tonny 
MayenPeenen. 

Veel succes! 

Meer dan 1500 jongens 
meisjes gingen je voor! 

De postzegelclub 
van JFN op internet: 
de StampKids Club. 

ff' Surf naarwww.stampkids.nl 

WIST ]E DAT... 
...een okapi een typisch dier is dat in 
de omgeving van de Congo rivier in 
Afril<a voorl<omt? Dit dier werd pas in 
1887 ontdel<t door de beroemde Britse 
ontdekl<ingsreiziger H.M.Stanley. 
Hij dacht te maken te hebben met een 
soort ezel. Sommigen zullen denken 
dat de okapi een familielid is van de 
zebra, vanwege zijn mooie strepen op 
de achterbil. Maar dat is niet zo, de 
okapi behoort tot de giraffen! Ze zijn 
wel wat kleiner en hebben niet zo'n 
lange nek, maar als je goed kijkt zie 
je ook boven op hun kop de hoorntjes 
die giraffen hebben. Net als giraffen 
eten okapi's dan ook voornamelijk 
bladeren, twijgjes, bloemknoppen en 
boomvruchten. Een bijzonderheid bij 
okapi's is nog dat pasgeboren kalfjes 

pas na t of 2 maanden voor het eerst 
poepen. Dat komt omdat ze zich dan 
niet kunnen verraden door de geur. Ze 
worden namelijk door de moeder de 
eerste maand ergens in het struikgewas 
verstopt tegen roofdieren. De okapi 
wordt helaas met uitsterven bedreig( 
als gevolg van de vele burgeroorlogen 
in Congo. 

Wmê«M$TnluKiÉMm 

http://naarwww.stampkids.nl


M 9Wt VAN EN NAAK lEPffR 
IN 19141915 

PIET VAN SAN EN VINCENT SCHOU BERECHTS 

Ypras Salient 

Afb I Kaartje met de situatie van de verschillende legers met 
de uitstulpmg van het front rond leper 

Aß 2 Prenthriefkaart van leper voor de oorlog en tweetalige stempel yPCR/YPRES' 
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* Celle mstription peut étre biffee. — DU opscJiriït mag doorgehaald worden 

leper en omgeving bleven gedurende de gehele 
Eerste Wereldoorlog onbezet, ondanks vier 
veldslagen. Met dank aan de rivier de IJzer. 

Historische situering 
Na de Duitse inval in België m 
augustus 1914 bleef alleen een 
klem stukje grondgebied achter 
de Ijzer, een rivier m het kustge
bied in het Noordwesten van 
België, onbezet Het gebied bleef 
gedurende de hele Eerste 
Wereldoorlog standhouden De 
Duitse troepen werden onder 
meer m hun elan gefnuikt door de 
overstroming van de IJzervlakte 
Het gebied rond leper vormde een 
uitstulpmg op de frontlijn en 
werd 'the ypres Salient' ge
noemd Er werden met minder 
dan vier veldslagen uitgevochten 
om de stad leper in te nemen De 
Britten brachten versterking en 
kwamen m leper op 14 oktober 
1914 aan De Britse troepen 
bestonden enerzijds uit oude 
beroepssoldaten {'the old 
contemptibles'), twee divisies van 
het eerste korps van generaal 
Haig, maar ook twee cavalerie
divisies van het 4e korps onder 
leidingvan generaal Rawlmson 
De troepen aan Duitse zijde, 
samengesteld uit jonge studenten 
en reservisten, werden afgeslacht 
door de Britten Toch slaagde het 

16e regiment van de Beierse 
infanterie (waar Adolf Hitler deel 
van uitmaakte) er tussen 
29 en 31 oktober 1914 tijdelijk m 
om het 'Geluweveld' te veroveren 
Op 11 november probeerde een 
leger van 18 000 man opnieuw 
om leper, dat door 8 000 Britten 
werd verdedigd, m te nemen De 
toestand van de troepen bleef 
ongewijzigd gedurende de rest 
van de winter 1914-1915 (afb. i+z) 

Belgische burgerpost van en 
naar leper tussen oktober 1914 
en mei 1915 
Na de slag om de IJzer bleef er nog 
700 km̂  onbezet grondgebied 
over Dit gebied telde ongeveer 
100 000 burgers en er bleven 
23 postkantoren m gebruik Als 
gevolg van de Duitse aanvallen 
sloot het postkantoor van leper de 
deuren op 30 oktober 1914 Niet
temin organiseerde de stad een 
eigen postdienst en herstelde ze 
de briefwisseling met de naburige 
stad Poperinge Passanten in 
leper konden ook brieven meene
men die ze m de eerste de beste 
brievenbus die ze tegenkwamen 
deponeerden (Afb. 3) 
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Afb 3. Briefkaart vanuit leper gepost in 'Poperinghe' op 16 januari 1915 afgegeven 

Aß 4 Prenthriefkaart van leper geschreven op i6 oktober 1914, de dagvan aankort)st 
van de geallieerde troepen in leper en verstuurd naar Parijs waar ze aankwam op 
24 oktober Tresor et Pastes 89 De afzender schreef 'Nous sommes maintenant en 
Belgique et pour de vieux territoriaux je trouve que nous avangons rapidement' 

(We zijn num België en ik vind dat we snel vorderen voor oude landweermannen') 



De post van de Franse 
militairen in leper 
Om de nabije havens van Duinker
ke en Calais te vrijwaren, werden 
vanaf 10 oktober 1914 Franse troe
pen naar Vlaanderen gestuurd 
Ze vormden het 'Detachement 
d'armee de Belgique' of 'DAB' en 
bestonden in hoofdzaak uit vete
ranen van meer dan 35 jaar oud 
die deel uitmaakten van de ter
ritoriale mfanteriedivisies DIT 87 
en 89 De postsectoren vormden 
geen geografische eenheid maar 
volgden de troepen De 'secteur 
postal 78' werd toegewezen aan 
het DIT 87 en de 'secteur postal 
79'aan het DIT 89 (Afb. 4) 

i i 

De post van de Engelse 
militairen in leper 
Vanaf midden oktober 1914 werd 
de post van Engelse militairen 
tijdelijk aan de post van leper 
toevertrouwd Na 30 oktober zijn 
echter geen sporen meer terug te 
vinden van dergelijke briefwisse
ling (Afb. 5) 

Na 30 oktober werd de Britse 
militaire post uitsluitend door de 
Engelse troepen gebruikt Tussen 
oktober 1914 en 22 januari 1915 
werden in de omgeving van leper 
verschillende militaire stempels 
gebruikt met de vermelding 
'Army Post Office' (Afb. 6) 

^^bsBriëfivêtgèaêêltêiii^pomrijdom (handgeschreven aanduMng'VfTM'T''™"^ 
(On HIS Majesty s Service) verzonden door de post van leper op 18 October 1914 met 

etiket van de post van Manchester bij aankomst 

Vanaf 22 januari 1915 werden de 
stempels met in de kroon 'Army 
Field Office' en 'Field Post Office' 
gebruikt 

De tweede slag om leper 
(22 april  25 mei 1915) 
Op 22 april 1915 gebruikten de 
Duitsers voor het eerst gas De 
Franse troepen waren er het 
sterkst aan blootgesteld en ston
den totaal machteloos tegenover 
dit nieuwe oorlogswapen Hoewel 
ze een diepe bres sloegen in het 
geallieerde front, beschikten 
de Duitsers met over de nodige 
reservetroepen om een doorbraak 
te forceren, zodat hun offensief 
slechts een klem stuk grond
gebied opleverde Ondanks de 

CORRESPONDANCE 
DES ARMttS 

DE LA RCPUBFIQUE 

beschietingen waren er in leper 
nog heel wat burgers aanwezig 
Eind april 1915 namen de bom
bardementen in intensiteit toe 
en dwongen de Britse troepen de 
laatste burgers om te vertrekken 

Het postkantoor van leper werd 
gesloten en ging pas na de oorlog 
weer open Toch vinden we uit de 
zomer van 1915 documenten terug 
met een spoorwegstempel Deze 
brieven werden meegebracht met 
de trein die dagelijks de gewon
den uit leper wegvoerde 
(Afb. 7a+b) 

Bronnen 
Notities archieven en collecties van 
Piet Van San 
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Afb 6 Franse briefkaart met militaire portvrijdom verzonden door een Engelse 
commandant van het ijste Bataljon BEF m leper met bestemming Londen en de 

veldpoststempel Army Post Office s8 op 4 november 1914 
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Afb 7a*b Prentbriefkaart van leper met spoorwegstempel Facteur nr 1 van 2 september 191s 

PAARD VAN MARKEN 

Deze legendarische vuurtoren 
(175 jaar oud) verscheen op 
5 januari op een postzegel Dit 
IS overigens de enige vuurtoren 
postzegel die vrij te krijgen was 
aan het postloket Een van de 
lezers van Filatelie had interesse 
en kocht er een aantal Hij had 
geluk de postkantoorhouder 
had het vermoeden dat de koper 

verzamelaar was en vroeg 'Heeft 
u hier belangstelling voor?" De 
filatelist in kwestie zei met een 
strak gezicht "ja" Hij wandelde 
weg en maakte om de hoek een 
vreugdedansje Een van de vel
letjes  ook € 6,40  was volledig 
ongeperforeerd Zijn er lezers die 
ook een ongetand paard in huis 
hebben? 

VUURIORENS Het Purd van Marken 
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OPKOMST EN TELOORGANG 
VAN NEDERUNDSE POSTKANTOREN 

Deel 4: Nijmegen 

EISE EISMA 

De Afdeel.ng Nijmegen ^An Kr 
Roode Kruis deWt U mede dat Uw 

Na Gouda, Frederiksoord en 
Haarlem zijn we nu bij een andere 

woonplaats van Eise Eisma 
aangeland: Nijmegen. En, ook daar 

is genoeg te vertellen over het 
postkantoor. 

/. Rode kruiikaart mei 1940 

sloop postkantoor 
"Hier staan wij... tandenknar
send", ie\lu.\\u.sCm\\s, leider van 
de Bataafse Opstand, een kleine 
tweeduizend jaar geleden toen hij 
de oprukkende Romeinse legers 
aan zag komen om hem met zijn 
mannen in de pan te hakken. Hij zal 
op de hoogte gestaan hebben die 
het 'Kops Plateau' genoemd wordt, 
daar waar nu het Valkhof ligt, 
64 meter boven NAP, bij de Waal-
brug die er toen nog lang niet was. 
Tandenknarsend stond ook ik, 
tweeduizend jaar na Julius Civilus, 
op 7 oktober 2008 om precies 
te zijn, op het stationsplein van 
Nijmegen, waar bulldozers druk 
bezig waren het laatste grote 
postkantoor, dat van architect 
Sijbolt van Ravesteijn, tegen de 
grond te werken. Gelukkig hoefde 
Van Ravesteijn zelf niet de vernie
tiging van zijn creatie aan te zien, 
want hij was toen al vijfentwintig 
jaar dood. 

Oorlog 
Wie thans Nijmegen kiest als 
bestemming doet dat om er te 
gaan wonen of de Vierdaagse te 
lopen. En ja, je kunt er nog steeds 
een brief posten... maar of die 
aankomt? 
Bijvoorbeeld: 
Omstreeks 25 mei 1940, toen de 
ongelijke gevechten tussen Ne
derlandse en Duitse legereenhe
den beëindigd werden, begonnen 
de Duitsers grote aantallen Franse 
en Belgische krijgsgevangenen 
in Terneuzen in te schepen om 
ze naar verschillende kampen in 
Duitsland te voeren. In Nijmegen 
legden de schepen voor een korte 
tussenstop aan de Waal kade aan 
waarna de bevolking voedsel 
naar de gevangenen begon te 
brengen, wat de Duitsers al snel 
verboden. Alleen het Rode Kruis 
werd toegelaten. Secretaris Van 
Rappard zag kans om vliegens
vlug briefkaarten te laten druk

ken. De gevangenen hoefden die 
alleen maar te adresseren aan 
hun ongeruste familie in België 
of Frankrijk. Op de kaart stond al 
voorgedrukt dat de desbetref
fende persoon zich '/n goeden 
welstand bevindt'.Afzender: Het 
Nederlandse Rode Kruis, afdeling 
Nijmegen. (1) Ja, ja, daar begon 
de postale verwarring, want velen 
dachten dat hun dierbaren ergens 
in een kamp rond Nijmegen 
waren geïnterneerd. De stroom 
brieven naar Nijmegen die daarna 
op gang kwam is voor het groot
ste deel door de PTT doorgezon
den naar de Duitse autoriteiten m 
Keulen en Frankfurt. Helaas is er 
van deze goedbedoelde doorzen
ding in de praktijk weinig terecht 
gekomen omdat nergens de eind
bestemming van de gevangene 
in een Duits concentratiekamp 
vermeld stond, en de Duitsers 
vonden het te veel werk om dat 
uit te zoeken. Ondertussen bleven 

de afzenders in ongerustheid over 
het lot van hun dierbaren, want 
antwoord bleef uit. De heer Van 
Rappard, die het hopeloze van 
deze postbezorging inzag, heeft 
toen alle bij hem bekende afzen
ders een tweede brief gezonden 
met de tekst: 'Hierbij deelen wij 
U beleefd mede, dat het ons, 
tot onze spijt, niet mogelijk is, 
U nadere gegevens te verschaf
fen over de verblijfplaats van 
de krijgsgevangenen, aangezien 
deze Nijmegen slechts gepas
seerd zijn. Wij zullen alsnog 
trachten te bewerkstelligen de 
voor hen bestemde brieven door 
te sturen naar Duitsland.'. Een 
poging die dus tot mislukken 
gedoemd was. 

Postvervoer 
Ziedaar het postale noodlot, zoals 
u wilt, van Nijmegen: grens-
stad in velerlei opzicht. In de 
oudheid bevond Nijmegen zich 
aan de noordelijke rand van het 
Romeinse Rijk. Twee belangrijke 
pleinen in de stad dragen de 
keizerlijke namen uit die ver 
vervlogen tijd: Keizer Trajanus
plein en Keizer Karel (de Grote) 
plein. Daartussen de Oranjesingel 
als verbindende schakel. Na de 
val van de goed georganiseerde 
Romeinse wereldmacht blijft het 
postverkeer tot in de Middel
eeuwen een schimmige aange
legenheid. Vanuit het zuiden 
kwamen de postkoetsen over de 
'Romeinschen Weg', vanaf Grave, 

2 Nijmegen noordzijde Cierpont Waalkade rond 1400 i}00 3. Nijmegen zuidzijde- Molenpoort rond 1400-1500 



4. Waag anno 2014 Onder de trappen was rond 1800 een postkantoor' 5. St Anthoniusplaats anno 2014 Rond 1840 was hier aan de oostzijde een postkantoor 

door de Molenpoort (2) de stad 
binnen. Aan de rivierzijde via de 
'gierpont' (3) door de Kraanpoort. 
Het waren berichten en pakketjes 
tussen kerkelijke en wereldlijke 
autoriteiten, een uitwisseling die 
door toevalligheden en ongewisse 
factoren gekenmerkt werd, veelal 
in handen van 'particulieren', 
waaronder zelfs reizende mon
niken en pelgrims en lieden die 
door het toenmalige stadsbestuur 
aangesteld waren, zonder de 
zekerheid of brieven en pakjes 
ooit aan zouden komen, want 'de 
wegen zijn slecht en onveilig'. 
Reeds vanaf het jaar 1382 zijn er 
uit de zogenoemde 'rekenboeken' 
van de stad Nijmegen belangwek
kende, soms komische gegevens 

m n lï II imTiTtT'. 
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e l d i g g e d u r e n d e z 
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Goed voor 
eene som van: 
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te vinden over het overbrengen 
van mondelinge boodschappen. 
Overgebracht, te voet of per eigen 
paard, door boden die door de 
stad waren aangesteld. Ik herin
ner me nog goed de oefeningen 
uit mijn diensttijd waarbij in een 
keten van bijvoorbeeld vijf solda
ten in het veld een mondeling be
richt doorgegeven moest worden. 
Als nummer vijf zijn verhaal dan 
mocht doen aan nummer één was 
het lachen geblazen... 

Boden 
Met de groei van de stad nam het 
aantal boden toe. In 1420 waren 
er nog 2 rijdende boden, in 1535 al 
7, waarvan één vaste Keulse Bode. 
Ze werden door het stadsbestuur 

sinds 1457 betaald in de stedelijke 
munten van de stad Nijmegen. 
Maar ook andere muntsoorten 
deden de ronde, zoals uit de 
'rekenboeken' blijkt: schellingen, 
Rhijnse guldens, meeuwen, no
bels, braspenningen en nog vele 
andere... een helse omrekenarij 
over wat je nou eigenlijk verdiend 
(of 'verbrast!') had natuurlijk. 
Toen had de euro ingevoerd moe
ten worden... In principe moest 
het eigen paard van een rijdende 
bode ook door hem zelf onder
houden en gevoerd worden. Maar 
soms streek het stadsbestuur zijn 
hand over het hart: 'Vrerick, onze 
rijdende bode heeft in de laatste 
oorlog door veel rijdens zijn 
paard verdorven: 25gl.' 

'Aan Peter Schut, omdat hij zijn 
paard in stadsdienst verdorven 
had, 9 gl. 12 meeuwen.' 
'Wijncken, onze bode, omdat hij 
zijn paard nacht en dag rijden 
moest en het daardoor afgereden 
had, gegeven:2 Rh, 48 meeuwen.' 
Het waren onverschrokken 
lieden, die boden. Zo is bekend 
geworden dat de Nijmeegse 
bode Hensken in 1526 tijdens de 
onlusten met Karel van Egmond 
een brief van de stad op moest 
eten 'omdat de inhoud onze 
genadige heer niet aanstond'. 
Boden werden voor alle mogelijke 
en vaak onmogelijke karweien de 
weg opgestuurd. Zoals: kwartier 
maken in de omliggende dorpen 
voor doortrekkende troepen. Om 
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Postbewijs formulier gebruikt m Nijmegen 1899 7. Hezelstraat anno 2014 het postkantoor is thans een supermarkt 

: Hezelstraat Postpersoneel m 1932 Let op gedenksteen van fam Molengraaff 7a. Hezelstraat anno 2014 Gedenksteen voor fam Molengraaff 



Postkantoor 

9. Schevichmenstraat anno 2014 met gezicht op nieuwe appartementen Dienst briefomslag per Expresse naar Nijmegen en doorgezonden naar Eindhoven, 1939. 
Twee verschillende typenraderstempels 3 met schum kruis en 10 met recht kruis 

brood en kaas te brengen aan de 
boeren die 'in 't grote water zit
ten tussen Maes en Wael'. Of om 
kussens uit Keulen te halen, waar
op de raadslieden moesten zitten. 
Of de bode die naar Kampen werd 
gezonden om de scherprechter 
op te halen...omdat: 'so die ander 
afflivich geworen is'. Oftewel, de 
Nijmeegse beul was 'lichamelijk 
zwak' geworden. Tweemaal moet 
een bode naar Overasselt rijden, 
naar de waarzegger, 'om te we
ten te komen waar Jan van Erps 
geld gebleven is...' 
De boden werden voor elke op
dracht afzonderlijk betaald. Ook 
voor de lopende boden waren er 
verre tochten: Xanten, Keulen en 
Bonn bijvoorbeeld. Het laat zich 
denken dat er volop gesjoemeld 
werd. Er werd extra loon gegeven 
als de reis zwaar was: 'Als de weg 
ver en kommerlijk was door 
ijsnood en grote sneeuw,' of 'Dat 
het water overvloedig opgelopen 
en vol ijs en men er met over
heen éon.'Daarbij kwam in de 
winter de bedreiging door wolven 
uit het Reichswald er nog bij. 

Taxis 
Pas in het midden van de 16' eeuw 
werd het postverkeer weer op 
meer economische wijze geor

ganiseerd. Na het zogenoemde 
'traktaat van Venio' werd in 1543 
Nijmegen en daarmee geheel 
Gelre opgenomen in het post-
net van Taxis. In 1642 werd een 
algemene openbare brievenpost 
opgericht onder het net van 
Taxis. In 1799 werd, nadat ook de 
Nijmeegse stadspost was gena
tionaliseerd, de laatste stads
bode aan de kant gezet. Er is dan 
sprake van een 'postkantoor', een 
ruimte die geen wisselplaats voor 
paarden bij de stadspoorten is. In 
werkelijkheid was het niets anders 
dan de plek onder de trappen van 
de waag (4) op de Grote Markt, 
waar men brieven af kon geven. 
Het 'echte' postkantoor werd 
namelijk gehouden ten huize van 
de postcommies van de stad. Deze 
postcommies, L.M. de Fockert, 
woonde in de Snijderstraat en 
verhuurde een kamer van zijn 
huis 'voor de postzaak'. De 
volgende postcommies, ).C.Baron, 
woonde in de Burchtstraat, dus 
verhuisde het postkantoor naar 
een van zijn woonkamers. Zijn 
opvolger. Des Tombe, woonde 
in de Hertogsteeg, zodat ook het 
postkantoor daarheen verhuisde. 
Wij schrijven dan inmiddels het 
jaar 1815. De postkamer in het huis 
van Des Tombe was niet groter 

dan 5 vierkante meter waarin de 
directeur, een commies en drie 
bestellers werkten. Tegen de 
muur was een opklapbankje voor 
wachtende personen. In 1840 
werd een bescheiden kantoortje 
ingericht aan de oostzijde van het 
zogenoemde St.Anthonieplein, 
thans St.Anthoniusplaats (5), 
vlakbij voormalig klooster Betle-
hem, thans een hospice. 
In 1886 telde Nijmegen 30.000 in
woners, en het is duidelijk dat de 
post dan niet meer afgehandeld 
kan worden in een achterkamertje 
van het woonhuis van de direc
teur. De post is een serieuze zaak 
aan het worden en daar hoort een 
serieus onderkomen bijl 

Patriciërspand 
In 1890 kocht de gemeente het 
eeuwenoude dubbele patriciërs-
pand Lange Hezelstraat 14-16. Het 
pand heeft dan al een beroemde 
geschiedenis achter de rug, want 
het werd bewoond door aanzien
lijke families. Onder andere de 
graaf van Oxenstierna, Zweeds 
ambassadeur. In dit gebouw 
werd ook, na eindeloze onder
handelingen, tenslotte op 13 juni 
1679 de vrede gesloten tussen 
de Republiek der Vereenigde 
Nederlanden en Frankrijk, 

Engeland, Munster en Keulen. De 
Nijmeegse stadsarchivaris H.D.). 
van Schevichaven noemt in een 
van zijn geschriften dit congres, 
dat vele buitenlandse hoogwaar
digheidsbekleders naar Nijmegen 
trok 'Kermis der Ijdelheden', 
want de onderhandelaars zetten 
de bloemetjes flink buiten! De 
heren maakten geen haast met de 
onderhandelingen en lieten on
dertussen de pecunia op rekening 
m allerlei obscure gelegenheden 
overvloedig rollen... zonder ech
ter te betalen. Oude stadsrekenin
gen laten zien dat de gemeente 
na afloop van de ondertekening 
met een huizenhoge schuld 
opgezadeld was. Ook de Zweedse 
gezant zelf was slecht van betalen 
en verliet na zijn ambtsperiode de 
stad met achterlating van grote 
schulden. De raad wist zich geen 
raad... en verkocht tenslotte de 
achtergelaten meubelen en an
dere bezittingen aan ontevreden 
crediteuren. Het is te hopen dat 
de milieuconferentie in Den Haag 
het er beter vanaf brengt, hoewel 
ook daarover de wonderlijkste 
berichten de ronde doen, zoals 
dronkenschap en het inhuren van 
bepaalde vrouwen... 
Latere bewoners van het pand 
aan de Lange Hezelstraat 



I. Luchtfoto 1946 van bombardement 
12 febr. 1944. 

= Schevichavenstraat 
= StAnthoniusplein. 
= Stevenskerk. 
" Hezelstraat. 
- Waalbrug. 

Drachten het er beter af! (6+7) 
Dp 10 mei 1858 werd in het gezin 
Wolengraaff namelijk een zoon 
jeboren die het ver zou bren
nen. Op 26jarige leeftijd was hij 
ïl hoogleraar handelsrecht en 
Durgerlijke rechtbevordering aan 
ie universiteit van Utrecht. En 
Dok zijn twee jaar jongere broer 
jchopte het ver op de maatschap-
Delijke ladder: hoogleraar aan de 
Technische Hogeschool te Delft 
2n bekend geoloog. Daarmee was 
ie schande van de 'Kermis der 
'jdelheden' voldoende afgewend! 
Het pand deed daarna vanaf 1890 
iienst als hoofdpostkantoor tot 
n 1907 Peters' nieuwbouw in de 
Schevichavenstraat (genoemd 
naar bovengenoemde stadsar-
:hivaris) werd geopend. (8-10) 
Daarna nog tot 1938 hulpkantoor. 
[48 jaar trouwe dienst.) 
/Vie nu in de Lange Hezelstraat op 
:oek gaat naar pand 14-16, vindt 
jr een Spar/Kruidvat super-
narkt... 

n mijn Nijmeegse tijd wist ik 
liets van architect Peters wiens 
Drachtige postkantoor sinds 1908 
ïan de Schevichavenstraat stond, 
vlog volop in bedrijf in i960, 
naar volledig aan mijn aandacht 
sntsnapt. 

Weer Peters 
«Ju, ruim vijftig jaar later, bij het 
;chrijven van dit artikel zeg ik: 
Verrek, daar heb je hem weer... 
'eters.'De lezers weten inmiddels 
vie Peters is, want we kwamen 
lem ook al in Frederiksoord en 
Haarlem tegen. Dus? 
jeen woord meer over Peters. Ei-
jenlijk had ik in stilte gehoopt dat 
iet postkantoor van Peters slacht-
)ffer was geworden van 'friendly 
'ire', het 'vergissingsbombar-
^ement'van de geallieerden in 
ebruari 1944, zodat er iets geheel 
lieuws gebouwd kon worden na 
ie oorlog waarover ik u dan in dit 
irtikel kon berichten. Men zegt 
)ver dat bombardement in febru-
iri 1944 dat geallieerde toestellen 

13. Stationsplein bouwplaats anno 2014. waar eens het postkantoor stond. 

op weg waren naar Gotha, waar 
de Messerschmitt vliegtuigfa
brieken te grazen zouden worden 
genomen. Maar toen het weer 
slecht werd keerde de vloot om 
en besloot zijn bommen op een 
ander Duits doel te werpen: men 
dacht dat Cleve daar onder op de 
aarde lag... helaas, het was Nijme
gen, maar Peters' postkantoor 
bleef overeind, (zie luchtfoto) Het 
station, eveneens een gotische 
creatie van Peters ging er wel aan. 
Er vielen toen 800 slachtoffers en 
de geschiedenis er om heen blijft 
schimmig. (11) 

Nieuwe directeur 
De sollicitatie-advertentie in 
1907 voor een nieuwe directeur 
voor het nieuwe postkantoor van 
Peters aan de Schevichavenstraat 
bevat onder andere de volgende 
gegevens: 
Nijmegen, Postkantoor. Jaar
wedde f.3400,- en vrije woning. 
Komt in maart 1908 gereed. Het 
gebouw is op zeer gunstigen 
stand gelegen bij het Oranjesin
gel in de onmiddellijke nabijheid 
der schone wandelwegen. De 
zeer gerieflijke directeurswoning 
in het gebouw ligt geheel boven 
(ie etage) en omvat 7 kamers, 
keuken en verdere gemakken. 
Geen tuin. 
Personeel: directeur, 1 hoofdcom
mies, 10 commiezen, 
II adslstenten, 6 kantoorklerken, 
2 hoofdbestellers, 53 bestellers, 
13 hulpkantoren. 
Twee bijkantoren, waaronder 
Lange Hezelstraat. 
Leven: gewoon. Bevolking over
wegend R.K. Kerken vooralle 
gezindten. Vele lagere scholen. 
Prot. Jonge juffrouwschool, een 
R.K Pensionaat en een HBS/Cym-
naslum. 
Per trein van Arnhem komende 
heeft men voor de brug over de 
Waal een verrukkelijk gezicht op 
het deels op heuvelen gebouwde, 
door natuur en kunstschoon 
uitmuntende Nijmegen. 
(51.000 inwoners). Nijmegen 
wordt dikwijls voor gezond 
aanbevolen. 
Enzovoort, enzovoort. 

Nee, ikzelf heb in mijn Nijmeegse 
tijd die tot 1970 duurde niet be
wust kennis genomen van Peters' 

postkantoor. Nu herken ik Peters, 
bij wijze van spreken, al van verre. 
Zijn stijl, ook wel de 'Postkantoren 
Gotiek' genoemd, is ook in Nijme
gen onmiskenbaar. Aandoenlijk 
zijn de zwart-wit foto's uit die tijd 
van bebaarde telegraafdirecteur 
P.Chivat en vooral de rijen jonge 
dames in lange witte rokken die 
er ijverig aan de touwtjes trekken 
om de verbindingen tot stand 
te brengen. De directrice houdt 
nauwlettend haar kudde in de 
gaten. 
Het gebouw van architect Peters 
heeft ook na de oorlog lang stand 
gehouden. Pas in 1964 is het 
gedegradeerd tot hulpkantoor 
toen een nieuw kantoor aan het 
stationsplein gereed kwam. Het 
is in die tussentijd vele malen 
verbouwd. De mooie dakkapel
len werden bij een renovatie 
verwijderd, maar wie nu op zoek 
gaat naar het gebouw aan de 
Schevichavenstraat staat paf. ja, 
de post is verdreven, maar Peters 
heeft fier standgehouden. Het 
gebouw is volledig verbouwd tot 
een appartementencomplex en 
supermarkt. 

Van Ravensteijn 
Ondertussen is een nieuweling 
opgedoken in Nijmegen: architect 
Sijbold van Ravesteijn, ook wel als 
Sybold van Ravesteyn geschre
ven. Toen het gebouw van Peters 
begin jaren zestig te klein werd 
kreeg Van Ravesteijn de opdracht 
het gehele stationsplein inclusief 
een spoorwegtunnel opnieuw in 
te richten. Een buitenkansje, want 
daarmee kon hij 'vanuit één hand' 
alle bouwwerken ter plekke, 
waaronder een nieuw postkan
toor, gestalte geven. Het gebouw 
wat hij neerzette zou de laatste 
stuiptrekking van tante Pos in 
Nijmegen worden... want zij stierf 
daarna met vele hardhandige 
doden in het hele land. 

Sijbold van Ravesteijn werd als de 
enige zoon van een protestants 
liberale wijnhandelaar en een 
muzikale moeder in Rotterdam 
in 1889 geboren om tenslotte zijn 
moede hoofd als 94jarige in 1983 
ter ruste te leggen in het Rosa 
Spierhuis te Laren. 
In die tussentijd haalde hij zijn 
ingenieurstitel in Delft, trouwde 
hij, scheidde hij en trouwde 
opnieuw, nu met Johanna Geel
kerken, de zuster van de bekende 
NSB-politicus. Hij ging bouwen 
voor de Nederlandse Spoorwe
gen. De combinatie NS-PTT is 
opmerkelijk, want die kwam ik 
ook al tegen bij Peters en Crouwel. 
Zijn stokpaardje werd 'Het nieuwe 
bouwen' met beton, glas en staal, 
een op zuiver functionaliteit ge
baseerde stijl. Maar die gedachte 
liet hij in de loop van zijn creatief 
bestaan los. Een bouwwerk moest 
ook schoonheid en genot in de 
visuele waarneming opleveren, 
vond hij. Hij koos voor rondere 
vormen. Hij reisde graag en veel, 
met dank aan de mogelijkheid 
van vrij reizen die de baan bij de 
spoorwegen hem opleverde. In 
1936 komt hij zo in Rome waar hij 
onder de indruk van de architec
tuur van de stad komt. Ook komt 
hij daar onder invloed van de mo
numentale barokke bouwwerken 
van de fascistische dictator Benito 
Mussolini. In de jaren 1937-1940, 
de opmars van het Nationaal 
Socialisme in Duitsland, kreeg 
Van Ravesteijn een groot aantal 
opdrachten, waaronder de inrich
ting vaan het koninklijk jacht'Piet 
Hein'. Volgens eigen zeggen zag 
hij echter in het ontwerp van de 
diergaarde Blijdorp in Rotterdam 
zijn levenswerk. 

Tijdens de Duitse bezetting bleef 
Van Ravesteijn, zoals veel van zijn 
collega's, lid van de door de 
Duitsers ingestelde Kultuurkamer, 
omdat hij anders niet als architect 

12. Ontwerp voor stationspostkantoor met architect Ravesteijn, anno 1964. 
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kon blijven werken Hij beschouw
de zichzelf als neutraal Maar 
Mussolini, zijn NSB zwager 
Geelkerken en de Kultuurkamer 
geven toch te denken In 1940 
aanvaardde hij daarbij ook nog 
eens een opdracht voor de 
inrichting van het salonrijtuig 
voor de Rijkscommissaris voor het 
bezette Nederlandse gebied 
A Seyss-lnquart (Mijn vader 
sprak over die man altijd smalend 
van '6 en een 'A') Na de oorlog 
werd Van Ravesteijn weliswaar 
officieel berispt voor zijn 
Verkeerde' lidmaatschap, maar 
zonder verdere consequenties Hij 
kon doorgaan met het bouwen 
van een groot aantal, in mm of 
meer barokke stijl opgetrokken, 
spoorwegstations met wel het 

meest opvallende dat van 
Rotterdam, dat pas nu, 
31 jaar na zijn dood in 1983 ver
vangen IS door een gloednieuw 
spectaculair station, m maart 2014 
door koning Willem Alexander 
geopend In prive opdracht 
ontwierp Van Ravesteijn tussen 
1947 en 1963 ook nog eens twintig 
benzinestations voor Purfina 

Stationspostkantoor 
Zijn laatste werk was het stati
onspostkantoor in Nijmegen, 
feestelijk geopend m 1964 Van 
Ravesteijn was toen al 75 jaar' (12) 
Het gebouw kwam op de plek van 
een vroegere gasfabriek en het 
wil mij voorkomen dat de oude 
Van Ravesteijn daarbij afge
dwaald IS van zijn filosofie dat 

een gebouw ook schoonheid en 
genot in de fysieke waarneming 
behoeft De barokke, gebogen 
vormen die hij een tijdlang in zijn 
leven aanhing zijn in het stations
postkantoor absoluut met terug 
te vinden Het is een vierkante 
doos waarvan in 'De Gelderlander' 
desondanks geschreven wordt 
dat het ' een riante indruk 
maakt' Het is m 700 werkbare 
uren gebouwd voor 3,5 miljoen 
gulden Samen met het nieuwe 
station en de tunnel heeft Van 
Ravesteijn een witte blokkendoos 
neergezet die mij toch vooral zeer 
efficient voorkomt 
Op de dag van de opening 
startte een uitgelezen gezelschap 
hoogwaardigheidsbekleders, 
waaronder de burgemeester van 
Nijmegen, de heer Hustinx, inde 
foyer van de Schouwburg, voor 
hun Via Triumphalis In de foyer 
had directeur generaal van de 
PTT, G G Heumen, met enige trots 
zijn statistische dossierkennis 
gespuid per hoofd van de bevol
king worden per jaar 12,5 postale 
handelingen verricht, wordt 
250 stuks correspondentie be
zorgd, wordt voor 16,50 gulden 
aan postale waarden verkocht, 
en 2000 gulden aan geldverkeer 
omgezet Een bloeiende onderne
ming dus, waarvan men toen niet 
kon vermoeden dat het uiterlijk 
vertoon daarvan, met name de 
gebouwen, 70 jaar later afgebro
ken zou zijn of een andere be

stemming kreeg Om kwart over 
vier die derde juli van 1964 reed 
een oude postkoets, getrokken 
door vier paarden, volgeladen 
met goedbetaalde officials onder 
de tonen van 'When the Saints go 
marching in', ja werkelijk', van 
de schouwburg naar het nieuwe 
postkantoor Peters moet zich 
omgedraaid hebben in zijn graf' 

Tandenknarsend zou ik toege
zien hebben hoe het gotische 
postpaleis van Peters toen werd 
gedegradeerd Niemand wist 
echter dat diezelfde Peters toch 
aan het langste eind zou trekken, 
want toen m 2008 de sloop begon 
van Van Ravesteijn's betonnen 
doos, verheugden toekomstige 
bewoners van Peters' gotieke 
postkantoor zich op een nieuwe 
toekomst m zijn omgebouwde 
postkantoor waarvan Peters zelf 
gezegd zou hebben 'Doe maar' 
Alles beter dan afbrekeni'iij,) 
En was het in Freden ksoord en 
Haarlem niet precies zo gegaan' 
Tante Pos is dood, lang leve 
Petersi 

Bronnen 
Museum V Communicatie 
Den Haag 

Streekarchief Nijmegen 
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Een uitvoerige reactie op het artikel 'Koningin 
Beatrixpostzegels, gebruikt op Nederlandse 
Direct Mail' door Jos M.A.G. Stroom 
(Filatelie, apriinummer 2013) 

"Over dit interessante 
onderwerp valt veel te 
vertellen 
Het artikel behoeft echter 
enige aanvullingen en 
correcties In dit stukje 
verwijzen de afbeeldmg-
nummersnaarde 
afbeeldingen van de heer 
Stroom 
De titel wekt de indruk dat 
de koningin Beatrixzegels 
ook op buitenlandse 'direct 
mail' gebruikt zijn en dat 
kan natuurlijk met 
Wat IS'direct mail"? 
In dit geval is dat, m 
gewoon Nederlands 
'ongevraagde reclame-
post' 
De omschrijving voor 
'direct mail' is 'persoonlijk 
geadresseerde, door de 
post bezorgde, reclame-

post' Voor een deel is dat 
onjuist Het IS immers niet 
persoonlijk door bijvoor
beeld de directeur, 
geadresseerd Verder is 
'post'per definitie altijd 
geadresseerd en door een 
willekeurig postbezor-
gmgsbedrijf, indien 
toegestaan, bezorgd 
De briefkaart (afb ia) is 
nooit verzonden Het adres 
ontbreekt, evenals de 
postale kenmerken die 
daar het gevolg van 
zouden zijn 
Het machinestempel is 
zonder dag- en uuraandui
ding (afb ib)Voor 
dergelijke partijenpost 
gold een overkomstduur 
van 48 uur, exclusief de 
zondag Hiervoor werd een 
lager tarief berekend 

Dergelijke afstempelmgen, 
gedeeltelijk zonder datum 
en uur, of met zwarte 
blokjes, komen overigens 
ook bij gewone post voor 
Machinaal geplakte 
klemformaatzegels zijn 
altijd aan de korte zijde 
gesneden, evenals 
tweezijdig getande 
grootformaat zegels De 
postzegels in de postzegel-
plakmachines zijn van een 
afwijkend type Een 
gedegen kennis van de 
gewone en de bijzondere 
stempels is noodzakelijk 
Alleen de combinatie van 
beide kenmerken tonen het 
gebruik in een postzegel-
plakmachine aan, evenals 
zichtbare lijmstrepen 
(afb 8) 

Koningin Beatrixzegels 
voor postzegelautoma
ten en/of zegelafglfte-
apparaten. 
Vanaf 1982 zijn hiervoor 
alleen rollen van 1000 
zegels aangemaakt, dus 
geen rollen van 500 Alleen 
de f 2,50 en f 7,00 zijn pas 
begin 1986 aangemaakt m 
rollen van 500 De eerste 
rollen van 5000 zegels zijn 
op 30 augustus 1984 
afgeleverd, dus met vanaf 
1985 De vierzijdig getande 
koningin Beatrixzegels zijn 
op verzoek van de 
gebruikers aangemaakt 
Als eerste werden op 
13 november 1984 van de 
90 cent 3225 rollen van 
1000 en 829 rollen van 
5000 zegels -gelijktijdig-
afgeleverd 
Voor partijenpost gelden 
enorm veel verschillende 
tarieven, tot op een tiende 
van een cent nauwkeurig 
per poststuk Het is 

derhalve ondoenlijk om 
daarvoor postzegels met de 
juiste f ran keerwaarde uit te 
geven, los van het feit wat 
de postbode zou denken 
De Stempelfragmenten 
(afb 23) op de zegels en de 
envelop sluiten met, of niet 
juist op mekaar aan Ze zijn 
dus met voor maar na het 
afstempelen verschoven en 
opnieuw opgeplakt 
Aan de rolzegel (afb 25) 
kun je met zien met welke 
zijde de zegels aan elkaar 
zaten Er zijn ook 'tulpze
gels' met een dergelijke 
versnijdmg aan de korte 
zijde, ontstaan m de 
productiefase Bij vierzijdig 
getande rolzegels, inclusief 
die van koningin Beatrix, is 
de afgifterichting (noot 4) 
wel degelijk van belang" 
Geraadpleegde literatuur 
Maandblad Filatelie 

G van Schalt 
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;o af en toe w/ordt de fila-
elistische wereld verrast 
loor een publicatie die 
vordt uitgegeven 'buiten 
Ie filatelistische wereld'. 
:o ook nu met het voorlig-
jende boekwerkje over 
Ie Postgeschiedenis van 
)runen. In 350 jaar van 
'oetbode tot Facebook. 
iet boek werd uitgegeven 
loor de Heemkundekring 
)nsenoort uit Drunen. De 
luteur, Bart Beaard, is de 
ecretaris. 
!oals je mag verwachten 
)ij een publicatie uitge

geven door een heem
kundekring schrijft de 
burgemeester (gemeente 
Heusden) het voorwoord. 

Postgeschiedenis 
Beaard gaat uitvoerig in 
op de postgeschiedenis en 
begint -na een korte inlei
ding over het ontstaan van 
de post- met de postver
bindingen na de 80-jarige 
oorlog (1648-1716). 
Drunen was er al vroeg bij 
gelet op de titel: 350 jaar. 
De auteur is de archie
ven ingedoken en heeft 

diverse acten boven water 
gekregen, onder andere 
uit 1691 waarbij een post-
houder wordt aangetseld 
op de postiljonrit Breda-
Drunen. 

Stempels 
In vogelvlucht wordt zo de 
hele postgeschiedenis van 
Drunen beschreven met 
talloze afbeeldingen van 
stempels en poststukken. 
Alles keurig bijgewerkt tot 
en met 2013. 
Niet alleen de poststem
pels zijn opgenomen, 
ook de frankeerstempels 
('roodfrankeringen'). 

Andere lioofdstukken 
Voor Spoor en Post is een 
apart hoofdstuk inge
ruimd. Helaas laat hier 
de duidelijkheid van de 
stempels te wensen over. 
Er zijn diverse hoofdstuk
ken opgenomen met 

'varia' zoals Postbodes en 
hun werk. Postbodefami
lies, Sociale media. 
Interessant is het hoofd
stuk Bijlage 2. Hier geeft 
de auteur in maar liefst vijf 
pagina's weer wat er over 
Drunen in 'Van Overvoor-
de' staat. 

Het boek heeft 84 kleuren-
pagina's A4, verlijmd. Prijs: 
€12,50 (+verzendkosten) 
en is te bestellen via 
bestuurtahkkonsenoort.ni 
of via 
www.hkkonsenoort.nl 

KLEINE GEUZENDAM' 

)eze recent uitgebrachte 
atalogus -nu volledig met 
)rijsnoteringen- is een 
lerziening en uitbreiding 
'an de in 1981 door Ten 
euzendam uitgebrachte 
:atalogus 'Particuliere 
:n Particulier bedrukte 
'ostwaardestukken van 
Jederland en Overzeese 
tij ksdelen' voor wat betreft 
iet deel van de particulier 
)edrukte postwaarde-
tukken. De particuliere 
lostwaardestukken zelf zijn 
inds 2008 al in de achtste 
iditie van Geuzendam's ca-
alogus van de 'Postwaar-
lestukken van Nederland 
n Overzeese Rijksdelen' 
lok wel de 'Grote Geu-
endam' genaamd, opge-
lomen. Met het uitbrengen 
an de catalogus van alleen 
Ie particulier bedrukte 
lostwaardestukken (de 
<leine Geuzendam') is dit 

gebied nu weer volledig 
gecatalogiseerd. 

Overigens is het woord 
'volledig' met betrekking 
tot postwaardestukken 
een relatief begrip, want 
dit verzamelgebied is nog 
altijd in ontwikkeling en er 
worden dan ook regelmatig 
nieuwe vondsten gedaan. 
Niet voor niets wordt in 
het voorwoord de hoop 
uitgesproken op nieuwe 

vondsten. Een gerechtvaar
digd verlangen, want het 
uitbrengen van een nieuwe 
catalogus leidt meestal tot 
hernieuwde activiteit. 

Gezien de complexiteit van 
het onderwerp is het niet 
verwonderlijk dat de auteur 
heeft geworsteld met de 
vraag hoe hij zijn onder
werp zou indelen, want 
er zijn veel verschillende 
insteken mogelijk. Gekozen 
is om de oude chronologi
sche indeling los te laten 
en in eerste instantie op 
onderwerp in te delen. Dat 
laatste si uit beter aan bij de 
heden ten dage gangbare 
wijze van verzamelen. Daar 
waar de auteur aarzelde of 
hij bepaalde stukken wel 
of niet in de catalogus zou 
opnemen, heeft hij wijselijk 
gekozen om een ruime 
definitie te hanteren en het 
daarmee aan zijn lezers 
over te laten waar zij de 

grens van hun verzamelge
bied trekken. 
Bepaald makkelijk is de 
gehanteerde nummering 
die steeds begint met de 
afkorting van het onder
deel waarbij de auteur een 
bepaald stuk heeft inge
deeld. Elk hoofdstuk begint 
met de beschrijving van de 
historische context waartoe 
de stukken behoren en 
daarmee plaatst de auteur 
ze voor de lezer in een hel
der historisch perspectief. 

Van een aantal briefkaarten 
zijn geen goede (gebruikte) 
exemplaren bekend en 
moeten we het doen met 
fotokopieën of met de 
vermelding 'van horen 
zeggen'. Deze vaststelling 
geeft eens te meer aan 
dat postwaardestukken 
een verzamelgebied in 
ontwikkeling vormen en 
dat in de toekomst nog 
heel wat vondsten mogen 

worden verwacht. Daarmee 
beschrijft de catalogus 
enerzijds de actuele tussen
fase waarin dit boeiende 
gebied zich momenteel 
bevindt, maar anderzijds 
is de catalogus voldoende 
uitgewerkt en geïllustreerd 
om ook de vergevorderde 
verzamelaar van dienst te 
kunnen zijn en hem een 
praktisch vademecum te 
bieden. 

Edwin Voerman 

Geuzendam's Catalogus 
van de Particulier bedrukte 
Postwaardestukken van 
Nederland en Nederlands-
Indië, Tweede editie 2014. 
Auteur: H. j.Trip 
Uitgave: Po & Po. 17x24cm, 
111 pagina's, ingenaaid. 
ISBN: 978-90-71650-33-8 
Prijs: € 9 (excl. Verzendkos
ten, € 4 binnen Nederland). 
NL41INGB0003791594 
t.n.v. Publicaties Po & Po 
h.kolner@planet.nl 

2014 
ostex wordt dit jaar weer in 
.peldoorn georganiseerd op 
7-19 oktober. Met bijzondere 
andacht zijn voor de Eerste 
\/ereldoorlog, onder andere met 
5 tentoonstel lingskaders. Ook 
andacht voor 'Cinderella's' en 
ndere filatelistische randver-
chijnselen zoals luchtpoststro-
en, expresstroken, aantekenstro-
en e.d. Het oktobernummer van 
ilatelie zal een special worden 
iet Cinderella's en 'back of the 
ook' artikelen. De Filatelisten-
ereniging Skandinavië en de Ne-
erlandse Vereniging voor Fiscale 
ilatelie vieren respectievelijk hun 
o- en 20-jarig bestaan. 
'ww.postex.nl 

erste Wereldoorlog 
et belooft een mooie tentoonstel-
ng te worden hierover. Een direct 

CHRISTIANI & NIELSEN 
ST. PETERSBURG 
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gevolg van de Eerste Wereldoorlog 
is de naamsverandering van Sint-
Petersburg (Rusland) in Petrograd. 
Op 1 september (volgens onze 
kalender en 19 augustus volgens 
de 'Russische' kalender) werd Sint-

K O P E N H A G E N 
B / - -

Petersburg letterlijk van de ene 
op de andere dag omgedoopt tot 
Petrograd. 
De afgebeelde brief toont een ware 
mix van beide namen: Op de voor
zijde (afb. 1) een vertrekstempel 

Petrograd (26.1.15) en een aante-
kenstrookje van St.-Pétersbourg. De 
achterzijde (afb. z) een stempel van 
de ie expeditie van. S. Petersburg 
en een lakcachet van de censuur 
met daarin de naam Petrograd. 

i l l 

http://www.hkkonsenoort.nl
mailto:h.kolner@planet.nl
http://'ww.postex.nl
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Opgaven voor deze rubriek 
in het septembernummer 
20i<i (verschijnt 4 sep
tember) moeten uiterlijlc 
op 3 augustus in het bezit 
zijn van de redactie van 
'Filatelie', 
Postbus 7, 
3330 AA Zwijndrecht 
email: hillesumOfilatelist.cotn 
Per emall heeft de voor
keur! 

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

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

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

TENTOONSTELLINGEN 
EN MANIFESTATIES 

1422 juni: 
Parijs, Frankrijk. Salon du 
timbre. Pare Floral. 
www.ffap.net/Evenements/ 
Salon. Timbre, zoi^i.php 

1213 juli: 
leper, Be\g\ë. Postzegelten
toonstelling 'De Postdienst 
In woelige tijden (Oorlogs
post 19141918)', Vleeshuis, 
Neermarkt, 12 juni 11.0017.30 
uur en 13 juni 11.0016.00 uur. 
T: 00 32 474 84 84 39. 
patrickOmaselis.be 

2930 augustus: 
Apeldoorn. Hollandflla, 
Veluwehal, Nieuwe Markt 6, 
10.0017.00 uur. 
T: 0553558600. 
www.einciejaarsbeurs.nl 

2931 augustus: 
Haldensleben, Duitsland. 
Multilaterale Briefmar
kenausstellung (waarbij 
Nederland participeert). 
www.multilaterale2014.de 

2728 september: 
Capelle aan den Ijssel. 
Wijkcentrum DeTrefterp, 
Marsdiep 1, za. 10.0017.00 
uur, zo. 11.0015.00 uur. 
cdvries9(5)xs4all.nl 

1719 oktober: 
Apeldoorn. Postex, 
Laan van Erica 50 
1718 oktober: 10.0017.00 uur, 
19 oktober: 10.0016.00 uur. 
www.postex.nl 

2325 oktober: 
Sindelfingen, Duitsland. 
Briefmarkenmesse, 2324 
oktober: 10.0018.00 uur, 
25 oktober: to.0017.00 uur. 
www.briefmarkenmesse.de/ 
content/html/sindelfingen. 
html 

2123 november: 
Lillestrom, Noorwegen. 
Nordia 2014, Norges Vare
messe. www.nordia2014.no 

2930 november: 
Capelle aan den Ijssel. 
Wijkcentrum De Trefterp, 
Marsdiep 1, za. 10.0017.00 
uur, zo. 11.0015.00 uur. 
cdvries9(3)xs4all.nl 

2930 december: 
Apeldoorn. Elndejaars
beurs/Stamptales, Veluwe
hal, Nieuwe Markt 6,10.00
17.00 uur. T: 0553558600. 
www.eindejaarsbeurs.nl 

RUILDAGEN EN 
HANDELSBEURZEN 

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

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

14 juni: 
Gouda. Prinsenhof (achter de 
Riethoek), Anna van Meerten
straat 10,12.3016.30 uur. 
T: 0182374230 of 0611837028. 

Hoofddorp. ANBOGebouw 
"De Jeugd van Gisteren", 
Beemsterstraat 4,10.0016.00 
uur. 7:0654741761. 
Leusden. De Til, Hamersveld
seweg 30,13.0016.30 uur. 
T: 0334943220. 
deloupeOhccnet.nl 
Maassluis. Zalencentrum Jo
ningshof, Uiverlaan 20,12.00
16.00 uur. T: 0105916747. 

15 juni: 
Venlo. Feestzaal LimianZ, 
Kaldenkerkerweg 182B (naast 
station), 10:0013:00 uur. 
T: 077475 24 72. 
info(Sphilavenlo.nl 
www.philavenlo.nl 

16 juni: 
Deventer. Wijkgebouw Van 
Vlotenlaan 85,19.0022.00 uur 
www.deventerpostzegelver
eniging.nl 

17 juni: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,13:3016:00 uur. 
T: 0243584332
secretarisOnoviopost.nl 

21 juni: 
Boskoop. "In de Stek", Put
telaan 148,13.0017.00 uur. 
T: 0182616946. 
jandezwijger@telfort.nl 
Woudenberg. Cultureel Cen
trum De Camp, De Bosrand 15, 
13.0016.30 uur. 
T: 0332863510. 

22 juni: 
Diemen. Clubhuis De Schakel, 
Burg. Bickerstr. 46A, 10.00
16.00 uur. T: 0206942002. 
Veldhoven. Locatie: D'Ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 
09.3012.30 uur. postzegel
beursverldhoven@upcmail.nl 

23 juni: 
Nijmegen. Wijkcentrum 'De 
Klokketoren', Slotemaker de 
Bruïneweg 272,19:0022:00 
uur. T: 0243584332. 
secretarisOnoviopost.nl 

28 juni: 
Dordrecht. Dubbeldam. De 
Gravin,Vijverlaan 1002,10.00
16.00 uur. 0786140706. 
Roermond. Wijkhuis Tegela
rijveld. Schepen van Herfefelt
straat 26a, 10.0012.30 uur. 
T: 0475321179

5 juli: 
Putten (GLD). 't Voorhuys', 
Voorthuizerstraati4,10.00
16.00 uur. T: 0332459923. 

13 juli: 
Venlo. Feestzaal LimianZ, 
Kaldenkerkerweg 182B (naast 
station), 10:0013:00 uur. 
T: 077475 24 72. 
info@philavenlo.nl 
www.philavenlo.nl 

De kaders op de Brievenbeurs kregen veel aandacht 

30 agustus: 
Zwolle, jubal, Geert Groot
estraat 1,10.0015.00 uur. 
T: 0384539140. 

31 augustus: 
Echt. Café "De 
weegbrug"Stams Loperweg, 
9.3012.00 uur. 
hotterbeekxcBhetnet.nl 

6 september: 
De Weere. Theresiahuis, 
Vekenweg 2.13.0016.00 uur. 
T: 0229582544 
Lisse. t Poelhuys, Vivaldis
traat 4,10.0015.30 uur. 
T: 0621485476. 
dickschopman@gmail.com 
Meppel. Kerkelijk centrum 
Trias, Groenmarkt 6,10.00
15.00 uur. 7:0529432746. 
Nunspeet. Verenigings
gebouw de Wheme, Ds. de 
Bouterlaan 5.13.1516.00 uur. 
Tel: 0341256163 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13.0016.00 
uur. T: 0162 432738. 
ceespijperscscasema.nl 
www.oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10.0015.00 
uur. T: 0297525556 
Waalwijk. Buurthuis Bloemen
oord, Bloemenoordplein 3, 
9.0013.00 uur. T: 0416337982. 

7 september: 
Obdam. De Brink, Dorpsstraat 
i53'55. 9.0012.00 uur. 
T: 0226452047. 

11 september: 
Kloetinge. Amicitia, Schim
melpennmckstraat 14,19.30
21.30 uur. T: 0113228562. 
ecm@zeelandnet.nl 

13 september: 
Elshout. Gebouw 't Rad, Kerk
straat 39,10.0013.00 uur. 
T: 0416 37 9919. 
Gouda. Prinsenhof (achter de 
Riethoek), Anna van Meerten
straat 10,12.3016.30 uur. 
T: 0182374230 of 0611837028. 
Hoofddorp. ANBOGebouw 
"De Jeugd van Gisteren", 
Beemsterstraat 4,10.0016.00 
uur. T: 0654741761. 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12.0016.00 uur. 
T: 0227542286. 
Leusden. De Til, Hamersveld
seweg 30,13.0016.30 uur. 
T: 0334943220. 
deloupe@hccnet.nl 

Maassluis. Zalencentrum Jo
ningshof, Uiverlaan 20,12.00
16.00 uur. T: 0105916747. 
Zeist. Christelijk College Zeist, 
Graaf Adolflaan 4,10.00
15.00 uur. T: 0547363000. 

14 september: 
Alkmaar(Oudorp). Wijkcen
trum De Oever, Amstelstraat 1, 
10.0015.00 uur. 
T: 0725896190 
www.postzegelvereniging
noordholland.nl 
AnnaPaulowna. Ontm. 
Centr. Veerbrug, Sportlaan 21, 
9.3013.00 uur. 
T: 0224223029. 
Echt. Buurthuis St.Joris, 
Cypresstraat 58,9.30
13.00 uur. T: 0475330788. 
uthan@12move.nl 
Hoogkarspel. Reigersnest, 
Nachtegaal 1,12.0016.00 uur 
T: 0227542286. 
Venlo. Feestzaal LimianZ, 
Kaldenkerkerweg 182B (naast 
station), 10:0013:00 uur. 
1:0774752472. 
info@philavenlo.nl 
www.philavenlo.nl 
Wijchen. Brede school Het 
Noorderlicht, Roerdompstraa 
76,10.0013.00 uur. 
T: 0246413608 of 0246413355 

20 september: 
Aalsmeer. Het Parochiehuis, 
Gerberastraat 6,09.30
15.00 uur. T: 0297343885. 
www.postzegelverenigin
gaalsmeer.nl 
Apeldoorn. Wijkcentrum Het 
Bolwerk, Ravellijn 55,10.00
16.00 uur. T: 0553558600. 
organisatieOemdejaarsbeurs.n 
www.eindejaarsbeurs.nl 
Bilthoven. Oost Europa ver
eniging, 'Vogelnest', Boslaan 
1,10.0016.00 uur. 
T: 0346572593 (na 19.00 uur) 
Boskoop. "In de Stek", Put
telaan 148,13.0017.00 uur. 
T: 0182616946. 
jandezwiiaer@telfort.nl 
Mijdrecht. De Meijert, 
Dr.j.v.d.Haarlaan 6,9.30 
13.00 uur. T: 0297289322. 
www.verzamelaarsrondeve
nen.nl 
Schoonhoven. De Zilverstad 
Nieuwe Singel 39,13.oo16.oc 
uur. T: 0172216239. 
jzirkzee@ziggo.nl 
Veendam. Wijkcentrum Duk
dalf, De Reede 1,10.0015.00 
uur. T.: 0598626981 

http://www.ffap.net/Evenements/
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http://www.multilaterale2014.de
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mailto:dickschopman@gmail.com
http://www.oosterhouterpost.nl
mailto:ecm@zeelandnet.nl
mailto:deloupe@hccnet.nl
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http://www.verzamelaarsrondevenen.nl
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/oudenberg. Cultureel Cen-
rum De Camp, De Bosrand 15, 
i.00-16.30 uur. 
033-2863510. 

1 september: 
chagen. De Groene Schakel, 
\auvestraat 161,9.00-12.00 
ur. T' 0224-298416. 
'eghel-Zuid. "De Golfstroom" 
an Diemenstraat ia, 9.30-
».30 uur. T: 0413-367786. 
erzamelbeursveghel® 
nsbrabantnet.nl 
ww.verzamelbeursveghel.nl 

7 september: 
lordrecht. Dubbeldam. De 
lravin,Vi|verlaan 1002,10.00-
3.00 uur. 078-6140706. 
eeuwijk. De Brug Dunantlaan 
10.00-16.00 uur. 
: 06-53260579 
loermond. Wijkhuis Tege-
injveld. Schepen van Her-
efeltstraat 26a, 10.00-12.30 
lur. T: 0475-321179. 

Zwolle. )ubal. Geert Groot
estraat 1, 10.00-15.00 uur. 
T: 038-4539140. 

28 september: 
Alkmaar. Sporthal Alkmaar 
Noord, Arubastraat 6,9.00-
12.00 uur. T' 0227-542286. 
Echt. Café "De 
weegbrug"Stams Loperweg, 
9.30-12.00 uur. 
hotterbeekx(ahetnet.nl 
Huissen. Cultureel centrum 
'D Brink', Brink 8,10.00-15.00 
uur. 7:026-3271979. 
Veldhoven. Locatie: D'Ouw 
School, Oude Kerkstraat 18, 
09.30-12.30 uur. postzegel-
beursverldhovenfiiupcmail.nl 

4 oktober: 
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 
Lisse. t Poelhuys, Vivaldis-
traat 4,10.00-15.30 uur. 
T: 06-21485476. 
dickschopmanOgmail.com 
Nunspeet. Verenigings
gebouw de Wheme, Ds. de 
Bouterlaan 5.13.15-16.00 uur. 
Tel: 0341-256163 
Oosterhout. wc De Bunthoef, 
Bloemenhof 2,13.00-16 00 
uur. 1:0162432738. 
ceespi|pers(5)casema.nl 
www.oosterhouterpost.nl 
Uithoorn. Wkc Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1,10.00-15.00 
uur. 1:0297-525556 
Waalwijk. Buurthuis Bloe-
menoord, Bloemenoordplem 
3,9.00-13.00 uur. 
T: 0416-337982. 

5 oktober: 
Obdam. De Brink, Dorpsstraat 
153-155.9.00-12.00 uur. 
T: 0226-452047. 

MUSEUM VOOR 
COMMUNICATIE 

Zeestraat 80-82, 
2518 AD 's Gravenhage 
T: 070-3307500 
Infoliin: 070-3307575 
www.muscom.nl 
Openingstijden: dinsdag t/m 
vrijdag 10-17 uur, zaterdag, 
zondag en feestdagen 12-17 
uur. Gesloten op maandag, 
Konmgsdag, 25 december en 
1 januari. Museumjaarkaart 
gratis. 
Studiezaal Restwaarden 
Maandelijks kunt u - alleen op 
afspraak - origineel materiaal 
uit het depot postwaarden 
bestuderen en bezichtigen. 
Onderzoeksdag: (donderdag) 
19 |uni. Als u materiaal wilt be
studeren, 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 (verlengd tot en met 
7 september) en de 'Blauwe 
Mauritius' (verlengd tot en 
met 31 augustus). 

Deel nieuwe presentatiewand 
verlengde expositie 
XXS Dutch Design 

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

VNVERS (ANTWERPEN) 1891 

en briefkaart gezonden 
laar Amsterdam, doorge-
onden naar Rotterdam en 
logmaals doorgezonden 
laar Brussel. Wat doet 
iet stempel 'Afgeschre-
'en Rotterdam' op deze 
;aart? In het buitenland 
vas het heel gebruikelijk 
iat men moest betalen bij 
iet afhalen van Poste Res-
ante, maar in Nederland 
s dat nooit geweest (voor 

zover de Inzender van de 
puzzel weet). Het stempel 
'Afgeschreven' werd 
gebruikt om portzegels 
die n iet inbaar waren af 
te schrijven, maar hier is 
met beport. De kaart was 
voldoende gefrankeerd. 
Waarom dan toch hier het 
stempel afgeschreven? 

iL^ w« tt.ä. a~?!»,Ä«.)M*wi*^ * A. ».4.11« * te ^J44^,«te#^A*«*^^%.1èï*ffiï^wï,A.^fciala^IÄ1» 

iPORl PUZZEL 6 
I 

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

V^ 
/v-^ 

1 
De afgebeelde brief werd 
op 23-7-1937 met 6 cent 
naar Nederlands Indië 
gezonden. Dat was natuur

lijk wel erg weinig, en de 
verzending geschiedde 
nog per luchtpost ook. 
Dat het te weinig was 

OPLOSSING PUZZEL 5 (APRILNUMMER FIUTELIE) 

In de periode 1881 -1892 werd voor briefkaarten het brief-
porttarief berekend van 5 cent. 
5 Cent boven port is dus 5*5 cent = 10 cent 

iw.»W«»i*«W!ÏMW*^WWftWl««Wi 

blijkt wel uit het handge
schreven port: 6V2 cent. 
Bij aankomst in Bandoeng 
op 29 juli werd er echter 
een postzegel van 7V2 
cent geplakt. De vraag 
is dus: waarom 6V2 cent 
port en de tweede vraag 
is waarom er 7V2 cent werd 
geplakt. 

Ham Kremer 
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NIET ALLEEN JOB ZAT 
ACHTER DE KONING AAN 

MONIQUE ERKELENS 

I. Foto gemaakt door Rmeke Dijkstra 
op 10 mei 2013 

XXS Dutch Design 
De conservatoren Patricia Deiser 
en Monique Erkelens van het 
Museum voor Communicatie 
werkten vorig jaar hard aan de 
expositie 'XXS Dutch Design', in 
verband met de uitgifte van de 
nieuwe frankeerzegel voor de 
koning. Het verhaal was echter 
nog met af, want ook de ontwer
pen van andere ontwerpers, die 
bij de opening nog niet getoond 
mochten worden, zijn vanaf 13 mei 
toegevoegd en dus te zien voor 
het publiek. 

Koningszegels 
Het Museum voor Communicatie 
was op 27 november 2013 het 
podium voor de presentatie van 
de nieuwe frankeerzegels met 
de beeltenis van koning Willem-
Alexander, ontworpen door Stu
dio Job. De ontwerpen voor deze 
postzegels zijn sinds die datum te 
zien op de expositie 'XXS Dutch 
Design', samen met een historisch 

Studio Job heeft de Koningszegels mogen mal<en. f 

Dat heeft u in het januarinummer van dit jaar 

al uitvoerig kunnen lezen. 

overzicht van alle frankeerzegels 
met het staatshoofd vanaf 1852. 
Ook een aantal andere bijzondere 
ontwerpen van postzegelemissies 
worden getoond. 

Ontwerpproces 
Net als het ontwerpproces destijds 
voor de permanente postzegel 
met het portret van koningin 
Beatrix in 1981, werd ook ditmaal 
een meervoudige ontwerpop
dracht gegeven. Hiervoor nodigde 
PostNL in mei 2013 behalve Studio 
Job ook de kunstenaar Martijn 
Sandberg, de ontwerper Christian 
Borstlap en het ontwerpbureau 
'....staat'uit. 
Aan de hand van dezelfde briefing 
kregen alle 4 de ontwerpers het 
verzoek een ontwerpschets in te 
dienen. Ter ondersteuning kregen 
zij een portret (1) dat in mei 2013 
door fotograaf Rineke Dijkstra 
speciaal voor deze gelegenheid 
was gemaakt. De opdracht voor de 
postzegel was: 'Een tijdloos, her
kenbaar en karaktervol beeld te 
ontwerpen'. Met de keuze voor de 
ontwerpers zou ook vernieuwing 
van het beeld van de regerende 
vorst op de postzegel mogelijk 
moeten zijn. 
Als algemene eis diende uiter
aard het woord Nederland op 

alle postzegels te staan, net als 
de tariefaanduidingen 1 en 2 voor 
binnenland en internationaal 1 
(voor buitenland). De sorteerhaak 
moest zwart zijn en op een lichte 
ondergrond staan. Ook diende 
van de bestaande productvorm te 
worden uitgegaan, dus formaat 
en perforatie moesten standaard 
zijn. Het ontwerp moest uiteraard 
druktechnisch haalbaar zijn. 
Na een eerste presentatie in juni 
2013 werden de definitieve 
presentatiemodellen medio 
augustus aan de directie van 
PostNL voorgelegd. Begin 
september werden de ontwerpen 
ook aan de koning getoond. 

Studio Job 
De keuze is op Studio Job gevallen 
omdat deze het beste voldeed aan 
alle eisen. Het beeld is herkenbaar 
en tijdloos. Het ontwerp van Stu
dio Job grijpt terug op de traditie 
van de eerste koningszegels door 
het portret als een soort camee af 
te beelden. Het portret heeft de 
transparantie van geëtst glas en 
de gelaagdheid van biscuit por
selein. Het beeld kan als vernieu
wend worden beschouwd. 

i'l' 

U I ' 

. Presentatiemodel voor de frankeerzegels Nederland 2014 Koning Wdlem-Alexander door Martijn Sandberg (niet uitgevoerd) 

'I 'I 'I 

3. Schetsontwerp door Martijn Sandberg 

Primeur 
Voor het eerst zijn nu de andere 
presentatiemodellen openbaar 
gemaakt, en met enkele schets
ontwerpen of voorstudies te zien. 
Wordt het beeld in eerste instanti( 
wellicht beoordeeld als mooi of 
lelijk, daar gaat het natuurlijk 
niet om. Belangrijker is of het 
naast de formele eisen, voldoet 
aan de opdracht om een tijdloos, 
herkenbaar en karaktervol beeld 
te creëren. En als je meer weet 
over de achtergrond en beteke
nis van wat de ontwerper bedoelt 
heeft, wordt ieder beeld vanzelf 
interessanter. 

Martijn Sandberg 
Het herhalende patroon en de 
conceptuele typografie die hij in 
2005 voor de zakelijke postzegels 
gebruikte, paste Sandberg ook in 
zijn ontwerpvoorstel voor de ko
ningszegel toe. Vanuit de perfo-
ratierand ontwerpt Sandberg een 
patroon van verticale lijnen. Door 
inzet van verschillende grijstinter 
ontstaat het portret van de ko
ning. Onderaan vormen de lijnen 
het woord Nederland dat naar 
boven overloopt m het portret 
van de koning. Staatshoofd en 
land zijn grafisch en symbolisch 
met elkaar verbonden. De tinten 
van de postzegels verwijzen naar 
de drie edelstenen uit de kroon 
van Nederland: saffier, smaragd 
en robijn. 
Aan het ontwerp is duidelijk te 
zien dat Sandberg experimen
teert: hij onderzoekt in al zijn werl 
het spanningsveld tussen tekst er 
beeld, leesbaarheid en onlees
baarheid, privé en openbaar 
domein. (2+3) 



Dit ontwerp verbindt traditionele met eigentijdse 
elementen. 

Diagonaal 

Het achtergrond patroon, en de gehele lay out van 
de zegel refereert subtiel aan een wapen. 

4. Voorstudie door Christian Borstlap 

De gehele beeldtenis en de achtergrond is 
opgebouwd uit prisma's. De beeldtenis verschijnt 
doordat de prisma's worden gebruilit als computer
pixels. Een eigentijds« toepassing. 

?. 
° J 
z m 
< m —' M Q^ m 
'̂  ■ Q m 
LU J l 
Z , ▼ ! 

A 

ÉÊ 
^^H BHHH 
^ ^ H M 
^ ^ i ^ p n 
H H H I 
^^^^H 
^̂ ^̂ 1 ^^ IHI 
IHH 
^jK 
Nv 

11. iff* 

Èm^ 
^HHN 
^^^Bh 
^ ^ H H : 
^^^B^v« 
JTMillll'lfc 
l^^b^v'^ 
^^V^lki 
^ ^ ^ J V 1 

^I^K 
7 m « ^ 
tfmi 

S. Presentatiemodel voor de frankeerzegels Nederland 2014 Koning WillemAlexander (niet uitgevoerd) door Christian BorAlap 

6. Tekening door Emanuel Wiemans voor het ontwerp van ..„staat 

let is knap hoe Sandberg dit por
ret vanuit zijn onderzoek heeft 
i'eten te creëren, een boeiend 
)roces met een goed resultaat. De 
oning is echter minder herken
jaar. Ook zou je kunnen zeggen 
lat na de noppenjurk (het stip
jelportret van koningin Beatrix), 
Ie vertaling naar de krijtstreep 
het lijnenportret) het herhalen 
'an zetten is. 

hristian Borstlap 
n het voorstel voor de konings
jostzegel van Christian Borstlap 

zijn het portret van de koning en 
de achtergrond opgebouwd uit 
prisma's. Deze vormen wor
den, net als Computerpixels, in 
verschillende kleurschakeringen 
gerangschikt. Elk portret heeft 
goud als basiskleur, gecombi
neerd met de kleuren zachtgroen, 
mauve of blauw. De schuine 
lijn op de achtergrond verwijst 
naar de kustlijn van Nederland. 
(4+5) Het lijkt inderdaad of de 
koning uit de zee oprijst, wellicht 
dacht de ontwerper hier aan de 
landing van koning Willem I in 

8. Presentatiemodel voor de frankeerzegels 
Nederland 2014 door 

....staat creative agency (niet uitgevoerd) 

1813 op Scheveningen? En dat 
gecombineerd met Nederland 
als waterland, en het waterma
nagement als aandachtsgebied 
van onze koning. Misschien was 
men niet heel blij met de schuin 
afgesneden, rafelige halslijn, of 
het wat teveel zwevende hoofd 
van de koning. Ook is het niet een 
heel karakteristiek portret van de 
koning. 

Ontwerpbureau ...,staat 
In een eerste fase experimenteer
den de ontwerpers van 'Interna

tional creative agency ....staat' 
met het gebruik van een illustratie 
(in opdracht uitgevoerd door 
illustrator Emanuel Wiemans) (6) 
om een tijdlozer, abstracter en 
vrijer portret van de koning neer 
te zetten. 
In een tweede aanzet is het 
portret als grafisch borstbeeld in 
een cirkel geplaatst en met het 
heldere, geometrische lettertype 
Gotham gecombineerd. De plaat
sing van een portret in een cirkel 
doet direct denken aan de post
zegels ontworpen door Piet Zwart 
voor de frankeerzegels uit 1931 en 
de inhuldigingspostzegel voor ko
ningin Beatrix in 1980, ontworpen 
door Oxenaar. Opvallend is dat 
ook ontwerpbureau Stout/Kramer 
voor de inhuldigingspostzegel 
van koning WillemAlexander met 
deze gedachte heeft gespeeld. (7) 
De patronen van de jas en de 
das worden door een realistisch 
kleurenverloop geabstraheerd. De 
cijfers zijn met de hand ontwor
pen en geïnspireerd op het werk 
van de Nederlandse grafisch 
ontwerper en typograaf Wim 
Crouwel. (8) 
Hoeveel energie de ontwerpers er 
ook in gestopt hebben, het blijft 
een braaf beeld. Het teruggrijpen 
op de eerdere postzegels waarbij 
een portret van het staatshoofd 
in een cirkel werd geplaatst, kan 
als eerbetoon worden gezien. 
Met herhalen van wat al eerder is 
gedaan, moet je voorzichtig zijn, 
en vernieuwend is het in ieder 
geval niet. Een fotoportret is ook 
niet tijdloos. 

Voor dertig jaar? 
Hoeveel tijd zal het kosten eer 
deze nieuwe koningszegels door 
het publiek evenzeer als icoon 
beschouwd worden als de postze
gels met het portret van koningin 
Beatrix? Daar was in het begin 
de kritiek groot, maar na ruim 
30 jaar bleek dat veel mensen 
het ook jammer vonden dat deze 
postzegel nu ging verdwijnen... 
Vanwege de hier beschreven uit
breiding van de tentoonstelling 
'XXS Dutch Design' is deze in zijn 
geheel verlengd tot en met 
7 september. 

KONWG Ir 
I L L E M ^ 

7. Presentatiemodel voor de 
Inhuldigingspostzegels Nederland 2013 
Koning Willem Alexander door Bureau 

Stout/Kramer (niet gekozen) 
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POSTZEGEL BOEKJES 
Samenstelling: 
Walter M.A. de Rooi) 
Postbus 1051, 5140 CB Waalwijk 

Alandse muziekzegels 

Aland 
Gouden tijd muziek 
In het midden van de jaren 
zestig van de vorige eeuw 
trok een drietal dansor
kesten uit Aland interna
tionale belangstelling. 
Popliefhebbers uit de 
hele wereld kwamen erop 
af. Iets wat ik overigens 
gemist heb.... 
De bands met de wellui
dende namen Anacondas, 
Hitch Hikers en Stockdo
ves worden op 25 augustus 
geëerd met eigen postze
gels. De zwartwit foto's 
van destijds zijn met de 
zogenoemde duplextech
niek voorzien van steeds 
één andere kleur: groen, 
blauw en bruin. 
De zegels met de aandui
ding 'lokalpost' (= € 0,90) 
zijn per tien verkrijgbaar 
in boekjes. De oplage be
draagt 10.000 boekjes. 

in boekjes met tien stuks 
te koop. De zegels hebben 
waarde 1, voor brieven 
binnen België (70c). 

Canada 
Koninklijk Museum Ontario 
He\ Royal Ontario 
Museum (ROM) opende 
voor het eerst zijn deuren 
in 1914 en viert dit jaar dus 
zijn eeuwfeest. Het is een 
zogenoemd state of the art 
museum met een enorme 
collectie op velerlei gebie
den. Een populair museum 
ook, getuige de ongeveer 
één miljoen bezoekers per 
jaar. 
Op 14 april werd de 
honderdste verjaardag 
gevierd met een tweetal 
postzegels. Beide hebben 
de Paanduiding (= 85c). 
Vijfmaal beide zegels zijn 
ook in een boekje verkrijg
baar. 

, ... ■ . , ^ ^ 

Het futuristisch aandoende ROM 
museum, een architectonisch 

Itunstwerk uit 2007, gebaseerd op 
de mineralencollectie 

Rozen 
Volgens Canada Post kijkt 
men uit naar de jaarlijkse 
postzegels met afbeeldin
gen van rozen. Ze kwamen 

uit de geschiedenis van 
Canada: een japans schip 
met Indiase Sikhs aan 
boord werd in 1914 in 
Vancouver de toegang tot 
het land geweigerd. Na 
twee maanden werden ze 
teruggestuurd, waarna 
de meesten in India door 
Britse soldaten werden 
omgebracht. Met een 
postzegel van $ 2.50 (tarief 
voor overzee) werd op 
1 mei dit trieste incident 
herdacht. De postzegel is 
ook verkrijgbaar in een 
boekje van zes stuks. 

Curasao 
Slavernij 
Een nieuw boekjesland? 
Nou, eigenlijk niet. Of 
misschien ook wel. De 'Ne
derlandse Antillen' gaven 
al boekjes uit in de peri
ode tussen 1905 en 1932. 
Zestien verschillende en 
stuk voor stuk uitermate 
zeldzame boekjes. Hoewel 
de naam op de zegels 
 Curaf ao  anders zou 
doen vermoeden, waren 
ze geldig voor post op alle 
zes de eilanden. 
Vervolgens kenden we een 
periode met postzegels 
waarop de landsnaam Ne
derlandse Antillen vermeld 
stond. Ook geldig op alle 
eilanden. Ook toen werden 
er boekjes uitgegeven: 
een zestal tussen 1977 en 
1997. Alleen een verschil in 
naam dus. 
Sinds oktober 2010 heeft 

België 
Kuifje en zijn vrienden 
De allereerste Belgische 
stripzegelzo'n25Jaar 
geleden verschenen  had 
al een afbeelding van 
stripheld Kuifje. Op 
22 april kwam hij opnieuw 
voor het voetlicht, nu met 
zijn vrienden als Bianca 
Castafiore, Jansen en Jans
sen, Bobbie, professor 
Zonnebloem, enz. 
De tien zegels zijn alleen 

Kuifje en zijn vrienden 

dit jaar toen het al even 
lente was: 23 april. Een 
mooie rode en een crème
kleurige roos, beide met 
de aanduiding O (85c). Ze 
zijn verkrijgbaar in vel
letjes van twee, in rollen 
van vijftig en  natuurlijk 
 in een boekje. De inhoud 
bestaat uit vijfmaal de 
twee rozen. 

Komagata Maru 
Een zwarte bladzijde 

Curaf ao een status aparte 
binnen het koninkrijk. 
Vanaf die tijd versche
nen er postzegels met 
de landsnaam 'Curaf ao', 
welke alleen geldig zijn op 
het eiland Curasao. Nu dus 
een verschil in het gebied. 
Aan de 150e verjaardag 
van de afschaffing van 
de slavernij (1863 2013) 
werd op 1 juli 2013 postaal 
aandacht besteed met de 
uitgifte van een aantal 

Graffiti op postzegels 

postzegels. Er zou toen 
ook een prestige boekje 
verschijnen. De inhoud zou 
onder meer bestaan uit 
drie zegels. 
De boekjes bleven echter 
uit. Pas in maart van dit 
jaar konden ze mondjes
maat  geleverd worden. 

Het eerste boekje van Curaf ao? 

Finland 
Zomerlandschappen 
Hoewel de zomer  ook nu 
 nog officieel moet begin
nen, kwam Finland al op 
5 mei met een zomerzegel
boekje. Op de 6 eersteklas 
zegels (waarde momenteel 
€1.00) zijn fraaie land
schappen te zien. 

Zomer in Finland 

Linnansaari Nationaal Park 
Op 5 mei wordt ook een 
postzegel gewijd aan het 
Linnansaari Nationaal Park 
in de Finse regio Noord
Savo. Het is een gebied 
van veertig bij vijf tot tien 
kilometer groot met maar 
liefst 130 eilanden. Er is een 
rijkvogelleven. 
Het is een eersteklas 
postzegel (€ 1.00) en deze 
is verkrijgbaar in een 
vouwboekje van tien stuks. 

Nationaal Park m Finland 

Frankrijk 
Vakantie 
Op 5 mei gaf de Franse 
post een boekje uit met 
vakantiezegels. Het zijn 
grappige zegels met 
tekeningen met vermense 
lijkte dieren. Om er enkele 
te noemen: een dansende 
schildpad, fietsende kik
kers, surfende vissen en 
kip met een walkman. 
De twaalf zegels zijn voor 
het groene tarief (= 61c), 
zodat de prijs van het 
boekje op € 7.32 komt. 

Franse Rode Kruis 
ISO jaar: bloemen voor 
eeuwfeest 
Er worden dit jaar twee 
jubilea gevierd: 150 jaar 
Franse Rode Kruis en 
100 jaar toeslagzegels ten 
gunste van het Rode Kruis. 
De post viert dat met een 
nieuw type postzegelboek 
je: met rechte hoeken en 
bestaande uit vier delen. 
Het bevat tien zegels. 
Op de zegels staan 
bloemen die men elkaar 
kan geven als liefdes
betuiging, zoals rozen, 
tulpen, en orchideeën. 
Verschijningsdatum van 
het boekje was 26 mei. 

Marianne et la jeunesse: 
nieuwe tekst 
Het bekende boekje met 
twaalf groene Marianne 
zegels (61c) heeft sinds 
15 mei een nieuwe tekst. 
Deze spoort de gebruiker 
aan de Salon Planète Tim
bres  van 14 tot en met 22 
juni te Parijs  te bezoeken 

Frans Polynesië 
De post in graffiti 
Zes postzegels van elk 100 
bevat een op 28 mei ver
schenen boekje. De zegels 
laten een soort kleurige, 
ingekraste tekeningen ziet 
die betrekking hebben 
op de activiteiten van de 
post. De oplage bedraagt 
25.000 boekjes. 

Griekenland 
Zangvogels 
Het is allemaal wat anders 
uitgekomen als wat ik 



1 het vorige nummer 
chreef. De echte details 
ie je bij Griekenland vaak 
las wanneer je het pro
luct in handen hebt. 
< heb het over de boekjes 
netzangvogelsvan 
o maart. Van de laagste 
/aarde blijken er twee 
loekjes met elk tien 
elfklevende zegels te zijn. 
n niet één wat eerder 
fieegedeeld werd. Ook de 
/aarde klopte niet: 72c in 
ilaats van 70c. In het ene 
(oekje wordt de nach
egaal afgebeeld, in het 
.nderedegroenling 
of groenvink). 
let prestigeboekje, dat 
egelijk verscheen, bevat 
énmaal de serie in een 
legomde versie: zegels 
'an72c(2x), €1.00, €1.62 
n € 2.62. De verkoopprijs 
gt overigens een stuk 
loger. Dat is ook in Neder
md bij dit soort boekjes 
liet ongewoon. Bovendien 
it er in de verkoopprijs 
lok nog 22,45% btw, waar
loor de postprijs op ruim 
2 euro komt. 

den uitgegeven. Op 11 april 
was de flora aan de beurt. 
Dit keer waren orchideeën 
op de zegels afgebeeld: 
tienmaal 2.8ok (Berg 
Dinara orchidee), tienmaal 
2.8ok (Istrian Serapias) en 
tienmaal 3.10k (Liburnian 
orchidee). 

Het Kroatische boekje met de Berg 
Dinara orchidee 

Litouwen 
Uilen 
Litouwen heeft een zoge
noemd rood boek waarin 
alle dieren vermeld staan 
die in het land met uitster
ven bedreigd worden. Er 
verschijnen ook van tijd 
tot tijd postzegels met af
beeldingen van bedreigde 
dieren. 
Op 5 april waren het de 
kerkuil (2L) en de dwerguil 

De beide Griekse boekjes met elk tien zelfklevende zegels 

longkong 
'ostale geschiedenis 
'an 30 april tot en met 
7 augustus (u kunt er 
lus nog heen) is er in het 
leritage Discovery Centre 
n Kowloon Park een ten
oonstelling met als thema 
Ie postale geschiedenis 
'an Hongkong. Daarbij 
taat het gebouw van het 
lude hoofdpostkantoor 
19111976) centraal. 
)m de opening ervan te 
parkeren verscheen er op 
9 april een velletje èn een 
irestigeboekje. De prijs 
rvan bedraagt $ 60. 

sraël 
ebarentaal 
n april gaf Israël een serie 
an vijf postzegelselk 
an 2.00S  uit met voor
leelden van gebarentaal. 
)ezelfde zegels zijn ook 
1 rijtjes van vier in een 
)oekje verkrijgbaar. 

Kroatië 
"irchideeën 
)e flora en de fauna van 
;roatië komen om het 
ïar aan de beurt om in 
'elletjes en boekjes te wor

(3L). Beide zijn in dit land 
erg zeldzaam geworden. 
De twee zegels zijn ook in 
een boekje verkrijgbaar. 
Het bevat een genummerd 
velletje met driemaal de 
twee zegels. 

uilen in een boekje van Litouwen 

Man, Eiland 
Archibald Knox 
Het is nu het 150e geboor
tejaar van één van de 
meest leidende ontwer
pers van de twintigste 
eeuw. Hij startte zijn 
carrière op het Ei land Man. 

ARCHIBALD KNOX 

Archibald Knox 

Faam verwierf hij met zijn 
specialiteit: gegraveerde 
Keltische en Schotse 
kruisen. 
Op 4 april verscheen een 
serie postzegels met voor
beelden van zijn kunst
werken. De zegels zijn ook 
in een postzegelboekje 
verkrijgbaar. Het bevat 
twaalf zegels van 42p. 

Noorwegen 
Toeristenzegels 
De boekjes met toeristen
zegels, inmiddels versche
nen op 28 april, hebben dit 
jaar de Noorse Vikingen 
als motief. De Noorman
nen dus, waarover wij in 
de geschiedenisboekjes 
zulke huiveringwekkende 
verhalen lazen. 
Het gaat om drie boekjes 
met elk tien zegels: A bin
nenland, 10 kr (Viking
vrouw museum Lofoten), 
A Europa, 13 kr (duel
lerende Noormannen) en 
A wereld (16 kr (draken
schip). 

De Vikingboekjes van Noorwegen 

Thor Heyerdahl 
Tot nu toe gaf Noorwe
gen al twee maal een 
prestigeboekje uit: 2012 
koninklijk paar en 2013 
EdvardMunch.0p28 
april volgde nummer 3. 
De 100e geboortedag 
van Thor Heyerdahl, het 
meest bekend om zijn 
primitieve oceaanreizen, 
wordt ermee herdacht. Het 

boekje bevat maar liefst 
32 bladzijden met veel 
informatie over zijn leven. 
Natuurlijk ook postzegels 
(tweemaal de serie van 
vier 10 kronenzegels), plus 
een toegangskaartje voor 
het KonTi kiMuseum in 
Oslo. Prijs van dit geheel is 
139 kronen. 

Rusland 
Wapens bij de overwin
ning 
Al sinds 2009 geeft 
Rusland jaarlijks een 
prestigelDoekje uit met 
voorbeelden van materieel 
waarmee in 1945 de over
winning werd behaald. 
Getoond werden al machi
negeweren (2009), tanks 
(2010), vliegtuigen (2011), 
auto's (2012) en schepen 
(2013). Dit jaar is het de ar
tillerie die de zegels siert. 
Op 14 april kwam het 
boekje uit. De tekst op 
de tussenblaadjes is 
uitsluitend in het Russisch. 
De zegelvelletjes bevat
ten steeds één zegel met 
een afbeelding van grof 
geschut: 10,12,15 en 2or. 

Russische artillerie in een prestige 
boekje 

Srpska Republiek 
Europa 
Het Servische deel van 
BosniëHerzegovina kwam 
op 25 april met de jaar
lijkse Europazegels. Ook 
nu behoort er weer een 
boekje toe. Het bevat drie 
zegels van 1.00 en drie van 
2.00 m. 
Totaal dus 9.00 BAM. 
Afgebeeld zijn de fiddle 
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Het velletje in het boekje van 
Srpska 

(een soort viool, vooral ge
bruikt voor folkmuziek op 
de Balkan) en de dvojnice 
(eendubbelfluitzouje 
kunnen zeggen). 

Taiwan 
Spelletjes voor kinderen 
Vorig jaar gaf de post van 
Taiwan al een boekje uit 
met vijf kinderspelletjes. 
Op2april volgden weer 
vijf spelletjes, opnieuw 
in een boekje. Afgebeeld 
worden een speelpaardje, 
een bamboehel icopter, 
een vlieger, een soort knlk
kerspel en de leeuwen
dans. Het boekje bevat 
tweemaal de vijf zegels 
van elk $5. 
De post stelt ook setjes be
schikbaar met alle zegels 
van vorig en dit jaar, plus 
de beide boekjes. 
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Kaftje en zegels van het Taiwanese 

boekje 

Zweden 
Zomergroeten 
Zomer, vakantie en 
ansichtkaarten horen bij 
elkaar, vindt de Zweedse 
post. Vandaar dat er op 
8 mei een vijftal zomer
zegels verscheen. De 
ontwerpster ging aan de 
slag met pen en waterverf 
en maakte er een feestelijk 
geheel van. De zegels zijn 
behalve in velletjes, ook 
per tien in een boekje 
verkrijgbaar. De zegels 
hebben de vermelding 
'brev'(= 7 kr). 

Kerkelijke kunst 
Het interieur van heel wat 
kerken kan gemakkelijk 
thuishoren in een groot en 
levend museum. Kerken 
vormen een belangrijk 
deel van ons cultureel 
erfgoed. Voor een vijftal 
postzegels van 8 mei 
werd gekozen voor acht 
culturele objecten uit 
de laatste duizend jaar. 
Enkele voorbeelden; een 
doopvont, missaal, orgel 
en kandelaars. 
Ook deze zegels zijn be
stemd voor brieven binnen 
Zweden (brev, 7 kr). 

1« 



NIEUWE 
r ' f i^^e^wT»™* 
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In deze rubriek worden 
zegels vermeld van landen 
die - voor zover dat valt na 
te gaan - zi|n aangesloten bi| 
de Wereldpostunie (UPU). In 
enkele gevallen worden ook 
niet-UPU-landen 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 omschri]-
ving ervan) nog niet door de 
samensteller van deze rubriek 
ontvangen. 

EUROPA 

ANDORRA (FRANS) 
2-5-'i4. Vogel. 
€ 0.66. Cyanistes caeruleus. 

2<i-5-'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
€0.83. Doedelzak. 

ANDORRA (SPAANS) 
23-4-'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
€0.76. Accordeon. 

AZERBEIDZJAN 
7-3-'i4. Autonome republiek 
Nakhchivango jaar. 
Blok 0.60 m. Landkaart, vlag. 

' 9-5-'i4.100e geboortedag 
schilder Fuada Arifhodzica 
(1914-2008). 
2.50 KM. Schilderij met mos
kee en huizen. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Kroatische Post-Mostar) 
5-4-'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
3.-, 3.- KM. (samenhangend). 
Doedelzak, dvonice (fluit). 

i7-4-'i4. Bouwtrainings-
zeilschip Kaliakra 30 jaar 
geleden. 
0.65 L. (met aanhangsel). 
Schip. 

i^^ '"* -II <̂  1 _ -'^ 

i 
23-4-'i4.450e geboortedag 
William Shakespeare (1564-
1616). 
0.50 KM. Portret toneelschrij
ver met scène uit Romeo en 
Julia. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
(Republiek Srpska) 
25-4-'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
1,-, 2.- KM. (ook samenhan-

end). Resp. viool, dvonice 
"uit). 

CYPRUS 
2-5-'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
€ 0.34, 0.51. Resp. fluit, luit. 

*^ ' ,« \ 

t^ CYPRUS TURKS 
27-i-'i4. Hogeschool 50 jaar. 
2.20 NTL. Geoouw, beeld
merk. 

BULGARIJE 
3-4-'i4. Grondwet 135 jaar. 
Velletje met 0.10, 0.20, 
0.50, 0.65 L.; blok 1.- L. Resp. 
Grondwet uit 1879, eerste 
voorzitter Nationale Verga
dering Antim I (1816-1888), 
agenda en bel van eerste Na
tionale Vergadering, huidige 
grondwet en bel; stadhouder 
Antim I. 

i7-2-'i4. Wereldkampioen
schap voetbal in Brazilië 
0.70, 2.- NTL. Voetballer en 
beeldmerk met resp. kerk, 
bruggen. 
10-3-14. Verhaal 'De enige 
getuige was de Cumbez'. 
0.25,0.60,0.70,1.- NTL. Ver
schillende afbeeldingen uit 
voorstellingen onder Cum-
bezboom (Ficus sycomorus). 

DUITSLAND 
8-5-'i4. Toeslagserie 'Voor 
de Sport'. 
€ 0.60+0.30,0.90*0.40, 
1.45*0.55. Cartoons van 'Bru
tale muis' met resp. trofee, 
Duits Sporthemd, medaille 
op erepodium. 

8-5-'i4. 250e geboortedag 
beeldhouwer en graficus 
Johann Gottfried Schadow 
(1764-1850). 
€ 0.60. Schilderij met twee 
jonge burgervrouwen. 

5-5-'i4. Bloemen. 
1 KI. Bosje viooltjes. 

ESTLAND 
i4-4-'i4. Klederdrachten. 
€0.45,1.-. Resp.Manen 
vrouw uit Mihkli, vrouw en 
meisje uit Vigala. 

30-4-'i4.150e geboortedag 
juhan LiIV (1864-1913). 
€ 0.45. Portret schrijver. 
2-5-'i4. Vlinder. 
€0.45. Inachisio. 
8-5-'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
€ 1.-, 1.-. Väikekannel (citer), 
accordeon. 

FINLAND 
5-5-'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
Tweemaal 1 Kl. Accordeon, 
kantele (snaarinstrument). 

7-3-'i4. Stad Sumgayit 65 
jaar. 
0.20 m. Plein met huizen en 
standbeeld van president 
llhamAliyev (1961), stads
wapen. 

BOSNIË-HERZEGOVINA 
23-4-'i4. 450e geboortedag 
William Shakespeare (1564-
1616). 
2.-KM. Portret toneel
schrijver met inktpot en 
schrijfveer. 
25-4-'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
2.50, 2.50 KM. (samenhan
gend). Accordeon, viool en 
tamboerijn. Ook velletje met 
dezegels. 

5-4-'i4. Bekende personen. 
Velletje met 0.65,0.65,1.-, 
1.- L. Resp. Duitse componist 
Richard Strauss (1864-1944), 
Oekraïense schrijver Taras 
Shevchenko (1814-1961), Rus
sische dichter en schrijver 
Michail Lermontov (1814-
1841), Britse toneelschrijver 
William Shakespeare (1564-
1616). 
i5-4-'i4. Vrijmetselaarsloge 
Zarya 100 jaar. 
0.65 L. Pilaren, boek, beeld
merk. 

5-5-'i4. Nationaal Park Lin-
nansaari. 
1 Kl. Bomen, meer, landkaart. 
5-5-'i4. Zomerbeelden. 
Zesmaal 1 Kl. (in boekje). On
dergaande zon, grashalmen, 
boomtak en meer, stenen 
in water, koolzaadveld en 
schuren, mosveld met bomen 
in bos. 

8-5-'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
€0.60. Klarinet. 

FRANKRIJK 
3-4-'i4. Week van de duur
zame Ontwikkeling, anders 
consumeren. 
Twaalfmaal Lettre Verte 
2og (in boekje). Kopen en 
verlcopen van gebruikte 
spullen: twee handen en 
een tafel, schakel apparaten 
in slaapstand: transistor
radio, gebruik biologische 
producten: groenten en fruit 
laat gebreken snel repareren 
man telefoneert bij lekkage, 
papierrecycling: papieren 
vliegtuig, temperatuurbe-
heersing: huis met zon en 
sneeuwkristal, ecologisch 
vervoer: auto met bloemen 
uit uitlaat, hergebruik 
afvalproducten: beestje van 
afvalmateriaal, gezamenlijk 
rijden: mensen in auto, zui
nig watergebruik: handen er 
diamant als kraandruppel, 
gezamenlijk transport: bus 
met mensen, energiebespa
ring; hand met spaarlamp. 

27-4-'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
€0.83. Harp. 
5-5-'i4. Vakantie. 
Twaalfmaal Lettre Verte 
20g (in boekje). Hond met 
zonnebril, slak met caravan, 
kip met koptelefoon, vis met 
surfplank, krab met zand
kasteel, katten en lampion
nen, steenbok met rugzak m 
bergen, hazen op tandem, 
schildpad in ligstoel, kreeft 
met zwemband, zwaan met 
kikkers, ganzen met tent. 
7-5-'i4. Kanaaltunnel 20 jaar 
€ 0.66. Tunnelingang bij 
Coquelles, trein. 

5-5-'i4. Internationale post
zegelsalon Passion Timbres 
in Poitiers. 
€ 0.61 (met label). Paleis. Op 
label portret hertogin Aliéno 
d'Aquitaine (1122-1204). 
i2-5-'i4. Boulogne-sur-Mer 
(Pas de Calais). 
€ 0.61. Notre-Dame-basiliek, 
stadsmuur, kasteelmuseum. 



S5'i4 Rode Kruis, 'Liefde 
I tien bloemen', 
enmaal Lettre Verte 2og (in 
oekje). Margrieten, tulpen, 
jnnebloemen, irissen, 
rchideeën, narcissen, rozen, 
lies, anjers, gardenia's. Van 
k verkocht boekje komt 
2. ten bate van het Rode 
ruis. 

RIEKENLAND 
44'i4. Frankeerzegels, 
adities. 
o.02, 0.20,0.40,0.50, 
.72, 0.80,0.85,0.90,1., 
62, 3., 3.10. Resp. vlinders 
iet lieveheersbeestje en 
«aluwen, deurposten met 
hop en bezem, kabou
rs met zaag en boom, 
ranaatappelen en huizen in 
leeuw, huizen en zwaluwen, 
leloenen, korenaren, godin 
n kaars, druiven, bloemen
rans, masker, boer met 
aard en ploeg. 

HONGARIJE 
283'i4. Pasen. 
ri5 Ft.; vel met vijftienmaal 
90 Ft; Resp. schilderij 'Erken
ning van de Verlosser' van 
Erzsébet Udvardi (19292013); 
schilderijen uit de serie 'De 
wegnaar het kruis'van 
Udvardi: Pilatus veroordeelt 
Jezus tot de dood, Jezus 
draagt kruis, Jezus valt met 
kruis, Jezus ontmoet moeder, 
Simon van Cyrene helpt 
Jezus met dragen van kruis, 
Veronica biedt Jezus haar 
sluier aan, tweede val van 
Jezus met kruis, Jezus troost 
wenende vrouwen, derde 
val van Jezus, Jezus wordt 
ontdaan van kleding, Jezus 
wordt aan kruis genageld, 
Jezus sterft aan kruis, Jezus 
wordt van kruis afgehaald en 
afgelegd. 

ROOTBRITTANNIE 
j5'i4. Britse films, 
riemaal ist, driemaal f 1.28 
3er waarde samenhan
end); velletje met viermaal 
;t. Resp. A Matter of Live 
nd Dead (1946), Lawrence o; 
rabia (1962), A Space Odys
»e(i968), Charletsof Fire 
981), Secrets & Lies (i996), 
end it like Beckham (2002); 
ght Mail (1936), Love on 

le Wing (1939), Spare Time 
939), A Colour Box (1935). 

44'i4. 20oe geboortedag 
architect Ybl Miklós (1814
1891). 
Blok i.ooo Ft. Wenckheim
paleis in Szabadkigyós. 

IERLAND 
273'i4. Hedendaagse 
kunst. III. 
Viermaal € 0.60. 'Patterned 
behaviour' van Diana Cop
perwhite(i969), 'Maesta 
van Sean Scully (1945), 'Light 
receiver' van Ellis 0'Connel 
('953). 'Chaplet' van Alice 
Maher(i955). 
34'i4. Vrouwen organisatie 
Cumann na mBan 100 jaar. 
€ 0.60. Vrouwen achter koets 
tijdens begrafenis van door 
Britse leger doodgeschoten 
militairen in 1914. 

UERNSEY 
5'i4. Nationale muziekin

:rumenten. 
0,53. 55. 63 (Europa), 71, 
9 p. Verschillende afbeel
ingen van draailier. 
85'i4.50 jaar 'Britain in 
loom'. 
Y Letter, GY Large Letter, 
K Letter, INT Letter 2og 
;epac*), UK Large Letter, 
n Letter 40g. Bloemen met 
:sp. scheepjes m haven, 
ust en zee, uithangbord 
an pub, monument, kerk, 
rievenbus. 
85'i4. Postcrossmg. 
JT Letter 20g. landkaart als 
ezicht met handen. 

i74'i4. Burgerleger (ICA) 
100 jaar. 
€ 0.60. Burgers in uniformen 
met geweren. 
244'i4. Erfgoed van 
Vikingen. 
€ 0.60, 0.60 (samenhan
gend). Broche en platte
grond van Waterford, zwaard 
en document. 
85'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
€ 0.60,0.90. Resp. Ierse 
harp, dodhran (tamboerijn). 

CÖ^Üfe , 

225'i4. Wet op zelfbestuur 
The Home Rule Act 100 jaar 
geleden aangenomen. 
€0.60. Nationalist John 
Edward Redmond (1806
1918) en leider van Ulster 
National Party Sir Edward 
Henry Carson (18541935) met 
landkaart. 
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225'i4. Tuin, voeding en 
familiebeurs Bloom in Dublin. 
€ 0.60,0.60 (samenhan
gend). Tuin met boom en 
rododendron en hosta's, 
meisje met groentemand. 
Ook velletje met de zegels. 

i26'i4. World Flower Show 
2014 in Dublin. 
€ 0.60, 0.60 (samenhan
gend met doorlopend 
beeld). Orchideeën. Ook 
velletje met dezegels. 

ITALIË 
54'i4.450e geboortedag 
Galileo Galilei (15641642). 
€ 0.70. Standbeeld van na
tuurkundige en astronoom, 
gemaakt door Aristedomo 
Costoli (18031871). 

25'i4. Serie 'Artistiek en 
Cultureel Erfgoed'. 
€0.70,1.90. Resp. Via 
Claudia Agusta met brug, 
Tiberbrugin Rimini. 

234'i4. Bari. 
€ 0.70. Schilderij van Gen
naro Picinni 'Joachim Murat 
bij St. Nicolaas'. 
244'i4. Heiligverklaringen 
pausen. 
€ 0.70,0.70. Johannes Paulus 
II (19202005), Johannes XXIII 
(18811963). 

JERSEY 
I 234'i4. 450e geboortedag 
' William Shakespeare (1564

1616). 
46,56,62,70, 82, 91 p.; blok 
£3.. Resp. Romeo en Juliet; 
hart en zwaard, Hamlet; 
doodshoofd met kroon, Mac
beth; schaakstuk, Othello; 
vuist, Twelfth Night; gitaar, A 
Mid Summer Nignt's Dream: 
vlinder; portret toneelschrij
ver en dichter. 

65'i4. Eerste Wereldoorlog 
100 jaar geleden. 
46, 56,62, 70,82, 91 p.; blok 
{ 3.. Resp. klaproos met mili
tairen, klaproos, klaproos en 
eeuwige vlam, klaproos en 
soldaat met geweer, klaproos 
en medaille. Klaproos en 
militairen; klaprozen. 

KROATIË 
94'i4. Mediterrane onder
waterwereld. 
Viermaal 5.80 kn. Slak (Fla
bellina affinis), borstelworm 
(Sabella spallanzanii), pauw
lipvis (Thalassoma pavo), 
spons (Aplysina aerophoba). 
ii4'i4. Orchideeën. 
2.80,2.80,3.10 kn. Resp. 
Ophrys dinarica, Serapias 
istriaca, Ophrys liburnica. 

i84'i4. Bekende personen. 
1.20, 2.80,3.10,7.60 kn. 
Resp. piloot Ivan Bjelovucic 
(18891949) met vliegtuig, 
schrijver Ivan Gundulic (1589
1638), dichter en politicus 
Ivan Mazuranic (18141890), 
componiste Dora Pejacevic 
(18851923)

254'i4. Heiligverklaring 
pausen. 
7.60,7.60 kn. Johannes Pau
lus II (19202005), Johannes 
XXIII (18811963)
95'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
3.10,7.60 kn. Resp. Iijerica 
(snaarinstrument), sopile 
(blaasinstrument). 

LETUND 
223'i4.20 jaar diploma
tieke betrekkingen met Ge
orgië. Gezamenlijke uitgifte 
met Georgië. 
€ 0.85. Beelden, beeldmerk. 
ii4'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
€ 0.78,1.71. Resp. kokle (ci
ter), düdas (doedelzak). 

i74'i4. Verdediging Letse 
waarden en normen. 
€ 0.50. Symbolische afbeel
ding. 

LIECHTENSTEIN 
26'i4. Archeologische 
vondsten, munten. 
0.85,1., t.30 F. Landkaarten 
met resp. Romeinse denar 
met olifant, Florentijnse 
gouden gulden met lelie, zil
veren pfennig uit Überlingen 
met gekroonde leeuw. 
2614. Amfibieën. 
0.85, 2.90,3.70 F. Resp. 
Bombina variegata, Triturus 
christatus, Salamandra atra. 

26'i4. Bloemen. 
1., 2.80, 3.60 F. Resp. Iris 
siberica, Parnassia palustris, 
Menyanthestrifoliata. 

LITOUWEN 
293'i4. Tien jaar NATO*
lidmaatschap. 
2.15 Lt. Beeldmerk. 
34'i4. Uilen. 
2., 3. Lt. Resp. Tyto alba, 
Glaucidium passerinum. 
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26-4-'t^. Tien jaar lid Euro
pese Unie. 
2.15 Lt. Sterrenring. 

MALTA 
26-4-'i4. Heiligverklaringen 
pausen. 
Velletje met €0.25,1.85. 
Resp. Johannes XXIII (1881-
1963), Johannes Paulus II 
(1920-2005). 
3o-4- ' i4. Tien jaar lid Euro
pese Unie. 
€0.59. Vlaggen. 

MAN 
4-4-'i4.150e geboortedag 
grafisch ontwerper Archibald 
Knox (1864-1933). 
Vijfmaal 42 p, vijfmaal 
75 p. (per waarde samen
hangend). Verschillende 
dooreengevlochten letter-
ontwerpen voor Engelstalige 
heruitgave van oucl Iers 
gebedenboek. 

ARCHIBALD KNOK ; AKCHIBALD KNOX 

i6-4-'i4. Bedreigde huisdier-
rassen. 
Velletje met zesmaal 30 p. 
Manx Loaghtan-schaap, 
Noordelijke korthoorn koe, 
Cotswold-schaap, Exmoor-
pony, Gloustershire gevlekt 
varken, Ierse hoornloze koe. 

23-4-'i4. Slag van Clontarf 
1000 jaar geleden. 
2, 42,90 p., t l . - , 1.60, 2.30. 
Resp. Vikingschip met 
strijder Brodiren schild, 
strijders met schilden en 
wapens, vrouw weeft vlag 
met raafmotief, strijder met 
schild en bijl, koning Brian 
Boru (ca.941-1014), gevecht 
om de ravenvlag. 
29-4-'i4. Howard Pixton 
(1885-1972) wint Schneider 
Cup 100 jaar geleden. 
75 p. Vliegtuig type Sopwith 
Tabloid. 

MOLDAVIË 
5-4-'i4. Pasen. 
1.75 I- Bloemen, lammetje, 
brood, eieren. 

MONACO 
7-5-'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
€ 0.83. Mandoline, volks
dansers. 

OOSTENRIJK 
4-4-'i4. Onderzoekscentrum 
naar elementaire deeltjes 
CERN 50 jaar. 
€ 0.90. Beeldmerk, wiskun
dige formule. 

i4-5-'i4. Historisch Mona-
gaskisch leengoed in Frank
rijk, Carladès inCantal. 
Velletje met € 1.65, 2.10. Resp. 
huis van prinses van Monaco 
in Vic-sur-Cère, Rots van 
Carlat. Op rand landkaart. 

30-5-'i4. Wereldkampioen
schap voetbal in Brazilië. 
€ 0.98 (rond te maken ze
gel). Voetballers, vlaggen. 
30-5-'i4. Verdrag van Parijs 
200 jaar geleden. 
€ 2.10. Portret gouverneur-
generaal Honoré IV (1758-
1819). 

NOORWEGEN 
28-4-'i4. Toerisme, opening 
Viking Schepenmuseum. 
A Innland (10.- kr.), A Europa 
(13.- kr.), A Verden (16.- kr). 
Resp. vrouw in klederdracht, 
strijders, schip. 

io-4-'i4. Serie 'Gastronomie 
met traditie'. 
€ 0.70. Restaurant 'Zum 
schwarzen Kameel' in Wenen 
met kameel. 
i2-4-'i4.125e geboortedag 
Charlie Chaplin (1889-1977). 
€ 0.90. Britse filmacteur. 
i2-4-'i4. Serie 'Oostenrijkers 
in Hollywood'. 
€ 0.70. Portret filmproducent 
Eric Pleskow (1924). 

24-4-'i4. Seminarie Kloster-
neuburg 900 jaar. 
€1.45. Klooster. 
3-5-'i4. Serie 'Wijnregio's'. 
€ 0.65. Wachau: wijnglas, 
wijnboerderij, druiven. 
9-5-'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
€ 0.70. Citer. 
i6-5-'i4. Serie 'Wilde dieren 
en de jacht'. 
€ 1.70. Houtsnip (Scolopax 
rusticola). 
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28-4-'i4.100e geboortedag 
Thor Heyerdahl (1914-2002). 
Viermaal A Innland. Portret 
antropoloog, vlot 'Kon Tiki', 
beeld op Paaseiland, papy-
rusboot 'Ra II'. 

Alnnland 
Norge 

'7-5-'i4-175 |aar scheepvaart 
op Traunsee. 
€0.62. Raderstoomboot. 
29-5-'i4. Erzberg-rodeo. 
€ 0.62. Motorcrosser. 

POLEN 
2-4-'i4. Heiligverklaring 
paus Johannes Paulus 
II (1920-2005) en paus 
Johannes XXIII (1881-1963). 
Gezamenlijke uitgifte met 
Vaticaan. 
2.35; blok 5.-, blok 8.50 Zl.; 
velletje met tweemaal 5.- Zl. 
Driemaal Johannes Paulus II; 
Johannes Paulus II, Johannes 
XXIII. 
i i-4-'i4. Winnaars gouden 
medaille Olympische Winter
spelen. 
Velletje met driemaal 4.20 Zl. 
Schansspringer Kamil Stoch, 
langlaufster Justyna Kowal-
czyfe, schaatsster Zbigniew 
Bródka. 

24-4-'i4.100e geboortedag 
Jan Karski (1914-2000). 
4.20 Zl. Portret vrijheidsstrij
der en professor. 
i-5-'i4.10 jaar lid Europese 
Unie. 
5.20 Zl. Sterrenring, papieren 
vliegtuig. 

PORTUGAL 
7-4-'i4. Architectuur. 
Driemaal l2og. Architecten 
met ontwerpen: Alvaro Siza 
Vieira (1933) met Museum 
Julio Pomar (Lissabon), Gon-
falo Ribeiro Telles (1922) met 
Corredor Verde (Lissabon), 
Eduardo Souto de Moura 
(i952)met Museum Paula 
Rego (Lissabon). 

i4-4-'i4. Anjerrevolutie 40 
jaar geleden. 
N2og, l2og; blok € 3.-. Resp. 
militairen met gevechtswa
gen, militairen en burgers 
met tank; vlaggen van Portu
gal, Griekenland en Spanje. 

2i-4-'i4.500e geboortedag 
wetenschapper Andreas 
Vesalius (1514-1564). 
Velletje met € 0.40,0.60, 
0.70,0.80,0.90. Anatomi
sche afbeeldingen van resp. 
naakte man, skelet, zenuw
stelsel, spieren, bloedvaten. 

28-4-'i4.500e geboorte
dag Bartolomeus van Braga 
(1514-1590). 
€ 0.70; blok € 3.-. Theoloog 
en aartsbisschop van Braga. 
2-5-'i4. Eusébio da Silva Pet' 
reira (1942-2014). 
N, E; blok €2.50. Verschil
lende afbeeldingen van 
legendarische voetballer. 

BEÜSEBIQSIIi 

ROEMENIE 
2-4-'i4. Tien jaar lid NATO*. 
9.10 L. Vlaggen. Ook blok m( 
zegel. 
i8-4-'i4. Gezonde voeding. 
Velletje met 1.-, 3.60, 4.50, 
8.10 L. Resp. rode eieren en 
cake, vis, geroosterd lams
vlees en tomaten, kazen. 

5-5-'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
2.10,14.50 L. (ook samen
hangend). Resp. tulnic 
(alpenhoorn), luit. 

RUSLAND 
i8-4-'i4. Overwinning op 
Duitsland 70 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Wit-Rusland. 
Blok 50.- r. militair en vrouw 
i8-4-'i4. Luchtvaartgeschie 
denis. 
Viermaal 15.- r. (ook samen
hangend). Gevechtsvliegtui
gen en piloten P.V. Eremeev, 
E.I.Zeleiko, B.I.Kovzan,A.C. 
Chlobistov. 
25-4-'i4. Kanonnen uit 
Tweede Wereldoorlog. 
12.-, 15.-, 18.-, 20.-r. Verschil 
lende kanonnen. 
5-5-'i4. Europa, nationale 
muziekinstrumenten. 
18.-r. Balalaika, dansers. 

SLOWAKIJE 
i7-4-'i4. Historische motorer 
€ 1.10,1.25. Resp. Manet M9C 
Jawa 05/550 Pionier. 



■5'i4 Europa, nationale 
uziekinstrumenten. 
0.90. Trojhiasné (doedel
ik). 

>AN|E 
54'i4. Europa, nationale 
uziekinstrumenten. 
Gitarist Paco de Lucia 

9472014). N.B. dit zegel 
»rvangt de in de aprileditie 
ïngekondigde uitgifte met 
:cordeon. 

>ACO DE LUClA 
194/ .H)14 

274'n. Presidentiële wie
lerrit sojaar. 
1.10 NTL. Wielrenners, beeld
merk. 

WITRUSLAND 
i83'i4. Internationaal )aar 
van Familielandbouw. 
H. Boerengezin met koe, 
varken en kip. 

ESPANAi 

SIECHIË 
oCf'itt. Silezisch Museum 
I Opava 200 jaar. 
1. Kc. Gebouw, beeld van 
evieugelde Genius. 

: CESKA REPUBLIKA ■ 

o4'i4. Europa, nationale 
luziekinstrumenten. 
5. Kc. Doedelzak uit 
hodsky. 

URKIIE 
72'i4. Piloot Mehmet 
shti Bey (18911914) 100 jaar 
eleden martelaar, 
elietje met 0.50,1.10,1.10, 
20 NTL. Resp. portret
in, vliegtuig Bleriot XI, 
lonument, mausoleum van 
aladin (Damascus). 
23'i^. 60 jaar Directoraat
eneraal Hydraulische 
/erken. 
10 NTL. Derinerstuwdam, 
eeldmerk. 

34'i4. Historische brug
en. 
weemaal 1.10+0.10 NTL. 
esikbrug (Sivas), Clandiras
rug (Usak). 
S4'i4. Dienstzegels. 
10,1., 1.10 NTL. Portret 

lustafa Kemal Atatürk (1881
J38). 
?4'i4. Moederdag, 
lok 1.10 NTL. (hartvormig 
egel). Vrouw en kinder
ezicht. 

i44'i4.60 jaar lid Unesco*. 
N. Kasteel Mir, kasteel 
van Njazsvizj, monument 
geodetische boog van 
Struve, wisenten in Woud van 
Biatowieza. 

i84'i4. Overwinning op 
Duitsland 70 jaar geleden. 
Gezamenlijke uitgifte met 
Rusland. 
Blok 15.000 r. militairen 
vrouw. 
244'i4.110 laar vakbonden. 
A. Beeldmerk. 
25'i4. Medaillewinnaars 
Olympische Spelen in Sotsji. 
Driemaal M; blok P (rond 
zegel). Resp. Alia Tsoeper 
(goud freestyle skiën), Anton 
Koesjnir (goud Freestyle 
skiën), Nadezjda Skardino 
(brons 15 km biathlon); Darja 
Domratsieva (driemaal goud 
biathlon). 

i45'i4. WitRussische 
biotoop. 
Blok tweemaal P. Korhoen 
(Tetrao tetrix), grove den 
(Pinussylvestrus). 

ZWEDEN 
i73'i4. Serie 'Het Noorden 
en de zee'. 
Blok 12., 12. kr. Ijsbreker, 
scheepsboeg en ijsschotsen. 
273'i4. Carl Michael 
Bellman (17401795). 
100. kr. Dichter en compo
nist, luit, vlinders, druiven, 
glazen, viool, hoorn. 

jyÈRÏQÈ 

273'i4. Zlatan Ibrahimovic 
(1981). 
Vijfmaal Brev. Verschillende 
afbeeldingen van Zweedse 
profvoetballer. 
273'i4. Libel. 
14. kr. Aeshna osiliensis. 

BUITEN EUROPA 

ALGERIJE 
44'i4. Internationale Dag 
van Landmijnslachtoffers. 
15. Dh. Opsporing mijnen, 
hand met plantje. 

i64'i4. Presidentsverkie
zingen. 
15. Dh. Landkaart, vlag, 
stembus, man achter les
senaar. 

ARGENTINIË 
zSS'i'i Argentinië 110 jaar 
op Antarctica. 
$4.; Velletje met $6., 6.. 
Resp. basiskamp met vlag; 
zendmasten met onderzoe
ker en pinguïn, prehistori
sche zeedieren plesiosaurus
sen. Op rand landkaart en 
voertuigen. 

i44'i4. Iguazuwatervallen. 
Velletjemet$8., 8., 10., 
10.. Resp. vlinder (Doxocopa 
linda mileta), bloem (Bill
bergia zebrina), waterval en 
toekan (Ramphastos toco), 
watervallen. 

ARUBA 
244'i4. Paradijsvogels. 
Tienmaal 250 c. (samenhan
gend). Paradisaea rudolphi, 
Lophorina superb, Seleucidis 
melanoleuca, Paradisaea 
apoda, Paradisaea minor, 
Lophorina superb, Ptiloris 
victoriae, Cicinnurus regius, 
Cinnicurusrespublica, Paro
tia carolae. 

ASCENCION 
284'i4.200 jaar Brits 
gebied, II. 
50,55,60p., tl .5o. Resp. 
Napoleon Bonaparte 
(17691821), Napoleon I, 
viceadmiraal Horatio Nelson 
(17581805), Napoleon in de 
Slag bij Wagram. 

2i5'i4. Doop Britse prins 
George. 
50,55,60 p., 11.60. Doop
plechtigheden van resp. 
prinses Elizabeth met haar 
moeder Elizabeth (1926), 
prins Philip en prinses 
Elizabeth met prins Charles 
(1948), prins William met ko
ninginmoeder en koningin 
Elizabeth II met prins Charles 
tijdens(i982), prins George 
met hertog en hertogin van 
Cambridge (2013). 

AUSTRALIË 
65'i4. Australische Rode 
Kruis 100 jaar. 
70 c. Verpleegster uit Tweede 
Wereldoorlog, beeldmerk. 

^i'S'H150« geboortedag 
dichter en balladecomponist 
Andrew Barton 'Banjo' Pat
terson (18641941). 
Viermaal 70 c. 'Clancy of 
the Overflow' met portret en 
ruiter op paard, 'Man from 
Snowy River' met ruiter op 
paard en paarden, 'Waltzing 
Mathilda'met manen 
schaap, 'Mulga Bills's Bicycle' 
met fiets en fietser. Ook vel
letje met dezegels. 
36'i4. Bijeenkomst leiders 
G20. 
70 c. Skyline Brisbane. 
i76'i4. Eerste postzegels 
koning George V (18651936) 
100 jaar geleden. 
Viermaal 70 c. Portret koning 
in rood, roodbruin, lilapaars, 
groen. Ook velletje met de 
zegels. 

BAHAMAS 
2i5'i4. Doop Britse prins 
George. 
15,50, 65,70 c. Doopplech
tigheden van resp. prinses 
Elizabeth met koninklijke 
familie (1926), prins Charles 
(1948) met koning Edward VI 
en prins Philip met koningin 
Elizabeth II en koningin
moeder, prins William met 
prins en prinses van Wales 
met (1982), prins George 
met hertog en hertogin van 
Cambridge (2014). 

BARBADOS 
2i2'i4. Bezienswaardighe
den van Barbados. 
Zevenmaal 65 c. St. Nicholas 
Abbey, Morgan Lewismolen, 
Leeuwenbeeld op Gun Hill, 
Music Rocks, droogdok, 
Harrisonsgrot, Cove Bay. 
Ook velletje met de zegels. 

BOLIVIA 
i3i2'i3.200e geboortedag 
Giuseppe Verdi (18131901). 
20. Bs. Portret Italiaanse 
componist, landkaarten 
Bolivia en Italië. 

i7i2'i3. Simon Bolivar 
(17831830). 
1.50,9. Bs. Portretten vrij
heidsstrijder, vlaggen. 
i8i2'i3. Project satelliet 
Tupac Katari. 
1.50, 9. Bs. Resp. portret 
president Eva Morales (1959) 
met beeldmerk ministerie, 
luchtruim met beeldmerk 
Boliviaans ruimtevaartagent
schap en vlag. 

CANADA 
3i3'i4. Werelderfgoed in 
Canada. 
Vijfmaal P. Gross Morne 
National Park met wandelaar, 
joggins Fossil Cliffs, Canadian 
Rocky Mountains Park, Nahan
ni National Park met waterval, 
Miguasha National Park. Ook 
velletje met de zegels. 
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NIEUWE! UITGIFTEN 

3i-3- ' i4. Frankeerzegels, 
jonge dieren. 
P, $ I.20,1.-, 1.80, 2.50. Resp. 
bevers (Castor canaden
sis), berggeit (Oreamnos 
americanus) uilen (Athene 
cunicularia), papegaaidui
kers (Fratercula arctica), 
wapiti (Cervus canadensis). 
Ook velletje met de zegels. 

CANAÖÄ 

O) 

3i-3-'i4. Vlinder. 
22 c. Danausplexippus. 
i4-4- ' i4 . Koninklijk Museum 
in Ontario 100 jaar. 
P, P. Sculptuur van Shiva Na-
tajara met gemummificeerde 
kat en bizon (Parasaurolop-
hus walkeri), dierenskelet en 
beeld van geglazuurd Yixian 
aardewerk. Ook velletje met 
dezegels. 
23-4-14. Rozen. 
P, P (samenhangend). Vari
ëteiten Konrad Henkei, Maid 
of Honour. Ook velletje met 
dezegels. 
i-5-'i4. Komagatu Maru-
incident 100 jaar geleden. 
$ 2.50. Schip en gezichten 
van Indiase Sikhs. 

CHINA VOLKSREPUBLIEK 
i5-3-'i4. Bescherming consu
mentenrechten. 
1.20,1.20 y. Handen met 
symbolen, wetboek en 
beeldmerk. 
20-4-'i4. Leven met internet. 
Viermaal 1.20 y. (samenhan
gend). Mensen met iconen, 
beeldscherm en boodschap-
penkar, hand met mobiele 
telefoon, 'In de cloud' met 
iconen en mensen. 

CHRISTMASEILAND 
i7-6-'i4. Nationaal Park. 
70,70 c, $ 1.40, 2.10. Resp. 
boom in bos, strand met 
palmen, kliffen, moeras. 

COCOSCKEELING)EILANDEN 
z4-6-'i4. Landkaarten. 
70,70 c. (samenhangend), 
$ 1.40, 2.10. Kaarten uit resp. 
17e, 18e, 19e, 20e eeuw. 

CUBA 
i2-3-'i3. Huisdieren. 
5,15,50, 65,75,85 c.; blok 
1.- P. Resp. duif, papegaai, 
hond, kat, schildpad, konijn; 
paard. 
io-4-'i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Australia 2013. 
15,15,45. 45. 85, 85 c. (per 
waarde samenhangend); 
Blok 1.- P. Resp. papegaai, 
liervogel, hutia (knaag
dier), koala, manjuari (vis), 
vogelbekdier; kangoeroe en 
krokodil. 

i6-io-'i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Brasiliana20i3, 
15,15. 40, 40,90,90 c. (per 
waarde samenhangend); 
blok 1.- P. Resp. tweemaal 
muzikanten, tweemaal 
danseressen, tweemaal dan
seressen; beeld Christus de 
verlosser (Rio de Janeiro). 

27-i2-'i3.145e geboortedag 
kolonel Juan Delgado Gon
zalez (1868-1898) 
90 c. Portret vrijheidsstrijder. 
i2-i-'i4. Stad Trinidad 500 
jaar geleden gesticht. 
40, 85 c. Resp. historisch 
centrum met kerk, stoomlo
comotief en toren. 

25-i-'i4. Inwijding Grieks 
Orthodoxe-kathedraal van 
St. Nicolaas 10 jaar geleden. 
90 c ; blok 1.- P. Resp. kathe
draal met portretten Fidel 
Castro (1926) en patriarch 
Ecuménico Bartholomeo, St. 
Nicolaas. 
2-2-'i4. Stad Camagüey 
500 jaar geleden gesticht 
als Santa Maria del Puerto 
Principe. 
5,10,15,65,75,85 c.; blok 
1.-P. Resp. schrijver en 
filosoof Enrique )osé Verona 
(1849-1933) met handschrift, 
schrijfster Gertruda Gómez 
de Avellaneda (1814-1873) 
met tijdschrift en medaille, 
danseres Vicentina de la 
Torre (1926-1995) met bal
letdanseressen, schilder 
Fidelio Ponce de León (1895-
1949) met schilderij, atleet 
Rafael Fortün (1919-1982) op 
atletiekbaan met sprinters, 
componist en pianist Jorge 
Gonzalez Allué (1910-2001) 
metmuziekschrift; kerk 
Nuestra Sefiora del Carmen. 
3-2-'i4. Diplomatieke betrek
kingen met Haïti 110 jaar. 
3.- P. Landkaarten, staats
wapens. 

24-2-'i4. Bijeenkomst 
Celac, leiders van Latijns-
Amerikaanse landen en het 
Caribisch gebied. 
75 c. Beeldmerk. 
28-2-'i4. Negende congres 
Cubaanse vrouwenbeweging 
FMC. 
65 c. Atlete, soldate, danse
res, arbeidster, 
5-3-'i4. Eerste sterfdag Hugo 
Chavez (1954-2013). 
65. 75. 85 c. Verschillende 
afbeeldingen van oud-presi-
dent Venezuela. 
22-3-'i4.200e geboortedag 
Gertruda Gómez de Avel-
lenada (1814-1873). 
1.05 P. Portret dichteres. 

CURAgAO 
i4-3-'i4. Roofvogels. 
100, 200, 250,300.350, 
400 c. Resp. Haliaeetus 
leucocephalus, Spizaetus 
ornatus, Aquila chrysaetos, 
Geranoaetus melanoleucus, 
Caracara plancus, Pandion 
haliaetus. 

FALKLANDEILANDEN 
2i-5-'i4. Doop Britse prins 
George. 
30,75 p., £1.-, 1.20. Doop-
plechtigheden van resp. 
prinses Elizabeth met her
togin van York (1926), prins 
Charles met koningin Eliza
beth II (1982), prins William 
met prinses Diana en prins 
Charles (1982), prins George 
met hertog en hertogin van 
Cambridge (2014). 

FILIPPIJNEN 
28-3-'i4. Uitkijktorens. 
Viermaal 25.- P. (samenhan
gend); velletje met viermaal 
25.- P. Resp. Luna (La Union), 
Panglao(Bohol), Oslob 
(Cebu), Narvacan (llicos 
Sur); Boljoon (Cebu), Bantay 
(llicos Sur), Sambuan (Cebu), 
Tabaco (Albay). 
4-4-'i4. Universiteit van 
Centraal Luzon. 
10.-, 10.- P. (samenhangend). 
Gebouw, monument van 
nationalist en hervormer José 
Rizal (1861-1896). Beide zegels 
met jubileumbeeldmerk. 
27-4-'i4. Heiligverklaring 
pausen. 
Tweemaal blok 200.- P. 
(gouddruk, rond zegel). Jo
hannes Paulus II (1920-2005), 
Johannes XXIII (1881-1963). 

GAMBIA 
3-6-'i3. Verkiezing paus 
Franciscus. 
Velletje met viermaal 35.- D.; 
Blok 275.- D. Verschillende 
afbeeldingen van paus. 
22-7-'i3. Elvis Presley (1935-
1977)-
300.- D. Amerikaanse zanger 
en acteur met gitaar. 
7-8-'i3. Afrikaanse vruchten. 
Velletje met viermaal 35.- D.; 
blok 110.- D. Resp. Mango, 
baobab, marula, kiwano; 
tamarinde. 
26-8-'i3. Recordvlucht Con
corde 25 jaar geleden. 
Velletje met viermaal 35.- D.; 
blok 110.- D. Concorde met 
resp. skyline New York, prins 
Charles en prinses Diana, t i j 
dens start, Big Ben; militaire 
vliegtuigen. 
26-8-'i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling in 
Bangkok, dieren in Thailand. 
Velletje met driemaal 45,- D.; 
velletje met tweemaal 55.- D. 
resp. Elephas maximus, Hylo-
bates agilis, Bubalus bubalis; 
Panthera tigris corbetti, Cuon 
alpinus. 

io-9-'i3. Geboorte Britse 
koninklijke prins. 
Velletje met viermaal 35.- D 
blok 110.- D. Verschillende 
afbeeldingen van hertog er 
hertogin van Cambridge m( 
prins George. 
30-9-'i3. Paddestoelen. 
Velletje met tweemaal 
35.-D.; blok 110.- D. Resp. 
Mycena aurantiomarginata 
Mycena galericulata; Russu 
emetica. 

7-10-'13. Prinses Diana (1961 
1971) 
Velletje met viermaal 35.- D 
Verschillende afbeeldingen 
van prinses. 
i8-ii-'i3. Rode Kruis 150 jaai 
Velletje met viermaal 35.- D, 
Blok 110.- D. Resp. Ameri
kaanse leden in Groot-Brit-
tannië, parade in Alabama, 
oprichtster Amerikaanse 
Rode kruis Clara Barton (182 
1912), medewerkers tijdens 
Eerste Wereldoorlog; oprich 
ter Henri Dunant (1828-1910) 
i8-ii-'i3. Internationale 
postzegeltentoonstelling 
Brasiliana 2012, vogels. 
Velletje met viermaal 35.- D, 
Amazona aestiva, Ramphas-
tos toco, Anodorhynchus 
hyacinthinus, Eudocimus 
ruber. 

GHANA 
28-8-'i3. Afrikaanse dieren. 
Velletje met viermaal 
2.25 Ghc; velletje met 
vijfmaal 2.25 Ghc; velletje 
met zesmaal 2.25 Ghc; blok 
7.- Ghc. Resp. leeuw, cheeta 
impala, olifant; olifant, im
pala, flamingo, neushoorn, 
cheeta; chimpansee, giraffe 
tweemaal neushoornvogel, 
zebra, leeuw; meerkat. 

io-9-'i3. Camelia's. 
Velletje met negenmaal 
2.- Ghc. Verschillende vari
ëteiten. 
io-9-'i3. President John. F. 
Kennedy (1917-1963). 
Velletje met vijfmaal 2.- Ghc 
blok 7.- Ghc. Verschillende 
afbeeldingen van Ameri
kaanse oud-president. 



)9'i3. Unesco* wereld
•fgoed. 
alTetje met viermaal 
25 Ghc; velletje met drie
laal 7. Ghc. Resp. Huang
laberg (China), Naer0yf)ord 
Joorwegen), Nationaal Park 
lingvelfir (llsland), Victoria
atervallen (Zimbabwe 
1 Zambia); Cape Castle 
jhana), Larabangamoskee 
Shana), kanonnen in Cape 
istle. 

io'i3. Geboorte Britse 
jninklijke prins, 
elletje met viermaal 
25 Ghc; blok 7.Ghc. 
erschillende afbeeldingen 
in hertog en hertogin van 
ambridge met prins George. 
c)i2'i3. Mao Zedong (1893
176). 
vee velletje met elk zesmaal 
50 Ghc. Verschillende 

fbeeldingen van Chinese 
udpresident. 

UATEMALA 
j  i i  ' i 3 . Kerst. 

3. Q. (ruitvormig). Resp. 
ngelen, geboortescène. 
li2'i3. Stad Villanueva 
30 jaar, 
50 Q. Gebouw. 

ti'i^. Bedreigde flora. 
., 5. Q. (samenhangend) 
ennenbomen, boomtak. 
■2'i4. Jesus Nazareno de 
andeiaria 450 jaar. 
.20 Q. Jezus met kruis. 

3'i4. Gastronomie. 
5.50,6.50,10.50. Resp. 

iétanosenmole, Kaqik, 
epian,)ocón. 
B3'i<t. Numismatisch 
luseum. 
50 Q. Munten, papiergeld. 

■4'i4. Kunstnijverheidmet 
ide. 
riemaal Q 0.50 (samen
angend). Verschillende 
erraden en voorwerpen 
ïn jade. 

UYANA 
3io'i3. chinees Nieuw
lar*, jaar van het paard. 
elletje met zesmaal $ 200. 
aarden. 

IRGIZIË 
2'i4. chinees Nieuw
lar**. Jaar van het Paard. 
). s. (ook ongetand). Paard. 

222'i4. Olympische Winter
spelen in Sotsji. 
12., 21., 52., 74. s. (ook on
getand). Shorttrack schaat
sen, cross country skiën, 
freestyle skiën, bobsleeën. 
223'i4. Nationaal ruiterspel 
'Ersayysh'.223'i4. 
30,s. (ook ongetand). 
Ruiters met steekwapens op 
paarden. 

i54'i4. Frankeerzegels, 
monument Aikol Manas. 
20., 23., 30., 93., 100. s. 
(ook ongetand). Monument 
Aikol Manas op paard. 

KOREA NOORD 
io3'i4. Traditionele spelen. 
10,30, 50 w. Resp. worstelen, 
boogschieten, paardrijden. 

2i3'i4. Internationaal Jaar 
van Kristal lografie. Interna
tionaal Jaar van Familieland
bouw. 
Velletje met 50, 50 w. Oogst
machine, kristallen en por
tret fysicus Wilhem Conrad 
Röntgen (18451923). 
283'i4. Kabo Boerenoorlog 
120 jaar geleden. 
30 w. Portret Jon Pung |un en 
strijders. 
i54'i4. Dag van de Zon, 
orchideeën. 
30, 60,90,120 w. Resp. 
Zygopetalum mackayi, 
Oncidium splendidum, Pap
hiopedilum insigne, Bletilla 
striata. 

204'i4. Melkweg. 
Velletje met 30, 50,70,90, 
110 w. Sterrenbeelden resp. 
Ossenhoeder, Grote Beer, 
Maagd, Zwaan, asterismes 
in noordelijke en zuidelijke 
hemisfeer. 

LIBERIA 
ii'i3. Internationale 
landbouwtentoonstelling in 
Qingdao (China). 
Velletje met zesmaal $ 50. 
Beeldmerk, zwaaiende 
mascotte, mascotte met 
gieter, mascotte met snorkel, 
surfende mascotte, mascotte 
met schoolbord. 
ii'i3. Beroemde foutdruk
ken van postzegels. 
Velletje met negenmaal 
$ 90. Zegels van: Zweden, 
India, Kanaalzone, België, 
WestAustralië, Verenigde 
Staten, Canada, Filippijnen, 
Verenigde Staten. 

25ii'i3. Chinees Nieuw
jaar*, Jaar van het Paard. 
Velletje met zesmaal $ 70; 
blok $280. Verschillende 
paarden uit mausoleum van 
keizer Taizong, 
2i2'i3. Rode Kruis 150 jaar. 
Velletje met viermaal $ 85; 
blok $280. Resp. paar
denambulance, tas met 
hulpmiddelen, vrijwilliger bij 
trein met gevangenen, kruis 
op muur; oprichter Henri 
Dunant (18281910). 
2i2'i3. Treinen. 
Velletje met viermaal $ 85; 
blok $ 280. Resp. 2oth Cen
tury Limited (Verenigde Sta
ten), Ghan (Australië), Flying 
Scotsman (GrootBrittannië), 
Indian Pacific (Australië); Su
per Chief (Verenigde Staten). 
2i2'i3. Concorde. 
Velletje met viermaal $ 85; 
blok $ 280. Verschillende 
afbeeldingen van vliegtuig. 
2i2'i3. Sterrenbeelden. 
Twee velletjes met elk zes
maal $ 70. Resp. ram, leeuw, 
maagd, kreeft, stier, vissen; 
tweelingen, weegschaal, 
boogschutter, scnorpioen, 
waterman, steenbok. 
23i2'r3. Militaire voertui
gen. 
Velletje met viermaal $ 85; 
blok $ 280. Resp. Verschil
lende voertuigen. 

MACAU 
284'r4. Dierenbescherming. 
2., 2.50,3.50, 4. ptcs.; blok 
12. ptcs. Resp. hond, kat, kat, 
hond; handen met hond. 

MALEISIË 
i33'i4. Musea met kunst
schatten, II. 
Tienmaal 60 sen. Adat Jelebu 
(Negri Sembilan), Textil 
Nagara (Kuala Lumpur), 
Chimney (Labuan), Sungai 
Lembing (Pahang), Taiping 
(Perak), Negara (Kuala 
Lumpur), Lembah Bujang 
(Kedah), Labuan (Lalsuan), 
Kota Kayang (Perlis), Perdana 
(Perlis). 

MAROKKO 
63'i4. Spoorwegorganisa
tie ONCF so jaar. 
3.50 Dh. Stoomlocomotief. 

MAURITIUS 
283'i4. Flora en fauna. 
7., 14., 20. Rs. Resp. 
libel, vleermuis (Pteropus 
rodricensis), plant (Jatropha 
integerrima). 

MEXICO 
i4'i4. Nationaal Fonds Ont
wikkeling Toerisme Fonatur 
40 jaar. 
$7.. Hotels en stranden. 
34'i4. Slag van Torreón 100 
jaar geleden. 
$ 7. Revolutionairen met 
stoomlocomotief. 

ii4'i4. Bezoek Charles de 
Gaulle aan Mexico 50 jaar 
geleden. 
$ 13.50. Mexicaanse president 
Lopez Mateos en Franse 
president De Gaulle. 

MONTSERRAT 
224'i4. Kolibries. 
Velletje met viermaal $ 3.; 
velletje met tweemaal $ 3.50. 
Resp. Chalybura urochry
sia, Oreopyra hemileucus, 
Chalcostigma olivaceum, 
Amazitia Candida; Boisson
neaua matthewsii, Coeligena 
torquata. 

NICARAGUA 
288'i2. Nicaraguaanse 
schilders. 
0.50.0.50,1., 1., 2., 2., 
10., 13.50,15., 16.Cd. 
Schilderijen van tweemaal 
Leonel Vanegas (19421989), 
tweemaal Leonicio Saénz 
(19352008), tweemaal Roger 
Perez de la Rocha (1949), 
tweemaal Arnoldo Guillen 
(1941), tweemaal Orlando 
Sobalvarro(i943). 
38'i2. Departement Rio 
San Juan. 
Velletje met 1., 4., 5., 10., 
14., 5. Cd. Resp. nederzet
ting en vesting El Castillo, 
rivierloop, kroKodillen (Cro
codylus acutus), biikolibrie 
(Mellisuga helenae), zilver
reiger (Ardea alba). 

308'i2. Diplomatieke 
betrekkingen met ZuidKorea 
50 jaar. 
Velletje met 4., 5., 13.50, 
25. Cd. Resp. zonnepanelen, 
drinkwaterwinning. 
Beroepsscholing, belasting
vrije zone. 
ii9'i2. Grondwet van Cadiz 
200 jaar. 
Blok 100.Cd. Titelblad. 

53'i4. Upaep*, helden en 
leiders. 
5., 10. Cd. Oudpresident 
Venezuela Hugo Chaves Frias 
(19542013) met vlaggen en 
landkaart. 

NIEUWZEELAND 
75'i4. Frankeerzegels, 
landschappen. 
60 c, $ 1.60, 2., 2.50, 3.60. 
resp. Franz Jozef Glacier, 
Moeraka Boulders, Mount 
Taranaki en koeien. Pancake 
Rocks, brug over Waikato
rivier. 

75'i4. Persoonlijke zegels. 
Velletje met achtmaal 80 c ; 
velletje met viermaal $ 2.. 
Alle zegels met label voor 
persoonlijke boodschap. 
Resp. ringen, varen, liefde, 
glazen, beertje, bloem, 
taartje met kaarsen, ballon
nen; ringen, varen, glazen, 
bloem. 

NIUE 
234'i4. Traditionele 
kleding. 
30 c., $1.40,2., 4.. Resp. 
hoed met hibiscusbloemen, 
riem van mensenhaar, 
poncho, rok. Ook velletje met 
de zegels. 

SENEGAL Q l 
2013. Inheemse vruchten. » I ^ H I 
25, 200,450, 500 F. Resp. ^ S T Ï 
Balanites aegyptiaca.Citrul Q # 
lus vulgaris, Anacardiumoc >>|>**ï 
cidentale, Sabasenegalensis. frt< 



NIEUWE 

Ol 

2013. Benedictijner klooster 
Keur Moussa 50 jaar. 
200,450 F. resp. Kruis met 
hart en biddende monnik, 
jubileumbeeldmerk 

ST. MAARTEN 
94')4. Bloemen. 
10, 20, 50,70, 90,100,150, 
2ro, 300,350, 400, 650 c. 
(samenhangend). Resp. 
Costus speciosus, Cynara 
cardunculus, Dendrobium 
macrophylllum, Disa diores. 
Hibiscus rosa sinensis, 
Kniphofia, Leontopodium al
pinum, Phalaenopsischibae, 
Phalaenopsis schilleriana, 
Rhynchostyluscoelistis, 
Tillandsia cyanea, Vanda 
coerulea. 

SURINAME 
i4'i4. Wandelmars. 
SR$ 2., 4.. Vrouwen in 
klederdracht. 

TADZJIKISTAN 
72'i4. Chinees Nieuwjaar*', 
Jaar van het Paard. 
1.60,1.60,2.50, 2.50 S, 
(samenhangend, ook onge
tand). Paarden. 

1.60; 

TAIWAN 
24'i4. Kinderspelen. 
Vijfmaal NT$ 5., Houten 
paard, bamboe helikopter, 
vliegeren, knikkeren, leeu
wendans. 

304'i4. Historische Chinese 
schilderijen uit Nationaal 
Museum, spelende kinderen. 
NT$ 5., 5., 10., 10., 12.. 
Resp. kinderen doen Boed
dha in bad, kinderen in 
herfsttuin, spelende kinderen 
in de zomer, herfst, winter. 
95'i4. Uitspraak 'De zwaan
gans draagt een boodschap'. 
NT$9.Vogel. 
ii6'i4. Kruidenplanten. 
NT$ 3.50,5., 12., 25.. Resp. 
Foeniculum vulgare, Perilla 
frutescens, Lavandula angus
tifolia, Ocimum basilicum. 

THAIUND 
i4'i4.150e geboortedag 
koningin Saovabha Phongsri 
(18641919). 
3. B. koningin aan leestafel. 

24'i4. Dag van Nationaal 
Erfgoed. 
Achtmaal 3. B. (samenhan
gend). Verschillende Khon
maskers. 
54'i4. Vriendschapsbrug 
met Laos 20 jaar. 
3., 3. B. (samenhangend). 
Brug met Boeddhabeeld en 
mensen, brug met Boeddha
beeld en tempels. 

fY;!T:!TT?^^ 

i94'i4. Tabaksmonopolie 
75 jaar. 
3. B. Gebouw, beeldmerk. 

TOKELAU 
234'i4. Traditioneel gewe
ven producten. 
45C.,$i.40, 2., 3.. Resp. 
armband, waterkan, waaier, 
mand. 

TRISTAN DA CUNHA 
2i5'i4. Doop Britse prins 
George. 
35, 45, p., tl.10,1.50. 
Doopplechtigheden van 
resp. prinses Elizabeth met 
hertogin van York (1926), 
prins Charles met koningin 
Elizabeth II (1982) en prins 
Philip met koninginmoeder, 
prins William met prinses 
Diana en prins Charles (1982), 
prins George met hertog 
van Cambridge en koningin 
Elizabeth II met prins Charles 
(2014). 
i86'i4. Inheemse vinken. 
35,45. 50 p., 11.50; blokt 2.. 
Resp. Rowettia qoughensis, 
Nesospiza acunnae dunnei, 
Nesospizaquesti, Nesospiza 
wilkinsi; Nesospiza acunhae 
acunhae. 

io7'i4. Reizende schilder 
Augustus Earie (17931838). 
50,60,70,70 c. Schilderijen 
uit 1824 resp. 'Schuilen voor 
een hevige westerstorm bij de 
Kaap' met bemanning en hond 
aan boord, 'Aan boord van de 
Hertog van Gloucester' met 
mannen aan tafel, 'Tristan da 
Cunha' met eiland en zeilschip 
en vogels, 'Eenzaamheid, 
kijken naar de horizon in de 
hoop een schip te zien' met 
man met geweer en hond. 

TUNESIË 
253'i4. Promotie mediter
raan voedsel. 
2.350 m. Fruit, vis, olijfolie, 
groenten. 

« ■ • ■ ■ » « ■ ■ ■ ■ ■ m i l l 

234'i4. Steden. 
250, 600 m. Stadsmuren van 
resp. Sfax, Djerba. Ook vel
letje met dezegels. 

URUGUAY 
io4'i4. Wet op Transpa
rantie. 
$ 15. Handen met ijsblok, 
wetsartikel. 

VENEZUELA 
28>'i4. Hoofdpostkantoor 
Carmelitas. 
Velletje met 0.50,0.50,20., 
34. Bs. Verschillende afbeel
dingen van gebouw. 
53'i4. Upaep*, helden en 
leiders. 
I., 12.50 Bs. (samenhan
gend). Oudpresident 
Venezuela Hugo Chaves Frias 
(19542013) met vlaggen en 
landkaart. 

VERENIGDE NATIES 
85'i4. Zegels met aan
hangsel voor persoonlijke 
boodschap. 
Velletje met tienmaal € 0.70. 
Verschillende afbeeldingen 
van VNvestiging in Wenen. 
66'i4. Frankeerzegels. 
US$0.33,2., Zw.Fr. 2.20, 
2.60, € 0.70,1.70. Resp. VN
gebouwen resp. tweemaal 
New York, tweemaal Geneve, 
tweemaal Wenen. 

VERENIGDE STATEN 
254'i4. Frankeerzegel. 
Forever. Deel van vlag. 
25'i4. Waar dromen 
bloeien. 
Forever. Gestileerde bloe
men. 

55'i4. Klassieke circusaf
fiches. 
Achtmaal Forever. Clown, 
danseres, acrobate, olifant, 
acrobaten, tijgerkop, olifant, 
clown. 
225'i4. Harvey Milk (193
1978). 
Forever. Portret homosexuele 
waarnemend burgemeester 
van San Francisco. 
295'i4. Nevada. 
Forever. Berglandschap. 

VIETNAM 
i4'i4. Boomkikkers. 
3.000, 4.500,6.000,8.000. 
10.000 d. Resp. Rhacopho
rus puerensis, Rhacophorus 
annamensis, Rhacophorus 
robertingeri, Rhacophorus 
kio, Rhacophorus rhodopus. 

■ 'P'ieHNamß 

S 
ZIMBABWE 
i7i2'i3. Haardrachten. 
$ 0.30, 0.75,0.85,1.. Resp. 
TongaMusila, ShonaBumhu, 
Ndebelelsicholo, Shangaan
Bhiho. Ook velletje met de 
zegels. 

ZUIDGEORGIE EN 
ZUIDELIJKE 
SANDWICHEILANDEN 
236'i4. Doop Britse prins 
George. 
65, 75 p., tl ., 1.20. Doop
plechtigheden van resp. 
prinses Elizabeth met hertog 
en hertogin van York (1926), 
prins Charles met koningin 
Elizabeth II (1982), prins 
William met prinses Diana en 
prins Charles met koningin 
Elizabeth II en prins Philip 
met koninginmoeder (1982), 
prins George met hertog 
van Cambridge en koningin 
Elizabeth II met prins Charles 
(2014). 

ZUIDPOOLGEBIED FRANS 
44'i4. Frankeerzegels. 
€ 0.01,0.02, 0.03,0.04,7.
Resp. schildpad, helikopter, 
pinguïn, schip; landkaart 
met walvis en pinguïn en 
schip. 

Gebruikte afkortingen: 
NATO North Atlantic Treat 

Organization 
Sepac' Small European 

Postal Administrati
ons Cooperation 

Unesco United Nations 
Educational Scientif 
and Cultural Organi 
zation 

Chinees Nieuwjaar: jaar 
van het Paard 3ii'i4 t/m 
i82'i5. 
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\ VPPV 
; KEDERLANDl 
> 
> 

VERENIGING PERSOON 
LIJKE POSTZEGELS 

Voor iedere doelgroep een 
postzegel en daar hoort ook 
een vereniging bij! 
De Vereniging van Persoon
lijke Postzegel Verzamelaars 
oftewel de VPPV, werd vijf ja. 
geleden opgericht, op 
16 oktober 2009. Op die dag 
besloot een enthousiaste 
groep verzamelaars van alle 
vormen van persoonlijke 
postzegels de krachten te 
bundelen. De belangrijkste 
doelen van de vereniging 
toen en nu zijn het uitwissele 
van informatie en materiaal. 
Hiertoe worden meerdere 
bijeenkomsten per jaar ge
organiseerd. Verder neemt 
de vereniging regelmatig 
deel aan beurzen en leden 
exposeren een deel van hun 
collectie. De vereniging is 
doende met het opzetten vat 
een systematische catalogus 
van alle tot dusver Versehens 
(druktechnische) varianten 
van de Nederlandse persoon 
lijke postzegel. 
Ter viering van het 5 jarig 
jubileum heeft de vereniginc 
een vel persoonlijke postze
gels uitgegeven. Dit vel is er 
m twee varianten, te weten ^ 
Blauw gegomd en NL Blauw 
zelfklevend. De velletjes zijn 
zolang de voorraad strekt te 
bestellen via vppv@hotmail. 
nl. De kosten zijn € 9,50 per 
vel, exclusief € 1,28 verzend
kosten. 
Ook voor alle overige vragen 
met betrekking tot persoon
lijke postzegels kunt u maile 
naar de vereniging. 



MS. ST. Louis 
Eigenaar: HamburgAmerica Line 
Scheepswerf: BremerVul kan 
Kiellegging: 16 juni 1925 
Te water lating: 6 mei 1928 
Eerste reis: 15 juni 1929 
Gesloopt: Hamburg 1952 
Tonnage: 16.732 BRT 
Lengte: lysMtr. 
Diepgang: 22Mtr. 
Snelheid: 22knopen (sokm.p.u.) 
Passagiers: 973 pers. 

foto: Bangsbo Museum 

DE REIS VAN DE ST. LOUIS 
ARIE ZONJEE 

aar Cuba 
p 13 mei 1939 vertrok het Duitse 
ansAtlantische lijnschip de 

Louis van Hamburg naar 
avana. Aan boord 937 Joodse, 
eest Duitse, vluchtelingen op 
2 vlucht voor het Derde Rijk. De 
eerderheid had visa voor de 
SA aangevraagd en wilde het 
isultaat afwachten op Cuba. Op 
t moment dat de St. Louis de 

jven van Hamburg verliet bleek 
hter dat door corruptie van de 
jibaanse immigratie ambtenaren 
Ie vergunningen door president 
iderico Laredo ßru ongeldig 
;rklaard waren. De passagiers 
aren hiervan niet op de hoogte. 

ergeefs naar de VS 
j aankomst in de haven van 
ivana op 27 mei mochten de 
uchtelingen het schip met ver

Een eenvoudig briefkaartje met een hele, beladen 
geschiedenis, die via Nederland uiteindelijk in 
Tsjechië (dat toentertijd deel uitmaakte van het 

GrootDuitse Rijk) een fatale afloop had. 

laten. Op 2 juni verliet de St. Louis 
de Cubaanse wateren om naar 
Verenigde Staten (Florida) door te 
gaan. Ondanks veel publiciteit en 
onderhandelingen, waarbij Cuba 
$500,00 per passagier vroeg, 
liep alles op niets uit. De opvaren
den zagen de lichten van Miami 
branden, maar de St. Louis keerde 
terug naar Europa. Het vluchtelin
gen quota voor 1939 was vol. 

Terug naar Europa 
Op 6 juni 1939 was de St. Louis 

Aan boord bevonden zich Walter 
en zijn vrouw Hilde Velman, Wal
ter was geboren op 4 mei 1906 te 
Altona (Duitsland). Hij werd met 
het voorlaatste Westerborktrans
port van 6 september 1944 naar 
Theresienstadt gebracht. Op 
29 september 1944 werd hij 
daar op transport gesteld naar 
Auschwitz, waar hij waarschijnlijk 
4 februari 1945 werd vermoord. 
Hilde heeft de oorlog overleefd. 

Bijgaand afgebeeld de briefkaart 
door Walter Velman aan zijn zus
ter Marie Velman te Altona met de 
tekst "wij moeten tevreden zijn" 
verstuurd vanuit Westerbork op 
12 oktoben943. 

Met dank aan Jeffrey Groeneveld 
voor de aanvullingen en Wiki
pedia voor de invullingen. 

l««EOEKL»\a 

voor de kust van Engeland, waar 
de buurlanden, onder druk van 
de publiciteit, voorkwamen dat 
de passagiers naar Duitsland 
terug moesten. Ze werden 
verdeeld over Engeland (288) 
België (214) Frankrijk (224) en 
Nederland (181). 
De laatsten werden eerst in 
Rotterdam opgevangen en na zes 
weken overgebracht naar 
het vluchtelingenkamp Wester
bork, dat met joods geld was 
gebouwd. 
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Jeffrey Groeneveld, Purmerend. 
Reacties en tips' 
)effreygroeneveld@hetnet.nl 

STRIPS, VERGUISD EN VERAAAARD 

412 

Nog niet zo heel lang 
geleden werd het lezen 
van strips beschouwd als 
een nutteloos tijdverdrijf. 
Strips werden niet bepaald 
gezien als een kunstvorm 
die serieus genomen moest 
worden. Dat is tegenwoor
dig wel anders. Literaire 
werken als De Avonden 
van Gerard Reve worden in 
stripvorm uitgebracht en 
worden door serieuze re
censenten beoordeeld. Het 
werk van Marten Toonder 
wordt gewaardeerd om 
zijn literaire kwaliteiten en 
voor een werk als Maus van 
Art Spiegelman hanteert 
men zelfs de term graphic 
novel, ofwel grafische 
roman. Er zijn zelfs musea 
die zich helemaal toeleg
gen op de strip, zoals in 
Groningen en Brussel ( i , 2). 
Menig stripverhaal hoort 
bij ons culturele erfgoed 

en de postdiensten heb
ben dat goed m de gaten. 
De Belgische Bpost heeft 
voor de zoveelste keer een 
serie postzegels uitgege
ven gewijd aan de helden 
uit de verhalen van de ra
zende reporter Kuifje (36). 
Deze keer is de aanleiding 
het feit dat 85 jaar geleden 
het eerste verhaal van 
Kuifje verscheen. Wie kent 
ze niet: Bianca Castafiore, 
Jansen en Janssen, Bobbie, 
Professor Zonnebloem, Ka
pitein "duizend bommen 
en granaten" Haddock, 
Abdallah, Tchang, Gene
raal Alcazar en Nestor? 
Leuke plaatjes, maar Kuifje 
is door Bpost nu toch wel 
een beetje uitgemolken. 

Plaatjes en tekst 
Al sinds mensenheuge
nis worden er verhalen 
verteld aan de hand van 

plaatjes. De holbewoners 
maakten rotstekeningen, 
de Egyptenaren tekenden 
en schreven er lustig op 
los, de Grieken versierden 
hun vazen en de En
gelse koningin Mathilde 
vertelde het verhaal van 
de invasie van Engeland 
op een geborduurd tapijt 
(7). De geboorte van het 
stripverhaal in de vorm 
zoals we die nu kennen, 
wordt echter meestal in de 
19e eeuw geplaatst. In 1845 
om precies te zijn, toen de 
Zwitser Rudolphe Töpffer 
zijn Monsieur Cryptogram, 
die wij als Meester Prikke
been kennen, publiceerde. 
Töppfers werk bestond 
nog niet uit plaatjes en 
tekstballonnen. De plaat
jes waren illustraties bij 
de begeleidende tekst die 
eronder stond. In Neder
land IS deze vorm vooral 
bekend van de Bom
melverhalen van Marten 

Toonder en Kapitein Rob 
van Pieter Kuhn en Evert 
Werkman. 

Tekstballon 
De Duitser Wilhelm Busch 
(8) liet zich door Töpffer 
inspireren en maakte een 
verhaal over een tweetal 
dat nogal ondeugend is, 
Max en Moritz (9). Het valt 
met bij iedereen in goede 
aarde, maar in de Ver
enigde Staten ziet Rudolph 
Dirks er aan het eind van 
de 19e eeuw wel brood in. 
In zijn Katzenjammer Kids 
(10) brengt hij meteen een 
vernieuwing aan: de tekst
ballon. De strip verschijnt 
dagelijks in de krant en 
zo komt meteen een groot 
publiek in aanraking met 
het nieuwe fenomeen dat 
in 1895 met The Yellow Kid 
(11) van Richard Outcalt 
was geïntroduceerd. Bij 
deze strip stond de tekst 
op het gele nachthemd 

van de hoofdfiguur. De 
strips werden zo populair 
dat ze voor de kranten
magnaten een goed 
middel waren in de strijd 
met de concurrent. Aan
vankelijk stonden ze in de 
kinderbijlage, maar al sm 
werden ze ook opgenome 
in het redactionele deel 
van de krant. 

Avonturen 
Dieren bleken het bij
zonder goed te doen als 
stripfiguur. Krazy Kat (12) 
en Felix the Cat zijn daar 
voorbeelden van, maar 
ook Mickey Mouse (13) 
en Donald Duck (14) van 
Walt Disney maakten in 
de jaren twintig van de 
vorige eeuw hun debuut. 
In die tijd deden strips 
met spannende avontu
ren het goed, zeker als ze 
zich afspeelden in andere 
tijden of in exotische oor
den. Tarzan, Prins Valiant 
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5) en Flash Gordon (16) 
horen inmiddels tot de 
ïssiekers. Striptekenaars 
ken ondertussen goed 
larwaterbijzichont
kkelende medium film 
speelde. De vertelstijl 
,n het stripverhaal leerde 
:el van de filmtechniek. 
! steeds beter wordende 
uktechnieken maakten 
t bovendien mogelijk 
n zelfs de meest verfijnde 
tails weer te geven, 
aar het hoefde niet alle
aal van hoge kwaliteit te 
n. Stripblaadjes van zeer 
)edkoop papier verkoch
n zeer goed en bouwden 
een lezerspubliek op dat 
verhalen van Superman 

7), Batman (18) en Spi
;rman verslond. Binnen 
er korte tijd wisten zij 
; harten van de jeugd te 
iroveren. Superman was 
> verpersoonlijking van 
!t Amerikaanse ideaal, 
e vocht voor vrijheid en 
»mocratieendatmet 
jvennatuurlijke krachten, 
itman daarentegen 
;zit die krachten niet, 
aar is gewoon uitgerust 
et een goed stel spieren 
1 gezond verstand. Dat 
zijn vroege jeugd zijn 

ouders werden vermoord, 
evenals die van zijn vriend 
Robin, IS een extra motiva
tie om op te treden tegen 
onrecht. Zijn tegenstrevers 
als de Joker en Catwoman 
werden net als hijzelf 
onsterfelijk. 

Zwaartepunt 
Na de Tweede Wereldoor
log verplaatste het stripto
neel zich naar Europa. In 
Engeland was men dol op 
stripverhalen. In 1937 ver
scheen daar het tijdschrift 
The Beano (19). Het bestaat 
nog steeds en is daarmee 
het oudste stripblad van 
Engeland. Andere bladen, 
zoals Buster, waarin Andy 
Capp (bij ons bekend 
als Linke Loetje uit De 
Volkskrant) verscheen 
(20), Dandy, Beezer en The 
Topper zijn inmiddels ter 
ziele. Het zwaartepunt van 
de stripcultuur bevond 
zich m Frankrijk en België. 
In twee stripbladen. Kuifje 
en Robbedoes, konden 
striptekenaars hun talen
ten tonen: Hergé (Kuifje), 
Franquin (Robbedoes), 
Laudy en Edgar P. Jacobs 
(Blake en Mortimer) (21) en 
Willy Vandersteen (Suske 

en Wiske). Daarnaast 
was er het duo Goscinny 
en Uderzo dat jarenlang 
de strip Asterix maakte, 
waarmee leraren klassieke 
talen af en toe hun leerlin
gen 'iets anders' konden 
voorschotelen (22). 

Taaiverrijking 
In Nederland ondervond 
de strip veel weerstand 
van overheidswege. Nog 
m 1948 gaf de minister 
van Onderwijs aan dat 
verspreiding van het 
'beeldverhaal' zoveel 
mogelijk voorkomen moest 
worden. Ze waren verder
felijk en ondermijnden de 
goede zeden. Ondertussen 
bleven de kranten strips 
publiceren. Nota bene De 
Volkskrant, van de toch 
niet zo vooruitstrevende 
katholieke zuil, vermaakte 
haar lezers met de avon
turen van Pa Pinkelman en 
Tante Pollewop, maar die 
was dan ook van niemand 
minder dan Godfried 
Bomans en tekenaar Carol 
Voges. De Nieuwe Rot

terdamse Courant had als 
troef de verhalen van Ollie 
B. Bommel, die onafgebro
ken tot en met 1998 een 
trouw publiek amuseerde 
(23). De strip heeft de Ne
derlandse taal verrijkt met 
uitdrukkingen als 'verzin 
toch eens een list', 'een 
eenvoudige doch voed
zame maaltijd'en 'alsu 
begrijpt wat ik bedoel', in 
de jaren vijftig verscheen 
het stripblad Donald Duck. 
Het was op Amerikaanse 
leest geschoeid, maar had 
vele Nederlandse mede
werkers die hun eigen 
inbreng hadden op de in
houd van het tijdschrift. In 
de jaren zestig en zeventig 
beleefde de Nederlandse 
strip haar hoogtijdagen. 
Naast Donald Duck waren 
er tijdschriften als Sjors 
en Pep, maar die bestaan 
inmiddels niet meer. Do
nald Duck wel en is onder 
studenten zelfs de meest 
gelezen lectuur. 

Toelcomst 
Zoals gezegd, tegen

woordig is de strip een 
geaccepteerde kunstvorm, 
maar de opkomst van de 
de televisie, de pc en de 
nieuwe media hebben de 
strip gemarginaliseerd. 
Nog steeds publiceren 
tijdschriften stripverha
len, zoals de nog altijd 
populaire Jan, Jans en de 
kinderen, en staan er strips 
m de krant, maar er wordt 
steeds minder gelezen en 
dat geldt ook voor strips. 
Het zijn vooral de vijftig
plussers die opgewonden 
raken bij een nieuw deel 
in de Asterixreeks, dat 
overigens heel aardig is, 
maar het toch niet haalt bij 
de oude Asterixverhalen. 
Verzamelaars en lezers van 
strips lijken inmiddels wel 
een beetje op postzegel
verzamelaars, ook een 
groep van vooral vijftig
plussers. Daar kunnen we 
moeilijk over doen, maar 
laten we reëel zijn; met het 
oog op de vergrijzing heb
ben beide voorlopig nog 
wel een toekomst. 
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AANGEBODEN 

www.motiefonline.nl Motief
postzegels met afbeelding. Pzh. 
lansen. Tel. 0493-320949. 

Oost-Europa. Pzh. R. Wiktor, 
Hodgesstraat 13,6135 CS, Sittard. 
Tel. 046-451275'-
E-mall robert-wiktor@home.nl 

Stamps-DNS levert tegen zeer 
scherpe prijzen Nederland + O.G., 
tevens collecties Europese landen. 
D.N. Sluis. Tel. 0229-261611. 
www.stamps-dns.com 

www.aephilatelie.nl en 
www.postzegel-veiling.com 
voor al uw postzegels van vele 
landen. Voor meer informatie: 
A.M. Eijgelaar. Tel. 010-5222914. 

Nederland, Europa, Overzee, 
Motief www.tenkatephilatelie.nl 
E-mall infoOtenkatephilatelie.nl 
Tel. 06-46644808 of 026-4722176. 

Mist u nog iets In uw ver
zameling? In onze winkel een 
ongekend groot aantal series en 
blokken van diverse landen en 
motieven www.wereldzegels.eu 
M.v.Dal. Tel. 0492-522224. 

Indonesië na 1949 is mijn speci
aliteit, pfr. + gst. mooie voorraad 
abonnementen op maat en manco 
lijsten verzorg ik ook. M. Snoek. 
E-mall: mennosnoek(5)hetnet.nl 
Tel. 0228-318267 of 06-14511744. 

Gebruikte albums voor 40% 
van de nieuwprijs! Mooie kwa
liteit Davo, Lindner, Leuchtturm, 
Safe www.tenkatephilatelie.nl 
Tel. 026-4722176 of 06-46644808. 
E-mail: info(Stenkatephilatelie.nl 

Gratis cursus postzegels- en 
munten verzamelen zie: 
www.filateliehpz.nl Helderse post-
zegelhandel. Tel. 0223-614066. 

Nieuw, www.voorsterphilatelie.nl 
Voor postzegels, albums en 
catalogi. A. Peters. 
E-mail: info@voorsterphilatelie.nl 
Tel. 06-51548440 of 045-5245256. 

www.postzegelsduitsland.nl uw 
adres voor: kilowaar, series, losse 
nummers etc.). Paauwe. 
Tel. 06-46437471. 

Gratis lijsten Bund, Berlijn, 
DDR, Zwits., Oostenrijk, Liech
tenstein, Brasil en Indonesië 20 
- 25%. R. Dorman, Fonteinkruid 37, 
7772 ML, Hardenberg. 
Tel. 0523-272182. 
E-mail: hj.dorman@concepts.nl 

Wereldcollectie FDC-Jaar van het 
Kind 1979 in drie albums compleet. 
G. van Dolen. Tel. 020-6790565. 

Kllowaar o.a. Duitsland grf. w.b. 
nieuw 400 gram 12 euro. H.|. de 
Vries Hillegom. Tel. 0252-518302. 

De Verzamelwinkel/Zierlkzee na 31 
jaar opheffings uitverkoop 10 
tot 50% korting, b.v. postze
gels, munten, prentbriefkaarten, 
treinen, speldjes, plaatjesalbums, 
speelgoed, boeken enz. enz. ).W.H. 
Boin, St. Domusstraat 24, Zierlkzee. 
Tel. 0111-413118. Geopend donder
dag en zaterdag vanaf 10 uur. 

GEVRAAGD 

Grote collecties en partijen 
postzegel- en muntenverza-
mellngen van de gehele wereld. 
Contante betaling. D. van der 
Toorn. Tel. 070-3388427 of 
06-51118436. Bezoek aan huis. 
Geen object te groot. 

Dringend te koop gevraagd 
postzegelverzamelingen en 
munten. Bezoek aan huis moge
lijk. Bredenhof. Tel. 010-4826725. 

Frankeergeldig Nederland 
met of zonder gom, koopt. j.F.P. 
Peerenboom. Tel. 040-2619766 of 
06-53204122. 

Palestina: voor en na de oorlog, 
bezetting, opdrukbuurlanden 
enz., overgangszegels Israël, haat-
zegels. R. Bekker. Tel. 033-2453228. 

Gezocht: Uitg. Museum 
Soesterberg SVLM-28. O.A. van 
Weezel Errens. Tel. 0252-686243. 

Gevraagd: Michel cat. Europa 
van de jaren 2001-2006. 
J. van der Graaf. Tel. 026-3646851. 
E-mail: johanvandergraaf@qmail. 
com 

Michel catalogus Europa 
2001 - 2006. |. van der Graaf, 
't Kleefse 19,6932 PA Westervoort. 
Tel. 026-3646851. 

DIVERSEN 

Studiegroep Britannia, de 
vereniging voor alle verzamelaars 
van Engeland en gebieden. Maak 
eens kennis, bel 0575-848859, zie 
www.sgbrltannla.nl Blad, mee
tings, 4 grote veilingen, boekjes 
en veel verzamelplezier. join the 
club, see you! 

Contactgroep Frankrijk Verza
melaars (CFV), brieven en post
zegels van Frankrijk en voorm. 
Franse Kol., eigen blad, veilingen, 
rondz., 4 bijeenkomsten p.j. in De 
Bilt. Contr. 19 euro. Info: Pietjan 
Zwaag. Tel. 020-6277894. E-mail: 
secretaris@cfv-marianne.nl 

P.V. "Telstar" houdt op za
terdag 5 juli haar jaarlijkse 
Postzegel- en ruilbeurs van 
10.00 -16.00 uur in 't Voorhuys, 
Voorthuizerstraat 14 te Putten. 
Gratis entree. Tafels te huur. Inl. 
P.R. Offeringa. Tel. 033-2459923. 

De Fliatelistenverenlging Zui
delijk Afrika? Maak eens kennis 
met ons, 4 bijeenkomsten in Tiel, 
veilingen, eigen blad, rondzend-
en nieuwtjesdienst. Contributie 
20,-euro. Inl. P. Mulder. 
Tel. 020-6197689. 
E-mail ppmulder@planet.nl 

Emmeloord 8 november Post-
zegelbeurs 10.00 -16.00 uur in 
Muiti Functioneel Centrum, Corn. 
Dirkzplein 10,8301 AN Emme
loord. Inl. 0527-615628. 

Vereniging USA & Canada 
Filatelie, jaarlijks 7 bijeenkomste 
en 7 veilingen. Een uitgebreide 
bibliotheek en rondzendingen. 
Onze website: www.usca.nl 
Erik Mulder, info@usca.nl 
Tel. 06-25240316. 

Fllitalia, club voor verzamelaars 
van Italië, San Marino en Vaticaar 
Bekijk de veiling en wordt lid via 
06-51140411,0181-774870 of 
www.filitalia.nl 

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

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

Gratis prijslijst op aanvraag 
BEZOEK MUN WEBWINKEL OP 

WWW.SCANDINAVIANSTAMPS.NL 

P.Z.H RON HERSCHEIT 

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

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

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

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

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

http://www.motiefonline.nl
mailto:robert-wiktor@home.nl
http://www.stamps-dns.com
http://www.aephilatelie.nl
http://www.postzegel-veiling.com
http://www.tenkatephilatelie.nl
http://www.wereldzegels.eu
http://www.tenkatephilatelie.nl
http://www.filateliehpz.nl
http://www.voorsterphilatelie.nl
mailto:info@voorsterphilatelie.nl
http://www.postzegelsduitsland.nl
mailto:hj.dorman@concepts.nl
http://www.sgbrltannla.nl
mailto:secretaris@cfv-marianne.nl
mailto:ppmulder@planet.nl
http://www.usca.nl
mailto:info@usca.nl
http://www.filitalia.nl
http://www.scandinavianstamps.nl
mailto:pzhronh@bart.nl


BREDENHOFPOSTZEGELIMPORX_ 
I ^ ^ ^ ^ ^ Bovenstraat 286a, 3077 6L RotterdamIJsselmonde • Telefoon 0104826725 • Fax 0104797065 

N̂  1 ^ ^ _^^ email info@bredenhof.nl • Internet: www.bredenhof.nl »C^fiA^ 
^ ^^% ^ De winkel Is geopend van dinsdag t /m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur. [ I f ^ g s a / l l ) 

1 W^\ C Maandag is de winkel gesloten. Bestelling graag per telefoon. ^ ^ T i ï x y 

■ I 5 t f I ^^^^^^mm^ Bankrek. NL10ABNA04Wa^B2rfNlMlSgM^miW0. ^ ^ ^ 1 _ 
^ ^ r ^ ^ J H H ^ ^ Ü ^ H h )  Rembours €6,50. QQyg|||||||||||^f|||||^^ voorbehouden, jgjggg^ 

KANAALEILANDEN, JAPAN, N O O R W E G E N , „ ' 
lAfEPEI n AAICCIE I I C A HEKIEAAAPk'CKI '^'^° OMSCHRIJVING 100 gr 250 gr 500 gr 
W C K C L U m i S S I C , U . 3 . M . , UCINCIVIHKNCIN, AUSTRALIË GROOT ASSORTIMENT MET NIEUW 14,00 34,00 65,00 

ZWEDEN, FRANKRIJK, ETC. BELGIÈ GROOT ASSORTIMENT 15,00 35,00 
^ v  ^rmmm. i ^ ^ ^ ^ ^ ^ B B i U i a DENEMARKEN GOEDE SORTERING MET NIEUW 10,00 22,50 42,50 
^.,|Mfl^^ ^^H ^^H J^^H DUITSLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 

^ B B M I ^ J ^ ^ I H ^ ^ B I H ^ H '"'̂ '̂ ^ WAARDEN EN TOESLAG 12,50 29.50 55,00 
ÊÊ^W^^^W . ^ o l ^ ^ B ^ ^ H I H H ENGELAND MET IETS NIEUW GEEN KERST 11,00 25,00 49,00 
W^S ÉL^ 4 ( B H ^ Ä . J 5 ! M J B P 5 ! 5 — ENG GEBIEDEN GOEDE SORTERING 22,50 55,00 
JÜCT jËaftatl^^rWffT "^ FAROER LEUKE SORTERING ZEER MOEIUJK 50,00 — 
^g§ j m ^ M F J F Wt^;r-'^ , . ^ 1 n ^ i FINLAND GOEDE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
^ÊÊÊ "^(äfMBB WJ^m^m^aÊmm R H FRANKRIJK VEEL NIEUW 14,00 34,00 68,00 

^ ^ ^ ^  ^ 1 a ^ ^ m mi^Ê FRANKRIJK MET HOGE WAARDEN GOEDE MIX 16,50 38,00 
^ ^ ^ ^ ^ ^ _ „ ^ l Ä Ü ^ ^ « ' ^ ^ ^ GRIEKENLAND LEUKE MIX MET NIEUW 15,00 37,50 
^ ^ H ^ ^ ^ H LÈQ Ë j J iy fea ^^m IERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW 15,00 35,00 
^ ^ ■ i W ÊKm ^ M H T ^ ^BÊ lAPAN LEUKE MIX MET NIEUW 17,50 41,00 
^ ^ ^ 1 ^ « p P * ^ f \ " ^ ^ 5 ^ r ^^^m KANAALEIL & MAN GROOT ASSORTIMENT LASTIG 14,50 34,50 
B k . i n n # 1 '■ * 250ar ^ ^ LIECHTENSTEIN GOEDE MIX MET HOGERE WAARDEN 3S,OO 

'OOgr " . ' . ^LUXEMBLJRG MET IETS NIEUW EN HOGE WAARDEN 15,00 36,00 
^ L I E C H T E N S T E I N ^ "  ' ^ ^ " T c N S T t l N ^ M A L T A LEUKE MODERNE MIX 9,50 22,50 

^ _ 7)f« , . Af\ 00 . ^ ^ « NEDERLAND GOEDE MIX MET TOESLAG 9,50 22,50 
fll^ N U Z j j 'W0^ N U O V / / ^ ^ " NEDERLAND ALLEEN TOESLAG 13,50 32,50 

^ ' ^ ^ " ^ ^ fcll^ OOSTENRIJK MET CA 257o EUROWAARDEN 22,50 
J P I ^ ^ ^ ^ " " " v * ^ ^ P ^ « ^ * * SCANDINAVIË LEUK MET KLEINE LANDEN 13,50 32,50 62,50 

■ P ^ T » ' ^ ^ THAILAND MODERNE MIX 18,00 42,50 
V A T O ^ N T I E SLUITING; u s A LEUKE MIX MET NIEUW 16,OO 37,50 

V A N 2 6 MEI T / M 2 2 JULI ZIJN WIJ O P WERELD VEEL LANDEN LEUK 12,00 27,50 52,50 
M A A N D A G EN D I N S D A G GESLOTEN EN VAN ^^ST EUROPA VEEL LANDEN MET NIEUW 13,50 32,50 6O.00 

loa I I M I T / A A I O A l l / ~ I I C T I I C 1 lAfci^CM/^ccirkTCM USLAND MET HOGE WAARDEN EN NIEUW 55.00 
e s JULI T / M 19 A U G U S T U S 3 WEKEN GESLOTEN ZWEDEN VEEL GEVRAAGD MET NIEUW 10,00 23.50 45.oo 

ZWITSERLAND GROTE SORTERING MET NIEUW EN TOESLAG 15,00 35,00 
K I J K O O K O P W W W . B R E D E N H O F . N L ZWITSERLAND ALLEEN TOESLAG BEPERKT LEVERBAAR 19,00 42,00 

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 maandelijl(se prijslijst ontvangen bel dan nu. 

mailto:info@bredenhof.nl
http://www.bredenhof.nl
http://KIJKOOKOPWWW.BREDENHOF.nl
mailto:info@pzhzeist.nl
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Voor onze komende veiling, die in november 2014 plaats zal gaan 
vinden, zijn wij op zoek naar collecties, voorraden en partijen 

postzegels, brieven en prentbriefkaarten. 

Taxaties bij ons op kantoor zijn vrijblijvend, 
(van maandag t / m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur op afspraak). 

Voor grotere objecten komen wij graag naar u toe. 

Voor de resultaten van onze 402^ veiling l<unt u een kijkje nemen 
op onze website: www.rietdijkveilingen.com 

U kunt dagelijks materiaal aanleveren voor onze internationale veilingen 
en bent van harte welkom! 
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Rietdijk B.V. 
Kantoor: Noordeinde 41 

2514 GC Den Haag 
The Netherlands 

Tel.: +031-(0)70-364 79 57 
Fax : +031-(0)70-363 28 93 

info@rietdijkveilingen.com 
www.rietdiJkveilingen.conn 

http://www.rietdijkveilingen.com
mailto:info@rietdijkveilingen.com
http://www.rietdiJkveilingen.conn

